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Het ijs gebroken bij het Kleve-project 2013
Onbekend maakt onbemind
Het Kleve-project van dit schooljaar is na de opening op de
Dag van Respect nu echt gestart met de IJsbrekerdag op
dinsdagmiddag 12 februari. De groepen 8 van ’t Koppel en
de Bentetop kwamen in de week na de CITO-eindtoets
samen in de Mondenhal om in spelvorm kennis te maken
met het onderwerp van het project dit jaar maakt :
Onbekend maakt onbemind.
Onbekendheid met elkaars geloofs- of levens-overtuiging
maakt het moeilijk elkaar te begrijpen en te respecteren.
Daarom gaan de groep 8-ers dit jaar kennis maken met
verschillende geloofs- en levensovertuigingen. Op de
IJsbrekerdag moesten ze kaartjes met kenmerken van zes
geloofs- of levens-overtuigingen rennend bij de juiste
plaatsen. Waarbij hoort de paus, dominee Pflaum, dominee Van Elten, maar ook waarbij hoort een
keppeltje, de koran of welke overtuiging stelt de mens centraal?
Geloofs-/levens-overtuigingen van dichterbij en verder af: de protestantse kerk, de baptistenkerk, de
rooms-katholieke kerk, het jodendom, de islam en het humanisme werden voorgesteld. In de
komende maanden zullen de kinderen er meer over te
weten komen bij verschillende bezoeken aan
geloofshuizen en bij informatieve bijeenkomsten.
Voor nu was het een eerste voorstelling met het
thema; zoals ook de kinderen van de beide scholen
voor het eerst aan elkaar werden voorgesteld: een
leerling van de Bentetop leidde eentje van ’t Koppel
rond in het blindemanspel en andersom. Begrip tonen
voor de mensen om je heen, misschien maakt bekend
zelfs bemind.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
24 februari
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Zessen
3 maart
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Samen op weg
Baptisten gemeente de Open Poort:
24 februari
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Gankema
3 maart
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum
Heilig Avondmaal

KOOPJES
Spelregels “koopjes”: de bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, d ie
men van de hand wil doen, goedkoop aan te bieden. Om de koopjes te laten plaatsen kan men de
tekst (niet te lang) met 1 euro per artikel in een gesloten envelop inleveren bij de inleveradressen.

Gevraagd: oud ijzer en metalen. Wordt gratis
afgehaald. Ook nemen we koelkasten en diepvriezers
mee, hier zijn wel kosten aan verbonden, € 5,- per stuk.
Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap. Tel. 06 18259308

Te koop: onkruidbestrijding met roundup,
mollenbestrijding, sloten opschonen en zaag-,
snoei- en tuinonderhoud.
Tel. 06 31082919, dhr. Wieringa

Te Koop: 1 Houten konijnenhok met nachthokje € 15,--,
2 tralie hokken met plastic bodem € 15,-- / per stuk,
G. Mets. Tel. 0591-522763
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GREPEN UIT HET VERLEDEN
Middenstand in Nieuw-Weerdinge.Vervolg Weerdingerkanaal z.z.

Weer een situatie van hoek 1e Kruisdiep w.z. – Weerdingerkanaal z.z. Op nr. 154 werd in 1960 een
nieuwe woning met winkel en postkantoor gebouwd. Jacob Snijder had daar een kapperszaak met
winkel in allerlei artikelen. Later is dit overgenomen door dochter Snijder-Kruit, ze hadden een
verkoopcentrum, waar je van alles kon kopen. Hier zijn ze in 1998 mee gestopt. Van 1960-1972 was
K.J. Kruit postkantoorhouder. Van 1972-1978 zaten hier tijdelijke kantoorhouders. R. Meursing is
hier van 1978-1993 postkantoorhouder geweest.
Foto is van de jaren 60 vorige eeuw.
Ophaalbrug is geopend in 1952 en afgebroken omstreeks 1970, wegens dichtgooien kanaal.
BB

NIEUW-WEERDINGERS BACK FROM DOWN UNDER
Wat begon met de rijke fantasie van twee boerenjongens,
werd afgelopen oktober werkelijkheid. Op 7 oktober
vertrokken wij, Jonny Moesker en Jan Sikken, naar het
verre Australië om de graanoogst te gaan meemaken. Via
HuizingHarvest werden we in contact gebracht met een
boer en werden we goed voorbereid op wat ons te
wachten stond. Na ruim 30 uur reizen arriveerden we dan
eindelijk in Dubbo, op het bedrijf van onze nieuwe
werkgever voor de komende maanden. De eerste twee weken bestonden uit het voorbereiden van
de enorme machines op de oogst. Dit om kennis te maken met de collega’s en de machines. Een
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leuke tijd maar daarna waren we toch toe aan het echte
werk, waar het ons uiteindelijk om te doen was, de oogst. Na
400 km en 12 uur rijden kwamen we aan bij een andere boer
in Moree.

De combines werden geparkeerd en de verblijfplek voor de
komende weken werd opgezocht. Na kennisgemaakt te
hebben met de andere collega’s die de machines in Moree
hadden voorbereid, konden we de volgende dag met de
oogst beginnen. Nadat het strijdplan was uitgewerkt, leek het in het veld een grote georganiseerde
chaos. Overal waar je keek zag je oogstmachines en transport, bestaande uit overlaadwagens en
vrachtwagens om het gewas van het land te krijgen. De enorm grote trekkers, overlaadwagens,
combines, vrachtwagens en velden waren om je ogen uit te kijken. Terwijl we hier enorm van onder
de indruk waren moesten we beide in het systeem komen en moest Jonny het combinenen nog
leren. Veel tijd was hier niet voor en na een paar dagen werkten we als een groot team bestaande uit
backpackers / toeristen en vast personeel. Na zes weken oogsten en bijna 30.000 hectare werden de
combines schoon in de schuur
gezet. Na een afsluitend oogstfeest
en het vertrek van een groot aantal
collega’s kon het landbewerken
beginnen. Terwijl wij in de
zomerstemming waren was het
ineens kerst. Kerst hebben we
gevierd met de familie van onze
werkgevers in de korte broek op de
veranda.
Direct na kerst zijn we aan onze
rondreis begonnen om meer van
Australië te gaan
bekijken. Oud en nieuw hebben we gevierd in werelds Nieuwjaars hoofdstad Sydney. In twee weken
hebben we 5000 km gereden en voor ons gevoel veel van de wereld gezien. Wat op de kaart maar
een klein hoekje van Australië bleek te zijn. Terug in Dubbo zijn we nog twee weken aan het werk
geweest op de boerderij. Op 1 februari was het tijd om ons Australische leven achter ons te laten en
vlogen we terug richting Nederland. Achteraf kijken we terug op een zeer geslaagd avontuur en leuke
onvergetelijke tijd.
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Grandioze feestavond
met accordeongroep
Con Affetto

In “De Badde” te Nieuw Weerdinge
Op zaterdag 16 maart 2013
Wij beginnen om 19.30 uur
Zaal open om 18.45 uur

Entree is € 3, 50. Kaarten verkrijgbaar in “De Badde”
Tevens is er een verloting met mooie prijzen.
Inlichtingen 0591-353356
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VERKEERSQUIZ 2013
Informatie voor alle bedrijven, verenigingen, scholen
en groepen uit Nieuw-Weerdinge, Weerdinge en
Roswinkel.
Evenals voorgaande jaren organiseert VVN afd. Nieuw-Weerdinge een verkeersquiz.
Deze wordt gehouden op donderdag 28 februari 2013, om 20.00 uur in:
Zaal Heegen.
Adres: Weerdingerkanaal n.z. 51, te Nieuw-Weerdinge.
Deelname is mogelijk in groepen van 5 personen. U mag met meerdere groepen deelnemen. U kunt
ook individueel meedoen. Er zijn weer geldprijzen beschikbaar en voor de groepswinnaar een
wisselbeker.
Opgave graag voor 27 februari 2013 bij:
Dhr. R. Meursing (tel. 0591-522868)
Mevr. H. Bolk-Schoonbeek (tel. 0591-521818)

OPGELET!!!!!

JEU DE BOULES LIEFHEBBERS NIEUW-WEERDINGE

Uitnodiging voor een bijeenkomst met als doel de oprichting van een Jeu de Boules
vereniging.
Deze bijeenkomst zal worden gehouden op dinsdag 26 februari 2013 om 13.30 uur in de Badde.
Houdt deze datum vrij.
\De uitnodiging geldt niet alleen voor de zich reeds opgegeven
potentiële leden, maar voor alle belangstellenden.
Na de vergadering is er gelegenheid om het spel te beoefenen op
onze nieuwe baan.
De officiële opening zal in een later stadium plaats vinden.
Tot ziens op 26 februari a.s.
Voor nadere inlichtingen A. Naber Tel: 521427
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VIOLENACTIE OBS ’T KOPPEL
Wegens overweldigend succes komen de kinderen
en ouders van onze school alweer voor het 6e jaar
in de voorjaarsvakantie bij u langs om uw
besteling voor onze violenactie op te nemen.
Ook dit jaar komen deze violen weer van onze
vaste leverancier, zodat u en wij weten dat de
kwaliteit goed is.
Op de bestellijst die de kinderen bij zich hebben, staat vermeld wat er besteld kan worden en wat de
violen zullen kosten. U kunt hierop uw bestelling in vullen, zodat wij weten wat er besteld moet
worden.
Om de kinderen niet met het geld over straat te laten lopen dient de betaling van de bestelde violen
te geschieden bij de aflevering op zaterdag 2 maart.
Op deze zaterdag zullen wij vanaf 9.00 uur de violen bij u thuis afleveren.
Wij rekenen ook dit jaar weer op uw medewerking en hopen op een succesvolle actie.
Als u wilt bestellen kunt u dat bij de onderstaande personen doen.
Alvast bedankt voor uw bestelling,
Ouderraad OBS ’t Koppel
Nieuw-Weerdinge
Miranda Rengers 0591-522915
Tina Kemper 0591-522415 en of 0621107089

MAX TUBBEN GEHULDIGD!!!
Max Tubben uit Nieuw-Weerdinge werd in 2012
Nederlands Kampioen Karten in de klasse minijunioren 60 cc bij zowel de KNAC, Nationale
Autosport Federatie als de Nederlandse Autosport
Bond. Daarom is Max gehuldigd door de gemeente
Emmen op dinsdag 5 februari. Max is 11 jaar en
wordt getraind door zijn vader. Hij is lid van de
Kart Club Drenthe.
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OPGAVE KLEUTERS
Beste ouders / verzorgers.
Wilt u uw kind vroegtijdig aanmelden als het
vier jaar wordt en uw kind bij ons naar school
zal gaan?

De juf van groep 1 kan dan de planning voor een huisbezoek vroegtijdig met u regelen.
Op deze manier kunnen we ook rekening houden met de inzet van het personeel i.v.m. de
groepsgrootte na de zomervakantie.
U kunt voor een afspraak bellen met 0591-527089
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
De directie van obs ’t Koppel.

KROONJUWELEN
Op zondagavond 24 februari willen we als Baptisten Gemeente, graag een zang- en muziek avond
houden. Een aantal mensen van onze kerk heeft een lied, een stukje muziek of een gedicht
opgegeven die ze zelf heel erg mooi vinden. Voor hen persoonlijk is dat een kroonjuweel. Misschien
zal een aantal ook nog wel vertellen wat hij of zij er zo mooi aan vindt.
De avond begint om 19:00 uur in het kerkgebouw “DE OPEN POORT” aan het Gedempte Achterdiep.
Na afloop is er zoals gewoonlijk koffie. U bent van harte uitgenodigd!

NIEUWSFLITS VOOR ALLE JONGEREN IN
NIEUW-WEERDINGE
Het is een poosje rustig geweest met de
informatie vanuit de jeugdsoos de Badde
maar deze keer weer nieuws:
Wat staat er op stapel:
Inloopmiddag
Vanaf 8 februari is de soos elke vrijdagmiddag geopend van 14.00 uur tot 16.30 uur. Je kunt gewoon
binnenlopen, even kletsen, de schoolweek gezellig afsluiten en de koffie /thee staat voor je klaar.
Kim de Vries, jongerenwerker, is elke vrijdagmiddag aanwezig.
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Tienersoos
Op vrijdag 1 en 15 maart is de tienersoos weer geopend. Deze is bedoeld voor jongeren die in groep
8 zitten tot en met leeftijd van 15 jaar. Deze avond is geheel alcohol vrij en staat onder toezicht van
een volwassene. De soos is open vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur.
Meidengroep
In maart wordt er gestart met een meidengroep. De meidengroep is bedoeld voor meiden in de
leeftijd van 12 jaar tot 14 jaar. In overleg met de meiden wordt er een leuk programma opgesteld en
ze komen 1x in de twee weken bij elkaar.
Activiteiten
Daarnaast zijn we druk bezig met een activiteitenprogramma, zodra deze klaar is krijgen jullie
hierover bericht.
Paasvuur
Ook dit jaar komt er weer een paasvuur, de locatie is op het bedrijventerrein aan het Eerste
Kruisdiep.
Het paasvuur zal worden aangestoken op zondag 31 maart a.s.
We hebben natuurlijk veel hulp nodig van jongeren die daadwerkelijk mee willen helpen met het
bouwen van de bult. Wanneer er wordt gestart met het inzamelen van de takken e.d. wordt nog
bekend gemaakt.
Dartclub de Badde
Sinds een aantal maanden is er een dartclub voor jongeren in de Badde. Een groep van een 25 tal
jongeren is actief en ze hebben reeds aan een paar toernooien deelgenomen. Elke dinsdag en
donderdagavond komen ze bijeen in de jeugdsoos. Het is van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Wil je gewoon even binnen komen en kijken, dit mag ook, alle jongeren zijn van harte welkom.
Meer informatie over alle genoemde activiteiten kun je vragen op elke vrijdagmiddag in de
jeugdsoos of
Karin van Dijken
Eddie Wolters
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25 JAAR ALTERNATIEVE ELFSTEDENTOCHT WEISSENSE
Geïnspireerd door de ijsperiode van begin vorig jaar, een
startbewijs 2012/2013 voor de Elfstedentocht, verhalen
van mijn ‘schaats’ouders en mijn schaatshart moest het
er toch maar eens van komen. De alternatieve
Elfstedentocht rijden op de Weissensee.
Aart Koopmans, de
uitvinder van de
alternatieve Elfstedentochten, die al eerder tochten organiseerde in
Noorwegen, Finland, Vermont (USA), Ottawa (Canada) en Polen, kwam
via de directeur van de VVV daar in contact met het ijs van de
Weissensee. Sinds 1989 is dit schitterende Oostenrijkse bergmeer
de vaste locatie voor de alternatieve tocht der tochten. Dit jaar dus
voor de 25e keer. Naast de wedstrijd over 200 kilometer is het
evenement uitgebreid met toertochten en een aantal andere
wedstrijden.
Zo’n 6500 Nederlanders komen jaarlijks naar deze Spielplatz der
Natur voor dit 2 weken durende schaatsfeest. Dat het één groot schaatsfeest is heb ik aan den lijve
ondervonden. Een grote, op hout verwarmde, feesttent met podium en
complete catering met warme keuken. Het nagebouwde bruggetje van
Barthlehiem. ‘Alternatieve
Blauwhûster dakkapel’ Bands.
Elke avond een programma in de
tent met muziek. Muziek en humoristische speakers op en
rondom het ijs. Enthousiaste supporters aan de kant. Het weer
was, behalve zaterdag 2 februari toen de profs hun alternatieve
wedstrijd hadden, geweldig. ’s Morgens bij de start de temp. -8 tot
-10, overdag rondom 0, weinig tot geen wind en volop zon. Het ijs
was op enkele stukken na, niet om over naar huis te schrijven, veel
scheuren en gaten. Dat was erg
opletten en je hoofd erbij houden.
Gelukkig is het voor mij bij twee
keer vallen, languit op de borst,
gebleven. De eismeister Norbert
Jank en zijn team deden er alles aan
om het ijs zo goed mogelijk te prepareren. Zij waren dag en nacht aan
het werk.
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Op de dinsdag was ‘de tocht’ waarvoor we
ons hadden ingeschreven. Start om 7.00
uur in het donker, het ging goed, na 100
kilometer en een goed lijf kwam er
vertrouwen dat de 200 kilometer, zonder
tegenslag natuurlijk, erin zou zitten. En dat
lukte.
Het alternatieve ‘kruisje’ kon trots om de
nek. Op donderdagmorgen kwam het
‘verlangen’ om de sfeer en het gevoel van dinsdag nog eens mee te willen maken. Ik schreef me
nogmaals in voor de toertocht van vrijdag. ‘Voor welke
afstand kan ik u inschrijven mevrouw?’.
‘Nou doe maar
voor de 100
kilometer, dan
zien we wel waar
het schip strand.’
Het ging lekker,
ondanks dat het
lichaam ging
kraken en piepen kon ik nogmaals, na 9.28 uur, een kruisje in
ontvangst nemen. Voor nog meer foto’s en informatie kijk op www.weissensee.nl
Gonny Brunia

HARTELIJK BEDANKT!!!
Bedankt voor de overweldigende belangstelling en deelneming, welke u ons heeft getoond,
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa:
Berend Barenkamp
(Bé)
Het heeft ons diep geraakt. Wij zijn u dankbaar, voor de steun en troost,
die u ons heeft gegeven.
T. Barenkamp-Dokter
Kinderen en kleinkinderen
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EOP-Platform
De Monden
eop@demonden.info
www.demonden.info
Postadres: Postbus 38
7880 AA Emmer-Compascuum.

PERSBERICHT
Project Samen_Werken_aan_Werk van start in Nieuw Weerdinge.
Op maandag 4 maart 2013 gaat het project Samen_Werken_aan _Werk van start in de Badde in
Nieuw Weerdinge. Samen_Werken_aan_Werk is een project door en voor werkzoekenden. De
initiatiefnemers zijn Inge en Roelof Evers, zelf werkzoekend. Netwerken is tegenwoordig het advies
om aan (betaald) werk te komen. Maar hoe ga je netwerken en waar kan dit.
Dit wordt in de Badde in Nieuw Weerdinge opgepakt door het project Samen_Werken_aan_Werk als
onderdeel van het Mondenzorg project, en mag gezien worden als de officiele aftrap van dit project.
Op maandag ochtend tussen half tien en half twaalf is er de mogelijkheid om samen onder het genot
van een kop koffie elkaar te helpen met het zoeken naar en het vinden van werk. Daarbij zullen de
werkzoekenden zoveel mogelijk elkaar op weg helpen bij het vinden van (betaald) werk. Er zijn PC’s
beschikbaar om via internet websites met vacatures te benaderen en wegwijs te raken in het
gebruik van social media in de zoektocht naar werk.
Elkaar helpen is het devies. Iedereen heeft een netwerk. Misschien is dit netwerk in eerste instantie
niet voor jezelf relevant in de zoektocht naar werk. Maar voor een andere werkzoekende kan juist
jouw netwerk juist wel interessant zijn. Zo kan een andere werkzoekende op weg worden geholpen.
De koffieochtend (MaMoKo) is het begin, andere activiteiten kunnen ontplooid worden in de loop
van de tijd. Voorbeelden kunnen zijn vrijwilligersprojecten steunen of mogelijkheden onderzoeken
voor eigen ondernemerschap. Dit mede afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden en wensen
van de werkzoekenden.
Werkzoekend en geïnteresseerd in een positieve start van de week bij het zoeken naar werk, kom
naar de MaMoKo in de Badde van 4 maart tot eind juni. Neem uw CV mee en een kleine bijdrage in
de kosten voor de koffie (50 cent). Aan de hand hiervan kan in eerste instantie een CV check gedaan
worden en weten we welk soort werk gezocht wordt.
Informatie en aanmelding kan per e-mail naar SWaW@kpnmail.nl of telefonisch op 06-10274475. Of
via het Infohuus Nieuw Weerdinge nieuwweerdinge@infohuus.nl Aanmelding is niet verplicht maar
wel gewenst, zodat er voor voldoende koffie gezorgd kan worden.
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NOTEN/PAASEI ACTIE GEN-DO-JU

Met de paasdagen voor de deur, organiseert judovereniging GEN-DO-JU weer
haar jaarlijks NOTEN/PAASEI-ACTIE.
Vanaf 13 februari 2013 kunnen judoka’s van GEN-DO-JU bij u aan de deur
komen voor de jaarlijkse paasactie.
Prijslijst
- Walnoten, Hazelnoten, Pinda’s
- 3 zakken (noten) naar keuze
- 1 zak paaseitjes (gemengd)
- 2 zakken paaseitjes (gemengd)

euro 2,00 Per zak (275 gram)
euro 5,00 Per 3 zakken
euro 2,75 Per 1 zak (200 gram)
euro 5,00 Per 2 zak (400 gram)

U kunt uw bestelling bij de judoka’s aan de deur plaatsen of uw bestelling
telefonisch doorgeven op tel. 06 – 20 02 91 15
Alle bestellingen dienen uiterlijk op 6 maart 2013 binnen te zijn. De
bestellingen zullen op 20 maart 2012 door de judoka’s worden uitgeleverd.
Mocht u onverhoopt vragen hebben omtrent deze actie dan kunt u contact
opnemen met:
John Stavast
Voorzitter Gen-Do-Ju mob. 06 - 20 02 91 15
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Geen
KoninginneVolleybaltoernooi 2013

Bij het plaatsen van de advertentie in de vorige
Streekbode was nog niet bekend dat op 30 april
Koningin Beatrix zou aftreden.

Naar aanleiding daarvan hebben we besloten om het
toernooi dit jaar niet door te laten gaan.

Natuurlijk gaan we in
maar dan op

27 april

2014 gewoon verder,

en onder een andere naam.

Tot ziens in 2014!!
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