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OPROEP: VRIJWILLIGERS VOOR DE BADDE GEVRAAGD.
We zijn op zoek naar mensen die een aantal uren per week koffie willen schenken, afspraken willen
noteren, telefoon aan willen nemen ed.
Lijkt je dit leuk of heb je nog vragen en heb je tijd over en wil je iets voor een ander betekenen?
Onze voorzitter G. Naber kan je meer informatie geven. Haar telnummer is: 522682.
Ook kun je natuurlijk even binnenlopen bij de Badde.
Het beheer kan wellicht ook je vragen beantwoorden.

DE ACTIVITEITENLADDERS BREDE SCHOOL NIEUW WEERDINGE
De nieuwe ladders najaar 2011 zijn klaar !
De activiteitenladders van dit najaar, waarin weer een groot aanbod van activiteiten voor alle
kinderen uit Nieuw-Weerdinge zijn opgenomen, is klaar.
De activiteitenladder is een uitgave van Brede School Nieuw-Weerdinge en is bedoeld voor alle
kinderen uit Nieuw-Weerdinge.
De kinderen die geen basisschool in Nieuw-Weerdinge bezoeken kunnen de activiteitenladder halen
uit MFC De Badde.
We hebben een uitgave voor de onderbouw en een uitgave voor de bovenbouw.

DONATEURSKAARTEN WORDEN WEER RONDGEBRACHT
De mensen komen (of zijn al langsgeweest) binnenkort weer langs met de donateurskaarten.
Bent u nog geen donateur en u wilt dat wel, kunt u altijd contact met ons opnemen.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
25 september
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
2 oktober
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
25 september
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. Schipper
2 oktober
Tijd: 9.30 uur, voorganger ds. Pflaum
Heilig Avondmaal

(koopje)
Spelregels “koopjes”: de bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, die
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.
(koopje)
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
(koopje)
Waterbron: Nu uw eigen waterbron in uw tuin of paardenbak?? Nu goedkoper dan u denkt. Bel voor
informatie naar Harrie Hoesen 06 54973106
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GREPEN UIT HET VERLEDEN

Alle winkels (middenstanders) vanaf het Derde Kruisdiep tot aan het Tweede Kruisdiep aan het
Weerdingerkanaal n.z. zijn genoemd. Nu ga ik verder vanaf het Tweede Kruisdiep richting Eerste
Kruisdiep. Aan Weerdingerkanaal n.z. 102 woonde B. Schoenmaker melkboer, hij had een melkwijk in
Emmen. Aan noordzijde 114 is gevestigd De Pompoenerie Boerderij. Aan n.z. 118 was omstreeks
1910 Cafe Centrum (Germs) gevestigd. Het vervulde in 1914 een belangrijke rol bij de opvang van
175 Belgische vluchtelingen in Nieuw-Weerdinge.t.g.v. de eerste wereldoorlog.
Op n.z. 126 is gevestigd Fuhler metselwerken. Op 129 was gevestigd M. Brunia electr. Installateur.
N.z 132 woonde Anne Luken melkboer. Op 134 was gevestigd Coba Davids, levensmiddelen, ze is op
05-02-1969 gestopt. Aan n.z.139 stond het Leger des Heils gebouw van 1936 t/m 1969. Daarna
waren er verschillende eigenaren. In 1980 is hier firma Goeree als Cevé installatie gestart.
Foto jaren zestig van de vorige eeuw Weerdingerkanaal n.z.96, hier was levensmiddelenzaak en
molenaarsbedrijf van J Huising tot ongeveer 1970. Klaas Aalderink heeft hier een groente en fruitzaak
gehad, pand wordt nu bewoond door H Hofman.
reactie 521703 B.B.
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ONDERTEKENING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
TUSSENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Op woensdag 20 juli jongstleden
tekenden de directeuren van de
basisscholen in Nieuw-Weerdinge en de
manager voor kinderopvang van Sedna
de overeenkomst voor de
tussenschoolse opvang.
Met ingang van maandag 5 september
biedt Sedna voor de kinderen van De
Bentetop en ’t Koppel in dorpshuis De
Badde tussenschoolse opvang aan.
Vanaf dat moment worden kinderen
tussen de middag niet meer op de
scholen opgevangen.
De Kerngroep Brede School Nieuw-Weerdinge streeft naar optimale ontwikkelingskansen voor de
kinderen. Daarom biedt de Brede School in Nieuw-Weerdinge een samenhangend aanbod van allerlei
activiteiten waaronder tussenschoolse opvang in De Badde.
Heeft u hier vragen over, of wilt u uw kind hiervoor aanmelden dan kunt u contact opnemen met
beide scholen of met de Badde.

ADVERTENTIE KLEDINGREPARATIE
kledingreparatie en veranderwerk
knipmode naaicursus 8 lessen E145,ook naailes voor kinderen vanaf 10 jr.
naaiatelier Roelie Snieder
Ter Apel 0611470832
met vriendelijke groet,
Roelie Snieder
Markeweg 130
9561SJ Ter Apel
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SPELDRIEDAAGSE GROOT SUCCES DANKZIJ INZET VELE VRIJWILLIGERS
Kinderen brengen € 525,00 bijeen voor
KiKa
Traditiegetrouw werd er in de laatste
week van de schoolvakantie een
speldriedaagse gehouden. Ruim 120
kinderen deden mee aan dit festijn.
Voor dit jaar was het thema "Van alle
markten thuis". De eerste dag werd er
driftig gebouwd en geknutseld aan een
groot marktplein. De tweede dag stond in
het teken van de kindermarkt die 's
middags werd gehouden. Alle kinderen
hadden kleinigheden van huis meegenomen om te koop aan te bieden. Ook de op markt gemaakte
knustelwerken vonden gretig aftrek, in een mum van tijd waren de zelf gebakken muffins,
pindakettingen en mezenbollen uitverkocht. Ook was er een heuse grabbelton, touwtjestrekken en
rad van avontuur. De lootjes gingen vlot van de hand. De opbrengst van de markt ging naar een door
de kinderen zelf gekozen doel. 85 % van de kinderen wilden dat het geld werd overgemaakt aan KiKa.
Aan het eind van de markt werd bekend gemaakt dat maar er liefst voor een bedrag
van € 525,00 was verkocht. Een geweldige prestatie.
De derde dag gingen de kinderen en de vele vrijwilligers met 4 bussen op stap naar attractie
"Drouwenerzand". Mede door het goede weer hebben de kinderen en ook de vrijwilligers zich hier
prima vermaakt. Een succesvolle en leuke afsluiting van de speldriedaagse.
Zonder financiële bijdrages en sponsoring in welke vorm dan ook kunnen we dit niet voor de
kinderen organiseren . Mede daardoor kan de eigen bijdrage laag blijven zodat ieder kind mee kan
doen.
We willen als organisatie onze hartelijke dank uitbrengen aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rotaryclub Emmen
Jantje Beton,
Area reiniging
Spar Stevens
Jan en Dirkje de Groot
Slagerij Gerard Dijkstra
MFC De Badde
Fam. Geluk

Het Sociaal Kultureel Werk wil ook alle kinderen, vrijwilligers en alle andere mensen die er toe
hebben bijgedragen aan het slagen van de speldriedaagse hartelijk danken.
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BOOM KNUFFELEN???
Vanaf de overkant van de straat leek het er
verdacht veel op dat de grote rode beuk in de
tuin van de familie M. van Mensvoort werd
geknuffeld. Dat wou ik toch eens van dichtbij
bekijken. Stel je voor dat prinses Irene van
Lippe-Biesterfeld daar zelf aanwezig was ( het
was toch zij die met bomen knuffelt? )
Aangekomen in de tuin bleek het niet te gaan
om een knuffelsessie maar om een picusmeting
van de stam. Meneer A. Efftink , projectleider
Bomenwacht ( Landschapsbeheer Drenthe) was
meteen bereid om uitleg te geven. Met een picusmeting wordt er eigenlijk een echo van de stam
gemaakt. Het geeft een nauwkeurig beeld van de inwendige kwaliteit van de boom . Het meten gaat
als volgt in zijn werk : Rondom de stam worden geluidssensoren opgehangen. Met een hamer
worden geluidsgolven door het hout gestuurd. Sensoren registreren de snelheid van het geluid: in
aangetast hout gaat het geluid langzamer, bij een holte moet het geluid er omheen. De software
maakt van de meetgegevens een tweedimensionaal beeld. Hierop is de kwaliteit van het hout af te
lezen. Verschillende kleuren visualiseren de binnenkant van de boom. Zo kan er een goed beeld
worden gegeven van de kwaliteit van het hout van de stam.
Waarom wordt dat speciaal bij deze boom gedaan? Deze rode beuk, (18 m. hoog, 18 m. diameter
kroon, 139 cm diameter stam) staat op de lijst van
monumentale bomen in Drenthe. De boom is ongeveer
120 jaar oud en een markant landschappelijk,
cultuurhistorisch, ecologisch en beeldbepalend element in
deze omgeving. In Drenthe staan honderden
monumentale bomen, sommigen zelfs al meer dan 300
jaar oud. Deze bomen hebben net als monumentale
gebouwen specialistische verzorging en onderhoud nodig.
Eigenaren van monumentale bomen kunnen lid worden
van de Bomenwacht die dan de boom inspecteert en
indien nodig het noodzakelijke onderhoud verricht.
Waarschijnlijk heeft tijdens de Ijsselstorm in 1987 een
uitgescheurde tak een stamwond veroorzaakt bij deze
beuk, waardoor een rottingsproces is opgetreden in de
stam. Aan de achterkant van de boom is dit goed te zien (
zie foto). Elk jaar wordt deze boom gecontroleerd en nu
dus werd er een echo gemaakt.
Geen geknuffel dus en geen prinses, hoewel bij nader
inzien deze boom wel een knuffel zou kunnen gebruiken nu hij ziek is.
GB.
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TITAN NIEUWS!!!!!
Het seizoen is intussen twee wedstrijden onderweg. In deze wedstrijden is
gebleken dat we met onze jonge groep uitstekend meekunnen in de 3e klasse.
In de eerste wedstrijd tegen Sleen ging het aanvankelijk moeilijk. Ondanks het
betere spel liet de score lang op zich wachten, maar nog voor rust werd het net
wel gevonden. Na rust kwam er een offensiefje van Sleen en uit het niets
maakten ze de gelijkmaker. Tot een kwartier voor tijd leek het op een gelijkspel
af te gaan, maar een goede individuele actie van good-old Ronnie Luiten betekende de 2 – 1 voor
TITAN. Het verzet van Sleen was toen gebroken en TITAN liep eenvoudig uit naar 4 – 1. De
uitwedstrijd tegen Musselkanaal was op papier geen eenvoudige opgave. Maar beide ploegen gaven
elkaar goed partij en TITAN creëerde de betere kansen. In de tweede helft kwam TITAN op
voorsprong en nadat Musselkanaal het evenwicht had hersteld kwam TITAN andermaal op
voorsprong. Musselkanaal ging vervolgens “alles of niets” spelen. Diep in blessuretijd werd het spijtig
genoeg alsnog 2 – 2. Maar met 4 punten uit 2 wedstrijden kunnen we zeker verder.
De eerstvolgende thuiswedstrijd is:
Zondag 2 oktober

TITAN – Weerdinge

Aanvang: 14.00 uur

Tot ziens op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat in Nieuw-Weerdinge!

COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING
De Nederlandse Brandwonden Stichting, doet er alles aan, om brandwonden te voorkomen en
slachtoffers te helpen! Vandaar dat wij weer onze jaarlijkse collecte willen houden en wel van 9 – 15
oktober 2011.
Stel onze collectanten niet teleur als zij met de collectebus bij U voor de deur staan!!
Namens de brandwondenstichting.
P.S. Wij kunnen nog wel enkele collectanten gebruiken voor een kleine route. Wie helpt ons??? U
collecteert niet voor U zelf, maar voor een heel goed doel.
U kunt zich aanmelden bij Kiny Wachtmeester, telefoon 0591 521381
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AFSLUITING KLEVE-PROJECT 2011-2012
Laatste activiteit sponsorzwemmen voor fietsen
tbv onderwijs in India
Het Kleve-project stond het afgelopen schooljaar in
het teken
van het belang van onderwijs: “Zonder onderwijs, geen
toekomst”. Als afsluiting van het project 2010-2011 werd op
vrijdagmiddag 8 juli het sponsorzwemmen gehouden. De kinderen
hadden sponsors gezocht voor een kwartier lang zwemmen voor het
onderwijsproject in India van de stichting Kashi Mandir. De bijeen gezwommen
gelden willen de mensen van
deze stichting gebruiken voor de
aanschaf van fietsen zodat ook
kinderen uit afgelegen gebieden de
school kunnen bezoeken. “Zwemmen voor
Fietsen”dus. De kinderen hebben enthousiast
en met flinke inzet gezwommen onder het
toeziend oog van veel ouders. Het resultaat aan
het eind van de middag mocht er zijn. Dokter
Kleve kon meneer Hoogeveen van Kashi Mandir
een cheque aanbieden van maar liefst 1500 euro.
Op 10 mei was meneer Rutger Hoogeveen naar de Badde gekomen om de leerlingen van de groepen
8 van ’t Koppel en de Bentetop te vertellen
over het onderwijs in India en het werk van
de stichting Kashi Mandir. In India is het niet
vanzelfsprekend dat kinderen naar school
gaan. Kinderen uit de laagste kasten, uit de
onderste lagen van de bevolking, moeten hun
ouders helpen om in het levensonderhoud te
voorzien. Geld om naar school te kunnen is er
niet. Om de kinderen de kans te geven naar
school te gaan helpt de stichting de
plattelandsschool Kashi Mandir.
Hoe het op andere plaatsen in de wereld op school toegaat, konden de kinderen horen van
leerlingen van de Internationale Taalklas uit Emmen. Aan het Paasontbijt zaten de NieuwWeerdinger groep 8-ers samen aan tafel met leerlingen van “all over the World”. Na het ont¬bijt
vertelden de leerlingen van de taalklas over hun land van herkomst: wat de gewoontes daar zijn, hoe
het land eruit ziet, hoe de scholen daar zijn en welke kansen je als kind daar hebt (of beter gezegd
welke je niet hebt). Hoe je kansen kunnen keren, zagen de kinderen bij het bezoek aan
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Herinneringscentrum Kamp Westerbork op vrijdag 24 juni. De film over het leven van een heel
normaal Joods gezin uit Emmen liet zien dat hun normale, dagelijkse bezigheden (werk, huishouden,
school), zomaar doorbroken werden doordat ze opgepakt werden en afgevoerd naar kamp
Westerbork.
Alleen om het feit dat ze Joods waren.
Hoe hun leven en dat in Westerbork
eruit zag werd op het kampterrein
verteld door twee begeleiders. Waar
de barakken hadden gestaan waar ze
met zeer velen in moesten leven en
van waar de trein was vertrokken
waarmee 108.000 mensen werden
afgevoerd naar diverse
concentratiekampen. Voor de 102.000
mensen die nooit meer terug kwamen
is het monument met de stenen:
102.000 steentjes, symbool voor alle
mensen die vanuit Westerbork zijn gedeporteerd en het niet overleefd hebben.
(foto)
Waar wij in Nederland blij mogen zijn met onze kansen en mogelijkheden, blijkt uit het verleden hoe
breekbaar die kunnen zijn. En hoe die in de rest van de wereld niet vanzelfsprekend zijn.
In het kort het verhaal van het negende Kleve-project. Voor dit schooljaar zijn al plannen gemaakt
voor het eerste jubileum, het 10e Kleve-project. Het project dat startte toen dokter Kleve in 2002 zijn
cadeau voor zijn 25-jarig jubileum als huisarts aan de kinderen van de beide groepen 8 gaf: een reis
naar het concentratiekamp Buchenwald. Het begin van een project met als doel kinderen te laten
ervaren hoe op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, ongeacht geloofsovertuiging,
huidskleur, afkomst, etc.

LEZING OVER PADDENSTOELEN VOOR BEGINNERS
De Natuurhistorische Vereniging (KNNV) Afd. Zuid-Oost Drenthe houdt op dinsdagavond 27
september een lezing over het doel en de functie van paddenstoelen in de natuur. De lezing wordt
verzorgd door Louis Wildemors. Aan de hand van dia's worden afbeeldingen vertoond van
paddenstoelen die veel voorkomen. Hierbij komen de veelzijdigheid in vormen, kleuren en
eigenschappen aan de orde.
De lezing is openbaar, toegankelijk voor iedereen en vooral bedoeld voor mensen die weinig of niets
van paddenstoelen weten.
De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Looackerhof, Looackers 29a in de wijk
Angelslo van Emmen.
De toegang is gratis, kosten voor de koffie: 1 euro .
Voor informatie: Dhr. G. Spoek, tel. (0591) 623411
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