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VRIJWILLIGERS GEVRAAGD EN MEER
Het wordt steeds drukker in de Badde en dat is natuurlijk een
goede zaak. Een opsomming van zaken waarvoor u bij de Badde
terecht kunt:
Elke middag wordt er biljart gespeeld door biljartclub De
Badde. En twee avonden per week spelen de leden van
biljartclub Oosterhof hun competitie. Elke week organiseert de
Stavo een kaartmiddag en een bingoavond voor de inwoners van Nieuw-Weerdinge. En een keer per
maand een grote bingo, waar ook deelnemers van elders op af komen. Twee keer per week, op
dinsdag- en donderdagmiddag kunt u genieten van een lekkere en gezonde maaltijd, verzorgd door
de kookgroep.
Uw EHBO herhalingslessen volgen kan ook in ons dorpshuis. Elk jaar twee keer een aantal avonden
wonden verzorgen en reanimatietechnieken leren. En in de Soos kunnen onze jongeren elke week
twee keer terecht voor een potje darten, airhockey, of
pool biljart. Een kaartje leggen of gewoon even lekker
kletsen kan ook natuurlijk.
Ook de Brede Schoolactiviteiten voor de kinderen van
de basisscholen worden georganiseerd in De Badde.
En niet te vergeten de zangavond van de
Baddezangers en de dansavond van de
Baddeswingers. Altijd erg gezellig.
En dit alles wordt mogelijk gemaakt door de inzet van onze vrijwilligers. En daar kunnen we nog wel
een paar meer van gebruiken. Wij zijn dus op zoek naar personen, m/v, die bereid zijn om overdag,
maar ook 's avonds te komen werken in de Badde. De vrijwilligers ontvangen de gasten en zorgen
voor de koffie. Ook zorgen zij ervoor dat na afloop alles wordt opgeruimd.
Wil je je aanmelden als vrijwilliger, stap dan eens binnen en meldt bij het beheer. Harry en Barbera
kunnen jullie alles vertellen over wat er van de vrijwilligers wordt verwacht. Bellen kan ook op
werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur. Mailen mag ook: beheer@de-badde.nl.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
27 Mei
Plaats: Het Anker
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. P. A. van Elten
3 Juni
Plaats: Het Anker
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. P. A. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
27 Mei
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. W. Pflaum
3 Juni
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Heilig Avondmaal

KOOPJES
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. Voor nieuwe spullen kost
een koopje € 3,- per artikel. Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.) kosten € 5,-, met een
foto € 7,50

Gevraagd:
oud ijzer en metalen. Word gratis afgehaald.
Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap.
Tel: 06 55808002

Te Koop:
Weideklok inclusief trafo €35,00
tel:0591-521575
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ONTDEK HET PLEKJE
De foto aan de linker kant is gemaakt van het ijzeren hek voor de
begraafplaats. Twee van de drie opgaven waren goed. Jan Zwaving
heeft na loting gewonnen. De
tegoedbon kan opgehaald worden op
het onderstaande adres.

Rechts de nieuwe foto. Waar is deze foto (aantal weken geleden)
gemaakt? Geef het antwoord door en maak kans op een droge worst
gemaakt door onze slagers. Succes.
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 0591-522091.

NIEUWS VAN AMICITIA
Psstt... Heeft u het al gehoord of gemerkt?
Heeft u al ingespannen of bezwete gezichtjes gezien bij de
gymmers, turnsters en streetdancers van Amicitia? En
zweetparels op het voorhoofd van de juffen en bij de dames van
het bestuur? Vast wel.. Dit komt omdat er ontzettend hard
gewerkt en geoefend wordt door iedereen aan de
voorbereidingen voor de komende UITVOERING.
We verklappen nog niet teveel maar dat het een grandioos spektakel wordt, dat staat al vast. Het
thema van de uitvoering is: “Zomerkriebels” Dus zet alvast in uw agenda;
Zaterdag 30 juni van 18.00 uur tot 21.00 uur in de Mondenhal.
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DE RABOBANK-CLUBKAS VERDEELT
€ 100.000,=. STEMT U OP V.V.TITAN??
De Rabobank Emmen-Coevorden organiseert voor de 2e keer de Rabo
Clubkas waarbij € 100.000,= wordt verdeeld onder verenigingen en
stichtingen die zich hiervoor hebben ingeschreven. De verdeling van het
bedrag vindt plaats op basis van het aantal stemmen dat wordt uitgebracht
op de vereniging of stichting.
Voetbalvereniging TITAN heeft
zich ingeschreven voor de Rabo Clubkas. Hoe gaat het in
zijn werk?
Rekeninghouders van de Rabobank die tevens lid zijn
van de coöperatie Rabobank Emmen-Coevorden
ontvangen eind mei een stembiljet. U kunt dan tussen
31 mei en 12 juni op de site inloggen met een unieke
code en u kunt dan 3 stemmen uitbrengen. U kunt
maximaal 2 stemmen uitbrengen op v.v. TITAN. Uw
laatste stem kunt u dan nog op een ander initiatief uit
Nieuw-Weerdinge uitbrengen, bijvoorbeeld op ‘de
Streekboe’ of op de Stichting Sporthal. Elke andere verdeling is natuurlijk ook mogelijk. Dat bepaalt u
zelf.
Het is belangrijk dat er geen stemmen verloren gaan! Maak gebruik van uw stemrecht en haal
daarmee zoveel mogelijk geld naar Nieuw-Weerdinge!
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STILLE TOCHT 4 MEI 2018
De vlaggen halfstok, als teken van rouw en herdenken. Om 19.45 uur vertrok de stoet vanaf het
beeld de Vrijheidsduif voor de stille tocht naar de Algemene begraafplaats. Het was mooi weer, zon,
beetje wind, en een aangename temperatuur. De stoet was stil, op de begraafplaats klonk muziek
van Christelijke muziekvereniging Juliana.
Het werd 20.00 uur en het was ‘stil’. Alleen de vogels waren te horen, het 2 minuten ‘stil’ werd een
prachtig ‘stil’ moment. Het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus werd gezongen door de
belangstellenden onder begeleiding van muziek van Juliana. Mooie
gedichten werden voorgedragen door kinderen van groep 8 van
de scholen en prachtige kransen en bloemen werden gelegd voor
en op het graf van de Poolse soldaat Henryk Cichocki, gesneuveld
op 12 April 1945.
Jij was een van de duizenden. Jij was een van de duizenden, die
zagen, die hoorden, die voelden, die het meemaakten. Jij was een
van de duizenden Die hoop gaven in de duisternis. Jij was een van
de duizenden die vochten voor ons toen wij te bang waren. Jij was
een van de duizenden die gingen en niet meer terug kwamen en
nog steeds ben jij een van de duizenden die wij herdenken. (Van
Joy Schroevers, voorgedragen door Mariko Hummel)
In deze tijd van vrede in mijn leven, is het lastig te bevatten, dat 73 jaar geleden, op de plek waar ik
nu zit, mensen stierven voor mijn vrede, mensen stierven voor mijn vrijheid. En wat raar om te
bedenken, dat op dit moment op deze aarde, er nog steeds mensen sterven. Voor de vrede en de
vrijheid, voor een meisje net als ik, zodat zij later net als ik, over 73 jaar, mag klagen over school en
huiswerk, in plaats van bang te zijn, voor bommen en de dood.
(Van Floor Gaus, voorgedragen door Suzy Floor Scholte)
Verzet je tegen onderdrukking van mensen door mensen. Is macht dan zo belangrijk, zo belangrijk om
iemand dood te wensen? Verzet je tegen gedachten dat je beter bent dan een ander. Voel je niet
verheven, maar leef naast elkander. Verzet je tegen oorlog. Laat hem niet beginnen, want hij kent
alleen maar slachtoffers. Niemand zal ooit winnen. Verzetten tegen ... het klinkt zo stoer: achter een
idee gaan staan. Maar zou het niet beter zijn, als het woord niet hoefde te bestaan?
(Van Sietse Wijnsma, voorgedragen door Britt Leeuwerik)
Laten we denken…Zullen we samen nadenken?
Terugdenken aan de dingen uit een andere tijd.
Zolang we nog herdenken, raakt dit nog niet kwijt.
Zullen we samen herinneren? Bedenken hoe het
verleden onze toekomst bepaalt. Het altijd blijven
proberen, ook als we zijn verdwaald. Zullen we
samen niet vergeten? Niet meer wegdenken wat er
is gebeurd. Maar leren beseffen te weten, tot ons
verleden verkleurt. Laten wij samen denken, leven in
de stilte. Laten we naar elkaar luisteren, leven met
onze tranen. Laten we samen hopen, dat wij hier
altijd stil bij blijven staan. (Van Marijn Sterre Huijsers, voorgedragen door Nienke Brunia)
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BOEKENMARKT RONDOM DE KERK HET ANKER
Op zaterdag 7 juli vindt de jaarlijkse jaarmarkt in NieuwWeerdinge plaats. Ook op het plein van de kerk is weer markt.
Anders dan andere jaren is er geen ‘rommel’ maar wel koffie,
kniepertjes, spekkendikken, bruine bonen, loten en nog veel meer.
In de jeugdhaven organiseren we een grootse boekenmarkt met
naast boeken ook LP’s, CD’s en DVD’s. In de kerk zal een
programma zijn waar, in een moment van bezinning genoten kan
worden van stilte, foto’s, zang en (orgel) muziek.
Hebt u boeken voor de verkoop dan kunt u contact opnemen met Jan de Jonge telefoonnummer:
0591-521505 of via email famdejonge159@gmail.com. Jan kan de boeken komen halen.

PRESENTATIE WOON-EN LEEFBAARHEIDSVISIE NIEUW-WEERDINGE
Graag herinneren wij u aan de bewonersavond die gepland staat voor dinsdag 29 mei om 19.30 uur
in Dorpshuis ‘De Badde’. Die avond zal de gemeente Emmen de concept ‘Woon- en
leefbaarheidsvisie’ aan het dorp presenteren. In de vorige Streekbode is daarover bredere uitleg
gegeven.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!
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Titan nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief een vooruitblik op de vijfde editie van het
Raymond Duitscher Toernooi en de stand van zaken voor de
nacompetitie voor Titan 1 maar we beginnen met twee belangrijke
data voor de jeugdcombinatie Nwvv/Titan.
Nwvv/Titan
Op 11 juni 2018 wordt er door het jeugdbestuur Nwvv/Titan een
ouderavond georganiseerd in verband met de nieuwe indelingen
voor het seizoen 2018/2019. U bent als ouder/verzorger van harte welkom vanaf 19:30 uur in de
Titan kantine om te zien in welk team uw kind volgend seizoen gaat spelen. Voor vragen kunt u zich
op dat moment wenden tot één van de jeugdcoördinatoren. Op zaterdag 7 juli staat de activiteiten
commissie van Nwvv/Titan weer op de jaarmarkt in Nieuw Weerdinge.
Titan 1
Na de opeenvolgende nederlagen tegen WKE’16 en vv HOC bekroonde eerstgenoemde zich op 13
mei kampioen van de vierde klasse D. Met op moment van schrijven nog drie wedstrijden resterend
is WKE’ 16 niet langer in te halen door het eerste elftal van Titan. Het rood-wit geblokt heeft
promotie echter nog steeds in eigen hand vanwege het winnen van de tweede periode. In de laatste
drie wedstrijden van het reguliere seizoen moeten nog drie punten behaald worden om zeker te zijn
van de tweede plaats op de ranglijst.
Deze tweede plaats is van groot belang aangezien Titan hiermee de hoogst gekwalificeerde
periodekampioen wordt. Het bijkomende voordeel is dat Titan 1 gelijk in de finale van de
nacompetitie staat in de race voor een plek naar de derde klasse. In tegenstelling tot eerdere jaren
waarbij Titans avontuur in de nacompetitie vaak tot wel vier wedstrijden duurde zal deze finale
slechts over één wedstrijd gespeeld worden. Later meer over de uiteindelijke tegenstander.

Laatste wedstrijd van de reguliere competitie:
Zondag 27 mei 2018: thuis tegen DVC ‘59
Finaledag nacompetitie voor een plek in de derde klasse
Zondag 10 juni 2018: thuis tegen ……………………..?
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Raymond Duitscher Toernooi 2018
Het laatste weekend van juni staat in het teken van het Raymond Duitscher toernooi.
Op vrijdagavond zullen de MO-17 en de Vrouwen hun beste beentje voorzetten. Op zaterdag zullen
de JO-9, JO-13 en JO-17 spelen en op zondag de JO-11, JO-15 en
JO-19 te zien zijn op de velden van VV Titan en NWVV. Naast de gebruikelijke wedstrijden is er ook
dit jaar de Job-Bakker penaltybokaal vanaf de JO-13.
Omdat het toernooi dit jaar 5 jaar bestaat, hebben we, mede door sponsoring van XXL Print &
Belettering en Voetbalvereniging Titan de mogelijkheid om de voetbal-freestyler Maarten van Luit
naar Nieuw Weerdinge te halen! Hij zal op zaterdag en zondag een clinic gaan geven. Op
zaterdagavond zal de kantine open zijn voor een after-party, dit m.m.v een drive-in. Zodra hier meer
over bekend is zal dit kenbaar gemaakt worden op onze website (www.rdtoernooi.nl) en Facebookpagina.
We willen bij deze alle nieuwe en vertrouwde sponsoren bedanken voor hun bijdrage. Mede door
hun is het mogelijk om tijdens dit lustrum iets extra’s te kunnen bieden.
Tevens een pluim voor alle vrijwilligers die al weer toegezegd hebben om te ondersteunen tijdens
het toernooi.
Contact:
Uw stukken kunnen worden ingeleverd op onderstaande mailadressen. Wij proberen deze dan mee
te nemen in de volgende editie van de Titan nieuwsbrief.
Angelique Schuttrups
Kevin Faber

m.schuttrups@t-mobilethuis.nl
kevin-faber@hotmail.com
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Weerdingerkanaal
nz 1
J. Lammers woonde hier en
dreef er een kruidenierszaak
en werd opgevolgd door zijn
zoon. Ook had hij jarenlang
een medicijndepot. Hij werd
voorgegaan door bakkerij De
Roos.

Noordveenkanaal nz
13
Hier zat kruidenier W. Kuipers. Later had Henk Hendriks hier een schildersbedrijf.
Noordveenkanaal zz 1
Oorspronkelijk stichtte Albert Grooten hier een kruidenierszaak. Deze werd later overgenomen door
Otto Smith. Hij had tevens een drogisterij.
Noordveenkanaal zz 4
Bonne Venema dreef hier een zaak
in huishoudelijke artikelen.
Noordveenkanaal zz 7
Hier was de kruidenierszaak van
Zeeman gevestigd.
Noordveenkanaal zz 12
Jacob Bakker heeft hier een
moderne zaak voor motoren en
alles wat daar bij hoort. Later is dit
uitgebreid met auto’s. Nu heeft de
dochter de leiding over de
motorenafdeling de zoon over de
autoafdeling.
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STICHTING SPORTHAL NIEUW-WEERDINGE/RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
In het kader van jeugd en leefbaarheid in ons dorp willen we dit najaar weer een sport- en speldag in
de Mondenhal organiseren. Op deze manier willen we de iedereen, van jong tot oud, bereiken met
allerlei activiteiten. De bedoeling is dat er zoveel mogelijk (sport)verenigingen, hun sport/activiteit
demonstreren. Een dergelijk evenement kost natuurlijk geld.
De RABOBANK Emmen-Coevorden organiseert dit jaar voor
de tweede keer de Rabobank Clubkas campagne.
De RABOBANK stelt € 100.000 beschikbaar voor
maatschappelijke activiteiten door het lokale
verenigingsleven in de regio.
Het bestuur van de Mondenhal heeft de sport- en speldag
van het komende najaar aangemeld voor de RABOBANK
Clubkas Campagne. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen hebben we echter uw steun
nodig. Als u lid bent van de RABOBANK mag u stemmen in de periode van donderdag 31 mei 2018
tot en met woensdag 13 juni 2018. Afhankelijk van het aantal stemmen wordt een bedrag aan ons
uitgekeerd. Vorig jaar hebben we dankzij uw steun het mooie bedrag van € 819 ontvangen. Ieder lid
krijgt drie stemmen ter beschikking. Daarvan mag u maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging
uitbrengen. Wij vragen u de stem(men) die u over heeft te gebruiken voor andere verenigingen in
ons dorp die zich ook voor de RABOBANK Clubkas Campagne hebben aangemeld.
Wij rekenen op uw steun en uw stem. Alvast bedankt.
Bestuur stichting Sporthal Nieuw Weerdinge.
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KEN A. LANE, PILOOT ‘LOST WING’ LANCASTER
In navolging van het ‘IN GESPREK MET..’ mevr. F.
Hilgen-Bults en mevr. T. Katoen–Bults in de vorige Streekbode kwam ik in contact met secretaris
Coby Blok. Zij wist te vertellen dat Ken A. Lane op 22 februari van dit jaar is overleden op 97 jarige
leeftijd. Hij leed al een aantal jaren aan de ziekte van Alzheimer. Bijzonder is dat uit het opgetekende
oorlogsdagboek van dhr. Lane blijkt dat hij drie van zijn zevenkoppige bemanningsleden terug heeft
gezien. De andere drie zijn tijdens de crash overleden. Dick Raymond, de boordwerktuigkundige,
treft hij in Emmer-compasuum. Ook treft hij daar Stanley Aspinall, de radiotelegrafist, die zijn been
blijkt te hebben gebroken bij de beschieting van het vliegtuig. Don E. Cope, de bommenrichter, heeft
Stanley nog eerste hulp gegeven en daarna geprobeerd hulp te halen. Ken en Dick worden
uiteindelijk met de trein naar Amsterdam gebracht, in de trein treffen ze Don E. Cope, hij blijkt te zijn
opgepakt kort nadat hij Stanley heeft geholpen.
Allen verbleven de rest van de oorlog in Duitse gevangenschap en ondergingen het vreselijke lot
betrokken te worden bij de beruchte Dodenmarsen in de vreselijke winter van 1944/1945. Alle vier
de mannen overleefden de oorlog. Ken en Dick zijn vrienden voor het leven gebleven. (Deze en nog
andere informatie staat te lezen op de website www.rafmonument.nl)
Via Coby Blok kom ik in contact met Wim van Dijk, één van de initiatiefnemers van het project Lost
Wings en ontwerper van de website www.rafmonument.nl. Samen met Dick Raymond (94 jaar) heeft
hij de begrafenis van Ken A. Lane heeft bijgewoond. Tijdens de kleine bijeenkomst hebben ze elk een
toespraak gehouden. Dhr. Raymond verteld daar dat ze na hun bewogen verleden leven en leefden
in geleende tijd. Wim van Dijk hoopt dat hij samen met zijn vriend Dick de speciale herdenking op 4
mei 2020 in Nieuw Dordrecht kan bijwonen.
Ina Deuring en haar man hebben naar aanleiding van het plaatsen van het herinneringsbord Lost
Wings in het Siepelveen het volgende mooie gedicht geschreven:
Lost Wings
When you lose your wings and cannot fly
The ground opens up and you feel you are going to die
Passing through dark clouds high in the sky
Visions of your life are flashing by
Of a life that seemed so long
And the will to help so strong
Caught by the fire you feel another day will not come
Nobel lives to free us all, in one moment gone
Pieces of your wings are found spread around
Your beautiful souls have gone to higher ground.
GB
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