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UITNODIGING
ONZE JUBILEUMDAGEN
“Wij willen graag iedereen bedanken, voor de getoonde belangstelling tijdens onze Jubileumdagen.
Het was voor ons leuk om de reacties te zien en/of te lezen.
Naar aanleiding van ons Jubileum, hebben we natuurlijk
een paar leuke acties gehad, waarmee men iets kon
winnen. De gelukkige winnaars zijn:
Familie Smidt, zij hebben de “complete wandcloset
verloting” gewonnen.
Dhr. Lindeman heeft de “douchespeaker Facebookactie”
gewonnen.
Van harte gefeliciteerd en veel plezier met de prijzen!
Nogmaals iedereen bedankt! Frits, Gea en Henk Wolters,
namens Tegel-en Keukencentrum Wolters VOF”

WERKGROEP DORPSOVERLEG NIEUW-WEERDINGE
Politiemededeling: Parkeren op groenstroken
Er komen de laatste tijd steeds weer klachten over auto’s, die over groenstroken rijden en/of
parkeren. De gemeente Emmen heeft in de Algemene Plaatselijke Verordening, een artikel
opgenomen waarin het gebruik van groenstroken is verboden. Dit artikel is niet bestemd voor
bermen. De vraag is dan, wat het verschil is tussen berm en groenstrook.
Een groenstrook, wordt afgescheiden van de weg, door een verhoogde betonnen rand.
Een berm, ligt op gelijke hoogte als de rijbaan en is meestal ongeveer 2 meter breed..
De komende tijd zal er gecontroleerd worden op dit misbruik van de groenstroken.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
28 februari
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. de Kok-Mellema
6 maart
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
9 maart
Plaats: Het Anker
Tijd:
19.30 uur, Bidstond

Baptisten gemeente de Open Poort:
28 februari
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Schipper
6 maart
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. 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. 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 55808002
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STEUN MIJ DE MOUNT VENTOUX BEKLIMMEN!!
Natuurlijk doe ik dit niet zomaar! Teveel mensen krijgen nog
met deze rotziekte te maken. Uiteraard hoop ik allereerst om
een mooi sponsorbedrag binnen te halen. Hopelijk kunnen we
er zo voor zorgen, dat er nieuwe behandelmethodes ontdekt
worden en de levensverwachtingen voor mensen met kanker
verlengd worden. Uiteindelijk hopen we natuurlijk allemaal op
een concrete oplossing, waardoor kanker niet meer hoeft te
bestaan, maar om dit te kunnen bereiken is er geld nodig. Ik
hoop dat ik met deze uitdaging daar in elk geval een steentje
aan bij kan dragen. Ik loop in de 1e plaats voor Harm, mijn
schoonvader, die december 2015 de strijd verloren heeft. Ruim
drie jaar lang heeft hij gevochten als een leeuw. Uiteindelijk
bleek het een strijd die niet te winnen viel. Hij heeft de Mont Ventoux zelf ook gelopen. Destijds liep
hij hem voor iemand anders. Zijn doel was om in 2016 de kale berg nogmaals te beklimmen, samen
met zijn schoondochter. Zij wilde de Mont Ventoux op en Harm was zeker mee gegaan als dat
enigszins mogelijk zou zijn geweest. Hij zou dan lopen voor zich zelf en zijn lotgenoten. Helaas was
hem deze tijd niet meer gegund. Ik loop hem nu voor jouw Harm! Datgene doen, wat hij zelf niet
meer kan doen. Voor hem, maar ook voor alle anderen die tegen kanker vechten of hebben
gevochten. De oneerlijke strijd, de ziekte die nergens rekening mee houdt en je leven compleet op
zijn kop zet met alle daarbij horende onzekerheden en spanningen. Ook loop ik hem voor Wija,
omdat ik zo dankbaar ben dat zij nog steeds bij ons is. Ik nog steeds kan genieten van haar liefde,
aanwezigheid en warmte. Ook zij heeft jaren moeten vechten. Operaties, spanningen, terugkeer van
de ziekte, nogmaals de molen in. En nu in 2015 eindelijk, na 17 lange jaren, de laatste controles
gehad waarbij ze volledig schoon is verklaard! De boosheid maakt plaats voor dankbaarheid. Niet om
wat is gebeurd, maar om de strijd die in dit geval, wel gewonnen mocht worden. In mijn rugzak de
berg omhoog neem ik ook mijn gedachten mee aan oom Stoffer. Hij is niet meer onder ons en heeft
mijn kinderen nooit mogen leren kennen. Wat had ik dit graag gewild, maar ook hem overkwam de
ziekte. In combinatie met een al aanwezige spierziekte was
behandeling amper mogelijk en ook die strijd niet te winnen.
Waarom? Ik mis je nog altijd! Uiteraard loop ik hem ook voor al
die anderen die ik niet genoemd heb, maar die ook strijden en/of
hebben gestreden. Ik heb diep respect voor een ieder, die op
zijn/haar manier hier een weg in weet te vinden en er voor blijft
gaan. En tevens heb ik veel respect voor de
partners/familieleden, die om deze personen heen staan. Ook
voor hen is het niet gemakkelijk. Ik loop voor jullie allemaal! En
hoop uit de grond van mijn hart, dat ik hierdoor een steentje bij
kan dragen. Een mooi bedrag kan inzamelen voor Stichting Mont
Ventoux, Groot verzet tegen Kanker. Alvast bedankt voor jullie
steun, iedere euro is er één!

http://www.grootverzettegenkanker.nl/nataschavanoosten
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"Onze deelnemers" aan Carnaval 2016
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NIEUWS VAN DE KLEDINGKRINGLOOP
Let op!

let op!

let op!

Openingstijden zijn nu van 11.00 uur tot 15.00 uur
Wij zijn in ‘DE OPEN POORT’ op de volgende data:
8 maart
5 april
3 mei
14 juni

22 maart
19 april
17 mei
28 juni

31 mei

Dus hebt u nog wat voor ons aan kleding of linnengoed? Dan mag u het ook in ‘DE OPEN POORT’
brengen op de dagen dat wij aanwezig zijn.
Op andere dagen kunt u het brengen bij:
Marleen Middel
Vennen 37
Gretha Bos
Mandenbroek 2

Tel. 527351
Tel. 521600

WIJ ZOEKEN NIEUWE BESTUURSLEDEN!
Vanaf het nieuwe seizoen heeft Amicitia geen voltallig
bestuur meer. De voorzitter en de secretaresse zullen
aftreden. Er zullen nieuwe mensen moeten aantreden, als
we willen dat onze bloeiende vereniging blijft bestaan.
Tevens zijn we op zoek naar een gymjuf ter vervanging
voor Femke die zwanger is.
Voor meer informatie over deze drie functies kunt u terecht bij Anneke van der Burg, tel. 0623369119
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TOPPERS OP DE WEISSENSEE, SPIELPLATZ DER NATUR, 2016
“Jong geleerd, oud gedaan!”
Wat was het weer een topweek! Deze week met de alternatieve
Elfstedentochten op de Weissensee is echt het beste alternatief voor geen natuurijs in Nederland.
Waar blijven die winters toch! We vertrokken op
vrijdag 22 januari. De reis verliep goed, overal
sneeuw en ook in Siegsdorf nabij Inzel (Zuid
Duitsland), waar we hebben overnacht samen met
heit en mem Brunia, lag veel sneeuw. Echter toen
we door de tunnels in Oostenrijk kwamen lag er
niets. Maar dat was niet erg want we gingen
immers voor het ijs. En dat lag er genoeg op de
Weissensee. Het hele schaatsgebeuren vindt
plaats op en rondom het kleine meer. Echter toen
we aankwamen, zaterdag tussen de middag, werden we verrast met schaatsers op het grote meer en
ook in ons pension kwamen net ‘snelle mannen´ binnenrollen met de prachtigste foto’s en verhalen
over het zwarte spiegelijs van het grote meer.
Dus wij verkleden en toen…. Wat een spanning, want was het echt wel
dik genoeg? En zooo eng want je kijkt alsof door een glasplaat zo twee,
drie meter naar beneden naar de bodem. En dan dat gekraak als we
naast elkaar reden. ´Haben sie wirklich angst?, vroeg die Frau. Maar
onze hoop werd gevestigd op de schaatsers voor ons. Na 15 minuten
ongeveer, kregen we vertrouwen en werden we beloond met
natuurijsgeluiden, een prachtig stuk natuur, schaatsemotie en een
geweldig gevoel van vrijheid en nietigheid waar we stil en ontroerd van
werden. Fantastisch!! Op zondag naar het kleine meer was het ook
mooi, hier en daar wel veel scheuren maar de sfeer en het weer was goed en de stemming zat er
goed in. Echter de spanning in de kuiten van Carin voelde niet goed aan. En ook kwamen er verhalen
over mensen die door het ijs waren gezakt aan de zonkant van het grote meer. Daar waren wij
gelukkig niet geweest, durfden we ook niet. Het weerzien met en
het gezelschap van de pensioneigenaren en de Tukkers was als
vanouds en ook met de nieuwe gasten was het erg gezellig en
samen vormden we een kleine familie. Dinsdag stond de
alternatieve Elfstedentoertocht op het programma. De zorgen die
er waren over de temperatuur overdag boven nul vielen mee. Het
ijs werd wel zacht en papperig maar omdat het water werd wilde
het na een poosje wel glijden. Voor de start, 7.00 uur, troffen we
heit Brunia die uiteindelijk 80 km heeft geschaatst, mem Brunia was geblesseerd en heeft niet
geschaatst. Carin haar kuiten kregen in de voorafgaande dagen op verschillende manieren veel
aandacht en dat zorgde er samen met haar mentaliteit en wilskracht voor, dat ze de 200 km
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volbracht. Topper! Gonny was in vorm en ging in een toptijd van 7 uur en
26 minuten als tweede vrouw in het klassement over de finish. Topper!
Woensdag waren de ´grote mannen en vrouwen´ aan de beurt voor hun
Alternatieve Elfstedentocht. Ook zij hadden te maken met de temperatuur
boven nul overdag en dat maakte het extra zwaar. Het team van
ijsmeester en tovenaar van het natuurijs Norbert Jank zorgde ervoor dat
zowel voor de toerrijders als voor de wedstrijdrijders het ijs er zo optimaal mogelijk bij lag. Deze
mensen zijn echt dag en nacht in touw om het ijs te vegen, te schaven en scheuren te prepareren.
Wij vermaakten ons prima op en rondom het ijs, we hadden de mountainbikes mee en fietsten onze
spieren zo goed als mogelijk weer los en fit voor de
tocht van vrijdag.
Donderdagmiddag tijdens de rijdersbijeenkomst in
de tent was het druk. Door de organisatie werd er
allerlei informatie verstrekt over de te rijden tocht.
De zorgen om de weer te hoge temperatuur voor
overdag bleken onterecht want de tocht op vrijdag
ging gewoon door en werd ook niet vervroegd, wel
werd het rondje
verkort van 10 naar
ca. 9 km ivm de grote scheur die dwars over het hele meer liep en die
ten opzichte van dinsdag breder was geworden. Dat betekende dat
we 2 rondes meer moesten schaatsen dan dinsdag. Gingen er dinsdag
nog het maximum aantal deelnemers van 1500 van start voor vrijdag
hadden zich 1100 mensen ingeschreven die variërende aantal
kilometers rijden. Alleen wanneer je 200 km rijdt mag je een
alternatief Elfstedenkruisje in ontvangst nemen.
Op vrijdagmorgen stonden we alweer zeer vroeg
om 6.30 uur, in het eerste startvak, aan de start. De meest leuke gesprekken kun
je dan hebben en de wereld blijkt zeer klein te zijn. Carin ging voor de 100
kilometer en deed dat uitstekend. Gonny had peper in de kont en kwam weer als
tweede dame en als 25e overall door de finish. Onderweg zag zij dat de snelle
meid voor haar een aantal keren moest plassen en daarvoor ´materiaal´ kreeg
aangereikt. Gonny had ook aandrang en dat wou maar niet over gaan. ´Hoe kan
ik dat oplossen zonder te stoppen en zonder veel tijd te verliezen?´. ´René,
(verzorger), het volgende rondje wil ik graag mijn hemd uit de tas´. ´Huh,
hemd?´. ´Ja, hemd´. En toen, gewoon, in het hemd geplast. Kostte wel veel
kracht om de groep weer bij te halen. Volgend jaar ook maar een plascoach
regelen die mij even wil duwen net zoals die snelle meid had. Plassen in een
luier, jong geleerd, oud gedaan!
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Wij hebben weer genoten en willen bij deze al onze fans bedanken voor hun support op wat voor
manier dan ook. Op de website www.alternatieveelfstedentocht.nl zijn veel foto’s, uitslagen en leuke
filmpjes te zien. Voor de schaatsliefhebbers echt de moeite waard om te gaan bekijken. Wellicht
word je zelf enthousiast en gaan we volgend jaar met een bus vol vanuit Nieuw Weerdinge naar deze
Spielplatz der Natur. Carin Bosklopper en Gonny Brunia

SMULLEN BIJ RADIO SIMONE FM...
Wat een fantastische dag bij radio Simone FM. De finale van de
"lekkerste kroket" georganiseerd door mij werd in de radiostudio te
Emmen gehouden.
Meer dan 100 inzendingen kwamen binnen met een idee voor deze
kroket. Zoals kroket met ham, monchou en ui, biefstuk kroket,
tomaat en oregano, trap tjoy kroket enz...
De drie finalisten hadden hun eigen gemaakte kroketten mee genomen om door de jury getest te
worden op geur en smaak.
De jury bestond uit Jarno Eggen. Chef kok van 2 sterren restaurant "de Groene Lantaarn" in
Zuidwolde. Astrid Schreuders, schrijfster en adviseur, Amanda Rixtum van restaurant "de Gaffel" in
Valthe, Gert Meijer van Dagbl ad vh Noorden en ikzelf. Onder de finalisten hadden we uit Nieuw
Weerdinge, Betty Boekholt die met haar teriyaki kroket een poging deed om deze finale te winnen.
Een zeer smaakvolle kroket die de jury zich met smaak liet verorberen. Zeker de moeite waard en ik
ga zeker in de toekomst deze kroket in mijn assortiment opnemen. Met ruim 15 personen zaten we
in de studio. De finalisten hadden vrienden of familie meegenomen. Heel gezellig was het. De twee
andere finalisten waren Henderikus Bos uit Hoogeveen met zijn hachee kroket en de 70-jarige Hetty
van der Veen uit Noord Sleen. Deze mevrouw won de finale met haar ouderwetse kalfsvlees kroket
naar een recept van haar schoonmoeder. Een recept van ruim 50 jaar oud. Haar prijs, een pannenset
aangeboden door Jan van Peer winkels uit Emmen werd dankbaar in ontvangst genomen.
De doorslag voor de winnende kroket was het gebruik van verse tuinkruiden en de vele malse
stukjes kalfsvlees. Ik ga samen met de winnares de kroket door ontwikkelen en komt binnenkort in
ons assortiment. Ruim 2 uur zaten we in de studio met ons allen en het was super gezellig. Er waren
genoeg kroketten voor iedereen en mijn vrouw zorgde voor de wijntjes. We hebben genoten van de
finalisten die knap zenuwachtig deze finale meemaakten.
Al met al, een fantastische dag.

Rien...
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Wandelend van ‘t Koppel naar de Bentetop bedacht ik, dat er best veel verdwenen is in de ‘oude
bouw’. Gelukkig is er een mooie school voor teruggekomen en worden er nieuwe huizen gebouwd.
Wie heeft nog leuke herinneringen of anekdotes uit deze tijd, of foto’s van feestjes, buurtvereniging
etc. Stuur het naar de Stichting Historisch Nieuw-Weerdinge.
E-mail: vriessoer@kpnmail.nl
Weerdingerkanaal n.z. 155
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ACTIVITEITEN BREDE SCHOOL VOOR
MAART
Gitaarlessen: groep 5 t/m 8, woensdag 9, 16,
23, 30 maart. Van 14.30-15.30 uur in de Badde
door Music4you.

Dromenvangers maken: groep 6 t/m 8, dinsdag 8 en 15 maart, van
15.30-16.30 uur in de Badde door Krista Jonkers

Judo: groep 3 t/m 5
8 van 19.00 uur tot
Gen Do Ju.

van 18.00-19.00 uur, groep 6 t/m
20.00 uur in de Mondenhal door

Dansen met peuters en kleuters: dinsdag 15 maart
tussen 9.00-11.30 uur in de Badde door Tirza Huizenga.

Gymmen en Streetdance: groep 3 t/m 8, zaterdag 19 maart van 10.0012.00 uur in de mondenhal door Amacitia.

Paasknutsels maken: peuters en groep 1, maandag 21
maart van 13.30-14.30 uur in de Badde
door de uitvoeringsgroep.

Paasknutsels maken: groep 2 t/m 4, dinsdag 22 maart van
15.30-16.30 uur in de Badde door de uitvoeringsgroep.

Rolstoelbasketbal: groep 6 t/m 8, woensdag 23
en 30 maart van 14.00-15.30 uur in de Mondenhal
door Rolstoelbasketbal Emmen.

Mozaïeken: groep 5 en 6, woensdag 30 maart van
13.30-14.30 uur in de Badde door Koffer4kids.
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