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SCHAATSPLEZIER
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het dooi. Maar we hebben een volle week kunnen schaatsen.
In verband met alle sneeuw die er is gevallen was het geen mooi ijs. Maar we hebben samen met een
groep vrijwilligers geprobeerd er het beste van te maken. In ieder geval hebben de kinderen weer
volop kunnen genieten en daar doe je het tenslotte voor. Ook willen we bij deze alle vrijwilligers
bedanken voor alle hulp, en speciaal even voor de familie Brunia die ons een aantal sneeuwschuivers
hebben geschonken. Verder dank aan de firma Tjeerdsma voor het beschikbaar stellen van de
veegmachine en Karaoke Joe voor het sponsoren van de boxen. Natuurlijk hopen we dat we deze
winter nog een keer open kunnen zijn. We zullen dan weer afhankelijk zijn van mensen die kunnen
komen helpen. Dus als je denkt dat je dat wel wat lijkt neem dan even contact op met een van de
onderstaande telefoonnummers. Tevens zijn wij dringend op zoek naar een aantal nieuwe
bestuursleden. Ook die kunnen zich melden bij dezelfde de telefoonnummers.
Met vriendelijke groet, bestuur ‘Schaatsmarke’
K. van Wijk
P. Brakels

0591-521698
0630028784

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
31 januari
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
7 februari
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten Gemeente De Open Poort:
31 januari
Tijd:
9.30 uur, spreker: dhr. Remmerts
7 februari
Tijd:
8.30 uur, spreker: ds. Pflaum
Nieuw-Weerdinge, januari 2010
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WIJNGENOT

Plop & co. Het verhaal van kurk en andere fles afsluiters.

NATUURKURK – DE KLASSIEKER
Voor veel wijnliefhebbers is het ontkurken van een fles wijn een belangrijke ceremonie.
Een zachte “plop”en dan begint het wijngenot.
Een kurk heeft het voordeel dat het een minuscule hoeveelheid zuurstof doorlaat, die zich vooral bij
hoogwaardige rode wijnen, positief inwerkt op de rijping van de wijn.
En de kurk beschermt de wijn tegen oxidatie. Kurk is echter een natuurproduct en daardoor niet altijd
even stabiel.
SYNTHETISCHE KURK
Tegenwoordig ziet men ook veel kunststof kurken. Ze zijn voor de wijnboeren een goedkoper
alternatief voor de duurdere natuurkurk. Geschikt voor wijnen die niet lang bewaart moeten worden en
die dus al op dronk zijn.
VINO-LOK – GLASSTOP
Sinds een paar jaar is de glazen “kurk”op de markt. Het is een glazen stop die door middel van een
rubberen ring een “waterdichte afsluiting”geeft. Het is een luxe afsluiting die een hogere waarde aan
de wijn geeft op het gebied van uitstraling. Ervaringen met de ontwikkeling van de wijn met deze
afsluiting zijn er nog niet. Dit kan nog enkele jaren duren.
STAINLESS CAP- KROONKURK VOOR DE WIJNFLES
Een zogenaamd bierdopje voor de wijnfles. De flessen worden goed afgesloten en daardoor langere
tijd bewaard kunnen worden. De wijnboeren en gastronomie reageren positief op deze afsluiting. De
consument wil er echter nog niet aan wennen.
SCHROEFDOP
Vooral drinkrijpe wijnen en wijnen op literflessen zie je steeds meer met deze afsluiting.
Zelfs al top wijnbouwers stappen over op deze handige afsluiting. Vooral in de horeca zeer geliefd
door het simpele en snelle openen van de fles. Internationaal is de schroefdop het snelst verspreide
openings systeem van de fles.
Een nadeel van schroefdop is/was, vooral voor de betere wijnen dat het geen zuurstof doorlaat
waardoor de wijn zich niet optimaal kan ontwikkelen op de fles. Tegenwoordig hebben ze een
schroefdop die wel zuurstof doorlaat naar binnen, maar geen vocht/wijn doorlaat naar buiten.
Of dit een grote sprong in de toekomst ter vervanging van de kurken die een kurksmaak kunnen
veroorzaken moet allemaal nog blijken.
Hoe dan ook. Kurk of een andere afsluiting is slechts een kwestie van gewoonte. Er is geen goed,
slecht of fout.
Want het belangrijkste is het genot, druivensoort en kwaliteit van de wijn die in de fles zit.

Vineuze groet. Rien.
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MANTELZORGONDERSTEUNING
Per 1 januari 2010 is Icare gestopt met het Steunpunt Mantelzorg en de Vrijwillige Thuiszorg. In
Emmen heeft Welzijngroep Sedna het Steunpunt Mantelzorg en de Vrijwillige Thuiszorg
overgenomen, na overdracht van de dossiers van Icare.
Dit betekent dat u voor algemene vragen over mantelzorg en vrijwillige Thuiszorg kunt bellen met het
Zorgloket van de Gemeente Emmen: Tel. 685733.
Stelt u prijs op een huisbezoek dan kunt u contact opnemen met Petra Jalving, mantelzorgfunctionaris
in dit gebied. U kunt haar bereiken via de volgende telefoonnummers:
Tel. 0591-351145 of 06-25467671
De definitie van mantelzorg:
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid of kennis.
Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke
band hebben met degene voor wie ze zorgen.
Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor, bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind.
Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar gehaald worden. Toch zijn het
verschillende dingen.
Mantelzorg overkomt je.
Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele
band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de
zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.
Voor vrijwilligerswerk kies je
Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen
emotionele band. Daarnaast zorgen zij voor een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per
week) en kunnen zij de zorg op eigen initiatief beëindigen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd
verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

VIOLENACTIE OBS ‘T KOPPEL
Na 2 succesvolle jaren, zal OBS ’t Koppel dit jaar wederom de violenactie organiseren.
Deze violenactie zal dit jaar op zaterdag 20 maart plaatsvinden.
De kinderen van onze school zullen in de voorjaarsvakantie (22 t/m 27 februari) bij u langskomen om
uw besteling op te nemen.
Op de bestellijst die zij bij zich hebben staat vermeld wat er besteld kan worden en wat de violen
zullen kosten. Wij verzoeken u om hierop uw bestelling in te vullen, zodat wij als ouderraad een
gerichte bestelling kunnen plaatsen bij onze leverancier.
De betaling van de door u bestelde violen dient te geschieden bij de aflevering van de violen.
Op zaterdag 20 maart zullen wij vanaf 9.00 uur de violen bij u thuis afleveren.
Mocht u onverhoopt niet huis zijn, dan zal er een briefje in uw bus achtergelaten worden en kunt u de
violen tegen betaling tot 14.00 uur afhalen op het schoolplein.
Voor vragen kunt u bellen met Anneke Harttekamp (546842), of Uinko Brouwer (521491).
Wij rekenen ook dit jaar weer op uw medewerking en hopen op een succesvolle actie.
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Mede namens de kinderen alvast bedankt voor uw bestelling,
Ouderraad OBS ’t Koppel

DARTCLUB TITAN
Met een opkomst van 39 personen was het toernooi van Dc Titan van afgelopen zaterdag in de
kantine van voetbalvereniging een succes te noemen.
Allereerst werd er in poules gespeeld verdeelt over 8 banen en daarna werd er gespeeld in een
winnaars- en een verliezersronde.
Na een gezellige en spannende middag en een hoge opkomst van publiek, waarvoor hartelijk dank.
De winnaarsonde moesten een best of 5 doen en de verliezersronde een best of drie. De finales zijn
tegen 19.00 uur gegooid .
De hoogste Finish was een hele tijd in handen van Henk Roel Aeilkema met 143, maar in de Finale
werd deze overtroffen door Jan Schutrups met 150.
Uitslag
Winnaarsronde

Verliezersronde:

Jonny Okken
Stefan Stam
Martin Tent / Gert Mink

Jan Schutrups
Jannes de Groot
Andre Luiten / Gert de Vries

Deze Middag werd o.a mede mogelijk gemaakt door :
- Drukkerij Abbes Hummel voor het beschikbaar stellen van de Bekers
- Daktechniek Groningen
- Woninginrichter Wachtmeester
Foto’s zijn te bekijken op www.dctitan.tk of op onze hyvessite http://dctitan.hyves.nl

AKKERVOGELS
De IVN-afdeling Emmen en omstreken houdt op woensdag 3 februari een natuur-avond over
'Akkervogels'.
Steven Kragten van het SOVON laat ons middels zijn lezing een blik werpen in de leefomgeving van
de akkervogels.
Door hun verbondenheid met de landbouw is het lot van de boerenlandvogels daaraan nauw
gerelateerd. De afgelopen halve eeuw onderging het boerenbedrijf een totaal ander aanzien. Het
landschap veranderde mee en had ingrijpende gevolgen voor de akkervogels.
Welke vogelsoorten betreft het? Over welke gevolgen hebben we het eigenlijk en wat kunnen we er
aan doen? En wat is het haalbare akkervogelideaal als leefgebied? Wilt u de antwoorden horen of
hebt u zelf vragen betreffende dit onderwerp, kom dan naar deze lezing luisteren.
De lezing is openbaar, begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Looackerhof aan de Loo-ackers
29 in de wijk Angelslo van Emmen.
De toegang is gratis.
Coördinatie: Dhr. Herman J. Weegenaar, tel. (0591) 615361
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GREPEN UIT HET VERLEDEN

Brug bij Derde Kruisdiep, foto is van 1941.
Op deze foto van de brug, gelegen hebbende tegenover de boerderij Weerdingerkanaal z.z. 4 en
gebouwd in 1902, is duidelijk te zien dat het is opgelapt. Bij het aanbreken van de oorlog in mei 1940
was de brug opgeblazen door Nederlandse militairen, om te voorkomen dat de Duitsers snel konden
oprukken. De brug op de achtergrond lag voor de Tramwijk en is in
september 1941 voor het verkeer opengesteld. Officieel is het geopend in juni 1947, tijdens het 75jarig bestaan van Nieuw-Weerdinge. Voor de bevrijding op 11 april 1945 van ons dorp, hadden de
Duitsers de bruggen bij het Derde Kruisdiep weer zodanig vernield, dat de bevrijders met hun tanks
niet over de bruggen konden om hun doel Ter Apel te bereiken. Ze kregen de tip terug te gaan naar
Weerdinge om via het Noordveen Nieuw-Weerdinge te bereiken. Opvallend is bord met opschrift
“Nach Emmen”.Wie herkend de man met de kruiwagen?
Reactie 521703 B.B.
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IK ZOU GRAAG MET IEMAND……..……
Nieuw in Nieuw-Weerdinge:
Activiteitenbemiddeling.
Heeft u dat wel eens dat u denkt: ik zou wel graag met iemand willen fietsen, naar het theater,
winkelen enz. ,maar ik weet eigenlijk niet met wie. Vanaf nu is er activiteitenbemiddeling voor mannen
en vrouwen in Nieuw-Weerdinge en omgeving. Hierdoor kunnen mensen met dezelfde interesses met
elkaar in contact komen. Hierbij moet men denken aan activiteiten zoals bv: wandelen, fietsen, een
eetgroepje, musea bezoeken, film kijken, gezelschapspelen beoefenen, samen een boek lezen en
nabespreken, rommelmarkten bezoeken, samen musiceren enz. activiteitenbemiddeling is echter
geen relatiebemiddeling, maar een manier om meer mensen te leren kennen met dezelfde
belangstelling als u zelf.
In samenwerking met Welzijngroep Sedna zijn vrijwilligers bezig om de activiteitenbemiddeling op te
zetten in Nieuw-Weerdinge. U kunt zich aanmelden met het opgavenstrookje hieronder of telefonisch
bij het Servicepunt in Emmer-Compascuum (vanwege de telefonische bereikbaarheid), tel.: 0591353689 op de dinsdag van 12.00 – 17.00 uur en op de donderdag van 9.00 – 16.00 uur. Daar geeft u
uw naam, telefoonnummer en woonplaats door onder vermelding dat u belangstelling heeft voor
activiteitenbemiddeling. Een medewerker van de activiteitenbemiddeling zal contact met u opnemen
en uw aanmelding behandelen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgavenformulier voor activiteitenbemiddeling:
Naam: ……………………………………Leeftijd:………

M/V

Adres:…………………………………………………….
Postcode + woonplaats:…………………………………..
Telefoon:………………………………………………….

Inleveren bij “De Badde”, 1e kruisdiep OZ 9, 7831 BA Nieuw-Weerdinge
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AFSCHEIDWOORD DOKTER KLEVE
Dames en heren,
Ik was van plan onderstaand verhaal te vertellen tijden mijn afscheidsreceptie in “De Badde” op 13
januari j.l. Door de overweldigende belangstelling van de kant van de patiënten ben ik er echter niet
aan toe gekomen.
32 jaar geleden was ik bezig met het laatste deel van mijn opleiding tot huisarts, we woonden toen in
Emmerhout en op een mooie zondagmiddag reden we wat rond in de buurt en kwamen toen ook door
Nieuw-Weerdinge. Ik zei tegen mijn vrouw: “Hier zou ik toch nooit willen wonen!” We wonen hier
inmiddels ruim 32 jaar en met veel genoegen, ’t bevalt ons hier nog steeds best. 32 jaar ben ik hier nu
huisarts, een lange, mooie periode. Ik wil niet overdrijven en romantiseren. Net als in elk vak heb je
momenten dat “het niet wil”, dat “er wat tegenzit”, dat je “baaldagen” hebt, dat je denkt: “wat doe ik
hier?”, dat je “de patiënten achter het behang wilt plakken”, enz. Maar gelukkig; de mooie, bijzondere
dagen vormen de meerderheid.
Maar: “als ’t dan toch zo goed bevalt, waarom stop je dan?”, vraagt u zich wellicht af. Voor ik daarop
antwoord, wil ik eerst even een paar geruchten ontzenuwen. Met de regelmaat van de klok heb ik ze
de laatste 32 jaar gehoord en nu weer steken ze hardnekkig de kop op:
- NEE: we gaan niet scheiden
- NEE: ik heb geen vriendin met wie ik een stiekeme relatie heb
- NEE: ik ben niet ziek
- NEE: ik word geen kinderarts of chirurg
- NEE: we gaan niet verhuizen
- NEE: ik ben niet door de tuchtraad uit het ambt gezet
- NEE: ik ga nog niet met pensioen/houd nog niet op met werken. Ik stop alleen met de praktijk
in Nieuw-Weerdinge
- NEE: als antwoord op alle andere geruchten, die misschien nog rondgaan en die ik nog niet
gehoord heb.
Een huisarts is ook maar een mens, zelfs ik. Naarmate iemand ouder wordt, wordt alles wat minder.
De lichamelijke krachten/conditie neemt wat af. Geestelijk wordt ’t vaak ook moeilijker om de hectiek
van de wereld om je heen, waar je als huisarts toch middenin zit, aan te kunnen/ermee om te gaan.
De draagkracht neemt af als je ouder wordt. En als de draaglast nu ook wat minder zou worden, kun
je m.i. het huisartsenvak nog jaren volhouden. Voor mijn gevoel/in mijn beleving neemt de draaglast,
alles wat op je afkomt als huisarts, echter alleen maar toe de laatste jaren en geleidelijk aan ben ik dat
als een te grote/zware last gaan ervaren. Naar mijn idee zit die groter wordende draaglast niet eens
zozeer in de directe kontakten met en de zorg voor de patiënten, maar veel meer in alles wat daar
omheen speelt, de regeltjes van bovenaf, de steeds wisselende voorschriften, de talloze, m.i., vaak
bureaucratische veranderingen in en rond het huisartsenvak, die niets met de directe patiëntenzorg te
maken hebben, waarvoor ik 32 jaar geleden huisarts ben geworden. Maar goed, genoeg hierover.
Anders zeggen ze straks: “daar heb je weer zo’n oude zeur, die niet met z’n tijd mee wil/kan gaan, die
alleen maar roept: “Vroeger was alles beter”.
“Huisarts” is een pracht vak. Waar vind je zo’n scala van ervaringen? Je ziet gelukkige ouders, als er
een baby geboren is. Je mag mensen begeleiden op hun sterfbed. In het huisartsenvak heb je een
enorm nauw/intens contact met de patiënten. Je kunt zomaar bij iemand op de rand van het bed gaan
zitten, terwijl een ander nog niet eens in de slaapkamer mag komen. Je hoort de meest persoonlijke,
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intieme gedachten/problemen en je mag daarbij iemand tot hulp zijn en raad geven en af en toe helpt
’t ook nog. Wat een pracht vak! Het lukt soms om mensen van hun lichamelijke klachten af te helpen
of ze op z’n minst te verlichten. En aangezien “gezondheid” een van de belangrijkste dingen,
misschien wel het belangrijkste, in het leven is, is zoiets een fijne ervaring en maakt zoiets jouw dag
goed. Soms echter lukt ’t niet, omdat de kwaal niet goed te verhelpen is. Soms ook beoordeel je het
niet goed. Wat rest is dan verdriet en soms boosheid bij de patiënt, maar ook verdriet/boosheid en
frustratie bij jezelf. Een dokter is ook maar een mens, zelfs ik.
Goed, na deze wat sombere opmerkingen, wil ik toch “blij” eindigen. Voor mijzelf ben ik blij dat ik vanaf
1 februari a.s. een stapje terug kan doen. Een paar dagen minder in de week gaan werken, alleen nog
de directe patiëntenzorg kan gaan doen, waarvoor ik 32 jaar geleden heb gekozen; ik ga bij collega’s
in de buurt waarnemen. Ik ben ook blij dat ik in de heer Demircan, naar mijn gevoel, een goede
opvolger heb gevonden. Het is tegenwoordig een probleem om opvolgers te vinden en dat probleem
zal de komende jaren alleen maar groter worden mijn inziens. Vooral ook ben ik blij voor de inwoners
van Nieuw-Weerdinge. Ik ben erg blij dat een huisarts bereid is zich hier te vestigen, niet omdat
Nieuw-Weerdinge zo’n slecht of hopeloos dorp is, waar geen huisarts wil werken. Nee, als dorp mag
Nieuw-Weerdinge blij zijn dat het weer een vaste huisarts krijgt, iemand die ervoor heeft gekozen om
hier nog jaren te blijven. Het dorp krijgt weer “een dorpsdokter” en dat kan op veel andere plaatsen
niet gezegd worden! Nieuw-Weerdinge gefeliciteerd! Natuurlijk zult u aan dokter Demircan moeten
wennen. U moet eraan wennen dat hij uw hele voorgeschiedenis/uw medicijngebruik/uw
familieperikelen, enz. nog niet kent. U zult eraan moeten wennen dat hij sommige, misschien wel veel
dingen anders gaat doen dan ik de laatste jaren gedaan heb. Dokter Demircan zal ook aan u moeten
wennen, zal de tijd moeten krijgen om zich in u te verdiepen. Ik hoop dat u hem die tijd geeft. Dan
weet ik zeker dat u daarna ook de tijd en aandacht krijgt, die u in verband met uw klachten nodig
heeft.
Dames en heren, ik wil u hartelijk bedankten voor uw komst, voor de vele cadeaus/de bloemen/de
talloze kaartjes, met daarop de aardige opmerkingen en herinneringen. Ik dank u voor de vele jaren
dat ik in Nieuw-Weerdinge uw huisarts mocht zijn, voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik wens u, ook
namens mijn vrouw, voor de toekomst het allerbeste, en het allerbelangrijkste: een goede gezondheid!
Roelof Kleve.
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de
Bingo?
Kom dan zaterdag 6 februari naar:

“de Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 10 ronden + 2 superronden.
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee
gratis.
Neem dus pen of stift mee en kom
gezelling meedoen.
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