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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
8 december
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
2e advent
15 december
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Akkerman
3e advent
Baptisten gemeente de Open Poort:
8 december
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
15 december
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. Stalman

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 14 december is er weer dansen in de Badde.
U kunt mee doen aan stijldansen, countrydansen en oude dansen.
Het begint om 20.00 uur
U bent van harte welkom.

ER WORDEN WEER KNIEPERTJES EN ROLLETJES GEBAKKEN!!!!!
De Protestantse Gemeente NieuwWeerdinge/Roswinkel, gaat weer kniepertjes en
rolletjes bakken ! De opbrengst is voor het
onderhoud van de gebouwen. We beginnen te
bakken op 2 december in de Jeugdhaven, achter
de Kerk. U mag daar ook gewoon wel even langs
komen, om ze te kopen, maar u kunt ze ook wel
bestellen en wel bij Bettie Pepping, telefoon 0591-521468, of bij Anna Boerma, telefoon 0610785353. Rolletjes bakken wij alleen op bestelling!
De prijs is: 1 zakje voor € 2,50 en u krijgt 3 zakjes voor € 6,00. En lekker dat ze zijn!
P.K.N. gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel
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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 SandersStap. Tel. 06 18259308
Vanaf 6 december, volop kerstbomen te koop, ook
Nordmans. Kwekerij Otten / familie Brakels,
Weerdingerkanaal z.z. 124, tel. 06 15949976
Te koop: Kerstbomen, Blauwspar, vanaf 6 december.
1e Kruisdiep w.z. 87a (industrieterrein), na 13.00 uur.

Te Koop: Diverse P.V.C. hulpstukken, Ø 110 mm. Tel.
0591 522181

Hallo, hierbij bied ik mij weer aan om als ZP bij
jullie langs te komen. Met uitzondering van
zondagmiddag 1 december, kan ik alle dagen.
Voor boekingen graag even een belletje of mail.
06 51516822 – hmregts@ziggo.nl
Te koop: Onkruidbestrijding met roundup,
mollenbestrijding, sloten opschonen en
zaag-, snoei- en tuinonderhoud.
Tel. 06 31082919, dhr. Wieringa
Te koop: Strooizout, de hele maand december,
25kg zout voor slechts € 4,50 per zak.
1e Kruisdiep w.z. 87a (industrieterrein), na
13.00 uur.
Te koop: Gifgroene meisjesfiets, 24 inch voor €
60,-. Tel. 0591-562621

Te koop: Nieuwe boeken voor 2e handsprijzen (vanaf 50 cent). Zowel romans, thrillers (vb. John Grisham,
Nicci French), religieuze boeken als kinderboeken (vb. Kameleon, Suske en Wiske). Ook hebben wij dvd’s
(Pipi Langkous, Bassie en Adriaan) en cd’s te koop vanaf 50 cent. December is al duur genoeg!
Tel. 06 21165098

ALGEMENE LEDEN VERGADERING EN WEDSTRIJD VERGADERING H.S.V.
Op donderdag 12 december organiseert Hengelsportvereniging Nieuw-Weerdinge een algemene
leden vergadering en de wedstrijd vergadering bij Café Oosterhof. Aanvang 19.30 uur.
De secretaris

ER WORDT GÉÉN OUD PAPIER GEHAALD IN DECEMBER
Er wordt in de maand december geen oud papier opgehaald.
22 januari 2014 komen we weer langs om het oud papier op
te halen.
Vriendelijke groet,
Ouderraad o.b.s. ‘t Koppel
Tina Kemper
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Kerstfeest
Vrijdag 20 DECEMBER

in de Badde te Nieuw Weerdinge
bedoeld voor inwoners van Nieuw Weerdinge van
55 jaar en ouder
en ook bedoeld voor deelnemers aan de wekelijkse activiteiten van
de STAVO van 55 jaar en ouder.

Het kerstfeest wordt u aangeboden door de

Aanvang 19.30 uur tot 22.30 uur
Dit is inclusief koffie, thee, hapje en drankje
Dit kerstfeest zal in het teken staan van zang, muziek en gezellig
samen zijn.

____________________________________
Opgave strook: (inleveren in de Badde voor 14 december 2013) want vol is vol
-

Ik kom met 1 / 2 personen

Naam:

_____________________

Telefoonnummer:

_____________________

Adres:

__________________________________________
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KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS (logo)
Zoals u in de vorige Streekbode hebt kunnen lezen, is er naast de kledinguitgifte ook een soort van
Sinterklaasactie. Er mag per kind (van 0 tot 12 jaar) twee soorten speelgoed gratis uitgezocht
worden. Deze actie heeft een vervolg, het zal daarom dan ook verder gaan onder de naam Kerstactie.
Op 10 december kunt u (alsnog) speelgoed voor uw kind (-eren) uit zoeken.
Er blijkt ook veel vraag te zijn naar handdoeken en badlakens, daarom:
Heeft u BADLAKENS en / of HANDDOEKEN?
Bel gerust met Marleen Middel (Vennen 37) tel. 527351
of Gretha Bos (Mandebroek 2) tel. 521600,
om een afspraak te maken wanneer u het kunt komen brengen.
Dit jaar zijn wij nog open op 10 december
In het nieuwe jaar starten wij weer op 14 januari.
Kom gerust eens een kijkje nemen…..
bij “de Rank", Weerdingerkanaal zz. 119.

GREPEN UIT HET VERLEDEN
Van Rika de Jong-Kort uit Hoogezand kreeg ik een aantal foto's toegestuurd.

Op de foto's staan mensen uit de omgeving van het Derde Kruisdiep.
Als u weet, wie er op de foto staat, wilt u me dat dan vertellen?
Reactie 521703 B.B.
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IN GESPREK MET….JAN SCHURING
De openbare basisschool ’t Koppel heeft sinds augustus een
nieuwe directeur. Nu hij een aantal maanden aan het werk is, is
het hoog tijd voor een gesprek(je) aan het Gedempte
Achterdiep 9.
Hoe oud bent u, bent u een Drenth en waar woont u?
Ik word 9 januari 59 jaar, ik ben, zoals men zegt, een echte zand
Drenth, geboren in Klijndijk, daar woon ik ook. In mijn jeugd
heb ik gewoond in een dorpje vlakbij Hoorn en ben daarna weer
teruggekomen in Drenthe. Ik ben getrouwd en heb twee
dochters van 24 en 27 jaar.
Hoe is het gekomen dat u directeur van het ’t Koppel bent
geworden?
Ik was hiervoor werkzaam in Barger-Oosterveld, op de
openbare basisschool Op ’t Veld. Daar heb ik 10 jaar gewerkt. Ik
ben gewend, om in mijn loopbaan na verloop van tijd, 6 tot 8 jaar, te proberen te veranderen van
school. Dat vind ik goed voor mezelf, goed voor de school en je blijft alert. Ik had een gesprek met
mijn leidinggevende over welke scholen in de gemeente Emmen geschikt voor mij zouden zijn. Er
waren een aantal vacatures waarvan ik vond dat die niet bij mij pasten. Maar de vacature van ’t
Koppel paste wel bij het profiel wat ik voor ogen had en wat ik als een uitdaging zag en zie.
Wat was het dat u aantrok in die vacature?
Ik ben bekend met het basisonderwijs in de veenkoloniën. ‘t Koppel is een school in een dorp op het
platteland en dat spreekt mij aan. Omdat ik o.a. gewerkt heb op scholen in Valthermond, Nieuw
Buinen, Eerste en Tweede Exloërmond, denk ik dat ik een beetje de aard van de kinderen en de
ouders ken.
Hoe lang bent u al werkzaam in het onderwijs?
Al 36 jaar.
Kende u Nieuw-Weerdinge voordat u hier als directeur kwam?
Mijn schoonmoeder komt hier oorspronkelijk vandaan, haar familie woont en woonde hier. Ik heb
zelf altijd in de buurt gewoond en heb gevoetbald bij Oring in Odoorn, we speelden ook wel tegen
Titan.
Wat vindt u van Nieuw-Weerdinge?
Ik ben nog maar een paar maanden werkzaam hier, maar wat ik in zijn algemeenheid kan zeggen is,
dat ik door het team, o.r. , m.r. prima ben opgevangen. Uit gesprekken die ik tot dus ver gevoerd heb
met ouders heb ik de indruk gekregen dat men positief tegenover school staat. Ouders zetten zich in
voor school, met name de de ouderraad en de medezeggenschapsraad, maar ook de ouders die
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meehelpen in een werkgroep. Mensen komen hier gewoon binnen zonder kapsones en zijn eerlijk en
direct en daar hou ik van. De eerste indruk is goed.
Wat vindt u van het onderwijs in het algemeen?
Ik vind dat er vanuit de politiek veel te veel druk en veel te veel administratie bij de scholen wordt
neergelegd. De verantwoording richting de inspectie en andere instanties, die cijfertjes willen zien,
vind ik veel te kil en niet terecht. Er zijn scholen die onder de norm scoren, maar ontzettend goed
onderwijs bieden, maar toch het predicaat zwak krijgen. We moeten af van die cultuur van cijfertjes,
dat wanneer je boven de lijn zit, je goed bent en wanneer je onder de lijn zit, je slecht bent. Ik sta
achter het Deense model van onderwijs waarbij voor kinderen van 1 tot 16 jaar alles ‘onder één dak’
plaats vindt. Wat wij in Nederland in allerlei vakjes hebben, (kinderopvang, buitenschoolse opvang,
extra zorg e.d.) hebben ze daar in één geregeld. Ik ben ervan overtuigd dat als je het op de Deense
manier aanpakt, je meer geld vrij maakt voor onderwijs en dus meer op kwaliteit kunt inzetten.
Wat vindt u van het onderwijs in Nieuw-Weerdinge?
Ik zie een school met heel veel potentie, maar ook een school waar procentueel meer zorgleerlingen
zijn. Wij bieden regulier basisonderwijs, dat betekent, dat je openstaat voor iedereen die wil komen.
Straks bieden we passend onderwijs, dat betekent dat je antwoord moet geven op
onderwijsbehoeften van kinderen die bijvoorbeeld een handicap hebben, die minder mogelijkheden
hebben, of het zogenoemde ‘rugzakje’ hebben.
Wat vindt u belangrijk voor het onderwijs in Nieuw-Weerdinge?
Samen sterker staan. We leven in een samenleving waarin mensen steeds meer beseffen dat je
alleen niet kunt overleven en dat je samen sterker staat. We leven echter ook in een land met
Katholiek, Protestants Christelijk en Openbaar basisonderwijs. Als die drie scholen een
samenwerkingsverband zouden vormen, dan zou je een schitterend schoolgebouw met allerlei
faciliteiten kunnen realiseren, kleinere klassen maken. De zorg voor de individuele leerling zou hoger
komen te liggen.
Hoe ziet u de samenwerking met de school de Bentetop?
Op de onderdelen als Brede School, het Kleve-project en misschien wel andere raakvlakken, moeten
we elkaar tegemoet komen, ondersteunen en helpen. We moeten daarbij ook onze eigen identiteit
bewaren. Dat is de strijd van directeuren tegenwoordig, de eigen identiteit bewaren maar ook
proberen om samen te werken.
Wat gaat u nieuw introduceren op het ’t Koppel?
We hebben een stukje interne verbouwing aangepakt. Onderwijs inhoudelijk heb ik ideeën en een
bepaalde visie op zaken en hoe een schoolorganisatie in elkaar moet steken. Dat zijn onderdelen
waarmee we met de diverse geledingen aan gaan werken.
Hoe gaat u op school om met de krimp van het aantal leerlingen?
Krimp is erg vervelend. Het betekent gewoon dat je minder leerlingen hebt, minder leerkrachten
voor een groep en dat je genoodzaakt bent om, misschien hier straks ook wel, met
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combinatiegroepen te gaan werken. Je moet dan constructies binnen de school bedenken, die
noodzakelijk zijn, maar die je misschien niet echt wilt.
Wat vindt u van de betrokkenheid van ouders?
Ik heb nog niet heel veel activiteiten meegemaakt, maar ik proef bij de medezeggenschapsraad en
ouderraad dat daar grote betrokkenheid is. Maar we willen graag, dat alle ouders hun steentje
bijdragen. Elke school heeft hierin zijn beleid en mogelijkheden, maar het komt toch vaak neer op
een kleinere groep. En dat is erg jammer. Je kind gaat maar tot een bepaalde leeftijd naar de
basisschool en wat is er nou leuker om in die periode, het hoeft niet veel te zijn, regelmatig eens je
steentje bij te dragen. Het zou ook mooi zijn voor de vaste groep als er eens anderen meehelpen.
Wilt u nog iets toevoegen of ergens op terugkomen?
Ik vind het heel leuk dat ik benaderd ben om een woordje te doen in de Streekbode, het is een leuk
initiatief. Ik hoop voor jullie, dat de Streekbode goed gelezen wordt.
Dank u wel voor dit leuke gesprek. En heel veel plezier en succes in Nieuw-Weerdinge.
GB
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MONDENZORG(T)
Het Noaberhuus draait sinds april naar aller tevredenheid. Vele inwoners die een vraag voor hulp of
zorg hebben ingediend bij het Noaberhuus, zijn snel geholpen. Het project is inmiddels genomineerd
voor beste vrijwilligersproject van Nederland. Op 7 december zal blijken of we nummer 1 worden of
dat we in ieder geval bij de drie besten gaan horen.
Ons gebied is hierdoor laar voor wat komen gaat. Het zal steeds moeilijker worden om nog ergens
hulp voor te krijgen vanuit de overheid. Wij denken dat we met het Noaberhuus klaar zijn voor de
toekomst. Ongeveer 60 instanties doen mee en daardoor kan het Noaberhuus u op vele gebieden
helpen.
We weten dat in dit gebied de mensen niet gauw om hulp vragen, maar doe het wel wanneer u
denkt hulp nodig te hebben. Maar ook wanneer u het vermoeden heeft, dat iemand anders hulp
nodig heeft of eenzaam lijkt te zijn, neem contact op met het Noaberhuus en er wordt actie
ondernomen.
Het Noaberhuus is volledig en 100% opgezet door de dorpsbelangenverenigingen en is dus van de
inwoners zelf. Wij willen met elkaar ervoor zorgen dat mensen in ons gebied geholpen worden
wanneer dat nodig is. En op alle gebieden. Thuishulp, maaltijdvoorziening, tuinonderhoud, invullen
van formulieren, bij eenzaamheid wat gezelschap, klusjes rond en om het huis, dus eigenlijk alles wat
je maar bedenken kunt. Dit kan verzorgd worden door vrijwilligers, die iets over hebben voor hun
mede dorpsbewoners, bedrijven en instanties. Zij werken binnen het Noaberhuus goed met elkaar
samen.
Iedereen die denkt iets te kunnen betekenen voor de inwoners kan zich opgeven bij het Noaberhuus
op telefoonnummer 0591-714724 of via zorg@demonden.info Dus aarzel niet en geef u op. Nu doet
u het voor een ander, straks doet een ander het voor u. Laten we met elkaar er voor zorgen dat we
een prettige woonomgeving houden, waar we een beetje op elkaar letten en voor elkaar zorgen.
Wanneer uzelf hulp of ondersteuning nodig hebt, neem dan ook contact op met het Noaberhuus en
geef aan wat u nodig heeft. Daar is het Noaberhuus immers voor opgericht!! De vrijwillige
beheerders zullen u zo goed mogelijk proberen te helpen. Dus hulp nodig?
0591-714724
of
zorg@demonden.info
U kunt ook altijd langskomen in Nieuw-Weerdinge, Emmer-Compascuum of Weerdinge op de
openingstijden. Ook die kunt u opvragen op genoemd telefoonnummer.
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NIEUWS UIT DE TUIN…..Een mini eikenbos.
20 November. Het heeft de afgelopen nacht iets gevroren
zoals ook voorspeld was. Gelukkig hebben de vele nog
mooi bloeiende fuchsia’s geen last gehad. Zelfs de
begonia’s bloeien nog mooi. Maar het blad van de bomen
komt in grotere hoeveelheden naar beneden. Ook de eikels
waarvan er hier en daar ‘hopen’ liggen. En veel daarvan
hebben al een worteltje dat zo snel mogelijk de grond in
wil als het de kans krijgt. Je kunt ook iets leuks doen met
die eikels. Leg er een aantal op de grond in een pot, pan of
wat je hebt. In een ‘groente’ glas kun je wortels zien groeien. En zo kun je op de vensterbank een bos
kweken, een kind kan dit doen.

Als je ziet waar overal mos op groeit, kan ook dat benut worden om
er mooie natuurstukjes van te maken. Op de foto gewoon een
halfverrot stukje boom met mos. Als je dit vochtig houdt en op een
niet te warme plek in huis zet kun je er een hele poos plezier van
hebben. Mos groeit, als het iets vochtig is, op veel soorten materiaal
zoals, dakpannen, stenen, hout, keien, vloerbedekking, zand en klei.
Op ieder materiaal groeit weer dat soort mos wat zich er op ‘thuis’
voelt. Er zijn veel, heel veel soorten mos. Het is de moeite waard om
daar eens aandacht aan te besteden. Kijk gewoon eens om het huis
en langs de weg.

Op de foto een paar stukken ‘rotssteen’. Als je er wat geld voor
hebt kun je mooie brokken van die rotssteen vinden, waarop en
waarin je mooie natuurtuintjes kunt maken met sedum of
sempervivum soorten. De z.g. vetplantjes. Je kunt het maken op
een dakpan, een kei, een steen, een stuk kienhout of op een stuk
puin. Ze lijken wat prijzig maar veel van die plantjes kun je in
meerdere stukjes delen. Net als met de eikels kun je kinderen met
deze dingen wat meer van de natuur ‘laten zien’. Maar ons zelf
ook, er is zo veel moois dat we niet zien….
J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel: 0591521809)
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EXTRA KOSTEN EN UITGAVEN VAN ZWEMBAD DE WIEKE
Zoals u allemaal heeft kunnen lezen zullen zwembaden vanaf volgend jaar extra kosten en uitgaven
hebben. Dit door het niet meer terug kunnen vragen
van de betaalde energieheffing over het elektra- en
gasverbruik en door de extreem verhoogde
waterbelasting. Ook de nieuwe zwemwaterwet, met
de verscherpte eisen voor wat betreft o.a. de
waterspoelingen, zal de uitgaven voor het zwembad
behoorlijk opdrijven. Extra kosten die het bestuur
helaas moet doorberekenen in de dagkaart-,
abonnement- en zwemlesprijzen. Een zeer kwalijke zaak, waar wij als bestuur en u als inwoner en
gebruiker geen enkele invloed op uit kunnen oefenen.
Ook een kwalijke zaak is dat er tijdens, en ook nu ruim na afloop van het seizoen, zich nog steeds
“ongenode gasten” op het zwembadterrein bevinden. “Ongenode gasten” die vernielingen
aanrichten, rotzooi maken, werkelijk alles wat los en vast zit overhoop proberen te halen en door
hun gedrag extra werkzaamheden, maar ook extra kosten met zich mee brengen! Extra kosten die
het zwembad absoluut niet kan dragen. Het gaat om materialen van het zwembad, het gaat in feite
om “onze” gezamenlijke materialen. Materialen die nodig zijn om te spelen, om schoon te maken,
om het zwembad te kunnen openen, om het zwembad open te kunnen houden en te gebruiken:
door u en uw kinderen, als bezoeker en gebruiker.
Wij vragen u dan ook met klem om met uw kinderen te bespreken dat al deze vernielingen geld
kosten, geld dat het zwembad niet heeft. Dit zijn vernielingen waar anderen (broertjes, zusjes,
vrienden, buurkinderen) de dupe van zijn. Wij vragen u te bespreken, dat alles wat vernield wordt
niet meer gebruikt kan worden en dat datgene wat vernield is niet altijd maar terug komt. Dat niet
alle vernielde spullen altijd maar hersteld kunnen worden, dat deze vernielingen nog grotere
prijsstijgingen voor alle gebruikers tot gevolg hebben.
Alles met elkaar wordt er al ruim 10 jaar gewerkt door het Kleve-project aan het onderwerp
“Respect”. Respect naar anderen toe. Maar laten we dan met elkaar ook respect hebben voor
andermans spullen.
Wij vragen u met grote nadruk om dit met uw kinderen te bespreken. Want daar waar (voor alle
inwoners) het zwembad door vrijwilligers draaiende wordt gehouden, daar waar vrijwilligers bezig
zijn met grote onderhoudswerkzaamheden, kan het niet zo zijn dat dit door een klein groepje
onmogelijk wordt gemaakt.
Ook nog even de belangrijkste zwembadberichten uit de laatste Streekbodes op een rij:
Remon Lasker heeft aangegeven in het seizoen 2013 voor het laatst als badmeester werkzaam te zijn,
het bestuur heeft Tim Vogelzang bereid gevonden om per april 2014 voor 40 uren per week
werkzaam te zijn als badmeester en zwemlesinstructeur A/B/C. Hierbij zal het bestuur nog wel een
oplossing moeten vinden voor de nu nog te ruime openingstijden (48 uren per week).

11

De Streekbode - 5 december 2013

De openingsuren zullen terug gebracht moeten worden naar een werkzaam en volgens de CAO
maximaal toegestaan aantal werkzame uren. Om dat op te lossen zal er een groter beroep moeten
worden gedaan op de vrijwillige toezichthouders. En ook zal er voor het ochtendzwemmen een
oplossing gevonden moeten worden. Hiervoor zal er contact worden opgenomen met enkele vaste
gebruikers van de groep ochtendzwemmers.
Vanaf seizoen 2014 zal een groep van minimaal 40 vrijwilligers nodig zijn om de kiosk te bemannen,
om zo mede het zwembad open te kunnen houden. Want zonder kioskbemanning die o.a. de
bezoekers registreert, dagkaartjes verkoopt en abonnementen controleert, kan en zal het zwembad
niet geopend zijn.
Waarbij wij ook zo veel mogelijk mensen oproepen om zich met ingang van volgend seizoen aan te
melden als schoonmaakvrijwilliger. Het afgelopen seizoen is de schoonmaak door amper 24
vrijwilligers gedaan. Het moet mogelijk zijn om minimaal 60 mensen bereid te vinden om zich 1 á 1½
uur per maand in de schoonmaak in te zetten, om zo het zwembad aan de eisen op het gebied van
hygiëne te laten voldoen. Dat is een onmogelijke taak voor een groep van amper 24
schoonmaakvrijwilligers.
Het mag duidelijk zijn: zonder vrijwilligers kan ons zwembad absoluut niet bestaan. Vrijwilligers die
met elkaar er voor zorgen dat het zwembad in de toekomst bestaansrecht heeft en open kan blijven.
Met respect voor elkaar en andermans eigendommen. Wij rekenen daarbij op uw hulp.
Het bestuur van zwembad de Wieke wenst u fijne wintermaanden.

SPORT VOOR SPORT
Graag willen wij iedereen bedanken, die onze actie hebben gesteund tijdens de Midwintershow bij
de Woninginrichting Wachtmeester. Wij hebben genoten van de vele gesprekken die er op gang
kwamen, naar aanleiding van onze demonstratie op de schaatsplanken en bij het invullen van de
Elfstedenquiz. De start en finish van de Friese schaats-Elfstedentocht vindt plaats in Leeuwarden. De
winnaar van de laatste tocht, Henk Angenent, kon o.a. een kruisje in ontvangst nemen. De
quizwinnaars, Ginie de Vries, meneer Veltman en Gina Tapken waren blij met hun ‘winter
boodschappenpakket’. Laat de vorst maar komen.
Op dinsdag 28 januari zijn wij, Carin Bosklopper en Gonny Brunia, van plan om de Alternatieve
Elfstedentocht van 200 kilometer op de Weissensee in Oostenrijk te schaatsen. Onze actie om geld in
te zamelen voor een aantal sportverenigingen loopt door tot dat wij weer thuis komen. De
spaarpotjes, waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doneren, staan bij diverse ondernemers in ons
dorp en in de Badde. We willen o.a. op deze manier de sport in ons dorp stimuleren en onder de
aandacht brengen. Reacties zijn welkom op ons e-mailadres sportvoorsport@gmail.com. Geeft u ook
voor Sport voor Sport?
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SAMEN_WERKEN_AAN_WERK: KOM 2 DECEMBER NAAR DE MAMOKO
Elke maandag tot eind 2013 is het project
Samen_Werken_aan _Werk in de Badde.
Samen_Werken_aan_Werk is het project door en voor
werkzoekenden en is onderdeel van het Mondenzorg project.
De MaMoKo, de Maandag Morgen Koffieochtend, is van half
10 tot half 12. Ontmoet collega’s onder het genot van een
kop koffie. Help elkaar met het zoeken en vinden van 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.
Kom 2 december 2013 naar de MaMoKo, want wethouder Jumelet zal hier ook bij aanwezig zijn.
Inspiratie om (nieuwe) activiteiten te ondernemen in de zoektocht naar werk. Creëren van werk of
netwerken. Het is allemaal mogelijk.
Werkzoekend of ondernemend en geïnteresseerd in een positieve start van de week, kom naar de
MaMoKo in de Badde. Houd Twitter (@SWaW0591) en de Facebook (SWAW Samen Werken aan
Werk) in de gaten. De bijeenkomsten in de Badde zijn tot nu toe gratis, de kosten voor koffie en thee
zijn voor eigen rekening.
Informatie of aanmelden kan per e-mail naar SWaW@kpnmail.nl. Of via het Noaberhuus NieuwWeerdinge swaw@demonden.info of telefonisch 0591-714724. Aanmelding voor de MaMoKo is
niet verplicht maar zou wel fijn zijn, zodat er voor voldoende koffie gezorgd kan worden.

TITAN NIEUWS
Titan maakte de laatste weken even een lastige periode door, waarin weinig
punten werden gepakt. Op zich geen goed uitgangspunt om bij het
hooggeplaatste Groninger Boys op bezoek te gaan. Vooral de aanvalslinie van
deze ploeg wordt door menig tegenstander gevreesd. Deze reputatie maakte
Groninger Boys in de eerste helft ook waar. De ploeg nam een 2 – 0 voorsprong.
Dat was het moment dat TITAN de schroom van zich af gooide. Wat volgde was een gelijkwaardige
strijd waarin TITAN helaas maar één keer wist te scoren. Zonder punten, maar met opgeheven hoofd
weer huiswaarts.
Het inhaalduel thuis tegen Rolder Boys leverde een mooie strijd op. Bij rust leidde Rolder Boys met 2
– 1, maar TITAN herstelde de schade in de tweede helft. Met wat geluk had er nog meer ingezeten
dan een puntendeling, maar het bleef bij 2 – 2.
De eerstvolgende thuiswedstrijd is:
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Zondag 15 december TITAN – Peize Aanvang 14.00 uur
U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat!

NIEUWS VAN DE BENTETOP
Woensdag 20 november waren er weer heel ouders ’s avonds in de
school. Het was een mooie afsluiting van het project “bodem”.
We hebben gewerkt met bodemdiertjes, aardlagen, compost,
gletsjers en nog veel meer. Elk jaar krijgen we een natuurproject van
het IVN, wat de leerkrachten aanpassen aan hun eigen groep.
Op de site bentetop.nl zijn nog veel meer foto’s te bekijken.
Een paar andere hoogtepunten;
Alle groepen hebben het lied van de Kinderboekenweek met
elkaar gezongen en gedanst.
Groep 1 t/m 4 hebben weer met hun zelfgemaakte lampionnen
door het dorp gelopen.
Groep 4/5 en 5/6 zijn op excursie naar het veen geweest. Heel
interessant. Gelukkig hadden de meeste kinderen wel laarzen
aangetrokken.
Groep 7 heeft landschapsbeheer geholpen met snoeien.
Groep 3 heeft van oudere kinderen de cupsong geleerd.
Groep 1 en 2 hebben een prachtig insectenhotel gekregen, vlakbij hun ingang.

Groep 7 en 8 zijn naar het Drents museum in Assen geweest, naar een tentoonstelling over de Dode
Zee rollen.
Natuurlijk staat er ook nog genoeg op het programma voor de komende periode.
Allereerst natuurlijk de komst van Sinterklaas op 5 december, altijd weer een spannende periode
voor jong en wat ouder.
Donderdag 19 december vieren we Kerst in de eigen groep, we
gaan dit jaar voor het eerst ook met elkaar eten tijdens deze
viering.
Dat wordt vast een mooie afsluiting van 2013.
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DAG VAN RESPECT
14 november 2013
Respect is een belangrijke leidraad binnen het Kleve project.
Welk onderwerp we ook hanteren, respect komt daar altijd weer in terug.
De dag van respect, is de start van het Kleve project met de groepen 8 van het
schooljaar 2013/2014 van PCB De Bentetop en OBS ’t Koppel.
Samen met hun leerkrachten en het Kleve comité, komen de leerlingen voor het
eerst bij elkaar bij de Vredesduif, het beeld dat midden in ons dorp staat.
Om ons eraan te herinneren dat we al zoveel jaar in vrijheid mogen leven is in 2005 dit beeld
gemaakt. Het was destijds zestig jaar geleden, dat de tweede wereldoorlog eindigde,
waarin miljoenen mensen omkwamen.
Er is toen veel verwoest, kapot gemaakt: Huizen, dorpen maar ook mensen!
Door angst, verdriet, boosheid en verlies.
We hebben het over respect - dat is er in een oorlog niet. Want iedereen wordt in gevaar gebracht,
”vriend” en ”vijand”. Respectloos! Vrienden en soms zelfs familie worden vijanden van elkaar,
onvoorstelbaar maar waar.
De Vredesduif
In het beeld zie je een gebroken hart: vriendschap en vertrouwen tussen mensen is weggenomen.
Uit het gebroken hart zie je vlammen omhoog slaan. En uit die vlammen probeert de duif de vrijheid
in te vliegen, in een wereld van vrede waar mensen respectvol met elkaar omgaan.
Daar staan we deze regenachtige morgen met elkaar even extra bij stil. Beginnend met een
welkomstwoord van Dhr. Kleve. Juf Hemmen leest vervolgens een gedicht voor.
Over het respecteren van de mens, wie hij ook is, wat hij ook doet, hoe hij ook denkt.
Amber Boekholt, leerlinge van ‘t Koppel heeft zelf een gedicht geschreven over respect.
Ze leest deze namens haar groep 8 voor. Blijf jezelf, wat een ander ook zegt of doet. Mensen die
anderen kwetsen doen dit vaak omdat ze jaloers of onzeker zijn.
Tot slot wordt er door de leerlingen Justin Groenwold, ------- en ------- een verhaal verteld. Het
moraal van dit verhaal is: Je kunt nog zo vaak zeggen dat het je spijt, wanneer je erg lelijke dingen
hebt gezegd tegen mensen. Maar dat je diegene dan al veel verdriet hebt gedaan kun je nooit meer
ongedaan maken.
Met nog een duidelijke boodschap sluiten we de morgen af:
Denk na voordat je iets kwetsend zegt of doet. Spijt hebben is eigenlijk al een stap te laat, dan is het
leed al geleden. Gebruik je verstand en behandel een ander met RESPECT!
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Is op zoek naar nieuwe leden!!
De repetities van de drumband met marchingbells is op
woensdagavond van 19:30 uur tot 21:30 uur.
De leerlingen krijgen buiten de repetitie om privé les
van onze instructeur op woensdagavond van 19:00 uur
tot 19:30 uur.
Onze lessen worden verzorgd door een gediplomeerde instructeur met tientallen
jaren ervaring.
De mini majorettes trainen op dinsdag avond van 19:00 uur tot 20:00 uur
en de majorettes trainen op dinsdag avond van 19:00 uur tot 20:30 uur.
Lijkt het je leuk om onze vereniging te komen versterken??
Het eerste halfjaar is gratis!!
Kijk voor meer informatie op:
www.muziekverenigingdes.com
/ www.facebook.com/Muziekvereniging Des
of bel voor inlichtingen naar: Eddie knorren 0591-354017 / 06-18289582

Te Koop vanaf vrijdag 6 december !!!!
Abies
Blauw spar
Omorika
Koreanna
Van klein tot groot

Tevens weer zeer mooie Nordmann dennen In diverse maten.
Vanaf 9.30 uur geopend. Zondags gesloten.
Op zaterdag 7 en14 december staat de koffie weer klaar.

Fedde Oosting

www.oostingsbomen.nl
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LOOPGROEP “RUNNERS UIT DE MONDEN” GROEIT GESTAAG
Een groep lopers uit met name Tweede
Exloërmond en Valthermond, die in
voorbereiding op de Mond tot Mondloop op
15 juni jl. clinics hebben gevolgd, hebben na
het evenement hun trainingen voortgezet.
Inmiddels trainen ruim dertig sporters elke
dinsdag van 19.30 tot 20.30 onder leiding van
Jan Prummel, trainer van Runners Stadskanaal.
Verzamelplaats is de Hunsowhal in 2e
Exloërmond, waar ook kan worden omgekleed
en gedoucht. Om deel te kunnen nemen aan de trainingen maakt het niet uit of je nu jong of oud,
ervaren of onervaren bent. Mocht je geïnteresseerd zijn om mee te trainen, kom dan gerust eens
langs op een dinsdagavond. Na afloop van de training word je dan uitgebreid geïnformeerd over de
mogelijkheden en kosten. Zie ook www.mond2mond.nl of www.fysiotherapiemusselkanaal.nl
onder nieuws.
Loopgroep “Runners uit de Monden” is een initiatief van De Stichting Mond-tot-Mond in samen
werking met Fysiotherapie Musselkanaal.
Onlangs werden de deelnemers door Fysiotherapie Musselkanaal voorzien van sporttasjes voor hun
hardloopschoenen.
Bovenstaande is onlangs gepubliceerd. Als groep vonden we het ook leuk dat er een signaal wordt
afgegeven in de omliggende dorpen. Nieuw-Weerdinge hoort daar ook bij. Tot op heden zijn we
druk doende met de naam, Runners Uit de Monden, RUM. De groep bevat diverse niveaus en veel
gezelligheid. De sfeer is goed en er wordt heel wat af gelachen. Diverse oefeningen t.b.v. de
looptechniek, duurloop en interval passeren de revue. Het een en ander wordt bijgehouden via
bovenstaande websites en via facebook. We zijn onze eigen stok achter de deur en niemand hoeft je
MAG. Een keer in de week met de groep trainen en je doet je eigen ding in je eigen tijd wanneer jij
het er aan toe hebt. We zetten gezamenlijk een doel, maar je kunt natuurlijk ook je eigen doel
bepalen. Bijvoorbeeld binnen een paar maand de 10 km of de 5 km te kunnen hardlopen. Het mooie
van het alles is, dat het onder begeleiding gaat en dat je de steun van de groep hebt. Je hoeft niet
meteen lid te worden je mag een aantal keer meetrainen om te kijken of het wat is. Individueel
worden er ook afspraken gemaakt samen te gaan lopen met de 4 Mijl, Run van Winschoten,
Schuttrups Run etc. Het gezamenlijk doel wat we op dit moment hebben is de, Klap tot Klap Loop .
Mocht je nog meer informatie willen, bezoek dan ons facebookpagina of de websites of via de
Streekbode.
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TUMULT ROND ROTONDE POTTENDIJK
Zoals u misschien in de pers heeft gelezen, is er nogal wat tumult ontstaan rondom de rotonde bij
Pottendijk. Wat is er aan de hand, in 2011 werden wij als dorpsbelangenverenigingen in de Monden
geconfronteerd met het feit, dat de gemeente/provincie van plan was de rotonde op te heffen en te
vervangen door een viaduct zonder op- en afritten.
Onacceptabel voor de zes dorpen in het gebied. De verkeersdruk door landbouw-, vracht- en
personenverkeer in de dorpen zou hier onacceptabel hoog worden. Er gaan per dag ongeveer 1000
voertuigen vanaf deze rotonde van en naar de N391. Er is destijds een samenwerking opgestart
tussen de dorpsbelangenverenigingen, de landbouw, VVN en de ondernemers op het
lawaaisportcentrum om de plannen te wijzigen.
Na lange en soms moeizame onderhandelingen is overeengekomen, dat wanneer de rotonde zou
verdwijnen er voor bijna 3 miljoen euro door de gemeente zou worden geïnvesteerd, om toch een
goede verbinding tussen de Pottendijk en de nieuw aan te leggen ongelijkvloerse kruising bij de
Roswinkelerstraat. Eigenlijk zonde geld, want door het verdwijnen van de rotonde en het naar 100
km brengen van de N391 zou de tijdwinst tussen Roswinkel en Emmerschans ongeveer 2 minuten
bedragen. Vanuit de provincie is er toen overleg geweest door een Statenlid met het college van B en
W van Emmen en is afgesproken dat de rotonde kon blijven liggen en het te investeren geld naar een
andere weg in de gemeente zou gaan waar het wel nodig is. Eind goed al goed zou je denken, maar
nu het definitieve GVVP (gemeentelijk verkeers en vervoersplan ) boven water kwam, bleek er van de
afspraken niets overgebleven te zijn. Wij hebben toen de politieke partijen in Emmen verzocht dit op
te pakken, omdat het kant nog wal raakte. Ook de pers is ingelicht en die heeft het breed uitgemeten
verkondigd. Het verdwijnen van de rotonde zal ernstige gevolgen hebben voor de verkeerstromen
met name door Nieuw-Weerdinge, Roswinkel en Weerdinge. Voor Nieuw-Weerdinge geldt dan ook
nog dat de aanrijdtijden voor de hulpdiensten behoorlijk langer worden, omdat die toch vaak van de
afslag bij Pottendijk gebruik maken. Maar zelfs Emmer-Compascuum zal meer drukte gaan
ondervinden bij het verdwijnen van de aansluiting op de N391 bij Pottendijk.
Wij blijven als zes samenwerkende dorpen keihard strijden voor het behoud van de aansluiting op de
N391 bij Pottendijk desnoods tot aan de Raad van State toe.
Als inwoners kunt u ons steunen door lid te worden van uw eigen dorpsbelangenvereniging. Het kost
bijna niets, maar het is, voor ons een grote steun te weten dat de inwoners achter ons staan.
Neem eventueel contact op met het Noaberhuus (0591-714724) of zorg@demonden.info voor het
contactadres van uw Plaatselijk Belangvereniging.
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Geachte client,
Hiernaast vindt u een ‘’toestemmingsformulier LSP”
LSP staat voor ‘’landelijk schakelpunt’’
Via het LSP kunnen gegevens over uw geneesmiddelgebruik geraadpleegd worden, maar alleen
wanneer u daarvoor toestemming geeft.
Stelt u zich voor dat u op zaterdagmiddag door uw rug gaat en naar de huisartsenpost moet, waar u
vervolgens pijnstillers worden voorgeschreven. Het is dan van groot belang dat u toestemming heeft
gegeven aan ons om uw gegevens beschikbaar te mogen stellen, aan een, zodat bekeken kan
worden of de voorgeschreven pijnstillers veilig bij de rest van uw geneesmiddelen gebruikt kunnen
worden. Ook allergieën, een verminderde nierfunctie etc. wordt te beschikking gesteld.
U gegevens mogen alleen geraadpleegd worden wanneer u ‘’zorg’’ nodig heeft.
U kunt zélf altijd inzien wie en wanneer uw gegevens heeft opgevraagd via
www.ikgeeftoestemming.nl U kunt uw toestemming altijd intrekken.
Zou u zo vriendelijk willen zijn (vooral voor uw eigen veiligheid) om het formulier hiernaast volledig in
te vullen en te zorgen dat het in Kring-apotheek aan de Markt in Ter Apel komt (of bij de uitdeelpost
in huisartsenpraktijk Nieuw Weerdinge)
Bij voorbaat dank.

Let op gewijzigde openingstijden uitdeelpost!
Vanaf 01 januari 2014 is de uitdeelpost (in de
huisartsenpraktijk) geopend op werkdagen van:

16.00 – 17.30 uur
In kring-apotheek aan de Markt in Ter Apel kunt u
iedere werkdag terecht van 8.00-18.00 uur en op
zaterdag van 9.00-12.00 uur
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TOESTEMMINGSFORMULIER
ELEKTRONISCH UITWISSELEN VAN MEDISCHE GEGEVENS

JA
Ik wil dat mijn belangrijkste medische gegevens elektronisch uitgewisseld kunnen
worden. Ik geef toestemming aan onderstaande zorgverlener om mijn gegevens
beschikbaar te stellen voor raadpleging door andere zorgverleners zoals beschreven
in de brochure ‘Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw
toestemming’.

NEE
Ik wil niet dat mijn belangrijkste medische gegevens elektronisch uitgewisseld
kunnen worden. Ik geef geen toestemming (meer) aan onderstaande zorgverlener
om mijn gegevens beschikbaar te stellen voor raadpleging door andere
zorgverleners zoals beschreven in de brochure ‘Uw medische gegevens elektronisch
delen? Alleen met uw toestemming’.
MIJN GEGEVENS
ACHTERNAAM:

VOORLETTERS:

M/V

ADRES:
POSTCODE EN PLAATS:

LAND:

GEBOORTEDATUM:

HEEFT U KINDEREN?
Voor kinderen tot 12 jaar regelt de ouder/voogd toestemming. Kinderen vanaf 16 jaar kunnen zelf toestemming regelen.
Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel het kind als de ouder/voogd toestemming moet regelen. Het kind kan
hieronder een paraaf achter de naam zetten, een eigen formulier invullen of contact opnemen met de zorgverlener.

GEGEVENS VAN MIJN KINDEREN
VOOR- EN ACHTERNAAM:

GEBOORTEDATUM:

M/V

VOOR- EN ACHTERNAAM:

GEBOORTEDATUM:

M/V

VOOR- EN ACHTERNAAM:

GEBOORTEDATUM:

M/V

VOOR- EN ACHTERNAAM:

GEBOORTEDATUM:

M/V

ONDERTEKEN HET FORMULIER EN GEEF HET AAN UW ZORGVERLENER.
Uw zorgverlener moet kunnen vaststellen dat u degene bent die de toestemming
regelt. Dat kan alleen als u het formulier persoonlijk overhandigt. Is dit voor u niet
mogelijk? Neem dan contact op met uw zorgverlener.
DATUM:

HANDTEKENING:

ZORGVERLENER
Kring-apotheek aan de Markt; Markt 14; 9561KA Ter Apel
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