Streekbode
6 mei 2010

KLEVE-PROJECT: UNICEF VERTELT KINDEREN OVER KINDEREN
Donderdagmorgen 22 april hebben de kinderen van de groepen 8 van de Nieuw-Weerdinger
basisscholen de Badde bezocht om een presentatie van Unicef bij te wonen. De vertegenwoordiger
van Unicef, mevrouw Hanneke Zinnemers vertelde de kinderen over de rechten van het kind en liet
daarbij filmpjes zien over omstandigheden waarin sommige kinderen moeten leven.
Het Kleve-project heeft dit jaar als thema Kinderen voor Kinderen en vestigt de aandacht op moeilijke
omstandigheden waarin kinderen, vroeger en nu, moeten opgroeien. De leerlingen van de groepen 8
waren in de klas bezig geweest met een lespakket over de Tweede Wereldoorlog als voorbereiding op
het bezoek aan Kamp Westerbork (op 28 mei). Ze mochten wat vertellen over de leefomstandigheden
van kinderen toen.
Ook nu leven er nog veel kinderen in oorlogsgebieden. Ze leven met een steeds aanwezige angst,
ook nog jaren nadat de oorlog voorbij is. Een film gemaakt in Bosnië liet zien dat kinderen moeten
oppassen waar ze spelen, om niet op mijnen te gaan staan. Gevaarlijke gebieden afbakenen met
opvallende linten is een oplossing.
De filmpjes lieten zien hoe met beperkte middelen het leven van kinderen sterk kan verbeteren. Voor
kinderen in ontwikkelingslanden is er een dringend behoefte aan schoon water. Schoon water in de
buurt betekent dat er minder kinderen sterven aan het drinken van vervuild water en dat de hygiëne
beter wordt (ze kunnen zich wassen, kleren wassen, voedsel schoonmaken). Bovendien hoeven ze
dan niet meer uren te lopen om water te halen en kunnen die tijd benutten om naar school te gaan.
Een waterput in de buurt verbetert het leven van kinderen enorm. Unicef probeert ieder dorp van een
eigen waterput te voorzien. Onze kinderen konden in de film zien hoe de kinderen in een Afrikaans
dorp in dolle vreugde uitbarstten toen het water uit het zand te voorschijn kwam bij het slaan van een
waterput. Een bedrag van ruim 250 euro is voldoende om een waterput te slaan en een heel dorp blij
te maken.
Bij de laatste activiteit van het Kleve-project 2010 gaan we proberen een aantal van die waterputten
aan te bieden aan Unicef: de kinderen gaan dan in het Nieuw-Weerdinger zwembad sponsorzwemmen “Zwemmen voor schoon water”.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
9 mei
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Kooistra
13 mei
Plaats: Roswinkel
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten

LEKKER FIT BLIJVEN EN BEWEGEN OP MUZIEK?
Dit kan ook bij AMICITIA!
De AEROBIC-/STEPSgroep traint op maandagavond van 19.00 – 20.00 uur en
op donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur in de sporthal.
Je kunt zelf kiezen of je 1 of 2x per week traint.
Kom gewoon langs, probeer het en krijg 2 kennismakingslessen gratis!

DANSEN IN DE BADDE
Laatste dansavond seizoen 2009-2010.
Zaterdag 8 Mei is er dansen in de Badde.
Stijldansen, oude dansen, country, voor elk
wat wils. Aanvang 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

DE ZWEMMARATHON
Aankomende augustus houden we weer de jaarlijkse zwemmarathon in zwembad de Wieke.
Het zou ontzettend leuk zijn als er nog wat teams uit ons eigen dorp mee zouden doen.
Dus: voetbalvereniging, tennisclub, handbalvereniging enz., geef jouw team op voor deze sportieve
strijd.
Ongeveer 8 à 10 personen per team is wel nodig, dus ga ervoor en maken we er met zijn allen
een geweldige dag van.
Ook hebben we dit jaar voor het eerst een herenteam, hier zijn nog wat heren nodig om dit
team compleet te krijgen. Is dit iets voor jou? Geef je op!
Zwemmen is gezond!!!
Opgave graag vòòr 16 mei (dit i.v.m. het trainen voor de marathon)
Mailen naar: Francisca Minnaar/ les-ciseaux@hotmail.com
Ook voor vragen en/of informatie kunt u mij mailen.
Tot ziens in Zwembad de Wieke!
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Donderdag 3 juni
Wij willen jullie langs deze weg er allemaal aan helpen herinneren dat we ook weer een
gigantisch spectaculaire openings-vuurwerkshow hebben en wel op donderdag 03 juni.

De tent is open om 20.00u. Er kan dan alvast een beetje “voorgeproefd” worden en munten
kunnen dan natuurlijk ook al worden aangeschaft.

Rekeninghoudend met de duisternis zal de vuurwerkshow beginnen tussen 22.30u en 23.00u.

Ook dan rekenen we natuurlijk op jullie allemaal!! Wat is er nu mooier om samen een mooi
weekend in te luiden met een spetterende vuurwerkshow?!?!?!

>>>>>>>>KOMT ALLEN<<<<<<<<>>>>>>>>KOMT ALLEN<<<<<<<<

Waanzinnige groet,

Het bestuur van het WWW
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GREPEN UIT HET VERLEDEN

Veldwachterswoning aan het Weerdingerkanaal z.z., rechts van oprijlaan naar kerk of.)
Een verhaal van Arend Bergsma, zoon van veldwachter Bergsma. In 1944 van Nieuw-Weerdinge
vertrokken naar Hoogeveen.
Ik ben in 1939 geboren in Nieuw-Weerdinge als zoon van veldwachter Bergsma. Ik kan me nog veel
herinneren van het dorp Nieuw-Weerdinge ook al verhuisden wij op ruim 4-jarige leeftijd naar
Hoogeveen. Er staan/stonden prachtige grote boerderijen en eveneens prachtige heel kleine
arbeidershuisjes. Ik vond het als klein manneke al heerlijk om bij boeren rond te scharrelen en mee te
helpen.
Achter ons huis was een apart gebouwtje (bulhokje) waarin twee arrestantencellen zaten, de deuren
zo dik als een flinke leverworst. Tijdens de oorlog werden er vluchtelingen in gezet. Deze waren
Duitsland weten te ontvluchten en in Nederland aangekomen vaak ontdekt en opgebracht door
landwachters en werden dan in afwachting van verder transport bij ons in de cel gezet. Het is een keer
voorgekomen dat, toen de landwachters hun '"buit" wilden ophalen, de vogel gevlogen was. Mijn
vader had een alibi vanwege dienst ergens anders. Heel veel jaren na de oorlog ben ik er achter
gekomen dat mijn moeder een gedichtje had gemaakt. Ik zal het hieronder plaatsen.
Het was de surrogaatpolitie
die weer eens een razzia deed.
Ja, daar hadden ze er één te pakken
En dachten ze “we hebben beet”.
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Vlug brachten ze nu deze jongen.
Toen bij Bergsma in de cel.
Zo, nu blijf je hier maar wachten.
Straks halen wij je wel.
Want er zijn nog meer adressen,
waar we er eentje halen gaan.
En dan gaan we met z’n allen,
tegelijk op Emmen aan.
De traliedeur werd nu gesloten,
met een hangslot, maar owee,
van de buitendeur hadden ze geen sleutel.
En daar stonden ze alle twee.
Maar hij zal ons niet ontkomen,
spraken zij toen tot elkaar.
Als er dan maar niemand bij komt,
nou, vooruit we wagen het dan maar
Maar toen ze hem weer wilden halen,
lieten zij een vloek, een zucht.
Want het kooitje dat stond open,
en de vogel was gevlucht.
Hieruit is ook weer gebleken ,
dat surrogaat, geloof gewis.
Of het koffie, thee of ook politie,
niet door echte te vervangen is.
Februari 1944
J.Bergsma-Heinis
De vader van de betreffende jongeman, die uit de omgeving afkomstig was, wist waar zijn zoon was
opgeborgen en heeft ‘s nachts waarschijnlijk de hangslot doorgezaagd en kon zodoende het "vogeltje"
laten fluiten
Tot zover Ad Bergsma.
In het boek 125 jaar Nieuw-Weerdinge, Geschiedenis van een Veenkoloniaal dorp in Vredes- en
Oorlogstijd is in het gedeelte Oorlogstijd van Jac.H.Sassen dit gedicht ook gepubliceerd. Het was
anoniem geplaatst in de Emmer Courant van April 1945.
De heer Sassen concludeerde: de arrestant waarvan sprake is, was dhr. J.Tiems. Hij werd door zijn
Vader en dhr. Raap 'bevrijd'
Reactie 521703 B.B.
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Beste inwoners van Nieuw-Weerdinge,
De meidengroep van het SKW in NieuwWeerdinge gaat in juni op
survival. Dit weekend staat
in het teken van overleven,
teambuilding en actieve
participatie van jongeren.
Om dit weekend te
bekostigen houden wij een
bloembollen actie.
Een x aantal meiden gaat
binnenkort huis aan huis om
leuke bloembollen te
verkopen.
Wij hopen op veel steun en veel verkoop!
Namens de meidengroep van het SKW,
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24 mei
Start kantine TITAN 12.30 uur
Voor jong en oud,voor iedereen

Kom en fiets gezellig met ons mee

Opgave kantine Titan - tel: 0591 521782
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