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PERSBERICHT HUMANITAS KINDERVAKANTIEWEKEN 2021 

 

Ook dit jaar  organiseert Humanitas in de 

zomervakantie weer vakantiekampenvoor 

kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 14 

jaar. Deze kampen worden gehouden in een 

kampeerboerderij in Drenthe. In de buurt zijn 

zandvlakten, nachtwandelingen en spelletjes. 

 

 

Ieder jaar zijn er weer vrijwilligers die de kampen organiseren en de kinderen begeleiden tijdens de 

vakantieweken. Zij zorgen ervoor dat de kinderen een fijne vakantie hebben. Met sport, spel, disco, 

zingen en creatieve activiteiten wordt een groot deel van de vakantie doorgebracht. Dus  kletsen, 

spelen en lol maken, maar ook opruimen en schoonmaken.  

 

De kampen worden gehouden in Appelscha en Drouwen. De kampen Appelscha zijn speciaal 

ingericht voor kinderen met een gedragsafwijking in de zin van ADHD, PPDnos (ASS) of anderszins. 

 

Deze kinderen moeten wel als zodanig gediagnosticeerd zijn. Voor kinderen uit de bijstandsgezinnen 

worden de kosten van het kamp door de gemeente Emmen vergoed. De kampen in Drouwen zijn 

inmiddels vol geboekt zodat er op dit moment alleen nog kinderen voor de kampen in Appelscha 

kunnen worden aangemeld. Aanmelding voor de kampen dienst zo spoedig mogelijk te gebeuren 

maar in ieder geval uiterlijk 15 mei.  

 

Voor meer informatie en het aanmelden van kinderen kunt u bellen met dhr. Koops (06 148 11 447) 

of Mevr. Berends (0591 371628) 

 

 

 

E-mail: streekbode@hetnet.nl                Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600 
      
Klachten bezorging:                        Inleveren kopij:   
Ginie de Vries   521365   Gonny Brunia - Weerdingerkanaal NZ 122 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

 

9 mei  / 16  mei 

De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk:  

www.pgvv.nl en www.pgnwr.info 

De diensten beginnen om 10.00 uur.  

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

9 mei 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. J. Kruizenga  

 

13 mei 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. R. Peters  

  

16 mei 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger  Ds. T. Alkema 

 

 

 

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 gehaald 

Bellen na 16.00 uur. 

Handelsonderneming Sanders-Stap 

Tel: 06 - 55808002 

Zelf gebreide sokken.  

Verschillende kleuren.  

Telefoon: 0591 - 548 187 
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ONTDEK HET PLEKJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bovenstaande foto is gemaakt van de nieuwe ondergrondse containers op het Beerta plein. 

Dertien juiste oplossingen zijn er binnengekomen. Na loting is Femke Griemink de winnaar 

geworden. Gefeliciteerd! Je kunt de bon ophalen van onderstaand adres. 

 

Op welk stukje openbaar groen liggen deze twee dikke keien? 

Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres 

streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z. 

122, tel: 0591-522091.  

 

De winnaar maakt kans op een droge worst van één van onze 

slagers. Als je de oplossing weet laat het ons weten. Denk wel 

aan de kopij inleverdatum. Niet geschoten is altijd mis en 

iedereen heeft evenveel kans. Veel succes!! 

 

 

 

 

 

 

 

UITSLAG KONINGSDAG KLEURPLAATWEDSTRIJD 

 

Zeven kleurplaten ingeleverd, dat waren er niet heel 

veel. Maar met het mooie weer van rondom de dagen 

Koningspelen en Koningsdag kun je dat verwachten.  

 

Het was weer om lekker buiten te spelen. Met deze 

prijzen kan dat ook, veel plezier ermee. Inke de Boer 

en Nola Katuin hebben een eerste prijs gewonnen. 

Gefeliciteerd!  
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BEHEERDERS GEZOCHT  

Voor onze Noaberhuuzn en Wij Hebben Buren zijn wij op zoek naar mensen die ons team van 

beheerders willen versterken. Lijkt het je leuk om beheerder in ons Noaberhuus te zijn of weet je 

iemand die dit wel zou willen? Neem dan contact met ons op! Je kunt allerlei cursussen volgen en 

komt terecht in een gezellig team.  

 

Ondanks alle restricties i.v.m. Corona heeft onze jongerenwerkster altijd contact gehouden met de 

jongeren via social media maar ook af en toe op straat bij groepjes jongeren. Natuurlijk gebeurde dit 

laatste met inachtneming van alle voorschriften. Er zijn online activiteiten georganiseerd en wanneer 

mogelijk ook weer fysieke activiteiten zoals bijvoorbeeld paintball. Dit alles volgens de corona regels.  

Het tuinseizoen is weer begonnen! En dat hebben we gemerkt, zowel onze club jongeren als ook de 

volwassen vrijwilligers zitten aankomende tijd helemaal vol, op het moment van dit schrijven hebben 

ze in totaal bijna 20 tuinen in onderhoud en we zitten dus vol. Vind u het ook heerlijk om af en toe 

buiten bezig te zijn en uw medemens te helpen? Meld u dan aan.  

 

Sinds maart 2020 is het aantal mensen waar onze vrijwilligers boodschappen voor doen behoorlijk 

toegenomen. Doordat wij afspraken hebben gemaakt met een aantal supermarktketens kunnen onze 

vrijwilligers de boodschappen verzamelen en hoeven ze zich alleen bij de kassa te legitimeren als 

Dorpenzorg vrijwilliger. De rekening gaat dan naar Stichting Dorpenzorg. Degene voor wie de 

boodschappen zijn kan deze dan bij onze vrijwilliger afrekenen met de pin.  

 

Ook in deze bijzondere tijden heeft onze samenwerking met Welzijnsgroep SEDNA veel opgeleverd. 

Op sociaal vlak via onze Noaberhuuzn en Wij Hebben Buren zodat zorgsignalen die daar 

binnenkomen snel worden opgepakt door buurtwerk en maatschappelijk werk. Maar ook door 

letterlijk de handjes uit de mouwen te steken, het SEDNA-team in de Monden heeft twee weken lang 

meegeholpen bij het huis aan huis bezorgen van 5700 banketstaven in de zes Monden dorpen. Het 

moge duidelijk zijn dat wij ontzettend blij zijn met deze samenwerking! 

 

Wist u dat Stichting Dorpenzorg gebruikte computers en laptops inzamelt, deze nakijkt, update en 

voorziet van de nieuwste software? En dat deze computers en laptops gratis ter beschikking worden 

gesteld aan gezinnen met een smalle beurs en studerende kinderen? Deze computers en laptops 

worden geschonken door het bedrijfsleven maar ook door particulieren. 

 

Nieuwsbrief Stichting Dorpenzorg April 2021.  

Noaberhuuzn: 0591-714724/ 06-4410 5759 zorg@dorpenzorg.nl 
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KOE IN DE WEI  

 

Het lijkt zo vanzelfsprekend, een pak weidemelk bij het ontbijt of tijdens de lunch. Kaas op het brood 

of uit het vuistje. Een pak vla of yoghurt als toetje.  Je  kunt het allemaal zo maar kopen in de 

supermarkt. Te kust en te keur, een kwaliteitsproduct van onze melkveehouders dat voldoet aan de 

strenge keuringseisen die we in Europa hebben. 

Is het wel zo vanzelfsprekend?  

 

Op zondag 18 april jl. zijn op onze boerderij 

aan het Weerdingerkanaal voor het eerst 

sinds jaren de koeien de grasgroene weide 

weer in gegaan. Het was er een mooie dag 

voor. En we hebben de buurtbewoners  

gevraagd of ze mee willen helpen om langs 

de draad te staan. Na enige uitleg aan de 

hulptroepen  gingen de koeien  om 10.00 

uur los. 

 

Het ging natuurlijk anders dan dat we ons 

hadden voorgesteld. Na wat rennen en dollen liepen een aantal koeien al meteen in de sloot. Een 

aantal dappere mannen die achter de koeien aansprongen hebben alles in goede banen geleid. En zo 

stonden de koeien weer snel in het weiland. Ondertussen waren de andere koeien ook aan het 

genieten van hun vreugdedans. 

 

 Na enige tijd begonnen een aantal koeien al te grazen en werd de kudde koeien al weer rustig. Tijd 

voor koffie en krentenbollen met roomboter. Er werd nog stevig nagepraat en de sterke verhalen 

kwamen los over deze voor velen toch wel spannende ervaring. 

Graag willen wij een ieder van harte bedanken voor hun dappere inzet om mee te helpen de koeien 

in de wei te doen.  

 

Fam. Van Mensvoort-Romp 
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LENTE KOEIEN IN DRENTHE 

 

Zondag 18 april, 09:15, een waterig zonnetje in Nieuw-

Weerdinge, fietsend met zoon en man op weg naar 

melkveebedrijf van Mensvoort. Bij aankomst zijn er 

velen die al aanwezig zijn of ook net het erf op rijden. 

Na wat gebabbel volgt iedereen Max van Mensvoort 

naar de achterzijde van de stal en het begin van de 

weide. Hier gaat het straks gebeuren, de koeien gaan 

voor de allereerste keer van hun leven naar buiten de 

weide in! Spannend! 6 daarvan zijn al eens buiten geweest.  

 

Max begint de menigte toe te spreken en legt 

uit wat de bedoeling is. De koeien weten niet 

wat buiten is, daarbij is het daglicht vrij fel en 

weten de koeien niet wat schrikdraad is, dus al 

met al weten ook Max en Dorien niet hoe de 

koeien zullen reageren. Iedereen wordt geacht 

een dun weidepaaltje te pakken om de koeien 

weg te drijven bij het draad en zoveel mogelijk 

met de armen te zwaaien en te roepen, sissen 

of ander geluid te maken. Ik heb mijn camera 

met lens meegenomen maar begin sterk te twijfelen of ik er überhaupt wel aan toe kom om een 

reportage te maken. Voorbereidingen worden getroffen, mensen moeten uit elkaar en verspreid 

langs het draad om de weide gaan staan. Het schrikdraad wordt gecontroleerd op spanning.  

 

"Hee Max, Douwe-jan staat daar linksachter helemaal alleen 

moeten daar geen mensen bij staan"? Nee antwoord Max 

dat gaat wel goed, de sloot ligt daar en we verwachten dat 

de koeien rechtuit de weide in gaan. Prima dat is mooi. Dan 

staat iedereen paraat. We gaan van start, de eerste groep 

koeien staat al bij het stalhek te wachten en te kijken. Het 

hek wordt geopend.  

 

 

Voorzichtig, onwennig en niet-wetend 

gaan de eerste koeien stapje voor stapje 

naar buiten. Als ze het gras opgaan 

beginnen ze te springen en volgt de rest 

van de groep. Maar tegen verwachting in 

rent de groep niet rechtuit de weide in 

maar naar links richting de sloot. Arme 

Douwe-Jan staat daar alleen en probeert 
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uit alle macht het vee de weide in te jagen, helaas rennen de koeien door en nemen de afslag 

sloot....."plons" daar gaat 1 koe en daarna volgen er nog 3, paniek! 15 man rennen er binnen luttele 

seconden naar toe. Een aantal van hen jagen de rest van de groep koeien weg. Er wordt een plan 

gemaakt en een reddingsoperatie moet worden gestart.  

 

 

De JCB verreiker en de heupenklem worden 

opgehaald en rijdt de weide in. Stuk voor stuk 

worden de koeien uit de sloot getrokken, 

sommige tot aan de snuit in de drek. Doordat ze 

door de omheining gingen is de spanning eraf en 

moeten de omstanders rondom de weide goed 

zwaaien om de koeien in de weide te houden. De 

koe die nog net zijn koppie boven water kon 

houden en inmiddels weer op het droge staat 

bedenkt zich geen moment, rent naar de overkant 

van de weide en presteert het daar nog eens om 

door de omheining te lopen, oprecht een eigenwijze zeg maar.  

 

 

Even op adem komen.... Toch maar 

verder. De slootkant is nu goed 

bemand. De volgende groep wordt 

door Dorien naar buiten geloodst en zo 

volgt er nog een groep. Inmiddels is de 

zon behoorlijk doorgebroken en het 

zweet staat ons op de rug. Nadat alle 

175 koeien buiten staan, gaat een deel 

van de omstanders de weide in om de 

koeien verder te drijven. Deels gelukt 

want de koeien willen toch weer graag 

naar de stal. Even wennen. Nu moeten 

ze leren grazen en erachter komen dat ze in de wei moeten blijven, af en toe hoor je een "tik" met 

een luid geloei erachteraan, schrikdraad....Het koppeltje van 6 die al eens buiten stonden staat rustig 

verderop te grazen. Tijd voor koffie en schone kleding. Wat een mooie en enerverende ochtend, een 

ervaring rijker. Bedankt familie van Mensvoort-Romp en succes met de koeien! 

 

Marlies Huisman 
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