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WEDEROM VERNIELINGEN AAN EN NABIJ DE MONDENHAL!
Onlangs zijn er weer personen op het dak van de Mondenhal
geweest en deze keer hebben ze de rookgaspijp van de
verwarmingsketel uit de dakdoorvoer getrokken.
Gevolg is dat er water naar binnen regent op de aanwezige
elektronica en dat de ketelruimte zich vol met rookgassen
(CO2) bevindt. In het ergste geval zou iemand die onwetend
naar binnen gaat bedwelmd kunnen raken!
Tevens is er een paaltje met een stopcontact, aanwezig op het parkeerterrein en bestemt voor de
voeding voor het röntgenologisch onderzoek, vernield.
De chauffeur van de röntgenwagen, beheerders en een monteur van de Fa Goeree zijn woensdag de
hele avond in touw geweest om een noodvoorziening aan te leggen, zodat toch het onderzoek de
volgende dag plaats kon vinden.
Wij, als bestuur en beheerders, zijn deze vernielingen echt helemaal zat!!!
Jongelui, ouders, bewoners van Nieuw-Weerdinge, denk er alstublieft eens over na dat er vele
vrijwilligers, ook voor het zwembad, de Badde en de voetbalverenigingen, hun best doen om deze
voorzieningen in Nieuw-Weerdinge in stand te houden!
Deze baldadigheden kosten ons veel geld en ergernis!!!
Bestuur Mondenhal.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
11 maart
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Terpstra
18 maart
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Bidstond v. gewas

Baptisten gemeente de Open Poort:
11 maart
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. Stap
18 maart
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum
Gastendienst

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

Onkruidbestrijding met round
up, mollen bestrijding, sloten
opschonen en zaag-,snoei- en
tuinonderhoud. Tel.:
0631082919, dhr. Wieringa

te koop: een 3 zits banksel kleur
blauw en 1 stoel, 1 senioren bed, 1
boeken kast, 1 gasstel pelgrim, 1
schilderij landschap, 2
persoonsbed, tuin
gereedschap, schep, ark, mestvork,
schovel, bladark, 1 wasmaschine
1400 toeren Iberna. Piet Rengers
tel. 0591522136
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GREPEN UIT HET VERLEDEN,

Middenstand in Nieuw-Weerdinge
In de vorige streekbode ben ik geëindigd bij Weerdingerkanaal nz. 231. We gaan nu verder met
Weerdinger- kanaal nz. 233. Op 233A is een aantal jaren gevestigd geweest V.o.f. de Pannerie. Op nz.
233 en Mondenweg nr. 2 stonden de gebouwen van machinefabriek Werkland. In 1913 vestigde zich
hier smederij A. Smook. In 1916 werd dhr. Lodder mede eigenaar van de smederij. In 1918 kreeg het
de naam Zenbad (Zuiverheid en Nauwkeurigheid blijven altijd doel). In 1920 werd de N.V. Fabriek van
Werktuigen voor Landbouw en Veenderij opgericht (Werkland). In 1955 werd het bedrijf
overgenomen door de N.V. Constructie werkplaatsen en
machinefbriek Braat in Rotterdam. In 1969 ging het naar de Verenigde Bedrijven Nederland
(Nederhorst United) N.V. in Gouda. In die tijd werkten er ongeveer 160 mensen.
In 1975 ging Werkland als dochter van Nederhorst failliet. De zaak werd overgenomen door de
Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). In 1983 was het einde Werkland en kocht
Transportbedrijf Rengers de gebouwen. Nu 2012 zijn er gevestigd o.a. Schadecentrum Rengers,
BizNiz4u, XXL Printen en Belettering en Autobedrijf Drentse Monden.
De foto is Werkland in de dertiger jaren vorige eeuw aan de Mondenweg , ooit Werklandlaan, ooit
Bakkerslaan.
reactie 521703 B.B.

10E KLEVE-PROJECT BREEKT HET IJS VOOR DE REIS NAAR BUCHENWALD
Op dinsdagmiddag 22 februari zijn de kinderen van de groepen 8 van ’t Koppel en van de Bentetop
voor het eerst bezig geweest met de het thema van dit jaar: “Vrijheid. Heel gewoon ?” Op de
IJsbrekerdag waren ze in spelvorm bezig om elkaar te leren kennen en om na te denken over het
thema van dit jubileumjaar. Het jaar van het tiende project. Evenals bij het allereerste project in
2003 gaan de kinderen dit jaar een driedaagse reis maken naar het voormalig concentratiekamp
Buchenwald. Ter voorbereiding op die reis kregen de oudste kinderen van beide basisscholen allerlei
vragen over Buchenwald. In het Petje op, petje af-spel moest uit twee mogelijke antwoorden de
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goede gekozen worden. Bij het estafettespel moesten de leerlingen nadenken welke kaarten met
stellingen, bij welke groep gevangenen uit Buchenwald horen. Vervolgens moesten ze de kaarten
rennend naar de overkant brengen naar de manden behorend bij de vijf groepen gevangenen: Joden,
Roma’s en Sinti’s, politieke gevangenen, homo’s en Russische krijgsgevangen. Na afloop werden de
antwoorden besproken en werden de winnaars bekend gemaakt. Hoe vertrouwd leerlingen van
beide scholen al met elkaar waren, bleek uit de eendrachtige samenwerking waarmee ze hielpen
opruimen aan het eind van die middag.
Het vervolg van het project staat volop in het teken van de reis naar Buchenwald. Op zaterdag 31
maart gaan de kinderen onder het oog van Radio Drenthe’s programma Hemmeltied de “leste
stuuvers” inzamelen voor de reis. Er zullen rondom de Badde allerhande activiteiten door de
kinderen worden gehouden om het reisgeld compleet te krijgen. Iedereen is van harte welkom om
dan een kijkje te komen nemen en de kinderen te steunen.
De laatste voorbereiding op de reis zal vlak voor Pasen zijn op donderdag 5 april. Een paar leerlingen
die in 2003 bij het eerste Kleve-project mee geweest zijn, komen dan vertellen over hun beleving van
de reis. En als speciale gast komt een oud-gevangene van Buchenwald vertellen over zijn ervaringen
daar. Aan het eind van de morgen zullen de groep 8-ers samen met de gasten aan de Paaslunch gaan.
Zo’n drie weken later zal dan de reis naar Buchenwald worden ondernomen, van 25 april t/m 27
april.

EERSTE EMMENSE JEUGDLINTJES UITGEREIKT
Op 22 februari zijn voor de eerste keer de Emmense Jeugdlintjes
uitgereikt. Het Jeugdlintje is een jaarlijkse waardering voor kinderen en
jongeren van zes tot en met achttien jaar die zich op een bijzondere
manier hebben ingezet voor anderen en zo een positieve bijdrage
hebben geleverd aan de maatschappij. Zes jonge helden werden gisteren
tijdens een feestelijke bijeenkomst gehuldigd.
De jonge helden die een lintje in ontvangst mochten nemen zijn:
•
•
•

•
•

Dannick Hilbrands, negen jaar uit Emmen. Zij redde vorig jaar tijdens hun zomervakantie haar
vijfjarige broertje van de verdrinkingsdood.
Bennie Borcheld en Ate Tamelink, 18 en 17 jaar uit Klazienaveen. Zij troffen een gewonde
vrouw op straat aan en ontfermden zich over haar.
Naomi Exel, 7 jaar uit Klazienaveen. Zij helpt dagelijks haar gehandicapte klasgenootje die in
een rolstoel zit met alle mogelijke dingen op school. Dankzij haar goede voorbeeld helpt de
hele klas nu het meisje.
Ruben Lingenaar, 16 jaar uit Emmer-Compascuum. Hij schoot met gevaar voor eigen leven
een 15-jarig meisje te hulp toen zij onder bedreiging met een mes werd overvallen.
Reinder Maat, 17 jaar uit Emmen. Al sinds zijn 13e jaar zet hij zich belangeloos en met veel
enthousiasme in voor de Stichting Welzijnswerk Emmermeer.

4

De Streekbode - 7 maart 2012

’t GIET NET
Heeft u het allemaal gevolgd? Wat een spanning… Al het nieuws werd beheerst door bevroren water.
Deskundigen kwamen uitleggen hoe en wanneer water het best gaat vriezen. Van die mensen die
een vis uit het water praten…, alleen het ijs erin praten lukte niet. Tot grote teleurstelling van
journalistiek Nederland.
Als het twee nachten aardig vriest, begint (vooral journalistiek) Nederland al over een Elfstedentocht
te praten. Een aankondiging van een persconferentie van het Elfstedenbestuur geeft grote
opwinding. Als het dan zover is en het zelfs live wordt uitgezonden, zie je heel het journalistengilde
aan de voeten van de heren Wiebe Wieling en Jan Oosterbrug liggen. Giet het oan of net? Prachtig
zo’n persconferentie... wat een interactie... Van achter de tafel geeft het Elfstedenbestuur de stand
van zaken. Vervolgens bestoken de journalisten de mannen met vragen. Het ijs is niet dik genoeg.
Wat voor maatregelen gaan jullie nu treffen? De trukendoos wordt opengetrokken: van
ijstransplantatie tot heli’s en hovercrafts om sneeuw te verwijderen. En steeds weer het nuchtere
antwoord van de Friesche ijsmeester: “het enige dat we nodig hebben is meer vorst”. Hoe
enthousiast de journalisten ook aandringen, ijsmeester Jan Oosterbrug komt niet over de brug en
constateert dat wachten op “het weer na volle maan” de enige optie is. Teleurgesteld druipen de
journalisten af, de overnachting was al geregeld, een plekje gevonden. Zou het tevergeefs zijn?
Schitterend om te zien hoe de nuchtere Friezen de enig juiste conclusie trekken: het doorgaan van de
Elfstedentocht is afhankelijk van het weer en niet van alle druk van de
commercie.
En toch is het jammer dat die paar dagen extra vorst er niet zijn
gekomen. De journaals lieten dramatische beelden zien van gemalen
die ijsvrij werden gemaakt en weer gingen pompen. ’t Kin dus net in
Friesland.
In Drenthe giet ’t net. D’r was nog een beetje nodig en Gedeputeerde
Staten van Drenthe hebben dat over de brug gekregen: 12 miljoen
extra voor de plannen van de gemeente Emmen voor de verplaatsing
dierentuin en realisering nieuw theater. En nou giet deur. En als er
nog mensen bedenkingen over de plannen hebben en twijfelen over
de haalbaarheid… “As ie niet leuven wilt”, dan kunt u wethouder
Bouke Arends bij u in de buurt uitnodigen om het te komen uitleggen.
En dan... ”bin ’ t wie overtuugd dat in Drenthe net giet”. Waar blijft
de Drentse nuchterheid?

G.B.J. Holterman
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WAT DOET BUURTSUPPORT ZOAL??
PLASTICAFVAL ZAKKEN IN DE BADDE
Buurtsupport Roswinkel Nieuw-Weerdinge en Weerdinge .
Buurtbeheer doet meer dan alleen zwerfafval verzamelen .
Voor een aantal klussen, die in en om het huis moeten gebeuren kunt u buurtsupport inschakelen .
De conciërge komt graag bij u langs voor een prijsopgave.
Voor een aantal klussen hebben wij vaste prijzen .
- ophalen van grof vuil / groenafval per auto:
€ 20,-wel moet u dan uw stortpas meegeven .
- voor een normale tuin, grasmaaien per keer:
€ 10 ,-u beschikt over een eigen maaier .
anders in overleg met conciërge .
waar u een prijsopgave voor kunt vragen is bijvoorbeeld:
Bomen rooien / snoeien. Tuin schoffelen , omspitten.
Verpoten van planten en kleine heesters. Netjes houden / maken tuin.
Goten schoonmaken .
Gladheidsbestrijding, stoep /pad sneeuwvrij maken / houden.
Onkruid vrij maken paden en terrassen.
Voor allerlei andere werkzaamheden kunt u bellen met A. Sanders conciërge Buurtsupport.
Tel mobiel 06- 18259308

VOORBEREIDINGEN SEIZOEN 2012

(logo)

De jaarrekening 2011 van zwembad de Wieke is ingeleverd
bij de gemeente en deze is goedgekeurd. Het
arbeidscontract met badmeester Remon Lasker is per 1
maart weer ingegaan. En verschillende vrijwilligers en
bestuursleden zijn volop bezig met allerlei
voorbereidingswerkzaamheden voor het komende seizoen.
Een zwembadseizoen dat nu nog ver weg lijkt, maar over 7 weken alweer begint.
Het sloopwerk in de toiletten is klaar en de opbouw is nu in volle gang. Sleuven worden uitgefreesd,
wanden worden geplaatst, nieuw tegelwerk wordt aangebracht, evenals het nieuwe sanitair. En in de
week na Pasen zullen, als de puntjes op de i, de scheidingswanden worden gemonteerd.
Met behulp van het Stimuleringsfonds van de Rabobank hebben we ook een nieuwe glijbaantrap
kunnen aanschaffen, een voor ons op maat gemaakte trap, die aan alle benodigde veiligheidseisen
voldoet. Deze trap zal nog voor de opening worden geplaatst. Ook de glijbaan zelf wordt voor de
start van het seizoen gerenoveerd en verbeterd. Het glij-gedeelte zal worden geschuurd en van een
nieuwe coating voorzien, waardoor de glijbaan gedurende het seizoen weer veilig gebruikt kan
worden.
Ook het snoeiwerk rondom het bad, en de verdere groenvoorzieningen, wordt door vrijwilligers in de
voorbereidingen voor het seizoen onder handen genomen. Zodat de borders er, net als in het
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afgelopen seizoen, netjes en goed verzorgd uitzien. Met het verschil dat het grote onderhoud van de
borders nu al voor de opening door vrijwilligers heeft plaatsgevonden.
De voorverkoop van de abonnementen is dit jaar op donderdagavond 5 april van 18.00 tot 20.00 uur
en op zaterdag 21 april van 10.00 tot 14.00 uur. Tijdens deze dagen kunt u uw kind(eren) opgeven
voor zwemlessen. Kinderen, opgegeven voor zwemles A, moeten minimaal 5 jaar zijn op 1 mei 2012.
Dit jaar is betalingswijze van de zwemleslessen veranderd. Alle zwemlessen dienen nu in één keer
betaald te worden op de dag van opgave. Bij instroming later in het seizoen wordt ook het gehele
seizoen in rekening gebracht. Voor eventuele vragen kunt u tijdens de voorverkoopdagen bij het
bestuur terecht.
Eind maart vindt u op onze website het inschrijfformulier voor de abonnementen. Ook alle datums
van de activiteiten kunt u daar dan vinden. Het adres van de website is: www.zwembad-dewieke.nl.
Bekent zijn al wel de datums van de volgende activiteiten, die in samenwerking met het zwembad
(gedeeltelijk) op het zwembadterrein zullen plaatsvinden:
Sportdag basisscholen: woensdag 6 juni
Duikcursus brede school: woensdag 30 mei, 6, 13 en 20 juni
Speldag brede school: woensdag 27 juni
Kleveproject: vrijdag 6 juli
Het abonnementen-inschrijfformulier zal ook in een volgende Streekbode worden geplaatst.
Het bestuur zwembad de Wieke

ALLEMAAL HARTELIJK DANK
Langs deze weg willen Gerrit en Martje van Klinken familie,
vrienden en bekende hartelijk bedanken
voor de belangstelling bij hun 65 jarig huwelijksjubileum. Het is
een dag met een fijne herinnering geworden.

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 10 Maart is er dansen in de Badde.
U kunt er stijldansen, oude dansen en country dansen.
Aanvang 20.00 uur
U bent van harte welkom.
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ACTIEMORGEN KLEVE-PROJECT ZATERDAG 31 MAART
Opbrengst komt ten goede aan project Buchenwald
Zoals u wellicht hebt gehoord gaan de kinderen van groep 8 van de beide basisscholen uit NieuwWeerdinge van 25 t/m 27 april een reis maken naar Buchenwald in het Thuringerwald. Ze gaan daar
o.a. het voormalig concentratiekamp bezoeken.
Om de leerlingen ook daadwerkelijk bij de voorbereiding te betrekken en hun ook een steentje te
laten bijdragen organiseren we een actiemorgen.
Wat gaan de leerlingen doen :
* Lege flessen inzamelen
* Auto's wassen bij het Dokter Beertaplein
* Verkoop van muffins en cakejes
* Verkoop broodjes worst
* Verkoop van eieren
De actiemorgen vindt plaats in en rondom De Badde en is van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Daar het voor de kinderen onmogelijk is om geheel Nieuw-Weerdinge in een paar uur rond te gaan
om lege flessen bij u te halen of cakejes te verkopen vragen wij u medewerking.
De leerlingen gaan huis aan huis flessen halen in het gebied rondom De Badde maar we halen ze ook
graag in de rest van het dorp op.
Dus hebt u lege flessen en u wilt ze ons geven, één telefoontje is voldoende en we komen langs.
Ook bezorgen we graag de cakejes bij u thuis. Het telefoonnummer
voor alle acties is: 06 27 55 79 23 of 06 55 13 19 23.
Daarnaast bent u van harte welkom om naar De Badde te komen
want gedurende deze morgen vindt ook de uitzending van het radio
Drenthe programma "Hemmeltied " plaats.
Wilt u getuige zijn van onze acties uitgevoerd door de leerlingen, kom naar De Badde op 31 maart.
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DE ZONNEBLOEM NIEUW-WEERDINGE ZOEKT VRIJWILLIGERS!!!!!!!!!!!!!!!
De Zonnebloemafdeling Nieuw-Weerdinge heeft
nieuwe vrijwilligers nodig om aan de vraag van
Zonnebloemwerk te kunnen voldoen. Steeds meer
mensen met een lichamelijke beperking door leeftijd,
ziekte, of handicap doen een beroep op ons.
Er zijn veel mensen die zich eenzaam voelen.
Geregeld gaan wij bij de mensen op bezoek, dit staat
bij de Zonnebloem
hoog in het vaandel, maar……. dan heb je wel mensen nodig, die bereid zijn bij iemand op bezoek te
gaan.
Verder organiseren we leuke dingen, zoals paasmiddag, artiestenmiddag, sinterklaas actie en
boottochten en intratuin avonden .
Wij hopen dat er een aantal mensen zullen reageren, om samen met ons het zonnebloemwerk voort
te zetten.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Anita Venema Tel: 521785 secr. Nieuw-Weerdinge

CURSUS VOGELGELUIDEN
De koolmees kent iedereen. Maar er zijn veel meer vogels, die je graag
wilt herkennen.
In het dorpshuis Weerdinge wordt een cursus vogelherkennen
georganiseerd.
Wilt u zich graag verdiepen in de fascinerende wereld van vogels uit onze
eigen omgeving,
dan is deze cursus echt iets voor u!
De vogel(geluiden) cursus bestaat uit twee theorieavonden en twee
excursies op zaterdag.
In totaal worden ca. 25 soorten vogels uitgebreid behandeld.
Het herkennen van vogels - met oog en oor - staat centraal.
Op de theorieavonden kan de cursist direct aan de slag met allerlei oefeningen.
Kosten € 25,-- incl. cd.
Aanmelden per email: dorpshuis@weerdinge.inf of tel. 0591-617450.
Voor informatie:
St. Weerdinger Dorpshuis
Anneke Blekkink
tel. 06-20 35 39 70
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WET WERK EN BIJSTAND AANGESCHERPT
Vanaf begin 2012 is de Wet werk en bijstand aangescherpt. Via deze wet
wordt onder meer bekeken of iemand recht heeft op een
bijstandsuitkering. Sinds kort vallen ook jongeren onder deze wet.
Iedereen aan het werk
De gemeente wil voorkomen dat mensen buitengesloten raken van het
maatschappelijk leven. Als mensen nog niet in staat zijn om aan het werk
te gaan, krijgen ze zoveel mogelijk aangepast (vrijwilligers)werk. Mensen
worden geacht activiteiten op school, in het dorpshuis of ander vrijwilligerswerk te doen. Tevens
wordt ze gevraagd middels een werkervaringsplek werkritme en werknemersvaardigheden op te
doen. Op deze manier wordt de kans op werk weer groter. Wel is het van belang goed in de gaten te
houden dat de werkervaringsplekken niet leiden tot een vorm van “valse concurrentie”, omdat
daarmee het doel voorbij wordt geschoten.
Huishoudtoets
Ook hebben we als raad gesproken over de situatie waarin ongeveer 750 gezinnen te maken krijgen
met de huishoudtoets. Dit kan inhouden dat deze gezinnen een forse korting op hun
bijstandsuitkering krijgen. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een werkende zoon of dochter het
gehele gezin met ouders moet onderhouden, terwijl de ouders eerder bijstand kregen. De wethouder
heeft toegezegd in dergelijke gevallen zoveel mogelijk hulp te bieden, bijvoorbeeld door het
aanbieden van budgetcursussen. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met de gemeente
Emmen.

VIOLEN ACTIE OBS ’T KOPPEL ZATERDAG 17 MAART
Wegens overweldigend succes komen de kinderen van onze school alweer voor
het 5e jaar in week 7 en 8 ( 14 t/m 22 februari) bij u langs om uw bestelling voor
onze violenactie op te nemen.
Ook dit jaar komen deze violen weer van onze vaste leverancier, zodat u en wij weten dat de
kwaliteit goed is.
Op de bestellijst die de kinderen bij zich hebben
staat vermeld wat er besteld kan worden en wat de
violen zullen kosten. U kunt hierop uw bestelling in
vullen, zodat wij weten wat er besteld moet
worden.
Om de kinderen niet met het geld over straat te laten lopen dient de betaling van de bestelde violen
te geschieden bij de aflevering op ZATERDAG 17 MAART 2012.
Op deze zaterdag zullen wij VANAF 9.00 UUR de violen bij u thuis afleveren.
Wij rekenen ook dit jaar weer op uw medewerking en hopen op een succesvolle actie.
Alvast bedankt voor uw bestelling, Ouderraad OBS ’t Koppel Nieuw Weerdinge
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Maandag 30 april
Sportpark Nieuw-Weerdinge
Aanvang 12.00 uur

*het grootste recreatieve volleybaltoernooi in de
omgeving
*een superverloting
* activiteiten voor de kinderen

Nog niet aangemeld??
Nu doen!!
Het kan tot 1 april a.s.!!
Tot ziens op Koninginnedag!
Telefonisch aanmelden bij:
Roel de Boer
Tel. 522079

Kiny Wachtmeester
Tel. 521381
Of per mail:
rrdeboer@hetnet.nl
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START COLLECTEWEEK REUMAFONDS
Het Reumafonds start binnenkort met de jaarlijkse, landelijke collecte. In de week van 12 t/m 17
maart 2012 gaan ruim 60.000 vrijwilligers langs de deuren om te collecteren voor de bestrijding van
reuma en artrose.
In Nederland leven ruim twee miljoen mensen met deze ingrijpende aandoening die niet te genezen
of te voorkomen is. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is uw
bijdrage hard nodig.
Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze
chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten, gewrichten
en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen
gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van
ontstekingen aan gewrichten of spieren, en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende
aandoening, die niet te genezen of te voorkomen is. Reuma heb je levenslang en kan jong en oud
overkomen.
Steun van iedere Nederlander nodig
Het Reumafonds is dé fondsenwerver op het gebied van reuma in Nederland. Al 85 jaar zetten wij
onze middelen in voor de bestrijding van reuma, het geven van voorlichting en het behartigen van de
belangen van mensen met reuma. Daar is veel geld voor nodig. We zijn blij met iedere gift die
bijdraagt aan onze missie: reuma de wereld uit.
Giro 12.30.40.000, Amsterdam. www.reumafonds.nl

REUMAFONDS ZOEKT COLLECTANTEN IN NIEUW-WEERDINGE
Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Nieuw-Weerdinge en hebt u daarvoor een paar uur
per jaar beschikbaar? Wordt collectant of mede-organisator voor de collecteweek van het
Reumafonds van 12 t/m 17 maart 2012.
Neem contact op met: Gerrie Hummel.
Televisiepresentatrice Anita Witzier ondersteunt de oproep van het Reumafonds.
“Toen het Reumafonds mij jaren geleden vroeg om ambassadrice te worden, heb ik meteen ‘ja’
gezegd. Ik zet mij graag in voor de ruim 2 miljoen mensen in Nederland die leven met reuma of
artrose. Ouderen, maar ook jonge, werkende mensen of zelfs kinderen. Hun aandoening is niet altijd
zichtbaar; voor de buitenwereld lijkt er soms niets aan de hand. Uit eigen ervaring weet ik dat reuma
een wrede ziekte is: de ene dag kan je alles en de volgende dag doet alles pijn. Leg dat maar eens uit!
Inmiddels heb ik goede medicijnen en is mijn reumatoϊde artritis onder controle, maar niet bij
iedereen gaat dat zo. Het is soms een jarenlange zoektocht, vol pijn en frustraties”.
Reumafonds is al 85 jaar de belangrijkste financier van onafhankelijk wetenschappelijk
reumaonderzoek. We geven voorlichting, ondersteunen patiëntenactiviteiten en zijn
belangenbehartiger voor mensen met reuma. Als collectant of mede-organisator van de
collecteweek bent u dan ook van wezenlijk belang. Geef het Reumafonds zo snel mogelijk door dat u
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wilt meehelpen aan het doel: reuma de wereld uit! Bel voor meer informatie met: G. Hummel,
telefoon: 0591 522138 of landelijk 020 5896471.
U kunt ook een mail sturen naar: vrijwilligers@reumafonds.nl

In Gesprek met….Douwe Moorlag.
Tijdens het Drentse Sportgala (23 februari) was het
Charlene Okken, 18 jarige kogelstootster uit
Fluitenberg, die met de titel Sporttalent 2011 en een
geldbedrag van 1250 euro naar huis ging. De andere
twee genomineerden waren de 18 jarige bowler
Joshua Schuurman uit Paterswolde en Douwe
Moorlag, eveneens 18 jaar en kleiduivenschutter, uit
ons eigen Nieuw Weerdinge.
Douwe werd vorig september, op zijn thuisbaan,
Nederlands kampioen junioren en werd als 17 jarige junior geselecteerd voor het EK voor senioren.
Er is zelfs nog een klein kansje om in aanmerking te komen voor een ticket naar de Olympische
spelen in Londen. Redenen genoeg om weer eens een paar vragen aan hem te stellen.
Wat is een kleiduivenschutter?
Ik, als schutter, schiet met een geweer op een kleiduif. Een ‘kleiduif’ is zo groot als een schoteltje en
is gemaakt van klei met milieuvriendelijke bindmiddelen.
De schietsport bestaat uit een aantal disciplines, jij beoefent de discipline SKEET!
Ja, dat klopt. Bij Skeet komen de duiven uit twee torens die langs het veld staan. Je schiet elke keer
vanaf een andere positie. In een wedstrijd schieten we ronden van elk 25 duiven. In een finale schiet
je één ronde van 25 duiven.
Voor de duidelijkheid heb ik het volgende stukje tekst van de website www.schietsportcentrum
Emmen gehaald: ‘Bij Skeet staan op een afstand van 36,8 meter van elkaar, een hoog huis(links) en
een laag huis(rechts). In elk van deze huizen staat een machine die de kleiduiven werpt. De schutter
neemt steeds een andere positie in (op totaal 8 posten) ten opzichte van de te schieten kleiduif(die
altijd in dezelfde volgorde wordt geschoten). Deze schietposten liggen in een halve cirkel.’
Hoe ben je met deze sport in aanraking gekomen?
Toen ik 10 jaar was ging ik met mijn vader mee naar de schietbaan. Die
volgde daar een cursus jachtschieten en elke keer als ik mee was mocht
ik ook een schot lossen.
Je zit nu inmiddels al een aantal jaren in het Nederlands team, hoe is de
samenstelling van jullie team? We zijn met drie jongens. Jan Cor van der
Greef, Lars Schipper en ik. Jan Cor is zevenvoudig Nederlands kampioen
senioren, 28 jaar en woont sinds 2010 in Emmen om hier fulltime te
kunnen trainen. Lars komt uit Emmer-Compascuum en vormt in zijn
eentje Jong Oranje. We reizen vaak met z’n vieren of met z’n drieën
naar de wedstrijden.
Nel Heemskerk is de trainster en Bondscoach van het Nederlands team.
Zelf is ze ook een verdienstelijk schutter en heeft in het verleden
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nationaal en internationaal meegedraaid. Tien jaar geleden is zij,
samen met haar man, beheerder geworden van het jacht - en
schietsportcentrum Emmen. Bij ons beter bekend als onderdeel van
het lawaaisportcentrum Pottendijk. Het centrum is, met drie
aangelegde Olympische banen, de trainingslocatie voor de
Nationale selectie Kleiduiven van de KNSA(Koninklijke Nederlandse
Schutters Associatie)
Hoeveel train je en wat vind je van je trainster?
Ik train drie keer per week. ‘s Middags van 13.00 tot 17.00 uur. Nel
is erg goed en ik kan nog veel van haar leren.
Hoe zien jouw kansen voor de Olympische spelen in Londen eruit?
Er is een kleine kans. Ik zal bij een Worldcup senioren bij de beste
drie moeten eindigen om me nog te kunnen plaatsen. De eerstvolgende Worldcup is eind Maart in
Amerika, Tucson (Arizona). Ook is er nog een kans op de Worldcup in Londen in April. Deze wedstrijd
is op de Olympische baan. Als laatste optie zijn er dan nog eventuele Wildcards. Mijn beste prestatie
vorig jaar bij de senioren was een 17e plaats op het Europese kampioenschap in Belgrado.
Een blik op het wedstrijdprogramma laat zien dat er nog een Worldcup is in Italië en het Europese
kampioenschap in Frankrijk. Wanneer u, als inwoner van Nieuw Weerdinge dit interview leest is het
team net terug van een trip naar Cyprus.
Wat vond je van de nominatie van sporttalent 2011 van de provincie Drenthe?
Het is natuurlijk ontzettend leuk om genomineerd te zijn, je hoort dan toch bij de beste sporters van
Drenthe. Het is jammer dat ik niet heb gewonnen, maar ik ben niet teleurgesteld.
Douwe, wij wensen jou, je teamleden en jullie trainster heel veel succes bij alle wedstrijden en in de
jacht op Olympische kwalificatie.
GB

TITAN-NIEUWS
Intussen staan de velden weer toe dat er op gevoetbald wordt.
Musselkanaal kwam op bezoek in Nieuw-Weerdinge. Normaal gesproken laat deze wedstrijd nog
wel eens een derby-sfeer zien, maar daarvan was nu niets te merken. Beide ploegen waren
duidelijk nog niet in goede doen en lieten een matige wedstrijd zien. Het leek er dan ook
lang op dat de wedstrijd zou eindigen in 0 - 0. Toen Musselkanaal in de 2e helft een
nummerieke meerderheid kreeg - de keeper van TITAN moest eraf vanwege het neerleggen van
een doorgebroken speler - gingen ze toch nog op zoek naar de winst. En die kwam er omdat
een verraderlijk schot toch nog doel trof. TITAN blijft nog wel op de 3e plaats, maar
verliest door de nederlaag wel de aansluiting met de koplopers. De eerstvolgende
thuiswedstrijden zijn:
Zondag 11 maart
Zondag 18 maart

TITAN - SVV '04
TITAN - Bellingwolde

Aanvang: 14.00 uur
Aanvang: 14.00 uur

U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat.
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