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STILLE TOCHT NIEUW-WEERDINGE
Op maandag 4 mei a.s. wordt weer de jaarlijkse
STILLE TOCHT gehouden.
Om 19.45 uur wordt u verwacht bij het standbeeld van de
“VRIJHEIDSDUIF”, nabij het Beertaplein, van waar we om 19.50 uur vertrekken naar de begraafplaats.
Daar zal de Christelijke muziekvereniging Juliana spelen en wordt er 2 minuten stilte in acht
genomen. Ook worden er een aantal gedichten voorgelezen. Daarna kunnen
er bloemen worden gelegd, ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers.
Hierna wandelen we terug naar het Beertaplein, waar de stoet wordt
ontbonden.
Vervolgens bent u van harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie /
thee wordt aangeboden. Daar kunt u dan ook nog de tentoonstelling
bekijken van Nieuw-Weerdinge in de Tweede Wereld Oorlog.
Het 4 mei comité nodigt u allen hartelijk uit mee te doen aan deze STILLE TOCHT.
Ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om hieraan deel te nemen.
Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
Het 4 mei comité.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
12 april
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Oldenhuis
19 april
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
12 april
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. Verwoerd
19 april
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
Gastendienst

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 afgehaald. Ook nemen we koelkasten
en diepvriezers mee, hier zijn wel kosten aan
verbonden, € 5,- per stuk.
Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap.
Tel. 06 55808002

Biedt zich aan:
Hulp voor in de huishouding.
Telefoon: 0 639 102 150
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Algemene ledenvergadering vereniging voor Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge
Op woensdag 22 april 2015 houdt Plaatselijk Belang haar jaarlijkse openbare ledenvergadering. De
leden worden hierbij van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.
Aanvang 20:00 uur in De Badde
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Financieel jaarverslag
3. Jaarverslag Plaatselijk Belang 2014
4. Rondvraag
Het financieel jaarverslag en het jaarverslag liggen ten tijde van de vergadering ter inzage. Na de
opening door de voorzitter van Plaatselijk Belang wordt er gelegenheid gegeven de stukken door te
nemen onder het genot van een kop koffie met een plakje cake.
Bent u nog geen lid van Plaatselijk Belang, maar wilt dat wel, vul dan onderstaande bon in en lever
hem in bij De Badde (Postbus 13), of lever hem in bij een van de bovenstaande bestuursleden. Een
sterk Plaatselijk Belang is een sterk Nieuw-Weerdinge.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierbij machtig ik Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge mijn lidmaatschap
a € 3,50 per jaar, begin juni van elk jaar automatisch van mijn rekening af te schrijven.
Naam ...............................................................................................................................
Adres ................................................................................................................................
Postcode en woonplaats ..................................................................................................
Bankrekening ...................................................................................................................
Datum ..............................................................................................................................
Handtekening:
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 18 april naar:

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 9 ronden + 3 superronden.
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis.
Neem dus pen of stift mee en kom gezellig meedoen.
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1939 Oorlogsdreiging
Bij de stelling 'Roswinkelerbrug' waren o.a. de volgende 'jongens' gelegerd:
Sergeant W. Platje, H. Veninga, J.C. Warmolts, J. Wassen, N. Warners, H. Tuizinga,
W.te Berge, H. Zijlstra, K. de Vries, L. Klamer, J. Westerhof en R. Talsma
Deze groep was ingekwartierd bij café
Kremer, tegenover de brug.
Op onze tentoonstelling is een
fotoboekje in te zien over de 2e Wereld
Oorlog. Mocht u interesse hebben dan
kunt u inschrijven en vooruit € 17,50
betalen, dit i.v.m. onze kleine kas, die

niet voldoende contanten bevat om dit alles voor te financieren.
In overleg met de Badde blijft de tentoonstelling hangen
t/m 5 mei.
Reacties Gea Soer, tel: 521367, E-mail: vriessoer@kpnmail.nl

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN NOABERHUUS
Vanaf heden is het NOABERHUUS in Emmercompascuum
alleen geopend op maandagen en dan van 10.00 – 11.00
uur. U kunt natuurlijk altijd bellen naar 0591-714724 en
dan eventueel ’n berichtje inspreken. (U wordt dan door een van de beheerders teruggebeld) Of ’n
mailtje sturen naar zorg@demonden.info
Ook geldt de wijziging voor de andere NOABERHUUZN:
Op dinsdag in De Badde in Nieuw-Weerdinge van 10.00-11.00 uur
Op vrijdag in het Dorpshuis in Weerdinge van 10.00-11.00 uur
Dus de woensdag in Emmercompascuum en de donderdag in Nieuw-Weerdinge vervallen vanaf
heden.

5

De Streekbode - 8 april 2015

DE BADDE ACTIEF
Erwin de Vries met band in De Badde
Op 20 maart traden Erwin de Vries met zijn band op in De Badde. Met de treffende en soms scherpe
teksten van zijn liedjes wist hij het aanwezige publiek aangenaam te vermaken.

Zijn programma "De tocht van een naokende zunderling" was een aaneenschakeling van humor,
meeslepende muziek en anekdotes, die voor de meesten zeer herkenbare thema's bevatten. We
kijken dus opnieuw terug op een zeer geslaagde avond.

Op 11 april feestelijke herdenking van de bevrijding van Nieuw-Weerdinge, precies 70 jaar geleden.
Poolse troepen trokken door ons dorp en rekenden af met de bezetter.
Wij vieren dit in samenwerking met Plaatselijk Belang met een groots feest in De Badde met muziek
van de Music Makers uit Nieuw Weerdinge en als klap op de vuurpijl het Smartlappen Trio uit
Amsterdam. Gratis kaarten zijn af te halen bij het beheer van De Badde. Maarrr ........... OP is Op en
zonder kaartjes helaas geen toegang. En 'dr is nog meer deze dag
's Middags organiseert de Brede School een goochelmiddag voor de kinderen. Kinderen kunnen daar
gratis naar toe, maar de inschrijftermijn is inmiddels verstreken.
De werkgroep Historisch Nieuw-Weerdinge heeft een expositie samengesteld met foto's en
voorwerpen over de oorlogsjaren. Deze expositie is nog tot en met 5 mei te bezichtigen.
Hangt u op 11 april ook de vlag uit?
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WERKGROEP HISTORISCH NIEUW-WEERDINGE
Op vrijdag 27 maart was Pieter Albers uit Emmen op
bezoek in De Badde. Hij heeft onderzoek gedaan naar
de geschiedenis en het bestaan van de
Emslandkampen. Deze concentratiekampen uit de periode 1933 tot
1945 werden door de Nazi’s gebruikt, om de zogenaamde
antifascisten op te sluiten en te straffen voor hun acties tegen de
heersende macht van Adolf Hitler.
Hoewel deze 15 kampen dicht bij de Nederlandse grens waren
gebouwd, is er bijzonder weinig over bekend. In zijn lezing vertelde
Pieter Albers verhalen en anekdotes die te maken hadden met het
bestaan van de kampen.
Ook onder de aanwezigen was weinig bekend over de kampen. Zij konden na afloop dan ook terecht
vaststellen, dat deze lezing voor hen veel nieuwe informatie heeft opgeleverd.
Pieter Albers heeft zijn onderzoek ook verwerkt in het boek Gevangen in het Veen.

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
Sinds november mogen wij gebruikmaken van de” OPEN POORT” waar we erg blij mee zijn.
Toch hebben wij het gevoel, dat het nog niet goed duidelijk is voor wie het is.
Iedereen is namelijk welkom. We weten allemaal dat het leven steeds duurder wordt.
Dan kunnen wij iedereen op deze manier helpen zodat het leven financieel een beetje gemakkelijker
wordt. En je hele gezin zit voor een kleine bijdrage goed in de kleren.
We zijn open van 11.00 uur tot 16.00 uur. Op de volgende dagen zijn we open.
•

21 april

•

5 mei slaan we over i.v.m. Bevrijdingsdag

•

19 mei en 2juni en 16 juni en als laatste voor de zomerstop 30 juni

Welkom dan. Namens alle vrijwilligers.
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PLOP & CO. HET VERHAAL VAN KURK EN ANDERE WIJNFLES 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 dan de duurdere natuurkurk. Geschikt voor wijnen, die niet lang bewaard
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 kunnen
ze langere tijd bewaard blijven. De wijnboeren en gastronomie reageren positief op deze afsluiting.
De consument wil er echter nog niet aan wennen.
SCHROEFDOP
Vooral drink rijpe wijnen en op wijnen in literflessen, zie je steeds meer met deze afsluiting.
Zelfs top wijnbouwers stappen over op deze handige afsluiting. Vooral in de horeca is deze zeer
geliefd, door het simpele en snelle openen van de fles. Internationaal is de schroefdop het snelst
verspreide openingssysteem van de fles. Een nadeel van de schroefdop is/was, vooral voor de betere
wijnen, dat het geen zuurstof doorlaat waardoor de wijn zich niet optimaal kan ontwikkelen in 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, is 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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DRENTSE WANDEL 4-DAAGSE AAN DE TORENWEG ODOORN, BENT U ER KLAAR VOOR?
De Drentse Wandel 4-Daagse wordt dit jaar voor de 27e keer gehouden. De start is op donderdag 14
mei aan de Torenweg in Odoorn. Er kan gekozen worden voor afstanden van 10, 20, 30 en 40 km. Per
dag kan er ook tussen de verschillende afstanden gewisseld worden. Zelfs onderweg kan een route
worden afgebroken voor een kortere afstand doordat de routes in lussen zijn uitgezet. Onderweg is
voldoende gelegenheid om op een terrasje uit te rusten. Een, twee of drie dagen meedoen, kan ook.
Voor iedereen die alle 4 dagen meeloopt, ligt er op zondag 17 mei een medaille klaar.
Loopt u niet mee, ook dan is het de moeite waard om langs te komen! Iedere dag vanaf 13.30 uur is
er live muziek in de 4-daagse tent, voor iedereen. Wie er komen? De Stormvogels, De
Borckerstroomzangers, De Loo-en- drostensingers, De Naoberzangers. Schuif gezellig aan voor
koffie met een appelpunt, een biertje, limonade, patat of een ijsje.
Het is er!
Voor de jeugd van de basisschool is er een eigen 4-daagse. Dit jaar
met het thema “Adventure Trail”. Een avontuurlijke wandeling met
spelletjes onderweg. Een speciaal team zorgt voor de begeleiding. Bij terugkomst kunnen de
kinderen zich nog vermaken op het terrein in hun eigen 4-daagse tent en op het springkussen. De
afstanden voor de jeugd zijn 5 of 10 km. Na 4 dagen wandelen is er ook voor hen een mooie
medaille. Lijkt 4 dagen wandelen te veel? Probeer dan eerst één, twee of drie dagen mee te doen.
Op de woensdagavond 13 mei start de traditionele Kennedymars, een flinke wandeling van 80 km.
Om 22:00 zal muziekvereniging ODO deze goed getrainde wandelaars op pad blazen. Komt u ze
uitzwaaien?
Voor meer informatie kijk op www.dw4d.nl of in het Wandelnieuws dat begin mei verspreid wordt.
Via de website kunt u zich t/m 15 april inschrijven met een aantrekkelijke korting. Uiteraard kunt u
zich ook tijdens de vierdaagse inschrijven in de tent.

HET NOABERHUUS: TREFPUNT VOOR AL UW VRAGEN
U kunt bij ons terecht met al uw vragen over de zorg, formulieren enz.
Ook als u hulp nodig heeft bij klusjes/ tuinwerk/ boodschappen/ vervoer
naar ziekenhuis en er niemand is, die dat voor u kan regelen.
U kunt ons vinden in de Badde in Nieuw-Weerdinge op dinsdag van 10.00-11.00 uur.
Ons telefoonnummer is 0591-714724, email: zorg@demonden.info
Op maandag in MFC de Deele in Emmercompascuum en vrijdag in het Dorpshuis in Weerdinge: ook
van 10.00-11.00 uur
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Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en met 18
jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om zwemles te
betalen of om lid te worden van een sport- vereniging. Voor die kinderen
betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de
sportattributen.
Sporten is gezond
Met sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs,
in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak
thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen
een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en
negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de
jeugd in Nederland. Onze missie: Alle kinderen moeten kunnen sporten.
Wie komen in aanmerking?
Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen
betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of
een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel
willen sporten of hun zwemdiploma willen halen maar, die gelet op de financiële situatie van
hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen.
Wat is het bedrag?
Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225.
Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag.
Jeugdsportfonds betaald de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of
ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden
bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samen werkt. Een bijdrage wordt alleen betaald
indien er voldoende middelen bij Jeugdsportfonds beschikbaar zijn. Het is toegestaan om
voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. De bijdrage vanuit
Jeugdsportfonds moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.
Welke sporten?
Alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden
van de sportkoepel NOC*NSF worden vergoed. Dit zijn bijvoorbeeld voetbal, hockey, rugby,
judo, karate, zwemmen (ook zwemles), tennis, badminton, gym en atletiek. Binnen 3 weken
na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdsportfonds, is het
mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt
verwacht zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen
en/of wedstrijden laat gaan.
Hoe aanvragen?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij
Jeugdsportfonds. De aanvraag kan ingediend worden bij Mark Nicolai, Buurtsportcoach
Gemeente Emmen. Hiervoor kunt u met mij een afspraak maken door te bellen naar
06-15036750 of een mailtje te sturen naar m.nicolai@emmen.nl
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Jamsessie / Open Podium de Monden
Elke 2de zondag van de maand in MFC De Badde in Nieuw-Weerdinge.
De Jamsessie / Open Podium begint om 13:30 uur en eindigt om 18:00 uur.
De zaal is geopend vanaf 13:00 uur.
Iedereen met een beetje speelervaring is welkom!
Zing jij of ben je een drummer, gitarist, bassist, toetsenist of speel je een ander
instrument? Kom dan mee doen! Ook beginnende bandjes zijn welkom om te komen
spelen deze middag.
Het gaat niet perse om live muziek, begeleiding met mp3 of backing track behoort
ook tot de mogelijkheden.
Het gaat niet om hoe goed iemand is, maar om de ervaring en gezelligheid! Met
elkaar op een laagdrempelige manier muziek laten horen is het doel.
We willen op de jamsessie / Open Podium met name beginnende muzikanten de
mogelijkheid bieden om een nummer(s) te laten horen.
Afhankelijk van wat je wilt neem je teksten en/of akkoordenschema’s mee en overleg
je met de sessieleider om te kijken of er andere muzikanten met je mee kunnen
spelen.
Er is tijdens de sessie een backline aanwezig. Wel zelf je blaasinstrument(en)
meenemen s.v.p.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom om te komen kijken en tevens is de bar
geopend voor diverse drankjes en snacks!
De eerst volgende sessie is op zondag 12 april.
Het belooft weer een gezellige muzikale middag te worden!
Ben jij erbij?
Meer informatie: jeugd@dorpenzorg.nl

06-30234011
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Jeugdsoos de Badde in Nieuw-Weerdinge
Jeugdsoos de Badde is alweer een tijdje open!
Alle jongeren van 10 tot en met 23 jaar uit het dorp zijn van harte welkom.
De jeugdsoos wordt begeleid door vrijwilligers, die worden ondersteund door het
jongerenwerk.
Openingstijden Jeugdsoos de Badde:
Maandag
19:00 – 21:30 uur
Dinsdag
19:00 – 21:30 uur
Woensdag
19:00 – 21:30 uur
Donderdag
19:00 – 21:30 uur
Vrijdag
14:30 – 16:30 uur & 19:00 – 22:30 uur
Om de soos goed draaiend te blijven houden zijn we op zoek naar extra vrijwilligers!
Ben jij 23 jaar of ouder, verantwoordelijk, consequent en vind je de omgang met jongeren
leuk? En wil jij minimaal 1x in de 2 weken soos draaien met een andere vrijwilliger? Neem
dan contact met me op!
Jeugdsoos de Badde
MFC de Badde
Eerste kruisdiep OZ 9
7831 BA Nieuw-Weerdinge

Naam: Kim de Vries
Tel.
06-30234011
E-mail: jeugd@dorpenzorg.nl
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