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VIVA LA DONNA VERWENMIDDAG BIJ HAARSTUDIO KLARIANKE
Op zaterdag 27 mei was het weer zover, dat wij onze jaarlijkse viva la donna verwenmiddag hebben gehouden in
onze kapsalon. Voor dames die kanker hebben, of een verleden met kanker.
We hebben dit jaar 4 dames heerlijk in de “watten” mogen leggen.
Na een kop koffie en lekkers ( aangeboden door Cakes &
cups, konden de dames genieten van een
gezichtsbehandeling, make-up, nagel art, föhnbehandeling
en een kleur analyse.
Voordat de dames naar huis gingen, kregen ze nog een
bos bloemen ( beschikbaar gesteld door Jantje Stap Bloem
en Interieur ).
En een goody bag met producten…
We kunnen weer terug zien op een onvergetelijke middag.
Belinda, Belinda, Manon, Brigitte en Klarianke

Nieuws van gymvereniging Amicitia
Op maandag 12 juni en dinsdag 13 juni komen onze leden weer bij u aan de deur voor de jaarlijkse KOEKACTIE!!!
U kunt onze vereniging een steuntje in de rug geven door heerlijke
oudewijvenkoeken te kopen van onze enthousiaste leden.
De koeken worden geleverd door bakkerij Muntinga en zijn heerlijk vers!
Ze kosten slechts €2,- per stuk en u koopt 2 stuks voor €3,50
U mag uw bestelling ook van te voren alvast doorgeven zodat u verzekerd
bent van de heerlijke koeken. U kunt hiervoor contact opnemen met onze voorzitter Mirian de Boer 06-37402425
Tevens kunt u ze ook zelf komen halen in de sporthal op de verkoopdagen van 17.30 tot 20.00 uur.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
11 Juni
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. Schneider
18 Juni
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. Kuiper

11 Juni
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds P. van Bruggen
18 Juni
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, 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.
Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap.
Tel. 06 55808002

Rommelmarktspullen (geen grote meubels)
Wij halen het alleen op in Nieuw-Weerdinge.
Het mag wel gebracht worden.
Telefoon: 0591 – 521497

Mooie gebruikte kleding.
Schwartenbergstraat 10, Rütenbrock
Telefoon: 0049 – 5934703879
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ONTDEK HET PLEKJE
Deze vorige foto is gemaakt bij het zwembad, het is de grote opgerolde mat.
Joke de Roo en Luc Hummel hebben het juiste antwoord gegeven. Gefeliciteerd!

Waar is deze foto gemaakt?
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal n.z. 122, tel: 0591-522091.
De juiste plek wordt bekend gemaakt in de volgende Streekbode.

NIEUWS VAN BOULESPLEZIER
Op 26 mei j.l. heeft Boulesplezier een Sportdag gehouden voor Leden en Donateurs. 16
spelers hebben gestreden om de beker die beschikbaar was gesteld door Henk Bolk.
We zijn om 10.00 uur begonnen met koffie en na de officiële opening door de voorzitter heeft de secretaris uitleg
gegeven over het verloop van de dag.
Na de eerste twee rondes hebben we tegen 12.00 uur genoten van heerlijke broodjes.
Na de middag begonnen we aan de laatste ronde van de wedstrijden om zo tegen 14.00 uur te beginnen aan het
spelletjes gedeelte.
Na de sportieve activiteiten zijn we in de Badde gegaan waarna de
prijsuitreiking kon beginnen.
Tot slot hebben we genoten van een heerlijk stampotbuffet van Slagerij
Dijkstra.
We kunnen terug kijken op een zonnige, sportieve en mooie dag!
Met dank aan de medewerkers van De Badde.
De grote winnaar van deze Sportdag is Jan Mulder!
(zie foto) Voor meer informatie kijk op: www.boulesplezier.nl
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BEZOEK CONCENTRATIE KAMP BUCHENWALD
Maandagochtend 15 mei. Om vier uur ’s ochtends wakker geworden met ‘het
schoolreisjesgevoel’ – zó lang naar deze dagen uitgekeken! Ondanks dat alles al
maanden uitgebreid overdacht is en verschillende keren besproken, is het toch
wel een beetje spannend – je weet immers maar nooit hoe ’t uit zal pakken. Om
kwart voor zes stond bij de Badde de bus van Drenthe Tours klaar, met chauffeur
Eelke en een lading eten, drinken, chips, snoep, fruit, enz., waar je een
wereldreis mee zou kunnen maken! Nadat alle tassen onderin de bus waren
gepropt en iedereen was ingestapt, werd er geteld om te kijken of we er
allemaal wel waren.
Dit ritueel heeft zich de rest van de dagen diverse keren herhaald – je moet er toch niet aan denken dat je iemand
vergeet! Uitgezwaaid door ouders en verzorgers gingen we hierna op stap. We waren nog maar net over de grens,
of er werd door een enkeling ’we zijn er bijna’ gezongen, maar veel bijval kreeg hij niet: iedereen had wel in de
gaten dat ’t een lange rit zou worden. Na een aantal (plas-) pauzes kwamen we om 3 uur ’s middags aan bij de
jeugdherberg vlakbij kamp Buchenwald. De slaapkamers werden opgezocht, de bedden opgemaakt. De tassen
werden in een hoek gegooid en toen: naar buiten – wat voetballen of gewoon wat rondhangen in het speeltuintje
bij de schommel en de glijbaan.
Na het avondeten hebben we een fotospel gedaan, waarbij iedereen van een jeugdfoto van de andere leerlingen
en de begeleiders moest raden wie er op die foto stond. Daarna weer naar buiten om in het, inmiddels al wat
donkere, bos rond de jeugdherberg nog een spel te doen. Om half elf ging iedereen ‘plat’ – de lange dag had z’n
tol geëist.
Dinsdag 16 mei. – de dag van het bezoek aan het kamp. Maar eerst werd er bij het ontbijt uit volle borst ‘lang zal
ze leven’ gezongen voor juf Goedknegt – ze was jarig vandaag! Onderweg naar het kamp toe, langzaam rijdend
over de ‘Blutstraße’, werd een en ander verteld over de ontstaansgeschiedenis van het kamp – de aanleiding om
het op te richten, de eerste gevangenen, het zware werk dat
ze moesten doen, de ellende waaraan ze werden
blootgesteld.
Bij het perron waar in de laatste jaren van de oorlog de
treinen met gevangenen aan kwamen, werd even stil
gestaan en geprobeerd uit te leggen hoe de situatie toen
geweest moet zijn. Nadat we op de parkeerplaats uit de bus
waren gestapt, zijn we met elkaar eerst naar ‘de
Steengroeve’ gelopen.
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Om de kinderen (een beetje) te laten ervaren
hoe het geweest moet zijn om daar te moeten
werken, hebben we ze een paar keer met stenen
in de handen de groeve op en af laten rennen.
Hierna liepen we langs het prikkeldraad van de
omheining van het kamp. Via de ‘Caracho-weg’,
de weg waarlangs de gevangenen vanaf het
station naar het kamp werden gedreven, gingen
we naar de hoofdpoort. Boven de ingang staat de
klok stil op kwart over drie – het tijdstip van de
bevrijding van het kamp op 11 april 1945. Bij de
hoofdpoort namen we een kijkje in ‘de Bunker’ –
het cellencomplex van het kamp. Het maakte veel indruk op iedereen. Daarna verder naar ‘de berenkuil’, het
crematorium, het desinfectiegebouw, langs de plaatsen waar de verschillende barakken hebben gestaan, o.a. ‘de
Jodenbarak’ en de barak van de Sinti en Roma. Op alle plekken werd door de begeleiding uitleg gegeven over wat
er daar gebeurd was. We eindigden bij ‘de Warmteplaat, met daarop de namen van de 18 landen, waarvan
inwoners in het kamp gevangen hebben gezeten. De plaat heeft een constante temperatuur van 37 graden en
wijst ons erop dat, hoe verschillend mensen ook kunnen zijn qua huidskleur, ras, geloofsovertuiging, enz., we
eigenlijk allemaal gelijk zijn. Na op de parkeerplaats wat gegeten te hebben, zijn we naar ‘de Straat der Naties’
gelopen met daarop het Nederlandse herdenkingsmonument. Hier werd stilgestaan bij het feit dat Buchenwald
voor ons allemaal vooral een waarschuwing moet zijn – een waarschuwing dat we met elkaar moeten proberen
het nooit weer zover te laten komen. Na de kranslegging speelde
juf Marloes op haar dwarsfluit ‘de Roos’- hoe groot de ellende, de
verwoestingen, het verdriet soms ook zijn - steeds bloeit er toch
weer iets moois op tussen de puinhopen. Er blijft hoop op een
betere toekomst. Hierna met de bus naar de stad Weimar en daar
wat rondgeslenterd. Bij velen brandde de €15,- die ze van huis
hadden meegekregen in de zak – de economie van Weimar is die
middag goed gespekt! Na het avondeten konden de leerlingen (en
begeleiders) hun gevoelens, hun gedachten, hun ervaringen over
het bezoek aan het kamp kwijt door een tekening of schilderij
erover te maken. De heer Verduin, de oud-gevangene van het
kamp, die bij de Paaslunch de kinderen van alles verteld had over
zijn tijd in het kamp, had ons gezegd dat het goed is om stil te staan bij wat er daar gebeurd was, dat we met
elkaar moeten proberen een betere wereld te maken zodat dit nooit weer zal gebeuren. Maar ook vertelde hij
ons dat we vooral ook plezier met elkaar moesten maken. En dat is de rest van de avond zeker gebeurd- iedereen
heeft zich bij de karaoke uitgeleefd onder het genot van chips, worst, cola en een ijsje van onze jarige juf!
Woensdag 17 mei gingen we weer naar huis. Om tien uur reden we bij de jeugdherberg vandaan. Het werd een
lange, warme reis. Bij velen vielen na enige tijd de ogen dicht, om bij de MacDonalds in Münster pas weer open te
gaan.
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Klokslag zeven uur leverde Eelke ons weer af op het Beertaplein.
Ik denk dat ik voor iedereen spreek, als ik zeg dat het ‘een geslaagde reis’ is geweest.
Wat ons nog rest van het project van dit schooljaar is het Sponsorzwemmen op 14 juli, waarvan de opbrengst
bestemd is voor Warchild èn onze burgemeester Eric van Oosterhout zwemt mee! Meer informatie en foto’s over
het project kunt u vinden op www.kleve-project.nl

NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE
Wat hebben we een geweldige start van het zwemseizoen; prachtig weer
en gelukkig veel bezoekers. Hopelijk blijven de weergoden ons goed
gestemd de komende periode en kunnen we gebruik maken van een
verkoelende duik in het water.
Kent u trouwens onze ‘zwemdiva’s’ ook? Dit is een groep fanatieke dames
(en een klein aantal heren), die (bijna) iedere ochtend komen zwemmen. Alhoewel ons bad dan niet geopend is,
kunt u van de gelegenheid gebruik maken om te komen. Iedereen die ’s ochtends (van maandag tot vrijdag) even
baantjes wil komen trekken is van harte welkom! Vanaf ca. 08.30 uur kunt u terecht.
Wij zijn daarnaast al druk bezig met de voorbereidingen van diverse leuke activiteiten gedurende het seizoen; wij
kunnen in ieder geval al laten weten dat de jaarlijkse Zwem4Daagse dit jaar van 03 tot en met 07 juli zal
plaatsvinden. In deze week zullen tal van activiteiten rondom het zwembad plaatsvinden. Noteer deze datum dus
alvast in uw agenda!
Alle overige activiteiten en bijzonderheden zult u ook terug vinden op onze website en Facebook-pagina en
uiteraard in de navolgende edities van de Streekbode.
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NIEUW –WEERDINGE GEZOND; BRAINSTORMSESSIE
Maandag 10 april was het zo ver. De eerste bijeenkomst vanuit het project NieuwWeerdinge Gezond. Verschillende enthousiaste deelnemers Roelof Kleve opent de
avond met een verhaal over een bewoner van Nieuw-Weerdinge. Door verschillende
tegenslagen ziet de hoofdpersoon uit het verhaal het leven niet meer zitten. Eenzaamheid,
financiële problemen, verwaarlozing van zichzelf komen o.a. aan de orde. Vervolgens legt Sjaak Koote in het kort
uit wat het programma van vanavond is. Er zijn 4 sprekers die in het kort verschillende thema’s naar voren
brengen: Voeding (Carla Koote), Welzijn & Sociaal (Ginie de Vries), Financieel (Gonnie Boers), Sport & Bewegen
(Jolanda Honken). Vervolgens gaan we in 4 groepen uiteen om met elkaar in gesprek te gaan over de benoemde
thema’s. Ze hebben met elkaar besproken wat er al is op het gebied van het thema, waar er behoeft aan is en of
er activiteiten ideeën zijn. Roelof sluit de avond af door terug te komen op zijn verhaal over de bewoner van
Nieuw-Weerdinge. Inmiddels gaat het een stuk beter met deze bewoner. Doordat er meer oog is voor gezondheid
in de breedste zin van het woord binnen het dorp zijn de problemen van deze man gesignaleerd en is hierop
ingezet. Doordat de bewoner meer contacten heeft gekregen, zijn financiële problemen zijn aangepakt en hij
weer de motivatie heeft gevonden om zichzelf te verzorgen gaat het stukken beter met de bewoner.
Hoe nu verder:
Op dit moment is er projectgroep bestaande uit 3 bewoners met ondersteuning van 2 professionals. Deze groep
zouden we graag uitbreiden met 2 bewoners. Naast de projectgroep is het de bedoeling dat er 4 subgroepen /
themagroepen (Voeding, Welzijn & Sociaal, Financieel, Sport & Bewegen) ontstaan vertegenwoordigd door
bewoners eventueel aangevuld met professionals. Het project Nieuw-Weerdinge gaat er als volgt uitzien.
De projectgroep is de groep die het totaal overzicht houdt. Ze zorgen ervoor dat ideeën die ontstaan in de
themagroepen verbindingen leggen met de andere thema’s zodat er goed kan worden samengewerkt. Daarnaast
zal de projectgroep minimaal 2 keer per jaar een dorps brede activiteit m.b.t. alle thema’s organiseren. Vanuit de
projectgroep zit er ook altijd iemand in de themagroep, zodat de lijntjes kort blijven. De thema groepen houden
zich specifiek bezig met hun thema. Ze kijken wat er al is op dit gebied, waar behoefte aan is en gaan activiteiten
ideeën verder uitwerken / organiseren. Dat wat er al is in het gebied kan en mag aansluiten onder de noemer
Nieuw-Weerdinge Gezond, de activiteiten blijven liggen bij de oorspronkelijke initiatiefnemers. Verbinden en
eventueel ondersteunen is dan de rol van de desbetreffende themagroep.
Vrijwilligers / Professionals gezocht:
Voor de projectgroep zijn we nog op zoek naar 2 bewoners die het leuk vinden om hierbij aan te sluiten. We
zitten ongeveer 1x per 6 weken bij elkaar. Het is belangrijk dat je het leuk vindt om na te denken over het thema
gezondheid en hierin dingen voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld het betrekken van ondernemers & het
organiseren van activiteiten.
Voor de themagroepen zijn we ook op zoek naar bewoners en professionals die het leuk
vinden om zich in te zetten voor 1 van de onderstaande thema’s. Het is uiteraard ook
mogelijk om aan te sluiten bij meerdere themagroepen. Elke themagroep zal ongeveer 1x
per 6 weken bij elkaar komen. Het is belangrijk dat je het leuk vindt om na te denken over
het thema en activiteiten te bedenken / organiseren voor (een deel van de) bewoners uit het
dorp.
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1. Voeding

2. Welzijn & Sociaal

3. Financieel

4. Sport & Bewegen

Projectschema Nieuw-Weerdinge Gezond

Jaarlijks dorps
brede activiteit
m.b.t. alle thema’s
(Gezondheid)

Jaarlijks dorps
brede activiteit
m.b.t. alle thema’s
(Gezondheid)

Projectgroep NieuwWeerdinge Gezond

Voeding

Verschillende
activiteiten op
het gebied van
dit thema *

Sociaal &
Welzijn

Financieel

Sport &
Bewegen

Verschillende
activiteiten op
het gebied van
dit thema *

Verschillende
activiteiten op
het gebied van
dit thema *

Verschillende
activiteiten op
het gebied van
dit thema *

* Naast eigen nieuwe georganiseerde activiteiten kunnen alle initiatieven m.b.t. dit thema binnen het dorp
aanhaken bij het Project Nieuw-Weerdinge Gezond.

Meer informatie of zou je graag aan willen sluiten bij één van de groepen? Dan horen we het graag. Er kan
contact worden opgenomen met Trijntje Bosma, Jacob Buiter, Bettie Boekholt of Kim de Vries
Kim de Vries
jeugd@dorpenzorg.nl
06-30234011
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ACTIVITEITEN VAN BIBLIOTHEEK EMMER-COMPASCUUM- DE MONDEN
•

Elke maandagmiddag van 15.15 – 16.15 Haakcafé. We maken samen Granny Squares en werken mee aan
de grootste gehaakte deken van de wereld. Dit is een activiteit in het kader van Leeuwarden Culturele
hoofdstad van Europa in 2018. De koffie staat klaar!

•

Elke woensdagochtend van 11:00 tot 13:00 is er een inloopspreekuur voor computergebruik: Klik en Tik.
U kunt hier stap voor stap leren hoe u van de computer gebruik kunt maken. U hoeft geen eigen
computer mee te nemen, die zijn er in de bibliotheek! Deelname is gratis. En de koffie staat klaar.

•

Voor de jongsten is er op dinsdag 13 juni een Dreumesuurtje. Hier wordt voorgelezen, gezongen en
gespeeld. En natuurlijk ook geknutseld! Van 9-10 uur voor kinderen van 1-2 jaar en van 10:30 – 11.30 uur
voor kinderen van 2-4 jaar met ouders of verzorgers!

•

Verkoop afgeschreven boeken: er is weer veel afgeschreven. Vooral spannende en romantische boeken
voor volwassenen. €1,-- per stuk en 6 voor €5,-een stapeltje voor een mooi prijsje.
Lekker om mee te nemen op vakantie!

•

Vanaf 1 juni weer geopend: De Vakantiebieb-app. Met deze app kunt u, gratis en ook zonder
abonnement, lezen op uw tablet. U heeft de keuze uit 30 boeken voor kinderen en 30 voor volwassenen.
Ook erg handig om te voorkomen dat uw kind terugvalt in leesniveau in de zomervakantie.

De openingstijden van de bibliotheek zijn:
Maandag:
11.00 - 17.00 uur.
Tot 14.00 uur wordt u geholpen door een vrijwilliger,
daarna is de bibliothecaris aanwezig.
Woensdag:
11.00 - 17.00 uur
Donderdag:
11.00 - 20.00 uur.
Tot 14.00 uur wordt u geholpen door een vrijwilliger,
daarna is de bibliothecaris aanwezig.
Tijdens openingstijden met bibliothecaris kunt u financiële bibliotheekzaken regelen, advies krijgen en vragen
stellen.Ook zonder abonnement bent u van harte welkom. Om te lenen heeft u deze wel nodig. Een abonnement
is gratis tot 19 jaar!!
U weet natuurlijk dat de bibliotheek er is voor iedereen! Maar weet u ook wat de bibliotheek u allemaal te bieden
heeft?
De Bibliotheek heeft:
•

Boeken, kranten, tijdschriften, dvd’s, computers, luisterboeken.

•

Deskundige medewerkers die u kunnen helpen zoeken (ook op internet).

•

Een leestafel met de krant van vandaag (en gisteren)

•

VVV-bonnen

•

Een kopieerapparaat en printer.

•

Vrijwilligers die graag een praatje met u maken om u dingen uit te leggen.

•

Deskundige medewerkers op het gebied van lezen, leesproblemen en gebruik van de computer of tablet.
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• Secr. G.J.Soer
• Weerdingerkanaal nz 155
• 7831 HL Nieuw Weerdinge
• Tel: 0591-521367
•

Bankrekening: NL51 RABO 0184 8645 50

•

E-mail: vriessoer@kpnmail.nl

Weerdingerkanaal nz 230/231
Vanouds is dit het auto- en garagebedrijf Grooten.
De drie zoons hebben het bedrijf later uitgebreid
met motoren en landbouwtrekkers. Nu is het een
kleinzoon die er een auto/garagebedrijf heeft.

Weerdingerkanaal nz 218
Hier zat destijds de schoenenzaak van K. Bijl Wzn. Naast zijn werk als schoenmaker was hij ook lange tijd
scheerbaas.
Weerdingerkanaal nz 184
Drukkerij annex Boekhandel R.T. Boonstra was hier gevestigd. Het bedrijf werd overgenomen door dhr. T van den
Berg die het bedrijf tot ongeveer 1975 voortzette.
Weerdingerkanaal nz 183

De gebroeders Pragt hadden in dit pand hun nering. Ze hadden
een smederij en verkochten ook fietsen. Verder hadden ze een
loonbedrijf met
twee
dorsmachines.
Weerdingerkanaal nz 181
Dhr H. Sluiter had hier zijn schildersbedrijf. Hij had in de winkel
naast de woning een winkel in hobbyartikelen.
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2007-2017 10 jaar Kwekerij De Elzenhof
Ter gelegenheid van ons 10-jarig jubileum organiseren wij een workshop “egeltjes maken” op vrijdag 16 juni om
10.00 uur. Kosten 17,50 incl. koffie en thee. De workshop wordt gegeven door Jetty van ’t Rietstee uit
Noordbroek.
Kijk voor meer informatie op de homepagina van www.kwekerijelzenhof.nl
Opgave is noodzakelijk via 06-10811772 of 0591-353578

Wij zijn op zoek naar meiden die ons MO-17 elftal willen
komen versterken

Ben je geboren in 2001, 2002 of 2003 en lijkt het je leuk om te voetballen, kom dan een keer naar het sportpark.
De groep traint momenteel op dinsdagavond vanaf 18.30 uur.
Je kunt ook contact opnemen met Janet ter Veen, 06-22628049
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IN GESPREK MET……..’BUCHENWALDGANGERS’
Dinsdagavond 23 mei werd er, in de Badde, door het Kleve-comite een terugkomavond
georganiseerd voor de kinderen en hun ouders/verzorgers over de reis naar het voormalig
concentratiekamp Buchenwald. Buchenwald ligt in de deelstaat Thuringen in Duitsland nabij de stad
Weimar. Zo’n 540 km rijden vanaf Nieuw-Weerdinge. Het bijna volledig van de buitenwereld
afgesloten kamp werd in 1937 aangelegd door SS'ers en gevangenen. Buchenwald werd op 11 april
1945 bevrijd door de zesde pantserdivisie van het derde Amerikaanse leger.
Dokter Roelof Kleve opende de avond en vertelde over de reis bij de foto’s die werden vertoond. De
kinderen vulden zijn verhaal op indrukwekkende wijze aan. Langs de muren van de grote zaal in de
Badde waren de schilderijen te zien die de kinderen, de leraressen en leden van het comité hebben
gemaakt na aanleiding van hun bezoek aan het kamp. De zaal zat vol.
Dr.Roelof KLeve:
Was het deze keer anders dan de twee vorige keren? “Nee, kinderen blijven kinderen en dat
veranderd niet. Het was nog net zo indrukwekkend als de andere keren. De vorige keren was er film
en muziek in de bus, nu was het stil door het gebruik van mobieltjes met oordopjes”.
Het Kleve-project streeft een bepaald doel na, lukt het om de kinderen te bereiken?
“Dat vragen we ons nu al 15 jaar af, je kunt het niet bewijzen en het is ook niet op de één of andere
manier te meten. Maar ik denk wel dat we ze bereiken. Je zag het vanavond terug, ze vertellen
precies na wat ik ze die dagen vertelt heb. Ik heb vanavond gezegd dat mijn missie geslaagd is
wanneer ze het, in hun woorden vertelde verhaal, over 10 jaar nog weten. Als er 2 van de 10
kinderen op het rechte pad blijven dan is ons doel bereik. Van verschillende kanten krijgen we ook te
horen dat ‘grote mensen’ het zinnig vinden wat wij aan het doen zijn. Dat stimuleert”.
Als er een schip met geld komt, gaan jullie dan elk jaar deze reis maken? “Als het aan mij ligt wel. Het
hele project dit jaar, ( ‘Vrijheid. Heel gewoon.’) heeft €8.000, gekost. Het is niet alleen de reis naar
Buchenwald maar ook alle andere contactmomenten tezamen die er dit schooljaar zijn geweest. Op
14 juli is er nog het sponsorzwemmen voor Warchild in ons zwembad ‘de Wieke’”.
Hoe lang gaat het project nog door? “Dat hangt van verschillende factoren af. Van de vrijwilligers
binnen het comité, van heel veel geld. Het project kan elk jaar wel door, maar we moeten wel blijven
werken aan verjonging en aan sponsors”.
Wat heeft de meeste indruk gemaakt? “Het moment dat de rondleiding erop zit, de krans is gelegd
(vanuit Nieuw- Weerdinge meegenomen) ‘verhaaltje’ verteld, de ‘Roos’ gespeeld (door juf Marloes
op de dwarsfluit, 3 coupletten gezongen door 3 juffen, de kinderen hadden de tekst en konden
meelezen en/of zingen) en dan als de ‘Roos’ is uitgespeeld en je kijkt over de vlakte,….., de
koolzaadvelden,…….. en ik een biddende roofvogel zag”.
Welk gevoel overheerst er nu? ”Het is goed geweest, er is bij veel jeugd wat blijven hangen. Ik hoop
dat het hun doen en laten een beetje beïnvloed. Je zaait en hoopt iets te oogsten, dat het zich als een
olievlek verspreid. Eigenlijk moeten er meer mensen eens een bezoek aan dit of een ander kamp
brengen. Het blijft interessant,…. omdat ze na een bezoek, hoop ik, heel anders tegen de wereld en
de wereldproblematiek gaan aankijken”.
Vraag aan de juffen: Zou je het een meerwaarde vinden dat elke groep 8 naar Buchenwald zou
kunnen?(niet aan het geld denken) Alle juffen zijn het er unaniem over eens en beantwoorden deze
vraag met een ’Ja’. Dit project is zeer zeker van waarde. Maar daarvoor zijn geld en uren nodig en
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bevlogen, gepassioneerde mensen, waaruit het comité nu bestaat. Als juffen kunnen we dit niet
alleen organiseren. De inzet van vrijwilligers is nodig. Deze reis en het hele project levert wat op wat
niet direct zichtbaar is, je hebt wat gezaaid en hoopt dat het wat oplevert. Na de eerste
(karaoke)avond hadden we twijfels en dachten:”wat moet dit worden?” maar bij het oprijden van de
Blutstrasse de volgende dag was het muistil. Dit project mag zeker niet stoppen.
Colin Meyerink Chahinda Helweg Colin de Vries
Wat was het eerste wat je thuis aan je ouders hebt verteld?
Colin de vries:“Dat ik een finger-spinner heb gekocht”. (de rage
van dit moment onder kinderen)
Chahinda Helweg: “Alles over het kamp, zoveel mogelijk wat ik
me er van kon herinneren”.
Colin Meyerink: “De foto’s laten zien en het verhaal erachter”.
Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt?
Colin de Vries:“Het crematorium. Omdat er mensen werden
verbrand en opgehangen aan haken aan de muur.”
Chahinda Helweg: “De gaskamers, omdat het wel heel apart is
dat er daar mensen zijn vermoord en dat wij daar nu kijken. En
dat het zo weer zou kunnen gebeuren”.
Colin Meyerink: “Het crematorium, omdat er zoveel mensen zijn
verbrand en dat mensen aan de haken werden opgehangen”.
Heb je er iets van geleerd?
Colin de Vries:“Ja, dat er nooit meer een wereld oorlog mag
komen”.
Chahinda Helweg: “Ja, dat oorlog zo slecht is en dat het niet meer
moet gebeuren zoals toen”.
Colin Meyerink: “Ik blijf het me altijd herinneren dat er zoveel
mensen zijn doodgegaan”.
Denk je dat je er nog veel aan zult denken?
Colin de Vries:“ Ja, dat denk ik wel”.
Chahinda Helweg: “Ja, best wel. Het is heel indrukwekkend om
naar dit kamp te gaan”.
Colin Meyerink: “Ja wel, het heeft veel indruk op mij gemaakt. Ik
vond het heel mooi dat ik dit heb mogen meemaken, het gebeurt
maar één keer per een aantal jaar en daar zat ik bij”.

14

De Streekbode - 8 juni 2017

Wat heeft de meeste indruk gemaakt? (Vragen aan Margriet van Elten en Tanja Wolters van het
comite, die voor de eerste keer meegingen)
Margriet: “De rit over de Blutstrasse, het stapvoets rijden en het verhaal van Dr.Kleve, dat
ontzettend veel indruk maakte op iedereen. Je kon er een spelt horen vallen. De stilte en het contrast
met op dat moment het frisse groen buiten”.
Tanja: “De beleving van de kinderen in het kamp, hoe ze het bezoek hebben ervaart, hun vragen en
respectvolle gedrag”.
Welk gevoel overheerst er nu?
Margriet: “Bewogenheid”.
Tanja:” Het besef dat wat 70 jaar geleden gebeurd is nog steeds gebeurt in de wereld. Dat mensen
elkaar niet zien als mensen”.
Wil je nog iets kwijt?
Margriet: “Dat het goed is dat kinderen, hoe jong ze ook zijn op deze leeftijd, dit mee kunnen maken
en daarvan onder de indruk raken. En het is aan ons om dit verhaal aan de generaties na ons over te
brengen. ‘Het mag niet vergeten worden’”.
Tanja: “Dat het op de kinderen toch wel degelijk indruk maakt. Ik heb de indruk dat ze er zeker wat
van geleerd hebben. En dat het project zeker van waarde is”.
GB.
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