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Voorwoord 25 jaar Streekbode
Op 16-juli -1985 werd de Stichting Dorpskrant Nieuw-Weerdinge opgericht door Wijnhold
Abbes [voorzitter], Anne Idema [secretaris ] en Elzo Poede [penningmeester]
Doel van de stichting was het uitgeven van een dorpskrant genaamd “De Streekbode” in
Nieuw-Weerdinge en omgeving, ten einde daarmee een bijdrage te leveren aan de sociale,
culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de samenleving in Nieuw-Weerdinge en
daarbuiten.
Op 01-09-1990 was er een bestuurswisseling Mevr. J. Dokter-Folkerts, Dhr. H. Dokter en
Mevr. E. Boonstra-van Goor namen het toen over.
Op 01-09-1992 is Mevr.E. Boonstra van Goor uit het bestuur getreden.
Van af die tijd tot aan 6 juli 1998 heeft Mevr J. Dokter-Folkerts grotendeels alleen de
bestuursfuncties waargenomen, zij is afgetreden op 1 januari 2001.
Met ingang van 6 juli 1998 kwamen de volgende personen in het bestuur: Koop Schimmel,
Jantje Klein–Hooiveld, Anna Neef-Scholtens en Roelof Meursing.
2jaar later aangevuld met G. de Vries–Moorman en daarna aangevuld met H. Bolk en
J. Postmus.
J. Klein-Hooiveld en J. Dokter-Folkerts hebben samen heel veel werk voor de Streekbode
verricht. Ook J. Klein-Hooiveld en A. Neef-Scholtens hebben inmiddels hun bestuursfunctie
neergelegd.
Voor enige jaren werd De Streekbode door een groot aantal dames de zogenaamde Nietgroep
in De Badde in elkaar gezet en deskundig geniet, het moest voor 12.00 uur gereed zijn want
de kinderen moesten afgehaald worden van school, op een gegeven ogenblik waren er niet
genoeg vrijwilligers zodat de nietgroep werd opgeheven, Drukkerij Abbes-Hummel heeft dit
overgenomen. Dankzij onze adverteerders en donateurs zijn we nog steeds in staat, ondanks
de kosten die we moeten maken, om elke 14 dagen De Streekbode te laten verschijnen en
hopelijk nog vele jaren hierna . Tevens bedank ik de bezorgers die steeds door weer en wind
zorgen dat de Streekbode op tijd bij u in de bus ligt.
Roelof Meursing voorzitter Stichting “De Streekbode”
***************************************************************************
Deze jubileum editie geeft u een overzicht van 25 jaargangen Streekbode.
Per jaar ziet u een terugblik op het nieuws van Nieuw-Weerdinge.
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze jubileum editie en hopen dat u dit wilt
blijven bewaren om af en toe uw herinneringen te kunnen opfrissen.
De Redactie.
***************************************************************************

Huidige bestuursleden Stichting Streekbode:

Roelof Meursing

Op 6 juli 1998 ben ik toegetreden tot het bestuur van De Streekbode eerst
als lid en daarna door vertrek van enkele bestuursleden gevraagd om
voorzitter te worden. Dit heb ik toen aanvaard omdat ik van mening was
en waar ik nog steeds van overtuigd ben dat De Streekbode een
belangrijke functie voor het dorp Nw_Weerdinge betekent.
Ik ben er ook trots op dat we deze unieke jubileum uitgave welke is
samen gesteld door enkele van onze bestuursleden aan U kunnen
aanbieden en wens U allen een fijn lees en kijk plezier toe van wat we
afgelopen 25 jaar hebben gepubliceerd

***************************************************************************
In 2002 ben ik gevraagd om lid te worden van het bestuur van de
Streekbode. De Streekbode vind ik een belangrijk blad voor NieuwWeerdinge en heb daarom ook ja gezegd. Mijn taak bestaat voornamelijk
uit het meedenken aan vernieuwingen en lay-out van de Streekbode. Sinds
2008 doe ik ook een gedeelte van de redactiewerkzaamheden. Ook aan
deze jubileum editie heb ik een bijdrage mogen leveren. De Streekbode op
Henk Bolk
de website van Nieuw-Weerdinge vind ik ook belangrijk, dit geeft de
mogelijkheid voor de Nieuw-Weerdingers, ver buiten onze grenzen, om op de hoogte te
blijven wat er in ons dorp gebeurt.
***************************************************************************
In 1998 ben ik gevraagd om mee te werken een nieuw bestuur van St.
Dorpskrant Nieuw-Weerdinge te vormen. Van het toen gevormde bestuur
ben ik eerst een jaartje voorzitter geweest, daarna heb ik het
penningmeesterschap overgenomen. Sinds 2008 doe ik ook voor een deel
de redactie. Ook heb ik een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van
deze jubileumuitgave. Ik wens u veel leesplezier!
Koop Schimmel,
Penningmeester Streekbode.
***************************************************************************
In 1999 ben ik gevraagd om toe te treden tot het bestuur van de
Streekbode.
In eerste instantie als lid en contactpersoon van de “nietgroep “ van ons
krantje.
In 2006 heb ik het secretariaat over genomen van Jantje Klein.
De Streekbode vind ik een goed en verzorgd informatie blad voor de
inwoners van ons dorp.
Veel werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers, mede
daardoor blijft de De Streekbode betaalbaar. De enige bron van
Giny de Vries
inkomsten voor De Streekbode zijn de advertentie- en donateurgelden.
Gelukkig zijn veel inwoners reeds donateur maar nog niet allemaal. Ik
doe bij deze dan ook een oproep om u aan te melden als donateur, wij als bestuur van de
Streekbode willen graag nog 25 jaar door.
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Ver. v. Plaatselijk Belang.

.

Op 22 april is er in zaal Oosterhof de jaarvergadering gehouden. De voorzitter moest
tot zijn spijt mededelen, dat woningbouw plan Mandebroek niet zal worden uitgevoerd.
De gemeente en de grondeigenaar konden niet tot overeenstemming komen. Er zullen daar,
ondanks alle inspanning van Pl. Belang, voorlopig geen woningen worden gebouwd. Voor
de 16 toegewezen woningen in 1986 wordt er een alternatief gezocht. Bij de bestuursverkiezing werd dhr. J. Boerma herkozen. Dhr. Lukkien, beheerder van de kleinveeweide,
nam naar 5 jaar afscheid, gelukkig is de heer G. Postuma bereid gevonden het werk over
te nemen. Het adviserende lid H. Lassche van de A.N.B.O. zal eveneens zijn werk overdragen. De Handelsvereniging heeft f250,- geschonken voor de kleinveeweide, in het
park “De Wenke”. Tegen de verwachting in is de gemeente begonnen aan het opknappen van
de groenvoorzieningen in de omgeving 1e kruisdiep. Er was aangekondigd dat vanwege bezuinigingen, hieraan niets meer zou worden gedaan. Na het zakelijke gedeelte van de
vergadering werden er dia’s getoond door dhr. Holman van de com. Herinrichting is, het
bevorderen van een goed woon werk en leefklimaat. Dhr. Propers gaf een toelichting.
Veel aandacht werd er geschonken, aan de mogelijkheden voor Nw-Weerdinge. De S6 en het
fiets plan.
NIEUW-WEERDINGE...........
Nieuw-Weerdinge is een dorp met ruim 1500 woningen. Bij al deze woningen wordt om de
veertien dagen “De Streekbode” thuisbezorgd. Deze Streekbode is in het leven geroepen
omdat van verschillende kanten de roep om een dorpskrant werd gehoord. Vaak werd er
gezegd: "Hoe is het mogelijk dat in een dorp als Nieuw-Weerdinge geen dorpskrant kan
bestaan". Nou, op die vraag weten wij inmiddels het antwoord. Dit komt doordat initiatieven in Nieuw-Weerdinge op een geweldig enthousiaste wijze worden ondersteund. Wat
is namelijk het geval? We hebben reeds twee maal een oproep geplaatst om donateur te
worden van de Stichting Dorpskrant Nieuw-Weerdinge. Het aantal positieve reakties
daarop was verbluffend, maar liefst 3% reageerde op het totaal van die bovengenoemde
1500 woningén. Die 3% van de bevolking die positief gerareerd hebben willen wij alvast
bedanken, en de overige
97% die nog niet positief gereageerd hebben willen wij vriendelijk verzoeken om donateur te worden. We kunnen toch zeker niet alleen de middenstand voor alle kosten laten
opdraaien. Het hoeft u de kop niet te kosten, want voor slechts 1 dubbeltje per nummer
bent u al donateur, namelijk f 2,50 per jaar. De Streekbode wordt verzorgd door een
aantal vrijwilligers die er met alle plezier veel vrije tijd in stoppen, maar als ze
als blijk van waardering slechts zo'n geringe reaktie krijgen is dit voor hun we1 een
enorme domper op de neus. Dus mensen help mee om de Streekbode gezamenlijk tot een
succes te maken. Wordt donateur. Hoe? Heel eenvoudig;
- telefonisch tel. 2661 of 1925
- of door invulling en inlevering van de strook onderaan de puzzelpagina.
- Als u de puzzel niét oplost mag u de strook ook inleveren bij de copyinleveradressen.
VEEN, OOK UW VERLEDEN, GRANDIOOS SUCCES!
Als lk dit schrijf is de tentoonstelling "Veen, ook uw verleden” zojuist voorbij. Ook
de tentoonstelling kan bijgeschreven worden in het boekje van ons aller verleden. De
tentoonstelling werd vrijdagavond geopend door een medewerker van de firma FOTOX uit
Emmen. Hij deed dit door met een verlengsnoer langs pneumatische weg zichzelf op de
foto te knippen. Daarna kon men naar binnen en de tentoonstelling bewonderen. Onder de
aanwezigen bevonden zich ook de weth. van cultuur dhr. Pijlman en dhr. Naber, gemeenteraadslid voor de VVD en mevr. Hoving-Pik gemeenteraadslidvoor het CDA. Dhr. Pruim
(8l),die op unieke wijze teksten had ingesproken voor de nieuwe audio-visuele diaserie
(geproduceerd door de fotoclub), kreeg een klein presentje aangeboden. Er was van
a11es te doen op de tentoonstelling. Zoals gezegd was er een diaserie, ook kon men de
film HET VREN, die men van het veenmuseum te leen had gekregen, bekijken. In deze film
wordt op unieke wijze de veengeschiedenis van het veen beschreven want het zijn alle-

maal Opnames van vroeger uit het veen. Ook was er een grootse informatiestand van fotomateriaaI aanwezig, ingericht door de firma Fotox uit Emmen. In deze stand werd een
videofilm gedraaid van het gala van de Culturele Raad voor Nw-Weerdinge uit 1985 (De

OPROEP
Vakature vrijwillige medewerk(st)ers.
Zijn er nog VRIJWlLLIGERS die willen
helpen
de dorpskrant in elkaar te zetten?
Het werk bestaat uit het op volgorde
leggen van de pagina's (verzamelen) en
het in elkaar nieten van de dorpskrant.
ln principe is het éémnaal in de twee
weken. Zijn er echter
veel aanmeldingen, dan wordt het éénmaal
in de vier weken. Wilt U geen vaste verplichting, maar wilt u toch helpen, dan
kunt u zich aanmelden voor invaller
(ster). Het in elkaar zetten van de
dorpskrant gebeurt in "De Voor" op

SINDS KORT IS ER IN NIEUW-WEERDINGE EEN
JONGEREN VERENIGING, DIT INITIATIEF IS GENOMEN DOOR EEN KLEIN GROEPJE JONGEREN. DIT
GROEPJE STREEFT NAAR EEN GEBOUW VOOR DE
GEHELE JEUGD UIT NIEUW-WEERDINGE. OOK IS
HET DE BEDOELING DAT DIT GEBOUW IN EIGEN
BEHEER VAN DE JONGEREN KOMT. HEB JIJ ALS
JONGERE NOG IDEEN, SUGGESTIES OF BEN JE GEWOON NIEUWSGIERIG, KOM DAN DINSDAG 1 OKT.
A.S. IN ZAAL OOSTERHOF OM 19.00 UUR TOT 21.00
UUR OP DE INFORMATIEAVOND.
BEN JE TUSSEN DE 12 JAAR EN DE 25 JAAR KOM
DAN OOK!!!
(SCHRIJF HET IN JE AGENDA DAN VERGEET JE HET
OOK NIET, DIT IS IN JOU BELANG.)

stichting Sociaal Cultureel Werk Nieuw-Weerdinge
KOFFIE-OCHTENDEN in de Tibbe
Ook dit seizoen zullen er in De Tibbe weer koffie - ochtenden georganiseerd worden. De koffie - ochtenden zullen 1
keer per 2 weken gehouden worden. Afwisselend zal er dan een thema besproken worden of iets creatiefs gedaan
worden.
Als thema hebben we voor de komende tijd GEZONDHEID gekozen. Binnen dit thema komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals Kind en Ziekenhuis, V(rouwen) I(n) D(e) O(vergang), euthanasie. Verder wordt geprobeerd om
één van de vrouwenartsen van het Emmer ziekenhuis naar De Tibbe te halen. Het precieze programma staat nog vast,
maar let op de aankondigingen in dit blad! We starten op woensdag 2 oktober met een kreatieve ochtend.
Wil Verzijde geeft dan een
DEMONSTRATIE STOFVERVEN
Zij zal verschillende dingen op het gebied van stofverven laten zien en uitleggen en daarna kunt u ZELF EEN
WERKSTUKJE MAKEN! Daarvoor moet u wel een stuk laken meenemen van ong. 40X50 cm. Het andere materiaal
is allemaal aanwezig; daarvoor wordt een bijdrage van f 2,50 gevraagd. De koffie-ochtend begint om 10 uur.
KURSUSSEN
Zoals in de vorige Streekbode aangekondigd organiseert de stichting weer een aantal kursussen. U kunt zich nog
steeds opgeven (tot 1 okt). Het gaat om de volgende cursussen!
BLOEMSCHIKKEN, in De Voor op dinsdagmorgen van 9 tot 11 uur, 1 x per twee weken, te starten op 8 oktober.
In De Tibbe op maandagavond van 8 tot 10 uur, 1 x per twee weken, te starten op 7 oktober.
De kursus bestaat uit 6 lessen en kost f 30,-, incl. De koffie. Het materiaal moet per keer betaald worden.
NAAILES In De Voor op woensdagmorgen van ½ 10 tot ½ 12, start op 2 oktober.
In De Tibbe op donderdagmorgen van ½ 10 tot ½ 12, start op 3 oktober.
De kosten zijn f 75,- voor 15 lessen, incl. De koffie.
TEKENLES In De Voor op dinsdagmiddag van ½ 2 tot ½ 4, te starten op 8 oktober.
De kursus bestaat uit 10 lessen, voor f 50,-, incl. de koffie. Oefenmateriaal is aanwezig, Als er later materiaal gekocht
moet worden, dan gebeurt dat gezamenlijk en uiteraard zo goedkoop mogelijk.
Voor meer informatie en opgave tel. 1669 of 2616 (Grietje Westerhof).
Voor naailes De Tibbe: opgave ook mogelijk bij mw. Lammers (1462).
*******************************************************************************************************
VROUWENRAAD NIEUW-WEERDINGE OPGEHEVEN
De VROUWENRAAD in Nieuw-Weerdinge is opgeheven, omdat het Dienstencentrum alle taken hiervan heeft overgenomen. Zodoende werd de Vrouwenraad overbodig . Het totaalbedrag aan geldelijke middelen dat nog in kas aanwezig
was heeft de Vrouwenraad verdeeld onder stichtingen/instellingen in Nieuw-Weerdinge, die plaatsgebonden aktiveteiten
organiseren. Deze stichtingen/instellingen zijn:
Rode Kruis - voor het organiseren van boottochten met de Henry Dunant
Dierenparkje De Wenke - voor het aanschaffen van drie herten
Stichting Festiviteiten Nieuw-Weerdinge - plaatsgerichte aktiviteiten
En Stichting Dorpskrant Nieuw-Weerdinge - aanschaf materialen.
De redaktie en het bestuur van de dorpskrant willen langs deze weg de Vrouwenraad dan ook hartelijk dank zeggen
voor deze gift.
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Een nieuw seizoen-Een nieuw "JASJE".
De eerste jaargang van De Streekbode is voltooid. Zoals u in de "kop" van deze pagina kunt zien is dit tweede jaargang nummer
één. Ook is de Streekbode in een nieuw "jasje" gestoken en is de duidelijkheid er op vooruitgegaan. We zijn namelijk overgestapt van stencilwerk naar drukwerk. Nu we De Streekbode drukken, in eigen beheer, is het mogelijk een professionelere voorpagina (en natuurlijk ook de binnenpagina's) te presenteren, waarin de twee gezichtsbepalende punten van Nieuw-Weerdinge zijn
verwerkt namelijk de Landbouwer en de Veenarbeider. Tevens is het nu mogelijk foto's duidelijk af te drukken. Waarschijnlijk
zullen er vanaf heden dan ook vaker foto's worden gepubliceerd. Hierbij wordt dan met name gedacht aan een rubriek "terug
kiek'n" waarin telkens een oude foto van Nieuw-Weerdinge met korte omschrijving geplaatst zal worden. Een ietwat nadelig
effect van het drukken is dat het arbeidsintensiever is. Hierdoor moet de copy vanaf heden één dag eerder ingeleverd worden.
Gewoonlijk was donderdags de laatste dag van inleveren, nu is dat ‘s woensdags na verschijning!
DE REDAKTIE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DRUMBAND NIEUW-WEERDINGE
Tijdens de winkelweek gaat de drumband weer OLIEBOLLEN BAKKEN. Wij staan weer met onze kraam vanaf zaterdag 29
november tot zaterdag 6 december op het BEERTAPLEIN aan het le Kruisdiep. U kunt zaterdagmiddag 29 november vanaf
14.00 uur weer lekkere warme OLIEBOLLEN kopen. Niet alle werkdagen, behalve op 29 november, dinsdag 2 december, donderdag 4 december en zaterdag 6 december tot 18.00 uur. Ook komen wij weer bij u langs te venten met onze heerlijke oliebollen. Dus beste mensen, STEUN DE DRUMBAND EN KOOP DEZE OVERHEERLIJKE OLIEBOLLEN.
Bestuur Drumband Nieuw-Weerdinge.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Verbouwing van schuur achter ‘De Voor’ tot stencilruimte.
Over de schuur achter De.Voor is al heel wat gezegd en geschreven, vooral in 1985 toen enkele jongeren uit Nieuw-Weerdinge
besloten de schuur te kraken. Iedereen heeft dat uitgebreid kunnen lezen in de Emmer-Courant. Halverwege 1985 besloot het
bestuur van de Stichting Sociaal Kultureel Werk Nieuw-Weerdinge de schuur achter De Voor te gebruiken als stencilruimte. We
constateerden dat de beschikbare ruimte in De Voor ontoereikend was en dat de werkzaamheden (typen, stencillen, inbranden)
niet naar behoren uitgevoerd konden worden. Naar ons idee zou de schuur achter De Voor, uiteraard na verbouwing,
uitstekend dienst kunnen doen als stencilruimte, om zo de dienstverlening aan derden beter te kunnen uitvoeren. Omdat we na
die verbouwing de schuur als opslagruimte kwijt zijn, besloten we naast de schuur een kleine bergruimte te laten bouwen,
om zodoende toch enigszins onze spullen te kunnen opbergen. Bovenstaande werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door
werkloze jongeren uit Nieuw-Weerdinge. Die jongeren kunnen ong. 6 maanden aan de slag (20 uur per week), met behoud van
uitkering. Op die manier kunnen ze (werk)ervaring opdoen met (ver)bouwwerkzaamheden. Daarnaast zal gezamenlijk met de
jongeren een leerprogramma worden opgezet. Zo komen zowel werken als leren aan bod.
Subsidie voor de verbouw van de schuur en de bouw van de berging komt van de gemeente Emmen. De bedoeling is om in april/
mei te beginnen. Jongeren die er aan mee doen, ontvangen een onkostenvergoeding van max. f 50,- per maand.
Na de verbouw van de schuur en de bouw van de berging, wordt de schuur ingericht als stencilruimte. Ook voor de werkzaamheden in de stencilruimte (typen, stencillen, enz.) willen we werkloze jongeren inschakelen, die max. 1 jaar, voor 20 uur per week
aan de slag kunnen. Ook hier geldt weer dat werken en leren aan bod komen. Zover is het echter nog niet. Eerst moet er verbouwd en gebouwd worden.
Jongeren die interesse hebben in bovenstaande, kunnen voor informatie
bellen met Jan Donkelaar, tel.1669, of langskomen in De Voor.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

JONGEREN IN NIEUW-WEERDINGE WILLEN EEN SPORTHAL IN HUN DORP………………………………….
WAT WILLEN ZE NOG MEER?
De behoefte aan een sporthal in Nieuw-Weerdinge is een van de uitkomsten uit het jongerenonderzoek Nieuw-Weerdinge. Een
onderzoek dat in opdracht van de Stichting Sociaal Cultureel Werk is uitgevoerd door de Stichting Opbouw Drenthe uit Assen.
Onlangs ie hiervan het rapport "Jongeren in Nieuw-Weerdinge verschenen. Het rapport is te uitgebreid om alle onderzoeksgegevens hier de revue te laten passeren. Volstaan wordt met een grove, algemene schets op basis van het onderzoek en een greep uit
de belangrijkste uitkomsten.
*ALGEMEEN :
Uit het onderzoek komt als algemeen beeld naar voren dat de jongeren in Nieuw-Weerdinge tamelijk traditioneel denken over
zaken als werk, huwelijk/samenwonen, onderwijs en dergelijke. Werk (=geld) wordt ontzettend belangrijk gevonden. Als je geen
vast werk hebt dan wacht je met samenwonen of zelfstandig wonen. Onderwijs moet! Deze benadering van de jongeren ligt in
het verlengde van de behoefte aan vast werk. Met prachtige verhalen over de positieve kanten van het werkloos zijn, hoef je bij
de Nieuw-Weerdinger jeugd niet aan te komen. Er moet eerst brood op de plank; dan wordt wel verder gezien. Het traditionele
komt ook naar voren in het vrijetijdsgedrag. Jongeren gaan, zeker wanneer er een vaste relatie in het spel is, snel mee in het circuit van familiefeestjes, verjaardagen, visites e.d. Uit het onderzoek spreekt een redelijke tevredenheid van de jongeren met hun
leefsituatie in Nieuw-Weerdinge. Natuurlijk .zijn er klachten en wensen. Dit verhindert echter niet dat men over het algemeen
positief is over het wonen in Nieuw-Weerdinge.
*DEELNAME AAN HET VERENIGINGSLEVEN:
Van elke drie jongeren in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar zijn er tenminste twee lid van één of meer verenigingen. Werkende jongeren, werkloze jongeren en scholieren zijn ongeveer in gelijke mate lid van verenigingen. Met het ouder worden neemt de
betrokkenheid bij het verenigingsleven af; dit geldt vooral voor meisjes/vrouwen. Een opvallend gegeven is dat de jongeren van
12-15 jaar, waarvan één of beide ouders werkloos is, vaker niet deelnemen aan het verenigingsleven. Sportbeoefening is duidelijk de favoriete vrijetijdsaktiviteit van de jongeren uit Nieuw-Weerdinge. Met de bouw van een sporthal in hun dorp zien veel
jongeren mogelijkheden voor het beoefenen van nieuwe takken van sport
.
*DEELNAME AAN JONGERENAKTIVITEITEN IN "DE VOOR" EN "DE TIBBE":
Ten tijde van het onderzoek (najaar 1985) bezocht ongeveer 20% van de 12-15 jarigen incidenteel tot vaak "de Tibbe" en/of "de
Voor". Bij de 16-plussers bedroeg dat percentage minder dan 10%. Gesteld moet worden dat er in het najaar '85 sprake was van
een dieptepunt in de belangstelling voor de aktiviteiten in "de Voor" en "de Tibbe". Later is het aantal bezoekers aanzienlijk gestegen. De jongeren bezoeken "de Voor" en "de Tibbe" vooral om vrienden en leeftijdgenoten te ontmoeten. Deze ontmoetingsfunctie lijkt belangrijker dan de aktiviteiten die er georganiseerd worden. "De Voor" krijgt van de jongeren een beter rapportcijfer dan "de Tibbe". De jongeren lopen niet over van enthousiasme als het gaat om de aktiviteiten die er georganiseerd worden.
Het onderzoek laat zien dat er meer jongeren naar "de Tibbe" en/of "de Voor" gaan wanneer er sprake is van een aantrekkelijk
programma-aanbod en een goede onderlinge verstandhouding tussen groepen bezoekers. Tevens wordt gepleit voor meer openstelling op door-de-weekse-avonden.
*WONEN EN HUISVESTING:
De meeste jongeren vinden het plezierig wonen in Nieuw-Weerdinge. De beperkingen van een kleine plaats (regelmatig, saai)
worden graag op de koop toegenomen. De behoefte onder jongeren aan zelfstandige huisvesting in Nieuw-Weerdinge is beperkt.
Pas wanneer men over vast werk (en inkomen) beschikt en een vaste relatie heeft, gaat men konkreet denken over zelfstandig
(samen-)wonen. Het onderzoek geeft wel als konklusie dat (jongeren-)huisvesting verdere aandacht verdient.
*GEZONDHEID EN WELBEVINDEN:
Het overgrote deel van de jongeren voelt zich best "happy". Ongeveer 10% zegt wel eens problemen te hebben waar ze graag
met een deskundige over willen praten. De "hulpvraag" heeft bij de teeners vooral betrekking op de puberteitsfase en kontaktuele
problemen thuis, bij de 16-plussers zijn het vaak lichamel1jke- en relatieproblemen. Veel jongeren hebben behoefte aan informatie op het gebied van gezondheid en hulpverlening.
*ALKOHOLGEBRUIK:
Meer dan 20 glazen alkohol per week. Dit “respektabele” aantal nuttigt ongeveer 10% van de 16-plussers. Hoewel er nog geen
sprake lijkt van grote alkoholproblemen, vraagt het rapport wel aandacht voor deze katagorie drinkers. Het idee dat werklo\e
jongeren snel naar “de fles” grijpen, wordt in het onderzoek niet bewaarheid. Integendeel. Werkende jongeren en scholieren drinken veelal meer dan de werkloze jongeren.
*HOE NU VERDER……?
Omdat de onderzoeksresultaten nogal uiteenlopen en niet alleen raakvlakken hebben met het Sociaal Kultureel Werk, maar ook
met andere organisaties, wordt er een commissie in het leven geroepen die aan de hand van het onderzoek met aanbevelingen
komt over het jongerenwerk in Nieuw-Weerdinge
**Heeft u vragen of op– of aanmerkingen? Neemt u dan even kontakt op met de stichting voor Sociaal Kultureel Werk in
Nieuw-Weerdinge, gebouw “de Voor”, telefoon 1669 en vraagt u even naar Jan Donkelaar of Grietje Westerhof.
*******************************************************************************************************

1987 : Jubileum editie

SPORTHALNIEUWS NIEUW-WEERDINGE.
Beste dorpsgenoten en belangstellende. Zoals beloofd zijn we deze week present in De Streekbode. We hebben inmiddels enthousiaste reacties vanuit de bevolking gekregen. De fietstoerclub TOERLUST is druk bezig een sponsorrit van ongeveer 2000
km voor te bereiden. Als dit doorgaat dan zal deze rit verreden worden in de week van 18 tot 26 juli a.s. De opbrengst van deze
wel zeer bijzondere prestatierit zal, nà aftrek van de kosten, ten goede komen aan onze sporthal. Alvast dank en veel succes gewenst. Er is inmiddels ook een commissie gevormd die, door middel van de houten ton die op 8 januari j.l. symbolisch werd aangeboden, bezig is geld bijeen te krijgen door deze ton steeds aanwezig te laten zijn bij allerlei aktiviteiten in het dorp. Op verschillende lokaties zijn inmiddels ook kleine tonnetjes geplaatst. Wij als accommodatie commissie zijn erg blij met dit initiatief.
Vele kleintjes maken immers ook één GROTE. Ook aan deze mensen alvast onze dank voor de inzet en medewerking. De accommodatie commissie beschikt inmiddels ook over een bankrekeningnummer bij de plaatselijke Rabobank. Het nummer is
34.59.15.003. Het is maar dat u het weet. Er is ook reeds een aanvraag voor een postgirorekening onderweg. Zodra wij het nummer hebben, maken wij dat ook aan u bekend. Volgende week hebben wij ongetwijfeld weer nieuws.
De accommodatie commissie.
STICHTING FESTIVITEITEN NIEUW-WEERDINGE
De stichting Festiviteiten Nw-Weerdinge heeft voor het komende jaar weer verschillende
aktiviteiten op het progamma staan.
In de eerste plaats wordt op 21 febr. 1987 bij Oosterhof een soundmix-playback-show gehouden. Deelname staat open voor mensen van alle leeftijden uit Nw-Weerdinge. U kunt zich opgeven, als u mee wilt doen bij de volgende adressen: Mevr. E. Manning,
Weerdingekan. NZ 228, tel 1761. De Heer A. Neef, Tramwijk ZZ 153, tel 1438. De Heer G. Vreeken, Weerdingerkan. NZ 179,
tel 2190.
Op 30 aprjl, koninginnedag, wordt een knok-out-show georganiseerd. Voor de kinderen
is er ’s morgens weer een voorstelling bij Oosterhof. In de loop van het jaar zult u hierover nader worden geinformeerd.
In de week van 28 mei, Hemelvaartsdag, wordt er een tent voor 1000 personen geplaatst
waarin 2 dagen een middenstandsbeurs zal worden gehouden. Op Hemelvaartsdag wordt
vanuit de tent de jaarlijkse toertocht van Veilig Verkeer georganiseerd.
Op vrjjdag 29mei wordt er ‘s morgens voor de kinderen en ‘s middags voor de ouderen
een voorstelling gegeven. Uiteraard met verschillende progamma's, maar leuk en gezellig belooft het te worden.
Vrijdagavond vindt een bont gebeuren plaats. Drumband, Muziekvereniging Juliana,
buurtverenigingen en solisten zullen in bonte rij optreden. Een avond voor Nw-Weerdingers, door Nw-Weerdingers.
Op de zaterdag vindt een sportieve wedloop plaats en is er ‘s avonds de Coca-Cola-disco-expres met een optreden van niemand
minder dan Hans de Booy.
Voor de zondag zullen de qezamelijke kerken aktiviteiten ontplooien in de tent.
U ziet voor elk wat wils.De Stichting Festiviteiten hoopt op uw aller deelname.

Beste allemaal,
We beginnen deze keer met de mededeling dat de werkgroep De Ton de afgelopen 2 weken
ongeveer 600 gulden heeft mogen incasseren d.m.v. hun tonnetjes. Deze werkgroep had
hierbij de medewerking van de vrouwenvereniging Nut en Genoegen, de buurtverenigingen
De Parasol en De Brug en de handbalvereniging Tempo. Zoals u ongetwijfeld in de vorige Streekbode hebt gelezen heeft aannemer J. Tiems d.m.v. een puzzel ook aktie gevoerd voor de sporthal. De opbrengst hiervan bedraagt f 76,-- gulden. Op 28 febr.
organiseert de handbal vereniging Tempo een grote bingo-avond in de kantine N.W.V.V/Tempo waarvan de baten geheel ten
goede komen aan de sporthal. Dus dorpsgenoten komt allen. De aanvang is 19.45 uur. Het gemeenteraadslid Jenne Holman deelde ons mee dat in verband met de provinciale staten verkiezingen op 18 maart a.s; op 12 maart een verkiezingsbus van de
P.v.d.A ons dorp zal aandoen. Wij, alle bewoners, kunnen de bezoekende statenleden dan attenderen op onze sporthal. Hoe groter de publieke belangstelling is, hoe meer indruk het zal maken op onze gasten, waarvan wij zoals bekend een financiële bijdrage verwachten van 100 duizend gulden. Dus mensen van Nw-Weerdinge, hebt u ideen voor akties, stunts, enz., neem dan a.u.b.
contact op met de accommodatie commissie of evt. via Jenne Holman.

Op ZATERDAG 28 FEBRUARI a.s. organiseert
HV Tempo
speciaal voor DE TON VOOR DE SPORTHAL
EEN GRANDIOZE BINGO-AVOND

Met geldprijzen, vleesprijzen en prijzen die
eigenlijk te mooi zijn om "weg te geven"
15 ronden voor f 15,00
(onder voorbehoud: 3 superrondes/vrije
bingo's)
Deze bingo wordt gehouden in de kantine van NWVV /
Tempo

GROTE VEILING.
In samenwerking met alle buurtverenigingen is het plan ontstaan om een grote veiling te organiseren ten behoeve van de
sporthal. Voor deze veiling hebben we goederen nodig en hierbij doen we een beroep op u. Wat we namelijk willen veilen
zijn:goede gebruikvoorwerpen, curiosa en antiek, (dus het mogen beslist geen rommelmarkt spulletjes zijn).Deze goederen
worden dan officieel op 30 mei a.s. in de feesttent geveild. De
gehele opbrengst van deze veiling komt dan ten goede van de
sporthal. Kijkt u alvast eens op zolder, wat u missen kunt. In de
volgende streekbode leest u meer hierover.
Mevr. T. Huizing en mevr. I.R. Kleve
(namens alle buurtverenigingen)

GROTE PUZZEL-AKTIE voor de SPORTHAL.
Weet u het nog? De dorpskrant organiseert 10 puzzelronden voor de sporthal. Met elke ronde één prijs en... na tien ronden de
hoofdprijs, een portabel z-w TELEVISIE. U moet bij elke oplossing die u lnlevert wel f 1,-- afdragen. Dit bedrag komt:voor de
volle 100% ten goede van de sporthal. De oplossing van de vorige keer was: "Doe mee en win na tien keer een draagbare televisie". De prijs, een horloge, is gewonnen door H. de Vries, Zetveld 38. In totaal waren er 107 goede inzendingen, die totaal f
115,70 bij elkaar brachten. De prijs werd beschikbaar gesteld door Verkoopcentrurn Snijders-Kruit, terwijl tankstation De Driesprong een bedrag beschikbaar stelde voor de hoofdprijs. Nu dus puzzelronde 2. De oplossing kunt u a.s. donderdag inleveren
bij: D. Smith, 4=6 supermarkt, Noördveenkanaal z.z. 1 en bij T. ldema, Happy Hobby, Weerdingerkanaal z.z. 156.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
INWONERS VAN NIEUW-WEERDINGE
Deze week via de Streekbode berichten van de werkgroep "DE TON". Koördinator Bé Barenkamp van deze groep enthousiastelingen wil graag nog eens benadrukt zien dat de kreet "EEN TON VOOR DE SPORTHAL "niet voorbehouden is aan hun werkgroep, maar vrij door elke aktievoerende gebruikt kan en mag worden. Overleg met deze werkgroep kan en mag uiteraard wel
maar is niet noodzakelijk. Zoals u weet zien wij graag dat akties die geen
verband houden met de tonnetjes vooraf besproken worden met de heren Wachtmeester tel: 1363 en/of Buining tel: 1366 van
onze accommodatie commissie. Dit is vooral om elkaar niet te overlappen. De werkgroep DE TON melde dat zij afgelopen week
950 gulden heeft binnengekregen. Dit bedrag werd bijeen gebracht door een bingo van de handbalvereniging TEMPO die na
aftrek van de kosten geheel ten goede kwam aan de sporthal; een verloting t.b.v. de sorthal tijdens een bingo avond in de Tibbe,
twee giften van jonge oud-Nieuw-Weerdingers en de bij café Oosterhof geplaatste ton tijdens de play-back-show en een vergadering van NIVOC. Volgende week komen we met ander nieuws omtrent onze sporthal graag weer bij u binnen vallen.
De accommodatie commissie
ZONDAGAVOND 22 MAART.
Optreder van “Nameless"
in discotheek "De Brug"
De entreegelden zijn bestemd voor de sporthal.
Ook voor ouderen. Entree f 5,-.

BINGO BUURTVERENIGING
Zaterdag 28 maart houd de buurt- huurders en speeltuinvereniging een Bingo voor de leden en belangstellenden bij Oosterhof. De bingo kost f 7,50. Superronde f 1,-- en nog een extra
SUPERROND voor de SPORTHAL. Kopje koffie gratis. Aanvang 20.00 uur.

BETER BEWEGEN 20 JAAR
Wist u dat in de maand oktober de Gymnastiekgroep "BETER BEWEGEN" 20 jaar bestond?
De dames hebben er een gezellige morgen van gemaakt. Eerst werden de spieren wat los gemaakt er werd een dansje ingestudeerd op muziek (gelachen dat er werd), er werd koffie met gebak geserveerd, er werden een paar rondjes bingo gespeeld, het
dansje werd nog een paar keer gedanst en toen is men vermoeid en bezweet huiswaarts gegaan, na weer een hele gezellige morgen. Dus dames, wilt u ook iets leuks en gezelligs doen? Kom dan eens op dinsdagmorgen om 9 uur kijken in de Gymzaal van
school De Springplank. U bent van harte welkom.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
TRUUS DUURSMA KEGELKONINGIN 1987
Mevrouw Truus Duursma van de kegelclub "de Vo!treffers` heeft het gouden kegeltje gewonnen. De koningineschappen ging
over twee avonden. Met 60 ballen 453 hout werd Truus Duursma eerste, gevolgd door Inneke Akker met 410 hout en Rienie
Akker 398 hout.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
STRATEN HANDBAL TOERNOOI S.C. TEMPO .
Op 13 en 14 juli organiseert s.c. Tempo haar 3e straten handbal toernooi. Het is de bedoeling dat een straat of streek een team
samensteld waarin er max. 3 actieve handballers opgesteld mogen worden. Voorronden worden gespeeld op maandag 13 juli.
Finale ronden op dinsdag 14 juli. Teams opgeven voor 10 juli bij M. Schoonbeek, Ph. Lindemanstraat 23.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
1912 UITNODIGING
1987
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van onze school, nodigen wij u uit
voor de receptie op vrijdag 26 juni 1987 van 17.00 - 19.00 uur in “De Rank”,
Weerdingerkanaal ZZ 118 te Nieuw-Weerdinge.

1988 : Jubileum editie
AAN ALLE BELANGSTELLENDEN
Al weer een aantal jaren geleden, is er in Nieuw-Weerdinge een dansclub opgericht.
Een aantal mensen uit Nieuw-Weerdinge, maar ook uit de wijde omgeving, beleven erg veel
plezier aan de wekelijkse danslessen. Bij onze dansclub is het niet belangrijk of u al jaren danst of dat u nog
maar net begint. Ook leeftijd is niet belangrijk. Dansen is immers een sport voor jong en oud. Als u b.v.
niet dansen kunt, zal onze dansleraar u het dansen leren. Als u wel dansen kunt, hebt u de mogelijkheid om
de dansen waar, u normaal niet aan toekomt, eens te oefenen. Ook kunnen er eventueel een aantal nieuwe
passen geleerd worden. En ook al gaat u naar dansles om iets te leren; de gezelligheid staat bij ons hoog in
het vaandel. De nadruk ligt bij ons op de bal1room- (fox-trot, Engelse wals) en volks-dansen (joep, veleta)
maar af en toe wordt ook aandacht besteed aan 1atijns amerikaanse dansen (cha cha cha, rumba). Onze
dansleraar heeft een moeilijke taak op zich genomen, want hij moet lesgeven aan dansparen met verschillende dansnivo's, mensen die al jaren dansen en er zijn er ook bij die nog maar pas dansen.
Bij deze nodigen wij alle belangstellenden uit om eens te komen kijken, daarvoor kunt u zondagsavonds
van 20.30 tot 22.00 uur terecht in zaal Oosterhof. Wilt u inlichtingen kunt u altijd bellen naar tel.nr. 2666.
Tot slot nog het volgende:
Zaterdagavond 6 februari a.s. organiseren wij een dansavond in zaal Oosterhof.
De entree bedraagt fl 2,50 p.p. en u bent allen vanaf 20.30 van harte welkom.
Dansclub ’t Zwaaigie”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMICITIA,
Ons laatste nieuws is wel wat laat. Dit in verband met de Kerstvakantie. Op 19 dec. 187 zijn onze jaarlijkse
turnproeven gehouden. Hieraan deden 34 kinderen van onze gymnastiekvereniging mee.
Ze zijn allemaal geslaagd en ontvingen uit handen van de heer Groefsema v.d. Kring Drente hun diploma.
Er zijn ook standaards uitgereikt, en wel een 1e prijs op niveau 7: Jantjé Marissen.
niveau 6: Jannet Haan.
niveau 5,4,3,2: Belinda Aarsen.
Jongens: Gerjan Groen.
Club-Kampioenis geworden: le Marjan de Boer.
2e Alke Super.
3e Angelique He,bels.
Dan is er nog een.stencil rond gegaan aan de leden met de mededeling:
Jaarlijkse uitvoëring op vrijdag 25 maart.
Geleidelijk over te gaan op nieuwe turnpakjes, maar er volgt nog nader bericht.
Derde lid van één gezin half geld en wel het jongste lid.
Vr.gr. Bestuur gym.ver. Amicitia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIEUWE PLAAT VAN HET “J.T.J. TRIO”
U heeft de groep ongetwijfeld yaak gehoord op de diverse radiostations.
We hebben inmiddels weer twee mooie platen opgenomen getiteld:
A-kant: Oh sjace1ien.
B-kant: In het wilde westen.
A-kant: ‘K heb mij vergist.
B-kant: Ons dorpje.
De single’s komen in februari uit.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN GEN-DO-JU, 20 febr. 1988.
1e prijs: Anita Arling, Berry Hummel, Bonjoura Knigge, Haiko Tiems, Renate Nyenbrinks,
Matthijs de Vries, Loewie Dussel, Peter Tiems, Jan Veenker, Niels Kleve, Anqeliek De Jonge,
Albert Kamerling, Wilbert van Leeuwen, Chantal Knigge, Jacqueline Hebels.
:Albert Kamerling werd clubkampioen.
2e prijs: Gerda de Goede, Marloes Rijmerink, Niesko Veenker, Jans Popken, Erwin de Jonge,
Jolanda Katuin, Dennis Peters, Egbert Pepping, Las ten Hoff, Eddy Otten, Theo Griemink,
BrendaBoelens, Jolanda Bakker, Karin Kamphuis, Marja Hoesker.
3e prijs: Margriet Goeree, Andrea Oosting, Monique Haak, Niels v/d A, Albert Meursing,
Maarten Richarts, Raimon Hummel, Patrick Smidt, Edward Gringhuis, Peter d. Jonge,
Rianne Tiems, Frits Lamberts, Johan Roewen, Jodi Apeldoorn, Nadja v/d A.
De wisselbeker werdt voor de 2e maaI gewarmen door Jans Popken.
JAAP EN TRIJNIE 15 JAAR BIJ GEN-DO-JU.
Tijdens de clubkampioenschappen werden Jaap Niezen en Trijnie Starke gehuldigd. Deze twee mensen zijn
namelijk al 15 jaar als trainer en assistent-trainer in Nw-Weerdinge actief. Dit is een prestatie, die zelfs
door leden haast niet gehaald. wordt. Dit was voor het bestuur dan ook de reden hier extra aandacht aan te
besteden. Er werd door enkele judoka’s een groepsfoto aangeboden en door het bestuur een plaquette.
Wij danken Jaap en Trijnie voor alles, wat zij voor onze vereniging hebben gedaan, en hopelijk nog lang
zullen blijven doen. Jaap en Trijnie BEDANKT.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERENIGING PLAATSELIJK BELANG NW-WEERDINGE.
Verslag van de openbare vergadering op 31 mei '88 in zaal Oosterhof.
1.0pening. De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom.
2. Notulen van de jaarvergadering op 7-3-'88. De voorzitter deelt mee:
-het overnemen van oude dorpsfilms op videobanden kan in principe rond zijn in '89.
-het schetsplan le Kruisdiep wordt door de gemeente als te duur ervaren. Een en ander zal opnieuw worden
bezien.
Door Mw. Hoving wordt gevraagd of er door de burgemeester hoop is gegeven voor de komst van de sporthal. Dit wordt met een volmondig ja beantwoord.
Het verslag is goedgekeurd.
3.Situatie sporthal. Door de heer Mantingh wordt een uiteenzetting gegeven van de stand van zaken.
Korte weergave: Na het "nee" van de provincie m.b.t. de resterende f 100.000,=. heeft de commissie de
plannen opnieuw moeten bezien. Besloten is tot een constructie te komen, waarin kwaliteit gewaarborgd
blijft. Geen bezuiniging op materiaal etc. Wel zal de hal 1 meter smaller worden. Was 28 meter en zal nu
27 meter worden. Bij deze afmetingen kunnen alle zaalsporten worden uitgevoerd. In april is het conceptplan naar de afdeling Sport en Rekreatie gegaan en positief ontvangen. In overleg met deze afdeling zal nu
een brief worden opgesteld en verzonden, waarin het verzoek wordt gedaan om het plan goed te keuren en
daar het nodige geld voor beschikbaar te stellen. Er zal meer geld moeten komen. Men gaat er in de commissie nu vanuit, dat de materiaalkosten weer zijn gestegen ten aanzien van het eerste plan en er daardoor
eigenlijk geen nee kan worden gezegd. In de oude situatie zou de gemeente jaarlijks f 60.000,=. bij moeten
leggen, terwijl het nu gaat om f 68,000,=. per jaar. Na de uitleg van de heer Mantingh worden diverse vragen gesteld, die met name gaan over' afmetingen, bouwkosten en de verdere strategie. Konklusie is: het is
nu aan de politiek=gemeente raad om t.b.v. Nw-Weerdinge een gaatje te vinden in de begroting.
De aanwezige raadsleden wordt op het hart gedrukt zich vooral sterk te maken voor de hal en hen wordt
sterkte gewenst bij het pogen dit te bereiken.
4.Beschut wonen: het plan le Kruisdiep wordt .aan de leden voorgelegd. De algemene indruk is positief.
5.Ingekomen stukken: geen.
6.Mededelingen: Er wordt dit jaar een begin gemaakt met de inspraakprocedure inzake de "Herinrichting"
in de gemeente.Emmen. Eind '90 zal het definitieve plan vastgesteld zijn. Voor wat betreft het dorp NwWeerdinge zijn er al een aantal belangrijke zaken te verwachten, b.v. fietspad langs S6, fietsvriendelijker
maken van het Weerdingerkan. nz; fietspad Noordveen-Dikbosstraat, aansluiting le Kruisdiep - S6 en
Woldweg- Pottendijk.
7. rondvraag: kunnen de convocaties eerder worden verzonden? Het bestuur zegt dit toe.
Er wordt voorgesteld verslagen op te nemen in De Streekbode. Dit was reeds de bedoeling maar is er tot
heden niet van gekomen. Het bestuur zal er zorg voor dragen.

1989 : Jubileum editie
PLAYBACKSHOW 1989 VAN STICHTING FESTIVITEITEN
Ook dit jaar was de playback-avond, gehouden op 4-3-'89, weer een groot succes. Dat dit soort avonden op prijs worden gesteld,
was wel te merken aan de opkomst. Zaal Oosterhof zat propvol, CA 200 mensen!!!
Nadat Jannie de Vries-Soer iedereen welkom had geheten, nam de heer Naber de presentatie op zich. Als eerste werden de juryleden voorgesteld. Dit waren de heer Wolbers en mevr. Sommer van radio Emmen, en de heer Sommer die ook al heel wat jaren
meedraait in het muziekgebeuren. Hierna begon het dan echt. Als eersten kwamen de deelnemers van 4 t/m 12 jaar. Uit al deze
talenten werden Nicolien Rengers en Angelique Hebels le, met een vertolking van John Travolta & Olivia Newton John; Sandra
Theunissen als Wieteke van Dort 2e; en op de 3e plaats eindigde Linda Koops als Traylor Dayne. In de pauze werden lootjes
verkocht, en zus Wagenaar bracht een paar liedjes, live gezongen. Na de trekking van de prijzen, kwam de groep van 13 jaar en
ouder aan debeurt. Nu had de jury een moeilijke klus, want ze waren allemaal ontzettend goed. Maar ja, uiteindelijk werden er
toch drie winnaars gekozen, en die waren als volgt:
le plaats: Alie Groenwold en Auke Wiegers als Tina Turner & David Bowie.
2e plaats: Tanja Kuipers, Anita Roossien en Linda Wolters als Jazz & Plastic Population.
3e plaats: Rene Weitering en vrienden als Bart Peters en de Radio's.
Alle winnaars kregen bloemen en natuurlijk de fel begeerde bekers die beschikbaar werden gesteld door de heer Goeree, en de
heer Abbes stelde de beker beschikbaar voor de Sound-mix die gewonnen werd door zus Wagenaar. Het was een ontzettende
gezellige avond, vooral ook door toedoen van de jongeren, die voor een uitstekende stemming zorgden.
Wij van de Streekbode, geven de organisatoren een grote pluim!!!
*******************************************************************************************************
SPORTHALNIEUWS
Beste dorpsgenoten,
Op het tijdstip dat u dit leest zijn de funderingswerkzaamheden praktisch voltooid. Doordat een bijna "vaste" ploeg vrijwilligers
zich haast dagelijks heeft ingezet onder lang niet altijd ideale Weers-omstandigheden, denkt u hierbij aan de vele regen en harde
wind, zitten we goed met het geplande
tijdsschema. Ook in de komende tijd blijven we uw hulp vragen. Zoals u misschien wel al vernomen zult hebben, hoeft het hebben van een uitkering geen belemmering te zijn, bij de bouw van de sporthal de handen uit de mouwen te komen steken. Via de
Vrijwilligers Vakature Bank in Emmen kunt u toestemming
krijgen om met behoud van uw gehele uitkering vrijwilligerswerk te doen bij de sporthal. Wilt u hierover meer inlichtingen hebben dan kunt u contact opnemen met onze uitvoerder op de bouw, dhr. Arbeider tel:
1377 of met het secretariaat van de sporthal tel: 2111. Als u weet dat er zelfs mensen uit Emmer-Compascuum en Schoonebeek
vrijwillig meehelpen, dan kunt u als inwoner van Nw-Weerdinge toch niet achterblijven? Als we de hal op de geplande tijd klaar
willen hebben dan zult ook u een steentje bij
moeten dragen!
We rekenen op u ALLEMAAL!!!
*******************************************************************************************************
VERKEERSKWIS VEILIG VERKEER NEDERLAND
Op 16 maart jl. was er weer een verkeerskwis van het V.V.N. Dit was de
25e keer dat het in Nw-Weerdinge werd gehouden. Er deden verschillende
buurtverenigingen, plattelandsvrouwen en enkele individualisten aan mee.
Voor de winnaars waren er enkele geldprijzen te winnen en door Plaatselijk
Belang werd een mooie beker beschikbaar gesteld. Dhr. B. Oost werd wegens ziekte vervangen door Dhr. Jalving uit Barger-Oosterveld. Aan de
hand van dia's werden vragen gesteld op papier en zo kon men tevens hun
theorie nog eens testen. Deze avond werd Dhr. Naber in het zonnetje gezet
als jubilaris. Hij heeft 25 jaar lang als bestuurslid, waarvan 16 jaar als voorzitter ingezet voor V.V.N. Dhr. Naber kreeg namens het bestuur een
waarderingsspeld uitgereikt voor zijn inzet. Ook mevr. Naber kreeg een
bloemetje aangeboden. De individuele winnaar was: Johan v.d. Velde. Bij
de groepen waren de winnaars als volgt:
1e Siepelveenwijk.
2e Plattelandsvrouwen 1.
3e Buurtvereniging "De Brug".

HANDBAL HEREN 1 S.C. TEMPO KAMPIOEN
In het jubileumjaar van de S.C.TEMPO is het eerste succes geboekt (in september viert S.C. TEMPO zijn 25 jarig jubileum). Het
herenteam werd 3 wedstrijden voor het einde van de competitie kampioen van de
2e klasse en promoveert naar de 1e klasse van de afd. Drente. Het op de 2e plaats staande H.V.C. 2 kon ook aan de ongeslagen
status geen halt toeroepen. Het werd na een spannende wedstrijd 17-16, en het kampioen-schap was een feit. Dit succes valt samen met de start van de bouw van de sporthal zodat als de bouw voorspoedig verloopt, de S.C. TEMPO voor het eerst in haar 25
Jarig bestaan echte "thuiswedstrijden"
speelt. Tot nu toe moest altijd uitgeweken worden naar Emmen of Ter-Apel, wat ongetwijfeld van invloed is geweest op het ledental, vooral bij de jeugd. Want TEMPO is een van de kleinste verenigingen van de afd. Drenthe. Het bestuur hoopt dat met de
komst van de sporthal het ledental weer zal stijgen.
Voor informatie over trainingstijden etc. kunt u bellen met J. Holman tel: 05911-1615.
*******************************************************************************************************
SPORTHALNIEUWS
Beste Dorpsgenoten,
De bouw van onze sporthal nadert met rasse schreden zijn voltooiing. Op 11 november a.s. zal de officiële ingebruikneming
plaatsvinden. Enkele weken voor deze "grote" dag', waar zeer velen in ons dorp naar toe hebben geleefd, zal de hal al in gebruik
zijn voor de trainingen. Wie de officiële opening zal verrichten is nog niet met zekerheid bekend. We willen op 11 november ook
graag een naam aan de hal geven. U krijgt allemaal de gelegenheid om daaraan mee te doen. Tot uiterlijk 12 oktober a.s. kunt u
een naam opgeven
c.q. insturen aan het secretariaat van de sporthal: Tramwijk zz. 129. Voor de inzender van de gekozen naam stellen wij een prijsje beschikbaar. Uitgebreide informatie omtrent het programma van 11 november krijgt u ter zijner tijd. Bedrijven in NwWeerdinge, maar ook daar buiten, willen wij tevens attenderen op de mogelijkheid van plaatsing van een reclamebord in de
sporthal. Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij het secretariaat van de sporthal, tel: 05911-2111.
*******************************************************************************************************
TRIMVERENIGING TUF
Onze trimver. bestaat in oktober alweer 15 jaar. Wie had dat gedacht toen we in 1974 begonnen te trimmen. Maar dat we het 15
jaar hebben volgehouden is mede te danken aan de gehele groep, die iedere donderdag-avond weer aanwezig is, en die zich dan
ook volledig inzetten om de oefeningen te voldoen meestal worden alle oefeningen op muziek gedaan en wel onder de bezielde
leiding van onze leidster mevr. T. Hilgen-Saadhof. Nu we straks in de prachtige vernieuwde gymzaal van "De Springplank" kunnen oefenen hebben we nog meer mogelijkheden om onze arm, been en buikspieren te versterken. Hebt u ook interesse kom dan
eens langs op donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur in de springplank of bel voor meer informatie
05911-1429 of 1630.
*******************************************************************************************************
NIEUW INLEVERADRES
Beste Dorpsgenoten.
Zoals u hierboven het kunt lezen, hebben wij een nieuw inleveradres. Verkoopcentrum Snijders/Kruit is bereid om uw copy in
ontvangst te nemen. Twee weken geleden is bij u weer het le nummer van dit seizoen bij u in de deur gevallen. Wij zijn na de
vakantie weer met frisse moed begonnen. Het doet ons goed de reactie te horen dat velen van u elke 2 weken weer uitkijken naar
de Streekbode. Graag willen wij dit zo houden, maar dit gaat niet zonder uw hulp. Dus mensen, verenigingen, enz. heeft u
nieuws wat betrekking heeft op ons dorp of omgeving aarzel niet en lever dit in bij 1 van de inleveradressen.
Redactie de Streekbode.
*******************************************************************************************************
MEISJES IN 1990.
Vast en zeker hebben de lezers al wel eens gehoord van de 1990-maatregel. Het heeft iets te maken met meisjes, geld, emancipatie. Maar hoe zit het nu precies in elkaar? Een aantal ministers heeft een plan bedacht om meisjes (en ook jongens) te stimuleren
om te leren en een baan te zoeken. Vanaf 1990 vervalt de kostwinnerstoeslag voor mensen die dan 18 jaar zijn. Op dit moment is
het nog zo dat als je samenwoont of
getrouwd bent, en degene die de kost verdient wordt werkloos, ziek of arbeidsongeschikt, je dan geld krijgt, zodat je toch een
normaal inkomen hebt. Dat gaat in 1990 dus veranderen. Vanaf 1990 is iedereen verplicht voor zichzelf te zorgen. Zowel jongens als meisjes moeten solliciteren. Als nu de kostwinner ziek wordt, moet je een baan zoeken. Lukt dit niet, dan moet je een
bijstandsuitkering aanvragen. Omdat het nu nog vaak zo is dat mannen de kost verdienen, betekent dit vooral voor meisjes, dat je
moet zorgen dat je een vak leert en/of een baan krijgt, zodat je niet compleet afhankelijk bent van je vriend/man. Want dat zou
betekenen dat je bij ziekte of werkloosheid opeens moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Deze regel geldt voor iedereen
die is geboren na 21-12-'71. Als je kinderen onder de 12 jaar hebt krijg je nog wel kostwinnerstoeslag. Maar zodra je kinderen 12
jaar zijn vervalt deze en moet je voor je eigen onderhoud zorgen.
Meer informatie over de 1990-maatregel kun je o.a. krijgen op het arbeidsbureau.
*******************************************************************************************************
DE BESTE ECHTE BAKKER VAN NEDERLAND
Echte Bakker Bos behoort tot de allerbeste Echte Bakkers van Nederland. Ieder jaar opnieuw organiseert het Echte Bakkersgilde
een Landelijke kompetitie waaraan alle aangesloten leden deelnemen.
Elke maand worden voor deze belangwekkende wedstrijd verschillende broodsoorten bij uw echte Bakker opgehaald en gekeurd
bij het T.N.O. in Wageningen. Deze strenge broodkeuringen heeft uw Echte Bakker met succes doorstaan. Dat houdt in dat uw
Echte Bakker Bos behoort tot de allerbeste Echte Bakkers van wie de ovenprodukten kwalitatief zeer goed zijn.
Als eerbewijs heeft Echte Bakker Bos hiervoor een glanzende bokaal ontvangen, uitgereikt door de voorzitter van het Gilde. Ongetwijfeld zal deze bokaal een bijzondere plaats in de winkel krijgen. Gefeliciteerd! U als klant mag u gelukkig prijzen met zo’n
Echte Bakker bij u in de buurt. Een Echte Bakker heeft veel extra’s. En dat proef je!
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BESCHADIGING STEEN DR. BEERTA
Daar op 4 mei j.l. mevr. Uildriks-Beerta (dochter van wijlen dokter Beerta) bij de dodenherdenking in ons dorp aanwezig zou
zijn, viel ons kort voor die 4de mei op dat er op de herdenkingssteen op het Dr. Beertaplein enkele letters ontbraken.
Omdat we één en ander toch graag in goede staat wilden hebben bij haar komst naar Nw-Weerdinge hebben we succesvolle pogingen gedaan om de steen weer in ere hersteld te krijgen. Dat is gelukt. De gemeente Emmen heeft hier geld voor beschikbaar
gesteld. De reparatie is tot volle tevredenheid uitgevoerd door Smit Natuursteen in Emmen.
Maar helaas!!
Slechts luttele maanden na dit herstel ontbreken er nu nog meer letters dan voor de verrichte reparatiewerkzaamheden. Wij zijn
er van overtuigd dat deze letters er niet 'zo maar' afvallen!! We denken wel te mogen ,stellen dat dit moedwillig is gebeurd. Maar
door wie? Deze 'flinke' mensen hebben helaas verzuimd hun naam te vermelden. Bravo, dappere helden! Ons blijft nu de vraag:
Hoe moet dat deze keer weer gemaakt worden en wie betaalt het? De gemeente? Een of andere vereniging of stichting in NwWeerdinge? Wij denken: DE DADERS! !
Het 4 mei-comité.
*******************************************************************************************************
NATIONALE KOLLEKTE GEESTELIJK GEHANDICAPTEN.
Fantastisch!! Wat een opbrengst, dit jaar werd in Nw-Weerdinge f 1757,65 opgehaald voor de geestelijk gehandicapten.
Dankzij uw giften en de medewerking van de kollektanten is de kollekte hier weer
een succes geworden.
In onze samenleving wordt al veel geregeld en gefinancierd voor de verstandelijk
gehandicapten.
Toch is er nog veel meer nodig om deze mensen, mensen met mogelijkheden, ècht
een kans te geven.
Door uw bijdrage krijgen ze een kans en hebt u hen een stap verder geholpen.
Mocht u onverhoopt de kollektant hebben gemist, dan kunt u uw gift alsnog storten
op: giro 11 22 222 of bank 70 70 70 333 t.g.v. de Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten.
*******************************************************************************************************
STUUR OOK UW KERK EEN KAARTJE.
Mensen verhuizen. Ze gaan trouwen. Er worden kinderen geboren. En er overlijden mensen. Al die gebeurtenissen hebben ook
invloed op de persoonsregistraties, b.v. van een plaatselijke kerk. Tot nu toe werden al die berichten aan de kerken doorgegeven
door middel van informatie die afkomstig was van het gemeentehuis. Daar staat
namelijk op de persoonskaart aangegeven of iemand lid is van een kerk en zo ja
van welke kerk. Die vermelding gaat verdwijnen als er in de nabije toekomst een
nieuwe, geheel automatische vorm van persoonsregistratie zal worden ingevoerd.
En dus zullen kerken minder informatie van het gemeentehuis ontvangen. In bepaalde gevallen, wanneer de geregistreerde daar bezwaar tegen heeft, helemaal
geen gegevens.
Speciale aktie. De plaatselijke hervormde gemeente zit ook met dit probleem en
is daarom onder de leden een aktie begonnen. Het thema is: Blijf in kontakt met
uw kerk. Maar niet iedereen die als hervormd geregistreerd is, zal met deze aktie
worden bereikt. Daarom vraagt de leiding van de hervormde kerk in onze woonplaats of ieder die hervormd is zijn of haar kerk op de hoogte wil houden van een
adreswijziging, een huwelijk of echtscheiding, een geboorte of als er een gezinslid is overleden. Alleen
met medewerking van de leden blijven mensen in kontakt met de kerk en kan de
kerk ook met de leden kontakt houden. Het adres voor opgave is: De Trippen 2,
8731 BS Nw-Weerdinge.
************************************************************ *******************************************

STICHTING CULTURELE RAAD NW-WEERDINGE
"Vrömde Drenten"
Zaterdag 20 okt. j.l. opende de Stichting Culturele Raad Nw-Weerdinge haar seizoen 90/91. In een volle zaal Oosterhof werd genoten van de Drentse Revue "Vrömde Drenten" van Herman v.d. A. Na afloop van de revue werd er nog
een dansje gemaakt op de muziek van de organist Harm-Jan Wijnholds. Kortom weer een geslaagde avond voor de
Culturele raad. De laatste jaren wordt, gezien de volle zalen, het programma dat de Culturele raad organiseert, gewaardeerd door de Nw-Weerdingers, en zelfs door mensen van buiten Nw-Weerdinge. Het volgende onderdeel
op het programma is nog ver weg. Namelijk het Nieuwjaarsconcert op 11 jan. '91. Hier zullen o.a. voor u optreden
het zeemanskoor "Opwierde" uit Appingedam. te zijner tijd zult u hierover meer lezen in de Streekbode.
*************************************************************************************************************************************
OFFICIELE HEROPENING O.B.S. De Springplank Nieuw-Weerdinge
Op zaterdag 3 november wordt om 10 uur de Openbare Basisschool De
Springplank, Weerdingerkanaal
z.z. 9 te Nieuw-Weerdinge, officieel heropend door de wethouder van Onderwijs dhr. Reuver.
Aansluitend is, tot 12 uur, gelegenheid de school te bezichtigen.

*************************************************************************************************************************************
BIJEENKOMST PLATTELANDSVROUWEN
Dinsdag 23 okt. hield de afd. Nw-Weerdinge van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in zaal Oosterhof
een gezellige avond. De afdelingen van Valthermond en Roswinkel waren deze avond te gast.
De leiding was in handen van de vice-presidente Mevr. H.Stoffers-Koops.
Na enkele mededelingen werd de avond verzorgd door de Folkloristische dansgroep "Hai la Joe" uit Groningen.
De afd. kan terug zien op een gezellige en goed bezochte bijeenkomst.
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 20 november.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
*************************************************************************************************************************************
TONEELVERENIGING “OP ONS ZOLF” al weer op volle Toeren.
De toneel vereniging "Op ons zolf" uit Nw-Weerdinge, is al weer gestart met het instuderen van een nieuw blijspel.
En wel, "Camping en boten verhuur fam. Zoer". Geschreven door Herman v.d. A. Ook heeft Dhr. v.d. A e regie.
Het blijspel is vlot en humoristisch en heeft weer veel onverwachte wendingen, zodat u zich geen moment verveelt of
in slaap valt. In grove lijnen gaat het over een failliete boerderij waar de familie Zoer een soort Center Parcs camping
van wil maken. De spelers hebben er alle vertrouwen in dat het stuk weer zal aanslaan. Houdt u daarom alvast de
volgende data vrij: 10 november, zaal Oosterhof, Nw-Weerdinge. Aanvang 20.00 uur.
17 november, zaal Oosterhof, Nw-Weerdinge. Aanvang 20.00 uur.
Voorverkoop adressen: Lucy Bosklopper, Weerd.kan.nz. 91 tel:1306.
Harm Santing, Achterdiep 51 tel: 1881.
Janny Regts Weerd.kan.nz. 22 tel: 2310.
TIP!!
U kunt beter in de voorverkoop uw kaarten kopen, dit om teleurstellingen te voorkomen, want op=op en vol=vol.
*************************************************************************************************************************************
A.N.B.O.
De A.N.B.O. houdt een verloting in plaats van een rommelmarkt. De loten worden huis aan huis verkocht en we rekenen op uw aller steun. Om zo verschillende avonden te geven voor ouderen. Vanaf 1 nov. zal de lotenverkoop
beginnen en kunt u iemand van de ouderenbond verwachten aan de deur. Steunt de ouderenbond in het belang van
ons dorp. Zaterdag 3 nov. zal de A.N.B.O. haar jaarlijkse feestavond houden. We gaan gezamenlijkkoffiedrinken om
7 uur. De toneelgroep "Paperklip" uit Emmen zal voor ons opvoeren: "Veel kabaal op Clingendael". Het is een klucht
in 2 bedrijven. Van elk twee taferelen. De regie is in handen van Dhr. W.Bolk. De muziek zal weer worden verzorgd
door Dhr. Knevelbaard. Degene die geen vervoer hebben, graag opgave bij de krantenbezorgers, zodat vervoer
kan worden geregeld. Er zal een verloting worden gehouden met prachtige prijzen ter dekking van de kosten.
SO-Plussers beslis zelf mee over uw toekomst word lid van de Algemene Nederlandse Bond.
*************************************************************************************************************************************
A.N.B.O.onderzoekt sluiting van postkantoren.
De Algemene Nederlandse Bond van Ouderen in het gewest Drenthe begint een onderzoek naar de gevolgen van
het opheffen van acht postkantoren en agentschappen en het omzetten van postkantoren in agentschappen.
De A.N.B.O. verwacht dat de serviceverlening van de posterijen zal verminderen, mede als gevolg van de invoering
van de pincode. Algemeen bekend is dat ouderen moeite hebben met de pincode en de geldautomaten.
Het gewest bestuur probeert nu via de afdelingen een en ander op een rijtje te krijgen, zodat men gefundeerd kan
protesteren bij PTT-Post.
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Opmerkelijk nieuws van het jaar: 1991
VERGADERING PLAATSELIJK BELANG OVER MANDEBROEK:
Op dinsdag 17 sept. hield Plaatselijk Belang een openbare vergadering in
zaal Oosterhof. De heren Krabben en Tholen van de gemeente Emmen, legden
het een en ander uit over het plan Mandebroek. Plan Mandebroek wordt een
zogenaamde vrije sector, dit wil zeggen er zijn mogelijkheden voor zowel
hoog als laagbouw. Maar hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden.
Op z'n vroegst zal volgend voorjaar een begin worden gemaakt met de bouw,
maar belangstellenden kunnen zich nu al in laten schrijven.
Het bestemmingsplan ligt tot 2 okt. a.s ter inzage in het gemeentehuis van
Emmen. Er is nog een bestemmingsplan in de maak over de lintbebouwing.
Verwacht wordt dat dit plan in 1992 verwezenlijkt zal worden.
Vervolgens werd het punt 'voorstel Streekbode' uitgelegd door opbouwwerker
G.v.Arragon. De knelpunten zij n:-de redaktie bestaat uit 2 personen, -het
bestuur uit 3 personen (in plaats van de noodzakelijke 5), - het l keer
per 14 dagen verschijnen is nadelig voor sommige adverteerders, - er is
geen financiële buffer. Een mogelijke oplossing is: dat er zich een
redactieraad vormt met vertegenwoordigers vanuit div. groeperingen in NwWeerdinge. De taken van de redactieraad zullen zijn: grote redaktionele
lijnen uitzetten, bestuurlijke taken oppakken, instroom informatie/copy
vanuit het dorp garanderen, financieel draagvlak garanderen. Deze
redactieraad vergadering ca. eens per 2 mnd. De raad wordt het
aanspreekpunt voor kritiek en vragen. Naast deze redactieraad is er een
kernredactie, (de bestaande redactie aangevuld met enkele nieuwe leden).
De kernredactie maakt reportages van aktiviteiten en voert de
eindredactie. De streefdatum van 6 okt. om het fietspad klaar te hebben
wordt niet gehaald. Tussen 2e en 3e kruisdiep is het wachten op zand wat
uit Weerdinge moet komen. Zand wat daar over is moet ter aanvulling hier
gestort worden. Een klein aantal mensen hebben plannen ingediend voor
verbetering van het Beertaplein. Deze mensen zullen op de hoogte worden
gehouden in hoeverre deze plannen vorderen. Tijdens de rondvraag werd er
gevraagd of men al meer wist over de bestemming van het Gero-gebouw.Er is
een bedrijf die graag een fijn metaalbedrijf in het gebouw wil starten.
Ook wordt er gedacht over een vlooienmarkt/second life.
STICHTING CULTURELE RAAD NIEUW-WEERDINGE:
Zaterdag 23 maart a.s. sluit de Stichting Culturele Raad Nw-Weerdinge haar
seizoen 90/91 af. Dit zal gebeuren met een avondvullend showprogramma in
zaal Oosterhof. Het revuegezelschap "De Stuntelshow" zal deze avond
verzorgen. Voor u zullen optreden o.a. "Het Boertje" uit Aalden en het
befaamde countryduo "Deringer" uit Gasselte. Na afloop van deze avond is
er gelegenheid om te dansen op de muziek van "De Nighttingales". Een
orkest dat vooral bekend is van de Drentse avonden in Drouwen. Kaarten
voor deze avond kunt u bestellen bij Dhr. Schut 05911-1354, Mevr. BolkSchoonbeek 05911-1818 en bij zaal Oosterhof. De zaal is open om 19.00 uur
en de aanvang is 20.00 uur.
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Nw-Weerdinge heeft Partnerstad.
Samen met Roswinkel en Emmer-Compascuüm heeft Nw-Weerdinge een
partnerovereenkomst gesloten met de Duitse Gemeente Langelsheim in de Harz.
Op zondag l september j.l. is de oorkonde door onze drie dorpen getekend en
bekrachtigd door de handtekeningen van Burgermeester Heine van Langelsheim en
door onze Burgemeester Lensen. Het was een feestelijk gebeuren want de stad
Langelsheim vierde eveneens het 975 jarig bestaan. Uit Nw-Weerdinge was de
kegelclub V.O.G. meegereisd. Wij vonden een gastvrij onthaal bij onze
gastgezinnen die kosten nog moeite hebben gespaard om het ons naar de zin te
maken. Na de reis op vrijdagavond, waren we om middernacht ter plaatse waar
onze gastheren reeds op ons wachten. Op zaterdagmorgen hebben we een bezoek
aan Goslar gebracht terwijl''s middags een ertsmijn in Lauthenthal is bezocht,
's Avonds is er gekegeld en feestgevierd. Zondag's toen nog een bus
Roswinkelers nagekomen was werd een optocht gehouden, hieraan hebben ook wij
meegedaan evenals Amorosa uit Roswinkel en D.E.S. uit Emmercompascuüm. Verrast
waren we, dat er nog dorpsgenoten langs de kant stonden die op eigen
gelegenheid hier naar toe waren gekomen. Al met al een geslaagd evenement!
Hoe nu verder? Het is de bedoeling met deze partnergemeente contacten te
onderhouden op culturele en sportief gebied, die met het wegvallen van de
grenzen binnen de E.E.G. tot een beter onderling begrip leidt, zowel wat
betreft de verschillende culturen alswel in het persoonlijke vlak.
Sportverenigingen, zowel jeugdclubs en ouderengroepen die geïntresseerd zijn
om ook daar eens een kijkje te nemen of mensen vandaan hier te ontvangen, want
dit krijgt natuurlijk een vervolg, kunnen kontakt opnemen met Dhr. J. Rozema
of Dhr. H.H.Schut. Zij zullen als plaatselijke contactpersoon blijven
functioneren. De kegelclub streeft ernaar om medio april '92 hun Duitse
tegenvoeters hier naar toe te laten.
Zodat een eerste aanzet is gegeven. Wie volgt?
KANSEN VOOR NIEUW-WEERDINGE.
Onlangs werd tijdens een bijeenkomst in "de Voor" de Analyse Opbouwwerk NwWeerdinge gepresenteerd. Naast deze analyse is er vorig jaar ook het rapport
"Even Stilstaan om vooruit te komen" verschenen en in maart 1991 werden de
aanbevelingen van de denkgroep sociale vernieuwing aan de gemeente Emmen
aangeboden. Inwoners van Nw-Weerdinge gaven aan wat de positieve en minder
positieve punten zijn van dit dorp; tijdens de presentatie van de Analyse
Opbouwwerk werden de verschillende onderzoeken naast elkaar gelegd en de
belangrijkste aspecten werden genoemd. Ook werd aangegeven welke zaken om een
gedegen aanpak vragen; er liggen taken voor de gemeente Emmen, het sociaal
kultureel werk (opbouwwerk). Plaatselijk Belang en de inwoners van
Nw-Weerdinge. Meer betaalbare huur-en koopwoningen, een betere woonomgeving,
maatregelen voor verkeersveiligheid en het achterstallig onderhoud van de
wegen; het zijn wensen die door de Nw-Weerdingers werden geuit. Ook vraagt de
werkloosheid (ook van jongeren en herintredende vrouwen) aandacht alsmede de
vroegtijdige schoolverlating van veel jeugd in het dorp. Er zijn enkele goede
voorzieningen (sportvelden, sporthal, zwembad, kerkelijke gebouwen,
de Wenke) maar daarnaast zien veel Nw-Weerdingers de dringende noodzaak van
een multifunctioneel centrum van waaruit veel aktiviteiten voor het dorp
kunnen plaatsvinden en waarin ook het nu matig gehuisveste Dienstencentrum en
het sociaal kultureel werk onderdak kunnen vinden. Er is gebrek aan kader en
veel plaatselijke verenigingen werken langs elkaar heen, een hechtere
samenwerking en een goede coördinatie van de aktiviteiten is zinvol en
voorkomt verspilling van energie van vrijwilligers. Daarnaast zouden velen
graag een cursus voor vrijwillig kader in Nw-Weerdinge zien aangeboden.
De genoemde punten laten zien dat er "werk aan de winkel is" voor NwWeerdinge. Door goede samenwerking kan de leefbaarheid van het dorp
gehandhaafd of wellicht zelfs bevorderd worden. Samenwerking vereist ook
betrokkenheid en overleg met elkaar als inwoners van Nw-Weerdinge. De
Streekbode kan door de informatieverstrekking heel goed een rol in het
bevorderen van die betrokkenheid spelen.
Karin Martens Drents kampioen schaatsen op de 500 mtr. en de 1000 mtr.
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Opmerkelijk nieuws van het jaar: 1992
BIANCA KNIGGE NEDERLANDS KAMPIOEN!!
Tijdens de Nationale titelstrijd judo
gehouden te Nieuwegein werd onze dorpsgenote de 17-jarige Bianca Knigge Nederlands Kampioen bij de dames tot 19 jaar
in de gewichtsklasse tot 72 kilo.
Door overwinningen op Mirjam Louws uit
Nijmegen en Melanie de Jonge uit Rotterdam plaatste Bianca zich voor de finalewedstrijd tegen Petra de Bruin uit Amersfoort, die lid is van de kernploeg.
Deze finalepartij was binnen twee minuten
afgelopen. Door een werpaktie van Bianca
gevolgd door een armklem moest Petra de
Bruin af tikken. Hiermee haalde Bianca de
Nationale titel binnen.
Judoschool Vos uit Emmen kan trots zijn
op zijn judoka's, want naast Bianca behaalde ook Erik Lambers uit Barger-Oosterveld de titel van Nederlands
Kampioen. De redactie van de Streekbode wil Bianca van harte feliciteren met
dit ongekend succes, en hopen dat wij nog veel van haar zullen horen in de
toekomst.

Streekbode nieten:
Nogmaals wil ik een oproep plaatsen voor dames die willen helpen met het in
elkaar nieten van de Streekbode. Een keer in de 2 weken op woensdagmorgen
komt er een groepje dames naar de Voor om dit werk onder het genot van een
kopje koffie en heel veel gezelligheid te doen.
Leeftijd is echt niet belangrijk, voor meer informatie kunt u bellen naar:
Coba Dokter, tel: 2160.
Kennisgeving.
Aansluitend aan het persbericht van september j.l. delen wij u mede, dat op
dinsdag 3 november a.s. de heer H.A. Postmus een afscheidsreceptie wordt
aangeboden door de Rabobank Nieuw-Weerdinge in zaal Oosterhof.
U wordt in de gelegenheid gesteld afscheid te nemen van de heer Postmus
tijdens deze receptie. U bent welkom vanaf 19.30; u wordt wel verzocht voor
20.00 uur aanwezig te zijn.
Rabobank Nw-Weerdinge.

•
•
•

H.S.V. Nieuw-Weerdinge viert haar 85 jarig bestaan.
1 september 1992 bestaat NIVOC 25 jaar.
Informatiestand partnerstad Langelsheim geopend in de RABO bank.

1992
Hoe is het met het Multifunktioneel Centrum?
Nog steeds wordt er hard gewerkt door een voorbereidingswerkgroep om
een Multifunktioneel centrum in Nw-Weerdinge tot stand te brengen. En
deze werkgroep vindt het belangrijk om de bevolking regelmatig op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen.
En ontwikkelingen zijn er!
Er is inmiddels overleg geweest met een architect die op grond van de
wensen van de toekomstige gebruikers van het Multifunktioneel centrum
een eerste schetsplan zal maken. Dit voorlopige plan zal door de
architect worden toegelicht tijdens de openbare vergadering van
Plaatselijk Belang op dinsdag 27 oktober en de inwoners van NwWeerdinge kunnen dan vragen stellen en suggesties doen. Immers: het
gebouw moet gebruiksvriendelijk zijn voor jong en oud, alle NwWeerdingers moeten er zich thuis voelen.
Nog steeds hoopt de voorbereidingscommissie dat het centrum aan het
Beerta-plein gebouwd wordt, op de plaats waar nu gymnastieklokaal De
Kore staat. Wellicht kan gebouw De Kore deel gaan uitmaken van het te
bouwen centrum. Onderhandelingen over deze ideale locatie zijn in volle
gang. In november van dit jaar zal er tijdens de gemeentelijke
begrotingsbesprekingen over de financiering van de bouw van dit centrum
worden besproken; de voorbereidingscommissie hoopt voor die tijd een
duidelijke schets en een kostenplaatje te kunnen overleggen.
Tijdens de openbare vergadering van Plaatselijk Belang (27 oktober)
wordt u verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Heroverde (Nieuw-Weerdinger) wereldrecord:
Voor de tweede keer binnen een halfjaar is het onze 17-jarige
dorpsgenoot, Rudy Schokkenbroek gelukt het Wereldrecord computeren op
zijn naam te krijgen.In dec. 1991, lukte dit hem met 53 uur, maar in
maart 1992 zette een Canadees het record op 55 uur. Op vrijdag 19 juni
begon Rudy met zijn poging het record terug te veroveren, dit keer met
een fiks aantal uren meer, namelijk 70 uur, zodat het bijna onmogelijk
voor iemand anders wordt om het Wereldrecord computeren opnieuw te
verbeteren. Op maandag 22 juni had Rudy er 70 uur opzitten, en voelde
zich knap beroerd. Dit keer was het voor Rudy zwaarder dan in december,
dit kwam vooral door het warme weer, de warmte bleef hangen in
Videoland Emmen, en zorgde voor een extra handicap. Vooral zaterdag- en
zondagnacht heeft Rudy een paar zeer moeilijke momenten gehad. Maar
dankzij de uitstekende organisatie van Videoland Emmen en de steun van
zijn ouders, zijn getuigen, arts en masseuse en alle mensen die kwamen
om hem aan te moedigen, komt zijn naam te prijken in het Guinnes Book
of Record.
De redactie van de Streekbode wil Rudy van harte feliciteren met zijn
heroverde Wereldrecord.
•

Drukkerij Abbes-Hummel nu gevestigd in voormalig schoolgebouw aan
het Weerdingerkanaal.
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Opmerkelijk nieuws van het jaar: 1993
ZWEMMEN BLIJFT MOGELIJK IN DRIE EMMER BUITENDORPEN!
BUITENBADEN BLIJVEN BEHOUDEN.
De buitenbaden in Nw-Weerdinge, Erica en Emmer-compascuum moeten blijven
gehandhaafd. Al kan dat alleen wanneer ze een stuk kleiner worden. Anders is het
financieel niet haalbaar. Burgemeester en wethouders hebben zich achter deze
conclusie geschaard, die in de gemeentelijke sportnota worden getrokken. Volgens
wethouder Reuver (sportzaken) hoeven de buitenbaden in de drie buitendorpen niet
dicht. Wel moeten ze uit kostenoverwegingen worden afgeslankt, waarbij gedeelten
aan publiek gebruik worden onttrokken.
Reuver stelde in een toelichting bij de sportnota, dat het bezoek aan de
buitenbaden in de loop der jaren behoorlijk is teruggelopen. Het is daarom niet
nodig de voorzieningen in Nw-Weerdinge, Erica en Emmer-Compascuum in de huidige
grootte te behouden. Hoe de baden er precies komen uit te zien, hangt onder meer af
van te voeren overleg met de bevolking in de dorpen.
De inkrimping van de badeb is mede nodig vanwege de forse inverstering die nodig
zijn om het zwemwater beter te reinigen. Daar is de gemeente wettelijk toe
gedwongen en dit kan maximaal drie miljoen gulden kosten. Maar wanneer de badeb
kleiner worden hoeft er minder worden gezuiverd en vallen de kosten lager uit.
B&W vinden dat de buitenvoorzieningen bij de overdekte baden in Emmen en
Klazienaveen wel dicht kunnen. Mensen uit deze plaatsen, die toch buiten willen
zwemmen, moeten volgens Reuver dan maar naar Nw-Weerdinge, Erica of EmmerCompascuum gaan. De bevolking van deze plaatsen heeft zich altijd sterk gemaakt
voor het behoud van hun zwembaden.

POSTKANTOOR Ie KRUISDIEP NA 33 JAAR GESLOTEN
Evenals in omliggende
plaatsen is ook Nw-Weerdinge
niet ontkomen aan sluiting
van zijn postkantoor. Dit
als gevolg van een
landelijke reorganisatie.
Mede hierdoor moet ook de
heer Meursing zijn functie
vervroegd neerleggen. Vanaf
deze plaats willen we de
heer Meursing dan ook
hartelijk dankzeggen voor de
bewezen diensten aan het
publiek en wensen hem en
zijn vrouw het allerbeste voor de toekomst.
Gelukkig blijft er voor onze plaats, evenals bij het 3e Kruisdiep, een
postagentschap. Deze is inmiddels op l juli j.l. geopend in de KOPAK-supermarkt van
de heer Suelmann, Ie Kruisdiep wz. 12. Mevrouw A. Suelmann heeft de werkzaamheden
van het postagentschap voor haar rekening genomen.
Wij wensen haar veel succes toe met deze nieuwe baan.

1993
BOUW MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM VAN START:
Nadat enkele bomen waren neergehaald, w.o. (helaas) 2 oude eikenbomen, kon
op 6 september j.l. een aanvang worden gemaakt met de bouw van het
ultifunctioneel Centrum. De graaf werkzaamheden zijn inmiddels in volle
gang. De bouw zal worden uitgevoerd door leerling-bouwvakkers (werkloze
jongeren). Mede hierdoor is het moeilijk te voorspellen wanneer het gebouw
gereed zal zijn. Tijdens de laatste fase van de werkzaamheden hoopt men dat
ook een begin kan worden gemaakt met de vernieuwing van het Dr. Beertaplein.
---------------------------------------------------------------------------01 Kloas Poelman. Af l 7 (slot) De dood van Kloas:
Het eerste woar Hinderk smorns noar keek, dat was 't hoes van Kloas, ok mout
es ee'm kiek'n, zee hè teeg'n zien hoesholderske, want het is doar zo stil
bie ol Kloas. Nou goa dan mor ee'm, zee ze teeg'n hom, mor ze docht, dat is
wat mit dei baide, dat is gewoon kop en kont. Hinderk stapte hard op, in
ains bleef hai stoan, kiek het har snachts regent en dei aine klompe van hom
was deur sleet'n en dou kwam doar natte zand deur. Dou hé bie Kloas deur't
hekkie ging, dou spoukte alles bie hom deur't kop, hai ging bie de zied
deure, dei zat vast.Hinderk vuilde zien hart al bonsen en hai ruip zo hard
as hai kon Kloas bie zien noam, mor er kwam gain antwoord. Ondertussen was
zien hoesholderske ook al bie hom en zee wat is er Hinderk, mor zai zagt ook
wel wat of er goande was. Hinderk was al noar't schuurtje in loop'm om ain
kouvoude, want hai wos wel dat Kloas zo'n ding har. En doar hai mit tus'n de
deure en brak hom open en dou mit heur baide in hoes. En ze blee'm as
verlamt stoan, want doar zat ol Kloas in dei grode leuning kroak stoule, de
baide poesen zat'n bie hom op zien boo'm bai'n. Hai har zien kop op zied
hang'n en veur hom op de grond lag de Emmerkraande. Hinderk ging op zien
kneien bie hom lig'n en ruip hom mor ol bie zien noam. Mor de hoesholderske
pakte Hinderk bie zien scholder en zee kom jong hier is wat gebeurt woar de
mens machteloos teeg'n over stalt.
Mor Hinderk har zien hoar nat van de troan'n en trilde as ain schoot hondje.
Ee'm loater zat Hinderk al op de fletse noar de dokter en ging ook mitain
bie de schoolmeester aan of dei ain telegram kloar moak'n wol, veur de
kinder van ol Kloas. En joa dat wol meester wel veur hom doun en dou gaf
Hinderk de meester de adressen van de kinder. En hai was zo drok dat hai
vergat de meester te betoal'n. Mor dat kon hai dan loater ook nog doun. Dou
hé weer bie Kloas zien hoes kwam, zat zien hoeshulp nog achter de toafel bie
Kloas in hoes. Kom zee Hinderk teeg'n zien hoesholderske, wie drink'n eerst
elk ain borrel, zol'n wie dat nou wel doun, zee ze teeg'n hom. Ik zol nait
wait'n woarom nait stelde Hinderk heur gerust, want kiek zee hé, Kloas
gebroekt het nait meer, doar doun wie gain zunde aan. En zo ging'n de baide
ollegies dan mor weer noar heur eig'n hoes, mor Hinderk har gain rust, hai
luip mor ol deur't hoes. Tot dat zien hoesholderske zee, tou Hinderk, wat
scheelt die wel, het is joa net of stoe gain zittende kont meer heste. Och
mens zee hé, dat begripst stoe toch nait, want kiek wie war'n allaint gain
buur'n, mor wie war'n practies breuers. Dou Hinderk en zien levensgezellin
de aander dag weer van heur berre op stoan war'n, dou was bie Kloas alles in
orde moakt. De dorpsbewoners had'n de hand'n in ain sloag'n en had'n alles
in orde moakt. Zelfs de vrouw van de schoolmeester dei har ook nog mit doan,
en har de manlu kovvie moakt. Zo was Kloas dan in de kiste legt en ain dag
of wat loater noar zien leste rust ploatse. Hai kwam noast zien vrouw te
lig'n. Noast zien Geesie, woar hai altied zo wies mit west har. 0l Hinderk
dei har d'r 't mainste onder leed'n. Mor noar dat de mensen zeg'n heb'm dei
baide door nog laank woont.
Einde.
Ik heb dit verhaal geschreven uit mijn fantasie. De namen van mensen, die er
in voor komen was alleen naar mijn fantasie, en zijn dus vrij hervonden.
De schrijver G.Pruim.
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Opmerkelijk nieuws van het jaar: 1994
BILJARTVERENIGING.
Graag zouden we in het Multifunktioneel centrum een biljartvereniging oprichten van
mensen van boven de 50 jaar. Verschillende mannen zouden wel willen meewerken om
dit
tot stand te brengen. Wie heeft interesse, die kan dan bellen met Dhr. G. Schimmel,
tel: 05911-2052, die zal dan zorgen dat er een vergadering komt, om tot oprichten
over te gaan
Het bestuur.
NIEUW BILJART IN "DE BADDE"
Dankzij het beschikbaar stellen van het voorgaande jaren gespaard bedrag door de
Biljart club uit het Dienstencentrum, staat er nu in "De Badde" een nieuw biljart.
Hiermee kon een grote wens in vervulling gaan van zowel het bestuur van de
Begeleidings commissie Ouderen, Bestuur "De Badde" en toekomstige gebruikers.
Hiervoor willen we langs deze weg de biljarters nog eens hartelijk dank zeggen.
Zonder hen zouden we nu nog geen biljart hebben.
Zoals u heeft kunnen vernemen, is er reeds een nieuw ouderen-biljartclub in
oprichting. Gebruik van het biljart is echter niet alleen aan de ouderen
voorbehouden.
Ook andere inwoners van het dorp kunnen zich hiervoor aanmelden, (alleen overdag).
Dit moet echter wel gebeuren in groepsverband.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jenne Holman Tel: 1868.
Wel zelf een groep samanstellen!!
De kosten zijn minimaal!!

1994
Multi-Functioneel Centrum Nieuw-Weerdinge
Eerste Kruisdiep o.z. 9
7831 BA Nieuw-Weerdinge
Persbericht
Vrijdagmiddag 24 september om 16.30 uur vond de officiële opening van het Multifunctioneel Centrum in Nieuw-Weerdinge plaats. Burgemeester Lensen hield een
toespraak voor genodigden en de bevolking en verrichtte de openingshandeling, het
onthullen van de naam "De Badde".
Deze naam is bedacht door de fam. Winter uit Nieuw-Weerdinge.
De gesmede letters zijn door de dorpssmid voor Weerdinge en Nieuw-Weerdinge, dhr.
Bielefeld uit Weerdinge, met de hand gemaakt en aangeboden aan het MFC.
Burgemeester Lensen haalde in zijn toespraak een gezegde aan dat door NieuwWeerdingers wel eens gebezigd werd: "In Nieuw-Weerdinge kan niets". Maar hij voegde
hieraan toe dat er in Nieuw-Weerdinge, juist door de inzet van de bevolking zelf,
wel veel mogelijk is. "De Badde" getuigt daarvan. In haar dankwoord memoreerde
voorzitter Nynke Houwing dat de bevolking van Nieuw-Weerdinge hard gewerkt heeft
aan de totstandkoming van het gebouw en dat het voor het bestuur samen met de
bevolking een uitdaging is om het gebouw op een waardige wijze te exploiteren.
De voorzitter van Plaatselijk Belang, die tevens voorzitter van de
voorbereidingscommissie was, meldde in zijn toespraak dat het een lange weg is
geweest om te komen tot de bouw van MFC. Vanaf 1975 zijn in Nieuw-Weerdinge mensen
bezig een Multi-functioneel gebouw te realiseren in Nieuw-Weerdinge. Om allerlei
redenen kon dat steeds niet doorgaan. Nu bijna 20 jaar later bleek het toch
mogelijk te zijn, vooral doordat Nieuw-Weerdinge is aangewezen als speerpunt voor
Sociale Vernieuwing en door subsidies van het Euregionaal Buro.
Dit hield in dat de bouw een leerlingenbouwplaats werd.
Tijdens het officiële gedeelte binnen was er buiten ook het een en ander te doen
voor belangstellenden. Zo is onder leiding van Anjo van der Meij een schilderij
gemaakt door de aanwezigen. Dit schilderij zal een plaatsje in het MFC krijgen.
Voor kinderen waren ook een aantal activiteiten georganiseerd, zoals schminken,
poppentheater, schilderen.
voor de muzikale omlijsting buiten zorgde een orgelman.
----------------------------------------------------------------------------------Wij geven u een schop!
Veel mensen in Nieuw-Weerdinge hebben een hond. Dat is op zich prima. Veel mensen
laten die hond buiten uit. Ook dat is prima.
Maar: er zijn enkele hondebezitters die hun hond op de stoep of op een grasveld
laten poepen. En daar hebben wij als jongeren bezwaar tegen. Want op grasvelden
wordt gespeeld en gevoetbald en op de stoep lopen vaak mensen. Als jongeren geven
we hondebezitters tegen inlevering van de bon op deze brief een gratis schepje om
de honde-uitwerpselen in een vuilnisbak of onder bosjes te deponeren, zodat niemand
er last van heeft op het gras of op de stoep. We willen dus duidelijk maken, dat we
balen van de hondepoep. En met ons hebben ook veel volwassenen en jonge kinderen er
last van.
Dus: hondebezitters, help ons om van het probleem af te komen en haal een gratis
schepje. U kunt dat schepje tegen inlevering van de bon krijgen bij de info-balie
van De Badde.
Met hartelijke groet,
De jongerenraad Nieuw-Weerdinge.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De stemmachine deed z’n intrede bij de gemeenteraadsverkiezingen.
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Opmerkelijk nieuws van het jaar: 1995
EEN BEDANKJE VOOR DE JEUGD VAN NIEUW-WEERDINGE
Wij willen graag de jeugd van Nieuw-Weerdinge even in het zonnetje zetten, en hun
ook een groot compliment geven. Waarom, vraagt u zich misschien af ?. Daar zijn
meerdere redenen voor.
Toen er vrijwilligers voor het zwembad werden gevraagd, meldde de jeugd zich
spontaan, en in groot aantal aan. Dit gebeurde ondanks huiswerk, krantenwijken en
vakantiebanen. Hun inzet en betrokkenheid bij het zwembad, was enorm en dat bleek
ook tijdens de zwemmarathon. Er deden 2 jeugdploegen mee aan de marathon, er was
jeugd bij de kinderslaaptent aanwezig, om op de kinderen te letten, en ook bij het
kampvuur hielden ze een oogje in het zeil.
Toen de kinderen sliepen werd het trouwens ook nog echt gezellig, en dan het
afsluitfestein van het zwembad. Door de jeugd bedacht en uitgevoerd. Ondanks het
slechte weer hebben de bezoekers toch genoten, en voor de kinderen was het helemaal
feest door het schminken en het spookhuis.
Jongens en meisjes, heel erg bedankt voor deze mooie en gezellige zomer bij het
zwembad.
Namens vele zwembadbezoekers,
Jannet Hofman, Ge j a Wessels, Betty Prikken, José v/d Meer, Yvonne Rengers, Roelie
Tapken.
KOERSBALCLUB O.K.O.
De koersbalclub O.K.O. (uit de Badde), was op het Drentse kampioenschappen goed
vertegenwoordigd. Op het parenkampioenschappen in Hoogeveen deden er 7 paren mee,
van de 104 die er waren. Het was een gezellige dag, met ook zeer goede resultaten,
want op het eind van de middag bleek dat Mevr. Boer en Mevr. Siepel Drents kampioen
waren met 49 punten.
De paren 2 met 41 punten en 3 met 39 punten. Op de 8e plaats paar Lukkien en
Boonstra met 37 punten.
lle plaats Gringhuis en de Boer, 16e plaats Pompstra en Reins met 30 punten, 33e
plaats Kroeze en Mevr Holman met 37 punten. 42e plaats Mevr. de Vries en Dhr.
Vlasblom met 23 punten. 95e plaats Mevr. Boekholt en Mevr. Kemper met 10 punten.
Dit zijn gunstige resultaten. Ook op de teamwedstrijden in Schoonebeek bleek
dat O.K.O. zijn best heeft gedaan, want O.K.O. staat met O.K.O. l op een gedeelde
derde plaats en een negende plaats in Poule A van O.K.0.3.
In poule B waren er een zevende en een negende plaats voor O.K.0.4 en O.K.0.2.
De teams spelen elke woensdagmorgen en dondermorgen van 9.30 tot 11.30 uur in "De
Badde".
Er is plaats voor liefhebbers, opgave is alleen mogelijk op woensdag en donderdag.
DOEN !!!
NIEUW-WEERDINGE OP RADIO
ledere woensdagmorgen tussen 9.00 en 9.30 is er bij Radio Emmen aandacht voor Nw.
Weerdinge.
Aktiviteiten die in het dorp worden georganiseerd zullen in de uitzending worden
aangekondigd. Een aktiviteit zal er steeds worden uitgelicht met een speciale gast.
Mensen/organisaties die aktiviteiten vermeld willen zien op de woensdagochtend op
Radio Emmen kunnen dit doorgeven aan Jantje Klein tel: 2134

1995
HET ZWEMBAD
Het afgelopen jaar hebben voor het eerst vrijwilligers meegeholpen in het zwembad
ter ondersteuning van de badmeester. Het betrof een zeer enthousiaste groep
dorpsgenoten, die ervoor hebben gezorgd dat door hun inzet het zwembad langere tijd
geopend kon worden, Tevens heeft Nw-Weerdinge hiermee een signaal naar de gemeente
Emmen kunnen afgeven, dat het bij een eventuele privatisering met de vrijwilligers
wel goed zit.
Een ander belangrijk signaal dat het met de wens om het zwembad te behouden en dat
zelf te gaan beheren werd afgegeven door een enthousiaste groep jongeren.
Zij namen het initiatief tot het inzamelen van geld bij de plaatselijke bevolking.
Het bedrag dat ze hiermee binnen haalden bedroeg ruim ƒ 1000,Dit bedrag werd door vrijwilligers Meinie Brunia en Jaap Harttekamp overhandigd aan
de voorzitter van Plaatselijk Belang, die hiermee zeer in zijn nopjes was.
De vele vergaderingen en andere aktiviteiten die moeten plaatsvinden, opdat het
zwembad open blijft kosten nu eenmaal erg veel geld.
De vereniging voor Plaatselijk Belang bedankt langs deze weg alle vrijwilligers die
op enigerlei wijze hebben getoond, dat ze het zwembad een warm hart toedragen.
Zij ondersteunen hiermee de aktiviteiten van de zwembad commissie op een zeer
positieve wijze.
TONEELVERENIGING "OP ONS ZOLF" OP T. V.
Op vrijdag 10 november was toneelvereniging "Op Ons Zolf" op de landelijke
televisie te bewonderen.
Het programma van Gewest tot Gewest kwam opnamen maken van
het theaterbedrijf van Herman v/d A. Tijdens de
voorbereidingen van dit programma werd gevraagd naar een
amateurtoneelschap, dat geregisseerd werd door Herman v/d A.
En omdat "Op Ons Zolf" vlak voor de uitvoering van hun
toneelstuk staan, stond donderdag 2 november de tv-ploeg te
wachten op het gezelschap, die best wat nerveus waren, en
werden er opnamen gemaakt. Van alle opnamen die gemaakt zijn,
werden er maar een paar fragmenten uitgezonden, het ging per slot van rekening over
Herman v/d A.
Maar een paar spelers zijn nu "wereldberoemd" in heel Nederland.
AFSCHEID
Vier jaar lang (of kort 't is maar hoe je het bekijkt), was ik opbouwwerker in
Nieuw-Weerdinge. Een leuke baan in een boeiend dorp was het; velen weten dat m'n
baan in Nieuw-Weerdinge me uitstekend beviel.
En ik wellicht nog jaren in Nieuw Weerdinge gebleven zijn wanneer er niet op
fietsafstand van m'n woonplaats Westerbork in Schoonoord een opbouwwerkfunctie werd
aangeboden. Daar begin ik vanaf l maart met m'n werkzaamheden.
Van harte wil ik de bewoners van Nieuw-Weerdinge bedanken voor de samenwerking en
voor het vertrouwen dat ze in me stelden.
In de vier jaar dat ik in dit dorp werkte heb ik Nieuw-Weerdinge leren kennen als
een dorp waar veel mogelijk is en waar met bewoners allerlei zaken zijn te
ontwikkelen.
De bouw van het Multifunctioneel Centrum was een in het oog springend project, maar
kleinschaliger werden (en worden) er ook door bewoners allerlei zaken opgepakt om
Nieuw-Weerdinge een gezellig dorp te laten blijven.
'k Zal Nieuw-Weerdinge missen; Schoonoord is een nieuwe uitdaging.
GERRIT VAN ARRAGON.
•
•

Peuterspeelzaal ’t Kleine Grut werd gesloten.
Christelijke Muziekvereniging Juliana bestaat 75 jaar.
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Opmerkelijk nieuws van het jaar: 1996

Zoals u weet heeft Plaatselijk Belang Nw-Weerdinge eind 1994 een toekomstplan voor ons dorp het
licht doen zien. Een aantal zaken zijn inmiddels gerealiseerd of zijn in een ver gevorderd stadium om
uitgevoerd te worden. Al deze zaken (o.a. het fietspad, "De Badde") hebben tot doel om de
leefbaarheid van ons dorp te verbeteren. Tal van werkgroepen zijn bezig zich voor een betere
leefbaarheid in te zetten en indien mogelijk bewoners in te schakelen. Om zaken te verwezenlijken is
overleg noodzakelijk, zowel met de bewoners als met de overheid. Het Plaatselijk Belang is de
officieel aangewezen partner van de gemeente. Veel dorpsgenoten zijn al lid van onze vereniging om
samen met het bestuur de belangen van ons dorp te bevorderen. De contributie is f5,- per jaar,
BUURTBEHEER IN NW-WEERDINGE
Zonder enige twijfel hebt u de laatste tijd gehoord of gelezen over buurtbeheer. In de vergaderingen van
Plaatselijk Belang is hier al de nodige aandacht aanbesteed en ook in "De Streekbode" is hierover wel
eens het een en ander verschenen.
Samen met Weerdinge en Roswinkel krijgen we een dorpsconciërge toegewezen.
De dorpsconciërge zal voor de werkzaamheden worden bijgestaan door een aantal buurtwerkers. Een
oproep voor buurtwerkers om te solliciteren zal ook in deze Streekbode staan. Voor nadere inlichtingen
hierover kunt u terecht bij de gemeente Emmen of bij "De Badde", Hanneke Zinnemers. De
dorpsconciërge zal zijn werk voor alle drie de dorpen hebben vanuit "De Badde" verrichtten.
Inmiddels is bekend geworden wie de dorpsconciërge zal worden.
Dit is Bert Sanders uit Nw-Weerdinge. Hij zal mi. v. l november dagelijks (behalve vrijdag) spreekuur
houden in "De Badde". Hierover volgt nog nader bericht.
Onverwachte steun
Wij zijn met respect vervuld voor het bestuur van de afdeling Nieuw-Weerdinge van het verbond voor
veilig verkeer. Enkele jaren achtereen probeert het een verkeer scursus of een cursus pech onderweg te
organiseren. Helaas bleek het aantal deelnemers steeds onvoldoende te zijn om een dergelijke cursus
doorgang te laten vinden. Ondanks de ervaren teleurstellingen, bracht het genoemde bestuur -weer de
moed op om een verkeerscursus voor houders van een rijbewijs uit te schrijven. Ook deze poging
dreigde op een mislukking te zullen uitlopen, indien niet uit een onverwachte hoek steun -was
ontvangen. De steun kwam namelijk van de heer R. Germs sr. Deze heeft op zijn eentje voor ongeveer
25 cursisten gezorgd, zodat de cursus op maandag 17 januari jl. met in totaal 35 deelnemers is gestart.
U kunt nog wel meedoen maar dan moet u zich wel snel opgeven. Eventueel zal een vervolgcursus van 6
lessen -worden gegeven. U-weet het: Verkeersveiligheid eist kennis van de verkeersregels.

1996
Nader belicht:
Slagerij Meems
Op 4 december 1972 opende slagerij Meems zijn deuren In het begin ging het moeilijk, maar de inzet en
verkoop van kwaliteit werd uiteindelijk wel beloond en in 1974 werd de slagerij gekocht.
In de loop der jaren werd er verscheidene keren verbouwd en anno 1996 staat er een moderne slagerij
die aan alle richtlijnen van deze tijd voldoet.
Jan werkte in het eerste jaar nog
halve dagen voor een ander, nu
zijn er 3 mensen in vaste dienst,
een chef slager, een worstmaker
en een leerling-verkoopster, en
niet te vergeten Jan en Reli zelf.
Slagerij Meems is een
zelfslachtende slager met een
eigen worstmakerij, op de
maandag wordt er geslacht me
alleen voor eigen verkoop, maar
ook huisslachtingen, klanten
kunnen op maandag een dier
brengen en dit hier weer
diepvriesklaar afhalen. De dieren
worden gekocht bij boeren uit de omgeving en indien nodig op de veemarkt in Zwolle.
Ook werd het assortiment aangepast, verkocht de slager vroeger alleen maar vlees, nu kan men er ook
terecht voor hapjesschalen, salades, koude buffetten en allerlei bijprodukten zoals groenten in glas, kaas,
eieren en frisdrank.
Volgend jaar viert slagerij Meems het feit dat zij alweer 25 jaar in Nieuw-Weerdinge aktief zijn, wij
rekenen erop dat er na deze nog vele jaren zullen volgen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gerard en Willeke Dijkstra behaalden op de
Noordelijke Slagersmanifistatie op 9
oktober jl. in Groningen maar liefst 4
gouden en 2 zilveren bekroningen. Zilver
was er voor de droge worst en voor een
kerstgeschenk en de gouden medailles
waren voor de Hausmacher leverworst, een
bittergarnituur en een gourmetplateau en als
klap op de vuurpijl een geschenkidee,
waarmee maar liefst de Nationale titel werd
veroverd, dit geschenk werd bekroond met
een fraaie beker. De produkten worden
tijdens de vakwedstrijden onderling
vergeleken door een vakkundige jury op
smaak, presentatie en originaliteit.
Dat de produkten van Gerard en Willeke kwalitatief op een hoog niveau staan, zal duidelijk zijn metdeze
onderscheidingen. Kom deze week gerust eens langs in de winkel, zodat u zichzelf kunt overtuigen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•
•
•
•

Huisartsen verhuizen naar gezamenlijke praktijk aan het Eerste Kruisdiep w.z.
Apotheek “De Vriendschap” in Nieuw-Weerdinge.
Honderd jaar bakkerij Eshuis.
Voorbereiding 125 jarig bestaan Nieuw-Weerdinge in volle gang.
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1997 in het teken van:

REÜNIE
De jubileum-reünie wordt georganiseerd op zaterdag 7 juni in de feesttent. Het programma begint om
16.00 uur, de deelnemers zijn welkom vanaf 14.30 uur. De reunie is bestemd voor iedereen,
Nw-Weerdingers en oud-Nw-Weerdingers, die elkaar onder het genot van een hapje en een drankje
willen ontmoeten en met elkaar oude herinneringen op willen halen, maar u moet zich wel eerst even
opgeven. Er hebben zich reeds veel deelnemers aangemeld van buiten ons dorp en vele anderen hebben
informatie aangevraagd. Nog even ter herinnering: Opgave voor deelname aan de reünie kan nog tot
10 mei a.s. De kosten bedragen f35,00 p.p. waarvoor u een paar consumptiebonnen, een broodmaaltijd
en 's avonds een programma wordt geboden met o. a. muziek van de Dutch-Boys. Ook zal een liedje uit
de revue ten gehore worden gebracht. In de tent wordt een expositie gehouden van foto's en ander historisch materiaal uit Nieuw Weerdinge.
HET JUBILEUMBOEK
Afgelopen zaterdag 12 april was een bijzondere dag voor ons dorp. Op deze dag werd van het boek over
de geschiedenis van Nw-Weerdinge het eerste exemplaar aangeboden aan de burgemeester van Emmen
dhr. P. van der Velden. De bijeenkomst in "De Badde" werd bijgewoond door genodigden en een groot
aantal andere belangstellenden waaronder twee kinderen van de burgemeester. Hieruit bleek, dat ook
eenburgervader verplichtingen heeft als huisvader en deze ook nakomt. Ook de pers, waaronder Radio
Drenthe besteedde ruimschoots aandacht aan de overhandiging van het boek Het boek bestaat uit twee
gedeelten. Ten eerste het gedeelte over de historie van ons dorp vanaf haar oprichting in 1872 tot en met
1996. In het eerste gedeelte is ook het boek opgenomen, dat ter gelegenheid van het eeuwfeest in 1972
werd geschreven door dhr. G. Luinstra. Het werd o. a aangevuld met gebeurtenissen welke plaatsvonden
na1972 maar ook werd de periode daarvoor verder uitgediept. Het onderzoek voor dit gedeelte werd
verricht door de heer Bé Barenkamp, die hierbij door vele inwoners uit Nw-Weerdinge en daarbuiten
werd geholpen door het beschikbaar stellen van historisch materiaal, ooggetuige-verslagen en het nodige
typewerk. dhr. J. Sassen heeft zich verdiept in de geschiedenis van ons dorp gedurende de Tweede
Wereldoorlog. Hij heeft hiervoor uren doorgebracht in de archieven van de gemeente Emmen en in de
rijksarchieven van Assen en Amsterdam. Hierbij ontdekte hij een aantal verrassende feiten, die tot op
heden niet of nauwelijks bekend waren. Ook werden door hem vele documenten verzameld, die allemaal
weer staan afgebeeld in het nu gereedgekomen boek. Uit alle informatie van de beide onderzoekers werd
door H. Zinnemers het boek zo samengesteld, dat we kunnen spreken van een zeer prettig leesbaar boek,
dat gezien mag worden als een waardevol naslagwerk. Van het boek zijn inmiddels 1100 exemplaren in
de voorverkoop verkocht, hetgeen als een groot succes mag worden gezien.

Foto’s optocht 125 jaar Nieuw-Weerdinge:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90 jarig bestaan Hengelsportvereniging Nieuw-Weerdinge.
50 jarig bestaan van Het Nederlandse Rode Kruis afd. Nieuw-Weerdinge.
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Een terugblik op het jaar: 1998
POMPOENENMARKT:
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 september van 10.00 uur tot 19.00 uur zal er weer een pompoenenmarkt
worden gehouden in en om de Pompoenerie-Boerderij van Tineke Huizing. En natuurlijk is er ook weer
de wedstrijd om de grootste pompoen. Iedereen mag meedoen, de pompoen kan vrijdag en zaterdag tot
12.00 uur worden ingeleverd.
Hier volgen nog enkele tips voor de pompoenentelers:
• Laat de pompoen zo lang mogelijk aan de plant zitten
• Zorg dat er geen beschadigingen aan komen
• Leg er en beetje stro onder, dan ligt de pompoen droger en verrot niet.
• Als u de pompoen afsnijdt, laat dan altijd de steel zitten, zo blijft de pompoen langer goed.
Veel succes en tot 18-19 september op de pompoenenmarkt. Dit is alweer de derde keer dat we een
pompoenenmarkt organiseren. We hebben ongeveer 40 standhouders uitgenodigd en er zullen diverse
workshops worden gegeven met als thema pompoen, zoals pompoen met bloemen (decoraties),
betonnen pompoenen beschilderen, hooipompoenen en nog veel meer.
Er zullen demonstraties zijn van loodlassen, oude ambachten en we hebben zelfs een motorzaag-expert.
Ook kunt u gratis tuinadviezen krijgen of pompoensoep, pompoenbroodjes proeven, en ook
overheerlijke kniepertjes uit Nieuw-Weerdinge. Kortom te veel om op te noemen, dus kom gewoon zelf
kijken, ruiken en genieten van een gezellige pompoenmarkt.
DE STREEKBODE OP DE BRADERIE
Zaterdag 10 oktober werd er weer een braderie georganiseerd door de Handelsvereniging NieuwWeerdinge. Medewerkers van de Streekbode waren daar ook aanwezig met een kraam en ze probeerden
door middel van een prijsvraag en een enquête uw mening over de Streekbode te weten te komen.
Prijsvraag:
De prijsvraag bleek behoorlijk moeilijk te zijn, want niemand van de inzenders van het vragenformulier
bleek alle antwoorden goed te hebben. Degene met de meeste kennis over de Streekbode was de familie
Rengers aan het Zetveld en zij kunnen binnenkort dan ook een overheerlijke slagroomtaart tegemoet
zien. Proficiat!
Enquête
Uit de enquête kwam naar voren dat u in het algemeen de
Streekbode goed tot zeer goed waardeert en hem van A tot Z
leest inclusief de advertenties. De minpuntjes die naar voren
kwamen over o.a. de bezorging hebben op dit moment de
grootste aandacht van het bestuur en wij zullen er alles aan
doen om hierin verbetering te brengen. Verder werden ons
nog verscheidene tips aan de hand gedaan om de
nieuwsvoorziening van de Streekbode te verbeteren.
Vanzelfsprekend zullen wij ook hier binnenkort mee aan
de slag gaan.

1998
LEONTIEN VAN MOORSEL NAAR NIEUW-WEERDINGE
Op vrijdag 10 juli a.s. wordt er weer de inmiddels traditionele wielerronde georganiseerd. Het
organisatiecomité is er dit jaar in geslaagd weer twee categorieën naar Nieuw-Weerdinge te halen.
Als eerste zullen de cyclo-sportieven aan de start verschijnen. Het hoofdnummer op 10 juli is zonder
meer een internationale dames wielerkoers. De organisatie is er in geslaagd, met behulp van vele gulle
sponsoren, de complete ploeg van Leontien van Moorsel aan de start te krijgen. Tevens heeft ook een
deel van de nationale selectie, onder leiding van Jean Paul van Poppel, toegezegd naar Nieuw
Weerdinge te komen.
Binnenkort meer nieuws over de wielerronde.
ploeg van Moorsel naar N-w-Weerdinge
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERBOUW/NIEUWBOUW O.B.S. 'T KOPPEL
Naar aanleiding van een artikel van het" comité verontruste bewoners " in de Drentse Courant over de
school 't Koppel het volgende. In dit artikel staat dat de medezeggenschapsraad van 't Koppel
voorstander van een nieuwe school is. Ter verduidelijking, de M.R. respecteert hierin de wil van de
gezamenlijke ouders waarvan de kinderen naar deze school gaan. De voor- en nadelen van verbouwnieuwbouw zijn destijds uitvoerig besproken in werkgroepen en daarna met de gezamenlijke ouders.
Tijdens deze besprekingen heeft ook Eddy Zinnemers z'n mening hierover gegeven. Daarna hebben de
ouders van de leerlingen van 't Koppel hierover
hun stem kunnen uitbrengen. Uit deze stemming blijkt dat 66 % van de ouders voor een nieuwe school
is. Naar aanleiding van deze stemming heeft de M.R. een positief advies t.a.v. nieuwbouw aan de
Gemeente gegeven. Hoe konden ze anders. In het krantenartikel staat dat een deel van de bevolking aan
het 3° Kruisdiep het vertrouwen in de M.R. heeft opgezegd. Dit is mijn inziens geheel ongegrond.
Verder staat er in dit artikel dat Eddy Zinnemers De Springplank heeft verkwanseld, dit vind ik
gewoonweg belachelijk! Het is voor mij onbegrijpelijk dat er op deze manier met modder wordt
gegooid. Dit heeft de M.R. en zeker Eddy Zinnemers,
die veel goeds gedaan heeft voor het openbaar onderwijs in Nieuw-Weerdinge, niet verdiend. Iedereen
mag voor zijn eigen zaak opkomen maar personen aanvallen via de krant vind ik, en met mij zeer velen,
beneden alle peil.
Koop Schimmel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZWEMBAD NW-WEERDINGE
Het zwembad is vorig jaar door de gemeente overgedragen aan de stichting zwembad Nw-Weerdinge.
De keuze was sluiting van het bad ofd.m.v. het onderbrengen van het bad in een stichting het bad te
behouden voor de bewoners van het dorp. De gemeente heeft
ƒ 1.020.000,- ter beschikking gesteld om het bad te renoveren, c.q. aan te passen wat een wettelijke
vereiste is om het bad open te kunnen houden. Dit lijkt een groot bedrag, maar het blijkt dat het grootste
gedeelte hiervan gebruikt zal moeten worden voor het aanpassen en renoveren van het bad. Tevens
moeten de leidingen en de machinekamer compleet vervangen worden. Deze werkzaamheden zijn
uitbesteed aan gespecificeerde bedrijven. Om met beschikbare bedrag rond te kunnen komen is dus
zelfwerkzaamheid vanuit de bevolking nodig. Dit houd concreet in dat de gebouwen en bestrating
rondom het bad door zelfwerkzaamheid zalmoeten worden aangepast/vernieuwd. Na het zwemseizoen
'98 zal moeten worden begonnen met de renovatiehiervan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Renovatie zwembad begonnen.
• Informatiebord op Beertaplein geplaatst.
• Buurtvereniging “Kwartstreekje” opgericht.
• Koninginnevolleybaltoernooi op Koninginnedag voor het eerst georganiseerd.
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Terugblik op het jaar: 1999
MOEILIJKE VRAAG
GETROUWD
De meester wil een grapje uithalen. "Ik zal twee vragen stellen", zegt
" Papa waarom ben jij
hij. "Als iemand de eerste vraag raadt, hoeft hij de tweede vraag niet
met mama getrouwd."
te beantwoorden. Hoeveel haren heeft een koe ?"
Waarop vader zich tot
Het is doodstil in de klas. Na lang nadenken steekt Jantje zijn vinger
moeder wendt en haar
omhoog, en zegt:" 37.967.234 haren meester !!"" Hoe kom je daar nu
toesnauwt:
bij ?" vraagt de meester verbaasd.
" Zie je, zelfs dat kind
"Dat is vraag twee meester; die hoef ik niet te beantwoorden."
snapt het niet!"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Voorloper “Krukjes”?
BESTUUR
In Amerika is de afzettingsprocedure
tegen BUI Clinton in gang gezet. Bij
het Internationaal Olympisch Comité
ligt Anton Geesink onder vuur over
het al dan niet aannemen van
steekpenningen. In het Europees
Parlement wordt een aantal mensen
beschuldigd van wanbeleid omdat ze
familie en vrienden gunstige banen
hebben bezorgd. Dichterbij huis in
Nederland is er de commissaris van
de koningin in Groningen die
nevenbaantjes heeft die niet te
combineren zijn met zijn huidige
baan. In onze eigen gemeente
Emmen hebben we wethouder Van
Haffen, die zijn zaakjes niet goed
voor elkaar had en inmiddels is
opgestapt. Komen we nog dichterbij
dan nemen we ons eigen dorp onder
de loep. Ik heb mijn uiterste best
gedaan om ook hier grote dingen van
wanbeleid te onthullen, maar helaas
of beter gezegd gelukkig is hier op
dit moment niets te ontdekken. Dan
komt de vraag hoe komt dit ? Zouden
de mensen in Nieuw-Weerdinge zo
verstandig zijn ? Zou het komen dat
al het bestuurlijke werk in
verenigingen e.d. op vrijwillige
basis gebeurt? Dus zonder betaling
en met plezier ?
Bestuurders uit de hele wereld, hier
volgt de tip uit Nieuw-Weerdinge:
Wilt u besturen zonder problemen,
vraag dan voor uw werkzaamheden
geen geld en doe dit werk geheel
vrijwillig zonder hogere doelen na te
streven. Kunt u dit niet opbrengen,
stel dan gewoon een inwoner uit
Nieuw-Weerdinge aan in uw positie..

Eerste “Krukjes”?
GOEDE VOORNEMENS
Aan het begin van het nieuwe jaar
Nemen een heleboel mensen zich
voor om in het nieuwe jaar bepaalde
zaken toch anders te gaan doen.
Hieraan moest ik denken toen ik
onlangs, in het park van NieuwWeerdinge liep.
Ik zag daar mensen lopen met hun
hond en met een schep. Ik dacht die
hebben zich voorgenomen om in
het vervolg andere mensen niet
meer tot last te zijn met de
uitwerpselen van hun trouwe viervoeter.
Een nobel streven.
Maar waarom moest ik dan nog
steeds zigzaggen over het voetpad
en waarom moest ik bij terugkomst
thuis het schoeisel van Keesje en
Japie ontdoen van een stinkende
smurrie. Meent men dat het dragen
van een schep alleen al voldoende
is om het park, en de rest van
Nieuw-Weerdinge poepvrij te houden.
Of meent men dat die schep gebruikt
moet worden om de struiken te ontzien
en deze te moeten ontdoen van de
hondse behoefte.
Hondenbezitters zonder schep neemt
U voor om vandaag nog een te kopen.
Hondenbezitters met schep neemt u
Voor om de schep op de juiste wijze
te gebruiken.
Verkopers van scheppen neemt u
voor om in het vervolg een
gebruiksaanwijzing bij te leveren.
Bij voorbaat hartelijk dank.

P.J. Krukjes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 15 jaar cafetaria Prinsen in Nieuw-Weerdinge.
• Franse jongeren in Nieuw-Weerdinge op bezoek.
• TV opname Playbackgroep senioren 50+
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Terugblik op het jaar 2000

***********************************************************************************
FEESTELIJKE OPENING VAN DE N 391:

De nieuwe weg tussen Emmen en Ter Apel is klaar. Op l julijl. is deze weg met een feestelijk tintje
geopend. De gedeputeerde dhr. Swierstra van de provincie Drenthe, en de genodigden zijn per fiets van
rotonde Emmen naar rotonde "Pottendijk" gegaan. De fietsen zijn geleverd door Rijwielhandel Tieks.
Aan Plaatselijk Belang Roswinkel en Nieuw-Weerdinge werd door dhr. Swierstra het eerste boekwerk
over de N 391 uitgereikt. Er waren veel belangstellenden hierbij aanwezig. De weg is deze dag
opengesteld voor het fietsende publiek dat hier dan ook dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Het
fanfare-orkest op de boerenwagen uit Roswinkel zorgde voor de muzikale omlijsting. Onder het genot
van een hapje en een drankje kon men ook de prijsvraag maken. Verder was er voor de kinderen een
springkussen, en werden er gezichten geschminkt in allerlei figuraties. Al met al een leuke dag. Dit is
ook mede te danken aan de vrijwilligers uit Roswinkel en Nieuw-Weerdinge, die tijdens deze dag, en bij
de voorbereidingen hebben meegeholpen om alles in goede banen te leiden.
Hiervoor onze hartelijke dank.
***********************************************************************************

Eerste Streekbode in kleur
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VERENIGING VOOR PLAATSELIJK BELANG
De Vereniging voor Plaatselijk Belang werd opgericht op 7 februari 1907. Het doel van de vereniging is
de bevordering van de groei en bloei van het dorp en het nemen van initiatieven, ten bate van de
ontwikkelingen van het dorp. In deze periode is er behoorlijk wat bereikt: het fietspad, de bouw van de
Badde, het aanstellen van een dorpsconciërge zijn enige zaken die mede door de inspanningen van
Plaatselijk Belang tot stand zijn gekomen. De vereniging heeft de status van erkend overlegpartner; dit
betekent dat de gemeente Emmen altijd vooraf overleg moet plegen met Plaatselijk Belang wanneer zij
veranderingen wil doorvoeren. Het streven is dan ook om veel contact te krijgen en te houden met de
bewoners van Nieuw-Weerdinge, om zo een beeld te krijgen wat er leeft, en dit kenbaar te maken bij de
verantwoordelijke instanties. Het is daarom belangrijk dat mensen op een openbare vergadering komen,
om op deze wijze hun mening te geven. Het bestuur van Plaatselijk Belang coördineert de verschillende
werkgroepen, zoals: werkgroep kemversterking/verkeer, werkgroep buitengebied, werkgroep jeugd,
werkgroep woonomgeving. Max van Mensvoort, voorzitter van Plaatselijk Belang,
************************************************************************************

Zaterdag 18 november jl. vereerde Sint-Nicolaas Nieuw-Weerdinge met een bezoek.
Allereerst kwam de goedheiligman in Nieuw-Weerdinge bij bakker Bos. Hier werd de Sint
welkom geheten door de muzikale klanken van Muziekvereniging Juliana en het welkomstwoord
van de voorzitter van de Handelsvereniging dhr. Wachtmeester. Natuurlijk moest de Sint weer allerlei
tekeningenen presentjes in ontvangst nemen. Terwijl de kinderen, en de ouders nog nagenoten van de
lekkernijen van Bakker Bos, ging Sinterklaas met zijn gevolg op weg naar het centrum van het dorp.
Hier stond hem alweer een groots ontvangst te wachten in de Badde.
Dat de belangstelling voor de Sint nog zeer groot is bleek wel uit het feit dat de Badde bomvol was
en er zelfs buiten nog belangstellenden stonden.
************************************************************************************
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Terugblik op het jaar 2001

************************************************************************************

************************************************************************************
Nieuw uurwerk gerealiseerd in de klok Derde Kruisdiep”

************************************************************************************

************************************************************************************
•
•

GEN-DO-JU bestaat 45 jaar.
Buurtvereniging “De Brug” 55 jaar.
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Terugblik op het jaar 2002
Drents Kampioenen:
Evelien Preenen en Melissa Bosma mogen zich een jaar Drents
kampioen in de paardensport noemen. Evelen Preenen is 14 jaar en
is kampioen geworden op het onderdeel springen. Dit deed ze met
haar pony Justico (D-pony) in de klasse L.2. In het voorjaar is
Evelien ook kampioen geworden op het onderdeel springen. Dit
deed ze met haar pony Silvanna en kwam toen uit in de Z-klasse.
Beide prestaties hebben ervoor gezorgd, dat ze deze maand mee
mag doen aan het N.K. in Ermelo. Een puike prestatie, temeer als je
bedenkt dat Evelien nog maar 21/2 jaar aan wedstrijdrijden doet.
Melissa Bosma is acht jaar en is reservekampioen met een B-pony
in de klasse L.2. Beide meisjes hebben erg veel plezier met de
paardensport, en stoppen er samen met ouders veel vrije tijd in.
Evelien en Melissa, heel veel succes bij de volgende wedstrijden en
we hopen in de toekomst nog veel van jullie te horen.
************************************************************************************
VERKEERSCICUIT V.V.N. afd. Nieuw-Weerdinge:
Donderdag 12 en vrijdag 13
september had 3 VO afdeling
Nieuw-Weerdinge een verkeercircuit
uitgezet nabij
de sporthal. Leerlingen van groep 6,
7 en 8 van de
basisscholen uit Nieuw-Weerdinge,
Roswinkel,
Weerdinge en Emmer-Compascuum
konden hun
verkeerskennis op het circuit in de
praktijk testen. Skelters
moesten automobilisten voorstellen,
fietsers en
wandelaars waren ook van de partij.
De organisatie kan
terugkijken op geslaagde dagen.

************************************************************************************
VOORDRACHTWEDSTRIJD ’T AOL VOLK
Kimberly Naber, Kevin Kaiser, Marco
Kloppenburg en Mark Schimmel, leerlingen van
o.b.s. 't Koppel, wisten door te dringen tot de
finale van de voordrachtswedstrijd van 't Aol
Volk, die gehouden werd op 11 oktober in de
Muzeval. Dit is op zich een hele prestatie. Na een
spannende strijd heeft Mark Schimmel de 2° prijs
van groep 7 en 8 in de wacht gesleept. De Grada
Eding-Askesbokaal is gewonnen door Willemien
Dijkstra uit Sleen.
De winnaars
************************************************************************************
AFSCHEID VOORZITTER VAN DE HANDELSVERENIGING
Onlangs nam de Handelsvereniging afscheid van voorzitter Henk
Wachtmeester.Hij was totaal 40 jaar voor de Handelsvereniging in
verschillende functies actief.Henk is begonnen in 1962 als administrateur. In
1984 ging hij verder als
secretaris en uiteindelijk nam hij in 1991 de voorzittershamer over.
Dhr. Wachtmeester bewondert de aangeboden cadeaus.
NIEUWE VOORZITTER HANDELSVERENIGING
Per l april 2002 is de heer Wijnhold Abbes de opvolger van Henk
Wachtmeester als voorzitter van de Handelsvereniging Nieuw-Weerdinge.
De Handelsvereniging komt niet alleen op voor de belangen van de
aangesloten leden, maar heeft ook een maatschappelijke functie in het dorp.
Het is betrokken bij tal van zaken. De zomerweek bijvoorbeeld, met tal van
activiteiten. Zoals het touwtrekken dat op 14 juni gehouden wordt bij de
familie Heegen. Op 15 juni is wederom een grote jaarmarkt en in de avond
de wielerronde. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen
verschillende verenigingen, aldus de kersverse voorzitter Wijnhold Abbes
************************************************************************************
•

Aanvang bouw nieuw speellokaal voor “De Bentetop”.
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Jubileum editie

Terugblik op het jaar 2003
OP DE TOCHT
Er verdwijnen langzamerhand steeds meer voorzieningen. De bus rijdt niet meer over de
Tramwijk: ik blijf het nog steeds een onzinnige reden vinden, l a 2 minuten tijdwinst voor
aansluitingen op vervolgvervoer. Mensen die van het openbaar vervoer gebruik maken, verzekeren
mij dat vooral in deze winterse periode de bus vaak meer dan een paar minuten te laat is, en dus
wordt bovengenoemde reden tenietgedaan. Dergelijke argumenten helpen niet want, hier geldt het
recht van de sterkste. Een ander voorbeeld van macht van grotere bedrijven was het verdwijnen van
het postkantoor. Werd eerst het postkantoor ingekrompen, door verplaatsing naar de plaatselijke
supermarkt en verkoop en later afbraak van het zo karakteristieke pand, nu schijnt ook deze
voorziening op de tocht te staan. Ik heb begrepen dat de dienstverlening van het huidige
postagentschap tot een minimum beperkt gaat worden In deze tijd van geldautomaten en
"plastic geld" is het kennelijk niet meer rendabel om geld via de balie te verstrekken want ook de
plaatselijke bank scherpt wat dit betreft zijn regels aan.
Met name ouderen worden het meest getroffen door het verdwijnen van deze voorzieningen.
Helaas begin ik steeds beter te begrijpen waarom de woongelegenheid voor ouderen in ons dorp op
de lange baan geschoven wordt. Het wordt straks onmogelijk voor mensen, die de snelle
veranderingen in de maatschappij niet meer kunnen bijbenen, om te wonen in een plattelandsdorp
als Nieuw-Weerdinge
P.J. Krukjes
************************************************************************************
BUS TERUG OVER DE TRAMWIJK
Beste inwoners van Nieuw-Weerdinge. Het is 31 maart aanstaande alweer een jaar geleden dat de
buslijn 73 niet meer over de Tramwijk gaat. Intussen hebben wij (bewoners van de Tramwijk,
Plaatselijk Belang en Stichting Rover) niet stilgezeten. Helaas tot nu toe met het droeve resultaat dat
noch de provincie Drenthe (de opdrachtgever) noch Arriva (de busmaatschappij) onze inspanningen
hebben beloond met de terugkeer van de bus. Omdat wij van mening zijn, en blijven, dat er openbaar
vervoer moet zijn, hebben wij bedacht dan zelf maar iets te regelen. Daarom een éénmalige actie op 31
maart 2003. De bedoeling is om vervoer aan te bieden voor de bewoners van Nieuw-Weerdinge, en
vooral voor de bewoners van de Tramwijk natuurlijk. Daarvoor hebben wij een bus gehuurd die zal
gaan rijden vanaf discotheek Bermuda naar station Emmen. De bus zal vertrekken vanaf Bermuda,
Weerdingerkanaal NZ 273, om 07.45 uur. Maar we gaan dus wel via de Tramwijk. Na aankomst in
Emmen zullen we weer teruggaan over dezelfde route. De bus zal herkenbaar zijn aan het opschrift
ARRIBA.
************************************************************************************

BEZOEK KAMP BUCHENWALD GESLAAGD
Op 15 april is in de Badde het bezoek Buchenwald gepresenteerd aan de ouders van de kinderen van
groep 8 van de beide basisscholen. Dhr. Kleve verwelkomde de ouders en gaf aan opgelucht te zijn dat
het bezoek goed geslaagd is. Opgelucht niet alleen omdat de reis goed verlopen is, maar ook omdat aan
zijn verwachting van het bezoek is voldaan. Door een fotopresentatie, aan elkaar gepraat door Frans
Naber, kregen de ouders een indruk van het bezoek. De indrukken en ervaringen zijn echter
niet geheel weer te geven d.m.v. foto's, hiervoor moet men er zijn geweest. Zeker is, dat de kinderen
hebben gevoeld waar het toe kan leiden als groepen mensen elkaar niet respecteren of als een bepaalde
groep zich boven andere groeperingen verheven voelt. Dit niet alleen door het bezoek aan Buchenwald,
maar ook door de goede voorbereidingen op beide scholen en door het verhaal van dhr. Wierts, die
zelfkampgevangene is geweest. Gelukkig was er vóór en na het bezoek aan kamp Buchenwald ook tijd
voor lol en gezelligheid. Als herinnering is aan de heer en mevrouw Kleve een fotocollage aangeboden.
Tevens werden alle medewerkers bedankt met een bos bloemen. Hulde voor de goede organisatie! Om
te kunnen zien dat de kinderen van onze twee basisscholen wel degelijk een mening hebben over oorlog
en onderdrukking, is er tot 5 mei een expositie in de Badde. G.S.L.
************************************************************************************
HENGELSPORTVERENIGING NIEUW-WEERDINGE:

Hengelsportvereniging NieuwWeerdinge organiseerde op
4 juni j l. een viswedstrijd voor
de kinderen De Bentetop,
't Koppel en de Esdoom uit
Weerdinge waren van de
partij. Met een opgave van 97
kinderen en mooi weer, was
dit een geslaagd evenement.

************************************************************************************
DIGITAAL TRAPVELDJE NIEUW-WEERDINGE
Wat is een digitaal trapveldje ?
Het digitaal trapveldje is een project vanuit de
overheid om mensen te stimuleren om kennis
op te doen met een computer. in Nieuw-Weerdinge
staan in M.F.C. De Badde een zestal computers
opgesteld. Hier worden de mensen op een
laagdrempelige manier, met minimale kosten in
de gelegenheid gesteld om kennis te maken met een
computer.
************************************************************************************
• De Schaatsmarke houdt Elfstedentocht.
• Verhuizing “t Koppel naar het nieuwe pand.
• Jan Aay naar landelijke finale biljarten in Vollenhove.
• OKO-2 Drents koersbal kampioen.
• Meisje-schoolvoetbalteam van de Bentetop kampioen.
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40-JARIG JUBILEUM TEMPO

Handbalvereniging Tempo bestond 18 september al 40 jaar. Dat moest gevierd worden. De kantine werd tiptop
in orde gemaakt en leuk aangekleed, bestuurders mooi in het pak en de receptie kon om half drie beginnen.
Verschillende verenigingen en instanties gaven gehoor aan de uitnodiging met de nodige bloemen en cadeaus.
Ook een vertegenwoordiger van de Nederlandse Handbalbond Noord was aanwezig. Deze overhandigde de voorzitter een vaantje plus een envelop met inhoud. De voorzitter, André Setz, ging even terug in de tijd, daarnaast werden verschillende personen gehuldigd als lid van verdienste of erelid. Na een hapje en een drankje
was om ca vijf uur de receptie ten einde en kon men
zich opmaken voor de feestavond. Door bijna alle leden
en enige oud-leden werd de kantine goed gevuld. Door
het heren- en damesteam werden wat stukjes en sketches opgevoerd in de sporthal, daarna was er koffie in
de kantine. Vanaf negen uur was er een heerlijk kouden warm buffet, keurig verzorgd door Gerard en Willeke Dijkstra. De verdere avond was gezellig met een
hapje en drankje en……karaoke, waar gretig gebruik
van werd gemaakt. Al met al een jubileum om met volle
tevredenheid op terug te zien.
De uitreiking van de hoofdprijs van de verloting in het
kader van het 40-jarig jubileum. De fiets, beschikbaar
gesteld door TIEKS tweewielers, is gewonnen door dhr
J. Meems. Op de foto wordt de fiets overhandigd door
dhr Tieks aan de gelukkige winnaar, dhr. Meems, in het bijzijn van de penningmeester van Tempo, Anne Pijpker.

VERKEERSSITUATIE
De bromfietser ziet iets moois. Sinterklaas rijdt Nieuw-Weerdinge uit.
De kerstman rijdt Nieuw-Weerdinge in. Het paard van Sinterklaas
schrikt van de rendieren van de Kerstman. Het paard bijt de bromfietser
in z’n oor.
Vraag: Wie is hier fout..?

TYPISTE GEVRAAGD

Wij zoeken iemand die De Streekbode wil typen. Hij of zij moet aan de volgende eisen voldoen: Betrokken zijn
bij Nieuw-Weerdinge, kennis van Word, ervaring hebben met de computer, kennis van de Nederlandse taal en
objectief zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jantje Klein.

WIE VERDIENT DE “NIEUW-WEERDINGER PLUIM”?

Het bestuur van Plaatselijk Belang stelt voor om de “Nieuw-Weerdinger Pluim” in het leven te roepen. Deze kan
zijn voor een persoon, een club of vereniging of vereniging of groep. Als u als inwoner van Nieuw-Weerdinge
denkt die persoon of vereniging heeft wel een pluim verdiend dan kunt u deze voordragen. U moet dit wel
schriftelijk doen, met daarbij een motivatie waarom. Ook graag uw naam als opgever vermelden. Graag inzenden voor 1 december naar De Badde. Uit de door u genomineerden zal door ons een keus worden gemaakt. Aan
deze zal dan op de Nieuwjaarsreceptie de “Nieuw-Weerdinger Pluim” worden uitgereikt. Wij wensen u veel succes met de voordrachten.

VERKEERSCIRCUIT 3VO

Donderdag 9 september was het verkeerscircuit nabij de Mondenhal weer opgesteld door 3VO. Kinderen van de basisschool
konden hier weer hun verkeerskennis testen aan de hand van
praktijksituaties, nadat burgemeester Bijl de opening had verricht.

WAK SPORTDAG 2004 IN NIEUW-WEERDINGE

Op woensdag 8 september j.l. was er in het kader van het WAK-project
de bekende sport- en speldag voor alle kinderen van 3 tot 13 jaar in
Nieuw-Weerdinge.
Deze dag werd gezien als afsluiting van het succesvolle vierjarig project
“Werken aan Kansen”, dat op beide basisscholen in het dorp, OBS ’t
Koppel en PCS De Bentetop, en in de peuterspeelzaal, ’t Krummelhof,
plaatsvond. Ook het Sociaal Cultureel Werk was hier intensief bij betrokken. Niemand minder dan de bekende Emmen-speler Joseph Oosting
heeft de officiële opening verricht. Ook in (top)sport is “Werken aan
Kansen” van groot belang!

ANTWOORD VERKEERSSITUATIE
De bromfietser, deze heeft geen helm op!
Lies Berends-Jalving

ZWEMBAD ZOEKT SECRETARESSE

Jarenlang was Lenie Bos secretaresse van zwembad De Wieke. Menig
uurtje van haar vrije tijd was zij actief in het bestuur van het zwembad. Zij heeft nu te kennen gegeven dat zij er mee stopt. Daarom is het
bestuur op zoek naar een opvolger, misschien iets voor u?

EEN PLUIMPJE

Verkiezingen zijn in, op dit moment. Ik doel nu niet op de aanstaande verkiezingen in Amerika, maar op allerlei
verkiezingen van personen die zich in meer of mindere mate onderscheiden. Dit kan zijn op positief gebied.
Hierbij denk ik aan de verkiezingen van de beste beoefenaar in sport of de beste acteurs, schrijvers en dergelijke. Ook zijn er verkiezingen die de slechtste kiezen, bijvoorbeeld wie de slechtst geklede of gekapte persoon zal worden. Ook Nieuw-Weerdinge ontkomt niet aan deze trend. Ik las namelijk in mijn lijfblad dat er een
pluim uitgereikt gaat worden aan een persoon die zich op een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt
voor Nieuw-Weerdinge. Nu vind ik 99% van alle bovengenoemde verkiezingen grote onzin, meestal gaat het om
beeldbuisvulling. Het initiatief dat Plaatselijk Belang heeft genomen om De Pluim in het leven te roepen
spreekt mij daarentegen wel aan. Nu is dit niet omdat ik denk zelf een kans te maken, het schrijven van dit
stukje is de enige bijdrage die ik aan de Nieuw-Weerdinger gemeenschap lever en over het nut hiervan verschillen de meningen. Hoe dan ook, ik vind het leuk om mijn hersenspinsels met u te delen. Dit is waarschijnlijk
geen criterium om voorgedragen te worden. Wie moet dat dan wel worden. Ik kan er een heleboel bedenken,
maar om beïnvloeding te voorkomen zal ik deze namen niet met u delen. Maar, ja er is een maar, wie kiest nu
deze grootste Nieuw-Weerdinger? De Streekbodelezers? De aanwezigen op de receptie? Het bestuur van
Plaatselijk Belang? Het zou leuk zijn als de inwoners van het dorp hun stem konden uitbrengen. Bij deze een
pluimpje voor het pluiminitiatief
P.J. Krukjes
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SPELDRIEDAAGSE IN NIEUW-WEERDINGE
Op 30 en 31 augustus en 1 september heeft in NwWeerdinge een speldriedaagse plaatsgevonden.
Deze driedaagse is naar jarenlange afwezigheid weer
nieuw leven ingeblazen.
Dit op initiatief van het Sociaal Cultureel Werk in
Nw-Weerdinge.

Ruim zeventig kinderen hebben genoten van de drie
dagen,welke in teken stonden van bouwen,spelen,speuren en lekker eten.
Op de eerste dag werd er een heus winkelcentrum gebouwd. Het winkelcentrum werd officieel geopend door
wethouder J. Holman en kreeg de naam Kids Plaza.
De tweede dag werd doorgebracht onder een stralende zon in het zwembad en de derde dag is er naarstig
gezocht naar 19 vossen. Er werd afgesloten met een
gezellige barbecue. Zoals gezegd waren het zeer leuke dagen en zeker voor herhaling vatbaar

PEUTERSPEELPLAATS VERBLIJDT MET 4000 EURO!
Door een actie van de piratencombinatie in ons dorp,
werd onze peuterspeelzaal verblijdt met
een bedrag van maar liefst 4000 euro. Er werd een
week lang non-stop muziek gedraaid vanuit een feesttent op het bedrijventerrein aan het Eerste Kruisdiep.
Vrijdag 26 augustus werd de opbrengst overhandigd
aan leidster Truus Hulshof. Het geld wordt gebruikt
om de buitenspeelplaats grondig op te knappen. Bij deze willen alle peuters, leidsters, vrijwilligers en de ouderraad de piratencombinatie nogmaals heel hartelijk
bedanken!

BURGEMEESTER BIJL IN NIEUW-WEERDINGE

Op donderdag 20 oktober 2005 kwam, op uitnodiging van Plaatselijk Belang, burgemeester Bijl naar NieuwWeerdinge. Hierbij heeft hij een bezoek gebracht aan
onze sporthal “Mondenhal”. De burgemeester werd
door het voltallige bestuur en enkele beheerders ontvangen en rondgeleid door dhr. Doornbos (hoofd beheerders).
Na de rondleiding ging het richting De Badde waar de
voorzitter Klaas Wijnholds van de sporthal, een boekwerk overhandigde aan de burgemeester.
Het boek gaat over het tot stand komen en de periode
vanaf de bouw tot nu, van de Mondenhal.
Tevens werd er over het reilen en zeilen van de sporthal nagepraat. Dit geheel stond onder leiding van
Plaatselijk Belang voorzitter Max van Mensvoort.
De burgemeester loofde de inzet van de beheerders
en het bestuur voor de prima conditie van de Mondenhal.

BAPTISTEN GEMEENTE “DE OPEN POORT” OPENT NIEUWE BOVENVERDIEPING

Op zaterdag 17 september vierde de Baptisten Gemeente “De Open Poort” de opening van hun nieuwe bovenverdieping. De nieuwe bovenverdieping met een fraaie opgang naar boven, met veel lichtinval, geeft ongeveer
150 m2 meer ruimte. Naast de benodigde ruimte moest er ook verbouwd worden met het oog op brandveiligheid. De bouw is in augustus 2004 van start gegaan, door een aannemer casco opgeleverd, en verder door vrijwilligers afgewerkt. Stukadoor- timmer- en installatiewerk enz., allemaal gedaan door vrijwilligers uit NieuwWeerdinge en omstreken. Ook de kosten voor de bouw worden door de leden opgebracht. Een knap staaltje
werk! Om de fraaie kerkzaal zijn 5 zaaltjes gecreëerd voor verschillende activiteiten. Dit moet ook wel want
de Baptisten Gemeente met 130 leden heeft vele activiteitengroepen, onder andere:
meisjesclub van 4 t/m 9 jaar, 20 meisjes
meisjesclub van 9 t/m 12 jaar, 15 meisjes
zondagsschoolgroep The King Kids, tot 12 jaar, 45 kinderen
jeugdgroep Rock Solid, 12 tot 15 jaar, 10 kinderen
jeugdgroep Rock Solid Friends, 15 jaar en ouder, 15 personen
zusterhulp, voor ziekenbezoek, bezoek aan alleenstaanden, ouderen, enz., 20 dames
gemeentegroeigroep, organiseert samenkomsten om verschillende thema’s te bespreken.
Dit alles wordt geleid door de vele vrijwilligers die de Baptisten Gemeente uit Nieuw-Weerdinge rijk is. Vrijwilligers: het cement van de samenleving!

ONTMOETING JEUGD RONDOM DE BADDE MET BUURTBEWONERS.

N.a.v. ernstige overlast door een deel van de jeugd (lawaaioverlast en gevaarlijk rijden met vervoermiddelen)
werd op 13 juni een petitie aangeboden aan de burgemeester door de buurtbewoners. Aansluitend hierop heeft
de burgemeester een gesprek gehad met een deel van de jeugd. De effecten hiervan zijn duidelijk merkbaar.
Op 5 september volgde een ontmoeting met een tiental jeugdigen en de buurtbewoners. In een open sfeer kon
iedereen zijn zegje doen.
De jeugd zou het op prijs gesteld hebben, wanneer de buurtbewoners eerder rechtstreeks kontakt hadden
opgenomen betreffende de klachten. Wanneer dit gebeurd was, zou de irritatie niet zo hoog zijn opgelopen.
Door een beter begrip voor elkaar, is de kans groot, dat de leefbaarheid, niet alleen voor de bewoners, maar
ook voor bezoekers van De Badde, sterk vergroot is.
Dit alles is dan mogelijk geworden door de inzet van burgemeester, politie, Plaatselijk Belang, Sociaal Kultureel
Werk (Sedna), opbouwwerk (Sedna), jongerenwerk (Sedna), buurtbewoners en niet in het laatst door de positieve instelling van de jeugd.

HERFST

Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen, ik heb ’s nachts al lang weer mijn pyjama aan (waar heb ik dit vaker gehoord). Hoewel die pyjama was de afgelopen periode niet zo hard nodig. Temperaturen in oktober die we
in de zomer gemist hebben. Records worden gebroken wat betreft de temperatuur. De doemdenkers over klimaatverandering door broeikaseffect kunnen hun hart wederom luchten. Waar dit op gebaseerd is, ik weet het
niet. Een verbreking van een record van honderd jaar terug met 1 graad geeft wat mij betreft nog geen reden
tot ongerustheid. Wie weet was het 300 jaar terug nog wel warmer. Alleen toen werd het niet gemeten dus is
er geen vergelijking. Trouwens als er in de loop der tijden geen opwarming was geweest in Nederland dan hadden we nog onder het ijs gezeten. En het verdwijnen van de ijstijd was niet de schuld van uitstoot van uitlaatgassen. In die tijd reden er nog geen auto’s, tenminste als mijn geschiedenisleraar op school mij goed heeft
ingelicht. Geen reden tot paniek dus. Mocht het wel warmer worden dan betekent dat subtropische vakanties
dichtbij huis, dus geen reizen meer per vervuilend vliegtuig naar de zon. Warmer betekent minder stoken dus
minder energieverbruik. Mochten de sceptici toch gelijk krijgen dat het door het broeikaseffect komt dan lost
het probleem zich misschien vanzelf weer op. Onzin? Ik weet het niet, ik kan net zo min in de toekomst kijken
als u. Eén ding is wel zeker, het is wel herfst. Dit is te zien aan de vallende bladeren. Dit betekent werk aan de
winkel. Blad ruimen. Je ziet mensen harken en vegen om op deze wijze de overlast van het gevallen blad tot een
minimum te beperken. Ook zie je mensen met supersonische bladblazers in de weer om hun eigen straatje
schoon te vegen, in dit geval blazen. Als de buurman nu hetzelfde doet dan blijven we lekker bezig.
P.J. Krukjes

2006 : Jubileum editie
JONGERENMEETING

Een impressie van de eerste jongerenmeeting
(jeugdkerk) gehouden op j.l. 11 februari in De Badde.
De avond werd georganiseerd door de protestantse
kerken van Nieuw-Weerdinge, Valthe en Valthermond
en de Baptistengemeente van Nieuw-Weerdinge.
Het was verrassend dat er de eerste keer 120 mensen
op af zijn gekomen en er is dan ook besloten dat er in
het najaar zeker een vervolg komt.

ÉÉN JAAR EETTAFELPROJECT STAVO

Donderdag 12 oktober was het precies een jaar geleden dat we zijn gestart met het eettafelproject. Om hier
bij stil te staan hebben we deze dag samen met onze vaste eters, alle vrijwilligers en burgermeester Bijl van
een heerlijke maaltijd genoten. Vóór het hoofdgerecht mochten we genieten van de heerlijke soep, bereid door
Anja Klasens. Na de soep werd het uitgebreide hoofdgerecht opgediend, met aardappelen, bloemkool, peertjes,
rauwkost, appelmoes, rollade en kippenpoten. Natuurlijk weer bereid door onze vaste kokkin, Willeke Dijkstra.
Tijdens het eten werd er gezellig gekletst. Burgermeester Bijl vroeg aan de ouderen wat hun zoal bezighoudt
omtrent Nieuw-Weerdinge. Waar de ouderen onder ons het meest over inzitten is wel de dreigende sluiting van
C1000. “Waar moeten we nu naar toe voor onze boodschappen? We zijn niet zo mobiel om naar Ter Apel of naar
Emmen te gaan”, was de algemene opmerking. Daarnaast is de C1000 ook de plek voor de sociale contacten.
Jammer als dit zou gebeuren.
Na het toetje en met een voldaan gevoel vroeg burgermeester Bij of hij ook nog moest betalen voor dit
etentje. Dit was natuurlijk niet het geval, de burgermeester was immers onze gast. De burgermeester reageerde hierop door te zeggen: “dan trakteer ik voor de
volgende week voor deze groep”.
Na de maaltijd is er nog een groepsfoto gemaakt.
Na een terugblik over het eettafelproject het afgelopen jaar vindt de STAVO dat er nog te weinig deelnemers zijn. Wil het eettafelproject blijven voortbestaan moeten er toch meer personen hier gebruik van maken.

NIEUW-WEERDINGE BEDANKT!

Een vol jaar hebben we er naar toe geleefd en in een paar dagen is het weer voorbij.
Maar het is de moeite waard geweest. Toegeven, het was warm maar dat mocht voor velen de pret niet drukken. Spontane buurtfeestjes duurden tot diep in de nacht en menig flesje prik of wijn is genuttigd. We hopen
dat u allemaal van het ZUIDENVELD in Nieuw-Weerdinge hebt genoten. Wij in ieder gevel wel. Wat ons betreft mag de Gemeente Emmen ons dorp gerust vragen voor de editie van 2014.
We begonnen direct al goed. Vele tientallen kinderen genoten van de voetbalclinic van sc Heerenveen. De opening en de Culturele Avond werden goed bezocht en op de donderdag konden we genieten van een prachtige
optocht met hoogwaardige wagens. Tijdens de Hollandse Avond maakten de artiesten er een dolle boel van,
maar ook Diep Triest wist menig voetje van de vloer te krijgen. De kerkdienst mocht ruim 500 personen verwelkomen en ook tijdens de afsluitende muziekmiddag was de tent gezellig vol. En dan niet te vergeten de
prachtige straatversieringen en de bogen die ons dorp een feestelijke uitstraling gaven.
Buurtgenoten hebben elkaar leren kennen en hebben samen iets leuks gemaakt, samen een drankje genuttigd of
samen de muziekavonden bezocht. De onderling binding is daardoor weer versterkt. En dat is een prettige bijkomstigheid bij zo’n fantastisch feest. Nogmaals, wij hebben er enorm van genoten en vinden het prachtig dat

u ons heeft geholpen om er een geweldig feest van te maken. Bedankt!!
Stichting Zuidenveld Nieuw-Weerdinge: Grietje Naber, Femmie Wachtmeester, Henk Postmus, Stoffer Klaas
Mulder, Wijnhold Abbes, Max van Mensvoort, Harko Naber en Johannes Brunia.

100-JARIG BESTAAN SLAGERIJ DIJKSTRA

Op woensdag 5 juli bestond slagerij Dijkstra 100 jaar.
Om dit heugelijk feit niet ongemerkt voorbij te laten
gaan, was er die avond een receptie in de zaak. Zeer
veel belangstelling was er en Gerard en Willeke mochten vele felicitaties en cadeaus in ontvangst nemen.
Ook de ouders van Gerard keken vol trots toe. Gerard
behoort namelijk tot de 4e generatie Dijkstra die de
slagerij voortzet. Het is ook een echt familiebedrijf
waarbij de ouders van Gerard en ook van Willeke nog
veel hand- en spandiensten verrichten.
Wellicht komt er in de verre toekomst nog een 5e generatie Dijkstra die de slagerij voortzet? De redactie
van de Streekbode wensen Gerard en Willeke en personeel veel succes in de toekomst.

KOERSBALTOERNOOI GEMEENTE EMMEN

Op woensdag 31 mei was het weer zover. Het grote koersbaltoernooi van de gemeente Emmen stond weer op
het programma. Er waren totaal 15 ploegen uit de gehele gemeente Emmen: Nieuw-Schoonebeek, Klazienaveen,
Emmerschans, Emmen en Nieuw-Weerdinge. Uit de plaats Emmen deden zelfs 8 teams mee. Om op een even
aantal teams uit te komen deed er ook nog een team mee uit Hoogeveen.
RAK uit Schoonebeek werd eerste met 121 punten, tweede werd OKO-3 met 111 punten en op de derde plaats
OKO-1 met 106 punten. Om de vierde plaats moest gestreden worden tussen BBE-1 uit Emmerschans en OKO2. Dit werd gewonnen door OKO-2 met 23 tegen 13 punten. OKO was op dit toernooi weer goed vertegenwoordigd!
De bekers en de “Abbes-Hummel” wisselbeker werden uitgereikt door mw. Zandman van Stichting DOK.
Al met al een goed toernooi met een heel sportief verloop. Ook was er de volle medewerking van de sporthalmedewerkers.

NOG ÉÉN KEER

Nog één keer Zuidenveld. Is toch al geweest zegt U? Klopt, maar ik heb nog geen gelegenheid gehad om met u
van gedachten te wisselen over dit geweldig feest.
Ik vond het in één woord geweldig!
In haar eindspeech liep de voorzitster van de commissie, die dit spektakel georganiseerd heeft, naast haar
schoenen. En terecht, want zelden heeft Nieuw-Weerdinge een zo goed georganiseerd en goed verlopen evenement binnen haar dorpsgrenzen gehad. Het weer werkte mee, droog en ietwat aan de warme kant, maar een
kniesoor die daar op let. De optocht was een bezienswaardigheid, de beide feestavonden een grandioos succes
en voor herhaling vatbaar, mooie tot zeer mooie versieringen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Zelfs het
Dagblad van het Noorden kon de positieve stemming niet beïnvloeden.
Overdreven positief dit stukje? Ik vind van niet. Ik ben trots, zoals iedere inwoner van dit dorp kan zijn.
Trots, dat Nieuw-Weerdinge dit toch maar weer gefikst heeft.
Maar goed, aan alle goede dingen komt een eind. Dit is ook het geval wat betreft de vakantie. Althans voor de
meesten onder ons. Een enkele geluksvogel geniet nog van z’n welverdiende vakantie.
Voor anderen is de dagelijkse gang van zaken al weer begonnen, en is de vakantie herinnering. Wel een mooie
herinnering mag ik hopen.
P.J. Krukjes.

2007 : Jubileum editie
BESTE DORPSGENOTEN

Zaterdagochtend, 17 november, 9 uur: we staan bij de
deur van de sporthal om heel Nieuw-Weerdinge welkom te heten. Een enorm ontbijt staat te wachten voor
ons allemaal, want Plaatselijk Belang viert dat ze 100
jaar bestaat. Dat willen ze met ons vieren. Vele vrijwilligers hebben hun beste beentje voorgezet en 450
stoelen en tafels staan klaar. Heerlijke broodjes, beleg, drinken en alles wat je maar bedenken kunt, het
staat er!
Nu is het wachten op jullie, maar de opkomst valt tegen. Is het tijdstip te vroeg, of denk je: “Dit is voor mij niet bestemd”? Misschien gewoon vergeten? Erg jammer allemaal!
Het was een geweldige gezellige morgen. Het ontbijt smaakte zeer goed, het zangkoor zong en de accordeonisten speelden dat het een lieve lust was. Wij bedanken een ieder voor hun inzet op welke wijze dan ook voor dit
gezellig ontbijt en we hopen op een ander volgend feest jullie allemaal wel te verwelkomen.
Groetjes, Dieka en Knelske.

100 JARIG PLAATSELIJK BELANG VOOR DE JEUGD

Vrijdagavond 16 november j.l. bezochten ongeveer 60 jongeren uit Nieuw-Weerdinge een dans/muziek avond in
De Badde. Deze avond werd georganiseerd door het Plaatselijk Belang i.s.m. het S.K.W Nieuw-Weerdinge. Dit
alles ter ere van het 100 jarig bestaan van het Plaatselijk Belang.
De avond stond in teken van dans en muziek. Er werden
verschillende muzieksoorten ten gehore gebracht en
de jongeren kregen de kans om verschillende dansen te
proberen. Zo werd er “les“ gegeven in breakdance,
freestyle en jumpstyle. Aan het laatste onderdeel was
een wedstrijdelement gekoppeld. Wie mocht zich de
beste “jumpstyler”van Nieuw-Weerdinge noemen? Uiteindelijk ging, na een spannende strijd, de eerste prijs
naar Alexandra Platen uit Musselkanaal, de tweede
prijs naar 4 meiden te weten; Nathalie Barenkamp,
Angela Tjeerdsma, Briit Meintjens en Elise Scherphof.
De derde prijs ging naar Jan Wietses en Jarno Goeree. De inbreng van de jongeren was aanvankelijk wat aarzelend maar naarmate de avond vorderde ging het gesmeerd. Ook was er nog een optreden van Rapper Ryan uit
Nieuw-Weerdinge. Deze zeer spontane actie werd enthousiast ontvangen. De nummers die de band Shadows
Beyond speelde vielen goed in de smaak. De Freestyle dansgroep uit Noordlaren gaven een leuke show. Het was
een geslaagde en gezellige avond waarbij de inbreng van de aanwezigen goed was te noemen. Een avond met veel
verschillende elementen op het gebied van dans en muziek, welke zeker voor herhaling vatbaar is.

JEUGDUITWISSELING IN NIEUW-WEERDINGE

In januari is een jeugdgroep uit Nieuw-Weerdinge voor een uitwisseling naar Griekenland geweest. Dat was erg
goed bevallen. Daarom werd in de zomervakantie dit jaar ook weer een uitwisseling gehouden in NieuwWeerdinge. Het was een groot succes, we hadden groepen uit Italië, Bulgarije, Griekenland en Litouwen.
De gasten bleven 10 dagen en verbleven in De Badde, waar veel activiteiten werden gehouden. In deze 10 dagen
leer je elkaar goed kennen en ontdek je veel van andere culturen. Elke groep moest een avond koken, dus dat
was erg afwisselend. Verder werden er veel activiteiten gehouden waarbij je elkaar moest leren vertrouwen of

moest samenwerken. Verder zijn we nog een
dag naar Amsterdam geweest en nog een
dag naar de boerderij van de familie Houwing en natuurlijk bezochten we het festival
C’est la Vie in Emmen. We houden via de
computer contact met de gasten uit de andere landen.
We zijn blij dat we een leuke week hebben
gehad waar we met veel plezier op terug
kunnen kijken.
Jeugd SKW.

JUBILEUM 100 JAAR HSV NIEUW-WEERDINGE

Vrijdag 31 augustus werd er in zaal Oosterhof een receptie gehouden ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Hengelsport Vereniging Nieuw-Weerdinge.
Het was een geslaagde avond met een hapje en een drankje om dit heugelijke en bijzondere jubileum te vieren.
Het bijzondere aspect van dit jubileum werd nog eens benadrukt door
het bezoek van de directeur van Sportvisserij Nederland. In zijn speech
gaf hij aan dat er nog maar weinig hengelsport verenigingen in Nederland dit heugelijke feit gevierd hebben.
Het bestuur wil iedereen nogmaals bedanken voor de getoonde belangstelling.

AFSCHEID BESTUURSLEDEN VV TITAN

Tijdens de jaarvergadering van de vv Titan werd er afscheid
genomen van de bestuursleden
H. hummel en G. de Goede. Beide heren hebben zich 30 jaar
lang als bestuurslid ingezet voor de vv Titan.
Als dank voor bewezen diensten zijn dhr. Hummel en dhr. de
Goede benoemd tot erelid van Titan.
Ook de KNVB heeft de oud Titan-bestuursleden in het zonnetje gezet. Namens de KNVB reikte dhr. Wessels aan beide leden de gouden speld plus oorkonde uit. Langs deze weg willen
we beide bestuursleden nogmaals bedanken voor de bewezen
diensten.
Leden voetbalvereniging Titan

JEUGDSOOS DE BADDE ONTVANGT GELD VAN DE PIRATENCOMBINATIE NIEUWWEERDINGE

De jeugdsoos De Badde heeft een cheque in ontvangst mogen nemen van de Piraten- combinatie.
De cheque met een waarde van €4250 zorgde voor veel verrassing bij de vrijwilligers van de jeugdsoos, welk
een onderdeel is van het Sociaal Cultureel werk.
Wij als Sociaal Cultureel Werk zijn zeer blij met dit gebaar.
Dit geld zal worden gebruikt voor de aanschaf van computers, dit om het digitaal trapveldje uit te breiden. De
computers worden gebruikt voor zowel jong als oud.
Langs deze weg willen we mensen van de Piratencombinatie Nieuw-Weerdinge hartelijk danken.
SKW

2008 : Jubileum editie
EERSTE LUSTRUM OBS ’T KOPPEL (2003-2008)

Om precies 12.00 uur lieten vrijdag 30 mei jl. de 213 kinderen van onze school hun meegebrachte ballonnen op,
op het bovenbouwplein van onze school (zie foto).
Samen met het team en de belangstelling van vele ouders stonden we stil bij het vijfjarig bestaan van OBS ’t
Koppel aan het Gedempte Achterdiep 9 (eerste lustrum).
Maar de geschiedenis van het openbaar onderwijs in Nieuw-Weerdinge gaat veel verder terug: De ontwikkeling
van het openbaar onderwijs heeft een duidelijke relatie met de ontwikkeling van het dorp Nieuw–Weerdinge.
Naarmate de ontginning van het veen – vanuit Ter Apel – voortschreed, kwamen er scholen bij. Reeds in 1881
werd de eerste openbare school, OLS
Nieuw-Weerdinge I gesticht. Deze
houten school stond ongeveer een kilometer van de grens met Ter Apel
(Ertsstraat). Daarna kwamen er nog
drie openbare scholen bij. De laatste
openbare school werd in 1912 in Siepelveen gebouwd (OLS IV). Tot 1973 veranderde er in dit scholenbestand niets.
Daarna zijn er door daling van het leerlingenaantal en door rijksmaatregelen
(1985 invoering basis-school) scholen
gesloten of samengevoegd. In augustus
1992 fuseerden beide toen nog aanwezige openbare basisscholen van Nieuw–Weerdinge: OBS de Stiep (voorheen OLS II) en OBS de Springplank
(voorheen OLS III). De gefuseerde school kreeg de toepasselijke naam OBS ’t Koppel, maar de beide afdelingsnamen bleven intact. In februari 2003 werden beide afdelingen ondergebracht in een volledig nieuw gebouw aan het Gedempte Achterdiep 9. Door deze volledige samenvoeging van het openbaar onderwijs in ons
dorp, was de symboliek van onze naam ’t Koppel’ alleen maar sterker geworden en sluit het volledig aan bij de
missie van het openbaar onderwijs: met elkaar en voor elkaar! (vgl. officiële opening 28 mei 2003). Uit het
voorgaande verhaal blijkt de onlosmakelijke verbondenheid tussen de openbare school en het dorp en het leek
ons leuk om de huidige bewoners van het dorp daar nog ’s van op de hoogte te brengen!
Namens alle geledingen van OBS ’t Koppel
G. Meijerink, schoolleider

INTERNATIONAAL JEUGDVOETBALTOERNOOI NWVV/TITAN

V.V. TITAN bestaat op 1 juli 2008 alweer 75 jaar. Naar aanleiding daarvan houden wij, van de jeugdvereniging
NWVV/TITAN, een voetbaltoernooi voor onze jeugd op 7 en 14 juni 2008. Er zullen over deze 2 dagen 56
teams actief met hun hobby bezig zijn op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat in Nieuw-Weerdinge. Op 7 juni
beginnen de B- en D-jeugdspelers hun wedstrijden en op 14 juni komen de C-, E- en F-jeugd in aktie. Wij hopen
natuurlijk op enkele sportieve, gezellige en zonnige dagen.
Wij als vereniging verheugen ons, dat er door een aantal sponsoren dit mogelijk wordt gemaakt. Voornamelijk
door het stimuleringsfonds van de RABOBANK Emmen/Coevorden. Zonder deze sponsor zou het niet mogelijk
zijn om dit toernooi zo grootschalig te kunnen houden. Andere Sponsoren zijn: V.V TITAN, NAM, Unive,
Trendshop, Ford Boxem, Businessclub Titan, Supportersvereniging Rood/Wit, Volksbank Rütenbrock/Lathen,
CPC sportprijzen Coevorden.
De jeugdteams komen o.a. uit Borger, Hardenberg, Wildervank, Emmen, Coevorden, Koekange, Hoogeveen,
Fehndorf (D), Rütenbrock (D), Klazienaveen, Witteveen, Emmer Compascuum, Nijeveen, Roswinkel, NieuwDordrecht en Tweede Exloermond.
Kom kijken en moedig uw vereniging of team aan op één van deze dagen.

DAMES 1 VAN NIVOC KAMPIOEN!

Zaterdag 12 april zijn de dames van volleybalvereniging
NIVOC kampioen geworden in de 3e klasse!
Na de hele competitie royaal bovenaan te staan, werd het
op het laatst toch nog spannend. Maar het is gelukt, en
met volle overtuiging zijn de laatste 4 punten behaald,
waarna het tijd was om het kampioenschap te vieren!
Op de foto staan vlnr: Johan Koorman (trainer), Wilma
Tiepel, Anita Santing, Nienke Luit, Nathalie Huizing, Nina
Duursma, Elly Zefat, Linda Koops en Marleen Potze. Op de
foto ontbreekt Natasja Blanken.

AFSCHEID JANTJE KLEIN

Na dertien jaar zich in te hebben gezet voor De Streekbode heeft Jantje Klein besloten te stoppen als betuurslid van St. Dorpskrant Nieuw-Weerdinge. Dertien jaar terug stond de St. Dorpskrant, door meningsverschillen van de toenmalige bestuursleden, op het punt te gaan stoppen met het verzorgen van De Streekbode.
Jantje en Coba Dokter vonden dit toen zo jammer, zodat ze hadden besloten om hier met z’n tweeën mee door
te gaan. Drie á vier jaar zijn Jantje en Coba doorgegaan met De Streekbode. Doch met z’n tweeën bleek wel
dat dit toch wel erg moeilijk was om dit te blijven organiseren.
De redactie, het nieten (toen nog), de financiën, de bezorging, de adverteerders, alles moest geregeld worden
door deze twee dames. Jantje deed de redactie, toen nog op een typemachine. Een taalfoutje werd gecorrigeerd met typex of nog erger, alles moest worden over getypt. Drie dagen was ze bezig om het krantje, inclusief de lay-out, klaar te krijgen voor de drukker. Op een gegeven moment was het niet meer te doen met z’n
tweeën. Er was geen overzicht meer, de financiën, de bezorging, de adverteerders, het werd een warboel! Jantje dacht: “Ik stop er mee, of er moet een bestuur komen”. Ze heeft toen personen benaderd en zo is het,
deels, huidige betuur ontstaan. Coba is na een korte tijd gestopt, maar Jantje is nog een lange tijd doorgegaan
om de redactie op zich te nemen (wel met een computer!) en als secretaresse van het bestuur. Ruim een jaar
terug is Jantje gestopt met het redactiewerk en als secretaresse, ze bleef nog wel bestuurslid. Het secretaris– en het redactiewerk is over genomen door andere bestuursleden en de lay-out is over genomen door drukkerij Abbes-Hummel.
Al met al, we kunnen wel stellen dat mede door toedoen van Jantje dorpskrant De Streekbode nog steeds bestaat! Onze grote waardering gaat dan ook uit naar Jantje Klein.

KOORTS

Begint de oranjekoorts bij u ook al een beetje te stijgen? Is het niet van de voorpret, dan is het misschien wel
van de ergernis. Want of u nu voetballiefhebber bent of niet, u kunt er niet omheen, het EK nadert met rasse
schreden. Met het naderen van het EK verhevigt ook de aandacht van media en reclame voor dit evenement.
Iedereen probeert een graantje mee te pikken. Een tot trommel omgetoverd hoofddeksel, een zogenaamd
brulshirt en dit keer geen wuppies maar welpies. Aan het aantal feestvreugde verhogende artikelen zal het niet
liggen want die zijn ruimschoots voorhanden. Wanneer de presentatie wat betreft de omvang hier gelijke tred
mee houden dan komt het Nederlandse elftal een behoorlijk eind. Stijgt de oranjekoorts tot een onacceptabel
hoog niveau, dan kunt u altijd een verfrissende duik nemen in ons plaatselijk openluchtzwembad. Deze is onlangs, ietwat later dan gepland, weer geopend. Tegenvallende onderhoudswerkzaamheden was de oorzaak van
deze vertraging. Het voornemen mijnerzijds om het zwembad met een bezoek te vereren heb ik nog niet tot
uitvoering gebracht, maar zit nog steeds in de planning. Mocht u de laatste tijd hebben getwijfeld aan mijn
loyaliteit aan het plaatselijke zwembad, dan kan ik u verzekeren dat ik De Wieke een warm hart toedraag. De
kritische kanttekeningen zijn opbouwend bedoeld. Bezorgdheid is de drijfveer achter deze kritische noot. Ik
hoop mede voor het zwembad dat de gunstige weersomstandigheden aanhouden zodat het een topseizoen zal
worden. Als dan Oranje ook nog kampioen wordt kan deze zomer niet meer stuk.
P.J. Krukjes.

2009 : Jubileum editie
SUPERMARKT DE SPAR

Even voorstellen: Zoals u vast al heeft vernomen hebben wij voor de zomervakantie de Spar supermarkt in
Nieuw-Weerdinge overgenomen. Wie zijn wij: wij zijn Jan en Ina Stevens.
Ik, Jan, ben al vanaf mijn 15de jaar werkzaam in de supermarkt. Ik heb veel gezworven door heel NoordNederland. Ik was toen nog in loondienst bij Jan de Boer supermarkten. Ik heb o.a. gewerkt als bedrijfsleider
in een vijftiental filialen, o.a. in Musselkanaal en in Emmerhout. Zeven jaar geleden heb ik, samen met Ina besloten om voor ons zelf een supermarkt te beginnen. Het werd een Spar winkel in onze woonplaats Beilen. Door
toenemende concurrentie moesten wij helaas na zeven jaar stoppen met onze winkel in Beilen. Vanuit de Spar
organisatie kwam toen het verzoek om de Spar winkel in Nieuw-Weerdinge over te nemen. Na een paar anonieme bezoekjes hebben wij besloten om het te doen. Zodoende zult u ons vaak aantreffen in de winkel. Op personeel gebied is er niet zo heel veel veranderd en zult u de vertrouwde gezichten terug zien, op een paar na.
Wat willen wij graag: Wij willen uiteraard een boterham verdienen. We willen plezier hebben in ons werk en we
maken graag een praatje. Zoals we hebben gemerkt mogen de inwoners van Nieuw-Weerdinge ook graag een
praatje maken, dus dat komt wel goed.
Een supermarkt in het dorp is voor veel mensen heel belangrijk en dat beseffen wij ook. Wij zullen er alles aan
doen om het u naar de zin te maken. Wanneer u nog nooit naar binnen bent geweest, laat u eens verrassen door
het complete assortiment en de vriendelijk sfeer.
U hoeft niet voor uw dagelijkse boodschappen naar een ander dorp wij zijn ruim gesorteerd in zowel vers als in
het normale assortiment. Ook kunnen wij u voorzien van vers gebak en van verse bloemen.
Mocht u ondanks het ruime aanbod toch niet kunnen vinden wat u zoekt, wij helpen u graag en we zullen altijd
kijken en proberen u te helpen.
Graag tot ziens in onze supermarkt: Spar Nieuw-Weerdinge

J.P. KRUKJES BEDANKT!

U hebt het vast wel gemist, de column van J.P. Krukjes.
Zoals Krukjes zelf al had aangegeven is zij wegens andere drukke werkzaamheden hiermee gestopt.
Hierbij willen we Krukjes nog vriendelijk bedanken voor haar leuke columns die zij maar liefst tien jaar lang
heeft geplaatst in de Streekbode.
Bestuur en redactie Streekbode.

CULTUUR LIVE OP ’T PLEIN SUCCESVOL!

Op 12 september heeft voor het 4e maal het festival
“Cultuur Live Op ’t Plein” (CLOP) plaats gevonden in NieuwWeerdinge. Het cultureel festival stond dit jaar in het teken van sfeer, gezelligheid, lekkere hapjes en goede muziek.
Het middagprogramma had een multi-cultureel karakter. De
kramen werden vertegenwoordigd door een aantal culturen.
Volwassenen en kinderen konden deelnemen aan verschillende workshops zoals krijttekeningen maken en werken met
filo-deeg. De djembee workshop trok erg veel belangstelling
en zorgde voor “ware concerten” op het plein. Een 4-tal
bands uit de regio en daarbuiten hebben tijdens de avond
gezorgd voor top muziek. Spetterende optredens van Shadows Beyond, Backspace, Blackroad en de Høksons
hebben velen op het Beertaplein laten swingen! Ook dit jaar had het festival niet kunnen plaatsvinden als er
niet zoveel mensen hun bijdrage hadden geleverd. Bij deze willen we alle vrijwilligers en overige “handen” bedanken voor hun inzet en medewerking. HARTSTIKKE BEDANKT!
In 2010 bestaat het CLOP-festival 5 jaar, reden voor een lustrumfeestje!
Houd de Streekbode in de gaten voor nieuws hierover!

BEËINDIGING BUURT- HUURDERS EN SPEELTUINVERENIGING

Na 50 jaar zijn wij genoodzaakt om de Buurt- Huurders en Speeltuinvereniging te beëindigen omdat er niet
genoeg bestuursleden meer zijn.
Na herhaaldelijk een advertentie te hebben geplaatst in De Streekbode is gebleken dat er geen animo voor is.
Hierdoor is de vereniging met ingang van 1 januari 2009 gestopt.
Het bestuur heeft besloten dat het geld wat over is te schenken aan het dierenpark De Wenke.
Hierbij willen wij alle leden vriendelijk bedanken.
Het bestuur.

WWW.NIEUW-WEERDINGE.COM

De vernieuwde website van Nieuw-Weerdinge is al weer een poosje in de lucht. De reacties zijn tot nu toe erg
positief. Het aantal bezoekers is per week groeiende. De site kan echter nog verder uitgebouwd worden maar
daar hebben we ook uw hulp bij nodig. We roepen daarom ook bewoners, verenigingen en bedrijven op de site
eens kritisch te bekijken en daar waar nodig is aanvullingen te geven. U kunt opmerkingen / aanvullingen mailen
aan het beheer van de website. Met name de activiteitenkalender kan nog vele aanvullingen gebruiken. Verenigingen kunnen gratis een pagina op de website krijgen waarin alle informatie van hun vereniging vermeld staat.
Een aantal verenigingen heeft daar inmiddels gebruik van gemaakt.
Het emailadres is op de site te vinden. We rekenen op uw bijdrage.

INSPIRERENDE DISCUSSIEAVOND OVER DORPSANALYSE

Dinsdagavond 10 november waren ruim 50 mensen aanwezig in De Badde. Onderwerp van gesprek was de dorpsanalyse Nieuw-Weerdinge. De dorpsanalyse is het resultaat van vele gesprekken die Bouke Brouwer en Paul
Blaauwgeers van Emmen Revisited hebben gevoerd. Gesprekken met jong en oud, met bewoners, met professionals en met beleidsmakers. Allemaal met als doel om een goed beeld te krijgen van Nieuw-Weerdinge. Wat gaat
er goed en wat kan beter? Wie heeft plannen voor wat? Waarin kunnen we samenwerken? Waar moeten we
voor oppassen?
De avond in De Badde werd geopend door dorpscoördinator Paul Blaauwgeers en daarna was het woord aan programmamanager Bouke Brouwer, die in het kort aangaf wat Emmen Revisited inhoudt en hoe het vervolg er uit
ziet. De dorpsanalyse moet namelijk uitmonden in een dorpsprogramma Nieuw-Weerdinge. In dat dorpsprogramma komt te staan wat er concreet in het dorp moet gaan gebeuren.
De aanwezigen waren deze avond verdeeld over vier gespreksgroepen. Elke groep behandelde vier
leefbaarheidsthema’s: wonen, woonomgeving, voorzieningen en sociaal klimaat. De leden van het dorpsteam leidden de discussies in de groepen. Vraag aan de groepen was of de dorpsanalyse het bij het rechte eind had. Dat
bleek niet altijd zo te zijn. Zo zijn er wel degelijk nog huisvestingsproblemen voor ouderen in het
dorp. ’Bouw nog een huurcomplex voor ouderen en je hebt het zo verhuurd’, was de algemene mening. En: ‘geef
prioriteit aan de oude plekken in de oude bouw boven uitbreiding in Mandebroek’. Over de markt voor luxueus
wonen in Nieuw-Weerdinge moeten we vooral ons geen illusies maken. Die markt is er gewoon niet. En er bestaat wel degelijk eenzaamheid in het dorp, maar die zie je op het eerste oog niet. Nieuw-Weerdingers lopen
namelijk niet met hun problemen te koop.
Alle aanwezigen waren het erover eens dat het grootste probleem in Nieuw-Weerdinge de ‘oude bouw’ is. De
problemen daar blijken dermate groot dat Lefier nog tijdens de avond aankondigde om snel een verbeteringsinitiatief te starten. Dit voornemen werd met veel instemming begroet.
Alle tijdens de avond gemaakte opmerkingen zijn genoteerd en worden door Paul en Bouke meegenomen om te
worden verwerkt in de definitieve dorpsanalyse. Deze vormt de basis voor het dorpsprogramma. Naar verwachting zal dit dorpsprogramma met enkele maanden klaar zijn.

WAANZINNIG WEEKEND IS AL WEER VOORBIJ….

In Nieuw-Weerdinge niets mogelijk? Niets is minder waar. Wat een leuk feestweekend is het geweest met
fantastische activiteiten! Complimenten zijn op z’n plaats voor het bestuur en niet te vergeten voor alle vrijwilligers die belangeloos hun vrije tijd hebben opgeofferd. Op dus naar volgend jaar! Ook op naar de jaarmarkt op
4 juli a.s., altijd een grote publiekstrekker. Ook op naar het weekend van Hollands Artiestengala t.b.v. KIKA op
4, 5 en 6 september. Ook op naar Cultuur Live Op ‘t Plein (kortweg CLOP) op zaterdag 12 september. In
Nieuw-Weerdinge niets mogelijk? Kijk naar bovenstaande en zie hoe Nieuw-Weerdinge op de kaart wordt gezet!
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WINTER IN NIEUW-WEERDINGE

IJSVERENIGING “DE SCHAATSMARKE”

Op vrijdag 12 februari waren er weer priksleewedstrijden voor de schoolkinderen uit Nieuw-Weerdinge. De
groepen 5 t/m 8 waren hiervoor uitgenodigd. Het was net als vorig jaar weer een spannende strijd. De kinderen

werden volop aangemoedigd door ouders, opa’s en oma’s en klasgenootjes. Ook is er een wisselbeker, die is vorig
jaar gewonnen door De Bentetop. Om deze beker te bemachtigen strijden de juffen en de meesters van beide
scholen tegen elkaar. Ook dit jaar ging de beker weer naar De Bentetop.
Verder was er o.l.v. Gonnie Brunia weer een ijshockeyclinic. Ook hier deden de kinderen enthousiast aan mee.
Gonnie, onze hartelijke dank hiervoor. Verder willen we bij deze ook alle vrijwilligers bedanken voor hun medewerking

VERBOUWING JEUGDSOOS VOLTOOID

Een groep jongeren van jeugdsoos De Badde verveelde
zich niet in de kerstvakantie. In hun vakantie namen ze
de renovatie van de jeugdsoos op zich. Van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat werden vele handen uit de
mouwen gestoken. Op 2e kerstdag was de feestelijke
gala-heropening

NIEUWS VAN DE WENKE

We zijn enorm trots op het winnen van De Pluim dit jaar. Onze hartelijke dank aan iedereen die op ons gestemd
heeft. Het betekent een stuk waardering voor ons werk. Tegelijk is het een stimulans om op dezelfde voet
door te gaan. Voor de dieren is de winter niet de gemakkelijkste periode. De geiten en een aantal hoenderen
zijn binnen, terwijl de konijnen vooral bij koude wind extra beschutting krijgen. Ook is het van belang dat de
dieren ’s nachts een droge plek hebben. Door bevriezing van het water is het tevens zaak om voor voldoende
drinken te zorgen. Toch komen de dieren over het algemeen prima de winter door. Helaas is een van de damherten ziek geworden en dood gegaan. We hopen dan ook dat de bok zijn werk goed heeft gedaan en we dit
jaar jonge hertjes kunnen bewonderen. Zo gauw het weer het toelaat beginnen we met het maken van een groter buitenverblijf voor de konijnen. De materialen zijn er al. Tenslotte zijn we enorm blij met het extra voedsel dat door de mensen gebracht wordt. Ga daar vooral mee door. Met name brood (niet verschimmeld) en

groenteafval is welkom. U kunt het in de bak bij de
ingang doen of, als er vrijwilligers zijn, binnen afgeven. Samen met de dieren zien we uit naar een mooi
voorjaar.

JUF TRUUS 25 JAAR PEUTERSPEELZAALLEIDSTER

Dinsdagmorgen 9 februari werd er gevierd dat juf
Truus Hulshof al 25 jaar als peuterspeelzaalleidster
verbonden is aan de peuterspeelzaal (psz) ’t Krummelhof. Het werd vooral een feestje voor de peuters, geheel volgens de wens van juf Truus.
De grote zaal van de Badde was gevuld met peuters en
hun ouders, collega’s en stagiaires van juf Truus en de
leden van de ouderraad. Nadat juf Truus en haar man,
kinderen en kleinkinderen aanwezig waren verscheen
Fee Weenie op het podium. Zij bleek erg verdrietig te
zijn, maar gelukkig was ook haar zus Kieliekielie gekomen. Samen met de peuters werden er verschillende
manieren bedacht om Fee Weenie weer op te vrolijken.
Er werd gelachen, gezongen, gedanst en bloemen verzameld. Echter het vrolijkst werd Fee Weenie door de
vele vriendjes die ze op het podium kreeg. Tijdens de pauze en na afloop van de voorstelling werd juf Truus
getrakteerd op vele cadeaus van de peuters, hun ouders en collega’s. De ouderraad had ervoor gezorgd dat alle
peuters een leuk kunstwerkje voor juf Truus konden maken, dat later ingebonden wordt in een mooie map.
Tanja Wolters en Laura Saadhoff boden een bos bloemen en een juweliersbon bon aan namens de ouders en de
ouderraad. De Welzijngroep Sedna, vertegenwoordigd door Jack Spijkerman (manager p.s.z.) en Hilda Brandsma (teamleider p.s.z.) hadden ervoor gezorgd dat Fee Weenie en haar zus Kielielkielie (Klankkleur Projecten)
dit feestje kwamen mee vieren. Op de valreep van de morgen kwam de razende reporter van de Streekbode
ook nog binnenvallen.

BEDRAG GESCHONKEN AAN KLEVE-COMITÉ

Onlangs nam de heer Henk Meijer afscheid als directeur van de RABO vestiging Emmen – Coevorden, om hierna
een andere functie binnen het bedrijf te aanvaarden.
Op zijn verzoek gaven de genodigden op zijn afscheidsreceptie in plaats van cadeaus geld, dat de heer Meijer
wilde schenken aan het “Kleve–comité” in Nieuw-Weerdinge.
De leden van dit comité zetten zich al acht jaar ervoor in om de leerlingen van de groepen acht van de beide
basisscholen in Nieuw-Weerdinge door middel van verschillende projecten een en ander bij te brengen over
“respect”. Respect voor de eigen woon- en leefomgeving, respect voor mensen met een ander geloof, van een
ander ras , een andere nationaliteit, enzovoort.
Dat de RABO-bank deze projecten een warm hart toedraagt, blijkt wel uit het feit dat enige jaren geleden
vanuit het Stimuleringsfonds van de bank al eens een bedrag van € 3500 is geschonken.
De op de receptie aanwezige gasten ondersteunden het voorstel van de heer Meijer van harte: een bedrag van
€ 1425 werd ingezameld , welk bedrag inmiddels aan het Kleve-comité is overgemaakt.
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