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COMITÉ VRIJHEID 2020 NIEUW-WEERDINGE.
Zowel in 2020 als in 2021 hebben we als dorp ons 75 jaar
bevrijding niet kunnen vieren. Het Comité Vrijheid NieuwWeerdinge heeft besloten om 75 jaar bevrijding alsnog te
herdenken/ vieren met onze inwoners.
We hebben een nieuwe datum vastgesteld. Het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid NieuwWeerdinge gaat nu plaats vinden op 7, 8 en 9 april 2022. We zijn nu bezig om het programma rond
te krijgen
Wij houden u op de hoogte via De Streekbode. Comité Vrijheid 2020 Nieuw-Weerdinge.

BADMINTON IN DE MONDENHAL
Weten jullie dat we een badmintonvereniging hebben
in Nieuw-Weerdinge? Wie kent het niet; ’s zomers een
pluimpje overtikken in de tuin. Dit kan ook in de
Mondenhal onder begeleiding van een doorgewinterde
badmintonspeler, Wim Theunissen, die ons de fijne
kneepjes bijbrengt. We zoeken nog meer leden om
deze leuke sport te beoefenen. Het is voor elk niveau,
iedereen kan het (leren), sportplezier staat voorop. Lijkt het je wat? Elke donderdagavond van zeven
tot half negen badmintonnen wij in de Mondenhal. Je bent van harte welkom om dit eens gratis te
proberen.
Bestuur badmintonvereniging.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
5 december
Plaats: De Hoeksteen / Valthermond
Tijd: 10.00 uur. Voorganger Ds. J. Mellema. Tweede Adventszondag
12 december
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00, voorganger Ds. P.A. van Elten. Derde Adventszondag
De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info

Baptisten gemeente de Open Poort:
5 december
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. P. van Bruggen
12 december
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. R. Peters
De diensten zijn ook te volgen via ons YouTube-kanaal of via onze website www.deopenpoort.nl

KOOPJES
Spelregels “koopjes”.
De bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, die men van de hand wil
doen, goedkoop aan te bieden. Om de koopjes te laten plaatsen kan men de tekst (niet te lang) met
1 euro per artikel in een gesloten envelop inleveren bij de inleveradressen. Voor nieuwe spullen kost
een koopje € 3,- per artikel. Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.) kosten € 5,-, met een
foto € 7,5

Oud ijzer en metalen. Wordt gratis gehaald
Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap
Tel: 06 - 55808002

Heerlijke spekdikken,
10 voor € 6,00.
Bestellen t/m 15 dec. bij Hulshof.
Tel: 0591 – 521 181 of 06 - 5413 7736.
Bestellingen af te halen op 23 of 24 dec.
Weerdingerkanaal ZZ 1
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ONTDEK HET PLEKJE
De foto links is gemaakt van
de schuurtjes van de firma
Van der Veen/ Houtbouw aan
het Wk zz 30. Negen juiste
oplossingen binnen gekomen.
Na loting is Jan Timmer de winnaar geworden. Gefeliciteerd! De bon voor
een droge worst kan worden opgehaald op onderstaand adres. Waar is de
foto rechts gemaakt? Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het emailadres streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z. 122,
tel: 0591-522091.
De winnaar maakt kans op een droge worst van één van onze slagers.
Laat ons je antwoord weten. Denk wel aan de kopij inleverdatum. Niet
geschoten is altijd mis en iedereen heeft evenveel kans. Veel succes!!

COLLECTE ALZHEIMER
Ik zou graag alle collectanten willen bedanken voor hun inzet voor Alzheimer
Nederland.
Met elkaar hebben we € 740,00 opgehaald. Natuurlijk wil ook diegene bedanken
die hun gift via de app hebben overgemaakt. Héél erg bedankt iedereen!
F.Camies
Wijkhoofd/coördinator, Nieuw- Weerdinge.
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Winters Weekend Weerdingermond
Op zaterdag 11 december zal de eerste editie plaats vinden van 17:00 - 21:00 uur. Wij werken vanuit
Stichting Festiviteiten in samenwerking met Plaatselijk Belang. Ons doel is om een Winterse Avond te
creëren met lampjes en gezelligheid.
Er is een puzzeltocht uitgezet welke je kunt rijden. Deze is geplaatst in De Streekbode (volgende
bladzijde) en wordt ook geplaatst op onze Facebookpagina. Je kunt hier leuke prijzen winnen door
het deelnameformulier, welke op de achterkant van de puzzel staat, in te leveren bij Café de
Buurvrouw, aan het einde van de tocht. Prijzen worden beschikbaar gesteld door lokale
ondernemers.
Tijdens deze tocht kun je letters vinden en op sommige plekken is er een Corona-proof activiteit te
doen. Houd rekening met de geldende basis regels .
Lasergamen met Jordy van der Werﬀ. Op het terrein van Alrik: Weerdingerkanaal zz 113.
Opgave: wintersweekendweerdingermond@gmail.com
Op de foto met Anna Elsa en Olaf van Frozen. Diverse kleine spelletjes onderweg.
Muziek op diverse locaties. Take a way food lokale ondernemers. Gratis chocomelk op diverse
punten.
Wedstrijd verlicht huis /straat:
•

Versier je huis zo mooi mogelijk, dit mag eenvoudig zijn of juist heel uitbundig.

•

Dit mag je alleen doen of met een hele straat/blok.

•

Er is zowel een prijs te verdienen voor een individuele verlichting en een prijs voor de gehele
straat.

•

Alle opgaves worden onafhankelijk beoordeeld, tussen 7 en 11 december.

•

Er zijn prachtige prijzen te verdienen. Dit prijzengeld is beschikbaar gesteld door lokale
ondernemers.

•

Opgeven kan op: wintersweekendweerdingermond@gmail.com

Een winterse groet, Bianca Beens, Marga Haandrikman, Rik Kuiper, Belinda Hummel, Annelies Prins,
Daniëlle Slingerland, Wendy Katoen en Anja Hilgen.
*Op moment van schrijven kan het volgens de geldende regels doorgaan. Mocht dit veranderen
kunnen wij aanpassingen doen. Hou daarom onze Facebook in de gaten.*
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Vervolg Winters Weekend Weerdingermond
Puzzeltocht Winters Weekend Weerdingermond
Rondom de volgende punten kun je letters vinden en een kleine activiteit uitvoeren.
*Bij de familie Boelen (Alrik) gaat het lasergamen plaats vinden
*Bij cafe de Buurvrouw en Supermarkt van Klinken komt een brievenbus te staan waar je de
oplossing van de puzzel kunt inleveren.
Probeer grote groepen te vermijden ivm Corona.
1. Tjeerdsma Tuin en Park Weerdingerkanaal nz (tevens een activiteit)
2. Familie Volkers Noordveenkanaal
3. Maatschap Naber Siepelveenwijk zz
4. Erik Zuidema Siepelveenwijk
5. Tis Bruukt Tramwijk zz
6. Herenlandweg
7. Eerste kruisdiep
8. Vledderdiep Jet’s Brocante
9. Sikken Weerdingerkanaal zz (tevens Activiteit) 10.Derks Steigerbouw
11. Nieuwe Mandebroek
12. Oude Mandebroek
13. De Grijze duif
14. Kindercentrum Calimero (tevens activiteit)
15. Nieuwe plan Lokkerstraat/Beugelstraat.
16. Nieuwe plan Lokkerstraat Beugelstraat (tevens activiteit)
17. Baptistenkerk De Open Poort (Zang)
18. De Stobbe/ De Trippen
19. Harm Groenewold Siepelveenwijk (tevens Activiteit)
20. Weerdingerkanaal nz 43 (bij het bankje)
21. Schadecentrum Rengers (activiteit)
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NIEUWE AFDEKVLOER EN PODIUM VOOR DE MONDENHAL
Onlangs hebben we een eigen afdekvloer en een groot mobiel podium
aangeschaft. Dit hebben we kunnen doen mede door de financiele hulp
van het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken en het Lukkien-Folkerts
fonds.
Ook proberen we nog de financiele middelen binnen te krijgen om de
vluchtuitgangen te verbreden. Dit worden dan dubbele vluchtdeuren, zodat er maximaal 750
personen tegelijk in de sporthal aanwezig mogen zijn.
Dit alles doen we om de sporthal breder inzetbaar te maken voor ook o.a. culturele- en commerciële
activiteiten. De oorzaak van de financiёle problemen van de Mondenhal is immers dat de
bezettingsgraad veel te laag is.
Nu maar hopen dat, naast de sportieve activiteiten, de Mondenhal ook wordt gebruikt voor
culturele- en commerciële activiteiten.

Naast een grotere bezettingsgraad hebben we ook nog meer donateurs en sponsoren nodig.
Wilt u donateur of lid van de “club van vijftig” of sponsor worden bel dan:
0591521637 of mail Mondenhal@kpnmail.nl en één van onze vrijwillige medewerkers komt bij u
langs.
Bestuur Mondenhal.
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UITSLAG RABO CLUBSUPPORT
Dankzij jullie stemmen zijn er weer mooie bedragen bijgeschreven op
onze rekeningen.
-

De Streekbode

€ 434,62

-

Voetbalvereniging TITAN

€ 881,68

-

Jeugd NWVV/Titan

€ 942,09

-

Stichting Sporthal

€ 640,02

-

Stichting Volksvermaak

€ 180,87

-

T.C. Nitec

€ 229,20

Fantastische bedragen! Alle stemmers hartstikke bedankt!
Wel lid maar niet gestemd? Jammer, dat is een gemiste kans op een nóg hogere opbrengst.
Bent u nog niet gratis lid van de RABO-bank? Regel het dan direct even via de website of de app en
dan kunt u in oktober 2022 ook stemmen.
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TIMMERMAN
“Woar woonst?”, vroeg de één. “In de Oale Bouw in de Timmermanstroade”, zei de ander.
Tot een paar jaar geleden was dit antwoord heel goed mogelijk. Totdat Lefier haar sloopplannen ging
uitvoeren en alle huizen aan de H.E. Timmermanstraat, en nog veel meer dan dat, met de grond
gelijk maakte. En hiermee verdween ook de H.E. Timmermanstraat uit Nieuw-Weerdinge. We kregen
er een wel heus park voor terug.
Wie was H.E. Timmerman eigenlijk? Er is natuurlijk niet voor niets al ruim voor de 2e Wereldoorlog
een straat naar hem vernoemd. Een klein onderzoekje geeft al snel duidelijkheid. Na een hoop
juridisch getouwtrek en een heleboel procedures kon het startsein voor ‘de verveening van den
marke’ worden gegeven. De eerste stappen werden gezet door de ondernemers Philip Lindeman,
Berend Nieuwenhuis, Pieter Beugel en Harm Eildert Timmerman. [bron: Honderd jaar NieuwWeerdinge door G. Luinstra] En niet toevallig is er naar alle vier heren een straat vernoemd, omdat
zij kunnen worden aangemerkt als de stichters van Nieuw-Weerdinge.
Kunnen we de naam H.E. Timmerman dan roemloos en voor altijd laten verdwijnen uit NieuwWeerdinge? Naar mijn bescheiden mening kan dat niet. En daarom pleit ik ervoor om het parkje dat
is ontstaan in de Oude Bouw in 2022, als NieuwWeerdinge haar 150-jarig bestaan viert, om te
dopen tot het H.E. Timmermanpark.

Johannes Brunia
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We zijn maandag 29 november weer begonnen met de verkoop

Abies
Blauw spar
Omorika
Koreana
Van klein tot groot.
Tevens weer zeer mooie Nordmann dennen in diverse maten.
Vanaf 9.00 uur geopend. Zondags gesloten. De 1½ meter wordt in acht
genomen. U kunt ook contactloos bij ons betalen.

Fedde Oosting
www.Oostingsbomen.nl
_________________________________________________________________________________

Wij zijn verhuisd.
Nieuw adres: Westerstraat 201
Nieuw telefoonnummer:
Mobiel:

9561 SZ Ter Apel
0599-855065
06 17388130
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