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                                              Jaargang 32                                              Nummer: 1         1 september  2016 

 

 

UITNODIGING  

 

 

BEKLIMMING VAN DE MONT VENTOUX 

Op moment van schrijven van dit stukje zijn Natascha van Oosten en 

Jacob Buiter druk bezig met de voorbereidingen voor hun 

beklimmingen van de Mont Ventoux in zuid Frankrijk. Op 2 september 

gaat Natascha proberen deze kale winderige berg, die ruim 1900 

meter hoog is, wandelend te bedwingen. Zij schreef daarover eerder 

in de Streekbode van 25 februari. Jacob is op vrijdag 26 van start 

gegaan voor zijn 6 daagse fietstocht naar de Mont Ventoux, ook hij heeft daarover geschreven in de 

Streekbode. Door middel van sponsoring hebben zij geld binnengehaald voor de stichting Mont 

Ventoux die zoveel mogelijk geld inzamelt om beschikbaar te stellen aan de KWF kankerbestrijding.  

Over het verloop van de fietstocht van Jacob, die wordt 

bijgestaan door zijn vrouw Marjon, zoon Brian en Gonny 

Brunia, is te lezen op de website 

www.nieuwweerdinge.com en/of op de site van 

Fietstoerclub Toerlust www.ftc-toerlust.nl. Ook zal er op 

de facebookpagina’s  van Natascha en Jacob vast genoeg 

te lezen zijn over hun ervaringen. En in één van de 

komende Streekbode’s zal een verslag komen. 

 

 

 

 

 

DANSAVOND IN DE BADDE 

Zaterdag 3 september is er weer dansen in de Badde. 

Iedereen is van harte welkom, we beginnen om 20.00 uur. 

De zaal is om 19.30 uur geopend. 

De Baddeswingers 

 Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 522521 
 Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl   
   
 Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:  C. Neef   Weerdingerkanaal ZZ 137 
Ginie de Vries   521365   en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

4 september 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:      9.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

11 september 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:      9.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

4 september 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Alkema 

  Startzondag 

11 september 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Panneman 

   

 

 

KOOPJES 

Spelregels “koopjes”. 

 De bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, die men van de hand wil 

doen, goedkoop aan te bieden. Om de koopjes te laten plaatsen kan men de tekst (niet te lang) met 

1 euro per artikel in een gesloten envelop inleveren bij de inleveradressen. Voor nieuwe spullen kost 

een koopje € 3,- per artikel.   Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.) kosten € 5,-, met een  

foto € 7,50 

 

 

 

 

Gevraagd: oud ijzer en metalen. Wordt gratis afgehaald. Ook nemen we koelkasten en diepvriezers mee, 

hier zijn wel kosten aan verbonden, € 5,- per stuk. Bellen na 16.00 uur. Handelsonderneming Sanders-

Stap. Tel. 06 55808002 
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ONTDEK HET PLEKJE 

Het lijnen spel op de foto in Streekbode nr.22 is van het 

kunstwerk, in het land aan het Weerdingerkanaal zz, richting 

Ter Apel. Een moeilijke opgave?, want er waren geen reacties. 

Waar is deze foto gemaakt? 

Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres 

streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal nz 122, 

tel: 0591-522091. 

 De oplossing wordt bekend gemaakt in de volgende Streekbode. 

 

 

SUPERGOEIE ACTIE VOOR EEN SPEELMAT 

De wens van vele kinderen uit Nieuw-Weerdinge is uitgekomen. 

Een super mooie loopmat van 10 meter voor in het water bij zwembad de Wieke. En daarbij nog 

super leuke speelmaterialen.  

Dit is mede mogelijk gemaakt, doordat er 4 kinderen, Naomi, Niels, Ruben en Niek op pad zijn gegaan 

in Nieuw-Weerdinge en bedrijven/particulieren gevraagd, om een bijdrage hiervoor te geven! Binnen 

een week hebben ze het bedrag bij elkaar gekregen!!  

Super! Super! Super! 

 

Alle kinderen in t zwembad genieten er volop van. 

Natuurlijk willen wij iedereen bedanken, die hier een bijdrage aan heeft geleverd. 

 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS De vakanties zijn weer voorbij en we gaan 

weer starten op 6 september met ons nieuwe seizoen. 

Als vanouds in de ‘de OPEN POORT’ van 11.00 uur tot 15.00 uur. 

Mocht u nog kleding hebben liggen, dan mag u het tijdens de 

openingstijden in ‘de OPEN POORT’ brengen. 

Anders bij de bekende adressen. 

Marleen Middel,  Vennen 37  tel. 527351 

Gretha Bos,    Mandebroek 2  tel. 521600 

 

Wij zijn er weer op de volgende dagen: 

6 september,  

20 september,  

4 oktober,  

1 november,  

15 november,  

29 november  

13 december.   

   

Graag tot ziens. 



De Streekbode  -  1  september  2016 
 

 

 

5

BEDANKT 

 

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor hun medeleven en de vele kaarten, die gestuurd zijn 

tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze pap, opa en overopa, 

 

Harry Beens 

 

Het heeft ons allen goed gedaan en gesteund. 

 

Gerda Beens-Haan. 

Elly en Wim. 

Diana en Dinus. 

Bianca en Gerrit. 

Kleinkinderen en achterkleinkind. 

 

 

 

 

WERKGROEP DORPSOVERLEG NIEUW-WEERDINGE 

Hangen op de schoolpleinen is helaas niet meer toegestaan.  

De schoolpleinen in Nieuw-Weerdinge worden al jaren gebruikt als hangplek. Het ene jaar wat meer 

en een ander jaar weer wat minder. Op zich heeft niemand hier iets op tegen. Zowel de straatcoach 

als de jongerenwerker zijn enige tijd geleden met verschillende jongeren in gesprek geweest over het 

hangen op de schoolpleinen. In het kort is er afgesproken dat ze best op schoolplein mogen 

vertoeven mits er geen rommel wordt achtergelaten en/of vernielingen worden gepleegd. Het 

schoon achterlaten van het schoolplein bleek al snel lastig te zijn voor een aantal jongeren. Er wordt 

van alles achtergelaten; chips zakken, sigarettenfilters, kapot glas, blikjes etc. Na meerdere keren 

hierover in gesprek te zijn gegaan met deze jongeren, zonder het gewenste resultaat te behalen, is 

nu besloten dat er op het schoolplein niet meer gehangen mag worden. De desbetreffende jongeren 

zijn allemaal op de hoogte hiervan, maar geven hier echter geen gehoor aan. Zowel de straatcoach 

als het jongerenwerk treffen nog steeds met regelmaat jongeren (inclusief afval) aan op het 

schoolplein. Officieel mogen er geen onbevoegden op het schoolplein komen, dit betekend dat 

jongeren hiervoor dus bekeurd kunnen worden. Dit werd nooit gedaan, maar helaas heeft alle inzet 

tot nu toe geen resultaat gehad, waardoor dit nu toch gehandhaafd gaat worden. 

 

Wat betekent dit?  

Indien de politie jongeren aantreft op het schoolplein zullen hun namen worden genoteerd. Ouders 

ontvangen vervolgens hierover een brief, zodat zij op de hoogte zijn van het doen en laten van hun 

kind. Indien de jongere(n) daarna nogmaals op het schoolplein wordt aangetroffen zal er een verbaal 

opgemaakt worden.  
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Minimavoorzieningen  

Gaat uw kind na de zomer naar de middelbare school? Inwoners van de Monden, die in aanmerking 

komen voor de minimavoorzieningen van de gemeente Emmen, kunnen via de webwinkel gebruik 

maken voor de aanschaf van schoolspullen.  

Voor vragen kunt u ook terecht bij de verschillende teams en spreekuren bij u in de buurt. 

 

 

Jamsessie / Open Podium de Monden 

De afgelopen jamsessie / Open podium was heerlijk in de open lucht. Het zonnetje scheen volop en 

de muziek klonk door het centrum van Nieuw-Weerdinge. In verband met bouwvak is er de maand 

augustus geen Jamsessie / Open Podium. Op 11 september is de eerst volgende datum. Mocht het 

weer mooi weer zijn zullen we weer naar buiten gaan. Zo niet? Dan kunnen we voor het eerst 

gebruik maken van compleet nieuwe bar / keuken etc. in de Badde! Wij hopen u weer te zien in 

september..  

 

Jeugdsoos gesloten in de bouwvak 

Nu was de Jeugdsoos al niet veel meer open ofwel door het mooie weer ofwel in verband met de 

verbouwing van de Badde, waardoor de soos gedeeltelijk als opslag werd gebruikt. In principe geldt 

de rest van de zomer de afspraak dat de soos opengaat op het moment het erg slecht weer is. Zodra 

de winterperiode zich weer aandient zullen we de soos weer zo vaak mogelijk openen; maandag- tot 

en met donderdagavond en de vrijdagmiddag. Hiervoor zullen er wel voldoende vrijwilligers moeten 

zijn.  

 

 

VERLOTING JAARMARKT PKN KERK 

Tijdens de jaarmarkt in Nieuw-Weerdinge, hebben wij een grote verloting gehouden. Hier volgt de 

uitslag ........ 

1 ste prijs------------rose 536 

2 de prijs------------rose 758 

3 de prijs------------groen 908 

4 de prijs------------rose 719 

5 de prijs------------rose 72 

6 de prijs------------rose 538 

7 de prijs-------------groen 979 

8 ste prijs------------rose 38 

Al onze sponsoren: Woninginrichting Wachtmeester, slager Dijkstra, slager Meems, bakker Eshuis en 

Postmus Administratie en Advies, heel hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen van prijzen, 

namens de Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel. 

Prijzen af te halen bij, Kiny Wachtmeester, Wisken 1 Nieuw-Weerdinge. 
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HOERA HOERA HOERA HOERA HOERA 

 

Ja, het is echt waar! Deze kleine krullenbol is 1 september alweer 40 jaar! 

 

Martin Idema, van harte gefeliciteerd! 

Keep calm! 40 is the new 20. 

 

 

 

ZWEMBAD DE WIEKE: laatste nieuws  

 

Het zwemseizoen 2016 loopt zo langzamerhand weer ten 

einde.  

 

We zijn erg blij met de prachtige loopmat voor in het 

water. De kinderen beleven hier heel veel plezier aan. 

Geweldige actie van de kinderen. 

 

Het weekeinde van 3 en 4 september is alweer het laatste weekeinde waarin het zwembad geopend 

zal zijn. 

 

Op ZATERDAG 3 september wordt het seizoen traditioneel afgesloten met een nieuwe editie van het 

inmiddels zeer bekende “Krooi ‘m d’r in”  

Uiteraard hopen wij dat u ook dit jaar weer met velen aanwezig zult zijn tijdens dit gezellige 

evenement. 

Graag tot ziens! 

 

Het bestuur van zwembad de Wieke 

 

Derk-Jan Smith, voorzitter Anno Schimmel, coördinatie onderhoud 

Carla Neef, vice-voorzitter  Brenda Timmerman, secretaris  

Henri Ensing, organisatie en PR Monique Bos, penningmeester  

 

 

OPEN TUIN 

Op zaterdag 10 en zaterdag 11 september wil ik `open`Fuchsia tuindagen houden van 10.00 tot 17.00 

uur. Ik wil met ongeveer 150 verschillende soorten laten zien wat er kan in de volle grond met deze 

planten. Misschien brengt het u op ideeën.  

Toegang is gratis maar wilt u de auto aan de andere kant van de weg zetten i.v.m. zo min mogelijk 

overlast voor de buren. Bij voorbaat dank. 

Jan Aay 

Noordveenkanaal NZ 19 

Nieuw Weerdinge 
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Open huis De Badde 
De verbouwing in de Badde van de foyer en de keuken is 

afgerond, en dat is aanleiding voor het bestuur en een groot deel 

van de vaste gebruikers om een open dag te organiseren. 

U kunt o.a kennismaken met de activiteiten van de sjoelclub, de 

biljarters, de koersballers, jeu de boulers, de Brede School, en 

de Stichting Historisch Nieuw-Weerdinge. 

Maar ook Sedna is aanwezig met een caravan vol informatie. En 

niet te vergeten de politie. Zij nemen een politiemotor mee waar 

de kinderen ook even op mogen zitten. 

En tussen de activiteiten door kunt u natuurlijk ook de grote 

verandering in de foyer  bekijken.  

U bent van harte welkom op zaterdag 17 september van 13.00 

tot 16.30 uur. De koffie is gratis. 
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