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STREEKBODE GAAT VOOR DEEL RABO CLUBKAS CAMPAGNE, NIET VERGETEN TE STEMMEN
Het bestuur van de Stichting Dorpskrant heeft wederom de Streekbode voorgedragen voor de
clubkas campagne van de Rabobank. Vorig najaar hebben wij, de sporthal, de jeugd
NWVV/Titan en Titan een succesvol bedrag mogen ontvangen.
Heeft u nog niet gestemd? Wij willen de leden van de Rabobank oproepen om hun 2
stemmen vooral op onze dorpskrant uit te brengen en ons zodoende een financieel
‘steuntje in de rug’ te geven. Onze dorpskrant komt elke twee weken uit en dat kost
geld.
De Streekbode extra ondersteunen kan middels deze actie. Jullie, stemgerechtigden, kunnen nog tot
en met woensdag 13 juni op de site inloggen met een unieke code en dan 3 stemmen uitbrengen.
Laat die stemmen niet verloren gaan en zorg er mede voor dat we in Nieuw Weerdinge van deze
actie mogen mee genieten. Is het niet voor de Streekbode dan wel voor de sporthal of Titan. Stem!

UITVOERING ZOMERKRIEBELS AMICITIA
Psstt... Heeft u het al gehoord of gemerkt?
Heeft u al ingespannen of bezwete gezichtjes gezien bij de gymmers,
turnsters en streetdancers van Amicitia?
En zweetparels op het voorhoofd van de juffen en bij de dames van het
bestuur? Vast wel.. Dit komt omdat er ontzettend hard gewerkt en
geoefend wordt door iedereen aan de voorbereidingen voor de
komende
UITVOERING.
We verklappen nog niet teveel maar dat het een grandioos spektakel wordt, dat staat al vast. Het
thema van de uitvoering is: “Zomerkriebels” Dus zet alvast in uw agenda;
Zaterdag 30 juni van 18.00 uur tot 21.00 uur in de Mondenhal.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
10 Juni
Plaats: Roswinkel
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. P. A. van Elten
17 Juni
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger Dhr. F. Verkade
Baptisten gemeente de Open Poort:
10 Junia
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema
17 Juni
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema

KOOPJES
Spelregels “koopjes”.
De bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, die men van de hand wil
doen, goedkoop aan te bieden. Om de koopjes te laten plaatsen kan men de tekst (niet te lang) met
1 euro per artikel in een gesloten envelop inleveren bij de inleveradressen. Voor nieuwe spullen kost
een koopje € 3,- per artikel. Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.) kosten € 5,-, met een
foto € 7,50
Gevraagd: oud ijzer en metalen.
Wordt gratis afgehaald. Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap.
Tel: 06 55808002

2

De Streekbode - 7 juni 2018

ONTDEK HET PLEKJE
De foto aan de linker kant is gemaakt van het laatste stuk
Siepelveenwijk richting Tramwijk. Of zoals de Tina Heijne omschreef
‘Bij de Horrebulten’. Van de drie opgaven,
waarvan twee goede oplossingen heeft na loting
Tina de prijs gewonnen. De tegoedbon kan
worden opgehaald op het onderstaande adres.

Rechts de nieuwe foto. Waar in Nieuw
Weerdinge is deze foto gemaakt. Geef de
oplossing door en maak kans op een droge worst
gemaakt door onze slagers. Succes. Oplossingen kunnen ingeleverd worden op
het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z. 122,
tel: 0591-522091.

UITSLAG VERLOTING V.V. TITAN
1e prijs 1354
2e prijs 3370
3e prijs 2588
4e prijs 4463

5e prijs 4250
6e prijs 3111
7e prijs 3605
8e prijs 1018

Informatie: Harrie Katoen, telefoon 522399.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd!
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Tramwijk zz 170
H.Boer vestigde hier een rijwielhandel. Later
Wolf hier een rijwielhandel.
Hij begon ook het tankstation bij het derde

had de heer
Kruisdiep
Tramwijk zz
169
Op dit adres
had Willem Hadder een
automatiek en melkhandel.
Op de bovenverdieping zat de
kapsalon van Lies Krans, die
later werd voortgezet door
Jannie Harder en nog later
door haar zus Lia
Harder.

Tramwijk zz 168
Jan Mulder,
bijgenaamd Jan Pet, had hier een zaak in kleding en textiel. Hij had de zaak overgenomen van de heer
van Dam, die er een confectiezaak had.
Tramwijk zz 164
Vader Luppes startte hier een stelmakerij en maakte tevens lijkkisten. Zijn zoon Joh. nam de zaak
over en begon een meubelmakerij. Het bedrijf is nu in handen van Jan, de zoon van Joh. die er een
meubelzaak runt.

Tramwijk zz 163
Thony Venema zat
hier met een
kruidenierszaak. Deze werd later
overgenomen door de heer Staal.
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PERSBERICHT
Informatieavond Zonne-energie Voor
Agrarische bedrijven in Emmen 12 juni 2018
de Badde Nieuw Weerdinge
Er is de laatste tijd veel te doen over groene
energie. Voor Drenthe wordt ingezet op
windenergie en zonneparken. In Coevorden
zijn reeds windparken gerealiseerd en in
Emmen is een vergevorderd plan van
agrarisch ondernemer Jeroen Deddens voor
de aanleg van een windpark met een zonneakker. In De Monden staat een megagroot
windpark in de steigers. De pers heeft hier uitgebreid aandacht aan besteed. Voor agrarische
ondernemers bieden de windturbines een welkome, financieel zeer aantrekkelijke mogelijkheid hun
gronden economische optimaal te benutten. Ook zonne-energie biedt goede financiële
mogelijkheden. Daardoor is er enorme interesse voor zonneparken. In Drenthe zijn talloze
initiatieven ontwikkeld voor deze parken. In bijna elke gemeente in Drenthe komen regelmatig
aanvragen binnen voor zonneparken. ZON voor Wind Emmen is een burgerinitiatief dat zoekt naar
een alternatief voor het plaatsen van windturbines in de gemeente Emmen. Op 12 juni wordt er
informatie gegeven over zonne-akkers en over zonnepanelen op daken van (bedrijfs-)woningen en
bedrijfsgebouwen. Op deze avond zal onder meer ingegaan worden op de financieel aantrekkelijke
kant van zonne-energie. De belangstelling onder agrarische ondernemers is groot. We hebben dan
ook zo’n 250 ondernemers in de gemeente Emmen benaderd.
Programma:
Vanaf 19.45 uur inloop met koffie/thee, om 20.00 uur Aanvang programma:
*
Welkom en inleiding door Wim Feldhaus, voorzitter ZON voor Wind Emmen
*
Informatie over het ontwikkelen van zonne-akkers door Niek Tamminga, project manager
van Solarfields
*
Informatie over zonnepanelen op daken en bedrijfsterreinen door Solarfields
*
Informatie over de financiële en de fiscale aspecten door Jan Nieboer van Nieboer belasting-,
administratie- en advieskantoor, tevens voorzitter van Tegenwind Veenkoloniën
*
Gelegenheid tot het stellen van vragen. Locatie: De Badde, Eerste Kruisdiep OZ 9, NieuwWeerdinge
Deelname na opgave met naam en email adres via:
• Email: zonvoorwindemmen@gmail.com
• SMS/App: 0652 652 904
U ontvangt van ons een bevestiging van aanmelding.
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BILJARTNIEUWS van de BILJARTCLUB DE BADDE
Ons lid de heer L. Bartelds is in de Gewestelijke finale 3 Banden in
STEENWIJK op de vierde plaats geëindigd.
En de heer H. Santing is in de Gewestelijke P.K.s libre 5e klasse in
TWELLO als derde geëindigd en de heer J. Moesker is in de
Gewestelijke P.K.s libre 3e klasse in TWELLO tweede geworden.
Eigenlijk een gedeelde eerste plaats maar omdat de heer Westerveld
uit Doetinchem een iets betere gemiddelde had werd hij eerste en ons lid J. Moesker tweede.
Maar desondanks heren een goede prestatie en van harte gefeliciteerd met jullie behaalde
prestaties.
Namens bestuur van Biljartclub DE BADDE, en gewoon volgend jaar weer proberen!

MAAK KENNIS MET TENNIS!
Hallo alle jeugd van Nieuw-Weerdinge / Roswinkel en Weerdinge
Tennisvereniging NITEC nodigt alle leerlingen t/m groep 8 van de
basisscholen uit om te komen tennissen. Opgeven kan tot 22 juni. De
kennismakingsles is op zondag 24 juni.
Via de Brede School kan jij je opgeven ! maar kan en of wil jij daar niet op
wachten maar eerder bij ons komen tennissen!!!
Dan kan jij je ook opgeven bij : Anita Broekma
06-22990535
: Diana Meijering
06-25250040
: Auktje Bosklopper
06-15263467
Met vriendelijke sportgroet ,
NITEC

NIEUW SPEELTOESTEL OBS ’t KOPPEL
Dit voorjaar heeft OBS ’t Koppel een nieuw
speeltoestel gekregen op het bovenbouw
plein. Hier stond geen speeltoestel.
Daarnaast is er ook een tafeltennis tafel
geplaatst. De kinderen spelen veel op het
toestel als ook met de tafeltennis tafel. Een
aanwinst dus, waar we dan ook erg blij mee
zijn.
Ouderraad OBS ’t Koppel
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TURNSTERS AMICITIA SLUITEN WEDSTRIJDSEIZOEN SUCCESVOL AF
Het grootste deel van de turnsters van Amicitia sloten op
zaterdag 19 mei het seizoen af met de toestelfinale in
Tweede Exloërmond. Een wedstrijd waarin alle turnsters
hebben laten zien dat ze ongelofelijk veel geleerd hebben
dit seizoen en sommige turnsters werden zelf beloond met
meerdere medailles.
Naast deze mooie medailles, ging dit jaar ook de
wisselbeker naar onze vereniging. Emily turnde in de 3
onderlinge wedstrijden het hoogste punten aantal van
meisjes met verplichte oefenstof, dit zijn ongeveer 70
turnsters. De scores van de 3 wedstrijden worden hierbij
bij elkaar opgeteld. Een hele knappe prestatie!
Prijswinnaars waren:

Balk
Milou Windt

Brug

Sprong

2e prijs

1e prijs

Romay Super

Vloer

Niveau
Pre instap D2

1e prijs

Pre instap D2

Yanniek Rengers

2e prijs

3e prijs

1e prijs

Pre instap D2

Nienke Goet

3e prijs

2e prijs

3e prijs

Instap D1

2e prijs

2e prijs

Instap D1

3e prijs

3e prijs

Pupil 1 D2

1e prijs

Pupil 1 D2

3e prijs

Pupil D2

3e prijs

Jeugd 1 D2

Emily Prins
1e prijs

Ninthe Suurd
Marissa Sassen

3e prijs

3e prijs

Nova Katuin

1e prijs

Suzy Floor Scholte

2e prijs

1e prijs

2e prijs

Sanne Broekman
Hieke Musterd

3e prijs

2e prijs

Marlies van Elten

2e prijs

3e prijs

3e prijs

Junior G
1e prijs

Junior G

2e prijs

Senior F

Op zaterdag 9 juni zullen nog een aantal turnsters in actie komen tijdens de KNGU toestelfinales
(Provinciale Kampioenschappen).
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NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE
We kunnen terug kijken op een hele leuke en gezellige opening
van ons zwembad eind april. Ondanks de
weersomstandigheden was er toch wel de nodige
belangstelling, hebben we kunnen genieten van heerlijke
smoothies en hebben we een staaltje voetvolley van de
bovenste plank mogen zien!
Al met al zeer geslaagd!
Daarnaast zijn wij uiteraard heel erg blij met de fantastische weersomstandigheden in de afgelopen
periode. De meivakantie kende een aantal zonnige dagen, maar ook de mei-maand was (meestal)
prachtig.
De afgelopen periode hebben we ook al een aantal leuke activiteiten bij het zwembad gehad, te
weten een gezellige avond disco-zwemmen en het sponsor zwemmen voor het Kleve project.
Er staan nog meerdere activiteiten op het programma, waaronder de zwem-4-daagse; In de week
van 18 t/m 22 juni kunnen er weer baantjes gezwommen worden, waarmee een prachtige medaille
behaald kan worden. Er zullen gedurende de week dagelijks gezellige activiteiten bij het bad
georganiseerd worden. Weet u dat u al voor € 1,70 een toegangskaartje voor ons bad kunt krijgen?
Hiermee bent u ‘s avonds vanaf 17.00 uur van harte welkom, ideaal om even de baantjes voor de
zwem-4-daagse te trekken!
Voor alle overige activiteiten kunt u altijd onze website en Facebook pagina in de gaten houden, deze
proberen wij zo goed mogelijk up-to-date te houden.
Heeft u onze vrijwilligers inmiddels al aan de deur gehad met de donateurs kaarten? Er zijn
momenteel een aantal zeer enthousiaste mensen bezig om alle routes in het dorp te lopen. Mocht u
ze (nog) niet getroffen hebben, dan kunt u ze binnenkort verwachten! Iedereen die ons zwembad
een warm hart toedraagt; hartelijk dank hiervoor!!
Graag tot ziens bij ons prachtige zwembad!

8

De Streekbode - 7 juni 2018

Beste buurtbewoners,
Al eens van de Voorschool gehoord? In Nieuw Weerdinge hebben
we er zelfs twee! Voorschool de Bentetop en Voorschool ‘T Koppel!
Heeft u kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar doe dan mee… en win een boodschappentas ter waarde
van 50 euro!
Meedoen is heel eenvoudig, u beantwoordt onderstaande vragen en levert dit formulier in bij een
van de twee voorscholen in Nieuw Weerdinge!
1 Bent u bekend met de Voorscholen? Kunt u iets vertellen over de inhoud van de Voorschool?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2 Heeft u kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar? ( bij nee, ga door naar vraag 5)
Ja/ Nee
3 Maakt u gebruik van de Voorschool of bent u van plan er gebruik van te maken?
Zo nee,
waarom niet?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4 Wat zou voor u de doorslag geven om uw kind wel aan de Voorschool deel te laten nemen?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5 Heeft u nog behoefte aan andere vormen van (verlengde) opvang? Zo ja, wilt u deze hieronder
beschrijven?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6 Is er behoefte aan een informatiebijeenkomst omtrent de Voorscholen? Zo ja, waar wilt u op
deze bijeenkomst van op de hoogte gebracht worden?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7 Heeft u nog op en/of aanmerkingen, tips, ideeën? We horen het graag!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Uw naam ________________________________
Telefoonnummer _________________________
( Zodat wij contact met u op kunnen nemen als u de gelukkige winnaar bent van de
boodschappentas)
U kunt de antwoorden voor 22 juni 2018 inleveren op beide locaties in de daarvoor bestemde
postbak.
Mocht u een kijkje willen nemen in een van de Voorscholen dan is hier uiteraard altijd ruimte voor. U
kunt dan contact opnemen met Marleen de Jager, onze pedagogisch medewerker op beide locaties.
Marleen is aanwezig op beide locaties op onderstaande dagen en tijden.
De openingstijden van Voorschool ‘t Koppel zijn:
Maandagochtend
08.15-12.15
Woensdagochtend
08.15-12.15
Donderdagmiddag
12.45-14.45
Telefoonnummer: 06-51545849
De openingstijden van Voorschool De Bentetop zijn:
Dinsdagochtend
8.15-11.45
Donderdagochtend
8.15-11.45
Vrijdagochtend
8.15-11.15
Telefoonnummer: 06-40831330
Mocht u verder nog vragen hebben of een en ander willen weten, neemt u dan gerust contact met
mij op via onderstaand emailadres.
Met vriendelijke groet,
Mieke Lichtendonk
Teamleider Stichting Peuterwerk Regio Emmen
m.lichtendonk@stichtingpeuterwerk.nl
Werkdagen: ma, di, do en vrijdagochtend
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KERK OPEN 2018
Een mooie gelegenheid voor iedereen die de
Protestantse kerk Het Anker in ons dorp een
keer van binnen wil bekijken. We zijn natuurlijk
zondags open voor de kerkdiensten. Maar nu
ook open op een aantal woensdagen. Kom
gerust eens even binnenlopen, er is een
tentoonstelling van Groninger kerken en
landschappen.
Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, om in een moment van bezinning te denken aan wat
er leeft in je hart.
De deur staat open van 11.00 – 17.00 uur op woensdag 20 en 27 juni en op de woensdagen 4,11, 18
en 25 juli. De koffie, thee en fris staan klaar. Wees Welkom, Protestantse gemeente NieuwWeerdinge /Roswinkel aan het Weerdingerkanaal ZZ 143.
Heeft u nog boeken voor de verkoop op de jaarmarkt van 7 juli, ten bate van de kerk, dan kunt u
contact opnemen met Jan de Jonge, tel: 0591-521505 of via email famdejonge159@gmail.com. Jan
kan de boeken komen halen.
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STICHTING SPORTHAL NIEUW-WEERDINGE/RABOBANK CLUBKAS
CAMPAGNE
In het kader van jeugd en leefbaarheid in ons dorp willen we dit najaar
weer een sport- en speldag in de Mondenhal organiseren. Op deze
manier willen we de iedereen, van jong tot oud, bereiken met allerlei
activiteiten. De bedoeling is dat er zoveel mogelijk (sport)verenigingen,
hun sport/activiteit demonstreren. Een dergelijk evenement kost natuurlijk geld. De RABOBANK
Emmen-Coevorden organiseert dit jaar voor de tweede keer de Rabobank Clubkas campagne.
De RABOBANK stelt € 100.000 beschikbaar voor maatschappelijke activiteiten door het lokale
verenigingsleven in de regio.
Het bestuur van de Mondenhal heeft de sport- en speldag van het komende najaar aangemeld voor
de RABOBANK Clubkas Campagne. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen hebben we echter
uw steun nodig. Als u lid bent van de RABOBANK kun tu nog stemmen tot en met woensdag 13 juni
2018. Afhankelijk van het aantal stemmen wordt een bedrag aan ons uitgekeerd. Vorig jaar hebben
we dankzij uw steun het mooie bedrag van € 819 ontvangen. Ieder lid krijgt drie stemmen ter
beschikking. Daarvan mag u maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen. Wij vragen u
de stem(men) die u over heeft te gebruiken voor andere verenigingen in ons dorp die zich ook voor
de RABOBANK Clubkas Campagne hebben aangemeld.
Wij rekenen op uw steun en uw stem, niet vergeten. Alvast bedankt.
Bestuur stichting Sporthal Nieuw Weerdinge.

DE RABO-CLUBKAS VERDEELT € 100.000,=. HEEFT U AL GESTEMD OP V.V. TITAN?
Nee? Laat uw stem alstublieft niet verloren gaan!
De Rabobank Emmen-Coevorden organiseert de Rabo Clubkas waarbij € 100.000,=
wordt verdeeld onder verenigingen en stichtingen die zich hiervoor hebben
ingeschreven. De verdeling van het bedrag vindt plaats op basis van het aantal
stemmen dat wordt uitgebracht op de vereniging of stichting.
Voetbalvereniging TITAN heeft zich ingeschreven voor de Rabo Clubkas.
Hoe gaat het in zijn werk? Rekeninghouders van de Rabobank die tevens lid zijn van de coöperatie
Rabobank Emmen-Coevorden hebben een stembiljet ontvangen. U kunt hiermee nog tot 13 juni op
de site van Rabo Emmen-Coevorden inloggen met een unieke code en u kunt dan 3 stemmen
uitbrengen. U mag maximaal 2 stemmen uitbrengen op v.v. TITAN. Uw laatste stem kunt u dan nog
op een ander initiatief uit Nieuw-Weerdinge uitbrengen, bijvoorbeeld op ‘de Streekbode’ of op de
Stichting Sporthal. Elke andere verdeling is natuurlijk ook mogelijk.
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Dat bepaalt u zelf. Het is belangrijk dat er geen stemmen verloren gaan! Maak gebruik van uw
stemrecht en haal daarmee zoveel mogelijk geld naar Nieuw-Weerdinge!

Titan nieuwsbrief
Titan 1 speelt de allesbeslissende wedstrijd om een plek in de derde klasse tegen
voetbalvereniging Siddeburen. Daarnaast is de trekking van de Titan-loten op 27 mei
2018 door voorzitter R. Rengers verricht en heeft de activiteitencommissie van
voetbalvereniging Titan het seizoen afgesloten met de jaarlijkse fietstocht.
Uitslag verloting:
1 e:
5 e:

1354
4250

2 e:
6 e:

3370
3111

3 e:
7 e:

4 e:
8 e:

2588
3605

4463
1018

Fietstocht
2e pinksterdag hadden we weer onze jaarlijkse fietstocht. De route was dit jaar ongeveer 25
kilometer. Alle deelnemers kregen een vragenlijst die ze onderweg moesten beantwoorden en er
waren 3 stops waar ze spelletjes moesten doen waar ook punten mee verdiend konden worden. De
activiteitencommissie zorgde onderweg voor de nodige hapjes en drankjes. Na een geslaagde dag
waren dit de winnaars:
Volwassenen:
1
Angelique Lenting
2
Pam Goeree
3
Gini de Vries

Kinderen:
1
2
3

Yarnick Rengers
Yanniek Rengers
Ilse Soetevent

Contact:
Uw stukken kunnen worden ingeleverd op onderstaande mailadressen. Wij proberen deze dan mee
te nemen in de volgende editie van de Titan nieuwsbrief.
Angelique Schuttrups
m.schuttrups@t-mobilethuis.nl
Kevin Faber
kevin-faber@hotmail.com
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