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COLLECTE NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING 
 
De collecte die gehouden is in de week 41 voor de Nederlandse 

Brandwonden Stichting, heeft het mooie bedrag van € 1193,42 

opgebracht. Vorig jaar was dat € 1224,32 dus maar € 30,90 minder 

en dat in deze tijd van recessie!! 

Ik wil dan ook graag iedereen bedanken. In de eerste plaats de 

collectanten voor hun grote inzet, maar ook alle gevers van Nieuw-

Weerdinge. Zonder u allen, hadden wij niet zo´n goed resultaat gehaald! 

Nogmaals bedankt namens de organisator van de Brandwondenstichting: Kiny Wachtmeester. 

 

 
 

DANSEN IN DE BADDE 
 

Zaterdag 13 november is er dansen in De Badde. 

U kunt meedoen aan o.a. stijldansen, country, oude dansen, enz. 

Aanvang 20.00 uur 

U bent van harte welkom. 

 

BESTE TONEELVRIENDEN 
  

Zoals ieder jaar zijn wij als 

toneelgroep alweer druk bezig met 

de voorbereidingen voor het nieuwe 

toneelseizoen. Dit jaar zijn de data van optredens 19 en 20 november 2010 en 5 februari 2011 in “De 

Noorderbak” te Roswinkel. Het toneelstuk “Kaomers” is geschreven door Herman van der A en de 

kosten zijn € 6,00 per persoon. Ook zal er als vanouds een playback optreden zijn, en is er live muziek 

aanwezig.  Dus genoeg redenen voor een gezellig avondje uit. 

 

Kaarten zijn vooraf te reserveren bij A. Schimmel 0591522493 of E-mail niweto@kpnplanet.nl of 

Noorderbak 0591352300 

 

PS 20 november is uitverkocht. 

Het bestuur NiWeTo 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel 

14 november 
Plaats: Het Anker  

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten 

21november 
Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 voorganger: ds. Van Elten 

 EH Zondag 

  

 

Baptisten Gemeente De Open Poort 

14 november 
Tijd: 9.30 uur, spreker: dhr. Remmerts 

21 november 
Tijd: 9.30 uur, spreker: ds. Pflaum 

 Gastendienst/koffie 

 

 

 

 

DONATEURS STREEKBODE 
Om De Streekbode te behouden hebben we de donateurs beslist nodig. Voor € 5,- per jaar heeft u om 

de  2 weken De Streekbode in de bus. 

Bent u nog geen donateur en wilt u dit wel worden? Vul onderstaand strookje dan in en lever het in bij 

de kopijadressen.  

 

 

Donateur 2010-2011 

 

Naam:____________________________________________________________________________ 

 

Adres:____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

DE LÖZZE VOGELS 
 
Kort maar krachtig. 

 

’t Was mooi, ’t was prachtig, ’t was geweldig! Dat waren de woorden na afloop van het optreden van 

“De Lözze Vogels” in De Badde op zaterdag 23 oktober 2010. 

 

Alles was in één woord: Toppie! 
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       Kerstfeest  
voor 55+ 

 

Vrijdag 17 DECEMBER  
 

in de Badde te Nieuw Weerdinge 
aangeboden door de 

 

 

Aanvang 16.00 uur tot 19.30 uur 
 

Dit is inclusief een kerstmaaltijd. 

Dit kerstfeest zal in het teken staan van  zang, muziek en gezellig samen zijn. 

_____________________________________ 
 

Opgavestrook: (inleveren in De Badde voor 2 december 2010) 
 

- Ik kom met 1 / 2 personen 

- Gehaald / gebracht worden 
 

Naam:    _________________________________ 

Dieet:    _________________________________ 

Telefoonnummer:  _________________________________ 

Adres:   _________________________________ 

 



De Streekbode  -  10 november  2010 
 

 

 

 

 

4

GREPEN UIT HET VERLEDEN 
 

100 jaar onafhankelijkheidsfeest in 1913 

 

De onafhankelijkheid na de Franse overheersing en de vestiging van het Oranjehuis in 1813 is 

verschillende malen herdacht. Het meest uitvoerig gebeurde dit tijdens het eeuwfeest van1913 met 

historische optochten in menig stad en dorp. Zo ook in Nieuw-Weerdinge 

 

Foto onafhankelijkheidsfeest in Nieuw-Weerdinge van 1913, staande: Prins Willem Frederik (L. 

Bosma) Zittende de vier vissers vóór: R Bosma en F. Smith en achter: M.Slagter en J.H.Muller. De 

man op de bok is onbekend. 

 

Reaktie 521703  B.B.   

 
 
 

SLUITING POSTBUS RABOBANK 
Beste inwoners van Nieuw-Weerdinge 
 

Ik ben Wietske Bruining-van Klinken en schrijf u deze mail vanwege mijn ouders Gerrit en Martje van 

Klinken, wonende aan de J. Jolingstraat 21 in uw dorp. 

Zij maken zich druk om de sluiting van de postbus bij de Rabo-bank. 

Ik heb de Rabo-bank al een protestmail getuurd namens een groot aantal bewoners aan de J. 

Jolingstraat  

Omdat dit allemaal ouderen zijn en geen computer hebben waar ze dingen op kunnen regelen zoals 

jonge mensen, heb ik gezegd dat de Rabo genoeg aan deze mensen heeft verdiend en ze wel eens 

wat terug mogen doen. 
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Ze hebben mijn mail doorgestuurd naar hun afdeling communicatie en de ouderen krijgen bericht. 

Zelf woon ik in Emmermeer, maar heb wel altijd wel in uw dorp gewoond, mijn zus Elly Zefat-van 

Klinken woont er nog. 

Die heeft ook al contact met de bank gehad, maar individueel bereik je niet snel iets. 

Dat ik u deze mail stuur, is omdat ik denk dat het goed zou zijn dat dorpsbelangen nu eens voor hun 

oudere bewoners opkomt. Misschien kunt u een aantal mensen optrommelen om hier werk van te 

maken. En als de postbus niet open kan blijven, dat de ouderen dan enveloppen krijgen die ze zonder 

postzegel op kunnen sturen. Want ik heb gehoord dat ze ook een postzegel moeten plakken op een 

enveloppe. Dit vind ik schandalig, ze verdienen al genoeg aan deze ouderen. 

Heb hun gemaild met de ouderen te gaan praten om hun rekening over te laten schrijven naar de 

kleinere bank in uw dorp. 

Misschien is dit voor u een goede reden om contact met de Rabo-bank op te nemen en te kijken of er 

naar dorpsbelangen wordt geluisterd. 

Alle mensen in onze kleine dorpen worden zo langzamerhand zat van hun veranderingen (heb ik hun 

ook gemaild). Dus mijn vraag aan u is, probeer hier iets aan te doen, Nieuw-Weerdinge is groot 

genoeg om een stem in het kapittel te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

Wietske Bruining-van Klinken 

 

 

NIEUWE GROENTEBOER “DE FRAMBOZENTUIN” OP HET BEERTAPLEIN 
 
Hallo, mijn naam is Marianne Fokker en woonachtig te Erica. Ik ben getrouwd met Bertus en heb twee 

kinderen, een meisje van 14 en een jongen van 10 jaar. Ik heb daar een kleinfruitkwekerij die ik in 

2006 ben begonnen. 

Het eerste jaar teelde ik daar, op Beekweg 8, alleen frambozen, maar in de jaren erna ben ik gaan 

uitbreiden met bramen, bessen, kruisbessen, aardbeien en pruimen. In de toekomst moeten er ook 

nog kersen bij komen. 

 

Wij hebben bij de kwekerij ook een streekwinkel en verkopen dus ons fruit en groente uit de streek 

aan particulieren maar ook aan restaurants en groenteboeren. 

Daar wij een koude kas hebben kunnen wij maar een bepaalde periode telen. 

Die periode is van ongeveer half mei tot december als het niet te vroeg gaat vriezen. 

Wij zochten dus een afzet erbij zodat de winkel thuis het hele jaar open kan blijven. 

Daardoor zijn wij meer groente en aardappelen en fruit erbij gaan verkopen en sinds vorige week 

woensdag staan we ook op de markt op het Beertaplein in Nieuw-Weerdinge. 

Onze winkel thuis is op maandag en dinsdag en op vrijdag en zaterdag open. 

‘s Woensdags sta ik dus in Nieuw-Weerdinge, donderdagmiddag in Schoonebeek en zaterdagmorgen 

in Emmer-Compascuum. 

 

Dus aan alle inwoners van Nieuw-Weerdinge en omstreken; kom kijken op de markt zodat ik kennis 

kan maken met jullie. 

Iedereen die deze advertentie aan mij op de markt laat zien, krijgt van mij een bakje frambozen 
of bramen uit eigen kwekerij. 
In de aanbieding hebben wij verse zuurkool uit het vat € 1,75 en gesneden boerenkool per zak 300 

gram  € 1,59. 

 

Graag tot ziens, De Frambozentuin, www.deframbozentuin.nl  
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UNIVE DRENTHE MARATHON 
 
Beleef het mooiste van Drenthe                       Voor-inschrijving 28e Unive Drenthe Marathon van start 

 

KLAZIENAVEEN – “Beleef het mooiste van Drenthe”. Op zaterdag 28 mei 2011 staat het 28e Unive 

Drenthe Loopfestijn op het programma.  

Naast marathon maken ook halve marathon, Open Drents Kampioenschap 10 kilometer, Open Drents 

Kampioenschap 10 kilometer voor Bedrijven en Instellingen en jeugdlopen deel uit van dit loopfestijn. 

 

Vanaf 1 november 2010 is voor-inschrijving mogelijk via de web-site:  www.drenthemarathon.nl of 

www.inschrijven.nl 

 

Het parcours leidt het internationale deelnemersveld langs en door een van de mooiste panorama’s 

van de provincie Drenthe; het mystieke Oosterbos en over de flanken van een van de uitlopers van de 

Hondsrug. De naar schatting 20 tot 25 duizend toeschouwers vormen elk jaar een indrukwekkend 

decor in het gezellige centrum van Klazienaveen. Kortgeleden is het Unive Drenthe Loopfestijn 

gekozen tot een van de 100 leukste hardloopevenementen van Nederland en Belgie. 

 

Kortom: beleef het mooiste van Drenthe, het mooiste 28e Unive Drenthe Loopfestijn op zaterdag 28 

mei 2011 in Klazienaveen. 

 

Met vriendelijke sportgroeten, 

 

Jans Jagt (PR) 

28e Unive Drenthe Loopfestijn 

Klazienaveen  -  0591-313638 of 618200 

jansjagt@hotmail.com 

www.drenthemarathon.nl 

 

 

 

 

 

 

27 november in Jeugdsoos de Badde 

Aanvang 19.30 uur 
 

 

 

Wat:   Fright Night. Griezelige films, hapjes, drankjes etc. 

Voor wie:  Alle jongeren in Nieuw Weerdinge zijn welkom 
 

 

 

 

 

Tevens zijn wij vrijdags 26 november ook geöpend (jeugdsoos 16+). 
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               BINGO    
 

Wilt u gezellig een avond naar de Bingo? 

 

Kom dan zaterdag 20 november  naar: 

“de Badde”  

te Nieuw-Weerdinge 

 

Aanvang 19.30 uur 

Inleggeld € 5,00 

Hiervoor 10 ronden + 2 superronden. 
 

U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis. 

 

Neem dus pen of stift mee en kom 

gezellig meedoen. 

 

 
 

 


