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NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE
Nu de voorbereidingen voor het volgend seizoen weer
langzaam vorm gaan krijgen, komt wederom dezelfde
vraag weer boven ‘hoe gaan we het komende seizoen
weer rond breien met de kleine groep vrijwilligers?’
Navraag bij andere verenigingen leert dat een ieder met
hetzelfde probleem kampt, er zijn maar weinig mensen
te vinden voor een paar uurtjes per week.
Wij willen heel graag volgend seizoen volop activiteiten rond en om het zwembad organiseren,
hopende op uiteraard hetzelfde prachtige weer als in de zomer van 2018. Hiervoor zijn vrijwilligers
nodig die deze taak op zich willen nemen. Daarom bij deze een oproep; heeft u belangstelling om in
het ‘activiteitenteam Zwembad de Wieke’ plaats te nemen? Dit team zal alléén belast zijn met de
organisatie van activiteiten en de werving van vrijwilligers voor deze activiteiten. Oftewel een
duidelijk afgebakende taak voor een klein groep mensen. Kunnen we op u rekenen?
Daarnaast zijn wij binnen het bestuur nog op zoek naar nieuwe bestuursleden, mensen die tezamen
met het huidige bestuur maar 1 doelstelling hebben, het open houden van het prachtige zwembad in
ons dorp. In de winterperiode wordt er ca. 1 keer per maand vergaderd, in de opmaat naar en tijdens
het seizoen uiteraard vaker. Ook voor het bestuur geldt, hoe meer mensen het zwembad ‘dragen’
hoe kleiner de taak voor eenieder!! Wij hopen dat er mensen zijn die ons zwembad een warm hart
toedragen en wel wat voelen voor een bestuursfunctie . Reacties zijn van harte welkom via mail,
Facebook, telefonisch etc.
In de volgende editie van de Streekbode maken wij trouwens de winnaar van onze prijsvraag bekend,
het is ontzettend leuk om te merken dat er mensen zijn geweest die een gokje hebben durven
wagen. Bedankt daarvoor!
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
14 oktober
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P. A. van Elten
21 oktober
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
14 oktober
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, Ds. M. de Nooijer
21 oktober
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
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ONTDEK HET PLEKJE
De oplossing van de prachtige boom naast het pand van fietsenzaak
Pals, staat natuurlijk niet op de plaats van de voormalige
dokterswoning. Terecht opgemerkt door een aantal lezers en
doorgegeven. De boom staat op de plek waar Frans Huigen een
winkelpand had. De foto van een voormalig stukje kanaal is genomen
ter hoogte van de boerderij van
Douwe Moorlag met zicht richting
het Eerste Kruisdiep. Zes personen
gaven het juiste antwoord.
Monique oost heeft de prijs
gewonnen. De bon is op te halen op het onderstaande adres.
Waar in Nieuw Weerdinge is de foto (rechts) gemaakt? Geef de
oplossing door en maak kans op een droge worst gemaakt door
onze slagers. Veel Succes.
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z. 122,
tel: 0591-522091.

AED AANWEZIG BIJ
•

Huisartsenpraktijk Handgraaf

•

Tandartspraktijk Fransen

•

De Badde

•

Sporthal De Mondenhal

•

Bakkerij Bos

•

Autobedrijf Tjeerdsma

•

Kantine Titan

•

Kerk Het Anker
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20 JAAR DE ZONNEBLOEM IN NIEUW WEERDINGE!!
Komend jaar, 2019, bestaat de afdeling van De Zonnebloem in Nieuw
Weerdinge 20 jaar. Een mijlpaal! Bijna iedereen kent De Zonnebloem
en toch valt het niet mee om mensen zo ver te krijgen dat ze zich
opgeven als Gast bij De Zonnebloem. En juist om deze gasten draait het
allemaal. Mensen die vaak aan huis zijn gebonden weer actief ergens bij
betrekken. Het hele jaar door zijn er leuke activiteiten om aan deel te
nemen.
Bezienswaardigheden worden bezocht, meestal vervoeren vrijwilligers in eigen auto’s een aantal
gasten. Soms wordt een grote bus gehuurd, zoals dit jaar voor een boottocht op de Friese meren.
Gezellige etentjes, bingo’s, kerstmandjes maken, optredens van artiesten etc. Gasten worden ook
thuis bezocht als daar behoefte aan is. Ruim van te voren krijgt iedere gast van te voren bericht van
een activiteit, eventuele kosten en wat de mogelijkheden zijn om er te komen.
Sinds vorig jaar beschikt De Zonnebloem Emmen en omstreken over een eigen rolstoelbusje, dat
door iedereen die ingeschreven staat, zelfstandig gehuurd kan worden voor een hele dag of een
dagdeel. Vele vrijwilligers maken dit allemaal sinds jaren mogelijk. Mensen die zich als vrijwilliger
willen opgeven bij de Zonnebloem zijn dan ook van harte welkom. Ze worden opgenomen in een
team enthousiaste, hartelijke mensen.
Zowel gasten als vrijwilligers zijn dringend noodzakelijk voor het voortbestaan van De Zonnebloem.
Het zou mooi zijn voor de jarige Zonnebloem als zich spontaan gasten en vrijwilligers zouden melden.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot:
Martje Idema, tel. 0611881774 of Olga Huizing, tel. 0591-5271712

COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING
De collecteweek van 2018 is van 7 tot en met 13 oktober. De
collectanten komen weer langs de deur.(of zijn inmiddels al bij u
langs geweest) Als organisator ben ik dan al een tijdje bezig om
alles in goede banen te leiden. Bij deze wens ik de collectanten
veel succes en plezier bij het collecteren. Wilt u ook nog
collecteren dan kunt u mij bellen.
Aukje Hummel (0636312357)
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BILJARTNIEUWS
De competitie is weer begonnen. De eerste wedstrijden zijn door
onze teams goed verlopen. Ook de Persoonlijke
Kampioenswedstrijden zijn weer aan de gang. Bij ons in
de Badde werden voorrondes gespeeld van de vijfde
klasse. De heer Harm Santing werd 5e en Jan Meems
moest naar Veendam en werd daar uiteindelijk 4e en
mocht meedoen aan de district kampioenswedstrijden
j.l. vrijdag 28 september in Valtermond. Jan werd daar boven
verwachting 1e door alle drie partijen te winnen. Dus kampioen
van Groningen/Drenthe in de vijfde klasse. Van Harte
Gefeliciteerd.
Volgend jaar medio mei mag Jan meedoen aan de kampioene
wedstrijden in Doetichem. We hopen op een mooi resultaat.
P.S. Lijkt het U ook leuk om te biljarten wij zijn iedere doordeweekse dag 's middags in De Badde.

DANSEN IN DE BADDE MET DE BADDESWINGERS
Namens de Baddeswingers nodigen wij U uit om a.s. zaterdag 13 oktober
te komen dansen in de Badde vanaf 20.00 uur zaal open om 19.30 uur. U
kunt meedoen met allerlei soorten dansen zoals, Stijldansen, Oude
dansen, Country en Latijns/Amerikaanse dansen. Voor elk wat wils tot
ziens op 13 oktober 20.00 in de Badde.

5

De Streekbode - 11 oktober 2018

Aanvankelijk was
dit pand in gebruik
als slijterij en bood
men onderdak aan
de bibliotheek. Hij
had tevens een
transportbedrijf.
Daarna vestigde
Siefke Nijmanting er
met een winkel in
tabakswaren en
literatuur. Een
eethuisje onder de
naam “de
Tramhalte” was
vervolgens uitbater
van het pand en nu zit Jantje Stap er met haar bloemenzaak.
Weerdingerkanaal zz 2
D. Noorlag was timmerman en aannemer en verkocht
tevens huishoudelijke artikelen. Later kreeg dit pand een
gevarieerd aantal functies. Enige tijd was het onder de
naam “het Klokhuis” een bar-discotheek-cafetaria.
Daarna was het jaren in gebruik als buurthuis de Tibbe en
toen kwam er weer een cafetaria onder de naam “de
Triangel”.
Weerdingerkanaal zz 5
Hs. Scholten had hier een timmer en aannemersbedrijf
Weerdingerkanaal zz 37
De Coöp, in de volksmond “de coöperatie” had hier een vestiging en werd gedreven
door de heer Aalderink. Na de opheffing van de Coöp vestigde Lia Sluiter-Hadder zich
hier met een kapsalon.
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DE KANKERBESTRIJDING
De collecte voor de kankerbestrijding heeft dit
jaar 1835,14 euro opgebracht.
We willen alle gulle gevers en onze
collectanten heel erg bedanken voor hun gulle
gift en hun geweldige inzet. Zonder onze collectanten was dit niet mogelijk geweest.
Alie en Grietje

KINGS KIDS DAYS
In de herfstvakantie is het weer zover: de KINGS KIDS DAYS.
Dinsdag 23 oktober, woensdag 24 oktober en donderdag 25 oktober. Het is elke ochtend van 9.45
uur – 11.45 uur. Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. De toegang is gratis.
Let op de brievenbus voor meer informatie. Tot ziens in de Open Poort.

NIEUWS VAN DE EHBO-VERENIGING NIEUW-WEERDINGE
Jullie hebben ons waarschijnlijk wel gezien en anders zeker wel gehoord! Wij mochten
ook aanwezig zijn op de jaarmarkt met een stand dankzij lieve sponsoren. We hebben
dankzij jullie bezoekers en de sponsoren een hele leuke en gezellige jaarmarkt gehad,
waarvoor onze dank! Er was een hoop te zien en te doen bij ons waaronder een aantal
raad en kennis spelletjes.
De prijswinnaars hebben inmiddels allemaal hun prijs ontvangen.
Vele hebben ook aangegeven interesse te hebben in een EHBO of
reanimatie cursus en inmiddels hier een mail over ontvangen.
Mocht je denken dat lijkt mij ook wat, ik wil toch graag meer
informatie over EHAK, Reanimeren met AED of een EHBO cursus?
Mail dan naar ehbo.nieuw.weerdinge@gmail.com en volg ons op
facebook EHBO Vereniging Nieuw
Weerdinge!
Ben je reeds in bezit van een geldig certificaat en wil je deze graag geldig
houden? Ook dan kun je je aansluiten bij EHBO vereniging Nieuw
Weerdinge. Houden de kosten je hiervan tegen? De meeste
ziektekostenverzekeringen doen een (gedeeltelijke) vergoeding! Preventie
is immers belangrijk.
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NIEUWS VAN BIBLIOTHEEK EMMER-COMPASCUUM – DE MONDEN
Cursus DigiD wat kan ik er allemaal mee?
In deze cursus van 4 bijeenkomsten gaat u werken met uw eigen DigiD. U
ziet wat er allemaal over uzelf te vinden is op het internet en ervaart hoe u
dingen zelf kunt regelen. Voor het volgen van deze cursus is het belangrijk dat u zelf enigszins vaardig
bent op de computer: U kunt klikken en internetpagina’s bezoeken. We gaan samen aan de slag om
DigiD voor u gesneden koek te maken, zodat u na vier bijeenkomsten zegt: DigiD, wat kan er veel
mee! Deze cursus is op dinsdagmiddag, van 14:00 uur tot 16:00 uur.
Cursusdagen: 6, 13, 27 november en 11 december. Plaats: bibliotheek Emmer-Compascuum.
Deelname is gratis, ook voor niet-leden! U kunt zich opgeven via de website van de
bibliotheek: www.bibliotheekemmercompascuum.nl Hier zoekt u dit plaatje op: daar
kunt u zich opgeven.
Klik en Tik
Elke woensdagochtend van 11:00 tot 13:00 is er in de bibliotheek in EmmerCompascuum een cursus op eigen tempo voor computergebruik: Klik en Tik. U kunt hier stap voor
stap leren hoe u van de computer gebruik kunt maken. U hoeft geen eigen computer mee te nemen,
die zijn er in de bibliotheek. Het mag wel! Bijvoorbeeld uw laptop of tablet. Deelname is gratis. En de
koffie staat klaar.
Bezorgservice
Bent u niet in staat om naar ons toe te komen door ziekte of lichamelijke beperkingen? Bel dan voor
een afspraak met de speciale vrijwilliger die u de boeken kan thuisbrengen! Zij overlegt met u welke
boeken u wilt lezen en haalt en brengt de materialen aan huis! Mailen kan ook:
info@bibliotheekemmercompascuum.nl
Openingstijden Bibliotheek Emmer-Compascuum
Maandag:
11.00 - 17.00 uur.
Vanaf 14.00 uur is er een bibliothecaris aanwezig.
Woensdag:
11.00 - 17.00 uur.
Vanaf 11.00 uur is er een bibliothecaris aanwezig.
Donderdag:
11.00 - 20.00 uur.
Vanaf 14.00 uur is er een bibliothecaris aanwezig
Bibliobustijden: de haltetijden van de Bibliobus zijn :
Donderdag
13:10- 14:20 ’t Koppel
Donderdag
19:00-20:00 De Badde
Vrijdag 13:20-14:05 Bentetop
Vrijdag 14:10-15:10 ’t Koppel
De bibliobus is er ook voor volwassenen. Bovendien kunt u ook materialen ophalen die u heeft
gereserveerd. Met vriendelijke groet, Jannie Kuipers, bibliotheekleider de Monden telnr: 0591
351460
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NIEUWS VAN DE IJSVERENIGING
De kunstijsbanen zijn weer open, er ligt ijs en er kan dus geschaatst
worden. Dat er op onze baan, ‘natuurlijk’, nog geen ijs ligt wil niet
zeggen dat er niets gebeurt. Achter de schermen zijn we druk bezig
met alles wat er ‘reilt en zeilt’ bij onze vereniging. Zo komen de
donateurlopers binnen kort bij u aan de deur voor de jaarlijkse
bijdrage van €5,00 en zijn we bezig met het vernieuwen en
onderhouden van het clubgebouw.
Onze vereniging is aangesloten bij de Gewestelijke bond van natuurijsverenigingen en de bij KNSB.
Daarom kunnen we de volgende activiteiten bij u en jullie onder de aandacht brengen. Er kan op de
volgende datums vrij geschaatst worden op de ijsbaan Kardinge in Groningen:
- Zaterdag 20 oktober:van 16.30 uur tot 18.30 uur.
- Zaterdag 29 oktober: van 16.30 tot 19.00 uur, inclusief toertocht met stempelkaart/ medaille.
- Zaterdag 19 februari 2019: van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Het Gewest Drenthe, sectie Natuurijs, en wij als ijsvereniging proberen op deze manier onze leden
tegemoet te komen. Aanmelden kan bij Bert Dol: 06- 53 60 79 26. Voor diegene die zich opgeven
biedt ons lid Gonny Brunia zich aan om van diegene de schaatsen gratis te slijpen. Heb je geen
passende schaatsen meer? Geen probleem, je kunt schaatsen huren bij Kardinge.
Verder bieden het KNSB Gewest Drenthe en Groningen 14 jeugdschaatslessen aan. Informatie
daarover elders te lezen in de Streekbode.
.Aanmelden daarvoor kan rechtstreeks op de daar vermelde websites.

SKW DISCO HALLOWEEN
24 oktober 2018
Van 19:00 tot 21:30 uur
Jeugdsoos de Badde
Voor alle kinderen in groep 5, 6, 7, 8 en 1e jaar
voortgezet onderwijs organiseren wij van het SKW
een “verkleedde” Halloweendisco. Er komt een DJ met een lichtshow.
Dus wie van griezelen houdt is van harte welkom!!
Consumpties zijn vanaf 50 cent, maar de griezeldrankjes zijn gratis, ook is er in De Badde zelf, naast
de soos, voor de ouders gratis koffie en thee.
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BIJEENKOMST ‘HET FITTE BREIN’ VOOR SENIOREN
Vrijdag 26 oktober vindt in MFC de Badde, de bijeenkomst ‘Het Fitte
Brein’ plaats. ‘Het Fitte Brein’ wordt georganiseerd door de
Buurtsportcoach Senioren van de gemeente Emmen.
De bijeenkomst bestaat uit een interressante lezing over hoe je je
brein zo lang mogelijk scherp kunt houden en een workshop ‘Training
van de hersenen dmv. bewegen’.
Positief effect
Uit onderzoek is gebleken dat dagelijks bewegen een positief effect heeft op het vertragen en
voorkomen van vergeetachtigheid en dementie. Ook een actieve leefstijl met diverse
interessegebieden heeft een positief effect op het behouden van een fit brein.
Programma
De ochtend start om 9.30 uur met koffie in de Badde. Aansluitend kunnen deelnemers luisteren naar
een interessante lezing. Hierna volgt een korte pauze en de workshop ‘training van de hersenen dmv.
bewegen. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 11.30 uur.
Opgave
Wilt u deelnemen? Geeft u zich dan op bij Eefke Weismann-Hooijer buurtsportcoach senioren van de
gemeente Emmen.
Tel.nr: 06 – 11 250 789 of per mail: e.weismann-hooijer@emmen.nl
Kosten
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden!
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STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELINGEN NIEUW-WEERDINGE
Hoe zorgen we dat ons dorp levendig, aantrekkelijk en vitaal blijft? Onder het motto “Samen
maken we werk van goed wonen en leven in Nieuw-Weerdinge” hebben inwoners, ondernemers,
Lefier, Plaatselijk Belang, gemeente Emmen en SEDNA hier samen over nagedacht.
De belangrijkste punten waaraan gewerkt gaat worden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Afronden aanpak lege ruimte in de oude bouw;
Afronden project Mandebroek III;
Aanpak groenonderhoud;
Oplossen parkeerproblematiek;
Verfraaien van het plein bij de Badde;
Afronden ommetje Nieuw-Weerdinge;
Aanpak dorpsingangen;
Woningaanbod meer afstemmen op de veranderende vraag:
- woningen in de huur- en koopsector voor zowel gezinnen, jongeren als ouderen;
- mogelijkheden voor de bouw van een eigen woning;
- meer woningen voor kleine huishoudens;
- levensloopbestendige woningen waardoor oudere wooneigenaren niet hoeven
te verhuizen wanneer de gezondheid afneemt en de zorgvraag groeit.

Doel van dit alles: in de toekomst is de woonkwaliteit in het dorp toegenomen, is de uitstraling van
de dorpsingangen verbeterd, zijn er mooie ontmoetingsplekken die voor meerdere doelen kunnen
worden gebruikt. Het Beertaplein is zowel park als plein, voetballen doe je in het sportpark en de
Badde biedt plek voor jong en oud.
De komende tijd houden wij u via de Streekbode op de hoogte over de ontwikkelingen. En we zitten
niet stil: hieronder een korte opsomming over de stand van zaken. Wilt u meer weten over
onderwerpen of wilt u meepraten – laat het Plaatselijk Belang weten!
Plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com
Aanpak dorpsingangen: Er vindt een inventarisatie plaats hoe we de 4 hoofdingangen van het dorp
structureel aan moeten pakken om het dorp een betere uitstraling te geven bij binnenkomst. Hiervoor
zal de inbreng van de inwoners van groot belang zijn.
Afronden project Mandebroek: De gemeente kijkt waar nog gebouwd kan worden. Als dat duidelijk is
wordt er samen met de inwoners aandacht geschonken aan de verdere inrichting van het gebied.
Aanpak groen en grijs: Er is een schouw gehouden en duidelijk is dat het onderhoud van diverse
plekken in het dorp beter kan. Via het uitvoeringsoverleg wordt dit opgepakt.
Oplossen parkeerproblematiek: Altijd een lastig onderwerp. Want je hebt te maken met
parkeernormen. Er wordt inmiddels wel intensief overlegd tussen Plaatselijk Belang en de gemeente
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of en hoe de parkeerruimte kan worden uitgebreid wanneer daar vanuit de inwoners om wordt
gevraagd.
Verfraaien van het Beertaplein: Een aantal bewoners heeft al rondgekeken en een overzicht
aangeleverd voor een aantal verbeteringspunten. Dit wordt nu verder uitgewerkt met de betrokken
partijen.
Braakliggend terrein Achterdiep: Deze actie is verleden jaar in de wacht gezet vanwege het maken
van de Woon-en Leefvisie. Nu kunnen we de draad weer oppakken. Het overleg tussen gemeente en
Lefier over ‘hoe verder’ is inmiddels opgestart en zal op niet al te lange termijn zijn beslag krijgen.
Plaatselijk Belang is inmiddels met de gemeente in gesprek om in ieder geval een fatsoenlijke
speelvoorziening in dat gebied te krijgen. Voor zover nu duidelijk, zal dit begin 2019 gerealiseerd
moeten gaan worden. Een ontwerper van de gemeente Emmen zal samen met de inwoners en Lefier
aan de slag gaan om alles verder uit te werken.
Afronden ommetje Nieuw-Weerdinge: Voor de wandelaars een doorn in het oog dat het ommetje
niet goed wordt onderhouden en nog niet helemaal af is. En jammer genoeg verdwijnen er bordjes. In
het najaar verwachten we dat het weer helemaal top is en dat elke inwoner gebruik kan maken van
dit mooie ommetje. Het ommetje wordt inmiddels in diverse projecten meegenomen en zal worden
afgerond.
Overige:
•

De voormalige Spar krijgt een andere bestemming. Er ligt een vergunningaanvraag bij de
gemeente Emmen om hier een kringloopwinkel te mogen vestigen. Dit loopt nog.

•

Plaatselijk Belang heeft een plan voor speeltoestellen. Er wordt nagevraagd waar behoefte is
en aan welke toestellen. Plaatselijk Belang heeft inmiddels 20.000 euro vrijgemaakt voor het
herstellen/vervangen van de huidige speeltoestellen in het gehele dorp. De gemeente Emmen
doet hier ook nog eens 20.000 euro bij.

•

Om een duidelijker beeld te krijgen van het aantal klachten dat inwoners richting de
gemeente sturen, wil Plaatselijk Belang graag, dat de inzender een kopie van de
ontvangstbevestiging vanuit de gemeente naar Plaatselijk Belang stuurt. Inwoners die moeite
hebben om een digitaal klachtenformulier naar de gemeente te sturen, kunnen hiervoor ook
naar het spreekuur van het Noaberhuus gaan voor hulp hierbij.

•

De inwoners die aanwezig waren op de bijeenkomsten in de Badde en hebben aangegeven
mee te willen denken en doen, zullen op korte termijn worden benaderd om ook deze fase
van het proces op te starten,

•

De inwoners die zich in de Badde hebben opgegeven om mee te willen denken worden op
korte termijn via de projectleider vanuit de gemeente betrokken bij de planvorming.
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DIERENWEIDE DE WENKE
Een beetje verstopt aan de oostkant van NieuwWeerdinge ligt Dierenweide De Wenke. De plek
is niet erg bekend bij het grote publiek, menig
inwoner van Nieuw-Weerdinge zal de plek
misschien niet eens kennen. Wie het zeker wel
kent is Trijntje Bosma. Trijntje is geboren en
getogen in Nieuw-Weerdinge, maar in haar
jeugd zag het dorp er heel anders uit dan nu.
“Het park waar we nu staan was een kale vlakte,
met een klein stroompje. In de volksmond
heette dit de Rommelwijk, omdat mensen er
hun afval en rommel wegbrachten. Wij vonden het geweldig, we beleefden grootse avonturen en in
de winter schaatsten we op het stroompje of liepen we over het land richting de schaatsbaan.”
Geschiedenis
We duiken de geschiedenisboeken in en lezen dat de Gemeente in het begin van de jaren ’80 de
agrarische bestemming wijzigt in woonbestemming. Trijntje heeft dit van dichtbij meegemaakt: “er
kwam nieuwbouw en de dierenweide werd aangelegd. Rommelwijk was ineens een woonwijk
geworden!” Na wat omzwervingen door de regio verhuizen Trijntje en haar partner in 2000 naar een
gezellig huisje dat grenst aan De Wenke, “in mijn kinderjaren speelde ik op deze grond en als
volwassene kwam ik er wonen, het voelde echt als thuiskomen.” Als vrijwilliger is Trijntje vele jaren
actief geweest bij de dierenweide. Ze kan er uren over praten en zou er een boek over kunnen
schrijven zegt ze lachend. “We zijn begonnen met een struisvogel, herten en ik herinner me de
wallabies Wizzy en Woppy. Ik hielp met voeren, schoonmaken en bouwde echt een band op met de
dieren. Bevallingen, sterfte, operaties; je maakt van alles mee”. In de loop der jaren is de
dierenweide steeds wat groter geworden, “er zijn nu geiten, hangbuikzwijnen, kippen, eenden,
pauwen, een paardje en een ezel.” Toch is er een tijd van komen en een tijd van gaan, want
inmiddels is Trijntje trotse vrijwilliger bij Nieuw-Weerdinge Gezond. Eén ding adviseert ze alle
deelnemers: “ga eens op het bankje bij de dierenweide zitten en geniet. Er komt een soort rust over
je heen en je kan je hoofd helemaal leeg maken. Ook dat hoort bij gezond leven”.
Vakantie in de achtertuin
“Ik zeg altijd: ik ben geen vakantieganger, ik hoef niet weg. Vanuit mijn huis hoor je de dieren. Als
mijn man gaat vissen zie ik hem boven vanuit het raam. Als ik met iets zit, of een beetje gestrest ben
ga ik de dieren voeren en kom ik tot rust in het park. Ik ben voor mijn gevoel elke dag op vakantie!”
Het is duidelijk dat Trijntje in haar element is, en deze plek verdient volgens haar meer bekendheid:
“Ik nodig iedereen uit eens een ommetje te maken en de dieren wat brood of fruit te voeren. Er is
onlangs zelfs een mountainbikeroute aangelegd. Echt geloof me, het is hier geweldig!” Wil je ook een
keer naar de dierenweide? Deze is gelegen aan De Stobbe in Nieuw-Weerdinge. Zou je wellicht ook
een handje mee willen helpen om de dieren te voeren en het park draaiende te houden? Extra
vrijwilligers zijn van harte welkom!
(deze tekst is, iets aangepast, overgenomen van de site www.emmenmaakhetmee.nl)
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