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NIEUWS VAN NIEUW WEERDINGE GEZOND…
Voor de meesten van ons is de vakantie weer voorbij en zijn we weer
met een frisse start begonnen. Er hebben zich 2 nieuwe vrijwilligers bij
ons aangesloten, Mariska Dexter & Renate Dexter, van harte welkom
dames.
Op 6 september a.s. beginnen wij weer met badminton op de
vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur in de mondenhal. Wil je gewoon
eens kijken of gezellig mee doen? Er zijn leen rackets en is er een trainer aanwezig die ons op ons
eigen niveau traint en vooral motiveert. Wees welkom!! U ziet ons waarschijnlijk wel eens lopen op
maandag avond, een groepje sportievelingen die lopen en trainen voor de Bas van Goor diabetes
challeges op 28 september a.s in Den Haag. Dit alles in samenwerking met de huisartsenpraktijk
Nieuw Weerdinge, waarvoor onze dank!
Wij zijn ook bezig om het bestaande dorpsommetje op te knappen en weer volledig in kaart te
brengen, hiermee zijn wij bijna klaar. Verder zijn wij nog bezig met de AED’s met meerdere partijen,
het moestuin project, promotie d.m.v. evenementen bijstaan met bijvoorbeeld gezonde smoothies
en in oktober is er weer de inmiddels bekende sportdag in samenwerking met Stichting de
Mondenhal. Zo zijn er nog meer leuke dingen waar wij mee
bezig zijn.
U ziet het, wij zitten niet stil. Heb jij/heeft u een leuk,
gezond idee?
Neem contact op met ons of stop het in postvakje 12 in de
badde.
Een sportieve, gezonde groet!
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
15 september
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten
22 september
Plaats: Valthermond
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten, Startzondag

Baptisten gemeente de Open Poort:
15 september
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. A. Dijkstra, gastendienst

22 september
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. J. Dijkstra

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

Gratis af te halen: Mooie Wyandotte kriel haantjes. In ons toompje van 5 zitten helaas 2 haantjes
teveel (zwart en wit). Ze zijn handtam, geb: 5-6-2019.
Wie heeft een mooi plekje voor ze, eerst komen kijken mag ook. 0591674180.
Groetjes fam. Graus
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ONTDEK HET PLEKJE
In de volgende Streekbode weer een nieuwe opgave.

COLLECTE KANKERBESTRIJDING
Er zal dit jaar helaas niet worden gecollecteerd voor de kankerbestrijding.
Wij zijn daar mee gestopt en er zijn geen nieuwe
mensen gevonden om dit van ons over te
nemen.
We vinden dat erg spijtig omdat er altijd veel
werd gegeven en we hadden ook veel
collectanten natuurlijk. Als er wel mensen zijn
die zich geroepen voelen dit volgend jaar van
ons over te nemen, meld dit dan bij het KWF. Het is voor het goede doel en het is dankbaar werk.
Bedankt iedereen en vriendelijke groeten, Alie en Grietje

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
We gaan weer beginnen. Na onze zomerstop zijn we weer gestart op
vrijdag 6 september. Als vanouds in de Badde van 10.00 uur tot 15.00
uur. We leggen de winterkleding er weer in. Dus u kunt uw garderobe
weer aanvullen. Onze prijsstelling blijft hetzelfde. Dus van € 0,10 tot maximaal € 1,50. Kom gerust
eens langs. Ook u eigen kleding en linnengoed zijn welkom. Dat mag gebracht worden tijdens onze
openingsuren. Lukt dat niet dan mag het ook ingeleverd worden bij Gretha Bos Mandebroek 2 in
Nieuw-Weerdinge. Tel: 0591-521600.
We zijn er weer op de volgende vrijdagen: 20 september, 4 en 18 oktober, 1, 15, en 29 november en
15 december.
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BESTE NIEUW WEERDINGERS,
Velen van jullie weten dat ik verhuisd ben naar Friesland omdat ik dat zelf heb kunnen vertellen
wanneer jullie de afgelopen maanden op mijn spreekuur waren. Voor suikerziekte, astma, copd of
voor stoppen met roken.
Misschien werd het daarnaast in de supermarkt of in de Badde of via andere ontmoetingen
gedeeld.Zo gaat dat en dat is prima en goed in een gemeenschap waar men elkaar kent.
Eind juli ben ik officieel gestopt met mijn werk als
praktijkondersteuner bij dokter Handgraaf en dokter
Gerbrandy.
Helaas ben ik de laatste maand van mijn werkzaam
leven in de huisartsenpraktijk ziek geweest en heb
daardoor van een aantal van jullie niet afscheid
kunnen nemen. Ook mijn werk heb ik daardoor niet
goed af kunnen ronden zoals ik dat zelf graag had
gewild.
Ondertussen heb ik niet alleen een huis maar ook een baan gevonden in Friesland.
Ongeveer tien jaar, de tel ben ik kwijt geraakt, heb ik gewerkt in Nieuw Weerdinge en woonde ik in
Valthe.Van Elze Kootstra nam ik destijds het stokje over. Ik heb samen met dokter Kleve gewerkt,
met dokter Demircan en de beide dokters die nu aan het roer staan. Een verscheidenheid aan
dokters en ik leerde van elk van hen weer andere dingen.
Zo leerde ik ook van jullie die allemaal op mijn spreekuur kwamen. Ik kon vertellen hoe het volgens
het boekje moest en jullie lieten zien dat het niet altijd volgens het boekje kon. In Nieuw Weerdinge
was meestal geen schroom om mij dat duidelijk te maken. Recht voor zijn raap! Zo kon je met elkaar
om tafel om samen een pad te zoeken in wat nodig was en wat mogelijk was in een leven met
suikerziekte of longaandoening.
Nu woon en werk ik in het noorden van Friesland, gevoelsmatig mijn thuisland. Een aantal van jullie
lieten mij weten dat te begrijpen omdat hetzelfde voor jullie geldt in Drenthe.
Beste mensen bedankt voor jullie vertrouwen. Ik wens jullie allen goede of zo goed mogelijke
gezondheid en mensen om jullie heen waar je moeite en vreugde mee kunt delen.
Een hartelijke groet,
Yke Harkema
Praktijkverpleegkundige huisartsenpraktijk te Nieuw Weerdinge
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DE DADELKOEKJES VAN MIRVAT, UIT SYRIË
Beste mensen uit Nieuw Weerdinge, heeft u bij de culturele kraam
op de jaarmarkt begin juli ook zo genoten van de heerlijke hapjes
die uw medebewoners uit Syrië en Eritrea hebben uitgedeeld?
Velen
van u
vonden
het zo lekker dat we hebben bedacht de
recepten in de streekbode te zetten, zodat het thuis nog eens na kunt maken.
Dit is recept nummer 1:
Ingredienten voor het deeg:
300 gr bloem
150 gr boter
100 gr suiker
Mazhar (oranjebloesemwater) om te kneden (1 eetlepel ongeveer)
(te koop in de grotere supermakt of Turkse winkel)
Vulling: 250 gr dadels of kant en klare dadelpasta
2 el gesmolten boter
1 el mazhar
1 tl kaneel
1 el poedersuiker Extra: Poedersuiker
Bereiding:
Meng voor het deeg de bloem, boter, suiker en mazhar tot een zacht en soepel deeg en laat een
kwartier in de koelkast rusten. Meng voor de vulling de dadelpasta, kaneel, mazhar en gesmolten
boter (als je gewone dadels gebruikt fijnmalen in een hakmolen met de rest van de ingrediënten). Nu
kun je kiezen voor een aantal verschillende vormen:
1. De traditionele koekjes
Verdeel het deeg en de vulling in bolletjes. Druk een bolletje deeg uit tot een schijfje en neem een
bolletje vulling.
Maak hier een klein staafje van en leg die op het deeg. Vouw het deeg om de vulling en druk goed
aan.
Rol even heen en weer zodat heel de vulling bedekt is. Versier rondom met een Marokkaanse pincet
(nakash) of een gewone vork.
2. Vierkantjes
Verdeel het deeg in tweeën en rol elk deel uit tot een gelijk rechthoek of vierkant. Verdeel over het
ene rechthoek de vulling (strijk uit met een lepel) en
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leg dan het andere deegrechthoek erop. Druk aan en snijd de randjes eraf zodat je strakke randen
hebt. Snijd er dan vierkantjes uit.
Leg de koekjes op een bakplaat met bakpapier.
Bak ze op 175 graden gaar (als de onderkant lichtbruin is, maar de bovenkant nog wit) en rol ze door
poedersuiker als ze nog warm zijn.

DIERENPENSION “DE EERSTELING”
Na 22 jaar en met veel werkplezier eigenaar te zijn geweest van dierenpension “DE EERSTELING”
gaan wij het bedrijf verlaten.
Op een gegeven moment gaat je leeftijd een rol spelen en ga je besluiten om te stoppen met het
werk.
Het dierenpension blijft draaien onder een nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar is zeer gemotiveerd
om het van ons over te nemen. Ook is besloten om met het huidige personeel door te gaan… wat al
jaren onze goede hulpen zijn en ook vertrouwd is met uw huisdier, zij weten alle ups & downs van
bijna elke hond en kat die hier de afgelopen jaren
hebben gelogeerd. ...
Wij willen u bedanken voor het vertrouwen, de
lieve woorden, bedankjes, knuffels en warme
handdrukken, voor de vele complimentjes,
chocolaatjes, snoepjes, wijn enz. aan ons
gegeven.
Wij hebben met ontzettend veel plezier uw Hond,
Kat en knaagdier verzorgt, die u tijdens uw
afwezigheid aan ons heeft toevertrouwd en wij
hopen dat u die vertrouwensband ook krijgt met
de nieuwe eigenaar. Op 1 oktober is het dan zover dan verhuizen wij naar onze nieuwe stek.

Uitnodiging
Wij willen u graag uitnodigen om op vrijdag 27
September ’s avonds van 19.00 -21.00 uur onder het
genot van een drankje en hapje ons de gelegenheid te
geven u voor te stellen aan de nieuwe eigenaar.
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VERKEERSVRAAG JAARMARKT
Ook dit jaar stonden we weer met een kraam op de
jaarmarkt. Als vanouds met een verkeersvraag en de
ogen- en reactietest. Over belangstelling hadden we niet te klagen. Vooral de prijsvraag is actueel. Er
werden in totaal 132 formulieren ingevuld. Na beoordeling bleken er 48 goed te zijn ingevuld. Daar
werden de volgende winnaars uitgetrokken:

1. Mevr. Pomp, Nieuw Weerdinge. Bon € 25,00 Slagerij Dijkstra<
2.Dhr. Middel, Nieuw Weerdinge. Bon €20,00 Sabines Hairfashion
3. Mevr. Goeree, Ter Apel. Bon € 15,00 Pals Tweewielers

De prijzen zijn aangeboden door Veilig Verkeer Nieuw
Weerdinge.
Voor al die mensen die zich vergist hebben hiernaast een
foto van de opgaven met daarbij de juiste antwoorden.
Alle deelnemers hartelijk bedankt en wellicht tot volgend
jaar. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
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DE ZOMERVAKANTIE (WAS) IN ZICHT BIJ DE BENTETOP
De laatste weken voor de zomervakantie staan
altijd bol van de activiteiten. Eerst de musical
van groep 8 ‘De Trein’. Wát een prachtige
intro.
De kinderen zijn gefilmd op het station in Emmen. Dansend en swingend over het perron, inchecken
en door de coupé wandelend. Een vertrekkende trein….op weg naar een volgend station. Maar
voordat ze het eindstation bereikten gebeurde er natuurlijk van alles.
De diamant werd gestolen, een ontluikende liefde. Alles zat er in. Een kleine groep die een geweldige
musical neer heeft gezet. De avond werd afgesloten met voor ieder kind een persoonlijk verhaal en
een afscheidslied gezongen door alle juffen. Iedereen heel veel succes gewenst op jullie reis naar de
nieuwe bestemming.
De jaarlijkse vossenjacht was weer een doorslaand succes. Het weer liet ons gelukkig niet in de steek.
De kinderen van groep 8 waren vos, maar ook ouders, familieleden en oud-leerlingen. De kinderen
van de Voorschool hebben ook alle vossen gezocht.
Groep 1/2 is samen met enkele ouders op zoek gegaan en hebben alle puzzelstukjes verzameld. Voor
deze beide groepen waren er bij sommige vossen ook nog spelletjes te spelen. Groep 3 t/m 7 moest
de 16 gekregen letters vormen tot een woord. Dit viel nog niet mee. De ochtend werd afgesloten
met een ijsje. Een geweldige ochtend, weer uitstekend georganiseerd door de Activiteiten
Commissie.
De laatste schooldag werd volgens traditie afgesloten met een patatje. Deze werd ons aangeboden
door KrokettenKunst Rien Prinsen. Daarvoor natuurlijk onze hartelijke dank. De kinderen(en juffen)
hebben genoten. En om 12 uur waren de kinderen vrij! Een welverdiende vakantie.
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HET ZWEMSEIZOEN WAS EEN GROOT SUCCES!
Beste dorpsgenoten,
Helaas is het zwemseizoen weer ten einde. Gelukkig
kunnen we nog nagenieten van een prachtig
zwemseizoen. Ook hebben er nog enkele leuke
activiteiten plaatsgevonden in de laatste weken dat
het zwembad geopend was. Zo zijn er prachtige
creaties gemaakt tijdens het stoepkrijt tekenen en ook
de spelmiddag bleek een groot succes. Vooral het
flessenvoetbal zorgde voor spanning en sensatie.
Uiteraard konden alle kinderen genieten van een lekker ijsje en ging iedereen met een prijsje naar
huis.
Over flessen gesproken. De opbrengst van onze flesseninzameling is bekend. Er is €39,50 opgehaald.
Wij zijn een ieder die flessen heeft ingeleverd erg dankbaar en wij gaan ervoor zorgen dat dit bedrag
goed wordt besteed! Zondag 1 september moesten we het seizoen toch echt afsluiten. Gelukkig
hebben we dit op spectaculaire wijze kunnen doen. Tijdens het afstandbrevet-zwemmen hebben
enthousiaste deelnemers heel wat meters afgelegd onder luid gejuich van de toeschouwers. De
deelnemers hebben het hele seizoen hard getraind om uiteindelijk afstanden te zwemmen van 1, 2,
3, 5, 6, 7, en zelfs 11 kilometer. Alle deelnemers hebben hun felbegeerde brevet behaald. Voor velen
een enorme prestatie waar ze trots op mogen zijn. Natuurlijk zijn wij ook erg trots op al onze
deelnemers. Op naar volgend jaar!
Tevens hebben we de afgelopen weken heel wat kinderen mogen feliciteren met het behalen van
een diploma. Voor diverse diploma’s is de hele zomer hard geoefend om het in de wacht te slepen.
Een prestatie waar ze trots op mogen zijn!
Wij kunnen terug kijken op een prachtig zwemseizoen en mochten een groot aantal bezoekers
verwelkomen. Dit valt natuurlijk niet alleen te wijten aan het mooie weer, maar bovenal aan jullie
enthousiasme en aan al onze vrijwilligers die veel tijd en energie hebben gestoken in het zwembad.
Wederom enorm bedankt voor jullie bijdrage dit seizoen. Met elkaar hebben we er voor kunnen
zorgen dat
iedereen
het gehele seizoen
heeft
kunnen genieten
van ons
prachtige
zwembad.
Natuurlijk
zitten wij de
komende
tijd ook niet stil.
Houd de
Streekbode en
onze
Facebookpagina in
de gaten
om op de hoogte
te blijven
van alle nieuwtjes
rondom
het zwembad.
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STICHTING SPORTHAL NIEUW WEERDINGE DOET MEE AAN RABO CLUBSUPPORT
(Jouw/uw stem is geld waard voor ons)
Evenals vorig jaar, willen we dit najaar , in het kader van jeugd en leefbaarheid in ons dorp, 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.
Het bestuur van de Mondenhal heeft de sport- en speldag van het komende najaar aangemeld voor
de Rabo ClubSupport Campagne.
De RABOBANK Emmen-Coevorden organiseert dit jaar opnieuw de Rabo ClubSupport campagne. De
RABOBANK stelt € 100.000 beschikbaar voor
maatschappelijke activiteiten door het lokale
verenigingsleven in de regio.
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen
hebben we echter uw/jullie steun nodig.
Als u/jij lid bent van de RABOBANK mag u/jij
stemmen vanaf 27 september 2019 tot en met 11
oktober 2019.
Afhankelijk van het aantal stemmen wordt een
bedrag aan ons uitgekeerd.
Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking. Daarvan mag u/jij maximaal 2 stemmen op dezelfde
vereniging uitbrengen.
Bij deze de oproep om onze sporthal financieel te steunen met uw/jullie stem(men).
Wij vragen u/jou de stem(men) die u over heeft te gebruiken voor de andere verenigingen in ons
dorp die zich ook voor de Rabo ClubSupport hebben aangemeld.

Wij rekenen op uw steun en uw stem.
Alvast bedankt.
Bestuur stichting Sporthal Nieuw Weerdinge
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DE RABO-CLUBSUPPORT VERDEELT € 100.000,=. STEMT U OP V.V.
TITAN??
De Rabobank Emmen-Coevorden organiseert de Rabo Clubsupport
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 EmmenCoevorden ontvangen eind september een stembiljet. U kunt dan tussen 27 september en 11
oktober op de site inloggen met een unieke code en u kunt dan 5 stemmen uitbrengen. U kunt
maximaal 2 stemmen uitbrengen op v.v. TITAN. Uw andere stemmen 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. 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!

OOK DE STREEKBODE DOET MEE AAN DE RABO-CLUBSUPPORT
Ook de Streekbode doet weer aan deze clubsupport en we hopen net als alle andere partijen uit
Nieuw Weerdinge op uw en jullie stem. Met elkaar hebben we de afgelopen jaren al veel geld naar
ons dorp kunnen halen en dat is supermooi. Nieuw is dat de leden 5 stemmen hebben om te
verdelen. Laat de stemmen niet verloren gaan en stem op ons. De Streekbode kan het geld goed
gebruiken om zo onze dorpskrant elke 14 dagen te kunnen laten uitbrengen.
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NIEUW! YOGALESSEN IN NIEUW WEERDINGE!
Bewegen & Ontspannen voor iedereen
Even voorstellen……..Ik ben Kirsten, 40 jaar en ik woon in Nieuw
Weerdinge met mijn partner Jan en onze kinderen. Al een aantal jaren
verzorg ik yogalessen in de regio en mijn praktijk De YogaBoom is
gevestigd in Sleen en nu binnenkort misschien ook in Nieuw
Weerdinge! In Nieuw Weerdinge ga ik, bij voldoende animo, eerst eens
yogalessen verzorgen op de maandagochtend en maandagavond.
De lessen die ik verzorg zijn voor volwassenen en daarnaast is er ook een les stoelyoga voor ouderen,
senioren. Yoga is ook voor ouderen een mooie manier om op een veilige manier fysieke en mentale
gesteldheid te verbeteren. Het lijkt misschien een grote opgave om op latere leeftijd nog aan yoga te
beginnen, maar dat is helemaal niet. Je kan op iedere leeftijd yogalessen volgen en zelfs dus op een
stoel. Yoga kan je helpen om op een ontspannen manier bewuster te worden van jezelf, je lichaam,
je emoties en je omgeving. Yoga brengt je letterlijk en figuurlijk in evenwicht/balans en dat brengt
rust en is de basis om een gelukkiger, rustiger en gezonder leven te leiden.
Hoe zou het bijvoorbeeld voor je zijn om meer rust in je hoofd te ervaren? Om meer energie te
hebben? Om minder pijn te hoeven voelen in je rug, schouders en nek? Om weer beter te kunnen
slapen? Enz….De yogalessen bij ‘De YogaBoom’ zijn altijd ontspannend en rustig (voor iedereen
toegankelijk, mannen en vrouwen, jong en oud) en je kan er helemaal in wegzakken. Naast
lichamelijke oefeningen, ademhalingsoefeningen en meditatie wordt er het e.e.a. meer
geïmplementeerd in de lessen.
Zo werken we bijvoorbeeld ook met TRE Trauma- en spanningsreducerende oefeningen. Oefeningen
waarmee je stress gevoelens en de daarmee samenhangende emotionele blokkades kan verlichten
waardoor deze ontladen en gemakkelijker losgelaten kunnen worden.
En natuurlijk mogen we af en toe genieten van de klankschalen en mooie bijpassende muziek in de
lessen. Voor meer informatie over de lessen kan en mag je een bezoek nemen aan onze website
www.deyogaboom.nl. Natuurlijk mag je ook altijd mailen, bellen of langskomen!
Wilt je een proefles yoga volgen op maandagochtend of avond? Dan mag je je aanmelden.
Dit mag per mail, app of telefoon via info@deyogaboom.nl of via 06 – 22 41 14 25
Kosten proefles 8,50 euro inclusief thee en wat gezond lekkers. Locatie: De Badde.
Na de proefles en bij voldoende animo zal er vervolgens lesgegeven worden op
Maandagochtend 09.15 – 10.30 uur (yoga voor volwassenen)
Maandagochtend 10.45 – 11.45 uur (stoelyoga voor ouderen, senioren)
Maandagavond 20.00 – 21.30 uur (yoga voor volwassenen)
Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten in de leuke, inspirerende, gezellige en vooral rustige en
ontspannen yogalessen. En ik zal zorgen voor een sfeervolle en yoga ingerichte ruimte in De Badde!
Yogagroet, Kirsten
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 21 september naar:

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 9 ronden + 3 superronden.
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis.
Neem dus pen of stift mee en kom gezellig meedoen.
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