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ZOË WEITERING
AMBASSADEUR STICHTING OPKIKKER, IN ACTIE VOOR DE MOBIELTJESACTIE

In 2009, toen ze drie jaar was, heeft Zoë met zeer ernstige longproblemen in het ziekenhuis gelegen.
De artsen en medewerkers hebben Zoë en haar familie toen aangemeld bij de Stichting Opkikker.
Deze stichting verzorgd fijne dagen voor gezinnen, waarvan een kind (o tot 17 jaar) in verband met
een chronisch fysieke aandoening langdurig onder behandeling is in een met de stichting
samenwerkende instelling. Het gaat nu goed met Zoë haar gezondheid al moet ze wel gebruikmaken
van medicijnen en hulpmiddelen.
Kinderen die zelf een Opkikkerdag hebben
meegemaakt kunnen ambassadeur worden van
de Stichting Opkikker. Zoë Weitering, nu 6 jaar,
heeft samen met haar familie ervaren wat het is
om met een Super Opkikkerdag te worden
verrast. In de opkikkernieuws krant las ze over de
Mobieltjesactie om zodoende geld in te zamelen
en daarmee te helpen om voor andere kinderen
ook zo’n Opkikkerdag te regelen. Haar moeder
heeft haar aangemeld en nu kan het inzamelen
beginnen. Ze vertelt dat er op haar school ’t
Koppel al een doos staat en een poster op het
raam hangt. Ook hebben ze een brief gestuurd
naar het werk van papa en daar heeft ze al een
hele zak vol oude mobieltjes van gekregen. Om
nog meer mensen te bereiken laat ze via de
streekbode nu weten dat oude mobieltjes ook
ingeleverd kunnen worden bij haar thuis op de
Stobbe 34.
Veel succes met deze actie!
GB
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Afsluiting 10e Kleve-project: Sponsorzwemmen voor Warchild
Vrijdagmiddag 6 juli is het 10e Kleve-project afgesloten in zwembad De Wieke. De laatste activiteit
van dit jaar was het sponsorzwemmen voor Warchild. Het jubileumjaar was een bijzonder jaar waarin
teruggegaan werd naar het allereerste begin van het Kleve-project. Net als 10 jaar geleden gingen de
kinderen uit de groepen 8 van de beide Nieuw-Weerdinger basisscholen op bezoek naar Buchenwald,
een concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog. Omdat ook nu nog veel mensen in
oorlogsgebieden leven, was de afsluitende inzamelingsactie voor Warchild, om kinderen in
oorlogssituaties te steunen.
De groep 8-ers van ’t Koppel en de Bentetop gingen langs ouders, familie, bekenden en buurtgenoten
om hun te zwemmen baantjes te laten sponsoren. Mevrouw Petra Pastoor, vertegenwoordigster van
Warchild, had tijdens een gastles uitgelegd dat voor elke 12 euro één kind in een oorlogsgebied de
mogelijk geboden kon worden naar school te kunnen. Zo konden de Nieuw-Weerdinger kinderen
Warchild helpen de oorlog uit een kind te halen. Ruim 40 kinderen en een tweetal comitéleden
zwommen daarom zo veel mogelijk baantjes om zo veel mogelijk kinderen weer naar school te
kunnen helpen. Voor ruim 200 kinderen werd dit bereikt. Aan Warchild kon na afloop een cheque
van maar liefst 2500 euro worden aangeboden. Een geweldig resultaat! Dank daarvoor aan alle
sponsoren, aanmoedigend publiek en vooral de zwemmers natuurlijk.

De groep 8-ers, mevr. Pastoor en dokter Kleve ,trots op de cheque
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Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
15 juli
Plaats: Het Anker
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
22 juli
Plaats: Roswinkel
9.30 uur, voorganger: ds. Schippers
29 juli
Plaats: Het Anker
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
5 aug.
Plaats: Het Anker
9.30 uur, voorganger: ds. Oldenhuis
12 aug.
Plaats: Roswinkel
9.30 uur, voorganger: ds. Akkerman
19 aug.
Plaats: Het Anker
9.30 uur, voorganger: drs. Slothouber
26 aug.
Plaats: Het Anker
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten

KERKDIENSTEN

Baptisten gemeente de Open Poort:
15 juli
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum
22 juli
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. Verwoerd
29 juli
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Wieringa
5 aug.
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. de Raaf
12 aug.
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. Verwoerd
19 aug.
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. de Nooijer
26 aug.
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. Oosterhuis
2 sept.
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum
9 sept.
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Dijkstra
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KOOPJES
Spelregels “koopjes”: de bedoeling van het plaatsen van een
koopje is (tweedehands) spullen, d ie 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.

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 18259308

Te koop: onkruidbestrijding met roundup,
mollen bestrijding, sloten opschonen en
zaag-, snoei- en tuinonderhoud.
Tel. 06-31082919, dhr. Wieringa

INFOHUUS
Wilt u graag (meer) bezoek ontvangen of samen met
iemand er eens op uit?
Kunt u wel wat hulp gebruiken om uw administratie te
ordenen?
Zoekt u iemand om een klusje in huis of tuin te doen of
boodschappen voor u te halen?
De medewerkers van het Infohuus kunnen u in contact brengen met een vrijwilliger, die dit voor u
wilt doen!
Kom bij ons langs (in De Badde) op dinsdag- of donderdagochtend tussen 9.00 en 11.30 uur; u bent
van harte welkom!
Op deze ochtenden kunt u ons ook bellen: 0591 - 76 40 19.

BIJEENKOMST OVER WMO-BELEID IS VERPLAATST NAAR 12 JULI
Donderdag 12 juli om 19.30 uur organiseert de gemeente Emmen in de Badde, een bijeenkomst over
de Wmo. De gemeente Emmen wil hiermee zoveel mogelijk mensen informeren over de
belangrijkste veranderingen in de Wmo, met name bij de schoonmaakondersteuning- en bezoekers
de gelegenheid geven vragen te stellen.....
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GREPEN UIT HET VERLEDEN
Middenstand in Nieuw-Weerdinge. Vervolg Tramwijk z.z.
Foutje in vorige streekbode, familie Bos had een bakkerswinkel moet zijn heeft een bakkerswinkel.
Op Tramwijk z.z. 168 woonde Fedde Beier met groente en fruit, later was Willem Harder hier
melkboer en had hij een automatiek. Op z.z. 169 zat D. Krans als herenkapper, Lies Krans als
dameskapper, en later Jannie Harder als dameskapper.
Op nr. 170 woonde de familie Haddering, ze hadden hier een hulppostkantoor vanaf 1918. H. Boer
had hier een rijwielhandel, W. Wolf had hier ook een rijwielhandel met reparatie, autoverhuur en
benzinepomp. Begin jaren zestig verplaatst hij benzinepomp naar het Noordveen (nu Elan). In 1914
vindt het Plaatselijk Belang het noodzakelijk, dat er een tweede postkantoor bij komt in ons dorp. Dit
streven ondervindt veel weerstand bij o.a. B en W van de gemeente Emmen.

Doch vasthoudend als men is, ondernemen de heren Mulder en Meijer van het Plaatselijk Belang in
1916 een reis naar Den Haag, naar de Direkteur Generaal der Posterijen, ze kwamen terug met de
prettige mededeling dat er een hulppostkantoor gebouwd mocht worden aan de Tramwijk, in 1918 is
het opengegaan.
De foto is van de jaren twintig vorige eeuw, op devvoorgrond Tramwijk z.z. nr. 170, het
hulppostkantoor en rijwielzaak Haddering, achter de bomen kapperszaak D. Krans, vervolgens de
voor die tijd grote kledingzaak van Van Dam, volgende is stelmakerij J. Luppes. Nog net te zien is nr.
168 levensmiddelenwinkel J. Venema.
reactie 521703 B.B.
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FIETSTOERCLUB TOERLUST 30 JAAR
Alweer een jubileum te vieren in Nieuw-Weerdinge en dit keer was er feest in een van de schuren
van de firma Potze. Bij binnenkomst was duidelijk te merken dat de stemming er goed in zat. Het
ideale moment om een aantal vragen te stellen aan de secretaris Jan de Vries, die al 30 jaar zijn
functie vervult. Ik werd echter eerst verwezen naar de speciale tak binnen de vereniging, ‘de Free
Bikers’, uit Emmer-Compascuum.
Onder aanvoering van ‘Appie Ragebol’ (artiestennaam) uit Emmer-Compascuum werden er door de
leden aan het bestuur twee banieren, vlaggen,
aangeboden. (Zie foto)
Hoe hebben jullie je ingekocht binnen deze
vereniging?
Ingekocht? Niks ingekocht, zij hadden ons
nodig! Ha, Ha. Wij zijn een club van 17
mountainbike fietsvrienden en hebben ons 3
jaar geleden aangesloten bij Toerlust. Het bevalt
ons prima.
Dat het hen prima bevalt is wel duidelijk te zien
en te horen. Via dit clubje terug naar de
secretaris, Jan de Vries
Wie waren de oprichters en wat was de
aanleiding?
Er werd al veel gefietst in Nieuw-Weerdinge
door een man of 6 en we fietsten allemaal
alleen. Jan Schoonbeek en ik vatten toen het
idee op om een georganiseerde club op te richten zodat we ook samen konden fietsten en een tocht
organiseren.
Hoeveel leden hadden jullie toen en nu, zijn er ook vrouwen lid?
In het begin waren er zo’n 50 leden, dit is wel eens teruggezakt naar 26, nu zitten we op 44 leden
waarvan twee vrouwen uit Emmer-Compascuum.
Wat zijn de activiteiten?
Jaarlijks gaan we een weekend weg. Dit jaar gaat er een grote groep mee naar België. In dat weekend
wordt in Limburg het WK fietsen op de weg gehouden en daar gaan we dan naar toe. In november
organiseren we een mountainbiketoertocht vanuit ’t Haantje. Verder nog een gezamenlijke tocht
voor de leden, dit hebben we vanmorgen ook gedaan. En we trainen meerdere keren per week.
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Wat zijn de hoogtepunten in de historie?
Dat is toch wel de gesponsorde tocht vanuit Verona geweest. In 1987 zijn we in 6 dagen teruggefietst
naar Nieuw Weerdinge. We hebben toen 10.000 gulden opgebracht voor de te bouwen sporthal. Het
viel ons tegen dat er zo weinig mensen aan de kant stonden maar toen we in Nieuw Weerdinge
kwamen stonden er echt veel mensen ons op te wachten. De uitzendingen via de radio, waarop we
elke middag te horen waren, had heel wat te weeg gebracht. Dat was geweldig. Ook de
wielerwedstrijden die we ongeveer 15 keer in Nieuw Weerdinge hebben georganiseerd, samen met
de Handelsvereniging, waren een hoogtepunt. Een hoogtepunt deze week was de uitreiking van de
nieuwe jubileumkleding door onze 3 sponsoren. Postmus Administratie en Advies, Tieks Tweewielers
en Autobedrijf Garage Grooten vormen al jaren onze sponsoren en daar zijn we zeer tevreden en
content mee.
Zijn er nog leuke anekdotes?
Ja zeker. Eén van onze leden had eens zijn ketting eraf. Dit gebeurde in een afdaling. Een ander lid
zei: waarom stap je niet op je fiets?, dan rol je zo naar beneden! O, ja zei hij, dat is ook zo en stapte
op zijn fiets. Iemand anders vult aan en vertelt over de keer dat ze stonden te koffiedrinken en er een
auto wegrolde. Jan er toen in de sprint achteraan ging in de veronderstelling dat er niemand in zat,
maar toen hij er bijna was, stapte de chauffeur uit. En tijdens een inschrijving voor een toertocht
stonden Meinie Brunia (lengte 1,98 m) en Henk Suelmann (lengte 1,65m) naast elkaar toen de man
achter de tafel vroeg: Zijn jullie broers? Ja, zei Henk, we zijn een tweeling!
Wie kan er geen banden plakken en wie vertelt de schuinste moppen?
Henk Wolters! Een ander lid aan de tafel reageert op de tweede vraag en zegt: Jan de Vries
Wie is het oudste lid en wie is het jongste lid?
Ab Schimmel is 69 jaar en Tim Koote is 25 jaar.
Wanneer wordt er weer eens een wielerwedstrijd in Nieuw Weerdinge georganiseerd?
De eerste jaren niet, het kost ontzettend veel tijd, geld en energie.
Wil je nog iets toevoegen?
Dat we een leuke club blijven houden en dat we gevrijwaard mogen blijven van ernstige ongelukken.
Verder hebben we altijd veel lol, het is echt leuk. We zetten elkaar voor schut, maar we kunnen het
van elkaar hebben. Kijk voor nog meer info op www.ftc-toerlust.nl
GB

7

De Streekbode - 12 juli 2012

AVOND 4 DAAGSE
Van 4 tot en met 7 juni was er weer de avond4daagse in Ter Apel. Er waren weer veel kinderen die
mee hebben gelopen om die felbegeerde medaille in de wacht te slepen. Wij van
Activiteitencommissie 't Koppeltje waren dan ook weer zeer tevreden met de opkomst. Langs deze
weg willen wij iedereen bedanken voor alle hulp en natuurlijk ook onze sponsoren die dit allemaal
mede mogelijk hebben gemaakt. Het zijn de volgende bedrijven:
•

Vakgarage Tjeerdsma

•

Loonbedrijf Groenewold

•

Postmus Administratie

•

MB Performance

•

Keukencentrum Wolters

•

W & S Autoreparatie's

•

JOBO

•

Cafetaria Rien Prinsen

•

Kapsalon Trendy

•

Kapsalon Klarianke

•

Rijschool Jalving

•

Autobedrijf Rick Zwiers

•

Thuishuis Calimero

•

Fuhler Metselwerken

•

't Stoepje

•

Tramhalte

•

Slagerij Dijkstra

En wat ons van 't Koppeltje betreft...VOLGEND JAAR WEER!!!!!

ALWEER DE LAATSTE STREEKBODE
Dit is dan alweer de laatste streekbode voor de zomervakantie.
In de week van 12 september komt de nieuwe streekbode weer uit.
In september komen we weer langs met de donateurkaarten.. Mocht u nog geen donateur zijn en dit
wel willen, kunt u contact met ons opnemen of geld overmaken op de Rabobank rekening o.v.v.
Naam, straat en huisnummer.
Alvast bedankt.
Wij wensen u allen een hele mooie zomer en voor degene die met vakantie gaan heel veel plezier.
Het bestuur.

8

De Streekbode - 12 juli 2012

VERKEERSMANNETJE MIST VLAG !!!!!!!!!!!!!!
Vorige week dinsdagmiddag (inmiddels 3 weken geleden) is onder
het toeziend oog van 2 juffen en de kleuters één van de vlaggetjes
van het verkeersmannetje “Victor” gestolen. Er kwam een auto
langzaam aanrijden, er stak een arm uit het raam, die vervolgens al doorrijdend het vlaggetje uit het
verkeerspoppetje trok.
Wij waren met stomheid geslagen! Wij zijn er van
uitgegaan dat een grote voetbalfan het vlaggetje heeft
meegenomen. Inmiddels is alle oranje versiering weer
verdwenen, maar tot op heden is het vlaggetje nog niet
teruggebracht. Wie heeft het vlaggetje gezien? We willen het
namelijk heel graag terug.
Zoals één van de kleuters opmerkte: "ik denk dat het dieven
zijn juf".

ZWEMMARATHON EN DONATEURS
Zoals in de vorige Streekbode toegezegd, een verslag over de
deelnemende teams, het aantal gezwommen banen en
natuurlijk de uitslag na 12 uur continu zwemmen van de
zwemmarathon op zaterdag 16 juni 2012. Er deden uit NieuwWeerdinge 2 teams mee: de Macho’s (het herenteam) en
Dubbelfris (het vrouwenteam). Op uitnodiging deden ook 4
teams uit de regio mee.
Winnaar van de zwemmarathon werd een professionele zwemclub: Borger-1 met 1.083 banen van
50 meter. Tweede werd Borger-2 met 819 banen, op de voet gevolgd door Emmer-Compascuum met
816 banen. Flipper uit Exloo, al jarenlang een vaste deelnemer, volgde met 767 banen. Op de 5de
plaats eindigde Dubbelfris met 597 banen, de Macho’s waren met 580 banen de hekkensluiter.
Tijdens de gehele zwemmarathon was er muziek aanwezig en in de loop van de middag en avond
was er de gelegenheid voor een hapje en een drankje. Voor de kinderen was er vanaf ’s middags het
vertrouwde schatgraven voor een euro. Nieuw dit jaar was de tumblingbaan, een soort van een wel
zeer langwerpig springkussen, zonder zijwanden. Hierop konden de kinderen (en iets ouderen) naar
hartelust allerlei acrobatische en gymnastische capriolen laten zien. De activiteitencommissie had
voor ’s middags een Streetdance demonstratie geregeld, waarbij de vele meisjes hun danskunsten
lieten zien, onder grote belangstelling van familie en vrienden. Al met al een zeer geslaagde dag,
waarbij het zomerweer het jammer genoeg grotendeels liet afweten.
Voor wat betreft de donateurs: alle donateurs zijn benaderd. Een enkeling hebben we, ook na
meerdere pogingen, niet thuis kunnen treffen. Deze mensen hebben hierover bericht gehad, met het
verzoek 10 euro per bank over te maken.
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Er waren helaas door o.a. verhuizingen enkele opzeggingen als donateur, maar gelukkig hebben zich
ook dit jaar weer meerdere nieuwe donateurs gemeld. De vrijwilligers, die huis aan huis de inwoners
hebben benaderd, ontvingen ook vrije giften en bijdragen. Wij willen deze mensen en alle bijna 400
donateurs hartelijk danken voor hun financiële steun aan het in stand houden van het zwembad. Ook
de vrijwilligers heel hartelijk dank voor het benaderen van de inwoners van Nieuw-Weerdinge voor
een vrije gift en het aan huis bezorgen van de donateurkaarten.
Wilt u alsnog donateur voor 10 euro per jaar worden, of wilt u een (extra) financiële bijdrage doen,
dan kunt u het bedrag overmaken op bankrekeningnummer 92.01.33.746 ten name van Stichting
Openluchtzwembad Nieuw-Weerdinge. Graag onder vermelding van uw postcode en uw
huisnummer. Dan kan de donateurkaart nog bij u bezorgd worden en kunnen we u volgend jaar ook
bereiken.
Wij wensen u een fijne en goede zomervakantie, met veel zwemplezier.
Het bestuur van zwembad de Wieke

HELPT U MEE IN FEBRUARI 2013?
De Hersenstichting Nederland is een kleine
organisatie met een enorm grote doelgroep. Er zijn
vier miljoen mensen die te maken hebben met
een hersenaandoening. Hierbij kunt u denken aan ADHD, afasie, autisme of dementie, maar ook aan
een beroerte, epilepsie, migraine, parkinson of een slaapstoornis. Dit is nog maar een greep uit de
vele hersenaandoeningen.
Door één keer per jaar een uurtje, of twee, te collecteren voor de Hersenstichting helpt u ons mee.
Het opgehaalde geld gaat naar wetenschappelijk hersenonderzoek, voorlichting en
samenwerkingsprojecten. Daar hebben mensen met een hersenaandoening baat bij -nu en in de
toekomst. Wilt u ons helpen met een uurtje te collecteren in uw eigen buurtje? Geef u op als
collectant. Een klein moeite met een groot effect! Ook mensen die de collecte willen organiseren of
hierbij een handje willen helpen zijn van harte welkom.
Aanmelding kan via info@hersenstichting.nl o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer. Of tijdens
kantoor uren per telefoon 070 – 360 48 16 of via de website www.hersenstichting.nl
Alvast hartelijk dank!
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VIVA LA DONNA VERWENMIDDAG BIJ HAARSTUDIO KLARIANKE
Op zaterdag 2 juni was het weer zover, dat wij onze jaarlijkse viva la donna verwenmiddag gehouden
hebben in onze kapsalon. We hebben 5 dames even heerlijk in de “watten” mogen leggen.
Na een kop koffie en lekkers, konden de dames genieten van een gezichtsbehandeling, make-up,
nagel art, föhnbehandeling en een kleur analyse.
Voordat de dames naar huis gingen, kregen ze nog een bos bloemen( beschikbaar gesteld door Jantje
Stap)
en een goody bag met producten en heerlijke
bonbons beschikbaar gesteld door Bakker Bos.
We kunnen weer terug zien op een onvergetelijke
middag.
Belinda, Belinda, Manon, Nathalie en Klarianke
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