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NU STEMMEN VOOR ’T EMMER DOEMPIE VAN ’T JOAR
U kunt op de valreep nog stemmen op ons. Bij deze nog een laatste
oproep om dit te doen.
U heeft het uitgebreid kunnen lezen in de huis aan huis bladen, onze
Stichting KledingKringloop is een van de tien genomineerden voor ’t
Emmer doempie van ’t joar. Het doel van de verkiezing is om
vrijwilligersorganisaties te waarderen in het kader van armoedebestrijding.
Aan de verkiezing is een financiële waardering verbonden van respectievelijk €8000,- € 4000-, €
3000. Dit geld zouden wij heel goed kunnen gebruiken in onze ondersteuning van de voedselbank.
In de periode van 24 maart tot en met 13 april 2017 kunnen de inwoners
van Emmen digitaal een stem uitbrengen. U kunt de verkiezing volgen op
de site van de gemeente Emmen. www.gemeente.emmen.nl Wij willen u
dus nogmaals vragen om massaal op ons te stemmen.
Alvast bedankt, namens alle inwoners van Nieuw-Weerdinge
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
13 April
Plaats: Het Anker
Tijd:
19.30 uur, voorganger Ds. A. van Elten, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal
14 April
Roswinkel
Tijd:
19.30 uur, voorganger Ds. A. van Elten, Goede Vrijdag
16 April
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger Ds. A. van Elten, Eerste Paasdag
23 April
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger Ds. Thon

Baptisten gemeente de Open Poort:
14 April
Plaats: De Open Poort
Tijd:
19.00 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Goede Vrijdag, Avondmaalsdienst
16 April
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Eerste Paasdag
23 April
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Dhr. B.Stadens

ONTDEK HET PLEKJE
Op herhaling. Doet u deze keer ook mee? Waar is deze foto
gemaakt? Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het emailadres streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal
n.z. 122, tel: 0591-522091.
De juiste plek wordt bekend gemaakt in de volgende Streekbode.
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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

Bij de Mondenhal blijven staan een kinderfiets, staat er al een maand, tegen de juiste informatie
over de fiets is deze te halen bij het beheer van de Mondenhal.

Gevraagd: oud ijzer en metalen.
Wordt gratis afgehaald. Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap.
Tel. 06 55808002

Gevraagd: Rommelmarkt spullen, geen meubels.
Wordt gratis gehaald.
Tel:0591-521497

Te Koop: Aardbei plantjes,
€ 0,35 per stuk, 10 voor €3,00,
Weerdingerkanaal Nz 130

Te Koop: Koelkast i.z.g.s. €50,00,
ijzeren werkbank met bankschroef 150 cm x 75
cm, prijs in overleg. Tel: 06-40842970

Hoogslaper één persoons en
Logeerbed.
Tegen elk aannemelijk bod.
Bellen na 4 uur. Tel. 0591521465

Gratis af te halen:
90 Betontegels 30 x 30 cm
20 Betontegels 15 x 30 cm (mag ook gedeeltelijk)
Eb Zwart. Tramwijk N.Z. 40 Tel. 855157
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OPBRENGST ZOA-COLLECTE
In de week van 19 t.e.m. 25 maart hebben in het
hele land mensen gecollecteerd voor
hulporganisatie ZOA. In Nieuw-Weerdinge hebben
11 mensen gecollecteerd voor ZOA. De naam is de
afkorting van Zuid-Oost Azië, maar intussen is ZOA
actief in Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Daar helpt ZOA slachtoffers van oorlogen en rampen, bij
voorbeeld mensen die gevlucht zijn voor IS, en mensen die getroffen werden door de aardbeving in
Nepal, en mensen die getroffen worden door de hongersnood in Afrika en Jemen.
De collectanten in Nieuw-Weerdinge haalden in totaal 757 euro en 63 cent op. Alle gevers, en alle
collectanten van harte bedankt!
Vriendelijke groet,
H.H. Lageveen
De Trippen 6
Tel. 52 13 87

JAMSESSIE / OPEN PODIUM DE MONDEN IN DE BADDE
Zondag 9 april van 14:30 uur – 19:00 uur is er weer een Jamsessie in Multi Functioneel Centrum de
Badde, in Nieuw-Weerdinge. Muzikanten laten verschillende soorten muziek horen aan het
aanwezige publiek. Iedereen is van harte welkom om te komen spelen of te genieten van al het live
muziek en tevens is de bar geopend voor diverse drankjes en snacks.
Meedoen?
Zing jij of ben je een drummer, gitarist, bassist, toetsenist of speel je een ander instrument? Kom dan
mee doen! Ook beginnende bandjes zijn welkom om te komen spelen deze middag. Het gaat niet
perse om live muziek. Het gaat niet om hoe goed iemand is, maar om de ervaring en gezelligheid!
Met elkaar op een laagdrempelige manier muziek maken en opdoen van podiumervaring is het doel.
We willen op de jamsessie met name beginnende muzikanten de mogelijkheid bieden om een
nummer(s) te laten horen. Afhankelijk van wat je wilt neem je teksten en/of akkoordenschema’s mee
en overleg je met de sessieleider om te kijken of er andere muzikanten met je mee kunnen spelen. Er
is tijdens de sessie een backline aanwezig. Wel graag zelf je blaasinstrument(en) meenemen. Meer
informatie?
Kim de Vries, Jongerenwerker, Dorpenzorg, jeugd@dorpenzorg.nl , 06-30234011
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STATIEGELDACTIE
Binnenkort gaat Mandy beginnen aan de
statiegeldactie van 2017.
En kunt u haar of 1 van haar hulpjes aan
de deur verwachten. Met haar actie van
2016 liep ze 759,27 euro bij elkaar.
Alle soorten statiegeldflessen of kratjes zijn welkom. Dit mogen ook Duitse statiegeldflessen of
kratjes zijn. Donatie of sponsoring zijn ook welkom.
Rek: NL77RBRB8812350968, tnv. Opkikker Mandy
Mandy is te volgen via facebook: Opkikker Mandy
Middel, Email: mandymiddel@live.nl
Adres: 7831 BH, Zetveld 87, Nieuw- Weerdinge
Tel: 0627098553

KARTEN EN LASERGAMEN VANUIT DE BREDE SCHOOL
Alle jongeren vanaf het voortgezet onderwijs tot en met 18 jaar kunnen voor €5,- deelnemen aan de
combi activiteiten Karten & Lasergamen.
Dit is alleen voor jongeren uit Nieuw-Weerdinge, Emmer-Compascuum, Weerdinge & Roswinkel. Het
is op woensdagavond 17 mei vanaf 19:00 uur (18:45 uur aanwezig) bij Indoor Karting Hoogeveen.
Vervoer is op eigen gelegenheid, dus hou hier rekening mee.
Mochten er problemen zijn met betrekking tot het vervoer of het betalen van de eigen bijdrage kan
er natuurlijk altijd contact worden opgenomen.
Opgeven voor 1 mei in verband met reserveren. Meer informatie?
Kim de Vries, Jongerenwerker, Dorpenzorg, jeugd@dorpenzorg.nl ,
06-30234011
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 15 april 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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FREDRIKE EN MARIËL ACTIEF OP
NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN VOOR PONY’S EN PAARDEN
Fredrike van Mensvoort heeft met haar pony Ysselvliedt’s Mathador meegedaan aan de Drentse
Kampioenschappen dressuur voor pony’s. Hier werd ze reserve kampioen. Door dit behaalde
resultaat heeft ze zich geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen klasse B categorie D/E
pony’s dressuur te Ermelo. Hier voor heeft ze ook extra geoefend. Met behulp van haar instructrice is
Fredrike hard gaan trainen en op 11 maart was het dan zo ver: de Nederlandse Kampioenschappen.
De 11 beste ruiters van Nederland in haar klasse mochten hier aan mee doen. Ze werd die dag door 3
juryleden beoordeeld met als resultaat een 4e
plaats met een score van 66,39%. Een heel mooi
resultaat voor deze jonge amazone met haar pony
Ysselvliedt’s Mathador. Mariël van Mensvoort had
zich middels de Drentse kampioenschappen ook
voor het Nederlands kampioenschap geplaatst
voor het onderdeel springendat werd gehouden
op 24 maart in Ermelo.
Met haar paard Go for It springt Mariël in de
klasse B. Zij behaalde een 16e plek. Op de laatste
hindernis ging het mis en ze kreeg daardoor 4
strafpunten. Dat was jammer, maar op zondag 1
april won zij op een grote wedstrijd in Hardenberg de eerste prijs.
Gefeliciteerd!, meiden met jullie behaalde successen.
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Secr. G.J.Soer
Weerdingerkanaal nz 155
7831 HL Nieuw Weerdinge
Tel: 0591-521367
Bankrekening: NL51 RABO 0184 8645 50
E-mail: vriessoer@kpnmail.nl

1e Kruisdiep wz.
Een huisnummer is niet bekend. Derk Idema startte hier in 1930 een rijwielzaak. Hij maakte hiervoor
gebruik van een houten loods die tussen de bakkerij op nummer 4 en het woonhuis nummer 6 stond.
Hij begon zijn loopbaan naast Weerdingerkanaal zz 155.
1e Kruisdiep wz 12
Deze woning werd in 1932 gekocht door de firma
Mertens uit Ter Apel. Men begon hier een
groentewinkel, welke tevens diende als uitvalsbasis
voor het venten. In 1938 werd het pand verkocht aan
rijwielhersteller de heer. D Idema, die het vervolgens
verkocht aan schildersbedrijf Schuur. De zuivelwinkel
die de heer Idema er in 1951 stichtte werd later
overgenomen door zijn schoonzoon H. Katerberg die
de zaak verbouwde tot een Sparsupermarkt. Daarna
werd het een C 1000, geëxploiteerd door de fa.
Sulman. Toen werd het Poiesz
en vervolgens weer een Spar.
1e Kruisdiep wz 18
Voorheen stond op deze plek de zaak van Otto Blok met een breierij. Voor het
breien van sokken, truien e.d. kon men hier terecht.
1e Kruisdiep wz 176
Knelis Veldman (Knelis bonkie) had hier ooit zijn
slagerij. Hij werd opgevold door de heer
L. Kloppenburg. De zaak is inmiddels vele jaren
gesloten.
1e Kruisdiep oz 9
Franke Smit had hier een kruidenierswinkel.
Daarna begon Joh. Soer er zijn eerste winkel. Nu is
het MFC. de Badde
1e Kruisdiep 0z 1
B.J.Gewald had hier een stoom-wagenmakerij
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2007-2017 10 jaar Kwekerij De Elzenhof!
Dit jaar bestaan wij al weer 10 jaar en dat vieren we met
allerlei activiteiten.
Zaterdag 22 en zondag 23 april hebben we een speciaal weekend op de kwekerij met als thema:
voorjaarsbollen en schaduwplanten.
Atelier Geeja uit Vlagtwedde is aanwezig met nestkastjes voor iedere vogelsoort en allerlei andere
gebruiksvoorwerpen voor in de tuin. Verder is er een kleine expositie in de schuur, muziek en
natuurlijk is er koffie en thee verkrijgbaar.
U bent van harte welkom op de kwekerij: zaterdag 9.00-17.00 uur en zondag van 12.00-17.00 uur.
Kijk ook eens op www.kwekerijelzenhof.nl
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