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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
16 februari
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Nagelhout
23 februari
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
16 februari
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
Gastendienst
23 februari
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Schipper

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 SandersStap. Tel. 06 18259308

Te huur: Minikraan en minishovel, vanaf €10,per draaiuur. Tel. 06 13194189

Laat uw bomen gratis verwijderen. Tel. 0591 353221
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GREPEN UIT HET VERLEDEN
Van de foto uit de vorige Streekbode zijn de volgende namen nu bekend.
Achterste rij, v.l.n.r
Nb, de heer Joling, nb. Jo Duursma, Maarten Rengers, Bé de Boer, nb., Jan Hendriks.
Tweede rij van boven, v.l.n.r.
Lies Bosklopper-Akker, n.b., n.b., Riek Kuipers-Veldhuis, Antje de Boer-Bosma,
Tjeers Rengers-Bosma, Willie Kuipers, Hendrik Kort.
Derde rij van boven, v.l.n.r.
Mevrouw Kort, Grietje van Klinken-Gringhuis, Willem van Klinken,
Hendrik Goeree, Willem Regts, n.b., n.b., n.b., Johannes van der Terp.
Vierde rij van boven, v.l.n.r.
N.b., n.b., n.b., mevrouw Goeree, Taapke Duursma-Gringhuis, de heer J. Bosma, mevrouw Bosma,
Matje Hendriks-Akker, mevrouw van der Terp.
Voorste rij, v.l.n.r.
N.b., n.b., n.b., Renske Gringhuis-Bosma, Klaas Gringhuis, n.b., Hedrik Bosklopper, de heer Bosma,
Geert Gringhuis?.

Nu een foto van een persmachine ploeg, ik schat van begin jaren vijftig.
Wie weet waar deze foto is genomen en wie weet de namen van de mensen op deze foto?
Reactie 0591 521703 B.B.
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NIEUWS UIT DE TUIN….PLANTEN OP EEN BIJNA PLAT VLAK
Hier geen gedoe met gaas om alles op z’n plek te houden. Een lat
of balkje aan de laagste kant is voldoende om te zorgen dat alles
er bij een stevige bui niet af valt. Bij het mosdak is zelfs dít niet
nodig. Als je om je heen kijkt, dan zie je dat bijna overal mos op
groeit. Dat het ook heel goed op vochtige vloerbedekking wil
groeien is iets waarvan ik hier gebruik gemaakt heb. Er lagen
blikken golfplaten op dak wat niet zo’n mooi gezicht was en
omdat ik nieuwe vloerbedekking had heb ik de oude op het dak
gelegd. Meteen nat gemaakt want mos heeft vocht nodig. Niet lang
daarna kwamen er verschillende soorten mos op en het is een dik
mostapijt geworden. Eenvoudiger kan niet. Op het schuilhutje in de
tuin na de dakbedekking weer vloerbedekking, vetplanten langs de
rand. Een flink stuk kienhout bovenop, een vaste plant in en laagje
grond ervoor en nog wat planten en je hebt een leuk stukje natuur.
Op de andere foto het bijna platte dak van een zitje bij Gerrit en Jannie Metz. Van een kaal dak naar
een mooi vetplanten tuintje. Weer hetzelfde systeem. Op de
vloerbedekking groeit uit zichzelf al mos en je kunt het verder
aankleden zoals je dat zelf wilt. Zo kun je op een creatieve betaalbare
manier zelf best wel leuke natuurstukjes van en op een dak maken.
J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel: 0591521809)

KIDS FOR NATURE ACTIVITEIT
Op zaterdag 15 februari is er weer een Kids for Nature activiteit.
Kom je ook ?
We gaan je meenemen naar de Amazone. Je weet wel dat mooie gebied in Zuid-Amerika,
met die prachtige natuur en mooie wilde dieren. Wat we gaan doen is een verrassing.
Oh, je hoeft geen koffer mee, we gaan natuurlijk niet echt op reis!
Kom gezellig luisteren, kijken en meedoen en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Zij mogen voor 2 euro meedoen.
Geef je gauw op via: kidsfornature.zod@gmail.com.
Waar het precies (in Emmen) is hoor je na je inschrijving.
Het is van 14.00 – 16.00 uur.
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SPORT VOOR SPORT OP DE WEISSENSEE.
Na een wat minder goede laatste week, Carin een
scheur in de meniscus en Gonny een penicilline kuur
tegen de keelontsteking, gingen we vrijdag 24 januari
op weg richting zuid Duitsland. De reis verliep prima
en samen met Gonny haar ouders kwamen we aan
het einde van de middag aan in Bergen- Holzhausen,
even voorbij de Chiemsee. Hier lag al veel sneeuw. Na
een goede nacht gingen we zaterdagmorgen op weg
naar de bergen.
Rond het middaguur kwamen we aan bij het pension van de vriendelijke en zeer gastvrije familie
Pirkebner. Het pension ligt op zo’n drie kilometer vanaf het
kleine meer daar waar er geschaatst kon worden. Het weer
was geweldig, zonnetje, sneeuw, blauwe lucht en rond het
vriespunt. Nadat we een mountainbike voor Gonny hadden
geregeld gingen we die middag meteen het ijs van de
Weissensee verkennen en chocolademelk drinken in de
feesttent. Carin maakte later die dag kennis met de
hilarische Twentenaren die, net als vorig jaar, ook in
hetzelfde pension verbleven. Na de kennismaking was ‘het ijs’ meteen gebroken en hebben we een
zeer gezellige week gehad met deze groep. We zijn er echter nog steeds niet achter wie van hen onze
veters aan elkaar heeft geknoopt? Sport verbroedert!
Ook de zondag en maandag genoten we van het schaatsen, de webstrijden van de profs, de sfeer,
het eten, de vele gesprekken met de mensen, de natuur, het weer, fietsen, wandelen, kortom alles
rondom deze ‘Spielplatz der natur’. Sport is gezond voor lichaam en geest!
Maandagavond alles in gereedheid gebracht om dinsdagmorgen om 5.45 uur aan het ontbijt te
zitten en startklaar te zijn voor het rijden en de coaching van de tocht. De bus van de Twentenaren
fungeerde als taxi voor ons. Het weer was de hele dag goed, iets bewolkt, ’s morgens -5 en overdag 1. Het ijs was glij ijs met hier en daar grote scheuren. Dat was vooral erg opletten en zo nu en dan
capriolen uithalen die niet zouden misstaan in een ‘kür op muziek’. De benen waren goed, de
coaching en verzorging van Carin perfect dus het vertrouwen groeide en het sporthart raakte in
beroering. Misschien een snellere tijd dan vorig jaar? Het
werd 8:22:18. Een dik uur sneller. Ook de ouders Brunia
gingen, net als vele andere gepensioneerden, goed en
reden 150 km. Sport is goed voor jong en oud!
Vanwege de weersvoorspellingen werd er dinsdag al
besloten dat de toertocht van vrijdag verzet werd naar
donderdag. Één dag rust was niet veel en de benen
waren erg vermoeid. Maar het schaatshart kruipt waar
het niet gaan kan en dus schreef Gonny zich in voor de toertocht van donderdag. Sport geeft je
vertrouwen in eigen kunnen!
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Woensdagavond werd er gezamenlijk, 12
personen, macaroni gegeten. Bereid, in
de privékeuken van Barbara, door
Twentenaar Jan en Carin en Gonny. Zeer
geslaagd, erg lekker, veel te veel en erg
gezellig. Na twee ? borrels lekker
geslapen.
Donderdagmorgen weer vroeg op. De
drie, die dinsdag ook hadden geschaatst,
hadden moeite om het ontbijt naar binnen te krijgen. Geen zin, en voelden zich niet echt fit. We
zouden elk wel zien waar het schip zou strandden. We hoefden geen 200km te schaatsen! Het was
kouder dan dinsdagmorgen en er werd in de loop van de dag sneeuw voorspelt. Carin ging al vroeg
op weg naar Nederland, een hele onderneming over de pas want er lag toen ook al veel sneeuw,
maar alles was goed gegaan. Ook het schaatsen ging goed. Na drie, vier rondjes van 12,5 km voelden
de benen goed aan. Het vertrouwen groeide. Maar het
ging sneeuwen en het bleef maar sneeuwen. Je zag geen
hand voor de ogen. Mensen vielen met bosjes om me
heen door de scheuren en in de sneeuw. Het was vooral
goed opletten, voor je kijken en zorgen dat je bleef staan.
De tactiek om achter de veegmachine te gaan rijden bleek
een erg goede zet. Ik kon goed blijven glijden en snelheid
houden. Er reed mij een groepje voorbij waarin ook de
Twentenaar Sjoerd Everlo(uiteindelijk als 4e gefinisht) zat,
dit waren de snelste rijders die dag, en ik kon aanhaken.
Het ging als vanouds, machtig wat een goed gevoel gaf dat. Het eten en drinken deed ik ook tactische
in vergelijking met dinsdag. Na drie ronden kon ik deze mannen niet meer volgen. En het bleef maar
sneeuwen en sneeuwen. Ook de laatste ronden weer in het spoor van de veegmachine gereden.
Geen enkele keer gevallen en een toptijd van 8:05:35 gereden. Wat een goed gevoel. In de
organisatietent, waar ik mijn transponder in moest leveren, bleek dat ik als eerste dame over de
finish was gekomen. Ik zag een oude bekende (winnares Elfstedentocht 1997) en vroeg spontaan of
ze nog belang had om mijn coach te gaan worden. We
hebben erg veel gelachen. Zouden die goede benen
gekomen zijn door de vele borrels?
Maar toen de volgende dag. Duizenden Nederlanders
ingesneeuwd op de Weissensee. En er lag veel sneeuw!
1.60 meter. De Alternatieve Elfstedentocht wedstrijd
voor de profs afgelast, instortingsgevaar voor de
feesttent en vooral ook voor veel mensen waar is mijn
auto?, waar is mijn fiets? Na één extra nacht ben ik
samen met mijn ouders zondagavond 2 februari weer veilig aangekomen in Nieuw-Weerdinge.
Carin en Gonny. NL40 RBRB 8807910780 Wordt vervolgd.
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KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
Voor wie is de KledingKringloop nu precies bedoeld? Deze vraag krijgen we nog zo nu en dan. Het
woord ‘Kringloop’ zegt het al: je kunt kleding brengen (dit hoeft uiteraard niet), daarna even bij ons
rondneuzen en misschien wat nieuws aanschaffen. Het dus is heel eenvoudig, iedereen is welkom.
We zijn ruim gesorteerd. Van kleine babykleding (maat 55) tot maat XXL. Verder hebben we
schoenen, washandjes, handdoeken, zakdoeken, badlakens, dekbedovertrekken, hoeslakens, maar
ook allerlei accessoires….
Dit alles variërend van 0,25 Euro tot 1,50 Euro. Hiervan worden de onkosten betaald.
Van het geld dat overblijft worden producten voor de voedselbank gekocht.
Er zijn voorbereiding getroffen om een stichting (zonder winstoogmerk) te worden. We hebben
Nathalie Huizing bereid gevonden dit kosteloos voor ons te realiseren.
Binnenkort zal de stichting “KledingKringloop" een feit zijn.
De volgende dinsdagen zijn we weer te vinden in de Rank,
Weerdingerkanaal z.z. 119, van 11.00 uur tot 16.00 uur.
25 februari
11 maart
en
25 maart
8 april
en
22 april
13 mei en
27 mei

Goederen en plastic tasjes zijn nog steeds welkom,
na een telefoontje kunt u het inleveren bij:
Marleen Middel,
Vennen 37
Gretha Bos,
Mandebroek 2

tel. 527351
tel. 521600

We hopen u te zien op één van bovenstaande data…
Hartelijke groet, namens de KledingKringloop,
Gretha Bos.

’T KOPPELTJE ORGANISEERT M.M.V. DE WIEKE EEN GROTE 6-KAMP OP 31 MEI 2014
‘T Koppeltje organiseert m.m.v. De Wieke op 31 mei 2014 een Grote Zeskamp
Geef je nu vast op!!!
Minimaal 8 personen per team. Maximaal 10 personen per team
Kosten € 5,- p.p inclusief consumptie. Betaling bij opgave.!!!
Opgave kan bij: Weerdingekanaal z.z. 180 of Zetveld 69.
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UUTNEUDIGING
Erfgoednetwerk Emmen i.o.
“De parels van Emmen”

In soam’nwaking met………….>

Op moandagov’nd 17 februori komt Henk Pras een proatje holl’n in de Badde. Het begunt om half
acht.De toegang is groatis
Hij vertelt ons met veul humor over het ontstaon van het veenkoloniaols en over de gebruuk’n
rondom het café in ons eig’n dialect.
Henk Pras is geboren in 1945 in Valthermond en is daor opgruid in ’n veenkoloniaol café mit ’n
boerderij. Nao de ULO ging e noar de Landbouwwinterschool in Emmen.
Hij is 30 jaor akkerbouwer west in Valthermond en daornao waarkte hij bie ain loonbedrief en was e
parttime touringcarchauffeur. Ook was hij 30 jaor vrijwilliger bie de politie.
Woont nou in Valthe en is keurnoot (vrijwilliger) bie het Huus van de Taol. As hobby dut e aan
Oldtimer wedstried plougen en was in 2010 Nederlands kampioen.
Schrift sinds ain aantal jaoren historische verhaoltjes over het café van de jaoren 50 en 60 mit veul
anekdotes. O.a. over voetbollen (’t café was vrouger clubcafé), begrafenissen, bruuloften, roezie,
zwienewegen, spurriedorsen enz.
Hef al geregeld verteld en veurlezen veur historische verenigingen, verzorgingstehuzen, vrouwen van
nu, oude trekker en motoren verenigingen, bibliotheken en scholen.
Hij probeert het krudige veenkolonaol Drints wat meer onder de aandacht te brengen.

SPREEKUUR WIJKAGENT
Met ingang van maandag 10 februari a.s. houdt wijkagent Henk Kuipers weer
spreekuur in De Badde. Hij is dan elke maandagmiddag van 15.00 uur tot
17.00 uur aanwezig. Dus als u vragen, verzoeken of tips hebt voor de politie,
dan kunt u voortaan dus terecht in De Badde. Henk staat u graag te woord.

7

De Streekbode - 13 februari 2014

BEDANKBRIEF:
Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme
medeleven dat wij hebben gekregen na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder en oma
Tappy van der Aa-Vording
Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de bloemen en de lieve
kaarten ons erg goed hebben gedaan en een grote steun voor ons zijn.
Jans van der Aa
Joop, Annette en Jasper
Nieuw-Weerdinge, februari 2014.

ALLE KINDEREN DOEN MEE
Webshop minimaregeling kinderen online.
Vandaag is de participatie-webshop gelanceerd. Ouders met een laag inkomen kunnen hier
producten bestellen voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Hierbij valt te denken
aan sport- of muzieklessen, schoolkosten, een abonnement op Dierenpark Emmen of een bezoek aan
het theater. Wel moeten ze eerst een aanvraag hiervoor indienen. De webshop is te benaderen via
participatiewebshop.emmen.nl

KINDERDAGVERBLIJF, BUITEN SCHOOLSE OPVANG, PEUTERSPEELZAAL
** Vanaf april 2014 bij ons alles onder één dak!**
KINDERCENTRA CALIMERO BIEDT:
Kwaliteit en betaalbaarheid waar kinderen en ouders recht op hebben
Nieuwsgierig? Neem dan een kijkje op: www.kinderopvangcalimero.nl of...
kom gewoon eens gezellig binnen wandelen!
Kindercentra Calimero
Weerdingerkanaal zz 185
7831 AL Nieuw-Weerdinge
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VERKEERSQUIZ 2014
Informatie voor alle bedrijven, verenigingen, scholen en groepen uit Nieuw-Weerdinge,
Weerdinge en Roswinkel.
Evenals voorgaande jaren organiseert V.V.N. afd. Nieuw-Weerdinge een verkeersquiz.
Deze wordt gehouden op donderdag 20 februari 2014, om 20.00 uur in Zaal Heegen.
Adres: Weerdingerkanaal n.z.51, te Nieuw-Weerdinge.
Deelname is mogelijk in groepen van 5 personen. U mag met meerdere groepen deelnemen. U
kunt ook individueel meedoen. Er zijn weer geldprijzen beschikbaar en voor de
groepswinnaar een wisselbeker.
Opgave graag voor dinsdag 18 februari 2014 bij:
Dhr. R. Meursing (tel. 0591-522868)
Mevr. H. Bolk-Schoonbeek (tel. 0591-521818)
Of kijk op: www.vvnnww.nl
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?
Kom dan zaterdag 15 februari 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.

Tel: (0591) 852710
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WERKGROEP HISTORISCH NIEUWWEERDINGE
Werkgroep: Historisch Nieuw-Weerdinge
Secretariaat: Gea Soer
Weerdingerkanaal nz 155
7831 HL Nieuw-Weerdinge
E-mail: vriessoer@kpnmail.nl
Tel 0591-521367

Van woensdag 9 juli t/m zondag 13 juli 2014 is het weer Zuidenveld in ons dorp.
De Werkgroep Historisch Nieuw-Weerdinge is gevraagd om een tentoonstelling te verzorgen
over het boerenleven in Nieuw-Weerdinge.
Onze vraag aan u is: “Wie heeft nog foto’s, krantenartikelen, voorwerpen etc. die we mogen
gebruiken”. We kunnen foto’s meteen inscannen, u krijgt uw foto dan meteen weer mee.
Mocht u iets voor ons hebben neem dan contact op met het secretariaat, of een van de andere
bestuursleden;
Harmannus Heeres z.z. 15,
Ab Kruit n.z. 131,
Tieme Idema z.z. 156,
Jans Hilgen n.z. 171.
Bij voorbaat dank.
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2de Open Podium / Jamsessie de Monden
Op zondag 16 maart van 15:00 – 20:00 uur is er een
Jamsessie in Café Oosterhof!
(Weerdingerkanaal n.z. 162 Nieuw-Weerdinge)

Iedereen met een beetje speelervaring is welkom!
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 wel specifiek om live muziek, dus niet mee
zingen/spelen met mp3’s of cd’s.
Het gaat niet om de prestaties maar om de fun! Met elkaar op een laagdrempelige
manier muziek maken, is het doel. We willen op de jamsessie met name beginnende
muzikanten de mogelijkheid bieden
om een nummer(s) te laten horen.
’s Middags start de huisband met een aantal nummers. Daarna is het podium
geopend voor andere muzikanten. Afhankelijk van wat je wilt neem je teksten en/of
akkoordenschema’s mee en overleg je met sessieleider om andere muzikanten
mee te laten spelen.
Er is tijdens de sessie een backline aanwezig. Wel zelf je
blaasinstrument(en) meenemen s.v.p.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom om te komen kijken en tevens is de bar
geopend voor drankjes en snacks!
Deze middag is georganiseerd en mogelijk gemaakt door:
R&M music entertainment, EOP Platform de Monden,
Stichting SCW de Boo, Café Oosterhof & Annemiek Drenth
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Kim de Vries, 06-30234011
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