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NIEUWS VAN AMICITIA 

Met behulp van buurtsportcoach Mike Kelly hebben we 

een subsidie verkregen van €500,- . Hiervoor hebben we 

een evenwichtbalkverbreder aangeschaft. We hebben 

geprobeerd een “losse” rekstok aan te schaffen voor onze 

brug, zodat turnsters ook op een rekstok zouden kunnen 

trainen en oefenen.  

 

 

 

Onze brug blijkt niet geschikt voor de “losse” rekstok. Een complete 

rekstok met alles erop en eraan kost rond de €1900,- en zo’n 

uitgave kunnen we ons als vereniging helaas niet permitteren. We 

gaan kijken of we ook hier een subsidiepot voor kunnen 

aanspreken bij de gemeente. Van een 2-tal sponsoren hebben we 

ook een bijdrage gekregen om extra turnmateriaal aan te kunnen 

schaffen. Deze sponsoren, MRM professionals en LINQ5, willen we 

via deze weg ook hartelijk bedanken!! 

 

 

OPROEP! 

Wij zijn op zoek naar een turntrainster die per 1 april kan beginnen. 

Achter de schermen wordt er druk gezocht. Ook via de Streekbode de vraag of iemand ons kan 

helpen? 

De beide gymgroepen die we hebben kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Voor informatie zie de 

flyer elders in deze Streekbode.  

  

 

 Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 522521 
 Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl   
   
 Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:   
Ginie de Vries   521365   Gonny Brunia - Weerdingerkanaal NZ 122 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

16 februari 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur -  voorganger Ds. P.A. van Elten 

 

23 februari 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 10.00 uur -  voorganger Ds. P.A. van Elten 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

16 februari 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema 

 

23 februari 

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 gehaald 

Bellen na 16.00 uur. 

Handelsonderneming Sanders-Stap 

Tel: 06 - 55808002 

  

Te koop:  

7 eetkamerstoelen voor € 50,=. 

Telefoon: 06 – 1323 6942 

 

   

Geeft u een feestje, maar heeft u geen ruimte?  

www.zaalverhuurdefeestschuur.nl  

Voor een betaalbare locatie bij u in het dorp.  

Camping Drentse Monden, 

Dr. Mondenweg 40, Tel: 06 – 2867 3601 
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WIJ MAKEN ONS OP VOOR HET NIEUWE ZWEMSEIZOEN! 

Beste dorpsgenoten, 

 

Het is al enige  tijd geleden dat wij van ons hebben laten horen. De hoogste tijd voor een update, 

want stilzitten is niet aan de orde. Om het zwemseizoen goed van start te kunnen laten gaan moet er 

namelijk nog van alles gebeuren. In en om het zwembad worden de handen alweer flink uit de 

mouwen gestoken. Wij kijken alvast erg uit naar de 

opening van het zwemseizoen op zaterdag 25 april. Zet 

dit alvast in de agenda want het belooft een 

spetterende dag te worden! 

 

Dat we het vorige seizoen goed hebben kunnen 

afsluiten hebben wij te danken aan de vele vrijwilligers 

en sponsoren die ieder een steentje hebben 

bijgedragen. Wij willen dan ook nogmaals iedereen 

bedanken en wij hopen ook dit jaar weer een beroep op jullie te mogen doen. Lijkt het u ook leuk om 

als vrijwilliger hand en spandiensten te verrichten gedurende het zwemseizoen? Neem dan vooral 

contact met ons op! Vele handjes maken immers licht werk. Tevens wordt er een 

schoonmaakochtend georganiseerd op zaterdag 4 april van 9.00 tot 12.00. Ook hier is alle hulp 

uiteraard van harte welkom. 

 

In de volgende editie van de Streekbode zullen wij de data van de voorverkoop bekend maken. 

Voorafgaand aan de voorverkoop willen wij graag inventariseren hoeveel kinderen willen deelnemen 

aan de zwemlessen voor de diverse diploma’s. Daarom zouden wij u willen vragen alvast een mail te 

sturen wanneer u uw kind wilt opgeven voor de zwemlessen. Zo kunnen wij alvast een inschatting 

maken van het aantal deelnemende kinderen. U kunt een mail sturen naar 

zwembaddewieke@gmail.com. Alvast bedankt voor de medewerking! 

 

Ter voorbereiding op het naderende zwemseizoen zijn wij natuurlijk ook druk bezig met het werven 

van badpersoneel. Ter versterking van het team zouden wij graag een aantal enthousiaste 

toezichthouders willen verwelkomen. Ben jij of ken jij iemand die affiniteit heeft met zwemmen en 

met ons mooie bad? Wie weet zijn wij dan op zoek naar jou! Gedurende de zomermaanden zoeken 

wij mensen die bereid zijn enkele uren aan het bad te staan als toezichthouder. Wij bieden 

voorafgaand aan het zwemseizoen de mogelijkheid tot het behalen van een officieel toezichthouders 

diploma. Deze cursus bestaat uit een vijftal avondlessen waarbij wordt ingegaan op zaken als 

reddend zwemmen en EHBO. Uiteraard wordt een vergoeding beschikbaar gesteld voor de uren die 

men aan het bad staat. 

 

Heb jij interesse of wil je graag nadere informatie? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij 

zijn bereikbaar op 0615280100 of 0623359476. Mailen mag uiteraard ook. Ons mailadres is: 

zwembaddewieke@gmail.com. Wij kijken uit naar jullie reacties! 

Hartelijke groeten namens het bestuur! 

Sven Holman – voorzitter 
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Janny Regts – penningmeester 

Yvonne Dijkstra – secretaris 

Belinda de Vries – bestuurslid 

Jolanda Diepstra – bestuurslid 

Stefan van Santen – bestuurslid 

Carla Neef - bestuurslid 

 

 

 

 

ONTDEK HET PLEKJE 

 

De foto is gemaakt van het huis aan de Meijersmarke 5. 12 mensen met het 

juiste antwoord, waaronder de nieuwe bewoners. Welkom in Nieuw 

Weerdinge. Hieronder hun reactie en oproep. Als winnaar is uit de bus 

gekomen Marlies Huisman. Jij kan de bon ophalen op het hieronder 

staande adres. Hiernaast de nieuwe opgave. Waar is deze foto gemaakt? 

Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres 

streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 0591-

522091. De winnaar maakt kans op een droge worst van één van onze 

slagers. Als je de oplossing weet laat het ons weten. Niet geschoten is altijd 

mis en iedereen heeft evenveel kans. Veel succes!! 

 

 

 

Meijersmarke 5 te Nieuw Weerdinge. De w en w staan voor 

Waterschap Weerdinge. Terwijl het huis gebouwd is tbv 

Waterschap De Veenmarken. Sinds oktober 2019 zijn er 

nieuwe eigenaren gaan wonen die uit Zuid Limburg komen. 

De eigenaren zijn op zoek naar historische foto’s van het 

pand en de brug. Blauwdrukken van de brug hebben zij reeds 

gevonden tevens oude documenten van de waterschappen. 

Het e-mailadres voor mogelijke informatie over de locatie 

kan verzonden worden naar email adres.  

 

M.ewijk1@icloud.com Of te:  06- 83 38 49 02 

 

Vriendelijke groeten, Marc en Sophie Wiegant. 
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AFSCHEID MIRJAM 

Op woensdag 29 januari was het feest op De Bentetop. Juf Mirjam Ramaker 

vierde deze dag met alle kinderen van de school haar afscheidsfeestje. Juf 

Mirjam is leerkracht en cultuur coördinator van de school en daarom stond 

deze dag in het teken van muziek.  

Alle kinderen kregen een workshop met Boomwackers. Dat was ontzettend 

leuk voor de kinderen. Groep 3 /4, de groep van juf Mirjam, voerde ook 

speciaal iets moois op voor haar.  

De vaders en moeders mochten ook komen kijken. Het was een prachtig 

optreden, waar ieder enorm van genoot! Juf Mirjam heeft daarna nog veel 

ouders even de hand geschud onder het genot van een drankje en een hapje. 

Het was een feestelijke 

muzikale dag op De 

Bentetop! 

 

 

 

Juf Mirjam gaat nu 

werken in Coevorden. Bedankt en veel succes! 
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ALTERNATIEVE ELFSTEDENTOCHT  WEISSENSEE 2020  

  

Het duurde lang voordat de vorst zijn intrede deed op het bergmeer De Weissensee. Eind december 

kon er nog niet geschaatst worden… Zou het wel goed komen? Het kwam allemaal goed. Het twee 

weken durende schaatsfeest van 20 januari tot en met 31 januari kon doorgang vinden. Zelfs op het 

grote meer kon geschaatst worden. Dat kan niet elk jaar, ook in Oostenrijk zijn de winters niet meer 

zoals het geweest is. Wat is het prachtig om tussen de bergen door op prachtig zwart glad ijs naar het 

einde van het meer, de Dolomietenblick, te schaatsen. We 

zijn er meerdere keren geweest 

onder wisselende 

weersomstandigheden. Beetje 

bewolkt, winderig en met 

zonneschijn en strakblauwe lucht. 

GEWELDIG!! Bezienswaardigheden 

achter op het meer waren naast de 

omringende natuur, het uitgehakte 

stuk ijs en de ingevroren vis.  

 

Op vrijdag 24 januari vertrokken Jeanette en ik.   

‘s Avonds troffen we mijn heit en mem in het 

Zuid- Duitse Siegsdorf, nabij Inzell. Helaas konden we in verband met 

trainingen niet zelf schaatsen in de ijstempel Max Eichner Arena. Na een 

zeer voorspoedige reis kwamen we zaterdagmorgen 25 januari aan op de 

Speilplatz der Natur. Het was prachtig weer. Jeanette had, om haar 

uitrusting voor de Weissenseereis compleet te maken, via Marktplaats 

een helm gekocht van marathonschaatser Jouke Hoogeveen. 

 ’s Morgens in de auto hadden we gegrapt: ‘Dat wordt onze missie de 

komende week, een handtekening van Jouke op deze helm.’ Zaterdag 

middag besloten we om meteen te gaan schaatsen, daar kwamen we per 

slot rekening ook voor. We stapten via het grote meer voor ons pension 

op en reden naar het kleine meer. Daar was de wedstrijd voor de dames 

nog bezig. Het Open Nederlands kampioenschap Marathon. Voor de 
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finish van de heren waren we net te laat. Winnaar: Jouke Hoogeveen! Onze Missie!!!! Snel een 

watervaste stift geregeld en ons snel in zijn richting begeven. Jouke was net klaar met de huldiging en 

bijna klaar met alle plichtplegingen. Ik trok hem aan zijn jasje en duwde Jeanette naar voren. En voilà, 

missie geslaagd. Ja, deze ‘handtekeningmissie’ was geslaagd, maar we kwamen natuurlijk ook om 

één of twee toertochten te schaatsen.  

 

De eerste tocht stond gepland op dinsdag 28 januari. Het dooide, het was bewolkt en regenachtig. En 

na 12.00 uur schoot de temperatuur zelfs omhoog naar 8 graden boven nul wat zorgde voor zeer 

zacht ijs. Jeanette besloot na een valpartij in het water, waarbij het water haar in de 

schaatsschoenen liep, te stoppen.  62,5 kilometer in de benen.  Ik kwam na 

200km en 7.40.35 uur over de finish. Na 150 kilometer vond ik het niet echt 

leuk meer en drie ronden voor het einde kwam ik die bekende man met de 

hamer tegen. Ik was blij dat ik er was en onze Twentse verzorger Theo om 

de hals kon vliegen. Ik was erg moe, er helemaal klaar mee, maar trots op 

mezelf. Onze Twentse vrienden uit het pension hadden vanwege 

verschillende redenen hun doelen niet kunnen halen. Dat was jammer maar 

de gezelligheid en de sfeer waren er zeer zeker niet minder om. Wat 

hebben we deze dagen samen heerlijk geschaatst, veel gelachen, heerlijk 

gegeten, borrels en bier gedronken en gewandeld boven op de Naggleralm. 

Woensdag was de dag van de Alternatieve Elfstedentocht voor de 

profmannen en vrouwen. En het weer was prachtig. Wel een harde wind en 

dat maakte de koers er na de middag niet gemakkelijker op. Staand langs de baan en in de tent 

kwam ik veel bekenden tegen wat leidde tot vele leuke gesprekken. Na een stevige massage 

woensdagmiddag kon ik die avond aanschuiven voor een heerlijke macaronischotel.  In de kleine 

keuken van ons pension klaargemaakt. Onze schaatsvrienden uit Kampen waren ook aangekomen en 

aten mee. Het bleef nog lang gezellig die avond. 

Vrijdag was het bewolkt, werd er sneeuw voorspeld en hoge temperaturen overdag. Begonnen we 

dinsdagmorgen om 07.00 uur meteen al met temperaturen boven nul, vrijdagmorgen 07.00 uur was 

het min 3. Dat leek er meer op. Het ijs was goed en bleef ook lang goed. Pas na 13.00 uur werd het 

zachter. Het team van ijsmeester Norbert Jank (de beste ijsmeester van de wereld) gingen het ijs 

schuiven. Wat een verademing! In plaats van ploeteren kon je weer glijden. Aan het einde van de 

middag had iedereen zijn of haar doel gehaald. De Twentenaren, de Kampenaren, en Jeanette 105 

km.  Ik 200 km, als eerste dame over de finish (dinsdag als 2
e
 dame ) in een tijd van 7.41.31 uur. Wat 

een toppers! Weissensee 2020 was weer geweldig mooi! Missie(s) geslaagd. 
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Nu op naar de volgende uitdaging de Elfstedentocht op de step. (start 31 mei,finish 1 juni) 

Gonny Brunia 
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Persbericht In Balans in de Badde  Nieuw Weerdinge 

 

 

“Nu ik meer loop merk ik dat mijn benen sterker zijn geworden’’ 

 

 

 

‘In Balans’  met cursus valpreventie  

Als u ouder wordt, kunt u minder in balans zijn tijdens het lopen en staan. De kans dat u valt wordt 

groter, met alle vervelende gevolgen van dien. Wist u dat u door deel te nemen aan een 

valpreventieprogramma, de kans dat u valt met  50 tot 60% kunt verminderen?  

 

Cursus valpreventie 

Op dinsdag 25 februari start in de Badde de cursus ‘In Balans’  

Tijdens de cursus  leert u vallen te voorkomen en wat te doen als u wel gevallen bent. Het gaat om 

drie  bijeenkomsten van 2 uur waarin theorie afgewisseld wordt met oefeningen om spieren te 

verstevigen en de coördinatie en de lenigheid te verbeteren.  

Tijd:  13.30-15.30 uur 

Kosten:     € 10,- voor 3 lessen 

Data:      25 februari, 3 en 10 maart 

 

Deze cursus is een samenwerking tussen de Huisartsenpraktijk en de Buurtsportcoach senioren. 

 

Meedoen? 

U kunt zich aanmelden via telefoon:  06-11 250 789  

Email: e.weismann-hooijer@emmen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Streekbode  -  13  februari  2020 
 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

Als Register Taxateur kunt u bij  MDWoonhuisTaxateur terecht voor al uw taxaties. 

Een taxatierapport is een specialistisch waarderapport en bijvoorbeeld noodzakelijk 

bij: 

• de aankoop van een nieuwe woning ten behoeve van de financiering 

• de waarde van uw huidige woning 

• het verhogen of oversluiten van uw hypotheek 

• een verbouwing van uw huidige woning 

• boedelscheiding b.v.  scheiding of nalatenschap 

Een gevalideerd taxatierapport is bij ons snel geregeld, binnen 1 week heeft u het 

rapport tot uw beschikking. De taxatierapporten van MDWoonhuisTaxateur worden 

door iedere bank of financiële instelling in Nederland geaccepteerd. 

Kosten 

De kosten voor een taxatierapport kunnen verschillend zijn. Vraag daarom naar de 

kosten en de voorwaarden.  

MDWoonhuisTaxateur is in geschreven in het Nederlands Register Voor Taxateurs 

(NRVT) en aangesloten bij VBO Makelaars. 

                             

HEEFT U EEN VRAAG OF WILT U MEER INFORMATIE? 

info@MDWoonhuistaxateur.nl   WWW.mdwoonhuistaxateur.nl  

 

 


