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GREPEN UIT HET VERLEDEN - Middenstand in Nieuw-Weerdinge.
Vervolg Tramwijk z.z. Op nr. 91 is de Hervormde school geopend op 1 december 1924. De school is
gesloten in 1968. Dhr. v.d Sluis vestigde hier een houthandel en timmerfabriek, nu is het al jaren
garage Kuiper. Aan Tramwijk z.z. nr. 94 had Jan Naaier een groente- en fruitwinkel. Op z.z. nr. 98, had
Klaas Delfsma een levensmiddelen winkel. Zijn dochter Albertje Delfsma verkocht hier tot ongeveer
1975 levensmiddelen. Het Evangelisatielokaal van de Hervormde Kerk, op nr. 99 is gebouwd in 1921
en werd gebruikt tot 1975.
Op z.z. nr. 107 woonde aannemer Willem Hebels. Op z.z. nr. 154 woonde Hilberts kruidenier.
Aan de Tramwijk z.z. nr. 157 was Brands bouwbedrijf gevestigd, daarna zat A. Lassche
touringcarbedrijf hier en tot voor kort had S. Kiewiet hier een handelsonderneming.
Op z.z. nr. 160 zat J. Hof kruidenier. Foto is van 1946, met Freerk Goeree aan het broodventen op de
Tramwijk z.z. met hond Leo.
Maakte je gebruik van een hond voor de bakfiets dan was je een vergunning nodig. Op de vergunning
werden verschillende gegevens van de hond genoteerd, o.a: Geslacht, in dit geval mannelijk.
Haarkleur, geel -zwart. Langharig of kortharig, Leo was langharig. Soort, boerenhond. Schafthoogte(in
cm) 60cm. Breedte
voorborst tussen
middelpunten der
boegen, 14 cm.
Vermoedelijke
leeftijd, 6 jaar. Andere
kenmerken, lange
staart.
De vergunning werd
ondertekend door de
burgemeester.
reactie 521703 B.B.
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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: 1 aanhangwagentje
€50,=, 1 HP printer t.e.a.b., 2
beeldschermen t.e.a.b. Tel.
0591 522238

Te koop: elektrische
heggenschaar €15,=,
bladblazer €15,= en diverse
tuingereedschappen. Tel. 06
12989790

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

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
17juni
Plaats: Het Anker
Tijd: 9.30 uur, voorganger: dhr. Akkerman
24 juni
Plaats: Het Anker
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
DSG Juliana
Baptisten gemeente de Open Poort:
17 juni
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum
Gastendienst/Jeugddienst
Pro-Mission band
24 juni
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. Pot
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CIRCUSFEEST EEN GROOT SUCCES OP ’T KOPPEL
29 mei jl. werd onze school voor 1 dag omgetoverd in een
circusschool.
Dit ter gelegenheid van het feit dat de school weer in het
reguliere toezicht kader van de onderwijsinspectie is geplaatst.
Na 3 jaar vond de school, de OR en de MR dit wel een reden voor een feestje.
Alle kinderen studeerden acts in, die ze aan het eind van de dag
aan hun ouders, verzorgers, opa's, oma's en andere
belangstellenden mochten laten zien.
En dat hebben ze met volle overgave gedaan!
Ook hebben ze geoefend in het goochelen, schminken en
bellenblazen. Echt
verbazingwekkend om te ervaren
dat jezelf in een zeepbel kan
staan.

Foto’s van dit feestelijk gebeuren zijn te zien op de website van onze
school. ( www.obs-koppel.nl)

WIL FRANSEN, 30 JAAR TANDARTS IN NIEUW WEERDINGE
Dit jubileum was vrijdagmorgen 1 juni niet te missen als u over het Eerste Kruisdiep of het Zetveld
kwam (zie de foto). Natuurlijk weer een reden voor een gesprekje.
Wat dacht je toen je aan kwam fietsen? Ik dacht vlaggetjes voor het E.K?. Zelfs al hier bij mijn
praktijk?. Maar toen ik dichterbij kwam dacht ik, verrek dat gaat over mij. Ik had het helemaal niet
door en keek er echt van op. Hier had ik niet op gerekend. Erg leuk.
Welke verrassingen waren er nog meer? Ik kreeg een mooie bos bloemen van mijn assistentes, ze
waren er ook alle drie vanmorgen. Stonden meteen al foto’s te maken tussen de lamellen door toen
ik mijn fiets parkeerde. In de brievenbus zaten allemaal kaartjes van patiënten, met leuke teksten,
sommigen met gedichten. Heel ontroerend. Echt heel leuk. Die dames hebben van alles bij de hand
gehad. Mensen weten dus dat ik dol ben op borrelnoten en ik kreeg bijvoorbeeld een megazak. Maar
ook chocola en een boekenbon.
Hoe ben je in Nieuw Weerdinge terecht gekomen? In 1982 was ik klaar met mijn studie en toen belde
ik mijn oude tandarts in Emmen en vroeg of hij nog wat wist. Hij vertelde dat Luuk Prins, tandarts in
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Emmen, twee halve dagen in Nieuw Weerdinge werkte en dat daar ruimte was voor een praktijk. Ik
heb opgebeld en zo is het gekomen.
Wat zijn de belangrijkste eigenschappen die je als tandarts moet hebben? Het maken van een goede
sfeer. Rust en kalmte en de tijd kunnen nemen om een praatje te maken.
Ik ben ook niet geschikt voor meerdere stoelen en dan moeten rennen en vliegen. Ik neem ook
bewust niet meer nieuwe patiënten aan. Ik ga nu fluitend naar mijn werk en wil dat ook zo houden.
Hoe lang blijf je nog tandarts hier? Hierop reageert assistente Annet en zegt: totdat ik 65 ben. Wil
reageert met : Ik blijft tot zolang mijn jongste assistente Sophia 65 jaar wordt.
Nu we het toch over de assistentes hebben, hoeveel assistentes heb je gehad in die 30 jaar? 4, plus
mijn vrouw Petra, die heeft mij de eerste twee jaar geholpen. Nu heb ik er drie, Annet, Ankie en
Sophia.
Weet je nog leuke anekdotes? Het aller-leukste vond ik de patiënt die tijdens de behandeling in slaap
viel. Ha, Ha. Het is niet eens zo heel lang geleden. Er zijn wel meer leuke dingen maar dit schiet me
nu meteen te binnen.
Heb je nog een tip voor je patiënten? Voor de rokers: stoppen met roken.
Wat had je gedaan als je geen tandarts was geworden? Dan was ik Timmerman of
Werktuigbouwkundige geworden. Ik mag graag bezig zijn met mijn handen.
Heb je nog iets toe te voegen? Dat ik het wel heel erg leuk vind, dat ik zo verrast ben. Want ik had
helemaal nergens op gerekend. Echt niet. Er schijnen afgelopen week ook meerdere telefoontjes
geweest te zijn hierover, maar ik heb er niets van gemerkt. Ik wil ook alle mensen die een kaartje
hebben gestuurd hartelijk bedanken.
GB
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HALLO JONGENS EN MEISJES, OUDERS/VERZORGERS,
Net als voorgaande jaren organiseert het Sociaal Kultureel Werk een speldriedaagse.
Deze wordt gehouden op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 augustus. Dit is in de laatste
week van de zomervakantie.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 worden uitgenodigd hier aan deel te nemen. Ook de leerlingen die
na de vakantie naar groep 3 gaan mogen mee doen. Natuurlijk is de speldriedaagse ook voor de
kinderen die geen basisschool in Nieuw-Weerdinge bezoeken.
Nieuw dit jaar is dat we de leerlingen uit de groepen 7 en 8 de gelegenheid bieden te overnachten
bij het zwembad . Dit kan op woensdag 29 augustus.
Het thema van dit jaar is : “Glamour en Glitter
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:
Dag 1. Tijd: 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur.
De kinderen komen te samen op het grote grasveld nabij MFC De Badde te Nieuw-Weerdinge. Er ligt
een grote stapel hout, karton, plastic, spijkers en ander bouwmateriaal op jullie te wachten. In
groepjes mag je een plekje uitzoeken op het veld en daarna beginnen te bouwen aan een glamour
en glitter plein. Je kunt denken aan jurytafels, een podium, kleedruimte, ruimte voor het schminken
en natuurlijk een tribune voor het publiek.
In de middag gaan we een leuke speurtocht houden en krijgen de kinderen de gelegenheid te
oefenen voor de grote wedstrijd van de volgende dag.
Dag 2. Tijd: 10-.00 uur tot 14.00 uur
’s Morgens gaan we de optredens houden van de diverse artiesten. Dit in het kader van “NieuwWeerdinge got Talent “ Ze mogen zich verkleden, het geleerde voordragen en ze worden allemaal
beoordeeld door een deskundige jury. We gaan daarna met elkaar eten op het grasveld.
De middag gaan we leuk afsluiten en het grasveld opruimen
Voor de kinderen uit groep 7 en8 die dit willen mogen om 18.30 uur bij het zwembad komen en daar
de nacht door brengen. De woensdagavond zal dan in het teken staan van een kampvuur,
avondzwemmen en spel. Uiteraard moet je wel eerst zelf je tent opbouwen en inrichten.
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Dag 3. Tijd: 10.00 uur tot 14.00 uur
Deze dag gaan we doorbrengen bij het plaatselijke zwembad. De gehele dag zal in het teken staan
van een zeskamp. Diverse spelen in en rondom het water zullen worden georganiseerd. Ook gaan we
met elkaar om 12.00 uur patat eten.
De kosten voor de drie dagen zijn wederom €5,00..
Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan op voor vrijdag 13 juli a.s.
LET OP: NA DEZE DATUM IS HET NIET MEER MOGELIJK JE OP TE GEVEN
Je kunt het opgavenstrookje en de eigen bijdrage in een envelop inleveren in De Badde.
Ook hebben we hulp nodig van vrijwilligers, dus ouders/verzorgers geef je op.
U kunt op het strookje aangeven wanneer u kunt. Nadere informatie bij:
Anja Klasens, 06 50511752
Ginie de Vries, 06 27557923

Naam:……………………………………… geeft zich op voor de speldriedaagse
Adres:………………………………………
Telefoon:………………………………….
Ik zit in groep…………………………………….
School:…………………………………………..
Zwemdiploma:………………………………….
Handtekening ouder/verzorger…………...
Ik,…………………………………………… wil meehelpen als vrijwilliger op

0 Dinsdag 28 augustus
0 Woensdag 29 augustus
0 Donderdag 30 augustus
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TE LEVEREN PRESTATIES: 3X VEEL BANEN ZWEMMEN
Er zullen de komende periode flink wat banen worden
gezwommen in zwembad De Wieke.
Allereerst vindt op zaterdag 16 juni de zwemmarathon
plaats van 10.00 tot 22.00 uur. Meerdere teams zullen
proberen de wisselbeker in de wacht te slepen, voor de
meest gezwommen banen in die 12 uren, waarbij de
winnaar even na 22.00 uur bekend wordt gemaakt. De
activiteitencommissie is druk bezig met een middag- en
avondprogramma voor deze dag, met meerdere
activiteiten en demonstraties. De toegang tot het
zwembad en het terrein is deze dag gratis. Het grote bad zal deze dag niet te gebruiken zijn, het
instructiebad is vanaf 13.00 tot 18.00 uur wel voor bezoekers toegankelijk. Er is de hele dag muziek
aanwezig rondom het bad, evenals de mogelijkheid tot het gebruiken van een hapje en drankje.
Op vrijdagmiddag 6 juli is er het sponsor-zwemmen van het Kleve project. Op deze middag gaan de
leerlingen van groep 8 in een beperkte periode zoveel mogelijk banen zwemmen, gesponsord door
familie, vrienden en buren, waarbij de opbrengst bedoeld is voor Warchild. Ook op deze dag zal de
toegang tot het terrein gratis zijn, zodat iedereen de gelegenheid heeft de deelnemers aan te
moedigen. We wensen de zwemmers heel veel succes en een goede opbrengst.
Van maandag 9 juli tot en met vrijdag 13 juli is er de Zwem-4-Daagse, georganiseerd door de
activiteitencommissie. Deze hele week zijn er alle dagen randactiviteiten in en om het bad. De
activiteiten en hun aanvangstijden zullen ruim van te voren op een bord bij de ingang worden
vermeld. Natuurlijk moeten er ook de 20 banen per dag worden gezwommen. Na het zwemmen van
de 20 banen kan er worden afgestempeld bij de organisatie. De afsluiting en de medaille uitreiking is
op vrijdag 13 juli, met een hapje en een drankje. De kosten voor deelname aan de Zwem-4-Daagse
zijn € 4,50 per deelnemer, te betalen bij de kiosk. Opgave is mogelijk bij de kiosk vanaf 2 juli.
De meeste vrijwilligers hebben de donateurkaarten thuis bij de donateurs kunnen bezorgen. Hebben
deze vrijwilligers u niet thuis kunnen treffen, bent u nog geen donateur en wilt u het zwembad wel
financieel steunen, dan kan dat ook per bank. U kunt dan 10 euro overmaken naar rekeningnummer
92.01.33.746, ten name van Stichting Openluchtzwembad Nieuw-Weerdinge. Vergeet daarbij niet uw
naam, huisnummer en postcode te vermelden, de donateurkaart zal daarna zo spoedig mogelijk bij u
thuis worden bezorgd. Ook kunt u hiervoor uiteraard bij de kiosk terecht.
Op zaterdag 7 juli zal ook zwembad De Wieke aanwezig zijn op de jaarmarkt. We zullen ter hoogte
van het Weerdingerkanaal zz 137 met een kraam staan, waar de welbekende enveloppen met lootjes
weer worden verkocht. Ook de grabbelton en het ijs zullen hier weer aanwezig zijn.
Graag tot ziens.
Het bestuur van zwembad de Wieke: Uinko Brouwer, Francisca Minnaar, Jannet Hofman, Carla Neef
Bert Rutten, Belinda Helder, Derk-Jan Smith
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29 MEI 2012 STAVO
EINDELIJK WAS HET ZOVER.
De deelnemers van de donderdagmiddag
bingo en de deelnemers van de
donderdagavond kaarten konden weer met
de bus op reis. Keurig om 11.00 vertrokken
we met de bus richting Friesland, alwaar
we in Dwarsgracht bij restaurant de
Otterskooi genoten van een goede
koffietafel, zodat iedereen weer met een
vol buikje de bus in kon voor de
voortzetting van onze reis. Onderweg naar
Hindeloopen kregen we een nog een gids in
de bus, die van alles vertelde over de omgeving, wat iedereen wel interessant vond. In Hindeloopen
aangekomen hebben we een klederdrachtshow in een mooie oude kerk gehad. Dit was grappig om te
zien, want de meesten zitten niet zo vaak in een kerkbankje, dit is dan ook op de foto vastgelegd.
Naderhand hadden we koffie
met gebak, in het Kalkoentje in
Hindeloopen, dus weer het
buikje vol.
Ook was hier een palingrokerij
en menigeen ging dan ook met
wat paling voor de thuisblijvers
de bus weer in. Na dit alles
reden we weer via een andere
route terug naar Dwarsgracht,
waar we weer bij de Otterskooi
werden verwacht voor een
goed diner.
Het lag in de bedoeling om
circa 19.30 uur weer terug te
zijn in Nieuw Weerdinge, maar
dit werd ongeveer 21.30 uur. Je kreeg dan ook van de leuke verhalen van onder andere A. Goeree,
‟onze Jaap zit wel al met de hake bie de wieke‟
Het was een heel geslaagde dag en we hebben al gehoord dat menigeen de volgende dag niet veel
had gegeten, ze zaten nog vol. De reis was goed georganiseerd. We hebben een hele gezellige dag
gehad. Het is wel voor herhaling vatbaar.

Het bestuur van de STAVO (Stichting Activiteiten Voor Ouderen)
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JONGERENACTIVITEITEN IN
NIEUW-WEERDINGE

Een tijdje terug is de jongerenladder vol met activiteiten voor jongeren uitgekomen.
Nu staan er tot aan de zomervakantie nog een paar leuke activiteiten op het programma waar jullie
nog de mogelijkheid voor hebben om je op te geven.
Dit zijn de volgende activiteiten:
Boogschieten
Wanneer: woensdag 20 juni
Waar: in het park
Tijd: 20:00 uur – 21:00 uur
Kosten: € 1,00

Viswedstrijd met aansluitend een barbecue
Wanneer: vrijdag 13 juli
Waar: verzamelen bij de soos en van daaruit naar het viswater
Tijd: 18:30 uur – 20:30 uur
Kosten € 2,50
Opgave kan telefonisch bij:
Kim de Vries 06 30234011
Mark Nicolai 06 15036750
Ginie de Vries 06 27557923
of lever een briefje voorzien van je naam en telefoonnummer in bij De Badde.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING GYMNASTIEKVERENIGING AMICITIA

Op dinsdag 26 juni 2012 om 20.00 uur
in MFC De Badde houden wij onze algemene ledenvergadering.

Agenda:
1 Opening
2 Mededelingen
3 Algemeen Jaarverslag
4 Financieel verslag
5 Toekomst van de vereniging/plannen
6 Rondvraag
7 Sluiting
Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom!

Wij willen iedereen die koeken gekocht heeft, onze leden die ze verkocht hebben en allen die
aan de KOEKAKTIE meegewerkt hebben hartelijk bedanken! Van de opbrengst zal materiaal voor de
leden aangeschaft worden.
Bestuur Gymnastiekvereniging Amicitia.

ROMMELMARKT ROSWINKEL
Zaterdag 16 juni wordt een rommelmarkt gehouden in Roswinkel. De rommelmarkt wordt gehouden
bij Café Pagters (Roswinkelerstraat 66) van 9.00-13.00 uur. De opbrengst is t.b.v. de
gymnastiekvereniging REO.
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HET INFOHUUS HEEFT DE VOLGENDE AANVRAAGFORMULIEREN IN
VOORRAAD:
•

WMO; voor het aanvragen bij de Gemeente
Emmen van:
 huishoudelijke hulp
 woningaanpassing
 regiotaxi
 invaliden parkeerkaart

•

huurtoeslag

•

bijzondere bijstand

•

verzoek kwijtschelding Gemeentelijke belastingen

•

Valys taxipas

En vindt u het invullen van een formulier lastig?
De medewerker van het Infohuus helpt u graag !
Kom bij ons langs (in De Badde) op dinsdag- of donderdagochtend
NU VERKRIJGBAAR BIJ INFOHUUS PLASTICAFVAL ZAKKEN

NATUUR LANGS HET ORANJEKANAAL
De IVN-Afdeling Emmen houdt op donderdagavond 14 juni een natuurwandeling langs het
Oranjekanaal.
Onder leiding van IVN-natuurgidsen wordt de natuur in de oevers van het kanaal aan een nadere
inspectie onderworpen.
Deze wandeling biedt de deelnemers de mogelijkheid kennis op te doen over de flora en fauna langs
het kanaal.
Vertrek is om 20.00 uur vanaf de brug over het Oranjekanaal in de Zuidbargerstraat in Zuidbarge.
De wandeling duurt ongeveer 2 uren.
De deelname is gratis.
Voor nadere informatie: Dirk Marissen, tel. (0591) 618903

11

De Streekbode - 14 juni 2012

BILJARTVERENIGING OOSTERHOF
Verslag van het kampioenschap van Nieuw-Weerdinge om de Ep Oosterhof wisselbokaal.
De laatste vier weken is er gestreden om de Ep Oosterhof wisselbokaal en het kampioenschap van
Nieuw- Weerdinge. Na zeer spannende voorrondes met 27 deelnemers, met verrassende uitslagen,
werd er op 29 mei de finale gespeeld. Het hele toernooi was zeer geslaagd. Na spannende
wedstrijden op de finaledag is de uitslag als volgt:
1e Albert Diepstra Kampioen Nieuw-Weerdinge
2 Bart Sanders
3 Hero Germs
4 Rene Diepstra
Door dit succes, word dit toernooi volgend jaar weer gehouden. We hopen dat er nog meer
deelnemers zullen zijn.
We bedanken de familie Oosterhof voor het beschikbaar stellen van de bekers en vaantjes. Ook
bedanken we slagerij Dijkstra voor de mooie en lekkere hapjesschalen.
Biljartvereniging Oosterhof

Workshop bloemschikken bij De Elzenhof
onder leiding van Mea Kreeft
Zaterdag 16 juni om 11.00 uur kunt u voor de tweede keer bij De Elzenhof een
workshop bloemschikken volgen ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de
kwekerij.
Kosten circa 15 euro incl. materiaal en koffie en thee.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van De Elzenhof onder het kopje
“speciale weekenden” en “nieuws/aanbiedingen”
Wel graag van tevoren even aanmelden o.v.v. uw naam en telefoonnummer.
Welkom!
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