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.BUURTVERENIGING NOOITGEDACHT
Het is 18 augustus 1972. Een groep buurtgenoten van omgeving 3e Kruisdiep zitten wat na te praten
over het 100 jarig bestaan van Nieuw Weerdinge. Er wordt geopperd dat het toch wel gezellig was
om zo samen wat te doen en dat ze misschien maar vaker bij elkaar
moeten komen. We kunnen een Buurtvereniging worden. Tja, wie had
dat ooit gedacht… Het werd Buurtvereniging … Nooitgedacht”
18 augustus 2022, de Buurtvereniging bestaat 50 jaar, dit wou het
huidige bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er werd wat
georganiseerd. 3 september j.l. zijn wij met de leden vanaf 18 jaar naar Bij
de Brug geweest en hebben daar heerlijk genoten van een warm en koud
buffet.
Deze avond werden Arent en Jantje Naber in het zonnetje gezet. Dit is
nog het enige echtpaar die 50 jaar lid zijn geweest en tevens waren ze
ook nog eens 60 jaar getrouwd. 10 september was de jongere jeugd aan
de beurt. 0 t/m4 jaar zijn naar Ballorig geweest. 5 t/m 10 jaar zijn naar
Attractiepark Drouwenerzand geweest. 11 t/m 17 jaar Attractiepark
Slagharen.
Al met al een geslaagde reünie.
Wij als bestuur zijn weer druk bezig voor het organiseren van nieuwe activiteiten. En hopen dat het
75e bestaan als Buurtvereniging nog halen.
Het Bestuur

1

De Streekbode - 14 oktober 2022

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
16 oktober
Plaats: Emmer-Compascuum
Tijd: 9.30 uur. Voorganger Ds. A. van Elten
23 oktober
Plaats: Valthermond – De Hoeksteen
Tijd: 10.00 Voorganger Ds. Mellema
De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info

Baptisten gemeente de Open Poort:
16 oktober
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. M. Nijhoff
23 oktober
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.300 uur, voorganger D
De diensten zijn ook te volgen via ons YouTube-kanaal of via onze website www.deopenpoort.nl

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 € 7,5

Gevraagd
Oud ijzer en metalen
Wordt gratis afgehaald
Bellen na 16.00 uur
Sanders: Mobiel: 06 1964 6636

Te koop
Wit kinderledikantje + box + aankleedkussen.
Inclusief matras en boxkleed.
Samen € 50,00
Telefoon: 06 – 2027 7750

2

De Streekbode - 14 oktober 2022

ONTDEK HET PLEKJE
Het paadje op de linker foto is te
vinden aan het Achterdiep tussen
de huisnummers 61 en 67. Op de
achtergrond de huizen aan de
Lindeman straat. Na loting onder
de 3 deelnemers is Andre Luiten de
winnaar geworden. Gefeliciteerd.
Jij kunt de bon ophalen op het
hieronder staande adres. Waar is
de foto rechts gemaakt?
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op adres
Weerdingerkanaal NZ 122, tel: 0591-522091.
De winnaar maakt kans op een droge worst van één van onze slagers. Laat ons je antwoord weten.
Denk wel aan de kopij inleverdatum. Niet geschoten is altijd mis en iedereen heeft evenveel kans.
Veel succes!!

HALLO INWONERS VAN NIEUW WEERDINGE EN OMSTREKEN
Mogen wij ons even voorstellen; Wij zijn de Baddeswingers, een dansgroep in de Badde. In
Weerdingermond betekent swingers dus dansers. Wij zijn een gezellige groep die een keer per
maand een dans/ gezellige avond organiseert.
Elke tweede zaterdag van de maand organiseren
wij deze avond in de maanden september t/m mei. De leeftijd van onze groep is 50 +, maar iedereen
is natuurlijk van harte welkom. De volgende avond staat gepland op 12 november aanstaande. Er is
een variatie aan dansen. Bij voorbeeld; Quickstep, Engelse wals, Cha cha cha, Rumba, Oude dansen,
Country etc. voor elk wat wils.
Ben je niet zo’n danser, maar ben je iemand die gezelligheid zoekt, dan ben je bij ons aan het juiste
adres. Het begint om 20.00 uur en eindigt om 24.00 uurMisschien tot 12 november?
De Baddeswingers

3

De Streekbode - 14 oktober 2022

KLEDINGKRINGLOOP NIEUWS
Ook onze vakantie is weer voorbij. Vanaf 2 september gaan we de
wintercollectie weer klaarleggen. We hopen iedereen weer te zien na
een geslaagde vakantie. We willen nogmaals benadrukken dat iedereen
welkom is. Het heeft niets met u inkomen van doen.
Ook hoeft u geen lid van ons te zijn. U helpt u zelf, de voedselbank (wij
ondersteunen die) en het milieu namelijk door het hergebruik van
goede kleding. Wat bij ons binnen gebracht wordt en te lang ligt gaat
naar Dorcas die het gebruikt voor ondersteuning van de allerarmsten.
Dus het komt altijd goed terecht. We zijn weer in dorpshuis de Badde in
Nieuw-Weerdinge van 10.00 tot 15.00 uur.
Denkt u aan ons bij het opruimen van u kasten? Brengen graag in de Badde tijdens onze
openingsuren. Lukt dat niet dan mag het ook naar Ineke Hendriks Zetveld 13, Hennie Bontjer De
Stobbe 25 en Gretha Bos Mandebroek 2 (0591 521600) Allen in Nieuw Weerdinge.
We zijn open op de volgende dagen: 2- 16 en 30 september,14 en 28 oktober 11 en 25 november en
9 en 23 december. U kunt ons ook vinden op facebook: Stichting kledingkringloop Nieuw Weerdinge.

Het deed ons goed om na het overlijden van mijn lieve man en onze dierbare vader en opa

EVERT SUPER
zoveel medeleven te ontvangen.
Uw deelneming, in welke vorm dan ook, kan ons verdriet niet wegnemen
maar is ons wel tot grote steun geweest,.
Hartelijk dank hiervoor!
Jantje Super – de Vries
Willem en Scarlett
Djordy en Romay
Nieuw-Weerdinge, september 2022
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BESTE DORPSBEWONERS,
Zoals in de vorige Streekbode vermeld, willen we het
thema voor het feest van komend jaar bekend maken.
Allereerst onze grote dank aan alle dorpsbewoners die
verschillende thema’s hebben aangedragen. We waren
blij verrast met de grote mate van betrokkenheid vanuit
het dorp. Dit betekent vast veel goeds voor het feest
volgend jaar!
Voor degenen die onze sociale mediakanalen volgen zal
het geen verrassing meer zijn, we hebben tenslotte een
poll uitgeschreven waarbij men een keuze kon maken
uit de 2 meest genoemde thema’s.
Het uiteindelijke thema is geworden “FEEST IN ’t DORP.”
Natuurlijk kun je hier vele kanten mee op. Wanneer je als straat of buurt mee doet in de wedstrijd
voor de mooist versierde straat, zal de jury letten op de toepassing van het thema.
Het is hierbij niet de bedoeling om in elke straat alleen maar vlaggetjes, slingers en ballonnen te
hebben. Het onderwerp kunt u per straat of buurt zelf kiezen. Ergens in de straat of de buurt moet
echter wel het thema naar voren komen om mee te kunnen dingen voor een prijs.
Stel: je hebt met elkaar een straat met allemaal veenhuisjes bedacht. Dan zou het een mogelijkheid
zijn om 1 van die huisjes te versieren. Ook spreukborden of iets anders kunnen natuurlijk het thema
prima weergeven. Laat jullie fantasie spreken, wij kunnen niet wachten op het resultaat!
Uiteraard hopen wij op een zo groot mogelijke deelname aan deze wedstrijd, maar wil je meedingen
naar de prijzen, dan zal het thema “FEEST IN’t DORP” dus ergens herkenbaar moeten zijn. Dit geldt
uiteraard ook voor de optocht. Deelname mag met de meest uiteenlopende ideeën, maar er wordt
wederom getoetst aan de hand van het thema.
Wij zijn met diverse commissies druk bezig om alles voor de feest- vierdaagse handen en voeten te
geven. Van jong tot oud. Aan iedereen wordt gedacht. Sportief, recreatief en educatief. Op dit
moment hebben we helaas nog geen antwoord op alle vragen. Indien wij een mail of bericht
ontvangen, zullen we hier zo spoedig op proberen te antwoorden. Ondanks dat niet alle vragen nu al
een antwoord hebben, moet je beslist niet aarzelen om ze toch te stellen. Mail gerust, dit kan via
info@feestintdorp.nl
Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen we dit uiteraard melden via de website
www.feestintdorp.nl en/of onze Facebook-pagina. Uiteraard zullen wij ook alle informatie met jullie
blijven delen in de Streekbode.
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NOG EEN PAAR DAGEN
Nog een paar dagen, voordat ze weer op reis

Tenminste – als ze geluk hebben. De kans dat

gaan. Nog een paar dagen rondvliegen en

een zwaluw na vertrek uit Afrika weer in

acrobatisch fladderen – hoog in de lucht, vlak

Nederland terug komt is 35%. De

boven de grond. Op zoek naar vliegen,

overlevingskans voor jonge zwaluwen is klein –

muggen, kevertjes. Nog snel even zoveel

ongeveer 75% sterft in het eerste levensjaar.

mogelijk eten, want de reis duurt lang en

Maar een innerlijke drang drijft ze weer terug

vraagt veel energie.

naar de plek waar ze geboren zijn – het nestje

Met Pasen zijn ze hier gekomen na een vlucht

van klei en modder onder de dakgoot.

van zo’n 8000 km, waarover ze ongeveer zes

Al eeuwenlang wordt gezegd dat zwaluwen

weken hebben gedaan. Hier hebben ze

geluk brengen – waar zwaluwen hun nest

gebroed en jongen gekregen, soms wel drie

bouwen zal voorspoed heersen en slaat nooit

nestjes na elkaar. De leefomstandigheden

de bliksem in.

waren goed – er waren insecten, heel veel

Ik hoop dat ze volgend jaar weer bij ons komen,

insecten.

al was het alleen maar vanwege hun

Maar nu wordt het herfst en er zijn

acrobatische toeren en hun gekwetter in de

nauwelijks insecten meer. Daarom gaan ze

lucht.

weg, terug naar de gebieden waar ze altijd
overwinteren: Afrika, ten zuiden van de

P. Proatjesboksem

evenaar – zo’n 8000 km vliegen. Een barre
tocht – Europa door, de Middellandse Zee en
de bloedhete Sahara over en dan nog zo’n
enorm stuk Afrika. Regen en storm onderweg,
honger en dorst, de kans opgevreten te
worden door roofvogels of mensen die
zwaluwen een lekkernij vinden. Ze leggen wel
300 km per dag af.
Een barre tocht voor vogeltjes met een
gewicht van net 20 gram en 15 cm lang.
Daarom nu nog even snel proberen een paar
gram erbij te eten.
Rond Pasen komen ze weer naar onze regio
terug.
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