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DE STREEKBODE, HET NIEUWSBLAD VAN NIEUW WEERDINGE
Het Streekbodebestuur wenst iedereen veel lees-, schrijf-, puzzel- en kleurplezier toe dit komende
seizoen. Het is alweer de 33e jaargang van de Streekbode, het dorpskrantje waarin iedereen kan
lezen wat er in en rondom Nieuw Weerdinge gebeurt. We hopen natuurlijk dat er veel te lezen zal
zijn over het één en ander binnen ons dorp. Bijvoorbeeld:leuke gebeurtenis?, op het gebied van
sport, spel, school, reis, buurt, natuur, middenstand, vereniging enzovoort…. ‘Klim in de pen’, bel of
laat het weten via het e-mailadres streekbode@hetnet.nl.
Binnenkort komen we weer langs met de donateurkaart, donateur zijn kost u €5,00 per seizoen. De
Streekbode wordt huis aan huis rondgebracht. Bent u of jij nog geen donateur? Het bedrag kan ook
overgemaakt worden op rekeningnummer: NL09RABO0345914600, ten name van (let op) St.
Dorpskrant Nieuw-Weerdinge, onder vermelding van naam en (vooral ook belangrijk), het adres.

IN DE BADDE OPTREDEN CABARETIER ARIE VUIJK
Een avond heerlijk lachen bij het optreden van cabaretier
Arie Vuijk.
Arie treedt op in theaters in het hele land maar komt op
zaterdag 23 september ook in Nieuw Weerdinge. Wil je
ook een gezellige avond vol humor, kom dan naar
De Badde.
Aanvang 20.00 uur; Entree € 10.00
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
17 September
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten
24 September
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
17 September
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Gastendienst
24 September
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. W. Pflaum

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 afgehaald.
Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap.
Tel. 06 55808002
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ONTDEK HET PLEKJE
De foto van dit lijnenspel, voorzien van de hint:Reclame, in de laatste
Streekbode voor de vakantie geplaatst, is te zien op het hoofdveld van Titan,
achteraan bij Hillie’s Corner. Het juiste antwoord is gegeven door Henk Bolk.
Bij deze de eervolle vermelding. In de volgende Streekbode een nieuwe foto.
Doet u dan ook weer mee?
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal n.z. 122, tel: 0591522091.

NIEUW TENUE VOOR NIVOC - HEREN 1
Het nieuwe volleybalseizoen starten wij, dankzij Autobedrijf
Tjeerdsma, in een nieuw tenue.
We willen daarom Autobedrijf Tjeerdsma bedanken voor deze goede
start!
Inmiddels heeft Tjeerdsma de finale weten te bereiken voor
‘Autobedrijf van het jaar 2017 – 2018’
We wensen ze veel succes in de finale!!!
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START PRAATCAFE
Op dinsdagmorgen 5 september zijn we in Nieuw-Weerdinge gestart met een praatcafé. Dit is vooral
bedoeld voor mensen die vinden dat ze moeite hebben met lezen en schrijven. Bijvoorbeeld: “hoe
vul ik dat formulier in?” of “ik zou graag de kleinkinderen voor willen lezen”. Uit onderzoek is
gebleken dat u echt niet de enige bent die moeite heeft met lezen en schrijven. In Drenthe geldt dat
voor 1 op de 6 mensen. Dus …wilt u zelf uw Nederlandse taal verbeteren, uw kleinkinderen voor
kunnen lezen of zelf bijvoorbeeld een formulier in kunnen vullen …… of kent u iemand die dat graag
wil leren? Kom dan naar de soos in de Badde.
Het is allemaal gratis en vanaf de 5de september is het café elke dinsdagmorgen open. Koffie en thee
staan klaar!!
We zien u graag.
Bianca, Anja, Linda en Gera
Heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met Gera Kuipers (Sedna) 06-52374965.

MINIBIEB MIEN LEESHUUS
Een minibieb, veel mensen hier kijken je raar aan als je het noemt.
Helaas hier nog niet zo bekend fenomeen, maar door heel Nederland
zijn ze te vinden in alle vormen en maten.
Wij minibieb eigenaars werken vanuit het idee dat je de samenleving
met elkaar leuker kunt maken en dat het zonde is dat boeken liggen
te verstoffen terwijl die juist gelezen zouden moeten worden.
Alle boeken in de mini bieb zijn dan ook gratis. Je mag ze lenen of
mocht je een boek thuis hebben wat een nieuwe eigenaar zoekt ruil
je hem om voor een boek uit de bieb.
Ook aan de kinderen is gedacht. Minibieb Mien Leeshuus is een
kinderzwerfboeken station! Want ook deze zwerfstations zijn door
heel nederland overal te vinden en hiermee hopen we dat er meer boeken van kind naar kind
zwerven. Sommige van deze boeken hebben een sticker, met deze stickers kan je boeken registreren
en volgen op hun reis door Nederland. En om het nog leuker te maken 4 oktober start de
Kinderboekenweek en is het tevens de Nationale Kinderzwerfboekdag en om dat te vieren krijgen we
hele leuke nieuwe boeken in onze zwerfstations.
Dus kom snel eens een kijkje nemen bij Mien Leeshuus aan de tramwijk ZZ 130 in Nieuw Weerdinge!
Er is voor een ieder in alle genres wat te vinden, dus heel veel ruil en lees plezier!!
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Dankbetuiging
Het heeft ons goed gedaan dat zo velen hebben mee geleefd, na het overlijden van
mijn lieve vrouw, moeder en oma

Jannie Schuttrups Hietkamp
Hiervoor onze dank.
Willem
Meinderd en Angelique
Jeanine en Gerrie

JAARMARKT VVN NIEUW
WEERDINGE
Afdeling Veilig Verkeer Nieuw Weerdinge was ook dit jaar weer op de
jaarmarkt. Ons thema was dit keer de BOB campagne. Wat doet alcohol
met je in het verkeer. Door middel van de alcohol bril konden we dit
ervaren. Een heel leerzame ervaring. Tevens was er Bert de Magicman
met zijn goochel act. Bert heeft ook onze prijsvraag verzorgt. Hoeveel
ballonnen zaten er in beide zuilen? Het goede antwoord was 22. Er waren
van de 195 ingevulde antwoorden zes goed.
Na loting kregen we de volgende uitslag:
1e prijs Dhr. Singen, Cloppenburg (Duitsland)
2e prijs Patricia Groenewold, Nw. Weerdinge
3e prijs Dhr. Katoen, Nw. Weerdinge
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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

Weerdingerkanaal nz 162
Vanaf het begin was in dit pand een cafébedrijf
gevestigd. Onder de naam “De Harmonie” hebben de
volgende exploitanten hierin een café-restaurant gehad:
B. Beugel, R. Germs, Muntinga, Eleveld, W. Burghgraaf, J.
Bouwman en E. Oosterhof. Op dit moment zit “de
Buurvrouw “ in het pand.

Weerdingerkanaal nz 161
Meerdere kruideniers hebben in deze winkel hun bedrijf
uitgeoefend. Als eerste was dhr. Wind hier actief,
opgevolgd door B. Wind en J. Wind Bzn. Naast de
verkoop aan particulieren had men ook een grossierderij.
Andere uitbaters waren F. van der Molen, L. Bulthuis, H.
Lammers en
K. Aalderink. Na een periode van leegstand werd het
pand verkocht en werd er door de
Fa. Tieks een rijwielhandel in gevestigd.

Weerdingerkanaal nz 158
De heer K.H. koers begon hier zijn schildersbedrijf en de heer A. Smit dreef in deze zaak een winkel in
galanterieën en huishoudelijke artikelen. Daarnaast beoefende hij het ambacht van koperslager. De
zaak werd later verkocht aan de heer T. Popken die er tot 1979 een winkel in kleding en textiel
exploiteerde. Sindsdien hebben er, steeds tijdens een korte periode, de dierenzaak van de fam.
Stempher “de Merel”en de tapijthandel van de heer Wortelboer hun geluk beproefd. Vervolgens
werd het een woonhuis, maar nu wordt het weer de oorspronkelijke bestemming als
zakenpand en is kapsalon ”Klarianke”er in gevestigd.
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Weerdingerkanaal nz 157
Dat er een grote variatie aan bedrijven in ons dorp actief was
blijkt wel uit het feit, dat hier ooit het transportbedrijf van
de heer M. Blanken gevestigd was. Naderhand vestigde dhr.
Jac. Tjeerdsma zich hier met een kleding en textielzaak. Na
diens overlijden werd de zaak voortgezet door zijn vrouw
M.tjeerdsma-Westers, die vervolgens het bedrijf overgaf aan
dochter Coba. Daarna werd de winkel verhuurd aan
Kloppenburg’s Textielmarkt uit Emmer Compascuum. Nu zit
bloemenzaak “Fleurig wonen”in het pand.
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MAANDAG 25 SEPTEMBER INLOOPBIJEENKOMST OVER VROEGERE
GERO-LOCATIE
De gemeente Emmen is van plan om de verspreiding van het vervuilde
grondwater op de vroegere Gero-locatie (Eerste Kruisdiep WZ 70) op een
andere manier te gaan verminderen. Om u hierover te informeren, bent u
op maandag 25 september tussen 17.00 en 19.00 uur van harte welkom bij
een inloopbijeenkomst in Multifunctioneel Centrum De Badde.
Vervuilde grond
In het verleden stond het bedrijf Gero aan de Eerste Kruisdiep WZ 70. In die periode zijn bepaalde
stoffen in de grond gekomen, waardoor de bodem vervuild is geraakt. De gemeente Emmen laat al
twintig jaar het vervuilde grondwater oppompen om de verspreiding van de verontreiniging te
verminderen. Inmiddels is veel onderzoek gedaan naar andere manieren om het vervuilde
grondwater op deze plek aan te pakken. Daarom gaat de gemeente andere maatregelen treffen.
Aanpak
De aanpak bestaat uit het afgraven van grond aan de voorkant van het pand aan de Eerste Kruisdiep
WZ 70. Hierdoor wordt de vervuilde grond weggehaald. Daarnaast is door onderzoek bekend
geworden dat bacteriën vervuild grondwater kunnen verminderen. Ook daar gaat de gemeente mee
aan de slag. De kwaliteit van het grondwater wordt goed in de gaten gehouden. De uitvoering van
deze aanpak wordt begeleid door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD).
Planning werkzaamheden
Als alles volgens de planning verloopt starten de werkzaamheden in januari 2018. Het proces om met
bacteriën het vervuilde grondwater te verminderen duurt ongeveer drie jaar.
Inloopbijeenkomst
Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten? Kom dan gerust langs tijdens de inloopbijeenkomst!
Medewerkers van de gemeente Emmen, Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en adviesbureau Royal
Haskoning DHV zijn op maandag 25 september tussen 17.00 en 19.00 uur aanwezig in De Badde,
Eerste Kruisdiep Oostzijde 9 in Nieuw-Weerdinge.
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NIEUWS VAN BIBLIOTHEEK EMMER-COMPASCUUM
De bibliotheek is er voor veel meer dan alleen boeken lenen:
•

Klik & Tik Elke woensdag van 11.00 tot 13.00 uur Inloopspreekuur voor al uw
computervragen en de cursus Klik & Tik, waarbij elke beginner kan leren hoe leuk
computeren eigenlijk is!

•

Veel moet u tegenwoordig regelen met uw DigiD. Heeft u veel kennis van de computer maar
weet u niet goed hoe de DigiD te gebruiken? Of waar DigiD voor is te gebruiken (veel meer
dan u denkt!)? Dan is er de cursus Digisterker voor u. Deze bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2
uren. Deelname is gratis. Inmiddels hebben al 9 deelnemers deze cursus gevolgd. Eén van de
deelnemers zegt hierover: “ Het lijkt heel spannend, werken met Digid, maar dat valt best
mee. En je kunt zóveel gegevens vinden over jezelf! Dat wist ik allemaal niet. Ik kan het
iedereen adviseren om mee te doen!” De volgende cursus start op dinsdag 26 september. U
dient zich vooraf op te geven via de website www.bibliotheekemmercompascuum.nl

•

Bezorgdienst: Bent u niet in staat om naar ons toe te komen? Bel dan voor een afspraak met
de speciale vrijwilliger die u de boeken kan thuisbrengen! Zij overlegt met u welke boeken u
wilt lezen en brengt de materialen aan huis! Mailen kan ook:
info@bibliotheekemmercompascuum.nl

•

Kent u iemand die moeite heeft met de taal of met rekenen?
Hiervoor kunt u ook hulp krijgen in de bibliotheek bij het Taalpunt.
Informeer in de bibliotheek in Emmer-compascuum naar de
mogelijkheden.

Uitnodiging:
Op dinsdagmiddag 31 oktober van 14:00 tot 15:30 is er een gezellige muziekmiddag in de bibliotheek
met het duo Hij met Haar. Met allemaal bekende liedjes. Komt u ook? Entree €1,00 incl. koffie en
thee.
Openingstijden:
maandag:

woensdag:
Donderdag:

11.00 - 17.00 uur.
Tot 14.00 uur wordt u geholpen door een vrijwilliger, daarna is de
bibliothecaris aanwezig.
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 20.00 uur.
Tot 14.00 uur wordt u geholpen door een vrijwilliger, daarna is de
bibliothecaris aanwezig.

Tijdens openingstijden met bibliothecaris kunt u financiële bibliotheekzaken regelen, advies krijgen
en vragen stellen. Ook zonder abonnement bent u van harte
welkom. Om te lenen heeft u deze wel nodig. Een abonnement is
gratis tot 19 jaar!!
Wist u dat wij ook een kopieerapparaat en VVV bonnen hebben?
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EETTAFELPROJECT DE BADDE
Het nieuwe seizoen is weer begonnen en ook het
eettafelproject is weer gestart. Geen zin om zelf te koken, of
wilt u ook wel eens andere mensen ontmoeten, dan is de
Eettafel in de Badde een mooie gelegenheid. Elke donderdag
wordt er gekookt door een groep vrijwilligers, die telkens
weer een smakelijke maaltijd op tafel zetten. Voor de prijs
hoeft u het niet te laten; u krijgt een drie gangen maaltijd
voor slechts € 5.00.
U moet zich vooraf wel even opgeven. Dat kan met behulp van onderstaande bon. Indien nodig
kunnen we u halen en brengen.
Ja, ik wil graag mee eten in De Badde
Naam: .........................................
Tel. nr. ......................................
Aantal personen:.......................
Moeten wij rekening houden met een dieet?
Ja/Nee
Zoja, welk dieet...........................................................
Inleveren bij het beheer van De Badde, uiterlijk dinsdags voor de dag dat u mee wilt eten.

ROMMELEN RONDOM DE KERK
Ondanks de vooraf slechte weersvoorspelling
was er over de belangstelling op onze
rommelmarkt tijdens de jaarmarkt op
zaterdag 1 juli niets te klagen. Het was een gezellige ‘boel’ in en rondom de kerk. Met muziek,
rommel, spek en dikken, kniepertjes, sjoelen, koffie, brunne bonen en de lotenverkoop was het er
goed toeven.
Op drie prijzen na zijn alle prijzen van de verloting op de rommelmarkt bij de prijswinnaars terecht
gekomen. De resterende prijzen zijn gevallen op de nummers:
5e prijs:Groen, 677
9e prijs:Groen, 521
13e prijs:Groen, 679
Deze prijzen zijn onder vertoon van het juiste lotnummer af te halen bij Gonny
Brunia, weerdingerkanaal NZ. 122
We willen via deze weg ook nogmaals alle gulle gevers voor de beschikbaar
gestelde prijzen hartelijk bedanken.
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SPONSORZWEMMEN KLEVE-PROJECT IN DE WIEKE
Vrijdag 14 juli werd het Kleveproject van het afgelopen schooljaar afgesloten met
het traditionele sponsorzwemmen in ons mooie zwembad De Wieke. Het goede
doel waarvoor fanatiek gezwommen werd was Warchild.
Naast alle zwemmer(ster)s uit ons dorp zwommen ook mevrouw Petra Witting,
voorlichter Warchild, en onze burgemeester Eric van Oosterhout mee. Nadat de
burgemeester het startschot had gegeven werd er zoals al gezegd fanatiek gezwommen onder
luidruchtige aanmoedigingen van dokter Roelof Kleve en onder toeziend oog van verschillende
ouders, verzorgers en belangstellenden.
Het was een zeer geslaagde actie en afsluiting van het project. Er werd het geweldige bedrag van
€2250,00 bijelkaar gezwommen. Super!
Petra vertelt dat voor €72,00 Warchild 1 kind een jaar lang kan helpen. “Dat helpen bestaat uit hulp
op allerlei gebieden, het werk is complex, de situatie in de landen waar Warchild werkt is complex,
de problemen die we bij de kinderen tegenkomen zijn complex. Maar het doel blijft helder: zoveel
mogelijk kinderen in conflictgebieden helpen hun oorlogservaringen te verwerken en ervoor te
zorgen dat ze in een veilige omgeving samen kunnen bouwen aan een vreedzame toekomst. Sinds
eind 2015/2016 zijn we ook actief in Nederland en werken we samen met Save the Children en
Unicef Nederland. Het is belangrijk dat je leert dat Vrijheid niet vanzelfsprekend is, en dat je door dat
besef kunt leren je in te leven in kinderen vanuit oorlogsgebieden die te
maken hebben met oorlogstrauma’s. Via de koppeling van de Tweede
Wereld Oorlog, die al 4 generaties lang doorgegeven wordt, een ingang te
vinden bij kinderen om zodoende besef te krijgen is heel erg belangrijk.
Het zou mooi zijn wanneer dit project ook op andere scholen zou kunnen
worden uitgevoerd. Ik heb het al eens aangekaart bij de school in mijn
woonplaats. Het is een heel mooi, waardevol en supergoed project. Ik ben
hier nu voor de tweede keer om zo’n mooi bedrag in ontvangst te kunnen
voor Warchild, prachtig.”
Voordat de burgemeester het zwembad in dook en terwijl hij aan het voetballen en dollen was met
één van de kleinere kinderen werden hem wat vragen gesteld waarop hij als volgt antwoordde:”Ik
vind het heel belangrijk om te weten dat vrijheid zeker niet vanzelfsprekend is, ik probeer dat ook
mijn eigen kinderen te leren. In Buchenwald kom je niet zomaar, ook daar ben ik met mijn eigen
kinderen geweest. Het is indrukwekkend, net zoals het Kleve-project dat is, Roelof Kleve is een grote
inspirator waar ik veel bewondering voor heb.
Je kunt dit soort projecten vanuit de gemeente niet sturen daar heb een paar ‘gekken’ voor nodig die
het aanpakken, opzetten en doorpakken. Je kunt het wel hier en daar steunen en het benoemen
maar verder niet. In andere dorpen wordt er ook aandacht besteed aan de tweede wereldoorlog en
komen kinderen ook naar Westerbork, hier in Nieuw-Weerdinge is het groot opgezet en dat is te
waarderen. Het zou ook best goed zijn voor ouders om eens een bezoek te brengen aan Buchenwald.
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Tot slot een reactie van dokter Roelof Kleve:”Klasse dat de burgemeester en mevrouw Petra Witting
meezwemmen, dat er veel belangstelling vanuit het dorp is. Ik ben trots als een hond met zeven
staarten.”
GB

HAARSTUDIO KLARIANKE 25 JAAR
Als je terug kijkt denk je ‘ waar is de tijd gebleven…het voelt als gisteren’. Op 2 september 1992
opende ik de deuren van mijn salon, kapsalon Monique, aan het weerdingerkanaal nz. 151, waar ik 5
jaar gevestigd ben geweest. Na 5 jaar besloot ik een 2e zaak te openen in Sleen, waar ik 2 jaar
gevestigd ben geweest en in Nieuw - Weerdinge verder te gaan op een ander adres, namelijk aan het
weerdingerkanaal zz. 150. Dit was echter klein (te klein) en daarom hebben we dit na een jaar
ingeruild voor de locatie waar we nu nog steeds gevestigd zijn aan het weerdingerkanaal nz. 158.
Dit was nooit mogelijk geweest zonder mijn trouwe klanten.
Daarom wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen in mij, de afgelopen jaren……Daarom hebben
we leuke acties …zie ook f-book pagina Haarstudio Klarianke.
Verder willen we het graag met u vieren onder het genot van een
hapje en drankje….en wel op zaterdag 23 september van 14.00 tot
16.00 uur
Zaal Heegen: weerdingerkanaal nz 52 Nieuw-weerdinge
Wilt u iets geven?...Liever geen bloemen, wij hebben een doos
staan voor stichting “KIKA”
Uw gift is welkom! Ik hoop u te ontmoeten.
Klarianke de Haan
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 16 september 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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