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UITNODIGING KINDERKERK NIEUW-WEERDINGE /ROSWINKEL
Zondag 25 maart is het Palmzondag en daarom nodigen we alle kinderen van groep 1 tot en met 8 uit
om dit met elkaar te vieren. Iedereen is welkom om een Palmpasenstok te komen maken tijdens de
kinderkerk. Het belooft een gezellige ochtend te worden met ook iets te eten en te drinken.
Hoe laat:
Waar:
Kosten:
Opgeven:
Bij wie:

van 9.45 uur tot 11.30 uur
in de jeugdhaven achter de kerk Het Anker
Gratis.
voor 17 maart
Margriet van Elten 0591-527353 / Gonny Brunia 0591-522091.

Tevens nodigen we alle kinderen van groep 1 tot en met 8 uit om het Paasfeest samen met ons
vieren. Op Paaszondag 1 april is iedereen welkom in de jeugdhaven achter de kerk Het Anker. Van
9.45 uur tot 11.30 uur zijn we daar aanwezig. Je kunt film kijken, knutselen, spelletjes doen, zingen
en dansen.
Wij zorgen natuurlijk voor iets lekkers te
eten en te drinken.
We kijken er naar uit om je te ontmoeten.
Tot ziens in de jeugdhaven.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
18 maart
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten
25 maart
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Dhr. F. Verkade
29 maart
Plaats: Het Anker
Tijd: 19.30 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten, Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal
30 maart
Plaats: Roswinkel
Tijd: 19.30 uur, voorganger Ds. P. A. van Elten, Goede Vrijdag

Baptisten gemeente de Open Poort:
18 maart
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Gastendienst
19.00 uur, Samen Opwekkingsliederen zingen met band.
25 maart
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr.U. Saathof
30 maart
Plaats: De Open Poort
Tijd: 19.00 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Goede Vrijdag, Avondmaalsdienst
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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

Gevraagd: Heeft u nog oude Friese
doorlopers/houtjes op zolder liggen en u doet er
niets meer mee? Ik, Gonny Brunia, zou ze graag
willen hebben. Tel:0591-522091.

ONTDEK HET PLEKJE
Deze plek was niet te moeilijk en dat bleek
ook uit de opgaven, maar liefst 12 goede
oplossingen. De betonweg aan het Tweede
kruisdiep, richting het Siepelveen, genomen
bij het hek van Moorlag.
Dank jullie wel voor de reacties. Uit de
goede inzenders is Anouk Poede als
winnares uit de bus gekomen. De
tegoedbon is af te halen op het
onderstaande adres.

Deze keer een soort van ‘detailfoto’. Waar is
de hiernaast staande foto gemaakt? De goede
inzenders maken kans op een droge worst
gemaakt door onze slagers.
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het
e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op adres
Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 0591-522091.
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Weerdingerkanaal nz 91
Turfhandel Bosklopper, later transportbedrijf
Weerdingerkanaal nz 84
Op dit adres had de heer H. Lever een kwekerij van bloemen en
planten.
Weerdingerkanaal 82
Dragstra Petroleumhandel voorzag zijn klanten van hieruit van de
nodige brandstof (ook turf.)
Weerdingerkanaal nz 77
Ooit stond hier het pand waarin Klaas Soer zijn transportbedrijf had.
Aanvankelijk startte zijn moeder hier een zaak in galanterieën. Zoon
Joh Soer hielp in de zaak door de waren langs de weg uit te venten.
Vader Geert ventte met petroleum.

Dragstra

Klaas en Mien Soer
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IN GESPREK MET…..SJAAK KOOTE
Elk weekend in deze tijd er wel een
grote beurs te bezoeken. Zo kon je
het fietsseizoen 2018 starten met
het bezoeken van de Bike Motion
beurs in Utrecht. Nieuws op deze
beurs was dat Erik Dekker, oudprofwielrenner (1992 tot 2006) en
oud-ploegleider (2007-2015
Rabobank ploeg), geboren in
Hoogeveen, op zondag 4 maart zijn
boek ‘Fietsen met Erik Dekker’
kwam presenteren en signeren. Dit boek is geschreven door Leo Aquina, Free Lance journalist en
sportverslaggever. De derde man die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van dit boek is
onze dorpsgenoot Sjaak Koote. Cartograaf van beroep, voorzitter van FTC Toerlust, EHBO’er,
koorzanger en een fietsliefhebber in hart en nieren.
Onder het genot van een kopje thee en lekkere chocola starten we ons gesprek over dit mooie
werkproject van Sjaak. Voordat ik aan de werkelijke vragen aan Sjaak toe kom, heb ik echter
telefonisch contact met Erik Dekker en vervolgens met Leo Aquina. Op mijn vraag aan Sjaak of hij
wellicht namens mij via email een vraag zou willen stellen aan deze mannen heeft hij app contact
met hen en zegt: ‘hier de nummers,… bellen’. ‘..Ohh, …uuh’. Na deze leuke spontane gesprekken stel
ik mijn vragen aan Sjaak.
Waarom en hoe ben jij betrokken geraakt bij het maken van dit boek? ‘Vorig jaar kreeg ik telefoon.
Nota bene toen ik in Calpe (Spanje), waar we ook een route van hebben opgenomen in het boek, op
een terras zat. De opdrachtgever ANWB belde mij met de vraag of ik wilde meewerken aan het
maken van een boek met Erik Dekker. Ik wist toen nog niet dat het de vorm zou krijgen die het nu
heeft. Ik werk in de cartografie en ben betrokken bij het maken van alle Nederlandse kaarten van de
ANWB.’
Hoe zijn jullie begonnen en hoe zijn de routes tot stand gekomen? ‘We zijn begonnen met het
brainstormen over de vorm en de inhoud. Ik heb de specifieke routes samengesteld, foto’s verzorgd
en fotoredactie gedaan. De routes hebben we o.a. met z’n drieën gefietst.’
Hoe verliep de samenwerking? ‘Die verliep soepel, leuk. Ik vond het bijzonder om zo met een
bekend sportfenomeen te fietsen en samen te werken. Tijdens het fietsen was het gezellig en heb je
het ook over van alles en nog wat.’
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Zijn er nog leuke anekdotes te vertellen? ‘Zo veel, maar bijvoorbeeld voor de route in het boek
‘Tussen Wereldstad en Westland’ hadden we afgesproken bij De Kuip in Rotterdam. De schrijver Leo
is een Amsterdammer en een echte Ajax fan. Dat was wel grappig zo in het hol van Feyenoord. Wat
ook wel bijzonder is dat ik Erik kon vertellen dat ik wel eens bij zijn ouders thuis ben geweest en dat
ik hen meerdere keren heb ontmoet. Erik zijn ouders waren juryleden bij het wielrennen en zijn
bijvoorbeeld ook wel hier in Nieuw Weerdinge geweest bij de wielerrondes georganiseerd door FTC
Toerlust. Ik was dan chauffeur en reed hen rond tijdens de koers. Ook kon ik Erik vertellen dat hij in
Calpe wel eens met onze zoon Tim (was daar op fietstrainingskamp) heeft gefietst. Erik vertelde dat
hij een bekend fietsshirt zag (WSV Emmen) en dacht: dat ken ik van eerder, ga er even achteraan en
maak een praatje.’
Heb je wel eens vaker zulke projecten gedaan en komt er nog een volgende editie? ‘Nee, dit was de
eerste keer en over een eventueel volgend boek is niets bekend.’
Hoe was dat zo’n boekpresentatie? ‘Dat was erg leuk, beetje spannend ook wel natuurlijk. De
presentatie was in het wielercafé van de beurs. Het eerste boek werd uitgereikt aan Erik door Leo
van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race en voormalig profwielrenner. Er waren veel
familieleden van mij aanwezig, mijn vrouw Carla en onze kinderen Tim en Amke en enkele
fietsmaten. We werden ontvangen en konden gebruik maken van een lunch. Er waren ongeveer 50
genodigden schat ik in. Er waren natuurlijk veel fotografen en pers. Na de boekpresentatie kon je een
boek laten signeren door Erik. Ik ben nog bekenden tegengekomen, het was een erg leuke en
bijzondere dag.’
Wat kost het boek en waar is het te koop? ‘Het kost €19,50 en is te krijgen in de boekhandels, bij de
Bruna, bij de ANWB en waarschijnlijk ook bij de fietswinkel Bikes 4 You in Emmen.’
Erik Dekker vertelt op mijn vragen dat hij wel eerder boeken heeft uitgebracht. Bijvoorbeeld columns
en een biografie maar niet eerder op deze manier. ‘De combinatie van het fietsen van de routes met
z’n drieën en de duidelijke taak die ieder had was erg leuk. Sjaak is een wandelend, fietsend
‘navigatiesysteem’. Het is bijzonder dat je alle
weggetjes in het land kent en daarnaast ook nog
veel andere informatie hebt die een toegevoegde
waarde hebben gehad voor dit boek. Het
bijzondere aan deze boekpresentatie was voor
mij dat ik ook echt voor het eerst het boek in
handen kreeg. Onder het genot van een hapje en
een drankje werd het boek gepresenteerd, het
was natuurlijk leuk. Het publiek is fietsliefhebber
en dat maakt het heel toegankelijk. Of er nog een
ander boek aan zit te komen daar kan ik niets
over zeggen.’
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Leo Aquina, heeft als journalist al meerdere boeken gemaakt, maar ook niet op deze manier. ‘Wat
dit boek bijzonder maakt is dat het om een verhaal draait, het was voor mij ook veel meer
schrijfwerk’, vertelt Leo. ‘De samenwerking verliep goed. Sjaak had altijd wel ideeën, kent ieder
weggetje, gezellig. Erik weet veel over fietsen en heeft veel te vertellen. Het fietsen van de routes
was wel zwaar meer erg leuk. Het unieke aan wielrennen is dat je het ook daar doet waar de profs
het doen. Het was bijzonder en leuk om samen te werken met een prof. Het is lastig om er een
anekdote uit te pikken maar speciaal voor mij was het om te fietsen in de omgeving van Nijmegen,
daar waar ik ben opgegroeid. Leuk was ook dat Sjaak zo veel kon vertellen over de regio Westland
waar hij vandaan komt en Erik over Hoogeveen en de vereniging De Peddelaars. Het was mooi om
met deze twee bijzondere mensen op pad te zijn, er was input genoeg. De combinatie over het
heden, kennis van het landschap, de verhalen, de research die nodig was en hoe een wielrenner
tegen de koers aan kijkt maakte het echt leuk om aan dit boek te werken.’
Sjaak, dank je wel voor dit leuke gesprek en Erik en Leo dank jullie wel voor het spontane
telefonische contact. Heel veel succes met het boek, jullie werk en sportieve prestaties.
GB.

UITNODIGING OPENBARE JAARVERGADERING
Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge
Dinsdag 17 april 2018 in MFC de Badde, aanvang 19:30 uur
Agenda:
1. Opening
2. Jaarverslag
3. Financieel verslag
4. Rondvraag
5. Sluiting
Het jaarverslag en financieel verslag liggen tijdens de vergadering ter inzage. Bent u geïnteresseerd in
het doen en laten van Plaatselijk Belang en wilt u uw mening ook laten meewegen, kom dan naar
deze vergadering.
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COLLECTE ZOA:VRIJWILLIGERS IN ACTIE VOOR VLUCHTELINGEN WERELDWIJD
In de week van 26 tot en met 31 maart collecteren in
veel plaatsen in Nederland vrijwilligers voor stichting
ZOA. De afkorting herinnert aan het eerste werkgebied
van de hulporganisatie, namelijk Zuidoost-Azië. Met het
thema "Sta stil bij vluchtelingen wereldwijd" vraagt ZOA
aandacht voor de ruim 65 miljoen mensen die
momenteel op de vlucht zijn voor oorlogen,
natuurgeweld of onderdrukking. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om velen van hen te
ondersteunen met noodhulp en hen te helpen een nieuwe start te maken.
Hulp ter plekke, of in een buurland
Je moet er niet aan denken dat je door een oorlog of een natuurramp alles kwijtraakt. Toch overkomt
dit ieder jaar tienduizenden mensen. De medewerkers van ZOA vangen velen van hen ter plekke of in
een buurland op en helpen daar de mensen met de meest noodzakelijke goederen. Zo werkt ZOA
bijvoorbeeld met kinderen die lijden onder de burgeroorlog in Jemen, jongeren die gevlucht zijn uit
Eritrea, en Rohinya-gezinnen in Myanmar. ZOA helpt hen met voedsel, schoon drinkwater en
(tijdelijk) onderdak. Ook na een ramp blijft ZOA om te helpen, totdat de mensen weer op eigen
kracht verder kunnen.
Donatie per SMS
Als alles volgens plan verloopt, wordt in ons dorp de collecte voor ZOA dit jaar voor de 22ste keer
georganiseerd. Met de opbrengst van de collecte kan ZOA mannen, vrouwen en kinderen in
oorlogsgebieden ondersteunen. De collectanten hopen dan ook u aan de deur te ontmoeten. Heeft u
geen geld in huis, of loopt u de collectant mis? Dan kunt u ook doneren door "ZOA" te sms'en naar
4333 (eenmalig Euro 1,50).
H.H. Lageveen
De Trippen
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COMMISSIE “BEHOUD VOETBAL VOOR NIEUW WEERDINGE” VAN START!
Voor de leefbaarheid, sociale contacten en fitheid van de bewoners vinden de beide
voetbalverenigingen in Nieuw-Weerdinge het verenigingsleven en een actieve levensstijl van belang.
De aandacht van beide verenigingen gaat daarbij in de eerste plaats uiteraard uit naar het voetbal.
Vanuit de bewonersoverleggen die recent in Nieuw-Weerdinge hebben plaatsgevonden is naar voren
gekomen dat de inwoners het belangrijk vinden dat het voetbal in de toekomst in het dorp moet
blijven bestaan. Daarop hebben de besturen van beide voetbalverenigingen een commissie in het
leven geroepen bestaande uit vertegenwoordigers van NWVV, vv TITAN, Stichting Dorpenzorg en
Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge.
Deze commissie heeft de volgende opdracht meegekregen:
“Breng in kaart hoe het voetbal kan worden behouden in Nieuw-Weerdinge”
De commissie is voornemens om middels interviews, met o.a. de achterbannen, in kaart te brengen
hoe het voetbal de komende jaren in Nieuw-Weerdinge op een “vitale” manier behouden kan
blijven. Ook spontane reacties zijn van harte welkom. Hiervoor kunnen betrokkenen zich wenden tot
een of meer commissieleden. Alle suggesties, opmerkingen en ideeën worden meegenomen in het
uiteindelijke advies naar de beide besturen. De commissie zal eind maart verslag uitbrengen aan
beide besturen.
Deze zullen zich dan beraden over te nemen vervolgstappen.
Anne Prins van Sport Drenthe is aangesteld om te communiceren met de pers. Communicatie kan
via: aprins@sportdrenthe.nl en/of 06-21452198
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TITAN NIEUWBRIEF
Vanwege een algehele afgelasting van het veldvoetbal werd op zondag 4
maart de warme Mondenhal opgezocht door de senioren van Titan. Na
een twee uur durende training stond er voor de moegestreden spelers
en het (jonge) publiek een heerlijke lunch klaar in de kantine.
Met wat hogere temperaturen in het verschiet zullen de
wedstrijdenverslagen van zowel de senioren als de jeugd vanaf de
volgende nieuwsbrief weer te bewonderen zijn.

Activiteitencommissie jeugd Nwvv/Titan
Op zaterdag 7 april 2018 tijdens het feestweekend wordt er door de
activiteitencommissie van de gezamenlijke jeugdcombinatie Nwvv/Titan
een zeskamp georganiseerd.
De jeugdleden zijn middels de uitgedeelde briefjes op de hoogte gesteld
van alle onderdelen zoals de snelheidmeter en het levend tafelvoetbal.
De indeling voor de verschillende jeugdcategorieën is vermeld op de
poster aan de rechterzijde van de nieuwsbrief.

Contact:
Uw stukken kunnen worden ingeleverd op onderstaande mailadressen. Wij proberen deze dan mee
te nemen in de volgende editie van de Titan nieuwsbrief.
Angelique Schuttrups
Kevin Faber

m.schuttrups@t-mobilethuis.nl
kevin-faber@hotmail.com
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 17 maart 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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IJSPRET IN NIEUW-WEERDINGE OP DE TWEE IJSBANEN
Eindelijk kon er weer eens geschaatst worden op het van ijsbaan de
Schaatsmarke en op de ijsbaan van de Ijsvereniging Nieuw-weerdinge. De
vrijwilligers van beide verenigingen zijn vaak al dagen druk in de weer
voordat het sein ‘Open’ kan worden gegeven. Het ijs moet dik genoeg zijn
maar dat is niet het enige wat ervoor nodig is om te kunnen schaatsen. Een
Dikke Pluim voor al de vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat
zoveel kinderen en volwassenen hebben kunnen genieten van het veilige
Nieuw-weerdingsenatuurijs. Sjappo!

‘Het weer in de gaten houden, vrijwilligers mobiliseren, reparaties uitvoeren, water pompen,
veegmachines gereed maken, ijsdikte meten, verlichting controleren, sneeuw vegen, inkopen doen,
kantine in orde maken, zwakke plekken controleren, zwanen verjagen, linten, verkoopplek inrichten,
media berichten, heen en weer bellen, overleggen en nog veel meer’. GB
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IJSVERENIGING NIEUW WEERDINGE.
Dinsdag 27 maart is er weer een jaarvergadering voor alle leden,
iedereen is welkom om 20.00 uur in het gebouw van IJsvereniging
Nieuw-Weerdinge.
Namens Het Bestuur

KINDERSCHAATSWEDSTRIJD OP DE SCHAATSMARKE
Vrijdag 2 maart heeft er een schaatswedstrijd voor kinderen plaats gevonden bij schaatsvereniging
de Schaatsmarke. Dit alles in samenwerking met Nieuw-Weerdinge Gezond.

De 24 deelnemers hebben in verschillende categorieën geschaatst en
allemaal super goed hun best gedaan. Hierbij de winnaars:
Meisjes 7 t/m 9 jaar

Channah Ailkema

Meisjes 10+

Nienke Brunia

Jongens 7 t/m 9 jaar

Djordy Super

Jongens 10+

Thomas Griemink
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VUL DE ENQUETE IN EN MAAK KANS OP EEN BOODSCHAPPENPAKKET TER WAARDE VAN €50,--!
Vanuit Nieuw-Weerdinge Gezond zijn we erg benieuwd naar de mening van
inwoners als het gaat om het onderwerp gezondheid.
Hiervoor hebben we een korte enquête gemaakt voor alle inwoners van
Nieuw-Weerdinge. Iedereen die voor 1 april de enquête heeft ingevuld maakt
dus kan op dit boodschappenpakket!

Voor de enquête: Klik op de onderstaande link of scan de QR-code.
https://goo.gl/forms/0CxTofw3Fg2dQDrF3

Groeten, Team Nieuw-Weerdinge Gezond

VOORTGANG PRAATCAFÉ NIEUW WEERDINGE
In september 2017 zijn we in Nieuw-Weerdinge gestart met een praatcafé in de Badde. 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 (klein) kinderen voor kunnen lezen of zelf
bijvoorbeeld een formulier in kunnen vullen …… of kent u iemand die dat graag wil leren? Of wilt u
beter leren omgaan met uw smartphone of tablet? Kom dan 1x in de 14 dagen naar het praatcafé in
de Badde van 10:00 – 11:30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bianca van Heijninge 0636457946 of met Gera
Kuipers 0652374965. De koffie staat klaar!
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VOETBALTOERNOOI DE MONDEN
Woensdag 28 februari was er opnieuw een editie van het
Monden Zaalvoetbaltoernooi in de Mondenhal. 9 teams
hebben met elkaar gestreden voor de winst. Zoals bij elke
wedstrijd kan er maar 1 team de winnaar zijn
en dit keer was dat FC Rien!

Deejee van den Berg, Rowan Meijering, Rick
Vos, Patrick Luiten, Yoni Poede en Karsten
Stavast, van harte gefeliciteerd met jullie
overwinning!

SOS DE ZONNEBLOEM IN NIEUW WEERDINGE
De Zonnebloem is er door mensen voor mensen. Vrijwilligers van de
Zonnebloem bezoeken mensen met fysieke beperkingen en ouderen (ze
worden onze ‘gasten’ genoemd),die wat minder makkelijk het huis uit
kunnen,begeleid gasten naar een dagje uit. Voor dit jaar staan bijvoorbeeld de
nieuwe Veenlandexpress, de orchideeënkwekerij in Erica, een High Tea in de
oude dierentuin op het programma. Eens per jaar bezoeken gasten en
vrijwilligers een gezellige eetgelegenheid. Maar er kan nog zoveel meer: Zon
in de schoorsteen, gezellige muziekmiddagen( bijv. bij Bentlage),
bloemschikken, kerstmandjes maken, het kan allemaal. Ook informatieve
avonden zijn mogelijk, denk bijvoorbeeld aan een notaris die alles weet over het belang van een
testament, erfrecht…. U kunt worden opgehaald door vrijwilligers als u zelf niet over vervoer
beschikt. De Zonnebloem in deze regio beschikt nu ook over een rolstoelauto die zelfstandig gehuurd
kan worden. Behalve de rolstoelplek kunnen er nog twee passagiers mee.
Het laatste, gezellige, gezamenlijke etentje bij Your Place, telde meer vrijwilligers dan gasten en dat is
natuurlijk niet de bedoeling. Neem eens vrijblijvend contact op en informeer naar wat wij voor u
kunnen betekenen, bij Annelies Groenwold,tel: 0591-522846 of via email: ags1973.ag@gmail.com
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