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UITNODIGING

VANUIT HET BEWONERSOVERLEG
AIRSOFT IN DE VAKANTIE!
Voor jongeren vanaf het voortgezet onderwijs tot en met 18 jaar wordt de activiteit Airsoft vanuit de
Brede School Nieuw-Weerdinge aangeboden! Airsoft is een soort van paintball, maar dan met
rubberballetjes i.p.v. verfballetjes. Het voordeel hiervan is dat je onbeperkte balletjes hebt.
Maandag 20 februari van 13:30 – 15:00 uur bij Paintball Emmen in Barger-Oosterveld. Het zou fijn
zijn als iedereen iets eerder aanwezig is, rond 13:15 uur. Vervoer is op eigen gelegenheid, dus denk
aan samen rijden! De kosten van deze activiteit zijn €5,- per persoon, dit is inclusief een verzorgde
pauze.
Ben je 18+ en wil je ook graag mee doen? Neem dan even contact op dan kunnen we samen de
mogelijkheden bekijken!
Opgeven kan bij Kim de Vries, Jongerenwerk Stichting Dorpenzorg. Geef je wel op voor 15 februari in
verband met het reserveren.
Contactgegevens:
Kim de Vries
06-30234011
jeugd@dorpenzorg.nl

Verder nog in deze Streekbode een verslag van ...
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
19 februari
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. Mellema
26 februari
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. A. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
19 februari
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Gastendienst
26 februari
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T.Bosscher

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: Rommelmarktspullen, geen meubels.
Wij halen het gratis bij u op.
Tel:0591-521497

Te Koop:
Mooie gebruikte kleren, van alles wat.
Lammie Keen, Schroarterbergerstraat 10,
Rütenbrock, Tel:00495934703879
Te Koop:
Prachtige leren Pull.up bank, D.Bruin, 1,70 m
breed: €250,00. Twee leren Pull.up fauteuils:
€150,00 per stuk, met gratis twee leren kussens
06-40575606
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ONTDEK HET PLEKJE
Het plekje van de vorige keer is goed geraden door Jeroen Soetevent en
Albert Groenwold. De foto was genomen bij de ijsbaan van Ijsvereniging
Nieuw Weerdinge. 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 juiste plek wordt bekend gemaakt in de volgende Streekbode.

JAMSESSIE/OPEN PODIUM DE MONDEN
Zondag 12 februari is er in MFC de Badde weer een Jamsessie / Open podium
Het begint om 14:30 uur en eindigt om 19:00 uur.
Iedereen met een beetje speelervaring is welkom! Zing jij of ben je een drummer, gitarist, bassist,
toetsenist of speel je een ander instrument? Kom dan mee doen! Ook beginnende bandjes zijn
welkom om te komen spelen deze middag.
Het gaat niet om hoe goed iemand is, maar om de ervaring en gezelligheid! Met elkaar op een
laagdrempelige manier muziek laten horen is het doel. We willen op de jamsessie / Open Podium
met name beginnende muzikanten de mogelijkheid bieden om een nummer(s) te laten horen.
Afhankelijk van wat je wilt neem je teksten en/of akkoordenschema’s mee en overleg je met de
sessieleider om te kijken of er andere muzikanten met je mee kunnen spelen.
Er is tijdens de sessie een backline aanwezig. Wel zelf je blaasinstrument(en) meenemen s.v.p.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom om te komen kijken en tevens is de bar geopend voor
diverse drankjes en snacks!
Ben jij erbij?
Meer informatie:
jeugd@dorpenzorg.nl
06-30234011
Met vriendelijke groet,
Kim de Vries
Jongerenwerk Stichting Dorpenzorg
06-30234011
jeugd@dorpenzorg.nl
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MOUNTAINBIKEROUTE IN NIEUW-WEERDINGE

Langs deze weg willen wij jullie informeren over een mogelijk te realiseren mountainbike parcours
van 3 a 4km in Nieuw-Weerdinge. Het idee achter het mountainbike parcours is om mensen meer in
beweging te krijgen, zowel jong als oud. Bewegen/sporten is tenslotte leuk en ook gezond!. Het
parcours moet leuk, uitdagend en wel voor iedereen te doen zijn. Het parcours zal bij doorgang
worden gevestigd aan de rand van het park De Wenke, de voormalige kaaibakbaan en het perceel
bos aan de Wisseldijk (ijsbaan)
De gemeente is zeer enthousiast over het plan en wil dan ook hun medewerking verlenen om het
realiseerbaar te maken. Bij medewerking moet men denken aan het beschikbaar stellen van het
terrein, maar ook eventueel aan materiaal zoals grond, zand, half verharding, hout, gereedschap en
etc. De gemeente zal geen personeel beschikbaar stellen. De gemeente geeft groenlicht zodra we
een projectteam hebben samengesteld om de uitvoering te kunnen bewerkstelligen. Dit team zal
bestaan uit vrijwilligers die bereid zijn om een X aantal zaterdagen mee te willen helpen met
bijvoorbeeld snoeiwerk, takken slepen, bosmaaier, zand kruien en etc.
Met de uitvoering zal op z’n vroegst half augustus 2017 kunnen worden begonnen, dit is na het
broedseizoen van vogels, dit geeft tevens mooi de tijd voor de voorbereiding.
Uiteraard is het de bedoeling dat aankomend najaar ook gebruik van het parcours kan worden
gemaakt.
Dus heeft u tijd over en wilt u graag een steentje bijdragen als vrijwilliger (er zijn tenslotte nooit
genoeg) aan dit prachtige burgerinitiatief meldt u dan aan via plaatselijkbelang Nieuw-Weerdinge
plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com of Arjan Schipper. Arjan_schippertje@hotmail.com Ook
voor als u vragen heeft over dit geweldige project voor Nieuw-Weerdinge.

Met vriendelijke
groeten,
Wim Katoen en
Arjan Schipper
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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
•

Foto: Harm Lukkien, de rekening stamt uit 1909
Weerdingerkanaal zz 160. Oorspronkelijk had de heer Smalbil hier zijn schilderzaak. Hij oefende ook
het vak van rijtuigenschilder uit.
De heer G.Lukkien nam vervolgens de zaak over en breidde de activiteiten uit met een drogisterij.
Zoon Harm nam de zaak over en verkocht het later aan de heer O.Smith, die het bedrijf op dezelfde
voet voortzette. Zoon B.Smidt heeft de zaak overgenomen en zich toegelegd op de foto-en
videohandel. Nu is het een woonhuis.
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SPREEKUUR WMO DE BADDE VERVALLEN
Als gevolg van de centralisatie van het spreekuur in het gebied De Monden, komt het spreekuur in De
Badde m.i.v. heden te vervallen.
Voor vragen betreffende de Wmo kunnen de inwoners zich wenden tot het spreekuur in De Deele in
Emmer Comapscuum, elke woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur.
Namens de gemeente Emmen,
Anita Wolken
André Regtop

EETTAFELPROJECT EEN SUCCES
Het eettafelproject dat in oktober 2016 is gestart is een succes
gebleken. Elke donderdagmiddag zit een groep dorpsgenoten in De
Badde, waar ze kunnen genieten van een heerlijk 3-gangen maaltijd.
Iedere Nieuwweerdinger kan aanschuiven. Dus als u een keer geen zin
heeft om te koken meld u dan bij de beheerders van de Badde, want u
moet vooraf wel even reserveren. U moet dat doen uiterlijk op de
dinsdag voor de donderdag dat u mee wilt eten. Voor de prijs hoeft u
het niet te laten.

Het kost slechts € 5.00 per persoon.
Als u niet zelf kunt komen maar gehaald en gebracht moet
worden, meld dit dan als u reserveert. Wij gaan dan zorgen
voor vervoer.
Hebt u een dieet? Geen bezwaar. Als u dat meldt dan
houdt de kookgroep daar rekening mee.
Dit eettafelproject wordt georganiseerd door: MFC de
Badde, Icare, de Baptistengemeente, de Protestantse
Gemeente, Sedna en Dorpenzorg
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 18 februari 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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WEISSENSEE 2017
Twee weken schaats en feestplezier op de
Weissensee in Karinthië, Oostenrijk. Vanaf 28 tot
en met 3 februari was ik erbij. Op vrijdag 27 januari vertrokken samen met mijn ouders. De reis
verliep prima en na een overnachting in Zuid Duitsland kwamen we rond het middaguur aan op
Weissensee. Zowel bij mijn ouders als
in het pension waar ik verblijf een
hartelijk ontvangst. Het schaatsfeest
kon beginnen! Het werd weer een
super week met veel plezier, het
terugzien van vele schaatsvrienden en
bekenden.
Maar het weer viel op de dagen van
de toertochten tegen, het werden
zware omstandigheden om te
schaatsen. Was het de week ervoor
nog op en top schaatsweer vanaf
dinsdag 31 zette de dooi echt in. IJs
lag er genoeg, 30,40 centimeter dik en het grote meer bevroren daar lag het niet aan. De
ijsmeesters(tovenaars) werkten dag en nacht om het ijs zo goed mogelijk te prepareren en voor
dinsdag werd er zelfs een baan gemaakt tot achter op het
grote meer. Het werd een ronde van 25 kilometer lang, dat
kon voor het laatst in 2011.
Tijdens de rijdersbijeenkomst, op maandag, in de tent werd
duidelijk dat er 1500 mensen zich hadden ingeschreven voor
de toertocht. Piet Paulusma kwam nog langs met zijn
weersvoorspelling en zijn ‘oant moarn’. Die ‘moarn’ werd een
zware dag. Veel stukken sneeuwijs en bij een temperatuur
van 3-4 graden boven nul werd het ‘papijs’ daarbij begon het
ook nog eens hard te waaien. Flink ’bikkelen’ dus. Na één keer
vallen en enkele fraaie pirouettes kwam ik na
8.11.06 uur kapot over de finish. Voor de
statistieken, als 4e dame geëindigd ,94 overall
van de 585 personen (60 dames) die 200 km
hadden gereden. Heit(69 jaar) en mem(68
jaar) hebben beide 75 km gereden. Toppers!
Wat een zegen dat ik deze week samen met
hen kan beleven. Wat een zegen dat er aan
het thuisfront zulke toppers zijn waardoor ik
op deze ‘Spielplatz der Natur’ kan zijn.
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Op woensdag was het de beurt voor de profs, dames en heren,
om hun alternatieve Elfstedentocht te rijden, voor diegene die
het niet gezien en gevolgd hebben op tv, ook die hadden het
zwaar. Vanuit mijn kamer kon ik ze morgens in de verte zien
rijden over het grote meer. Bij start/finish was het een gezellige
boel voor de toeschouwers, zonnetje, muziek, blije mensen en
‘koek en zeupie’ binnen handbereik. Wat een weelde. Genieten
van de sport en de emotie die hoort bij winnen en verliezen. In
de namiddag ging ik nog een stuk fietsen op mijn mountainbike
over het grote meer.
Donderdag werd voor mij een rustdag met uitslapen en nog eens slapen.
0p donderdagmiddag is het traditie dat de ‘vaste
gasten’ (5,10,15,20,25 jaar) van de Weissensee
worden gehuldigd in de feesttent. Heit en mem
waren dit jaar voor de 10e keer gast en ik had hun
hotelhouder daarop gewezen. Door middel van
een brief van het VVV kantoor werden zij
uitgenodigd voor deze huldiging. Op de valreep
werd duidelijk bij mijn pensionhouder dat ik voor
het 5e jaar hun gast was. Één telefoontje en ook
ik kon, naast een sjaal, speldje en
kunstbloemstukje een kus van herr Burgemeister
en de voorzitter van de stichting Weissensee in ontvangst nemen. Leuk.
En toen de voorbereidingen treffen voor de toertocht van
vrijdag. Want ook aan die tocht wilde ik weer meedoen. Ik
voelde me best goed en van de fikse verkoudheid die me al
twee weken in de macht had was ik zo goed als hersteld. De
ronde werd ingekort naar 16 kilometer het was nog steeds dooi
weer en er stond water op het ijs. Er werd aangeraden om extra
kleding in de tas te doen. Dat beloofde niet veel goeds. Maar ja,
het blijft natuurijs en je wordt hoe ouder hoe gekker en je wilt
schaatsen. Dan moet je niet zeuren. Dus ruim voor de start van
7.00 uur in het startvak. Nog weer leuke gesprekken met
mensen die je via via kent en op de foto met Sjoerd( een vriend
uit Tukkerland, die zijn vriendin eerder die week ten huwelijk
had gevraagd, terwijl ze mijn schaatsen aan had. Ze heeft ja
gezegd)
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Na de start kwam ik in de tweede groep te zitten. Ik zorgde ervoor dat ik voorin de groep bleef, dan
had ik goed zicht op de scheuren en uitwijkmogelijkheden ivm valpartijen. En er werd gevallen, dat
was voor de betreffende mensen geen pretje want er
stond op véél plekken véél water, wel 10 cm. Ook ik
viel, een keer voorover op de knieën, een keer
achterover op mijn hoofd (gelukkig een helm en
paracetamol bij de hand) en nadat ik ook nog in mijn
broek (met voorzorgsmaatregelen) had geplast, was ik
aan alle kanten nat. Gelukkig kreeg ik het niet koud en
ging het schaatsen prima, door het water op de baan
wilde het goed glijden. In onze groep zat nog een
(jonge) dame en we stelden samen vast dat wij de
dameskopgroep vormden. Ook reden we samen op kop
van deze groep en enig moment konden de heren ons
niet meer bijhouden. Girlpower! Ik keek op mijn
horloge en dacht als we doorrijden kunnen we misschien binnen de 7.00 uren finishen. Ik zette nog
wat aan, Anna Julia zei mij niet te kunnen volgen. Maar ik dacht ‘gaan met die banaan’, het ging
super en ik kon het die laatste twee rondjes wel zonder de ‘bus’ redden. Ik finishte in 8.02.35 als 1e
dame en 19e overall. Wat was dat een machtig sportgevoel. Verzorgers Theo en Harry en Sjoerd, die
inmiddels als 11e was gefinisht, stonden mij op te wachten. Sjoerd hielp me met mijn schaatsen uit
trekken want ik kreeg kramp in de benen. Ik zei: “Wat geeft de liefde een kracht zeg, mijn schaatsen
gingen vanzelf die laatste twee rondjes”.
Gonny Brunia
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ZONNEBLOEMNIEUWS

Op zaterdag 28 januari hebben deelnemers, vrijwilligers en bestuur van de Zonnebloem heerlijk
genoten van een goed verzorgde schnitzel buffet bij Your Place in Emmen!
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