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                                              Jaargang 31                                              Nummer: 21         16  juni  2016 

 

 

UITNODIGING  

 

WMO-SPREEKUUR IN DE BADDE      

Na de zomervakantie start de gemeente Emmen met een Wmo-spreekuur in De Badde.  

Iedere maandag vanaf 29 augustus 2016 tussen 14.30 en 15.30 uur kunt u met uw Wmo-vragen 

terecht bij twee medewerkers van de gemeente Emmen: Anita Wolken en André Regtop. 

Zij zullen proberen u te helpen bij uw hulpvraag en eventueel kan er ook samen een 

aanmeldformulier worden ingevuld. Ook kunnen zij u eventueel verwijzen naar een andere instantie, 

mocht uw hulpvraag daar beter passen. 

 

Dus hebt u vragen over de Wmo, schroom niet en loop gerust binnen. Er hoeft (vooralsnog) geen 

afspraak gemaakt te worden. Graag tot ziens in De Badde! 

 

Met vriendelijke groet,   Anita Wolken en André Regtop 

 

 

GEZOCHT:  

 

Wie wil ons team van vrijwilligers komen versterken? 

We zijn op zoek naar mensen die flexibel inzetbaar zijn en een 

dagdeel (of meerdere dagdelen) willen meehelpen om onze 

gebruikers te voorzien van een natje en een droogje. 

Kun je goed met mensen omgaan en lijkt het je dus leuk of heb 

je nog vragen, neem dan contact op met onze vaste beheerder: 

Barbera Schoonbeek. Ze is telefonisch bereikbaar op: 

0591- 521733. Maar je kunt ook altijd even binnenlopen om persoonlijk met Barbera praten. 

 

Tevens zijn we op zoek naar iemand die ons bestuur komt versterken. Mocht u hiervoor interesse 

hebben dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van ons bestuur  

dhr. H de Vries tel: 0519-521367 

 

Het bestuur van stichting Multifunctioneel Centrum De Badde 

 Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 522521 
 Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl   
   
 Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:  C. Neef   Weerdingerkanaal ZZ 137 
Ginie de Vries   521365   en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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KERKDIENSTEN 

 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

19 juni 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:      9.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

26 juni 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:      9.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

19 juni 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Alkema 

  Gastendienst 

26 juni 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Pot 

   

 

 

 

 

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.  

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 55808002 
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27 juni t/m 1 juli 2016 
Ook dit seizoen wordt er een spetterende Zwem-4-Daagse gehouden in zwembad de Wieke. 

Met elke dag leuke spelletjes en coole activiteiten en wedstrijden, voor jong en oud. 

We rekenen er natuurlijk op dat jullie je allemaal aanmelden voor de Zwem-4-Daagse:  

Voor de baantjes die dan gezwommen worden en voor de activiteiten die deze week plaatsvinden. 

 

ACTIVITEITEN DEZE WEEK 
Maandag 27 juni 

 18.00 uur  OPENING ZWEM 4-DAAGSE   

 18.30 uur  SPIJKERBROEKHANGEN 

 

Dinsdag 28 juni 

 16.00 uur  SURFPLANKENRACE 

 18.00 uur  GLIJBAANRACE  

 

Woensdag 29 juni 

 13.30 -  16.00 uur SPELMIDDAG IN EN OM HET BAD m.m.v. BREDE SCHOOL  

 

Donderdag 30 juni 

 16.00 uur  VELD OF ZWEMACTIVITEIT  

 18.00 uur  BUIKGLIJDEN  

 

Vrijdag 1 juli 

 18.15 uur  MEDAILLE UITREIKING, BBQ EN EEN DRANKJE 

             19.30 uur  PLAYBACKSHOW (Opgaveformulier bij de kassa van het zwembad) 

  

 

** Kosten zijn € 5,00 dit is inclusief medaille ** 

** Opgave zwem-4-daagse t/m dinsdag 28 juni ** 

** Elke dag vanaf 13.00 uur kunnen de Z-4-D-baantjes gezwommen worden ** 

** Deze week zwem je 4 dagen, elke keer 20 baantjes ** 

** Ben je nog geen acht, dan worden er 10 baantjes van je verwacht **  
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ONTDEK HET PLEKJE 

De foto in Streekbode nr. 20 kom je Nieuw-Weerdinge binnen vanaf het 1ste Kruisdiep. Oplossingen 

kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal 

n.z. 122, tel:0591-522091. De oplossing wordt bekend gemaakt in de volgende Streekbode.    

Aan welke kant rijd je hier Nieuwe-Weerdinge uit? 

 

 

SPORTDAG SCHOLEN 

Op woensdag 1 juni werd de jaarlijkse sportdag gehouden voor de jeugd van scholen. Het weer was 

fantastisch en er werd gesport op het voetbalveld, in de sporthal en in het zwembad. Wat een 

rijkdom dat onze kinderen (en wij allen) gebruik kunnen maken van deze mooie sportgelegenheden. 

Jong geleerd is oud gedaan, toch? Een foto-overzicht.  GB 
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IN GESPREK MET…..GEORGE EN SUSAN SMIT 

Woensdagmorgen markt op het Beertha plein: een Australisch echtpaar, hij (met hoed) wil haar een 

zure haring laten proeven, maar zij bedankt. Probeer dan eens een bokkenpoot (bij de bakker), ook 

zo lekker. Hoe komen die hier nu verzeild? We knopen een gesprekje aan en maken een afspraak 

voor dit interview. 

 

Wie bent u? Mijn naam is Geert Smit, in Australië is het George geworden. Ik woon daar al 60 jaar, 

heb mijn vrouw Susan ontmoet en we wonen in de buurt van Melbourne. Samen hebben we drie 

kinderen en drie kleinkinderen. Mijn vrouw kan geen Nederlands spreken, het is voor het eerst dat ik 

weer Nederlands en Gronings spreek sinds we hier zijn.  

 

Waarom bent u hier? We hebben een reis van 4 weken naar Ierland gewonnen en omdat we toch in 

de buurt waren, hebben we er tijd in Nieuw-Weerdinge bij geboekt, zodat ik mijn vrouw kan laten 

zien waar ik geboren en opgegroeid ben. Ook heb ik veel foto’s gemaakt, om dat aan onze kinderen 

en kleinkinderen te laten zien. We logeren tot maandag 6 juni in de Bed @ Breakfast “Aait Vedan” 

van Herman en Gerda Dieperink aan het Weerdingerkanaal z.z. Verder ben ik opzoek naar 

familieleden, foto’s en verhalen over mijn moeder, haar ouders en hun familie. Mijn ouders heetten 

Albert en Aaltje Smit–AB en mijn grootouders van moeders kant Antoni en Geessien AB. Mijn 

moeder had 8 broers en zussen en kwam uit Ter Apel. Zij waren Gereformeerd. Ik heb al wat 

speurwerk verricht maar heb nog weinig gevonden, misschien helpt mijn verhaal in de Streekbode. Ik 

hoop in contact te komen met bijvoorbeeld neven en nichten die mij iets kunnen vertellen.  

 

Wat hebt u in Australië gedaan? Ik heb veel dingen gedaan, lasser, pijpleidingen aanleggen en putten 

bouwen verder heb ik 20 jaar gewerkt als zelfstandig fotograaf. 

 

Waarom bent u naar Australië  vertrokken? Mijn vader en moeder hadden 10 kinderen en zagen hier 

geen toekomst voor alle kinderen. Vanuit Nieuw-Weerdinge zijn we naar Emmen verhuisd, waar we 

2 jaar hebben gewoond en toen op de boot naar Australië. Vanuit Rotterdam op 30 januari 1956 en 

we kwamen aan op 5 maart. Ik was toen 13 jaar en dat is nu 60 jaar geleden.  

 

Hoe zag uw gezin eruit? Mijn vader, hij was loodgieter en mijn moeder en 10 kinderen. 

Henderkien(1938), Antoni (1939), Geessien (1940), ik Geert (1943), Aaltje (1945), Albert 

(1946),Hendrik (1949), Willem (1950), Freerk (1952), Harm (1954). Het is met iedereen goed gegaan 

in Australië, mijn jongste zuster is drie jaar geleden overleden. We hebben een goed contact met 

elkaar en vieren veel verjaardagen samen. We zien elkaar zeker 18 keer per jaar.   

 

Waar hebt u vroeger gewoond? We hebben gewoond aan het Weerdingerkanaal n.z. 158, het pand 

waar nu kapsalon Klarianke in zit. Eerder woonden daar twee families, wij en de familie Popken. In 

dit huis ben ik geboren.  
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Bent u al eens eerder teruggeweest in Nieuw-Weerdinge?  Nee, dit is de eerste keer hier na 60 jaar. 

Wel ben ik nog een keer één dag voor een tussenstop in Amsterdam geweest, voordat ik verder kon 

vliegen naar Engeland.   

 

Wat is het meest opvallend wat er is veranderd? Veel meer huizen, maar ook huizen en gebouwen 

die er niet meer zijn. Zoals de school met de Bijbel, waar ik naar school ging en de Gereformeerde 

Kerk, waar ik elke zondag kwam. Mijn opa en oma waren de kosters van de Gereformeerde Kerk en 

woonden in de kosterswoning. Ik wou mijn vrouw het mooie pijporgel laten zien, waarvan ik nog 

weet dat het gebouwd werd. Maar helaas was de kerk er niet meer. Ik vond het mooi dat het huis 

waar ik geboren ben er nog was, buiten was het nog hetzelfde. Het raam van de slaapkamer van mijn 

oudste broer zit er nog in. Ook kon ik Klarianke veel vertellen over hoe het er vroeger van binnen uit 

heeft gezien. De geur van de viskraam op de markt bracht mij 60 jaar terug in de tijd, toen er elke 

zaterdag een man met een caravan kwam, die vis bakte en wij voor 2 of 3 cent de restbaksels 

mochten kopen en opeten. Dat was zo heerlijk. Ik mag het nu niet meer hebben want ik moet 

glutenvrij eten. Die haring die ik at op de markt, was ook heerlijk, dat smaakt alleen maar zo lekker in 

Nederland.  

 

Waaraan hebt u de meeste herinneringen uit Nieuw-Weerdinge?  Aan mijn schooljaren op de school 

met de Bijbel, met hoofdmeester Bakker, dat was een fijne man. Maar ook aan het spelen met mijn 

vriendjes. Het klimmen in de bomen. Het kattenkwaad uithalen, zoals belletje drukken, appels stelen 

van de appelboom van de buren. Zondags in de kerk zat de meester achter ons, die speelde viool en 

een keer was ik zo moe en het duurde zo lang dat ik zat te knikkebollen, kreeg ik een por met de 

strijkstok van die viool. De volgende dag op school vertelde hij dat in de klas, dat heb ik hem nooit 

vergeven. Ik vond dat niet leuk. Mijn vader had varkens en één keer per jaar gingen we slachten en 

dan kregen we bloedworst, spek en droge worst en gerookt vlees, dat vond ik heerlijk.  

 

Mijn schooljaren en ook hoe mijn ouders voor mij en mijn broers en zussen hebben gezorgd hebben 

mij de basis gegeven voor mijn verdere leven.  

 

Dank jullie wel, George en Susan voor dit fijne gesprek. Als er mensen zijn die George (Geert) kunnen 

helpen bij zijn zoektocht, dan is dit zijn adres om met hem in 

contact te komen. Inmiddels zijn ze weer terug in Australië.   

 

Het adres in Australië is: Pakenham, Victoria 3810, Australia. 

email-adres: byambee43@gmail.com       

GB 
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OPEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE:  

 

• De Badde is open op de dinsdagmorgen en 

dinsdagmiddag, donderdagmorgen en vrijdagmiddag. 

• Deze tijden gelden tijdens de schoolvakantie! 

 

We wensen u allen een mooie warme zomer! 

Het bestuur van MFC de Badde 

 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

 

Wij zijn nog één keer open voor de zomerstop. 

En dat is dinsdag 28 juni. 

 

We beginnen weer op 6 september als vanouds van 11.00 uur tot 15.00 

uur. 

 

Kleding inleveren graag op de bekende adressen. 

 

Bij ‘de open Poort’ kunt u alleen kleding inleveren als wij er zijn. 

 

Het is een kerk waar wij op bovenstaande uren gebruik van mogen maken.Het is geen opslagruimte 

van ons. 

Dus graag inleveren bij Marleen Middel, Vennen 37, Tel. 527351 

of Gretha Bos, Mandebroek 2, Tel. 521600. 

 

Het team van de kledingkringloop wenst u allen een fijne vakantie. 
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Samen met ons hebben veel mensen stilgestaan bij het leven en overlijden van mijn 

 dierbare vrouw, onze lieve moeder en oma 

     

Grietje Meursing-Richart 

 

Wij willen u bedanken voor de manier waarop u ons tot steun bent geweest. 

 

Roelof 

Jan-Albert en Frans 

Henderikus en Truus 

Jasper en Eveline 

Jacolien en Erik 

Pim en Milou 

Ronny en Lineke 

Rolinde en Lars 

 

Nieuw-Weerdinge juni 2016 
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Oproep voor (groot)ouderhulp bij de uitvoeringsgroep Brede School. 

 

De uitvoeringsgroep heeft een uitstekend seizoen achter de rug. Er hebben heel veel 

kinderen deelgenomen aan de activiteiten. De groep staat echter voor een nieuwe 

uitdaging. Een aantal ouders heeft afscheid genomen omdat hun kind naar voortgezet onderwijs ging 

of om een andere reden en er is nu nog één ouder over die meedraait in de Brede School. Om de 

Brede Schoolactiviteiten door te kunnen zetten hebben we in de uitvoeringsgroep 3 nieuwe mensen 

nodig om te helpen activiteiten te verzinnen en te organiseren. De groep vergadert ongeveer 6 x per 

jaar. Verder communiceren we via de mail. Daarnaast zouden we graag een groep mensen willen 

hebben die helpen met een activiteit zoal bij het zwembad. Groepjes begeleiden, dingen klaarzetten 

en weer opruimen etc. Iedereen is welkom om ons te helpen. U hoeft niet perse zelf kinderen in deze 

leeftijdsgroep te hebben. 

Vindt u het belangrijk dat Brede School weer vooruit kan geef u dan op. 

Ja, ik wil graag zitting nemen in de uitvoeringsgroep 

 

Ja, ik wil helpen bij activiteiten 

 

Naam: 

 

Telefoonnr: 

 

E.mail adres: 

 

Reageren kan via de mail: vriesoer@kpnmail.nl of via Faceboek of lever de strook in bij de Badde in 

onze brievenbus. Graag naam, telefoon nr. en/of E-mail adres vermelden. 

 

Mvg, 

Gea Soer 

(coördinator uitvoeringsgroep Brede School) 
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Gen-Do-Ju ontvangt een geldbedrag van vriendengroep  
NZBD te Nieuw-Weerdinge 

 
Op koningsdag 2016 heeft vriendengroep genaamd NZBD te Nieuw-Weerdinge een 7 tegen 7 

veldvoetbaltoernooi georganiseerd. Tijdens dit toernooi is geld ingezameld,  om aan een lokale 

vereniging te schenken. De vriendengroep bestaande uit: Sanne en Lotte van Oosten, Anouk Rengers, 

Wendy Sanders, Albert Hendriks, Arjan van Oosten, Bert Super, Christiaan Klompmakers, Hidde 

Goosevoort, Harm Jan Meijering, Marco Kloppenburg, Mark van der Veen, Peter Stap, René Katuin, 

Rick Hendriks, Ricky Kloppenburg, Roy Super, Veronica Maas en Bert Jansen heeft door middel van 

een loting judovereniging Gen-Do-Ju getrokken. Op woensdagavond 1 juni 2016 heeft Gen-Do-Ju het 

geldbedrag van maar liefst €1.000,- in ontvangst mogen nemen in de Mondenhal. 

 

Wij van Gen-Do-Ju willen de vriendengroep NZBD-Nieuw-Weerdinge hartelijk danken voor de 

bijzondere bijdrage. Als dank bieden wij de vriendengroep NZBD-Nieuw-Weerdinge aan om deel te 

nemen aan een judoles. De lessen vinden plaats op de woensdagavond (met uitzondering van  de 

schoolvakanties) in de Mondenhal. De senioren trainen dan van 20:00 uur tot 21:00 uur. 

 

 

Foto: Mario Willems 
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           NIEUWS VAN BOULESPLEZIER 
 
 
 

 
Op 2 juni j.l. hebben 10 leden van Jeu de Boulesvereniging Boulesplezier het terrein 
rond de Jeu de Boulesbanen schoongemaakt. (zie foto) 
De Jeu de Boulesbanen zijn weer een visitekaartje voor Nieuw-Weerdinge. 
Zoals men zegt "een goed voorbeeld doet volgen". Wie volgt? 

 

 

 

 

 

 

 

Boulers actief als boeners 

Rondom de Jeu de Boules banen op het 

Beertaplein tierde het onkruid welig en 

lag er veel zwerfafval. 

Dit was een doorn in het oog van de 

spelers. 

 
                                                                          

 

       

 Dus, even samen de handen 

uit de mouwen en niet boulen maar 

boenen.  Onkruid tussen de tegels werd verwijderd en rondom de 

baan werd alles netjes gemaakt. Chapeau!!!! 

Oftewel, petje af voor deze actie 
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GESPOT OP HET BEERTHAPLEIN 

 

 
 

De Rotary-fietsclub van Emmen houdt een pitstop op het plein.  
Zo mooi is het hier.  
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Iedereen verdient een morgen Toch(t)  
 

Organiseert een 

 

      BUITEN SPINNING MARATHON  

 

OP ZATERDAG 2 JULI VAN 10.00 UUR 

TOT 14.00 UUR 

Op de jaarmarkt Nieuw Weerdinge 

 

Deel name € 10,00 per uur 

 

 

U kunt zich opgeven via E-Mail jacobenmarion@hetnet.nl of  via 0655155413 
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STATIEGELD-ACTIE, AMBASSADEUR MANDY MIDDEL, STICHTING OPKIKKER. 

 

Een paar weken terug is de 9 jarige Mandy Middel 

uit Nieuw-Weerdinge officieel geridderd 

tot ambassadeur van Stichting Opkikker. Ze is al 

een tijdje bezig door met diverse acties 

geld bij elkaar te sparen om deze stichting te 

steunen. 

 

Missie van de stichting is: 

Een bijdrage leveren aan de mentale energie van 

een langdurig ziek kind door het organiseren van 

een dag vol ontspanning en blijheid samen met 

het gehele gezin (inclusief voorpret, nagenieten en 

de herinnering voor jaren). Stichting Opkikker werkt hierbij uitsluitend op 

indicatie en op verzoek van de met, de stichting samenwerkende ziekenhuizen 

verspreid over Nederland. De stichting maakt dit voor kind, gezin en ziekenhuis 

mogelijk door zich volledig en belangeloos in dienst te stellen voor de 

ontwikkeling en organisatie van de Opkikkerdagen en door het enthousiasmeren 

van de samenleving voor dit doel om voldoende fondsen voor Opkikkerdagen op 

te brengen. De stichting streeft te komen tot het organiseren van een maximum 

aantal Opkikkerdagen per jaar. 

 

De volgende actie die Mandy gaat houden, is 

het inzamelen van lege statiegeldflessen, ze 

heeft daar voor inmiddels een aangepaste 

winkelwagen welke door Jaap Springer van XXL 

print en belettering uit Nieuw-

Weerdinge kosteloos voorzien is van tekst en 

logo. Bij deze willen wij Jaap dan ook hartelijk 

bedanken voor zijn geweldige bijdrage. Het 

wagentje is voorzien van 4 grotere zachte 

zwenkwielen om er fatsoenlijk mee bij de weg 

te kunnen. Deze wielen komen onder 2 

rollators vandaan welke geschonken zijn door 

de kringloopwinkel van de Wedeka in Ter 

Apel. Na enig passen en meten en het nodige 

laswerk is Mandy nu in het bezit van een statiegeldwagentje waar ze haar actie 

mee kan starten.  

 

Ook supermarkt van Klinken in Nieuw-Weerdinge steunt deze actie en mocht u 

Mandy dus niet aan uw deur aantreffen en u wilt haar wel graag steunen met 
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deze actie dan is het ook mogelijk om u statiegeldflessen daar in te leveren, dit 

mogen ook statiegeldflessen zijn van andere winkelmerken.  

 

Mandy haar acties zijn ook te volgen op facebook  

onder:  ambassadeur opkikker Mandy Middel 

 

namens Mandy alvast bedankt voor uw steun. 
 

 

 

 

 

Woensdag 1 juni hebben we genoten van de viswedstrijd georganiseerd door 
HSV Nieuw Weerdinge. Het was allemaal weer erg gezellig en we hadden 
natuurlijk prachtig weer. De vangst was dit jaar beter dan vorig jaar. De 
prijzen werden gewonnen in de categorie….. 

 

 

 

 

4 t/m 7 jaar door:  

1. Ninthe Suurd 113 cm 

2. Annemae Oosting 55 cm 

3. Chana Alkema 39 cm. 

 

8 + 9 jaar. 

1. Niels Ensing 32 cm 

2. Ruben van Klinken 31,5 cm 

3. Annelinde Berendsen 10 cm 

 

10 jaar en ouder 

1. Lian Geissler 93,5 cm 

2. Lynn Diepstra 70,5 cm 

3. Brandon Rutten 48 cm 

Langste vis Channah Alkema 29 cm. 

 

Scholen bokaal 

1. De Bentetop 26,2 cm gemiddeld 

2. "t Koppel 15,2 cm 

3. De Esdoorn 14,6 cm 

4. De Dreske 0 cm 

 

 

 

 

 

 
 

 


