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NIEUWS VAN HET ZWEMBAD
Beste dorpsgenoten,
Kijken jullie ook al zo uit naar de Zwem4daagse? Wij wel! En ook dit jaar
hebben we weer super leuke activiteiten op het programma. Helaas moeten
wij mededelen dat het aangekondigde Olympische bezoek niet door gaat. Maarten van der Weijden
zou namens zijn foundation ons mooie zwembad komen bezoeken. We waren dan ook al druk met
de voorbereidingen, maar helaas kregen wij te maken met voortdurend wisselende eisen vanuit de
foundation. Vandaar dat het bezoek op het laatste moment is afgezegd. Heel spijtig, maar wees
vooral niet getreurd! We maken er desondanks een hele gezellige week van!
Jullie hadden het natuurlijk al genoteerd in de agenda: de Zwem4daagse van maandag 20 tot en met
vrijdag 24 juni. Daar horen natuurlijk tal van activiteiten bij:
✓
✓
✓
✓
✓

Maandag 20 juni:
Spijkerbroekhangen
Dinsdag 21 juni:
Glijbaanrace
Woensdag 22 juni:
Buikschuiven
Donderdag 23 juni:
Luchtbeddenrace
Vrijdag 24 juni: Discozwemmen

Op vrijdag 24 juni sluiten wij de zwem4daagse spetterend af. Zo maken wij de winnaars van de
kleurwedstrijd bekend en natuurlijk
worden ook de medailles voor de
zwem4daagse uitgereikt. De barbecue
gaat aan en onder het genot van een
hapje en een drankje maken we er een
gezellige avond van. Uiteraard gaan we
ook zwemmen in het donker, want wij
zijn vrijdag 24 juni geopend tot maar
liefst 00.00 uur! Jullie doen toch ook
mee? Je kunt je opgeven voor de
zwem4daagse bij het zwembad.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
12 juni
Plaats: Ter Apel – De Regenboog
Tijd: 9.30 Voorganger Ds. H. Thon
Gezamenlijke dienst (PGNWR, PGVV en PGTA)
19 juni
Plaats: Roswinkel
Tijd: 9.30 uur. Voorganger Ds. P.A. van Elten
De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info

Baptisten gemeente de Open Poort:
12 juni
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. J. Gankema
19 juni
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. M. Nijhoff
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

Oud ijzer en metalen. Wordt gratis gehaald Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap Tel: 06 – 1964 6636
Gratis af te halen
Goed matras (90x200 cm)
Familie Ananias; Tel: o6 – 1538 3014
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ONTDEK HET PLEKJE
De foto links is gemaakt van het opslaghokje van de Jeu de Boules vereniging.
Nabij De Badde.
Twee mensen hebben de juiste oplossing gegeven. Na loting is André Luiten de
winnaar geworden. Gefeliciteerd.
Jij kunt de bon ophalen op het onderstaande adres.
Vanwege technische problemen deze keer geen nieuwe foto.
In de volgende Streekbode weer een nieuwe opgave.

GETUIGEN GEZOCHT….. (1)
Op zaterdagmiddag 4 juni van het pinksterweekend om ongeveer 16.30 uur in de middag werd de
geparkeerde auto van mijn zus die bij mij logeerde fors geraakt door een motorcrosser die
vervolgens door reed. Volgens een getuige deed hij bij het Avia tankstation eerst een wheelie die
verkeerd afliep. De auto van mijn zus is zodanig beschadigd dat die afgevoerd moest worden door
een sleepwagen en we vervangend vervoer moesten regelen zodat ze alsnog naar huis kon. Een
getuige heeft gezien dat het een rood-witte crossmotor was en de jongeman droeg een witte jas en
witte broek beide met rode bies over de lengte van armen en benen. Een ieder die ons iets meer zou
kunnen vertellen of een tip heeft zouden wij zeer erkentelijk zijn. Belt u dan met 06 3913 1068. Mijn
zusje is zeer gehecht aan haar Fiat 500 en zit nu met een enorme schade of zelfs met een Total loss.
Anne Bitter
Tramwijk NZ 53 - 7831 GE Nieuw-Weerdinge
06 3913 1068

GETUIGEN GEZOCHT!!! (2)
Beste dorpsbewoners,
Donderdag 2 juni jl. kregen wij het afschuwelijke bericht dat onze poes op vreselijke wijze is
mishandeld en vervolgens om het leven is gebracht. Het moet zijn gebeurd tussen de B.
Nieuwenhuisweg en het Eerste Kruisdiep thv. Autobedrijf Tjeerdsma waar ze in het kanaal is
gevonden. Heeft u informatie en/of camerabeelden voor ons waarmee wij de dader kunnen vinden
dan horen wij graag van u! U kunt ons bereiken op 06-53419969 of 06-30443664. Wij zullen de door
uw doorgegeven informatie dan doorgeven aan Justitie.
Alvast bedankt!!!
Hetty & Daniell
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HOBBY- EN KOFFERBAKMARKT BIJ DE NABERSHOF IN 2022.
Elke 4e zondag van de maand t.w. : 26 juni, 24 juli, 28 augustus en 25 september.
Inrijtijd vanaf 07.00 uur. Markttijden van 09.00 tot 15.00 uur
Reserveren is niet mogelijk.
Tot ziens bij Noordeind 21 in Emmen.
Hartelijke groeten namens het bestuur!

WIST JE DAT…………
•

Tandarts Fransen op 1 juni 1982 zijn werk als tandarts in
Nieuw-Weerdinge begon?

•

Zijn vrouw Petra zijn eerste assistente was en haar baan als
verpleegkundige hiervoor opgaf?

•

Zijn huidige assistente Annet het in augustus a.s. al 35 jaar
met hem heeft vol gehouden? (en hij met haar, haha)

•

Wil zijn werk met veel plezier en liefde doet?

•

Sophia 23 jaar bij Wil werkte en Ankie na 11 jaar vertrok?

•

Wil dol is op borrelnootjes?

•

Onze dorpstandarts altijd “gewoon Wil” is gebleven?

•

Hij een trotse opa is?

•

Wil penningmeester is van FTC Toerlust en graag met zijn
vrienden fietst?

•

Wij hem op 1 juni compleet hebben verrast met een gezellige
dag?

• De praktijk versiert was en er fietsvrienden, collega
tandartsen en andere genodigden langs kwamen om hem te feliciteren met deze bijzondere
mijlpaal?
•

Hij tussen de bezoekers door toch af en toe een
patiënt moest controleren?

•

Voor Wil het minst leuke moment van de dag:
“het fietstochtje” was op weg naar de lunch?

•

Wij zijn fiets hiervoor prachtig hadden versierd?

•

Wij hopen dat Wil van deze dag heeft genoten?

•

We blij zijn dat Wil zolang hij gezond blijft zijn
werk nog een aantal jaren wil blijven doen?

•

De “wistjedatjes” nu op zijn?
Annet, Sophia, Ankie
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SERVICEPUNT VAN FACET IN DE BADDE
De Bibliotheek in Emmen is samengegaan met de Kunstbeweging. Deze organisatie heet nu Facet.
Een kleurrijke veelzijdige organisatie voor de veelzijdige samenleving van Emmen.
In dorpshuis De Badde is een mooie ruimte ingericht met Grote Letterboeken, romans (leesboeken)
en prentenboeken. Het geheel wordt regelmatig aangevuld met nieuwe boeken. Ook is het mogelijk
boeken te reserveren uit heel Drenthe en in het servicepunt op te halen. Dit servicepunt wordt
beheerd door een aantal vrijwilligers uit het dorp zelf en is geopend op maar liefst drie momenten:
•

Dinsdag

14:00-16:00 uur

•

Woensdag

10:00-12:00 uur

• Donderdag 18:00–20:00 uur
Het servicepunt is van 7 juli tot en met 25 augustus op
Donderdagavond gesloten. U bent van harte welkom.
Om te kunnen lenen heeft u een bibliotheekabonnement nodig. Dit is voor kinderen tot 19 jaar
gratis, vanaf 19 jaar kost het €49,50. U kunt met dit abonnement overal in Drenthe lenen en terug
brengen. Een abonnement sluit u eenvoudig af in een vaste vestiging, zoals bibliotheek Emmen of
Emmer-Compascuum.
Digitale spreekuren, voor al uw vragen op digitaal gebied. Tijdens deze uren is er de cursus Klik en
Tik, voor beginners op computergebied. Ook vragen over Thuiskompas kunt u dan stellen. Dinsdag
10-12 Stadhoes Roswinkel en Woensdag 11-13 uur Bibliotheek Emmer-Compascuum: Klik en Tik,
digitaal spreekuur en Thuiskompas

Informatiepunt Digitale Overheid.
In Bibliotheek Emmer-Compascuum kunt u op donderdagmiddag terecht met uw vragen over
websites en de dienstverlening van de overheid. U kunt worden geholpen op diverse manieren. Ook
doorverwijzen naar de goede plek is ons doel. Bijvoorbeeld naar iemand van Sedna die u kan helpen
formulieren in te vullen. Donderdagmiddag van 15-17 uur.
Haak aan & Hobby mee.
Heb je een creatieve hobby en vind je het leuk om ideeën uit te wisselen en andere mensen te leren
kennen? Neem je eigen project (bijvoorbeeld een brei-, haakwerk of knutselproject) mee en haak
aan! Elke donderdagochtend van 11-12 uur kunt u in de bibliotheek aanschuiven bij Haak aan &
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Hobby mee. Wel graag van tevoren opgeven via de website.
www.bibliotheekemmercompascuum.nl
Informatie over abonnementen:
et een abonnement op de bibliobus kan een kind ook in de bibliotheek in
Emmen of Emmer-Compascuum boeken lenen. Eigenlijk geldt de pas
door heel Drenthe. Alle boeken die in Drenthe aanwezig zijn kunnen
gratis worden besteld. Een abonnement is gratis voor kinderen tot 19
jaar. Voor volwassenen kost een abonnement €49,50. Dat is een koopje
als je bedenkt dat een boek al gauw 20 euro kost. Ook tijdschriften kun u
dan meenemen en bovendien kunt u gebruik maken van de online
bibliotheek, waarin u e-books en luisterboeken kunt lenen. Daarnaast heeft u dan ook nog toegang
tot vele gratis online cursussen! Bijvoorbeeld over Fotograferen, Spaans, nepnieuws herkennen. Ook
zijn er diverse databanken die u kunt raadplegen en de Filmbieb! Kijk oa op onze website
www.bibliotheekemmercompascuum.nl/leren
Idee voor de bieb??
Heeft u een idee voor een lezing, workshop of activiteit? Kom
gerust eens langs in de bibliotheek om hierover te praten! Voor
informatie: info@bibliotheekemmercompascuum.nl
Vriendelijk groet van Jannie Kuipers, bibliotheekleider De
Monden.

TIJD VOOR EEN FEESTJE!!!
6 t/m 9 juli 2023
150 jarig bestaan Nieuw Weerdinge
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