
Streekbode 16 september 2009 
 
 
ZWEMMARATHON 2009 
 
Zaterdag elf juli was het dan zover! Na hard getraind te hebben ging om tien uur ’s morgens het 
startsein. De eerste zwemster was nog maar net bezig en het water kwam met bakken uit de lucht 
vallen. Dit  mocht de pret niet drukken want de feeststemming zat er bij ons goed in en nadat we wat 
dansjes gedaan hadden werd het dan ook droog. Dankzij de goed- georganiseerde randactiviteiten 
hadden de kinderen ook genoeg te doen en konden wij heerlijk zwemmen op een geweldige 
playbackshow. De middag was zodoende ook heel snel voorbij. ’s Avonds werden we weer verrast 
door de heerlijke chocomelk van Karin, bedankt daarvoor.  
 
We hebben het heel netjes gedaan als zwemteam, zo hadden we in totaal 316 baantjes en zijn we 
derde geworden! Wij willen hierbij graag nog even de medewerkers en alle vrijwilligers bedanken die 
ons hebben voorzien van heerlijke broodjes en andere dingen. 
 
Zwemteam dubbelfris.: Tanja Hofman, Belinda, Carla, Tanja Wolters, Ageeth, Fransisca, José, Auktje, 
Liesbeth, Jannet, Carin, Helga en Rianne. 
 
 
 
 
TITAN-nieuws 

 
De kop is eraf. De eerste competitiewedstrijd is gespeeld. En wat voor een. Sc 
Erica, altijd een geduchte tegenstander, kwam op bezoek. TITAN kwam vrij vlot op 
een  1 – 0 voorsprong maar moest kort daarna met 10 man verder. Sc Erica moest 
toen het spel maken en TITAN ging loeren op de counter. Het werd met name een 
tumultueuze 2e helft, en juist toen TITAN de punten op zak leek te hebben scoorde 
sc Erica in de 97e minuut nog de gelijkmaker. Een tegenvaller dus, maar toch 

kunnen we met vertrouwen de volgende wedstrijden tegemoet zien. De volgende thuiswedstrijden zijn: 
 
Zondag 20 september  TITAN – SVBO   Aanvang: 14.00 uur 
 
Zondag 4 oktober   TITAN – Germanicus  Aanvang: 14.00 uur 
 
Wij heten u graag welkom op ons sportpark in Nieuw-Weerdinge !! 
 
 
 
 
COLLECTE NIERSTICHTING 
  
De Nierstichting, afdeling Nieuw Weerdinge, zoekt voor de collecte van 20 t/m 26 september a.s. nog 
collectanten voor diverse straten. Kunt u een paar uurtjes vrijmaken om ons te helpen? 
Geef u dan op bij Lies van der Molen, tel. 0591-527444 of bij Roelie Roewen, tel. 0591 - 521971. 
  
Namens de Nierstichting, collecte-organisatie Nieuw Weerdinge, 
Lies van der Molen en Roelie Roewen. 



STICHTING ACTIVITEITEN VOOR OUDEREN 
 
Hallo, mijn naam is Els Tiems en samen met Annie op ’t Ende, Martje Hilgen, Jantje Super, Ina Middel 
en Grietje Schimmel vormen wij het dagelijks bestuur van de STAVO.  
Verder wordt het dagelijks bestuur nog ondersteund door een penningmeester. 
 
STAVO betekend: Stichting Activiteiten Voor Ouderen. 
 
U begrijpt het al, wij organiseren van alles voor 50 plussers. 
Om even een paar dingen te noemen zijn er o.a. sjoelen, koersbal, biljarten, bingo, kaarten, dansen. 
Deze activiteiten worden tegen zo laag mogelijke prijzen gehouden. 
Bij ons staat gezelligheid voorop. 
 
Enkele extra activiteiten zijn: 
19 september  Bingo (zaterdagavond) 
17 oktober  Bingo (zaterdagavond) 
3 november Modeshow (‘s middags) 
7 november Shantykoor de Traan met o.a. Jans Polling (zaterdagavond) 
21 november  Bingo (zaterdagavond) 
18 december  Kerstmiddag (vrijdagmiddag) 
 
Wij zouden graag zien dat er nog meer mensen naar de activiteiten in de Badde komen kijken en nog 
liever dat u deelneemt. 
Er zitten volgens ons nog teveel mensen thuis, die wel een beetje gezelligheid kunnen gebruiken. 
 
Als u nog meer over onze activiteiten wilt weten vraag dan gerust één van onze bestuursleden.  
Houd vooral de Streekbode in de gaten want hierin staan de activiteiten, die georganiseerd worden in 
de Badde 
 
Natuurlijk zijn wij ook altijd op zoek naar nieuwe activiteiten.  
Dus als er iemand is die dit leest en denkt, dat is iets voor mij of u hebt een leuk idee voor iets nieuws, 
meldt u dan bij een van onze bestuursleden en misschien kunnen wij er iets mee doen. 
 
Alvast bedankt en misschien tot ziens in de Badde te Nieuw-Weerdinge. 
 
 
OMRUILEN BROMFIETSCERTIFICAAT VOOR 1 OKTOBER 

 
Iedereen die een bromfietscertificaat heeft, moet dit vóór 1 
oktober bij de gemeente omruilen voor een bromfietsrijbewijs. 
Daarna is het omruilen niet meer mogelijk. 
Door de komst van het bromfietsrijbewijs is het 
bromfietscertificaat vervallen. Het bromfietsexamen bestaat op 

dit moment nog uit een theorie-examen. Naar verwachting wordt op 1 januari 2010 ook een 
praktijkgedeelte, met een praktijkexamen, ingevoerd. Voor beide moet je slagen om een 
bromfietsrijbewijs te krijgen. Het bromfietsrijbewijs is één van de categorieën op het rijbewijs op 
creditcardformaat. 
Het rijbewijs is in het leven geroepen om de veiligheid van de bromfietser en de brommobielrijder te 
vergroten. 
 
 



SUPERMARKT DE SPAR 
Even voorstellen: 
Zoals u vast al heeft vernomen hebben wij voor de zomervakantie de Spar supermarkt in Nieuw-
Weerdinge overgenomen. 
Wie zijn wij: wij zijn Jan en Ina Stevens. 
Ik, Jan, ben al vanaf mijn  15de jaar werkzaam in de supermarkt. Ik heb  veel gezworven door heel 
Noord-Nederland. Ik was toen nog in loondienst bij Jan de Boer supermarkten. Ik heb o.a. gewerkt als 
bedrijfsleider in een vijftiental filialen, o.a. in Musselkanaal en in Emmerhout. Zeven jaar geleden heb 
ik, samen met Ina besloten om voor ons zelf een supermarkt te beginnen. Het werd een Spar winkel in 
onze woonplaats Beilen. Door toenemende concurrentie moesten wij helaas na zeven jaar stoppen 
met onze winkel in Beilen. Vanuit de Spar organisatie kwam toen het verzoek om de Spar winkel in 
Nieuw-Weerdinge over te nemen. Na een paar anonieme bezoekjes hebben wij besloten om het te 
doen. Zodoende zult u ons vaak aantreffen in de winkel. Op personeel gebied is er niet zo heel veel 
veranderd en zult u de vertrouwde gezichten terug zien, op een paar na. 
 
Wat willen wij graag: Wij willen uiteraard een boterham verdienen. We willen plezier hebben in ons 
werk en we maken graag een praatje. Zoals we hebben gemerkt mogen de inwoners van Nieuw-
Weerdinge ook graag een praatje maken, dus dat komt wel goed. 
 
Een supermarkt in het dorp is voor veel mensen heel belangrijk en dat beseffen wij ook. Wij zullen er 
alles aan doen om het u naar de zin te maken. Wanneer u nog nooit naar binnen bent geweest, laat u 
eens verrassen door het complete assortiment en de vriendelijk sfeer.  
U hoeft niet voor uw dagelijkse boodschappen naar een ander dorp wij zijn ruim gesorteerd in zowel 
vers als in het normale assortiment. Ook kunnen wij u voorzien van vers gebak en van verse bloemen.  
Mocht u ondanks het ruime aanbod toch niet kunnen vinden wat u zoekt, wij helpen u graag en we 
zullen altijd kijken en proberen u te helpen. 
 
Graag tot ziens in onze supermarkt: 
Spar Nieuw-Weerdinge  
eerste kruisdiep w.z. 12 
7831 CA Nieuw-Weerdinge 
0591521206 
sparstevens@hotmail.com  
www.spar.nl 
 
 
 
DE WMO-RAAD EMMEN KOMT BIJ U OP BEZOEK 
 
De WMO-raad bezoekt in de loop van 2009 drie dorpen in de gemeente 
Emmen.  
Dit zijn: Nieuw Amsterdam, Nieuw Weerdinge en Klazienaveen.  
De WMO-raad wil graag weten wat er bij u leeft.  
Bent u bekend met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? Weet u wat de WMO-raad doet? Kortom 
het is hoognodig dat we elkaar spreken. 
Dit kan, en wel op: 
Donderdag 1 oktober 2009 om 19.30 uur in "MFC De Badde" in Nieuw Weerdinge. 
Het thema van de avond is: "Toegankelijkheid". 
Het thema toegankelijkheid komt in al zijn facetten aan bod.  
Tevens zal de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het werk van de WMO-raad aan de orde 
komen. 
Ook kunt u al uw ervaringen met de WMO, zowel positief als negatief, met de WMO-raad delen. 
Wij hopen u te zien op 1 oktober 2009 in Nieuw Weerdinge. 



 
GREPEN UIT HET VERLEDEN 
 
Bouw sluis Eerste Kruisdiep in 1916. 
Op de web-site historisch Emmen, zijn onlangs een aantal foto’s geplaatst over de bouw van een sluis 
in Nieuw-Weerdinge, althans zo dacht men. De foto’s komen uit het archief van de aannemer 
Broersma te Harlingen. Na overlijden van Broersma is zijn archief opgeruimd waarbij de foto’s boven 
water kwamen. Via-via zijn ze aan de collectie van R. Boelens (The Readshop) toegevoegd. Op één 
foto stond een waterschapswoning tevens winkel met in de voorgevel de letters V en R., dit betekent 
Veenschap Roswinkelerveen. Het Oude Schuttingskanaal, het Nieuwe Schuttingskanaal en het 
Verbindingskanaal zijn ongeveer tussen 1915 en 1920 gegraven. De bouw van de sluis was nodig om 
toegang te krijgen via Hoofdwijk 10 (Eerste Kruisdiep) tot het gebied Roswinkelerveen. De woning is 
gebouwd in 1915, het staat er nog nu geheel verbouwd, het is nr. 184, Eerste Kruisdiep w.z. De 
woning en sluis liggen net op het  gebied van Roswinkel. Vroeger was de naam van dit gebied 
Roswinkelerveen. 
 
Reactie 521703   B.B.  
 

 
 
 
NATIONALE ZIEKENDAG 
 
Ieder jaar, op de tweede zondag van september, is het Nationale Ziekendag. In 2009 valt deze dag op 
13 september. Een dag waarop we extra aandacht geven aan zieken en gehandicapten. Ons 
jaarthema 'Al 60 jaar goed voor elkaar', staat op deze dag centraal. 
Weet u iemand die langdurig ziek is of gehandicapt en vindt u dat die  in het zonnetje gezet moet 
worden? Geef het dan aan ons door. Deze week nog!  
Alvast bedankt. De vrijwilligers van de Zonnebloem 0591-521785   
 
 



ZINLOOS DIERENGEWELD! 
  
Onze kat is doodgeschoten! 
Wie is degene die tussen zondag 23 aug. na 19.00 uur en maandag 24 aug. 
vóór 7.00 uur onze Droppie heeft beschoten? 
Het diertje is een pijnlijke en ellendige dood gestorven. 
Ik hoop er achter te komen wie hier de held heeft willen uithangen en de euvele 
moed heeft gehad om zoiets te doen en waarom. 
In mijn ogen is iemand die zo met dieren omgaat het zelf niet waard om te leven. 
Aangifte is inmiddels gedaan! 
Als er mensen zijn die een vermoeden hebben hoor ik het graag. 
  
Groet Aly Ledda-Faber (522293) 
 
 
“WIEN VAN RIEN” BIJ HERMAN DEN BLIJKER 
Visrestaurant “Las Palmas” te Rotterdam 
 
U krijgt natuurlijk allemaal de groeten van Herman. 
 
Tegen zeven uur ‘s avonds werden we verwelkomd in 
restaurant Las Palmes te Rotterdam. Dit restaurant is 
gevestigd op Kop van Zuid aan de havens. 
Als aperitief  een frisse Chardonnay. Een zacht romige 
wijn met een korte fustlagering.  
 
Wat gaan we eten. In een visrestaurant heb je natuurlijk 
weinig keus.   VIS!!! 
Laten we maar eens beginnen met een mix van 
tijgergarnalen en oesters. 
Kleine black tiger garnalen en oesters Gillardeau en Perle Blanche. De Perle Blanche is een beetje 
notig van smaak. 
 
Ik weet nog dat ik jaren terug geen oester door mijn keel kon krijgen. Maar door de betere oesters te 
proeven op advies van chef kok Roderik Seubers van restaurant de Gaffel te Valthe heb ik toch een 
sympathie kunnen krijgen voor dit beestje. De garnalen echter heb ik toch mooi terug gestuurd. Ze 
waren ijskoud en proefden meelderig. De chef kok (bekend door het tv programma) was het volkomen 
met me eens en een nieuw bordje met garnalen werd gebracht. Echter nu warm. Heerlijk . Als 
hoofdgerecht kozen we slibtongetjes in bruisende boter gebakken. 
Daarbij lekkere knapperige peultjes en een frisse salade met een heerlijke lichtzure dressing.   
We lieten deze gerechten begeleiden door de huiswijn. Een frisse Chardonnay uit Argentinie.  
We hadden graag andere wijnen geproefd bij het diner, maar de keuze van open wijnen was zeer 
beperkt.  
 
Maar voor we aan het hoofdgerecht begonnen kregen we door “Wijnbar Rotterdam” een heerlijke 
bouillabaise soep ( een Zuid Franse vissoep) aangeboden. De sommelier van deze wijnbar had snel 
even naar restaurant Las Palmas gebeld en we waren zeer verrast door deze geste. 
 
Door het restaurant liep ook een “oestermeisje”. Aan tafel maakte ze een oester voor je open en dan 
smullen maar. 
Al met al weer een heerlijk avontuur. 
          
Vineuze groet van Rien en Herman. 



 
BRIDGECLUB ’T KOMPAS 
 
Bridgeclub ’t Kompas start een cursus voor beginners. 
Wilt u een hobby voor de rest van uw leven? Geef u dan op als cursist bij: 
 
Jantje de Vries, tel. 0591-353388 
 
De cursus start, bij voldoende deelname, in oktober 2009 (data en tijd in overleg met de cursisten) 
 
Plaats van handelingen: Kegel- en zalencentrum Hindriks in Emmer Compascuum. 
De cursus is gratis als u minimaal een jaar lid wordt van onze vereniging. 
 
 
 
J.P. KRUKJES BEDANKT! 
 
U hebt het vast wel gemist, de column van J.P. Krukjes. 
Zoals Krukjes zelf al had aangegeven is zij wegens andere drukke werkzaamheden hiermee gestopt. 
Hierbij willen we Krukjes nog vriendelijk bedanken voor haar leuke columns die zij maar liefst tien jaar 
lang heeft geplaatst in de Streekbode. 
 
Bestuur en redactie Streekbode. 
 
 
 
UITSTAPJE “DE RIEVE” 
 
Donderdagmiddag 27 augustus stapten de bewoners van “De Rieve” in de auto om richting Zandpol te 
gaan voor hun jaarlijkse uitstapje. Bij aankomst in Zandpol stond de schipper van de Johannes 
Veldkamp snikke (boot), dhr. ter Veen uit Nieuw-Weerdinge, ons al op te wachten en werden we heel 
vriendelijk ook door de overige bemanning ontvangen. Om één uur gaf de schipper het sein “we gaan 
varen richting Erica”. Een gastdame gaf ons veel en duidelijk uitleg over de boot, de omgeving en de 
vaarkanalen waar we doorgingen. Een belevenis was wel de grote sluis waar we met boot en al 3,5 
meter naar boven gingen. Om vier uur legde de schipper de boot weer aan de aanlegsteiger. Hier 
namen we afscheid van de prachtige vaarreis en gingen op weg naar de Tramhalte in Nieuw-
Weerdinge waar we koffie en thee al op ons stond te wachten. Daarna heerlijke soep en een 
broodmaaltijd wat ons allen goed smaakte, bravo! Na nog wat gepraat te hebben waren we om zeven 
uur weer thuis bij “De Rieve”. 
Dit was een hele fijne middag en je kon ook weer lekker teuten maar niet over anderen. We kijken al 
weer uit naar de volgende “wegwezen”. Tot ziens! 
 
Gerbrand op ’t Ende, bewoner van “De Rieve”. 
 
 
OPROEP COUNTRY LINEDANCE 
 
Wij als country line groep wil graag wat medeleden van 50+ die elke maandagmorgen van half tien tot 
half elf met ons lekker country wil dansen. Het mogen zowel mannen als vrouwen zijn. Ook mag u 
eerst eens gaan  kijken en praten op de maandagmorgen in De Badde. 
 
Namens de country line groep: Gerbrand op ’t Ende. 
 


