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VRIJWILLIGERS EETTAFELPROJECT WINNEN DE PLUIM

NIEUWJAARSRECEPTIE 2019 DE PLUIM EN “NIEUW-WEERDINGE HEEFT HET”
Afgelopen vrijdagavond 11 januari was het in een volle Badde weer een gezellige boel. Op de tafels
lag het programma en de tekst van het lied “Weerdingermond” (Op wijze van de Zuiderzeeballade).
Iedereen werd, onder het genot van een kopje koffie of thee, om 19.30 uur welkom gegeten door
voorzitter van Plaatselijk Belang Wim Katoen. Na het staande zingen van het lied:
“Weerdingermond”,
Lees het vervolg verder op pagina 3
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
20 januari
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. Akkerman
27 januari
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
20 januari
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T.Alkema, gastendienst mmv
Le Group Evangelique
27 januari
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. R. Ham

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
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2019 DE PLUIM EN “NIEUW-WEERDINGE HEEFT HET” (vervolg)
. Na het staande zingen van het lied: “Weerdingermond”, was het woord aan onze burgemeester Erik
van Oosterhout. Hij kwam het afgelopen jaar al veel in ons dorp. Noemde het ‘zijn achtertuin’. Als
het opviel dat hij in gewicht was toegenomen dat was dat vooral door het vele gebak dat hij hier met
veel plezier, heeft gegeten. Op bezoek bij de vele huwelijksjubilarissen in ons dorp. Aan
gewichtsbeheersing en lekker fysiek bezig zijn deed hij in ons prachtige zwembad. Ook dit jaar zal er
zeker een van Oosterhouts gezinsabonnement komen. Hij roemde de vele vrijwilligers in ons dorp,
roemde de vele plannen in de Woon/leefbaarheidvisie Nieuw-Weerdinge en de betrokkenheid van
onze inwoners bij de vele gebeurtenissen in ons dorp. De gemeente Emmen wil ‘de democratie’
graag dichterbij halen en vraagt ons, Nieuwweerdingers, daarbij de gemeente uit te dagen.
Kom maar op met de ideeën. Hij gaf de fout van
de gemeente omtrent het niet rijden van de
bussen (bij onderhoud Weerdingerstraat) toe en
gaf aan dat Nieuw- Weerdinge (lees Wim Katoen)
de problemen ACTIEF oppakte. Een spontaan
applaus door de zaal volgde. Hij sloot zijn
toespraak af met de zin: Maak er wat van, maak
er wat van. Als je ontevreden bent, doe er dan wat
an! (Liedje Bert en Ernie)
“Nieuw-Weerdinge heeft het”
En toen was het tijd voor Dieka en Knelske. Ons cabaretduo kwam op met een heuse lofzang (wijze
“Iedereen wist het” van Jan Warringa) over Nieuw- Weerdinge. Zoals van ouds waren ze weer goed
op dreef en namen allerlei zaken uit het afgelopen Nieuw- weerdinger jaar met spraakverwarringen
alom onder de loep. Drie keer konden we genieten van hun optreden begeleid door mooie, grappige,
hilarische afbeeldingen op het scherm. Ze waren om mee te beginnen erg benieuwd of er wel nieuwe
weerdingersmondjes bij gekomen waren,
want als dit aan de ooievaars in ons dorp
ligt?. De beide nesten zijn nog steeds leeg.
Last van Stress!! Ga dan, op advies van
Trijntje Bosma, naar ons dierenparkje. Dat
is beter dan de financiële malheur die er
heerst bij Wildlands. Als de burgemeester
er veel last van heeft kan hij gerust tot rust
komen in de Wenke. Komt er misschien
een jachthaven in de ôlde bouw, nu er
sprake is van het weer openen van het
kanaal? De ruimte is er. In de krant hebben ze foto’s gespot van Nienke Houwing en onze koning
Willem-Alexander. Is er sprake van een verhouding? En hoe zit het met Wim Katoen en Maxima? Ze
zien het met de Formule 1 al helemaal zitten op het circuit De Pottendijk, laat ze maar komen. Wij
hebben tenslotte Max Tubben al. Het neerstorten van de bommenwerper in het Siepelveen komt
voorbij en het plaatsen van ‘het verkeerd om’ van het herinneringsbord. De verschillende
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jubilarissen komen voorbij: oudste inwoonster 95 jaar, 70 jaar huwelijk, 5 generaties. De slechte staat
van de Tramwijk in combinatie met het niet rijden van de bussen. En de door VVN geplaatste
Smiley’s. Campers en geen ‘kampers’ kunnen terecht op de nieuwe camping De grijze Duif. Hoe ze er
moeten komen? Via de Hunebed Highway natuurlijk. Via
de Unionway (Siepelveen), Black Avenu (zwarte weg) en
The Red Village (Rooie dorp).
De motivaties voor de drie genomineerden voor de
Pluim: de voorzitters van NWVV en Titan, Bert Sanders
en Harry Katoen, Nieuw-Weerdinge gezond en het
Eettafel project komen voorbij en daarop natuurlijk een
cabareteske sketch met foto’s. Het redden van de
kermisman door Hilbrand Koekoek, kwam voorbij, het
zangtalent van Fabiënne en Sinterklaas die ondanks beperkte financiële middelen toch is gekomen.
Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Allan Prosser en Jordy Smit. Dieka en Knelske weten
tenslotte niet wat het nieuwe jaar ons brengt maar wat ze wel weten, met eerdere woorden van de
Burgemeester te spreken: Nieuw Weerdinge heeft alles!!! Wow.
De optredens van Dieka en Knelske werden muzikaal ondersteund door Menu Complet. Dit muzikaal
duo bracht een deel van hun repertoire ten gehore met liedjes die bij velen herinneringen
ophaalden. Ook De Soundmakers waren traditioneel weer van de partij en maakten er na het
officiële gedeelte een gezellig samenzijn van.
De Pluim werd gewonnen door Het Eettafelproject. De vrijwilligers Janny Regts, Gea Vos, Sandra
Barelds, Coba van der Veen en Jan Suurd ( Ik bin al met de derde mud eardappels bezig) zijn zeer
vereerd. Janny Regst: ‘Ik vind deze waardering vanuit het dorp geweldig. Maar vindt de glimlach en
het ‘dank je wel’ van onze deelnemers ook super mooi. Het is voor ons ook een uitje om dit voor de
deelnemers te doen. De groep waardeert ons en laat dat op meerdere manieren blijken. Ze hebben
onderling ook erg veel plezier.’ Op dinsdag(7 deelnemers) en donderdag( 12 deelnemers) wordt er
gekookt in de Badde en gegeten in de soos. Het
eten is zoveel mogelijk vers. Bij verjaardagen mag
er zelf een menu worden samengesteld, de
andere dagen is het een verrassing.
Reacties deelnemers over het winnen: ‘Ik hat der
wel ain beetje op rekent’, ‘Dit is super’, ‘Erg leuk’.
‘Maar het eten is ook super lekker en er is altijd
voldoende, het is heel gezellig en ze doen erg
hun best om het ons naar de zin te maken. Ze
hebben De Pluim meer dan verdient’. ‘En je kunt nergens goedkoper eten’. Bij verder doorvragen
blijken enkele deelnemers uit Zandberg en Ter Apelkanaal te komen. Hoe zit dat? ‘Wij zijn begonnen
bij Allan Prosser op computerles en gingen toen naar de Bingo. En nu kunnen we hier ook nog eten.
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Wat wil je nog meer!’ Nou, er kunnen wel wat meer deelnemers bij en ook kokers en kooksters
kunnen ze bij het project wel gebruiken.
De volgende dag komt er nog een berichtje binnen: één van de deelnemers wil nog graag even
vermeld hebben dat er zelfs rekening wordt gehouden met het vegetarisch zijn.
Vrijwilligers en deelnemers, Van harte Gefeliciteerd met deze Pluim.
GB.

ONTDEK HET PLEKJE
Een nieuwe opgave. 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 winnaar
maakt kans op een droge worst van één van onze slagers.

SKW WENST IEDER EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
Afgelopen 14 december hebben wij van SKW een
eindejaarsfeest gehouden in samenwerking met NW Weerdinge gezond. 42 kinderen werden
voorzien van een gezond diner mede mogelijk gemaakt door EmmenGezond. Na het diner gingen de
kinderen naar buiten waar ze door Van der Veen vuurwerk getrakteerd werden op een
vuurwerkshow met cat.1 vuurwerk. In de soos gingen we verder met een Bingo, na 4 rondes was het
tijd om gezellig te dansen op muziek en kon er gespeelt worden op de airhockey. Door de vele
vrijwilligers en donaties konden we dit realiseren en gaan het ook zeker dit jaar weer doen!!!
Ieder bedankt!!!
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SAMEN BIDDEN IN DE MONDEN TIJDENS WEEK VAN GEBED 2019
De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden.
Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we meer samen
hebben dan dat we verschillen. Door zo samen te bidden laten we ook onze betrokkenheid zien bij
onze dorpsgenoten en wereldgenoten die gebukt gaan onder zorgen of vragen. Bidt U, bid jij, of
bidden jullie met ons mee, op één of meerdere van de avonden die wij als kerken gezamenlijk uit
Valthe, Nieuw-Weerdinge, Exloërmond en Valthermond houden.
Zondag 20 januari om 18:00 uur In de Baptisten Gemeente in Valthermond
om 18.00 uur (gratis) feestelijke maaltijd, aansluitend :
om 19.00 uur Start: Week van gebed.
Maandag
21 januari
om 19:00 uur In de Baptisten Gemeente te 2e Exloërmond.
Dinsdag
22 januari
om 19:00 uur In de Protestantse Gemeente te 2e Exloërmond
Woensdag
23 januari
om 19:00 uur In de Nieuw-Apostolische kerk te 2e Exloërmond.
Donderdag
24 januari
om 19:00 uur In de Baptisten Gemeente te Nieuw-Weerdinge.
Vrijdag 25 januari
om 19:00 uur In de Protestante Gemeente te Valthe-Valthermond, locatie
Valthermond.
De duur van deze avonden zal ongeveer drie kwartier zijn en de inhoud mooi verschillen. Na deze
gebedsavonden is er nog tijd en ruimte om onder het genot van koffie of thee na te praten of verder kennis te
maken. Mensen zijn uitgenodigd om (eventueel ook anoniem) gebedspunten aan te dragen via het hiervoor
aangemaakte en vertrouwelijke emailadres: wiljijvoormijbidden@gmail.com.
Woensdag 23 januari maken wij een korte wandeling
door ons dorp met stilte momenten. Aanvang 19.00
uur vanuit de Jeugdhaven (achter bij de Protestantse
kerk). Na afloop is er koffie. Wie wandelt mee? Bij
slecht weer blijven we in de Jeugdhaven.
U bent van harte welkom.
Gebedsgroep Protestantse Gemeente NieuwWeerdinge/Roswinkel

Wij vragen:
Bezorger(st)ers voor het bezorgen van reclamedrukwerk en
kranten in:
Nieuw-Weerdinge
Min. leeftijd 13 jaar. (ook ouderen zijn welkom)
Graag aanmelden via www.frowein-groep.nl of bellen naar 0591-677520.
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BILJARTNIEUWS
Begin december hebben Tonnie Vos , Sjouke Faber en Jan Meems,
meegedaan aan de persoonlijke kampioenschappen bandstoten.
Alle drie zijn bij de laatste vier geëindigd in de 3 de klasse en
moesten 24 december finale wedstrijden spelen in Valtermond.
Spannende wedstrijden vooral de laatste partijen, Tonnie Vos en
Jan Meems met ieder twee gewonnen partijen moesten om de titel
strijden.
Jan Meems kwam als beste uit en mocht zich District Kampioen
noemen. Op 2 mei, mag Jan in Hattem strijden om gewestelijke
Kampioen te worden. Het was uniek dat wij met drie personen
onze vereniging en de heer E.Dallinga uit Groningen om de titel
mochten strijden.
Uitslag:

1. Jan Meems
2. Tonnie Vos
3. Egbert Dallinga
4. Sjouke Faber

Heren allen gefeliciteerd en Jan Meems succes toegewenst in Hattem.
Namens Biljartclub DE BADDE

Namens de peuters en juffen van voorschool De
Bentetop en ’t Koppel een heel goed en gezond 2019!
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EVEN VOORSTELLEN
Sommigen van jullie hebben al gezwaaid / getoeterd en wat
veranderingen gezien aan het Verbindingskanaal NZ nummer 48.
Sinds november ben ik daar gestart met Zorgstal YudaBo.
Na jarenlang in de jeugdzorg gewerkt te hebben, kreeg ik als
orthopedagoog de kans om op Curacao therapie met behulp van
paarden te geven aan vooral kinderen en jongeren met autisme. Het
postieve effect dat een paard en de buitenlucht op het herstel
hebben was voor mij een echte eye-opener. Ik besloot voor mezelf te gaan starten als we terug
zouden zijn in Nederland. En, hier zijn we... neergestreken in de achtertuin van Nieuw Weerdinge!
Op Zorgstal YudaBo geef ik hulpverlening aan kinderen en jongeren met behulp van het paard. Dit
gebeurt vooral naast het paard (dus niet erop, leren paardrijden is niet wat we doen). Onze hulp is
voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun gedrag bijvoorbeeld vanwege ADHD of faalangst. Als
er bij jongeren sprake is van bijvoorbeeld stemmingsproblemen, blowen of moeite hebben met het
maken van keuzes, kunnen ze bij Zorgstal YudaBo terecht. Het is ook voor kinderen en jongeren die
niet lekker mee komen in de klas, nauwelijks vriendjes hebben of gepest worden. We gaan ervan uit
dat hulpverlening plezierig en laagdrempelig kan zijn. Het paard helpt hierbij. Paarden maken
makkelijk contact en geven ons inzichten in hoe we ons gedragen. Hier leren we dan weer van. De
hulpverlening op Zorgstal YudaBo wordt in de meeste gevallen vergoed door de gemeente (18- en
18+).
Naast hulpverlening aan kinderen en jongeren, zijn we er
ook voor ouders. Opvoeden kan namelijk een hele klus zijn.
Ook geef ik traningen aan ouders en mensen die werken
met kinderen en jongeren. Begeleiding vanuit PGB behoort
ook tot de mogelijkheden.

Heb je vragen, twijfels of ben je nieuwsgierig? Laat het me
weten! Ik ben te bereiken op 06-41313713 (ook what’s
app) of via info@yudabo.nl
Meer info vind je op www.yudabo.nl of www.facebook.com/zorgstalyudabo
Hartelijke groeten en tot ziens! Linda van Norel
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WILT U EEN SPORTIEVE START MAKEN IN 2019?
Elke maandag wordt er onder professionele begeleiding van Jolanda
Bakker een Bootcamp training gegeven in Nieuw-Weerdinge. Iedereen
vanaf 16 jaar is van harte welkom, want je sport op je eigen
niveau/tempo. Een proeftraining is uiteraard helemaal gratis. Mocht u
vaker willen deelnemen dan bedragen de kosten €3,50 per training. Er
zijn geen abonnementskosten o.i.d. je betaald alleen voor de
trainingen waar je ook echt aan deel neemt. Daarnaast zijn de
trainingen altijd in het dorp! Op deze manier willen we sporten voor
iedereen toegankelijk en betaalbaar maken.
Nieuwsgierig geworden? Neem contact met de facebookpagina van Nieuw-Weerdinge Gezond of
neem rechtstreeks contact op met Jolanda Bakker, 06-10259047.

WENSEN OP DE BENTETOP
Dit jaar stond er bij ons op het podium, op het leerplein een hele mooie kerstboom. Hier zaten alleen
lampjes en slingers in. De kerstballen misten nog. We hebben deze boom gevuld met ballen met
daarop wensen, mooie gedachtes en
herinneringen. Een beetje het idee van de
kerstboom van Joris Linssen op tv.( de
wensboom). In deze drukke tijd eens even
stil staan en iemand in het licht zetten, aan iemand denken of herdenken. Mooie kerstgedachtes en
waardevolle herinneringen over hoop en liefde. Dit mochten de ouders samen met hun kind doen of
de kinderen mochten het zelf doen. Heel veel kinderen en ouders hebben dit gedaan. Geweldig. Iets
om volgend jaar weer te doen en eventueel uit te breiden. Ons bestuur vond dit zo’n mooi idee, dat
het gefilmd is. Het is te zien op de website van school (https://www.bentetop.nl/) onder het kopje
‘het geheim van Viviani’. We zijn hier heel trots op.
Donderdag 20 december hebben we ons kerstfeest
gevierd. De onderbouw een viering in de kerk en de
bovenbouw een kerstbuffet op school. De kerk zat
helemaal vol met ouders, grootouders en
belangstellenden. Op school was er een uitgebreid buffet
verzorgd door ouders en leerlingen. Aan het eind van de
avond hebben de kinderen de ouders buiten
toegezongen met het lied ‘Vrolijk Kersfeest’. Wat fijn dat
we dit feest samen mochten vieren.
We wensen iedereen een gezond en gelukkig 2019.
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“MET DE STREEKBODE DE BOER OP”
Nou dat hebben velen van jullie gedaan. Het was bijna (beetje overdrijven
mag) filerijden op het Weerdingerkanaal ZZ. Leuk te horen en te lezen dat
zo velen zich hebben vermaakt met het oplossen van deze kerstpuzzel.
Dank jullie wel voor deze leuke reacties. Van de 25 inzendingen waren er
16 goed. Van de andere 9 bleken 4 personen de mist in te gaan met het
noemen van het verkeerde huisnummer bij foto nummer 14. Ook werden
er nog meer ‘onzorgvuldige’ huisnummers genoemd. Uit de goede
inzendingen is na loting Tina Heijne als winnares, van het vleespakket van slagerij Gerard Dijkstra, uit
de bus gekomen. Van harte Gefeliciteerd!De juiste oplossingen zijn:
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Industrie
Heel vroeger is er een brikettenfabriekje in Nieuw
Weerdinge geweest.
Op Weerdingerkanaal nz 10 was een limonadefabriek
van Bertus Vos en op nz 155 heeft een
margarinefabriekje gezeten.
Later kwam er grotere industrie.
Weerdingerkanaal nz 232
In april 1920 werd de N.V. Fabriek van WERKtuigen en
LANDbouw en Veenderij opgericht. In 1983 viel het doek definitief na nog onder andere eigenaren te
hebben gedraaid.

1e Kruisdiep
In 1947-1948 werd de fabriek gevestigd aan
het 1e Kruisdiep.
De hoofdvestiging was in
Zeist.
In het bedrijf werden roestvrijstalen
lepels en vorken geslepen en gepolijst. In 1988
sloot het bedrijf de poorten

1e Kruisdiep
Sinds 1948 was de Spanjaard een
nevenvestiging van de textielfabriek N.V.
Spanjaard te Borne. Later ging het verder
onder beheer van Nijverdal-Ten Cate.
Op 1 juli 1991 werd het bedrijf gesloten
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NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE
Een nieuw jaar, nieuwe kansen en mogelijkheden,
echter… Hiervoor hebben wij wel extra “handjes” nodig!
U wilt toch ook deze zomer kunnen zwemmen in het
zwembad in uw eigen dorp? U wilt toch ook een kaartje
kunnen kopen, een snack of drinken kunnen bestellen,
vertoeven in een schoon zwembad, dat de kinderen veilig
kunnen zwemmen omdat er toezichthouders/bad personeel aanwezig zijn/is..?
Echter dit kan niet zonder uw hulp! Op dit moment is het zo dat we te weinig bad personeel hebben,
te weinig Kioskmedewerkers, te weinig schoonmakers en dat we een inmiddels geslonken bestuur
hebben waar we ook nog een tweetal mensen voor zoeken.
Zwart-wit gezegd zou dit zo als er het nu naar uitziet betekenen dat het zwembad helaas gesloten
moet blijven voor 2019. Laten wij hopen dat het allemaal niet zover hoeft te lopen.
U kunt hier zelf nog verandering in brengen, dus meld u aan en geef door wat u zou willen en kunnen
betekenen voor ons mooie zwembad. Het zou toch jammer zijn dat u dit jaar niet kunt zwemmen in
uw eigen dorp…
Kunt u zelf niets betekenen, maar weet u mogelijk andere mensen? Geef
dit bericht dan aan hen door! Graag zien wij uw reactie, vraag, opmerking, suggestie, e.d. tegemoet.
Dat mag u mailen, adres hiervoor is: zwembaddewieke@live.nl of bellen met Henri Ensing:
0613473498 Alvast bedankt namens ons allen.
Het bestuur van het zwembad bestaat uit de volgende personen: Henri Ensing – voorzitter,
Poppinga – vicevoorzitter, Monique Bos – penningmeester, Belinda Hilgen – bestuurslid.

Jan
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