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KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

 

Inmiddels zijn de feestdagen achter de rug. Een nieuw jaar ligt voor ons. Ook 

wij zijn weer gestart op 13 januari. 

Onze speerpunten blijven hetzelfde, namelijk: 

- Het is goed voor uw eigen portemonnee (iedereen is welkom) 

- Het is goed voor het milieu 

- En u steunt de voedselbank 

Dus u bent van harte welkom!  

Gaat u uw kasten opruimen denk eens aan ons. U mag uw kleding en linnengoed brengen tijdens 

onze openingsuren in de Badde. Lukt dat niet dan mag het ook naar: Ineke Hendriks Zetveld 13, 

Hennie Bontjer De Stobbe 25, of Gretha Bos Mandebroek 2 (tel 0591 521600), allen te Nieuw 

Weerdinge. 

We zijn de volgende dagen in De Badde van 10.00 tot 15.00 uur. Op 13 en 27 januari, 10 en 24 

februari, 10 en 24 maart, 7 en 21 april, 5 en 19 mei, 2, 16 en 30 juni, en 14 juli. 

 

NIEUWE BEZORGER GEZOCHT 

Wij zoeken met ingang van februari een nieuwe bezorger voor het bezorgen van de Streekbode. Het 

gaat om de route Weerdingerkanaal Noordzijde/Zuidzijde (gedeeltelijk) Noorveenkanaal, en 

Vledderdiep. Ongeveer 2 á 2,5 uur werk. Voor verdere informatie neem contact op met Gonny 

Brunia via 0591-522091.  

 

WINNAAR VAN DE KERSTPUZZEL 

Na een aantal jaren een fotopuzzel nu een cryptogram met het thema Nieuw Weerdinge. Veel 

mensen hebben puzzelplezier beleefd aan deze door de ‘Nieuw Weerdinger dokter Denker’ bedachte 

puzzel. 37 mensen hebben een oplossing ingeleverd waarvan er een aantal maar 1 foutje  hadden. 

Vooral de nummers 18 (15 fout), 21(12 fout) en 23 (17 fout) bleken moeilijk te zijn. Elders in deze 

Streekbode de oplossingen met uitleg. Van de 8 deelnemers die foutloos waren is na loting Linda 

Alting de winnaar geworden. Van harte gefeliciteerd! Ze heeft de prijs inmiddels ontvangen.  

 

 

E-mail: streekbode@hetnet.nl                Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600 
      
Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:   
Ginie de Vries   521365   Gonny Brunia - Weerdingerkanaal NZ 122 

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

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

22  januari 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 10.00 uur.  Voorganger Ds. Broers 

 

29  januari 

Plaats: Valthermond 

Tijd: 10.00 Voorganger Ds. 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:    

22  januari 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. M. Nijhoff 

  

29  januari 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. K. van der Vlist 

 

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 € 3,00 per 

artikel.  Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.) kosten € 5,00, met een foto € 7,50 

 

Gevraagd  

Oud ijzer en metalen 

Wordt gratis afgehaald 

Bellen na 16.00 uur 

Sanders: Mobiel: 06 1964 6636 

Te koop 

 Zelf gebreide sokken 

Diverse kleuren 

0591 – 548 187 

http://www.pgvv.nl/
http://www.pgnwr.info/
http://www.deopenpoort.nl/
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ONTDEK NIEUW-WEERDINGE ….. 

 

De puzzel van “Ontdek het plekje …” is gestopt. Dus geen foto’s 

meer. Vanaf nu in iedere Streekbode een puzzeltje waarvan de 

oplossing altijd met ons dorp te maken heeft. Denk aan straten, 

bedrijven, personen enzovoort. Meestal vermelden we het aantal 

letters maar dat zullen we niet bij alle puzzeltjes gaan doen. Kijk 

goed naar de plaatjes en teksten. Soms moet je van een vermeld 

woord een synoniem kiezen. De oplossing van het eerste puzzeltje 

bestaat uit 7 letters. 

 

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

Weerdingerkanaal NZ 122, tel: 0591-522091. De winnaar maakt kans op een droge worst van één van 

onze slagers. Laat ons je antwoord weten. Denk wel aan de kopij inleverdatum. Niet geschoten is 

altijd mis en iedereen heeft evenveel kans. Veel succes!! 

 

 

 

 

 

  

  

Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen, in welke vorm dan ook, na het 

overlijden van mijn man, onze pap en opa 

 

HENNIE HOFMAN 

 
Het heeft ons enorm goed gedaan te weten dat zoveel mensen meeleven met ons verdriet. 

 

Wiepie 

Henk & Jannet 

Tanja & René 

Erwin & Karlijn 

Marcel 

Wiepie & Lammert 

Fanny 

Wendy & Pieter 

en achterkleinkinderen 

 

mailto:streekbode@hetnet.nl
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Vanwege de afgelopen Coronapandemie en de nasleep ervan hebben we besloten ook dit jaar geen 

nieuwjaarsreceptie te organiseren. Maar dat betekent niet dat dit niet weer komt. In januari 2024 zal 

de nieuwjaarsreceptie weer doorgang vinden met nog steeds als doel, nieuwe inwoners kennis te 

kunnen laten maken met het dorp en haar inwoners. Of het helemaal in de oude vorm terugkomt 

weten we nog niet, het kan zijn dat er een nieuwe opzet komt. Hebt u eventueel ideeën voor de 

nieuwjaarsreceptie, mail deze dan naar plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com of stuur een 

briefje naar: Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge, Postbus 13, Eerste Kruisdiep OZ 9, 7831BA  Nieuw-

Weerdinge. 

 

Het winters weekend is weer achter de rug en goed geslaagd, heel veel mensen in het dorp hadden 

hun huis en tuin mooi verlicht een heeft veel belangstelling getrokken. We hopen dat een volgend 

winters weekend met verlichtingsroute ook weer een succes wordt. De groep die dit heeft 

georganiseerd is inmiddels geïnstalleerd als nieuwe activiteitencommissie van Plaatselijk Belang en 

we hopen nog veel van hen te vernemen. Ook de kerstmarkt, georganiseerd door Feest in ‘t Dörp 

was een groot succes en we hopen ook hier op een vervolg. 

 

Een ander evenement dat aanstaande is, is het 150-jarig bestaan van ons dorp, gecombineerd met 

het Zuidenveld. Een enorme klus dit te organiseren, maar ook hier zit een goede commissie op die 

het Feest in ’t Dörp gaat organiseren. We hopen dat het dorp helemaal losgaat, er feestelijk bij ligt en 

dat iedereen meedoet. Voor meer informatie hierover kunt u per mail contact opnemen met feest in 

t dörp via info@feestinhetdorp.nl  

 

Vanuit Pl.  Belang zullen we de gemeente Emmen prikkelen om het dorp er piekfijn bij te laten liggen. 

 

Het lijkt rustig in het dorp met betrekking tot de overlast van de Veilige Landers. Het ziet ernaar uit 

dat de samenwerking straatcoaches, gemeente en politie en Nieuw-Weerdinge zijn vruchten 

afwerpt. Mochten er wel weer problemen opduiken, bel dan met de straatcoaches op 06-410 924 54 

of neem contact op met de meldkamer via 112.  

 

Melden blijft belangrijk om dit aan te blijven kunnen pakken. 

 

Voor de rest wensen wij als bestuur iedereen een voorspoedig, aangenaam en veilig 2023 

Hebt u vragen voor Plaatselijk Belang, neem dan contact met ons op, wilt u ons steunen? Neem dan 

ook contact op en geef u op als lid. Dit kost slechts 3,50 euro per jaar. 

 

mailto:plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com
mailto:info@feestinhetdorp.nl
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KOM MEEDOEN MET AMICITIA STOELGYMNASTIEK !! 

 

Bewegen en blijven bewegen is voor iedereen heel 

belangrijk ongeacht eventuele (tijdelijke) 

beperkingen. Met stoelgymnastiek (of zitgymnastiek 

genoemd) is het voor iedereen mogelijk om (pittig) 

te bewegen. Vooral als je (ook tijdelijk) moeite hebt 

met lang staan of lopen is stoelgymnastiek een 

goede manier om lekker in beweging te zijn. Met 

afwisselende gymnastiekoefeningen en materiaal op en/of rond een stoel komt het hele lijf aan bod. 

Uitnodigende muziek zorgt ervoor dat stoelgymnastiek een heus ‘beweegfeestje’ wordt. Samen 

bewegen doet leven! Deelnemers hebben geen specifieke conditie nodig. Wel makkelijk zittende 

(sport)kleding en stevige (sport)schoenen. Kom gerust binnenlopen en meedoen.  

Wanneer: Dinsdag morgen 

Tijd: 11.00 tot 11.45 uur 

Waar: In de soos van de Badde 

Lesgever: Gonny Brunia  

KOM MEEDOEN MET AMICITIA SENIOREN SPORT EN SPEL! 

Elke dinsdagmorgen mee doen met een uurtje sport en spel. De nu bestaande groep van 13 

deelnemers mag uitgebreid worden met nieuwe deelnemers. Je mag twee keer vrijblijvend mee 

doen om te kijken en proberen of het wat voor je is. Sportkleding, zaalschoenen en het goede 

voornemen om meer (of weer meer) te gaan bewegen heb je nodig. 

  

Wanneer: Dinsdagmorgen 

Tijd: 9.30 tot 10.30 uur 

Waar: Mondenhal 

lesgever: Gonny Brunia. Tel: 0591-522091 / 06 186290 54  

In beide groepen hebben we veel lol en beweegplezier met elkaar. We wensen dit voor nog veel 

meer mensen Nieuw Weerdinge. Kom gerust binnenlopen en meedoen.  
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SPREEUWEN 
Afgelopen najaar konden we in onze omgeving 

regelmatig genieten van een spectaculair 

natuurverschijnsel: zwermen spreeuwen die vlak 

voor zonsondergang in de lucht een wervelende 

show opvoeren. Kleine groepjes komen van alle 

kanten aanvliegen en vormen geleidelijk aan samen 

een steeds grotere zwerm van tienduizenden vogels. 

Soms wel een half uur geven ze met z’n allen een 

schitterende vliegshow, om daarna opeens massaal 

neer te strijken op hun slaapplek in bomen en 

struiken. 

Het is onduidelijk waarom de vogels dit gedrag 

vertonen. Onderdeel zijn van een grote groep en 

vliegen met snelle wendingen geeft natuurlijk 

veiligheid ten opzichte van aanvallers, maar er zijn 

ongetwijfeld nog andere redenen.  

 

Maar wat net zo verwonderlijk is: hoe is zulk 

vlieggedrag in zo’n immense zwerm mogelijk? Als je 

ziet hoe snel ze vliegen en in wat voor bochten ze 

flitsend heen en weer bewegen, hoe is het dan 

mogelijk dat er zich in de lucht geen botsingen 

voordoen, dat ze niet in grote getale uit de lucht 

naar beneden vallen? Er zijn ‘knappe koppen’ die 

hier onderzoek naar hebben gedaan en zij hebben 

ontdekt dat spreeuwen allemaal even snel vliegen 

en botsen met iemand die precies even hard gaat als 

jezelf lukt eigenlijk niet, tenzij je een bocht om gaat. 

Maar spreeuwen hebben zelf ook een bots-vrije 

oplossing bedacht: ze houden continu maximaal 

zeven buurvogels in de gaten en zorgen ervoor dat 

ze daar niet tegenaan vliegen. Als een paar 

spreeuwen van koers veranderen, dan verspreidt die 

beweging zich dus door de hele wolk, omdat de  

 

vogels zich allemaal razendsnel aanpassen aan hun 

zeven buren.  

De eerste week van 2023 zit er inmiddels al weer op. 

We hebben afscheid genomen van 2022. Op 1 

januari 2022 hebben we elkaar ‘van alles’ 

toegewenst: ‘veel heil en zegen’, ‘de beste wensen’, 

‘een goede gezondheid en veel geluk’, ‘alles wat je 

mij ook toewenst’ en ga zo nog maar even door. 

Sommige van die wensen zijn uitgekomen, vele ook 

niet. Elkaar ‘van alles’ toewensen is natuurlijk ook 

gemakkelijk gedaan, zeker in de hectiek van 

vuurwerk, alcohol, oliebollen en een klok die 12 uur 

slaat, je roept wat en dat was ’t dan. Vaak zijn het 

goedbedoelde, maar wat loze kreten. Ik denk dat 

hetzelfde geldt voor wat we op 1 januari 2023 tegen 

elkaar hebben gezegd. 

Met kerst en op Nieuwjaarsdag waren er ook weer 

de bekende toespraken van ‘belangrijke’ mensen, 

koning Willem Alexander, de paus, premier Rutte, 

president Biden en al die andere mensen die, in 

andere bewoordingen, hetzelfde zeiden, wensten en 

beloofden als een jaar geleden en waar daarna niets 

van terecht is gekomen. Goedbedoelde , maar vaak 

wat loze kreten. Waarom zou het dit komende jaar 

anders gaan?   

Heel anders is het natuurlijk als je niet alleen wat 

roept, maar ook probeert voor de ander iets te 

betekenen, de ander te helpen bij het 

verwezenlijken van haar of zijn wensen. 

Ik hoor u denken: daar gaan we weer! Weer dat 

slappe, softe geklets van zo’n betweter. “Als je het 

dan allemaal zo goed weet, doe er dan wat aan!” 

Weet u waarom spreeuwen in zo’n enorme zwerm 

niet botsen en uit de lucht vallen? Elke spreeuw 

houdt zeven buurvogels in de gaten en elk van die 

zeven op zijn beurt ook weer zeven. 

En ga zo maar door.  

Als ieder van ons nu eens zeven mensen in haar of 

zijn omgeving in de gaten zou houden- wat aandacht 

geven, bij hen gewoon eens informeren hoe ’t gaat, 

of hen helpen als iets even niet lukt? Dan helpen we 

misschien wel echt, als we weer zeggen ‘de beste 

wensen’. 

Maar ach, u weet dit natuurlijk allemaal al. We 

hebben immers in ons dorp “Lief en Leedstraten”.  

 

P. Proatjesboksem 
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                                                                    V.V. Titan                       Sponsoren 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titan eindigt op de 13e plek bij het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi 

De selectie van Titan voor het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi bestond uit Remon Poede, Klaas 

Anne Postmus, Mike Oosting, Nick Katoen, Rick Hendriks, Patrick Luiten, Jos Smidt, Thijs Over en 

Harm Jan Moesker. De eerste ronde werd gespeeld in de Mondenhal en de tegenstanders waren 

ASVB, Onstwedder Boys, Mussel en buurman NWVV. Na een gelijkspel tegen ASVB in de 

openingswedstrijd werden verder alle wedstrijden omgezet in winst. Op basis van het doelsaldo 

werd Titan groepswinnaar en mocht daardoor ook de tweede ronde in de Mondenhal spelen. 

Uitslagen eerste ronde: 

ASVB – Titan: 1-1 

Onstwedder Boys – Titan: 1-3 

Titan – SV Mussel: 5-0 

Titan – NWVV: 4-1 

 

In de kwartfinale kende Titan een zware poule met tweedeklassers Sellingen, SC Stadskanaal en 

Valthermond. Daarnaast zat ook eersteklasser GOMOS uit Norg in de poule. Titan wist de eerste drie 

wedstrijden te winnen waardoor het voor de laatste wedstrijd al zeker was van de halve finale. In de 

laatste wedstrijd tegen Valthermond werd er gespeeld om de poulewinst, maar deze moest Titan aan 

Valthermond laten. 

 

Uitslagen kwartfinale: 

 

SC Stadskanaal – Titan: 0-5 

Sellingen – Titan: 1-4 

Titan – Gomos: 3-0 

Titan – Valthermond: 0-1 
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In de halve finale speelde Titan in sporthal de Eendracht in Zwartemeer. Samen met de supporters 

reisden de spelers af naar Zwartemeer om het op te nemen tegen SVBO(zon), HZVV, Drenthina en 

Oldeholtpade. Titan verloor de openingswedstrijd van de avond nipt van latere winnaar SVBO. 

Vervolgens werd er gelijkgespeeld tegen Drenthina en gewonnen van Oldeholtpade. Hierdoor was er 

nog een kans in de laatste wedstrijd tegen HZVV, maar de vierde divisionist bleek een maatje te 

groot. Titan eindigde op de derde plaats in de poule en behaalde daarmee een 13e plaats op de 

eindrangschikking van het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland. 

 

Uitslagen halve finale: 

 

SVBO (zon) – Titan: 3-2 

Titan – Drenthina: 2-2 

Titan – Oldeholtpade: 4-3 

HZVV – Titan: 3-0 

 

Koppelkaarten wederom een groot succes 

Op 7 januari werd er weer het koppelkaarten georganiseerd in de kantine. 16 koppels deden er mee 

en de winst ging uiteindelijk naar Jannes de Groot en Albert Tabak. Nogmaals van harte gefeliciteerd! 

NIEUW: Titan muts 

Sinds afgelopen week zijn er Titan mutsen te koop in de kantine. Het is een zwarte muts met een 

Titan logo voorop. Kosten: € 10,- p/s. Aangezien er weer koude dagen aan lijken te komen kunt u er 

maar beter snel bij zijn! 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

                                                                    V.V. Titan                       Sponsoren 
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