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NIEUWS VAN HET ZWEMBAD
Beste dorpsgenoten,
De eerste weken zitten er alweer op! Veel dorpsgenoten hebben inmiddels een
eerste duik genomen in ons mooie buitenbad. En wat hebben we al kunnen genieten
van enkele zonnige dagen. Wij zijn dan ook enorm blij dat we jullie weer hebben mogen
verwelkomen de afgelopen weken en kijken alvast uit naar een zonnig en spectaculair seizoen.
De tijd vliegt en met het mooie weer in aantocht hebben wij alvast enkele belangrijke data voor in de
agenda. Stichting Zwembad de Wieke bestaat op 9 juni 25 jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden.
Daarom is zaterdag 11 juni de entree voor iedereen gratis. Ook is er voor iedere bezoeker een kopje
koffie of thee. Voor de kinderen is er de hele dag een ranja koe en alle kinderen krijgen een gratis
ijsje. Tevens wordt er een kleurwedstrijd gehouden. De kleurplaat vinden jullie in deze editie van de
Streekbode. Alle kleurplaten kunnen ingeleverd worden tot en met vrijdag 17 juni. De trekking vindt
plaats op donderdag 23 juni. Op 23 juni komt er een bekende Olympische sporter ons bad bezoeken
en hij/zij zal de winnaars/winnaressen van de kleurwedstrijd bekend gaan maken.
Ook organiseren wij dit jaar wederom een Zwem4daagse. De Zwem4daagse vindt plaats van
maandag 20 tot en met vrijdag 24 juni. Noteer deze data alvast in de agenda, want er zullen deze
dagen heel veel leuke activiteiten plaatsvinden. Zo ontvangen wij op donderdag 23 juni hoog
(Olympisch) bezoek. We sluiten deze Zwem4daagse op vrijdag 24 juni spetterend af met een hapje,
een drankje en niet te vergeten; Discozwemmen! Houd onze Facebookpagina dus goed in de gaten,
want binnenkort maken we niet alleen bekend welke activiteiten georganiseerd worden, maar ook
zullen we bekendmaken wie ons mooie buitenbad op donderdag 23 juni komt bezoeken.
Tevens zouden wij graag van de gelegenheid gebruik willen maken om alle vrijwilligers hartelijk te
bedanken, want zonder jullie valt er niets te spetteren!
Wij hopen er samen weer een spetterend zwemseizoen
van te maken!
Hartelijke groeten namens het bestuur!
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
5 juni
Plaats: Valthermond
Tijd: 9.30 uur. Voorganger Ds. H. Thon. Pinksteren
12 juni
Plaats: Ter Apel – De Regenboog
Tijd: 9.30 Voorganger Ds. H. Thon
Gezamenlijke dienst (PGNWR, PGVV en PGTA)
De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info

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

2

De Streekbode - 2 juni 2022

ONTDEK HET PLEKJE
De foto links is gemaakt van de
oprijlaan van Camping De Grijze Duif
aan het Weerdingerkanaal NZ. Drie
mensen hebben de juiste oplossing
gegeven. Na loting is Jan Timmer de
winnaar geworden. Gefeliciteerd!
Jij kunt de bon ophalen op het
onderstaande adres.

Waar is de rechter foto gemaakt?
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 0591522091.
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!!

TIJD VOOR EEN FEESTJE!!!
6 t/m 9 juli 2023
150 jarig bestaan Nieuw Weerdinge
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INTRODUCTIECURSUS SCHAKEN IN WESTERWOLDE
WESTERWOLDE – Op veler verzoek wordt
vanaf begin juni een introductiecursus
gegeven voor beginnende schakers. Deze
cursus is speciaal bedoeld voor allen (m/v)
die graag kennis willen maken met het
plezier van schaken.
Speciaal 55-plussers zijn van harte
welkom, maar ook wie jonger is kan rustig inschrijven.
Dit initiatief wordt aangeboden door Schaakclub Westerwolde, die dit jaar haar 85 jarig jubileum
viert met diverse activiteiten. De cursus wordt gegeven door twee ervaren schaakmentoren. Een
schaakmentor maakt mensen wegwijs in de beginselen van het spel. Ook voor mensen die voorheen
al eens geschaakt hebben maar hun kennis willen opfrissen, is deze cursus zeer geschikt.
De introductie in het schaakspel wordt verdeeld over zes bijeenkomsten. Afhankelijk van de
belangstelling zijn de bijeenkomsten op maandag- of dinsdagmiddag in huiselijke kring, of in ons
vaste thuishonk, gebouw De Wilpskamp (Ter Apel). Nader bericht daarover ontvangt iedereen
persoonlijk na aanmelding. De eigen bijdrage in de kosten van koffie en thee bedragen 2,50 euro per
keer. De cursus zelf is gratis. Opgave kan tot 1 juni via schaakmentor Henk Prins. Bereikbaar via 06
4810 3281 of hjprinsderoo@hotmail.com.
Schaakclub Westerwolde is een vitaal schaakpodium voor gemeente Westerwolde en aangrenzende
gebieden, met leden in alle leeftijdsgroepen. Doordat schaken steeds meer wint aan populariteit,
maakt de club de laatste jaren een flinke ledengroei door. Eén van de redenen dat ook senioren en
ouderen het plezier in het schaakspel (her)ontdekken, is dat uit onderzoek gebleken is dat juist
dankzij schaken alle geheugenfuncties spelenderwijs gestimuleerd worden. Dit kan behulpzaam zijn
om ook cognitief langer fit te blijven.
Meer info: schaakclubwesterwolde.nl.
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AUTOBEDRIJF SUPÈR
Met trots kan ik u mededelen dat vanwege enorme drukte en ik tijd en vooral handen te kort kwam,
heb besloten om samen met mijn vader als Autobedrijf Supèr verder te gaan. Na wat
informatiewisseling, overleg en onderzoek, zijn we tot de conclusie gekomen dat we door de
samenwerking een nog beter pakket aan diensten, kwaliteit en klanttevredenheid kunnen leveren.
Door middel van deze samenwerking kunnen wij efficiënter werken en is onze kennis en expertise
nog meer uitgebreid. We zullen per 1 juni 2022 verder gaan onder de vertrouwde naam Autobedrijf
Supèr.
Een nieuw begin... ja deels, vaste klanten van autobedrijf Supèr weten wie ik ben, mijn vader wil ik bij
deze kort voorstellen.
Jan Supèr, bijna 40 jaar expertise met het sleutelen aan diverse voertuigen en vaartuigen, kennis en
vaardigheden als revisiemonteur, autotechnicus en apk keurmeester. Uiteraard ben ik blij maar
vooral heel erg trots op zijn komst en onze samenwerking!

Vanaf 1 juni aanstaande, staan we als team Autobedrijf Supèr voor u klaar!
Openingstijden:
•

Maandag

8.00 – 17.00 uur

•

Dinsdag

8.00 – 17.00 uur

•

Woensdag

8.00 – 17.00 uur

•

Donderdag

8.00 – 17.00 uur

•

Vrijdag

8.00 – 17.00 uur

•

Zaterdag

Op afspraak
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IN GESPREK MET…….. MARTIJN NIJHOFF
Al een poosje is er nieuwe voorganger/dominee verbonden aan de Baptistengemeente in Nieuw
Weerdinge. Hoog tijd voor een nadere kennismaking.
Wie is Martijn Nijhoff?
Hmmm.. dat wordt al snel een lang verhaal en daar zitten de lezers vast niet op te wachten. In het
kort? Mijn geboortejaar is 1974. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Hellendoorn, een dorpje in
Overijssel. Daarna heb ik in zowel het toerisme als de verzekeringswereld gewerkt. In 2008 ben ik
getrouwd met Marjan en sinds die tijd heb ik het voorrecht om haar echtgenoot te mogen zijn.
Helaas hebben we geen kinderen.
Wat is verder belangrijk voor u om te weten?
Tsja, ik houd van Jezus en van mensen. Dat laatste is vaak lastiger dan het eerste, want lang niet alle
mensen zijn makkelijk en Jezus is de meest fantastische Persoon die ooit op deze wereld heeft
rondgelopen.
Waarom bent u voorganger geworden?
Als kind ben ik gelovig opgevoed. Tot mijn achttiende ging ik ook naar de kerk. Toen ik uit huis ging is
het geloof verwaterd en bad ik alleen nog maar tot God als ik in nood zat. In 2008 ben ik echter tot
geloof gekomen. Nou ja, eigenlijk was het God die mij ‘beet’ pakte. Vanaf dat moment wist ik: ‘God
bestaat en Hij heeft Zijn liefde aan ons laten zien in Jezus Christus’. De maanden en jaren erna
gebeurden er wonderlijke dingen, waardoor ik besefte: ‘God heeft een taak voor mij’. Na gebed en
nog meer wonderlijke gebeurtenissen, ben ik in 2011 begonnen aan de opleiding tot predikant aan
het Baptisten Seminarium in Amsterdam. In 2018 heb ik hier mijn diploma mogen ontvangen.
Komt u hier ook wonen?
Op dit moment wonen we nog in Pesse (ook Drenthe). We kijken voorzichtig naar woningen in
Nieuw-Weerdinge, maar dat valt gezien de huidige huizenmarkt niet mee.
Hoe verloopt het proces voordat je wordt aangenomen als voorganger en waarom wordt u
voorganger in Nieuw-Weerdinge?
Na het vertrek van Ds. Alkema, was De Open Poort op zoek naar een nieuwe voorganger. Er wordt
dan een commissie ingesteld die uit verschillende mensen van verschillende leeftijden bestaat. Zij
gaan kijken: wat voor voorganger zoeken we? Dan maken ze een lijstje met belangrijke dingen. Dan
gaan ze vervolgens kijken welke voorgangers hiervoor in aanmerking komen én of deze beschikbaar
zijn voor een nieuwe baan als predikant.
Eén van de opties die ze hadden was ik. Hierop hebben we diverse gesprekken gehad en ben ik twee
avonden naar Nieuw-Weerdinge gekomen om de mensen te leren kennen. Na gebed en weer een
wonderlijk gebeuren (Ja, echt: God werkt nog steeds vandaag de dag), was mij duidelijk dat God mij
riep om in Nieuw-Weerdinge als predikant te beginnen.
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Is dit een fulltime baan of doet u er nog iets naast?
De baan is voor 75%, maar je bent er wel fulltime mee bezig. Een extra baan ernaast heb ik niet, wel
ga ik ook voor in de diensten van andere kerken.
Wat zijn uw interesses naast uw beroep?
De natuur heeft mijn interesse. De wereld is prachtig en ook Nederland heeft schitterende stukken
natuur, denk aan het Dwingelderveld vlakbij Pesse waar we nu wonen. Daarnaast houd ik van
motorrijden en lees ik graag boeken over het geloof en filosofie.
Wilt u nog iets anders kwijt of toevoegen aan dit gesprek?
Ja, graag. We leven in hele bijzondere maar ook zware tijden. Veel mensen worden hier erg somber
van: de corona pandemie, de oorlog in de Oekraïne, de steeds maar stijgende kosten voor energie en
het levensonderhoud. Hierdoor worden veel mensen depressief en verdrietig. Zelf zeg ik wel eens:
‘Als ik God niet had, dan weet ik niet hoe ik het vol zou houden’. Maar ik weet dat juist in deze tijden
het geloof in Jezus Christus alles beslissend is. Dan weet je dat het goed komt. Dat er een God is die
van je houdt, dat er ooit een rechtvaardig oordeel komt en God uiteindelijk alles nieuw en goed zal
maken. Dat besef houdt je op de been. Daarom mijn uitnodiging aan iedereen: ‘Ga op zoek naar
Jezus, want Hij laat zich vinden … en er is niets mooiers dan Hij. En kom gerust eens langs bij De Open
Poort. Elke zondagochtend om 09.30 staat ‘de poort’ open!
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