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                                   Jaargang 27                     Nummer: 16          19  april 2012 

 

 

 

 

 

STILLE TOCHT 4 MEI COMITÉ NIEUW-WEERDINGE 
 

Op vrijdag 4 mei a.s. wordt weer de jaarlijkse STILLE TOCHT 

gehouden. 

 

Om 19.45 uur wordt u verwacht bij de “VRIJHEIDSDUIF” van het dr. 

Kleve project, nabij het Beertaplein, van waar we om 19.50 uur 

vertrekken naar de begraafplaats. Daar zal de Christelijke 

muziekvereniging Juliana spelen en wordt er 2 minuten stilte in acht 

genomen. 

Daarna kunnen er bloemen worden gelegd ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers. 

 

Hierna wandelen we terug naar het Beertaplein, waar de stoet wordt ontbonden. 

Vervolgens bent u van harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie / thee wordt aangeboden. 

 

Het 4 mei comité nodigt u allen hartelijk uit mee te doen aan de STILLE TOCHT. 

Ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om aan deze tocht deel te nemen. 

 

Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen. 

 

Het 4 mei comité. 

 

Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal NZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 52 2 521 
Bank: Rabobank Nieuw  Weerdinge Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl  
   
Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:  C. Neef   Weerdingerkanaal NZ 137 
JRA Meursing Tel 52 28 68  en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

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

Spelregels “koopjes”: de bedoeling van het plaatsen van een 

koopje is (tweedehands) spullen, d ie 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. 

 

Gevraagd: oud ijzer en metalen. 

Wordt gratis afgehaald. Ook 

nemen we koelkasten en 

diepvriezers mee, hier zijn wel 

kosten aan verbonden, € 5,- per 

stuk. Bellen na 16.00 uur. 

Handelsonderneming Sanders-

Stap. Tel. 06 18259308 

Biedt zich aan: huishoudelijke 

hulp, 1 á 2 dagdelen.  

 

Tel. 0591-785240 of 

06 48672209 of  

06 31505694 

Koopje? 

 

Ook iets voor U? 

 

KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

6 mei 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

13 mei 

Plaats: Het Anker 

 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

   

Baptisten gemeente de Open Poort: 

6 mei 

Tijd:  9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum 

13 mei 

Tijd:   9.30 uur, voorganger: dhr. de Raaf 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN 

In de vorige streekbodes heb ik een paar fouten gemaakt. In streekbode nr. 15 staat Jan en Mans 

Buseman namen de zaak in 1940 over, dit moet zijn Cees en Mans Buseman namen de zaak in 1940 

over. 

In streekbode nr. 16 staat op n.z. 268 woonde B.H. de Boer handelsmaatschappij, dit moet zijn 

op n.z. 268 woont B.H.de Boer handelsmaatschappij. 

In de vorige streekbode ben ik geëindigd bij Weerdingerkanaal n.z. 274. Hierna volgt discotheek 

Bermuda Westerstraat 211 Ter Apel. Vroeger stond hier café logement winkel “De Drie Gemeenten”. 

Omstreeks 1890 is dit café gebouwd door Pieter Buigel (genoemd Beugel). Pieter Buigel was één van 

de pioniers bij de vervening van Nieuw-Weerdinge. Hij is in 1827 geboren te Oude Pekela en in 1901 

overleden. 

Hij was getrouwd met Trientje Nieuwenhuis. De P. Beugelstraat in de oude nieuwbouw is naar hem 

vernoemd  

Een berichtje uit de Emmer Courant van 27 September 1901. “Ten verzoeke van de weduwe P. 

Beugel en kinderen te Weerdingermond, bij palmslag verkocht het erfpachtrecht van drie 

heemsteden, met daarop staande winkel behuizing waarin tevens een herbergierzaak wordt 

uitgeoefend staand en gelegen te Weerdingermond gemeente Vlagtwedde. Koper de heer A Eleveld 

te Nieuw- Weerdinge.” 

De verdere eigenaren van café De Drie Gemeenten waren, A. Eleveld van 1901 tot 1917, Fam. 

Meendering van 1917 tot de jaren 70 ? Verder is de dhr. Heijne nog eigenaar van het café geweest. 

Het pand is afgebrand en weer herbouwd als discotheek Bermuda. 

reactie 521703 B.B 
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INSPECTIEBEZOEK 12 APRIL JL. 

In mei 2011 bezochten 2 inspecteurs onze school en 

kwamen tot de conclusie dat de kwaliteit van het 

onderwijs voldoende was. De eindopbrengsten 

waren dit echter nog niet (=eind cito). 

We gingen op dat moment van een zeer zwakke naar 

een zwakke school. We moesten dan ook nog een 

jaar flink buffelen en hopen dat de inzet beloond 

werd! 

En ja hoor, dit jaar waren de eindopbrengsten wel voldoende (boven gemiddeld zelfs!!!). We 

berichtten er al eerder over. 

Op 12 april jl. kwam de inspecteur dan ook, zoals hij het zelf noemde, voor een formeel bezoek om 

de eindopbrengsten te controleren. Ook de inspectie was al op de hoogte van de score. De 

procedure wordt nu gevolgd zoals deze gebruikelijk is. De inspecteur geeft advies aan een 

onafhankelijke commissie in Utrecht en die beslist of de school weer onder regulier toezicht komt te 

staan.  

We gaan er van uit dat dit advies opgevolgd wordt! Alle indicatoren zijn immers weer voldoende! 

We danken de OR en MR en andere ouders van onze school voor de steun en het meeleven de 

afgelopen jaren en tevens voor de traktatie ter gelegenheid van de bevindingen van de inspectie op 

12 april jl.  

 

Team obs ‘t Koppel 

 

TIENDE GROTE REKENDAG 

OBS ’t Koppel heeft meegedaan aan de TIENDE 

GROTE REKENDAG op woensdag 18 april j.l.. Het 

thema in dit jubileumjaar was “Grote Rekendag, al 

tien jaar beestachtig leuk.”  

Dit jaar werd de dag weer geopend met een 

spannende schoolbrede start op het schoolplein 

van OBS ’t Koppel. Melkveehouder Max van 

Mensvoort was aanwezig met twee van zijn 

kalveren en heeft een interview gegeven, waarbij 

veel getallen de revue zijn gepasseerd. 

De tiende Grote Rekendag heeft laten zien, dat de 

dierenwereld borg staat voor enthousiasmerende reken-,wiskunde activiteiten. Het dierenleven 

vraagt om tellen, bijvoorbeeld bij dieren met veel ledematen, vraagt om meten, zeker bij dieren die 

heel groot of heel klein zijn en bij dieren die heel snel of juist heel langzaam gaan, het vraagt om 

meetkunde om de verschillende capriolen van dieren te kunnen beschrijven en het vraagt om 

verhoudingen, bijvoorbeeld als er een vergrootglas of microscoop nodig is om de dieren goed waar 

te nemen. Kortom: dieren vragen om allerlei reken- en denkwerk en dat is wat de tiende Grote 

Rekendag bood. 
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INLOOPBIJEENKOMST MULTIFUNCTIONEEL SPEELVELD 

De aanleg van een multifunctioneel speelveld bij de Wenke was het afgelopen jaar een veel 

besproken onderwerp, bij het Plaatselijke Belang, de gemeente, Sedna, buurtbewoners en diverse 

anderen. Na veel wikken en wegen lijkt de balans positief door te slaan naar de kant van de 

daadwerkelijke aanleg van het speelveld. U bent van harte uitgenodigd om uw licht hierover op te 

steken en met ons informatie uit te wisselen tijdens de inloopbijeenkomst. 

Waar :   Jeugdsoos Badde 

Wanneer:  15 mei 

Tijd:   16.00 tot 20.00 uur 

 

 

BESTE INWONERS VAN NIEUW WEERDINGE 

De gemeente Emmen wil de komende jaren op veel plaatsen in Nieuw-

Weerdinge de trottoirs gaan herbestraten. 

Dit gaan zij echter alleen doen wanneer er niet op de stoep geparkeerd 

wordt, omdat dit dan geen zin heeft. 

Tevens is parkeren op de stoep ( trottoir ) verboden, dus kan de politie hier 

een bon voor uitschrijven. 

 

 

 

WIE KAN ONS HELPEN?????????? 
Wie heeft onze ,,rode kater’ gezien [ levend/dood] we zijn erg ongerust, kenmerk hij kijkt droevig uit 

en is behoorlijk aan gewicht. 

 

W. Regts Weerdingerkanaal n.z. 42, tel. 522310 of 06 25036552. 
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START ZWEMBSEIZOEN DE WIEKE(logo) 

Op het moment dat dit geschreven wordt, moet de 

officiële opening van het zwemseizoen nog plaats 

vinden. Maar als u dit leest is het seizoen voor 

openluchtzwembad De Wieke al begonnen. Met een, 

naar we hopen, stralende zon en met heel veel 

zwemmers, bezoekers en belangstellenden. U heeft 

tijdens de opening alle veranderingen, verbeteringen 

en renovaties op het zwembadterrein kunnen zien. De 

toiletten, de glijbaan en de glijbaantrap, het 

groenonderhoud, het schilderwerk: alles is aangepakt, vernieuwd of gerenoveerd. En dit allemaal 

door vrijwilligers, die we hierbij nogmaals heel hartelijk willen bedanken voor hun grote, onmisbare 

inzet. We zijn blij dat we een beroep op jullie hebben kunnen en mogen doen.  

 

Het zwembad is een dorpsvoorziening, die voor Nieuw-Weerdinge onmisbaar blijkt, een voorziening 

die we als bestuur, gebruiker en vrijwilliger met alle mogelijke middelen in stand willen proberen te 

houden. Dit lukt mede omdat het zwembad al jaren veel vrijwilligers heeft die zich op verschillende 

manieren inzetten voor het zwembad. Namens al die vrijwilligers van zwembad De Wieke hebben 

enkele bestuursleden, afgelopen januari tijdens de nieuwjaarsreceptie, de Pluim 2011 in ontvangst 

mogen nemen. Een uitreiking van de Pluim 2011 waarbij het duo Dina en Knelske een oproep deed 

om toch zoveel mogelijk het zwembad te steunen door onder andere donateur te worden.  

 

Wij kunnen u melden dat eind mei meerdere vrijwilligers rond gaan om de donateurkaarten á 10 

euro bij u thuis te bezorgen. Hebben deze vrijwilligers u gemist, bent u nog geen donateur en wilt u 

het zwembad ook op deze manier financieel steunen, dan kunt u dat kenbaar maken bij de kiosk. Een 

van de vrijwilligers zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

 

Zoals al meerdere keren geschreven, het zwembad is dringend op zoek naar vrijwilligers voor de 

schoonmaak. Willen we een zwembad dat voldoet aan eisen op het gebied van hygiëne voor onszelf 

en voor onze kinderen, zonder een al te grote belasting te leggen op deze vrijwilligers, dan zal de 

schoonmaakgroep uit minimaal 60 personen moeten bestaan. En het moet toch mogelijk zijn om in 

Nieuw-Weerdinge, met 3.500 inwoners, een groep van 60 personen bij elkaar te krijgen. Helaas is 

deze groep nu nog zo klein dat een dagelijkse schoonmaak gedurende het seizoen wel een te zware 

belasting gaat worden. Wilt u zich inzetten voor het zwembad en u aanmelden als vrijwilliger, dan 

kunt u contact opnemen met Belinda Helder. Ook kunt u zich hiervoor melden bij de kiosk. 

 

In verband met nationale dodenherdenking zal het zwembad vrijdag 4 mei om 18.00 uur sluiten.  

 

Bestuur zwembad de Wieke
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TOENEMENDE BELANGSTELLING VOOR INFOHUUS NIEUW-WEERDINGE 

NU VERKRIJGBAAR BIJ INFOHUUS PLASTICAFVAL ZAKKEN 

Mede als gevolg van een gestegen belangstelling, werkt het Infohuus  

in toenemende mate samen met vrijwilligers uit het dorp die u met raad en daad terzijde kunnen 

staan wanneer u daar behoefte aan heeft. 

 

Als u bijvoorbeeld: 

• hulp nodig heeft op het gebied van kleine klusjes in de tuin  

• graag eens van iemand bezoek ontvangt  

• boodschappen nodig heeft  

• met iemand wilt gaan wandelen  

• iemand zoekt die uw mantelzorgtaken eens van u overneemt  

En voor deze zaken geen beroep kunt doen op familie, vrienden of bekenden staan een viertal 

vrijwilligers uit het dorp voor u klaar. Om een afspraak te maken kunt u tijdens openingsuren bij ons 

langs komen, bellen met ons telefoonnummer (0591 764019) of een e mail sturen naar 

nieuwweerdinge@infohuus.nl. 

 

          

Collecte Astma Fonds (binnenkort Longfonds)  

7 t/m 12 mei 2012 

 

Astma voorkomen met een vaccin 

Leven zonder benauwd te zijn en medicijnen te gebruiken. Een 

droom die werkelijkheid wordt? Wetenschappers werken aan 

een vaccin waarmee je astma bij kinderen kunt voorkomen. Het 

Astma Fonds (binnenkort Longfonds) financiert dit onderzoek. 

 

Dr. Hermelijn Smits van het Leids Universitair Medisch Centrum, is een van de onderzoekers. ‘We 

willen een vaccin ontwikkelen dat het best te vergelijken is met het vaccin dat elk kind krijgt bij 

kinkhoest. Het vaccin tegen astma zal dan worden gegeven aan jonge kinderen met een verhoogde 

kans op astma. Het vaccin onderdrukt vanaf het begin alle overdreven ontstekingen in de longen 

tegen onschuldige stoffen. Daardoor krijgt astma geen kans om ontstekingen zich te ontwikkelen’. 

 

Ze verwacht dat het nog een tijd kan duren voordat het vaccin beschikbaar is. ‘Wij doen het 

onderzoek met een team. Maar op het moment dat meerdere universiteiten aan kunnen schuiven, 

kan het onderzoek sneller verlopen’, aldus Hermelijn Smits. Onderzoek naar het vaccin kost veel geld. 

Hoe meer geld beschikbaar is voor dit onderzoek, hoe sneller de resultaten. ‘Het zou fantastisch zijn 

als wij met dit vaccin in toekomst astma bij kinderen kunnen voorkomen. Dit zou een doorbraak 

betekenen in het voorkomen van astma.’ 
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Doorbraken 

Het Astma Fonds (binnenkort Longfonds) zorgde al voor doorbraken zoals de inhalator en revalidatie 

voor longpatiënten. We strijden niet alleen tegen chronische longziekten, we willen ook gezonde 

longen gezond houden. Daarom financieren we onderzoek naar een vaccin tegen astma en maken 

we ons sterk voor gezonde scholen. Zo willen we niet dat scholen naast snelwegen worden gebouwd. 

 

Alexandra Alphenaar  

Ook actrice en zangeres Alexandra Alphenaar zet zich in voor gezonde longen. ‘Als kind had ik last 

van astma. Gelukkig heb ik er sinds mijn puberteit geen last meer van gehad. Als ik avond aan avond 

in het theater sta te zingen en spelen, voel ik hoe belangrijk het is om gezonde longen te hebben. 

Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zet ik mij in voor gezonde longen.’  

 

Steun het Astma Fonds! 

Om voor nieuwe doorbraken te kunnen zorgen, blijft het Astma Fonds wetenschappelijk onderzoek 

financieren. Daarvoor is veel geld nodig. Van 7 t/m 12 mei 2012 is de collecte van het Astma Fonds. 

Geef aan de collectant of sms LONG naar 4333, u doneert dan direct € 1,50 aan het Astma Fonds.  

 

Astma Fonds wordt Longfonds 

In Nederland zijn 1 miljoen mensen met een chronische longziekte, zoals astma, COPD of een 

zeldzame longziekte. Het Astma Fonds zet zich in voor iedereen met een chronische longziekte en wil 

gezonde longen gezond houden. Daarom wordt Astma Fonds binnenkort Longfonds. Want gezonde 

longen zijn van levensbelang. 

 

Voor meer informatie over chronische longziekten en over het Astma Fonds, kijk op astmafonds.nl. 

 

 

DANSEN IN DE BADDE 

Zaterdag 12 Mei is er weer dansen in de Badde. 

U kunt er stijldansen, oude dansen en country dansen. 

Aanvang 20.00 uur. 

U bent van harte welkom. 

 

 

NIEUWS VAN BUURTVERENIGING NOOITGEDACHT 

Op zaterdag 31 maart jl. hebben wij in Heegen Zaalverhuur ons seizoen geopend met een magische 

avond. Helaas waren er maar weinig leden, want het was een avond om niet gauw te vergeten. 

Bert the Magicman, onze plaatsgenoot, heeft ons volledig in verwarring gebracht. Ongelooflijk hoe 

hij ons kon verrassen met zijn goochelkunsten. Echt de moeite waard om hem een keer te 

aanschouwen. Bert, namens de Buurtvereniging willen wij jou bedanken. 

Bestuur Buurtvereniging Nooitgedacht. 
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TITAN-NIEUWS 

TITAN moest eerst midweeks het inhaalduel in en tegen Veelerveen spelen. In de 

eerste helft was het nog een redelijk gelijk opgaande strijd. De ruststand was 0 – 

1 in het voordeel van TITAN. Nadat TITAN een kwartier na rust de 0 – 2 had 

gescoord werden de Veelerveners volledig overlopen. Elke vijf minuten viel er 

een goal, eindstand maar liefst 0 – 7. Vervolgens speelde TITAN de uitwedstrijd 

tegen Zwartemeerse Boys. Hoewel de Nieuw-Weerdingers de bovenliggende 

partij waren gaf de tegenstander een lesje in effectiviteit hetgeen resulteerde in een 2 – 0 

achterstand bij rust. 

 

Na rust stelde TITAN snel orde op zaken en werd het 2 – 2. Het veldoverwicht werd niet verder 

uitgebaat en er kwam geen verandering meer in de stand. Afgelopen zondag kwam TEVV op bezoek. 

Voetballend gezien was TITAN veruit de beste ploeg, maar TEVV liet zien dat het een aantal routiniers 

in de ploeg heeft. Er werd met een stand van 1 – 1 gerust. Na rust waren de ploegen heel lief voor 

elkaar. In de sportieve wedstrijd kwamen beide ploegen nog twee keer tot scoren, eindstand 3 – 3. 

Het einde van de competitie is in zicht. TITAN speelt nog één thuiswedstrijd. 

 

Zondag 13 mei TITAN – Veelerveen Aanvang 14.00 uur 

 

U bent van harte welkom op het sportpark aan de Raiffeisenstraat!  

 

 

VIVA LA DONNA VERWENDAG BIJ HAARSTUDIO KLARIANKE 

Ook dit jaar zullen wij met onze kapsalon voor de 5e keer mee doen aan de landelijke  Viva la donna 

verwendag. 

Deze verwendag is voor dames die getroffen zijn door kanker, of een verleden hiervan hebben. 

Deze keer willen wij een verwen middag gaan houden, en wel op zaterdag 2 juni. Op deze middag 

willen wij 6 dames in de “watten leggen”. 

Ze krijgen kosteloos een kappersbehandeling, schoonheidsbehandeling, en nagelbehandeling 

aangeboden, verder krijgen de dames nog een uitgebreide kleuranalyse, waardoor ze beter in staat 

zijn om inzicht te krijgen welke  kleding, make-up en sieraden het best bij hen past. 

We hebben voor deze verwen middag nog 2 plaatsen beschikbaar. 

Weet u iemand die het verdient om op deze manier verwent te worden, aarzel dan niet en bel naar 

Haarstudio Klarianke 0591-521203 ( vol is helaas vol) 
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Nieuw-Weerdinge laat het zien op 29 mei 

Het dorpsteam nodigt u van harte uit voor de informatiemarkt op dinsdag 29 mei, van 16.30 tot 

20.00 uur in dorpshuis de Badde. Onder het genot van een kop koffie kunt u kijken naar de 

verschillende projecten en activiteiten in het dorp, daarover vragen stellen, of van gedachten 

wisselen met uw dorpsgenoten. 

 

Samen een doel 

Dankzij het dorpsprogramma dat in juli 2010 getekend is, staan de neuzen dezelfde kant op en 

hebben organisaties en bewoners gezamenlijke doelen. Vanaf die datum wordt er ook gericht 

gewerkt aan projecten en activiteiten die helpen Nieuw-Weerdinge nog mooier te maken. 

  

Een greep uit de projecten en activiteiten op 29 mei  

Lefier presenteert de plannen voor de oude bouw; het Infohuus is pas gestart in Nieuw-Weerdinge 

en wil dit op 29 mei nog eens feestelijk onder de aandacht brengen. Op een groot scherm ziet u oude 

foto’s en een film van historisch Nieuw-Weerdinge. U kunt ook kennis maken met de straatcoaches 

die helpen het dorp leefbaar te houden. En dit is nog maar een greep. 

 

Hou daarom 29 mei vast vrij in uw agenda.  

U kunt de uitnodiging halverwege mei in de brievenbus verwachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

     Vooraankondiging 


