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KONINGINNE-VOLLEYBALTOERNOOI WEER GEWONNEN DOOR DE MATEN 1
Het 13e Koninginnevolleybaltoernooi is weer verleden tijd. Helaas moest er op het laatste ogenblik
uitgeweken worden naar de Mondenhal. De regenbuien zochten namelijk precies hun weg over
Nieuw-Weerdinge.
Er was gelukkig rekening meegehouden; de velden stonden inmiddels klaar. Na een kort oponthoud
barstte de strijd los. De stemming zat er al gauw in. Onder luide aanmoedigingen van het publiek
trokken de 22 teams ten strijde voor een plaats in de kwartfinale. Omdat er maar drie velden
beschikbaar waren, waren de wachttijden voor de spelers wel iets langer, maar via een strak schema
liep toch alles op rolletjes. Opvallend was de sportieve en plezierige sfeer waarin de wedstrijden
verliepen. De Wachtmeesterbokaal werd evenals vorig jaar gewonnen door het team van De Maten I;
een knappe prestatie gezien de leeftijd van de
spelers en speelsters. Het ging bepaald niet zonder
slag of stoot. Er was tussen de bovenste vier
ploegen nauwelijks enig krachtsverschil.
De uitslagen in de finale waren:
Om plaats 1 en 2:
De Maten I-De
Zweetkakkers 2-1
Om plaats 3 en 4:
Hangbuikzwijnen-Diekstraas
Cluppie 2-0
Onder luid applaus werden de bekers en de
koninginne-slagroomtaarten uitgereikt.
De traditionele pinkies (droge worstjes) werden als
poedelprijs gewonnen door De Brug.
Tot slot gaat onze dank uit naar de sponsoren in en rond ons dorp, Zij stelden weer prachtige prijzen
beschikbaar voor de grote verloting. Ruim 2000 loten werden er aan de man gebracht. Zonder hun
steun is het niet mogelijk dit toernooi te organiseren.
Al met al was het toernooi weer een groot succes en zien we uit naar het volgend jaar.
De organisatiecommissie.
Onze hartelijke dank gaat uit naar:
Woninginrichting Wachtmeester, Drukkerij Abbes-Hummel, Tiems “Doe Het Zelf” Bouwbedrijf, Heegen
Zaalverhuur, Van Roosmalen Fissering Hilgen advocaten notarissen,
Bakkerij ’t Stoepje (Beertaplein), Jobo Electro, Schoonheidssalon Olga, Hoving Diervoeders,
Motorhuis Jac. Bakker, Massagepraktijk Carla Neef, WCW-Caravans, Kloppenburg’s Textiel, Direkt
Vastgoed en Verzekeringen, Schadecentrum Rengers BV, Totaal Installatiebureau Goeree, Postmus
Administratie & Advies, Pedicuresalon Ina Knol, Slagerij Meems.

1

Streekbode
20 mei 2010

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
23 mei
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Van Elten
Eerste Pinksterdag
30 mei
Plaats: Roswinkel
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten Gemeente De Open Poort:
23 mei
Tijd:
9.30 uur, spreker: dhr. Oosterhuis
Pinksteren/zending
30 mei
Tijd:
9.30 uur, spreker: ds. Fokkert

JAARVERGADERING “DE SCHAATSMARKE”
Op woensdag 26 mei a.s. houden wij onze jaarvergadering in de kantine aan de Wisseldijk.
Agenda:
1
Opening
2
Notulen en jaarverslag
3
Verslag penningmeester
4
Verslag kascontrole
5
Verkiezing kascontrolecommissie
6
Bestuursverkiezing
• Aftredend en herkiesbaar: R. Brakels en R. Jonker.
• Aftredend en niet herkiesbaar: J. Wijnholds en B. Stijckel.
Tegenkandidaten kunnen zich tot punt 6 van de agenda opgeven.
7.
Rondvraag
8.
Sluiting.
Tevens zijn wij dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Het bestuur

OPBRENGST COLLECTE NATIONAAL FONDS KINDERHULP
De collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, dat dit jaar 50 jaar bestaat, heeft 884,04 euro
opgebracht, hetgeen weer meer is dan de voorgaande jaren. Hiermee kunnen weer veel kinderen in
de jeugdzorg een steuntje in de rug krijgen, zoals een lidmaatschap voor een sportclub of een fiets
voor school die in een andere plaats is gevestigd.
Namens alle kinderen: hartelijk dank hiervoor. Ook de enthousiaste collectanten verdienen een grote
pluim voor hun inzet.
Voor nadere informatie: info@kinderhulp.nl of www.kinderhulp.nl
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UITSLAG COMPETITIE KAARTSEIZOEN 2009-2010
Donderdag 6 mei hadden we de laatste
kaartavond van dit seizoen. Na een hapje
en een drankje gingen we over tot de
prijsuitreiking.
Klaverjassen
Kruisjassen
Jokeren
1 Jan de Boer
160903 punten 1 Bart op ’t Ende 3695 punten 1 Ina Middel
1756
punten
2 Lies v.d. Molen 160297 ,, 2 Be Saadhoff
3532 ,,
2 Mw. Katoen
1821 ,,
3 Pieter v.d. Molen 159022 ,, 3 Broer Blom
3504 ,,
3 Grietje Rengers 1827 ,,
Het kaarten begint weer op donderdagavond 26 augustus, aanvang 19.30 uur. Lijkt het u ook wat,
kom dan gerust een avond meespelen. Ons motto, gezelligheid, is troef. Informatie: Ina Middel, tel.
0591 522393.

CULTUREEL LIVE OP ‘T PLEIN
Voor de vijfde keer op rij zal het CLOP-comité wederom een
groots festival op het Beertaplein neerzetten!
Noteer alvast in uw agenda: 11 september 2010, de dag dat
het Beertaplein weer op zijn kop staat!
De invulling van het programma zal in de komende weken
bekend worden gemaakt, wel kunnen wij vermelden dat we in
de middag weer een spetterend programma hebben met een grote diversiteit aan activiteiten.
In de avond zullen beginnende bandjes uit de regio weer een oorverdovend optreden geven!
Noteer dus alvast in uw agenda: zaterdag 11 september grootse plannen op het Beertaplein. Houdt
tevens de komende Streekbodes in de gaten voor meer nieuws.

Groeten, commissie CLOP.
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FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK TRI FYSIO VERBOUWD
De verbouwing van de
fysiotherapiepraktijk Tri Fysio, aan
Zetveld 111 is klaar. Zowel binnen
als buitenom is er hard gewerkt om
een ander gezicht te geven aan de
praktijk.
Sinds oktober 2008 is
fysiotherapiepraktijk Evenhuis
eigendom van de maatschap Tri
Fysio. Eigenaren zijn mw A. de Wit,
mw M. Boets -Hamstra en mw E.
Smit.
In Ter Apel is er een nieuwe
praktijkruimte gebouwd en nu werd
het tijd om ook in het bestaande
pand in Nieuw Weerdinge de huisstijl van Tri Fysio door te voeren.
Het interieur van de praktijk is geheel veranderd en de kenmerkende groene kleur van Tri Fysio is hier
nu ook doorgevoerd.
Door de interne verbouwing is er een oefenruimte gerealiseerd, in deze ruimte staan
trainingsapparaten zoals een loopband, hometrainer, crosstrainer en een pully apparaat. Naast de
fysiotherapeutische behandeling op de bank kan er nu ook revalidatietraining worden gegeven in
Nieuw Weerdinge. Dit scheelt voor u reistijd, voor training hoeft u dus niet meer naar een andere
plaats. In de toekomst zal er ook fysiofitness gegeven worden voor mensen die graag willen trainen in
kleine groepjes onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Met of zonder verwijzing van uw arts bent u welkom in onze praktijk voor behandeling van klachten
van uw bewegingsapparaat. Bijvoorbeeld bij klachten van uw nek,schouders of rug of na een
heupoperatie of
een hartoperatie of
als u training nodig
hebt bij vaatlijden.
Kijk voor meer
informatie op onze
website
www.trifysio.nl
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BESTE INWONERS…..!!!

Wij van het WWW zijn al aan het aftellen……..nog eventjes en dan is het zover!!!
Welke artiesten komen dat is al lang geen geheim meer, maar we willen toch nog even alles voor
jullie op een rijtje zetten, daarom nog even een overzicht van het hele weekend.
Donderdagavond 3 juni: Om 20:00 uur opening van het feestweekend met drive-in
show en later op de avond een VUURWERKSHOW!!!
Vrijdagavond 4 juni:

Om 21:00 uur optredens van Nick en Simon, Bouke en de
band Melrose. (tent open om 20:00 uur).

Zaterdagmiddag 5 juni: Kindermiddag ( 13:30 uur aanwezig) met als thema WK
voetbal Zuid-Afrika. Opgave kan nog tot 22 mei d.m.v.
opgaveformulier in te leveren bij de Badde, deze stond in de
Streekbode van 22 april j.l..
Zaterdagavond 5 juni:

Om 21:00 uur optredens van De Zware Jongens, de band
Pappa di Grazzi, Henk Wijngaard, Mulder en Mulder (van
de Havenzangers en Ronnie Ruysdeal ( van de Sjonnies).

Zondagmorgen 6 juni:

Om 10:00 uur is er een tentdienst van de PKN Kerk
Nieuw-Weerdinge/Roswinkel.
Met medewerking van het groot Chr. Mannenkoor
Stadskanaal en muziekvereniging Juliana/SDG.

Zondagmiddag 6 juni:

Van 14:00 uur tot 18:00 uur afsluiting van het feestweekend,
met diverse optredens van o.a. duo Flex, Danny Sulman, en
natuurlijk zangtalenten uit Nieuw-Weerdinge zelf!!!!!
Deze middag is de entree gratis!!!

We maken er weer een knallend, spetterend Waanzinnig Weekend van!!!!!!!!!
Wij hebben er zin in!!!!!!!
Waanzinnige groeten, Organisatie WWW.
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OPENING ZWEMSEIZOEN 2010 VAN ZWEMBAD DE WIEKE
Voor zwembad De Wieke
begon op 1 mei het
seizoen 2010 onder niet
helemaal, of eerlijk gezegd
helemaal niet, dezelfde
weersomstandigheden als van het vorig seizoen, toen het gedurende april 2009 al zeer warm was.
Maar ondanks, of juist dankzij, de kou en de regen werd de aangeboden koffie, thee en ranja zeer
gewaardeerd door de aanwezige belangstellenden en genodigden, evenals de aangeboden plakjes
cake.
Door de kinderen werd direct het zwembad in gebruik genomen en samen met de
activiteitencommissie werden ballonnen opgelaten. Het poppentheater “De Zwerfkast” trok hierna de
aandacht van jong en oud. Dit theater gaf geheel belangeloos meerdere voorstellingen. Ook tijdens
de Zwem 4 Daagse, die op 14 juni van start gaat, zal het theater weer zonder kosten voor het
zwembad aanwezig zijn, waarvoor alvast onze dank. Meer informatie over dit theater is op
www.dezwerfkast.nl te vinden.
Nieuw dit seizoen is het informatieboekje dat in beperkte oplage in de kiosk te verkrijgen is. In dit
boekje vindt u naast de openings- en lestijden, ook een financieel verslag en het programma van de
activiteitencommissie met o.a. de zwemmarathon op 21 augustus en het fiets ‘m d’r in op 4
september. Ook worden de sponsoren en club van 50 deelnemers hierin vermeld als grote dank voor
hun onmisbare financiële steun.
Onmisbaar zijn ook de vrijwilligers voor o.a. het onderhoud, de kiosk, de activiteiten, het toezicht en de
schoonmaak. Voor wat betreft de schoonmaakvrijwilligers: willen we een zwembad dat voldoet aan de
eisen op het gebied van hygiëne voor onszelf en voor onze kinderen, zonder een al te grote belasting
te leggen op de vrijwilligers, dan zal de groep uit minimaal 50 personen moeten bestaan. Helaas is
deze groep op dit moment dusdanig klein dat een dagelijkse schoonmaak met 2 personen gedurende
het seizoen wel een te zware belasting gaat worden en we moeten gaan nadenken over een
oplossing voor dit probleem. Een mogelijkheid is om over te gaan tot maximaal 3 x per week
schoonmaken, maar nog beter zou het zijn als mensen zich aanmelden om de groep te vergroten.
Wilt u zich inzetten voor het zwembad en uw hulp aanbieden als vrijwilliger voor de schoonmaak, dan
kunt u contact opnemen met Belinda Helder (na 19.00 uur tel. 521609).
Ook kunt u zich melden bij de kiosk.
Vanaf 25 mei, direct na de Pinksterdagen, zullen de donateurkaarten á 10 euro weer rondgebracht
worden. Wilt u meehelpen om de donateurkaarten rond te brengen in uw buurt, of wilt u donateur
worden, dan graag contact opnemen met Jannet Hofman tel 521801.
Als laatste willen we u wijzen op www.zwembad-dewieke.nl de website van het zwembad en vragen
we u de volgende Streekbode in de gaten te houden voor nieuws van de activiteitencommissie over
de door hun georganiseerde activiteiten.
Rest ons u en ons een goede zomer toe te wensen. Het bestuur:
Belinda Helder, Jannet Hofman, Tjitske Katuin, Teunie Perdok, Johnny Scheven.
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4 MEI
Op 4 mei heeft de jaarlijkse stille tocht in Nieuw Weerdinge
plaatsgevonden.
Het heeft ons goed gedaan dat er dit jaar zo velen aan de stille tocht
hebben deelgenomen.
Met name de deelname van vele jongeren heeft ons in positieve zin
verrast.
Het geeft aan dat herdenken zinvol is en zinvol blijft.
Zoals u al in een vorige Streekbode hebt kunnen lezen is de stille tocht dit jaar voor de 25e keer
gehouden.
Na 25 jaar heeft Mw. J. Hilgen-Schoonbeek haar werkzaamheden voor het comité overgedragen aan
Mw. I.Bolk-Schoonbeek.
Mw. J. Hilgen-Schoonbeek is vanaf het begin betrokken geweest bij de organisatie van de stille tocht..
Wij willen haar hartelijk danken voor haar inzet in de afgelopen jaren.
4 mei comité Nieuw Weerdinge.

BOOTTOCHT ZONNEBLOEM
Dinsdag 4mei zijn we ‘s morgens om 7uur met de bus uit Nieuw-Weerdinge vertrokken.Daarna
moesten wij nog mensen uit Bargeres op halen. Toen we ze allemaal in de bus hadden zijn we
richting Meppel gegaan, alwaar de boot al op ons lag te wachten. Eenmaal aan boord zijn we
begonnen met koffie en cake. Vanaf Meppel zijn we naar Zwolle, Kampen en Zwartsluis gegaan. Het
weer was ons die dag goed gezind. We waren om half 5 weer terug in Meppel, zijn toen in de bus
gestapt en waren we tegen 6 uur weer thuis
Al met al een geslaagde dag.

Vrijwilligers zonnebloem, afd. Nw-Weerdinge.

TITAN-nieuws
Het ongelofelijke is toch gebeurt! Enkele weken geleden leek TITAN nog af te
stevenen op rechtstreekse degradatie naar de 2e klasse. Maar de ploeg hervond
zich bijtijds en er werden maar liefst drie thuisoverwinningen behaald. Eerst was
de ploeg met 2 – 1 te sterk voor GVAV Rapiditas. Daarna werd met 2 – 1
gewonnen van het veel sterker geachte MSC. Op de laatste wedstrijd stond TITAN puntgelijk met
Germanicus. TITAN deed wat het moest doen en won met 4 – 1 van STEVO. Germanicus had de
zenuwen niet in bedwang en verloor, waardoor zij rechtstreeks degraderen.
Maar we zijn er nog lang niet. TITAN speelt nu na-competitie voor lijfsbehoud. De tegenstander en
speeldatum zijn nog niet bekend, maar het is goed mogelijk dat er in het Pinkster-weekeinde thuis
moet worden gespeeld. Kijk hiervoor op TV Drenthe, teletekstpagina 305.
TITAN 2 draaide een bijzonder goed seizoen. Er werden slechts twee nederlagen geleden. Een
prestatie die geen enkele ploeg evenaarde, waardoor de vlag al op de voorlaatste speeldag in top
kon. Gefeliciteerd mannen! Ook zijn er al een paar jeugdteams kampioen geworden en er zijn ook nog
een paar teams kansrijk voor een prijs. Succes met de laatste wedstrijden!
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TURNVERENIGING TURNPUNT DRENTHE
Turnvereniging Turnpunt Drenthe viert aan het einde van dit turnseizoen haar 1 jarig bestaan. Nu al
hebben de turnsters van zich doen spreken. Elf turnsters van de nieuwe formatie hebben een
startbewijs behaald voor het NK turnen, een prachtige prestatie.
Afgelopen weekend turnde Claudia Barkhof uit Borger haar 1ste NK in het verre Terneuzen. Door
goed te turnen is ze tot een mooie 34ste plaats gekomen.
Op zondag 16 mei zal in Amsterdam gestreden worden om het NK in de 1ste divisie. Bij de pupillen I
zullen we Lotte Gerritsen (Emmen) in actie zien. Bij de pupillen II is Turnpunt Drenthe goed
vertegenwoordigd maar liefst 4 turnsters strijden in deze categorie mee. Laura Hummel (Schoonoord),
Ilse Bos (Nieuw Weerdinge), Nicolien Langes (Ter-Apel) en Iris Visser (Emmen) zullen hun kunnen
tonen. Bij de junioren is Sarah Mussche (Hoogeveen) er in geslaagd de eindstrijd te behalen. Bij de
senioren, de oudste leeftijdscategorie, zien we Manouk Hensens (Ter-Apel) en Charissa Blaauwijkel
(Stadskanaal) in actie. Vooral van deze laatste wedstrijd wordt veel verwacht. Charissa slaagde er op
de halve eindstrijd nog in het zilver te veroveren.
Twee weken later op zaterdag 29 mei wordt er in Almelo het NK 2de divisie gehouden. Amber van
Leeuwen (Klazienaveen) zal hier bij de pupillen I meestrijden om een plaatsje bij de top van het
klassement. Instap turnster heeft Debby Nikken ook nog kansen voor een startbewijs voor het NK, zij
turnt op 15 mei nog de halve finale.
Op zondag 30 mei zullen de turnsters in het hoogste niveau, de ERE divisie, uitkomen. Ook hier is
Turnpunt Drenthe vertegenwoordigd en wel met Chaira Brinks (Emmer-Compascuum). Chaira heeft
een 3-tal plaatsingswedstrijden moeten afleggen om zover te komen.
Op foto:
Boven: Ilse Bos,
Charissa Blaauwijkel,
Chaira Brinks, Laura
Hummel, Claudia
Barkhof, Lotte
Gerritsen
Onder: Iris Visser,
Nicolien Langes,
Amber van Leeuwen
Voorgrond: Sarah
Mussche
Manouk Hensens
ontbreekt op foto.
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GREPEN UIT HET VERLEDEN

Deze foto is van 1929.
Vaak hadden foto's in die tijd een bijschrift. Bij deze foto stond het volgende geschreven:
“Lijnrechte kanalen, de "Monden", gaan uit het hoofdkanaal naar 't Veen, dat nog geheel of
gedeeltelijk
aan snee is. Het geheele stelsel is wel vergeleken met de tanden van een hark, 't Stadskanaal is de
steel
en sire zit aan 't handvat?? om de centjes bijeen te harken?... de Stad. In de uitgestrekte bezittingen is
dit een aardig plekje: de Weerdinger brug bij de Weerdinger Mond.”
Ter verduidelijking: vroeger noemde men de brug in het Stadskanaal te Ter Apel; Weerdingerbrug.
Vanuit het Stadskanaal is men tussen 1860 en 1870 dit gedeelte Weerdingermond (nu Westerstraat)
gaan graven, tot aan de provinciegrens van Groningen en Drenthe.
Met sire wordt bedoeld de stad Groningen, die door zijn uitgestrekte bezittingen flink wat te zeggen
had.
Reactie 521703 B.B.
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