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EETTAFEL PROJECT 

 

Even een schrijven in zake het eettafel project. Door alle corona 

maatregelen hebben we lang niet gekookt voor onze cliënten. 

Toch wilden wij graag weer starten, we hadden plannen gemaakt. 

Echter er kwam een kink in de kabel,14 dagen voor we zouden 

starten kregen we een schrijven. Die inhield dat we behoorlijke 

kosten kregen. Wij vinden dit niet acceptabel en hebben besloten 

om tijdelijk te stoppen. We zijn momenteel op zoek naar een 

andere tijdelijke accommodatie. Zodra er meer bekend is zullen 

we u inlichten en uitnodigen om weer bij ons aan tafel te komen. 

Wij vinden dit allemaal erg vervelend maar we hebben echter op 

dit moment geen andere keus. Voor inlichtingen kunt u zich 

wenden tot een vrijwilliger van het eettafel project. 

De dames ven het Eettafel project 

 

 

 

 

 

DE BADDEZANGERS 

We mogen weer! 

Vrijdag 5 november 19.30 – 21.30 uur kun je als 

Baddezanger weer zingen. 

 

Je bent van harte welkom op deze gezellige zangavond. 

Vriendelijke zanggroet, 

 

Het bestuur. 

 

 

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: 

 

24 oktober / 31  oktober 

De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk:  

www.pgvv.nl en www.pgnwr.info 

De diensten beginnen om 10.00 uur.  

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

24 oktober 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. J. Kruizinga 

  

31 oktober 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger  Ds. J. Gankema 

 

 

 

 

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 gehaald 

Bellen na 16.00 uur. 

Handelsonderneming Sanders-Stap 

Tel: 06 - 55808002 

Zelf gebreide sokken.  

Verschillende kleuren.  

Telefoon: 0591 - 548 187 

 

Ik ben op zoek naar oude weckpotten. 

Met ringen en beugels. 

Wie heeft er nog wat staan? 

Telefoon: 0591 – 522 763 
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ONTDEK HET PLEKJE 

 

De foto links is gemaakt van 

het schrikhek aan het einde 

van de Raiffeisenstraat op de 

kruising met de Vledders. Acht 

juiste oplossingen binnen 

gekomen. Na loting zijn Frans 

en Geesje Naber de winnaars 

geworden. Gefeliciteerd!  

De bon voor een droge worst kan worden opgehaald op onderstaand 

adres.  

 

Waar staat de scheve boom op de rechter foto? 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. 

Laat ons je antwoord weten. Denk wel aan de kopij inleverdatum. Niet 

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

 

 

  

 

 

MODESHOW 

Jaaaa!!  We houden weer een modeshow! Op 27 

oktober samen met Ballij schoenen bij 

Woninginrichting Wachtmeester en natuurlijk 

met Dames de Vries Mode vanaf 19.00 uur.  

 

Aanmelden is gratis maar wel noodzakelijk!  

 

Dat kan via 

https://damesdevriesmode.nl/modeshow/ of 

via telefoonnummer 0591 -  613 515.  
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RECTIFICATIE SINTERKLAASINTOCHT 

Geachte dorpsbewoners,  

Waar we in de vorige streekbode enthousiast hebben laten weten dat Sinterklaas 

weer in ons dorp komt, middels een intocht zoals we die al jaren gewend zijn, 

moeten we deze keer schrijven dat dit niet helemaal het geval is.  

Wanneer wij de sinterklaasintocht organiseren zoals wij hem kennen, dus bij 

bakkerij Bos en bij de Badde, dan spreken we over een “evenement”. Het bestuur moet zich dan ook 

houden aan alle coronamaatregelen die passen bij het organiseren van een evenement. Helaas 

moeten wij melden dat wij deze maatregelen niet kunnen naleven.  

MAAR….. de sinterklaascommissie zou de sinterklaascommissie niet zijn, wanneer we hier ook weer 

een passende oplossing voor hebben gevonden. Waar wij vorig jaar een prachtig film hebben 

gemaakt willen we eigenlijk Sinterklaas wel weer lijfelijk in het dorp ontvangen. Daarom hebben wij 

besloten Sinterklaas niet bij bakkerij Bos en bij de Badde te ontvangen. Maar kunt u samen met uw 

kind voor uw eigen huis plaats nemen, of wanneer Sinterklaas niet langs uw huis komt, een plekje 

langs de route zoeken. Op deze manier kunt u Sinterklaas verwelkomen en kan uw kind iets lekkers 

van de Pieten ontvangen.  

Hieronder ziet u de route die we op deze dag gaan rijden zodat u kunt zien of we bij uw huis langs 

komen of dat u een plekje langs de route moet zoeken.  

De route is als volgt:  We starten aan het Weerdingerkanaal nz, ter 

hoogte van snackbar ’t Mondje, vervolgens Noordveenkanaal NZ, 

Noordveenkanaal ZZ, Tramwijk NZ, Tramwijk ZZ (vanaf nr 153), 

Weerdingerkanaal NZ +ZZ (over het fietspad), Gedempte Achterdiep 

Achterdiep, P.Beugelstraat, B. Nieuwenhuisweg, J.Lokkerstraat, 

PH.Lindemanstraat, Eerste Kruisdiep Westzijde, De Trippen, De Koare, De stobbe, De Trippen, (klein 

stukje) Menpad, Eerste kruisdiep Oostzijde, Zetveld, Eerste Kruisdiep Oostzijde, Jaagpad, 

Weerdingerkanaal ZZ (tot aan de brug), Weerdingerkanaal NZ, Raiffeisenstraat, Wisken, Bouwte, 

Vennen, Raiffeisenstraat, Zegge.  

 

Sinterklaas zal op zaterdag 20 november 2021 om 13.30 uur starten met de route!! 

Doordat onze stichting afhankelijk is van donaties, willen wij u vragen om een “vrijwillige” bijdrage. 

Indien u een vrijwillige bijdrage zou willen geven dan kunt u dit overmaken op rekeningnummer: 

NL02RBRB0706672933 tnv Stichting Sinterklaas intocht nieuw.  

 

Wij hopen op uw begrip en steun en willen bij voorbaat iedereen die ons een warm hart toedraagt 

alvast hartelijk danken voor hun vrijwillige donatie op welke manier dan ook!! 

 

Met vriendelijke groet, Het bestuur van Stichting Sinterklaas intocht Nieuw-Weerdinge:  

Martin Rengers, Dennis Soetevent, Janny Hoijtingh, Mandy de Vries, Henry Regts , Jacqueline 

Rengers  

Correspondentie adres:  

Vennen 7, 7831 KA, Nieuw-Weerdinge  

Bank: Regio Bank: NL02RBRB0706672933      KVK: 72215356 

E-mail: sinterklaasintochtnwweerdinge@gmail.com   
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VAN HARTE GEFELICITEERD, 90 JAAR!  

 

Annie Everts wordt op 24 oktober a.s. 90 jaar. 

Ken je haar nog? Zou je haar dan een kaartje willen sturen voor 

haar verjaardag? 

 

Adres: 

Annie Everts-Copinga 

Achter de Brink 29 

9531 AZ Borger 

 

 

 

 

 

 

BESTE PARTNER IN HET GEBIED DE MONDEN, 

 

Hierbij deel ik u mede dat ik per 1 november dit jaar ga stoppen als Buurtsportcoach in het gebied de 

Monden. Ik was voor 18 uur in dienst bij het Team Sport van de gemeente Emmen en heb voor 

mezelf besloten weer volledig terug te keren naar het zwembad Aquarena. 

 

Momenteel loopt de sollicitatieprocedure voor het aanstellen van twee Buurtsportcoaches in de 

Monden, een fulltime hbo’er en een parttime mbo’er. Tot die tijd zal de coördinator van de 

Buurtsportcoaches Vincent Mooi fungeren als aanspreekpunt voor de Monden; 

E: v.mooi@emmen.nl 

T: 0652490089 

 

Bedankt voor de korte samenwerking.  

Met vriendelijke groet, Kelly Sanders  Buurtsportcoach Gebieden De Monden 
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HENNY’S VERHOALTJES 

 

"MIEN ALLEREERSTE HERINNERINGEN". 

Dei begonnen toen wie ein joar of drei/vare warren, eigelieks nog eerder want Jacob en ik kroop`n al 

nor mekoar tou deur het toenpad van de boerderij nog veur wie loop`n konnen. Ons toenpad  kwam 

uut bie de sloot noast de kapschure, doar moggen wie nait kommen, doar har ons moeke de 

dreuglien`n en ons pabe verbouwde doar eerappels en gruinten, veural boon`n, en wie moggen nait 

in de boon`n wees`n. Ik was nog gein 4 joar en kwam vrij onverwachts de schure binnen.  

 

Mien olders warren aan het ( ik zel `t netjes zeggen ) donderjoag`n en ik heurde ons moeke giegelend 

roupen: "Nait doun Arent, kaalm aan, ons jong komt`t er aan.In dat zulfde joar warren Jacob en ik  in 

de kapschure aan `t speul`n, wie kreeg`n`t kold.Toen bin ik nor huus goan, rechts noast de "bossum " 

ston de turfbakke, doar bin ik toen mit wat muite opklommen. 

Ik wos dat doar oaltied ein pakkie "zwaluw" lucifer lag woar ons 

moeke `s morgens de kachel mit aan muik. Ik kon d`r net 

biekommen.Terug in de kapschure probeerden wie ein bultje 

stro in de braand te steek`n, dat mislukte meerdere keer`n mor 

uuteindeliek hadden wie ein vuurtje. Mor eem`n loater ston de 

huile holten kapschure mit pakken stro in lichte laaie.  

 

Wie wuien zo bange dat wie ons in de keet verstopten op de kop van de achterwieke. Eem`n loater 

heurden wie het knetter`n van het enorme vuur en doar boom`n uut het angstige gegil van onze 

moeke`s: "Jacob !!!" "Henny !!!". Ze dochten dat wie nog in de brandende kapschure warren. 

Gelukkig von opa de Graaff ons toen in de keet. Onze moeke`s mossen toen schrei`n van 

bliedschap.`s Oavends kwammen d`r twei veldwachters bie ons thuus om alles op te schrief`n, ik 

herinner mie nog dat mien moeke d`r mit rood betroand gezicht bie zat. Dit was de eerste, mor nait 

de leste grode fout in mien leef`n, vanoaf dei tied wuien wie oaltied stief in de goaten holl`n. Johan 

Cruijff was toen nog nait geboor`n mor opa 

de Graaff zee toen al: "Elk noadeil et ook 

zien veurdeil, wie emmen nou ein mooie 

nei-e kapschure, nait van hold mor van 

golfploat`n".  

 

Och de schrik en paniek was het slimste 

west omdat ze ons eerst nait vinnen 

konnen. Loater wui d`r (in ieder geval 

teeg`n ons) nooit meer over proat. 
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NIET VERGETEN !!! STEMMEN VOOR DE RABO CLUBSUPPORT 

 

U kunt van 4 t/m 25 oktober stemmen op de volgende 

Nieuw Weerdinger deelnemers: 

- De Streekbode   

- Voetbalvereniging TITAN 

- Jeugd NWVV/Titan 

- Stichting Sporthal 

- Stichting Volksvermaak 

-  T.C. Nitec 

 

 

Er zijn 2 mogelijkheden: 

 

1. Hoe kan ik stemmen op mijn favoriete club? 

Vanaf 4 oktober kun je stemmen via de Rabo App. Ga naar het overzicht van deelnemende 

clubs, selecteer je drie favorieten en stemmen maar! 

 

2. Je bankiert wel via de RABO-bank, maar je bent nog geen [gratis] lid van de RABO-bank. 

Ga dan naar jouw RABO Internetbankieren of de RABO app. Klik op ‘Zelf regelen’ en dan 

‘Mijn lidmaatschap’. Hier kun je alsnog gratis lid worden van de RABO-bank. Vervolgens kun 

je ook je stemmen uitbrengen. Mogelijk moet je even wachten, maar dan kun je weer de bij 

1 beschreven procedure doorlopen. 
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IN MEMORIAM…….HENNY DUBBELBOER 

 

Afgelopen zomer achter in toene: ‘Goh most nou es luuster’n, dit is san 

leuk ferhaaltsje’. Ken jij deze vrouw die dit schrijft? Vrouw? zegt mijn 

ega. Het kan ook wel een man zijn’. Op mijn telefoon op de 

sociaalnetwerksite facebook kwam ik in de ‘Nieuw-Weerdinger 

dorpsgroep’ de verhalen van (inderdaad) meneer Dubbelboer tegen. Dit 

zouden ook leuke verhalen zijn om in onze dorpskrant te publiceren. 

(niet iedereen heeft facebook) Ik zocht contact en we maakten begin 

september een afspraak bij hem thuis in Valthermond. Toen ik het pad 

kwam oplopen ging de voordeur al open. Wat werd dit een gezellige 

middag met deze bijzondere, sociale en vriendelijke man. Een man vol 

verhalen en meerdere passies. Een man van wie zijn jeugd zich heeft 

afgespeeld in Nieuw- Weerdinge. Binnen korte tijd hadden we het over van alles en nog wat en 

vertelde hij veel. Over vroeger, over nu, over grappige voorvallen. Over zijn boek ‘Verhalen uit de 

Mond’, uitgegeven in juni 2020. Ik kreeg een exemplaar en vroeg hem het te tekenen. Niet wetende 

dat deze eerste ontmoeting ook meteen de laatste was. We kwamen tot een afspraak om verhaaltjes 

te plaatsen in het komende Streekbode seizoen. Het hoefde niet meteen en ook niet elke editie. 

Deze Streekbode zal de eerste zijn.  

 

Henny Dubbelboer, oud 90 jaar, oudste van 6 kinderen uit het 

gezin van Arend Dubbelboer en Harmanna Niemeijer is 

plotseling overleden op 3 oktober jongstleden. Gewoond aan 

het Weerdingerkanaal ZZ 55. Ging als 18 jarige naar zee als 

keteljongetje. Heeft zich opgewerkt via matroos naar 

bootsman en ‘regeldingen’ op kantoor. Trouwde met Alie Doll 

(Alberdina), de zuster van zijn kameraad. Vanwege zijn 

zeemanswerk hebben ze o.a. gewoond in Hoogvliet 

Rotterdam, Willemsstad West Brabant.  

 

Toen de pensioenleeftijd was bereikt ging het echtpaar wonen in 

Valthermond. Rond zijn 30
e
  jaar ging hij in een bejaardenhuis 

voorlezen aan een blinde man. De verhalen die hij voorlas vond hij 

maar niets. ‘Ik verzon er maar zo van alles bij’. Toen is hij begonnen 

met het opschrijven van de vele verhalen uit zijn jeugd en 

‘werkbelevenissen’. De beschikbare tijd die pensioen met zich mee 

bracht werd door Alie o.a. benut door de vele handgeschreven 

teksten uit te typen. Naast verhalen opschrijven en vertellen was er 

ook de passie voor muziek, muziek maken, dieren en bloemen.  

 

GB. 
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COLLECTE ALZHEIMER  

  

Ik coördineer dit jaar de collecte voor Alzheimer in Nieuw Weerdinge. 

Maar ik kom nog een paar collectanten te kort. Wie mag ik noteren om 

mij en de andere collectanten een paar uurtjes te helpen?  

De collecteweek is van 7 tot en met 13 november. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank,  

Femmie Camies, 06-27325530 of camdo7@kpnmail.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familieberichten 

 

Overleden in mei 2021 

    Naam: Woonplaats Geb. datum Overleden Begr./ Crem. 

Mevr. B. Baas-de Goede Ter Apel 18-01-40 21-05-21 crematie 

Mevr. B. Stap-Kuipers Odoorn 25-01-39 22-05-21 begrafenis 

Mevr. J. Oosterhuis-Smidt Emmen 21-10-35 25-05-21 crematie 

Mevr. A. Strijker-van der Laan Borger 09-12-40 25-05-21 begrafenis 

     Overleden in juni 2021 

    Naam: Woonplaats Geb. datum Overleden Begr./ Crem. 

Mevr. T. Zefat-Grooten Odoorn 11-04-25 01-06-21 crematie 

Dhr. H. Joling Nw-Weerdinge 12-11-46 01-06-21 crematie 

Mevr. C. Veenstra-Schrik Ter Apel 18-06-24 04-06-21 begrafenis 

Dhr. A. Holman Nw-Weerdinge 22-02-48 23-06-21 begrafenis 

Mevr. G. van Oosten-Boonstra Beilen 25-11-32 30-06-21 begrafenis 

     Overleden in augustus 2021 

   Naam: Woonplaats Geb. datum Overleden Begr./ Crem. 

Dhr. H.A. Pals Nw-Weerdinge 17-02-39 30-08-21 begrafenis 
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