De Streekbode - 21 juni 2017

Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137 7831 AJ Nieuw Weerdinge Tel: 522521
Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge Rek.nr 34.59.14.600 E-mail: streekbode@hetnet.nl
Klachten bezorging:
Ginie de Vries 521365

Jaargang 32

Inleveren kopij: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137
en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan"

Nummer: 21

21 juni 2017

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

VOOR DE 1E KEER DE “IEDEREEN VERDIENT EEN MORGEN TOCH(T)” VAN FTC TOERLUST
De fietstoerclub Toerlust uit Nieuw-Weerdinge organiseert op zondag 2 juli a.s. een fietstoertocht
vanuit het Nieuw-Weerdinge. Het betreft een sponsortocht ten behoeve van KWF.
De deelnemers kunnen kiezen uit twee zeer aantrekkelijke routes over fietspaden en verkeersarme
wegen. Er is een korte (gezins)route van 40 km en een langere (racefiets)route van 90 kilometer.
Tijdens de tocht kan men nog bepalen welke afstand men wil gaan rijden.
Bij beide afstanden is er verzorging onderweg. De start van de “Iedereen verdient een morgen
toch(t)” vindt plaats vanuit de kantine van v.v. Titan, Raiffeisenstraat 27, 7831 HW te NieuwWeerdinge. Kleedruimtes en douches zijn aanwezig. Er kan zondag 2 juli a.s. worden gestart vanaf
8.30 uur tot 10.00 uur.
Er is Scan & Go aanwezig. De kosten voor deelname
bedragen € 7,50. NTFU-leden krijgen € 2,00 korting.

Aanvullende informatie is te vinden op de website van de club: www.ftc-toerlust.nl
Samenvatting:
Evenement
Datum
Startplaats
Starttijden
Afstanden
Inschrijfgeld

: Iedereen verdient een morgen toch(t)
: Zondag 2 juli a.s.
: Kantine v.v. Titan, Raiffeisenstraat 27, 7831 HW Nieuw-Weerdinge
: 8.30 - 10.00 uur
: 40 - 90 kilometer
: € 7,50 (€ 2,00 korting voor NTFU leden)
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
25 Juni
Plaats: Roswinkel
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. Klaassens
2 Juli
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
25 Juni
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds J. Gankema
2 Juli
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Heilig Avondmaal

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
afgehaald. Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap. Tel. 06
55808002

Gevraagd: Rommelmarktspullen, (rommel markt
PKN kerk tijdens jaarmarkt) Vrijdagavond 30 juni
vanaf 18.00 bij de straat zetten, wij halen het op.
Of brengen op dezelfde avond bij de kerk Het
Anker. Tel: G. Brunia: 0591-222091 of K. Haan:
06-20118887 of E.Weitering:06-46498016
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ONTDEK HET PLEKJE
Deze foto is gemaakt ‘op de bouw’ bij basisschool De Bentetop. Egge
Groenwold, Roellinda Lever-Blom, Jurriena Rademaker en Thomas
Griemink, wisten het juiste antwoord te geven. Gefeliciteerd! Wat
leuk dat er steeds meer mensen reageren. Dat biedt perspectief voor
het volgende Streekbode seizoen. Er komt voor de vakantie nog één
keer een ‘Ontdek het plekje’.

Waar is dit lijnenspel te zien?
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal n.z. 122, tel: 0591522091.
De juiste plek wordt bekend gemaakt in de volgende Streekbode.

DIERENPENSION “DE EERSTELING”
Vacature:
Voor de bouwvakperiode zoeken wij nog vakantiehulp, het gaat om 7 ochtenden in de week , min
leeftijd 15 jaar.
"De Eersteling"
Nieuwe Schuttingkanaal oz36
7895 TJ Roswinkel
Tel:0591-353254
Mail: eersteling14@gmail.com

DE LAATSTE STREEKBODE VOOR DE VAKANTIE
Beste mensen, even ter herinnering er komt voor de zomervakantie nog één Streekbode uit, nummer
22. Dus willen jullie nog iets laten weten de kopij-inleverdatum is aanstaande maandag 24 juni.

3

De Streekbode - 21 juni 2017

ROMMELEN RONDOM DE
KERK HET ANKER
Tijdens de jaarmarkt van
zaterdag 1 juli houdt de Protestantse gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel een rommelmarkt. Als
u spulletjes heeft voor deze markt dan kunt u ze op vrijdagavond avond 30 juni vanaf 18.00 uur aan
de straat zetten. We komen het tussen 18.00 en 20.00 uur ophalen. Wilt u alstublieft geen grof vuil,
kapotte onderdelen van computers, matrassen, grote meubels, kasten en bankstellen neerzetten.
Deze kunnen we helaas niet meenemen. Alles wat we hiervan overhouden moeten we afvoeren en
dat kost ons een hoop geld, dat is dan jammer van de opbrengst. De markt wordt zoals vanouds
gehouden op het plein voor de kerk en op de parkeerplaats er tegen over.
Er is die dag niet alleen ‘Rommel’ te koop, maar ook de overheerlijke spekkedikken en kniepertjes.
Versgebakken in de dagen voorafgaande aan de markt. De
spekkedikken worden ook ter plekke gebakken. Of houdt u liever van
bruine bonen met spek?
Daarnaast (letterlijk) kunt u genieten van een heerlijk kopje koffie, een
gokje wagen door lootjes te kopen
of uw sjoeltalent tot uiting brengen.
Ook voor de basisschooljeugd zijn er
leuke prijzen te winnen met het sjoelen. Een sanitaire stop kan
achter de kerk in de vernieuwde jeugdhaven gemaakt worden.
Maar ook de deuren van de kerk zijn de hele dag geopend voor
een moment van bezinning, om te luisteren naar en/of mee te zingen met muziek, orgelspel en zang.
Er is een doorlopend programma, dus u hoeft niets te missen. Komt allen en zegt het voort!
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BILJARTNIEUWS VAN BILJARTCLUB DE BADDE
Onze heren van de BADDE 3 hebben dit jaar de Beker- competitie gewonnen. Deze finale wedstrijden
werden gehouden in Veendam. Onze heren wonnen de eerste wedstrijd met 8-0 en toen moesten zij
tegen de groep uit Ter-Apel om plaats 1of 2 en deze wedstrijd werd gewonnen met 6-2. Dus onze
heren waren overduidelijk de beste heren, Van Harte
Gefeliciteerd!
Onlangs hebben wij onderling gestreden om DE BADDE
WISSELBOKAAL. Op woensdag 31mei en vrijdag 2 juni.
Na hele mooie en spannende wedstrijden werden de
volgende personen de eerste vier:
1. D. de Jonge (nieuw lid van de vereniging)
2. R. Kok
3. J. Meems
4. T. Vos (ontbreekt op de foto)
Op 4 september begint de competitie weer. Wij zijn
nog één of twee spelers nodig om met vijf teams de
competitie in te gaan. Dus wilt U graag biljarten op de
middagen kom dan eens op kijken in DE BADDE van
13.00 tot 16.00 uur.
U bent van harte welkom. Wel graag voor 1 juli aanmelden.

KLIMMEN DOOR DE BOOMTOPPEN
Zondag 2 juli is er voor jongeren de activiteit
Klimmen door de boomtoppen in Grolloo vanuit de
betrokken Brede Scholen. Alle jongeren vanaf het Voortgezet Onderwijs tot en met 18 jaar uit het
gebied de Monden mogen hieraan deelnemen! Het gaat om de dorpen Nieuw-Weerdinge,
Weerdinge, Roswinkel en Emmer-Compascuum. Vervoer is op eigen gelegenheid, als dit niet mogelijk
is mag er altijd contact worden opgenomen en gaan we samen kijken naar een oplossing. De eigen
bijdrage is €5,- per persoon, indien dit voor problemen zorgt neem dan ook even contact op. We
gaan klimmen van 13:30 – 16:30 uur, zorg dat je 15 minuten van te voren aanwezig bent.
WATERSKIËN/WAKE BOARDEN OP ERMERSTRAND
Op dinsdagavond 18 juli mogen jongeren uit o.a. Nieuw-Weerdinge meedoen met deze Brede School
activiteit. Het is voor jongeren vanaf het voortgezet onderwijs en tot met 18 jaar. We verzamelen om
18:45 uur bij de waterskibaan op Ermerstrand, vervoer moet je zelf regelen. Van 19:00 – 21:00 uur
hebben we baan voor ons zelf om te gaan waterskiën of te wake boarden. De kosten van deze
activiteit zijn €2,- per persoon. Betalen kan op de dag zelf. Wil je mee doen? Geef je dan op voor 15
juli.
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JAMSESSIE/OPEN PODIUM DE MONDEN
Het is even rustig geweest, maar de volgende sessie staat weer gepland. Op zondag 9 juli van 14:30
uur – 19:00 uur is er weer een Jamsessie in Multi Functioneel Centrum de Badde, in NieuwWeerdinge. Muzikanten laten verschillende soorten muziek horen aan het aanwezige publiek.
Iedereen is van harte welkom om te komen spelen of te genieten van al het live muziek en tevens is
de bar geopend voor diverse drankjes en snacks.
Meedoen? Zing jij of ben je een drummer, gitarist, bassist, toetsenist of
speel je een ander instrument? Kom dan mee doen! Ook beginnende bandjes zijn welkom om te
komen spelen deze middag. Het gaat niet perse om live muziek. Het gaat niet om hoe goed iemand
is, maar om de ervaring en gezelligheid! Met elkaar op een laagdrempelige manier muziek maken en
opdoen van podiumervaring is het doel. We willen op de jamsessie met name beginnende
muzikanten de mogelijkheid bieden om een nummer(s) te laten horen. Afhankelijk van wat je wilt
neem je teksten en/of akkoordenschema’s mee en overleg je met de sessieleider om te kijken of er
andere muzikanten met je mee kunnen spelen. Er is tijdens de sessie een backline aanwezig. Wel
graag zelf je blaasinstrument(en) meenemen.
BUURTVOLLEYBALTOERNOOI
Zoals voorgaande jaren organiseren we ook dit jaar weer een buurtvolleybaltoernooi
vanuit NIEUW WEERDINGE GEZOND!
Datum : zondag 30 juli
Tijd
: 13.00 tot 17.00 uur
Leeftijd: 12/99 jaar
Plaats : veldje bij het dierenparkje de Wenke
Kosten: €2,00 p.p
Teams van 6 á 7 personen
Opgave voor 10 juli aanstaande
Opgeven en meer informatie over al deze activiteiten:
Kim de Vries
Jongerenwerker, Dorpenzorg
jeugd@dorpenzorg.nl
tel: 06-30234011
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NIEUWS VAN BIBLIOTHEEK EMMER-COMPASCUUM – DE MONDEN
Elke woensdagochtend van 11:00 tot 13:00 is er een inloopspreekuur
voor computergebruik: Klik en Tik. U kunt hier stap voor stap leren hoe u
van de computer gebruik kunt maken. U hoeft geen eigen computer mee te nemen, die zijn er in de
bibliotheek!. U kunt in alle rust bijvoorbeeld leren hoe u met de muis werkt op de computer, of hoe u
een bestand opslaat, of hoe sociale media werken. Kom vrijblijvend langs.
Vanaf nu weer geopend: De Vakantiebieb-app. Met deze app kunt u, gratis en ook zonder
abonnement, lezen op uw tablet. U heeft de keuze uit 30 boeken voor kinderen en 30 voor
volwassenen. Ook erg handig om te voorkomen dat uw kind terugvalt in leesniveau in de
zomervakantie.
Verkoop afgeschreven boeken: er is weer veel afgeschreven. Vooral spannende en romantische
boeken voor volwassenen. €1,-- per stuk en 6 voor €5,--. Ook zijn er vele tijdschriften te koop, deze
zijn 20 ct per stuk, of een stapeltje voor een mooi prijsje. Lekker om mee te nemen op vakantie!
De openingstijden van de bibliotheek zijn:
maandag:
11.00 - 17.00 uur.
Tot 14.00 uur wordt u geholpen door een vrijwilliger, daarna is de
bibliothecaris aanwezig.
woensdag:
11.00 - 17.00 uur
Donderdag:
11.00 - 20.00 uur.
Tot 14.00 uur wordt u geholpen door een vrijwilliger, daarna is de
bibliothecaris aanwezig.
Tijdens openingstijden met bibliothecaris kunt u financiële bibliotheekzaken regelen, advies krijgen
en vragen stellen. Ook zonder abonnement bent u van harte welkom. Om te lenen heeft u deze wel
nodig. Een abonnement is gratis tot 19 jaar!Kijk ook eens op onze facebookpagina:
www.facebook.com/bibliotheekemmercompascuum

RIJBEWIJSKEURING
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun
rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor d.d. 30 juni en 21 juli terecht op het spreekuur
in Cultureel centrum 'De Marke', Statenweg 107. Schikt de datum u niet dan zijn er andere
mogelijkheden in de regio . Voor senioren kost de keuring € 35,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met
rijbewijs C/D/E is het € 50,00.
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van
Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088- 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
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Hallo jongens en meisjes, ouders/verzorgers,
Net als in voorgaande jaren organiseert het Sociaal Kultureel Werk een speldriedaagse.
Deze wordt gehouden op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 augustus. Dit is de laatste week
van de zomervakantie.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 worden uitgenodigd hier aan deel te nemen. Ook de leerlingen die
na de vakantie naar groep 3 gaan mogen mee doen. Er is besloten dat ongeacht het aantal
deelnemers gewoon door gaat
Het thema van dit jaar is : Hou van Holland
Het programma is in grote lijnen als volgt:
Dag 1:
Bouwen en spelletjes, bij warm weer waterspelletjes
Deze dag begint om 10.00 uur en is om 15.00 uur afgelopen. Van 12.00 tot 13.00 uur houden we een
middagpauze.
Dag 2:
Je mag verder werken aan je bouwwerk , in de middag is er een vossenjacht
Deze dag begint ook om 10.00 uur en is om 15.00 uur afgelopen. Van 12.00 tot 13.00 uur houden we
weer onze middagpauze.
Dag 3.
Deze dag gaan we doorbrengen bij het zwembad.
Voor de kinderen van groep 7 en 8 is er weer een overnachting bij zwembad.
De kosten voor de drie dagen zijn € 5,00.
Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan op voor vrijdag 15 juli a.s. Je kunt het
opgavenstrookje en de eigen bijdrage in een enveloppe inleveren in De Badde.
Voor meer informatie kun je bellen naar Anja Koops 06-50511752
Naam:……………………………………… geeft zich op voor de Speldriedaagse
Adres:………………………………………
Telefoon:………………………………….
Leeftijd/ zit in groep ..........
Handtekening ouder/verzorger………………………………...
In bezit zwemdiploma: ............................................ Ik blijf slapen bij het zwembad
Ik,…………………………………………… wil meehelpen als vrijwilliger op
Dinsdag 29 augustus
Woensdag 30 augustus
Donderdag 31 augustus.
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Het Raymond Duitscher Toernooi 2017
Aankomend weekend staat alweer de vierde editie van het Raymond Duitscher Toernooi op het
programma op de sportvelden aan de Raiffeisenstraat. Hierbij gaan de elf teams van de gezamenlijke
jeugdcombinatie Nwvv/Titan spelen in acht verschillende categorieën tegen hun leeftijdsgenoten
vanuit de buurverenigingen. Een maandenlange voorbereiding en het vertrouwde compacte
speelschema maakt dat de organiserende commissie helemaal klaar is om de in totaal 45 teams te
mogen begroeten.
Drie dagen lang kunt u genieten van het beste dat Nieuw Weerdinge te bieden heeft. Niet alleen
vanwege de veelbelovende goede resultaten van het vorig jaar. Ook de vrijwilligers laten van zich
horen door ruimschoots van te voren aan te geven toch wel graag iets voor het toernooi te willen
doen. Niet alleen deze vrijwilligers steken hun handen uit de mouwen. Veel senioren van zowel Titan
als Nwvv zijn één of meerdere dagen aanwezig om dit regionale jeugdtoernooi in goede banen te
leiden. Bovendien zullen er vele jeugdleden zelf als vrijwilliger komen opdraven op de dagen dat zij
zelf niet hoeven spelen.
Mede door deze grote groep vrijwilligers en de onafgebroken steun van de sponsoren, veelal vanaf
het eerste uur nauw betrokken bij het jeugdtoernooi, is het de toernooicommissie gelukt om weer
een weekendvullend programma in elkaar te zetten. Op vrijdag 23 juni zullen de Dames en MO- 17
het toernooi aftrappen, zaterdags starten de JO- 9 om 9:00 uur, gevolgd door de JO- 13 en JO- 17
categorie. Het weekend eindigt op zondag met de JO- 11, JO- 15 en JO- 19.
Het RD17- Toernooiweekend zal vanaf begin tot eind gevuld zijn met gezelligheid en lawaai, met
voetbal van allerlei niveaus en leeftijden. Met muzikale omlijsting en ook een springkussen voor de
aller jongste toeschouwers. Er zal elke dag een verloting zijn met vele leuke prijzen en met de vele
wedstrijden in een korte periode zal er veel te zien en beleven zijn. We hopen u te mogen begroeten
dit weekend!
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NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE
De mei maand was een super maand voor ons
zwembad, we hebben gelukkig al vele bezoekers
mogen verwelkomen. Ook merken wij dat er (nog
steeds) abonnementen worden verkocht. Het
zwem seizoen is dus in volle gang, volop
gezelligheid bij ons mooie zwembad!
In deze Streekbode willen wij even kort een paar
regels bij het bad vermelden:
- Bij ieder bezoek aan het bad graag het abonnement mee nemen en tonen aan onze kiosk
medewerkers. Onze vrijwilligers weten niet van iedereen of ze in het bezit zijn van een
abonnement;
-

Alcohol bij het zwembad is niet toegestaan; dit voor de eigen veiligheid van onze bezoekers;

-

Aanwijzingen / verzoeken van ons badpersoneel dienen opgevolgd te worden;

-

Geen fietsen bij de ingang van het zwembad binnen de gele lijnen; wederom voor de eigen
veiligheid van onze bezoekers.

Al onze regels staan overigens duidelijk vermeld bij de ingang van het bad. Wij proberen het verblijf
voor alle bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken, maar hiervoor zijn wel een aantal regels
opgesteld. Wij hopen dan ook op ieders medewerking.
Toch ook nu nog weer een oproepje voor vrijwilligers; er hebben zich gelukkig een aantal (nieuwe)
mensen gemeld, waarvoor onze dank! Maar ook onze vrijwilligers hebben deze zomer allemaal een
keer vakantie, dus wij zijn nog vele mensen nodig. ALLE HULP blijft welkom!
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• Secr. G.J.Soer
• Weerdingerkanaal nz 155
• 7831 HL Nieuw Weerdinge
• Tel: 0591-521367
•

Bankrekening: NL51 RABO 0184 8645 50

•

E-mail: vriessoer@kpnmail.nl

Weerdingerkanaal nz 176
Hier bevond zich oorspronkelijk de groenten-en fruithandel van W. Danker. De heer Ophof nam later
de zaak over. De heer Dol, de volgende eigenaar, verbouwde de zaak tot cafetaria en vond in de heer
Smalbil zijn opvolger. Hij noemde zijn etablissement ‘de Boemerang’. Schoonzoon Fokke Knigge was
de laatste uitbater. Omstreeks 1990 werd de zaak gesloten.
Weerdingerkanaal nz 175
De Végé-kruidenierswinkel van dhr. F. van der molen was vroeger in dit pand gevestigd. Later werd
dit een zaak in bloemen, planten en hoveniersartikelen, gedreven door G.Lever. Na hem kwamen nog
de bloemenzaken van Breider en de Bruin. De laatste stopte in 1980 met zijn activiteiten.
Weerdingerkanaal nz 171
Mevr. H.van Wijk had hier jarenlang een hoedenzaak.
Later vestigde zich hier de groenten- en fruitzaak van de
familie Hilgen. Naast de winkelverkoop hadden vier zoons
elk een ventwijk. W. Hilgen had enkele jaren een
viswinkel in het linkergedeelte van het pand. De verkoop
van groenten en fruit is reeds meerder jaren geleden
gestopt. Jans Hilgen heeft nog een tijdje een ventwijk
gehad. Dit is echter ook al weer een tijd geleden.
Weerdingerkanaal nz 169
J.Tepper had jaren geleden zijn nering als horlogemaker op dit adres. Later werd het pand verhuurd
aan juwelier A. Kremer. Vervolgens werd D. Idema de eigenaar en begon er een rijwielhandel annex
hengelsportzaak.
Weerdingerkanaal nz 168
De eerste eigenaar was H.de Jonge. Jarenlang dreef hij
er zijn zaak in rijwielen en rookartikelen. In het eerste
begin had hij ook nog een kippenfokkerij. In de jaren ’50
kocht D. Idema de zaak. Hij werkte samen met zijn zoon
Tieme die er tevens een gereedschapshandel opzette.
Tieme verhuisde naar zz 156. Zoon Gerrit zette de
rijwielhandel voort. Hij vertrok in 1986.
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