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VIOLENACTIE OBS ‘T KOPPEL
Wegens overweldigend succes komen de kinderen van
onze school alweer voor het 5e jaar in week 7 en 8 ( 14
t/m 22 februari) bij u langs om uw bestelling voor onze
violenactie op te nemen.
Ook dit jaar komen deze violen weer van onze vaste
leverancier, zodat u en wij weten dat de kwaliteit goed is.
Op de bestellijst die de kinderen bij zich hebben staat vermeld wat er besteld kan worden en wat de
violen zullen kosten. U kunt hierop uw bestelling in vullen, zodat wij weten wat er besteld moet
worden.
Om de kinderen niet met het geld over straat te laten lopen dient de betaling van de bestelde violen
te geschieden bij de aflevering op zaterdag 17 maart 2012
Op deze zaterdag zullen wij vanaf 9.00 uur de violen bij u thuis afleveren.
Wij rekenen ook dit jaar weer op uw medewerking en hopen op een succesvolle actie.

Alvast bedankt voor uw bestelling,
Ouderraad OBS ’t Koppel
Nieuw Weerdinge
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
26 februari
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
4 maart
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
26 februari
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
Heilig Avondmaal
4 maart
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum
Doopdienst

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

Onkruidbestrijding met
roundup, mollen
bestrijding, sloten
opschonen en zaag-,snoeien tuinonderhoud. Tel.:
0631082919, dhr. Wieringa

Volgende keer hier
uw koopje ??
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GREPEN UIT HET VERLEDEN
Middenstand in Nieuw-Weerdinge
In de vorige streekbode ben ik geëindigd bij Weerdingerkanaal nz. 187. De
eerstvolgende middenstander was Klaas Boelen Autorijschool op nummer 193. Dan volgt op nz. 199
Aalderik Veen als zelfstandig broodventer en vervolgens Joling Aardappel- en Stroohandel op nz.
208. Op nz. 218 was de schoenwinkel en schoenreparatie werkplaats van K. Bijl, tevens kon men er
terecht voor kappen en scheren. Op 27-03-1892 was de fam. Bijl van uit Nieuw Buinen naar Nieuw
Weerdinge verhuisd . In 1952 werd het 60 jaar bestaan gevierd.
Aan Weerdingerkanaal nz. 231, zat Garage Lenze Grooten en zoons, dealer van Jawa- en Cz motoren
en Ferguson tractors en Toyota auto's . Ook hadden ze autoverhuur , ziekenvervoer en
benzinepomp.
Foto garage Grooten en huizen aan Mondenweg. Foto is van ongeveer 1955. De
Mondenweg had toen nog de naam Bakkerslaan en liep tot Valthermond. Van 1910 tot ongeveer
1920 is het een tolweg geweest .
Reactie 521703 B.B.
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RONDJE BARTLEHIEM
De tocht der tochten, de Elfstedentocht ging niet
door. Maar wat hebben we een mooie
schaatsperiode op natuurijs achter de rug. In één
woord Geweldig! Zeer velen hebben genoten van
alle commotie in op en rondom het natuurijs.
(sterkte voor diegenen die in het gips zitten)
Vooral ook omtrent het wel of niet doorgaan van
de Elfstedentocht. In enkele dagen tijd groeide
Elfstedenvoorzitter Wiebe Wieling van bekende
Fries uit tot een bekende Nederlander. In de
krant zegt Wieling dat hij gemerkt heeft hoe
bijzonder de status is van de Elfstedentocht. “Het is een bindend element in onze samenleving. Het
blijkt nog steeds te kunnen, zo’n enorm evenement organiseren met louter vrijwilligers, zonder geld
of commercie. Ik heb het gevoel dat de mensen via de Elfstedentocht zoeken naar verbinding met
elkaar”.
Dinsdagmiddag telefoon “Kun je voor donderdag wat regelen omtrent het thuisfront? Gaan we
rondje Bartlehiem doen!” Mijn (schaats)vriendin en mede lotgenoot omtrent het (dit jaar) niet mee
mogen doen met DE tocht belt op. “ Ja, natuurlijk, dat moet lukken”, zeg ik.
We stappen op op de Blikfeart, halverwege St. Annaparochie en Oude Leije (in het noorden boven
Leeuwarden) en rijden richting Bartlehiem. Het ijs is het eerste stuk niet al te best, maar het gevoel
des te beter. Ik heb hier nog nooit geschaatst, mijn (schaats)vriendin wel, die is hier geboren en
getogen. We komen haar heit (pa) tegen, die als assistent rayonhoofd, nog druk in de weer is met
een ijstransplantatie.
Na een klein praatje gaan we weer want we zijn als vanouds gretig en willen verder. Het ijs is zwart
en glad, er staat weinig wind. Het gaat heerlijk. We komen aan bij Oude Leije, waar we moeten
klúnen. Bij Finkum (weer klúnen), komen we in gesprek met twee mannen, het gaat over het ijs, de
route die zij en wij gaan doen en over DE tocht.
Op naar Bartlehiem. We komen onder het bekende bruggetje door. Er zijn meerdere ‘koek en zopie’
tentjes en het is er nog niet zo druk, later op de middag wel. Ik maak een aantal foto’s en we nemen
onze eerste warme chocomel. Terwijl we op het bankje
zitten trekt de wind aan en begint het lichtjes te sneeuwen.
Wordt het ‘De Hel van het Noorden’?
We gaan niet op weg naar Dokkum (officiële route) maar
richting Oudkerk waar we onder de beroemde tegeltjesbrug
door rijden. Het is inmiddels alweer gestopt met sneeuwen
en ook hier weer prachtig zwart ijs.
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Op enig moment kon je wanneer je de tocht
had volbracht, tegen betaling, een tegeltje
laten maken met daarop je foto die dan
vervolgens op deze brug werd gemetseld. Er
staat ergens nog een familielid uit Emmercompascuum op. Maar ja, vindt die maar
eens. Door de aanwezige pers worden ons
een paar onzin vragen gesteld, we eten een
stuk droge worst en dan gaan we gauw
verder op weg naar de Bonkefeart.
Ook hier weer super mooi ijs. Dat is echt
uitzonderlijk voor dit laatste deel van de route, heb ik uit alle verhalen begrepen. We rijden
uiteindelijk de bocht om naar rechts en dan zie ik de filmbeelden in mijn hoofd voorbij komen. Dit is
dan de Bonkefeart, waar al die helden zijn gefinisht. Voor ons zien we een spandoek hangen. Daar is
de officiële Finish. En ook daar is pers aanwezig. Ze staan te filmen naast het grijze Finish paaltje.
Toch leuk dat we er nu overheen rijden. Ik kijk even opzij om de stemming bij mijn vriendin te peilen.
In 1997 is zij afgestapt en daar heeft ze zeker nu wéér buikpijn van. We kijken elkaar aan en stellen
vast dat onze tijd nog wel komt. Hoop moet je houden.
Aan het einde van de Bonkefeart slaan we rechtsaf en rijden over de Dokkumer EE eerst naar Wyns
en komen na een pittige rit tegen de wind in weer terug in Bartlehiem. We nemen onze tweede
warme chocomel, genieten van de gesprekken en de sfeer en besluiten dat we gezien de tijd nog wel
op en neer naar Dokkum kunnen. Het is wel 12 kilometer tegenwind maar in de wetenschap dat we
op de terugweg door diezelfde wind worden terug geblazen gaan we de uitdaging aan. In Dokkum
schijnt de zon en we genieten van het heerlijke weer, de sfeer en de droge worst. We doen nog een
rondje door Dokkum, we zijn er nu toch en we komen hier niet elke dag op schaatsen, en ‘vliegen’
dan terug naar Bartlehiem. Het gaat heerlijk, maar hoogmoed komt voor de val. Op de gehele route
is één scheur te vinden die vol water staat en laat mij daar nu in terechtkomen. Het water vliegt me
om de oren en aan de omstanders (inclusief vriendin) te horen is het nogal een komisch gezicht.
Gelukkig geen blessures of materiaal pech, wel een
nat pak.
Voor de derde keer aangekomen in Bartlehiem
nemen we nog een laatste warme chocomel, die
mij wel extra lekker smaakt want ik krijg het toch
wel een beetje koud zo met die natte prut om mijn
lijf. Nog een paar foto’s gemaakt en toen de laatste
19 kilometer op huis aan. Onderweg naar huis,
twee zielen één gedachte, zullen we morgen weer?
Ik eindig dit stukje met de woorden van Wiebe
Wieling: Het schaatsen blijft ons in ieder geval
verbinden.
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Grandioze muzikale reis door Europa
met de accordeongroep

Con Affetto

In “De Badde” te Nieuw Weerdinge
Op zaterdag 3 maart 2012
Entree is € 3,50
Wij beginnen om 19.30 uur
Zaal open om 18.45 uur
Kaarten verkrijgbaar in “De Badde”
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TITAN-NIEUWS
Geen nieuws is ook nieuws.
Sinds het verschijnen van de vorige Streekbode is er niet gevoetbald. Sterker
nog, de velden stonden een training ook niet toe. Koning Winter had Nederland
stevig in z’n greep. Mogelijk wordt er voor zondag 26 februari nog een
wedstrijd ingelast, maar voorlopig is volgens de planning de eerstvolgende thuiswedstrijd:
Zondag 11 maart

TITAN – SVV’04

Aanvang: 14.00 uur

U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat.

PLASTICAFVAL ZAKKEN IN DE BADDE

VERHUIZING GELDAUTOMAAT RABOBANK
Onze geldautomaat, die momenteel nog in het 'oude' bankgebouw van
de Rabobank zit, zal verplaatst worden naar MFC de Badde. De exacte
datum is nog niet bekend maar de verwachting is begin maart 2012. Ter
plekke zal ook informatie hangen m.b.t. de nieuwe locatie.
Voor meer informatie kunt bellen met 0591 680680, de Rabobank

ZWEMLESSEN IN (BUITEN)BADEN
Over (bijna) 2 maanden begint alweer het zwemseizoen en de
zwemlessen. Wij willen u graag de volgende informatie geven,
die gedeeltelijk afkomstig is van het Nationaal Platform
Zwembaden.
Leren zwemmen kan in ons waterrijke land van levensbelang zijn. We wonen niet alleen in de buurt
van water, maar we zoeken het water ook graag op. Daarom is het belangrijk dat kinderen al op
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jonge leeftijd leren zwemmen. De basis van het leren zwemmen is het Zwem-ABC. Het Zwem-ABC
bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma's: A, B en C. Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het
begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee
zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen wordt
ook aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het
water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de
bodem gaan.
Het Zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid
een grote rol inneemt en biedt alle vaardigheden die nodig is bij het zwemmen en bij activiteiten op,
in en aan het buitenwater. Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het
behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Wie alle drie diploma's (A, B en C) bezit
krijgt het predikaat Zwemveilig en heeft een “paspoort” voor een leven lang zwem- en waterplezier.
Het is wel raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het halen van het Zwem-ABC. Kinderen
die hun geoefendheid niet op peil houden, lopen de kans dat de opgedane vaardigheden in het water
verminderen of zelfs verloren gaan. Het spreekt uiteraard vanzelf dat zwembad de Wieke daarom
vervolglessen aanbiedt, zoals zwemvaardigheid en bij voldoende deelname snorkelen en survival.
Zwemlessen in buitenbaden heeft meerdere voordelen. Door allerlei weersomstandigheden tijdens
het lessen is er een gewenning aan temperatuurschommelingen. Kinderen wennen aan een vorm van
golfslag door weersinvloeden. En zwemlessers raken vertrouwd met diepte, afstand en een groter
wateroppervlak.
Naast de voordelen van zwemlessen in een buitenbad, heeft zwemlessen in ons eigen zwembad nog
enkele voordelen. Er zijn over het algemeen geen reiskosten en reistijd, het is kleinschalig, vaak is het
zwembad door eerdere bezoeken al bij de kinderen bekend en daarom snel vertrouwd en eigen, van
het lessen met klas- en/of leeftijdgenootjes kan een positieve stimulans en invloed uitgaan. En, niet
onbelangrijk, door te zwemlessen in ons eigen buitenbad, tonen we mede de noodzaak van dit
zwembad en het belang van het in stand houden ervan.
Zoals u ziet: het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. Hierbij hanteert
zwembad de Wieke een leeftijdsgrens van minimaal 5 jaar bij aanvang van het zwemseizoen, voordat
met zwemles A begonnen kan worden. Pas vanaf deze leeftijd kan men de concentratie, het
doorzettingsvermogen en de kracht verwachten die nodig is voor het zwemlessen. Zwemmen is
gezond, sportief, er wordt weerstand en conditie opgebouwd en er is weinig kans op blessures. Al
met al goede redenen om het zwemmen en de zwemlessen in het eigen buitenbad zo veel mogelijk
te bevorderen.
Bestuur zwembad de Wieke
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Tevens is er een verloting met mooie prijzen.
Inlichtingen 0591-353356
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TERUG NAAR DE OORSPRONG VAN HET GELOOF?!
Bezoek dan eens een sjoeldienst. De eerste volgelingen van Jezus (Jesjoea in het Hebreeuws) waren
Joden en later sloten ook niet-joden zich hierbij aan.
Om u uit te nodigen voor een sjoeldienst (synagogedienst), willen wij gelovigen en ook niet-gelovigen
kennis laten maken met het Messiasbelijdende Jodendom.
U zult merken dat de sfeer en de omgangsvormen losser zijn dan u wellicht gewend bent. Het is niet
ongewoon als er in- en uitgelopen wordt, dat er humor wordt gebruikt en men tijdens de dienst soms
gewoon even met iemand praat.
U mag deze diensten op uw eigen wijze beleven.
Wij zijn een gemeenschap van gelovigen, die het volgende gemeenschappelijk hebben:
Het geloof in Jesjoea haMassiach (Jezus de Messias) de Verlosser, de Koning van Israël en de Zoon
van God. Wij vieren naar Joodse traditie de feesten, en komen op zaterdag (sjabbat) in sjoel (de
synagoge) samen om elkaar te ontmoeten en daar ons geloof in de EEUWIGE, de God van Abraham,
Isaäk en Jakob te belijden.
Ook volgen wij de overige Joodse tradities, onder andere : bat/barmitswa, onderdompeling in het
mikwe, het huwelijk onder de choepa en de Joodse gebruiken bij overlijden, uitvaart en begrafenis.
Wij geloven in Jesjoea als de Zoon van God en als de Messias en hebben verder geen
geloofsbelijdenis.
We zijn geen protestantse of rooms-katholieke geloofsgemeenschap, maar een Messiaanse
geloofsgemeenschap die volgens Joodse tradities samenkomt.
Bent u nieuwsgierig geworden naar een samenkomst in een Messiaanse Sjoel?
Dat kan sinds kort in de gemeente Emmen. U bent van harte welkom!
Elke tweede zaterdag (Sjabbat) van de maand is er een samenkomst in het
Gebouw Hebron-gemeente aan de H. Smeengestraat 4 te Emmermeer.
De eerst volgende dienst wordt gehouden op 10 maart 2012 om 11.00 uur.
Voor meer informatie kunt u altijd bellen naar Ger en Hanneke Blesing,
telefoon: 0546-825413 of kijken op onze website: www.messiaansesjoel.nl
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HET DARTTOERNOOI VAN D.C. TITAN
Is dit jaar weer een leuk ,gezellig en spannend toernooi geweest met een geweldig goede opkomst
van 52 personen. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de dames achter de wedstrijdtafel en het
kantinepersoneel die daar in
hun vrije tijd stonden.

Vlnr Marcel Prins, Mischa
Bloem, Ahmidou el Faressi,
Raymond Schonewille en Leen
Koot
Liggend Michael Steinfelder

Wij mogen natuurlijk onze sponsoren niet vergeten zonder wie deze avond niet mogelijk zou zijn
geweest. Dit waren Daktechniek Groningen, Fuhler Metselwerken, Woninginrichting Wachtmeester,
Ossel hakkenbar en Mebo-Floor.
De sportieve uitslagen van de avond waren:
In de winnaarsronde 1 Mischa Bloem 2 Raymond Schonewille 3 Marcel Prins en
In de verliezersronde 1 Ahmidou el Faressi 2 Leen Koot 3 Michael Steinfelder
Tevens had Mischa Bloem de hoogste finish van de avond in de finale met 1 punt verhoogd naar 121
terwijl de hele avond de hoogste finish op naam stond van Marcel Prins.
Als men in Nieuw Weerdinge is geïnteresseerd in het darten kom dan eens een donderdagavond bij
ons langs in de kantine van titan, misschien kunt u beginnen met een leuke sport, hobby.

ABONNEMENTEN EN ZWEMLESSEN IN ZWEMBAD DE WIEKE
In de vorige Streekbode hebben we u toegezegd meer informatie over de abonnementen, de
voorverkoop daarvan en de zwemlessen te geven. De voorverkoopdagen voor abonnementen en de
inschrijvingen voor zwemlessen zijn op donderdagavond 5 april
van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 21 april van 10.00 tot
14.00 uur. Er is bij het zwembad geen mogelijkheid tot pinnen.
Zonder inlevering van een goed lijkende, recente (pas)foto per
abonnementhouder/gezinslid, worden inschrijfformulieren
absoluut niet meer in behandeling genomen.
Gezinsabonnementen zijn alleen mogelijk voor die gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. Per
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gezinsabonnement kunnen er maximaal 2 kinderen bijgeschreven worden. Voor “extra” kinderen in
het gezin kan er een aanvullend abonnement gelijktijdig met het gezinsabonnement gekocht worden.
Kosten abonnement: in de voorverkoop
gezinsabonnement (max. 2 kinderen) €
extra kind(eren) p.p.
€
persoonlijk abonnement
€

daarna
85,00 €
5,00 €
50,00 €

102,50
7,50
60,00

Nieuw: zwemlesbetaling vooraf per gehele periode
Zoals u ziet hebben we de prijzen van de abonnementen onveranderd kunnen laten in vergelijking
met vorig jaar. Ook de zwemlesprijzen zijn onveranderd gebleven. Wel is de betalingswijze van de
zwemleskaarten veranderd. Alle zwemleskaarten dienen nu in één keer betaald te worden op de dag
van opgave.
Voorwaarden voor deelname aan de zwemlessen (en eventueel het zwemexamen):
•

ingevuld inschrijfformulier

•

zwemlesbetaling ineens voor de gehele periode

•

geldige zwemleskaart

•

geldig abonnement

•

minimaal 5 jaar oud op 1 mei 2012

Bij instroming later in het seizoen wordt het gehele seizoen in rekening gebracht.
Zwemlessen die u mist vanwege vakantie en/of ziekte kunnen niet worden ingehaald.
Kosten zwemlessen:
Zwemlessen A, 3 x per week 30 minuten: € 80,00
Zwemlessen B, 2 x per week 45 minuten: € 80,00
Zwemlessen C, 1 x per week 45 minuten: € 40,00
Bij voldoende deelname: zwemvaardigheid, snorkelen, survival, 1 x per week 45 minuten: € 35,00
Voor eventuele vragen over bovenstaande kunt u tijdens de voorverkoopdagen bij ons terecht.
Bestuur zwembad de Wieke

PRET OP DE IJSBAAN
Voor een aantal kinderen van KDC de Tamboerijn uit Emmen, was het vrijdagmiddag 10 februari pret
op de ijsbaan “achter in de Mond”. Samen met de begeleiders mochten ze schaatsen, glijden en op
de slee. Daarnaast werden ze door de ijsvereniging getrakteerd op warme chocolademelk, warme
worstjes en een zakje chips.
De kinderen hebben genoten en willen bij deze het bestuur HARTELIJK BEDANKEN!!!!!
Groetjes van Ruard, Ruben, Steffie en Janine.
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Violen actie OBS ’t Koppel
Wegens overweldigend succes komen de kinderen van onze school alweer voor het 5e jaar in de
voorjaarsvakantie bij u langs om uw bestelling voor onze violen actie op te nemen.
Ook dit jaar komen deze violen weer van onze vaste leverancier, zodat u en wij weten dat de
kwaliteit goed is. Op de bestellijst die de kinderen bij zich hebben staat vermeld wat er besteld kan
worden en wat de violen zullen kosten. U kunt hierop uw bestelling in vullen, zodat wij weten wat er
besteld moet worden. Om de kinderen niet met het geld over straat te laten lopen dient de betaling
van de bestelde violen te geschieden bij de aflevering op zaterdag 17maart.
Op deze zaterdag zullen wij vanaf 9.00 uur de violen bij u thuis afleveren.
Het is voor onze kinderen toch moeilijk iedereen te bereiken , wij geven u zo de gelegenheid als nog
violen te bestellen met het onderstaande opgave strook. In te leveren t/m 4 maart DeTrippen 42
7831 BS Nieuw weerdinge
Wij rekenen ook dit jaar weer op uw medewerking en hopen op een succesvolle actie. Alvast
bedankt voor uw bestelling,
Ouderraad OBS ’t Koppel

Violen actie OBS 't Koppel
Violen

wit

violet
geel
blauw

gemen
totaal-bedrag
gd

€ 7,00 per tray (a 14
st.)

0

0

0

Mini violen

wit

violet
geel
blauw

gemen
totaal-bedrag
gd

€8,00 per tray (a 18
st.)

0

0

0

0

0

0

0
totaal-bedrag

Pot gevuld met
violen
Ø 20 cm € 4,50 per
stuk

0

Hangpot 7,00 per
stuk

0
Totaal te
betalen:

Naam
Adres

Huisnr.

Handtekening
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NOTEN /PAASEI ACTIE GEN-DO-JU

Met de paasdagen voor de deur, organiseert judovereniging GEN-DO-JU weer haar jaarlijks
NOTEN/PAASEI-ACTIE.
Vanaf 15 februari 2012 kunnen judoka’s van GEN-DO-JU bij u aan de deur komen voor de jaarlijkse
paasactie.
Prijzenlijst
- Walnoten, Hazelnoten, Pinda’s
- 3 zakken (noten) naar keuze
- 1 zak paaseitjes (gemengd)
- 2 zakken paaseitjes (gemengd)

euro 2,00 Per zak (333 gram)
euro 5,00 Per 3 zakken (totaal 1 kg)
euro 2,75 Per 1 zak (200 gram)
euro 5,00 Per 2 zak (400 gram)

U kunt uw bestelling bij de judoka’s aan de deur plaatsen of uw bestelling telefonisch doorgeven op
tel. 06 – 20 02 91 15
Alle bestellingen dienen uiterlijk op 14 maart
2012 binnen te zijn. De bestellingen zullen op
28 maart 2012 door de judoka’s worden
uitgeleverd. Mocht u onverhoopt vragen
hebben omtrent deze actie dan kunt u contact
opnemen met:
John Stavast
Voorzitter Gen-Do-Ju mob. 06 - 20 02 91 15
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