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SPEL-3-DAAGSE NIEUW-WEERDINGE 

Onlangs hebben wij een eind evaluatie gehad van de spel 3-daagse, die eind augustus is gehouden. 

Het is al een poosje geleden maar wij, van de organisatie, zijn enorm te spreken over het resultaat. 

Het waren 3 leuke/geweldige/mooie/spetterende dagen. Daarom willen wij langs deze weg de 

volgende mensen bedanken voor het mede mogelijk maken van deze geweldige spel-3-daagse : 

Jan de Groot, Danny Kiewiet, Woninginrichting Wachtmeester, de Spar, Uw Slager Dijkstra, Zwembad 

de Wieke, M.F.C. De Badde, de Brede School, Dienus Tjeerdsma, Loonbedrijf Potze, de jongens van 

W.K.D Drive-in en alle vrijwilligers die er  voor gezorgd hebben dat het voor  de kinderen drie 

onvergetelijke dagen waren. 

We kijken met een goed gevoel terug naar de spel-3-daagse en hebben al weer een voorzichtige start 

gemaakt met de voorbereidingen voor 2013. 

We  hopen ook volgend jaar weer op net zo'n geweldige deelname als dit jaar. 

 

Met vriendelijke Groet, 

de organisatie van de spel-3-daagse. 

 

SCHOENDOOSACTIE  

- Met als thema 'Samen Delen' is de schoenendoosactie van 

Actie4Kids weer van start gegaan. Kinderen van DE BENTETOP 

vulden schoenendozen met schoolspulletjes, toiletartikelen en 

speelgoed voor kinderen die het minder hebben in deze wereld, 

in weeshuizen, sloppenwijken en voormalige oorlogsgebieden.  

De schoenendozen konden op school ingeleverd worden . Per 

schoenendoos wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd voor transport- en organisatiekosten. De 

schoenendozen van deze actie gaan naar: Moldavië, Roemenië, Oeganda, Sierra Leone en Zambia. 

In totaal zijn er 50 goed gevulde dozen binnen gekomen en 12 november zijn de dozen ingeleverd bij 

de boekencentrale in Emmen, van daaruit worden ze op transport gedaan. 

Wie weet is dit een idee voor andere scholen of instellingen? 

 

groetjes Trijntje en Margriet namens DE BENTETOP. 

 

 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:                       Inleveren kopij:  C. Neef   Weerdingerkanaal ZZ 137 
JRA Meursing Tel 522868   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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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

25 november 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

2 december 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Akkerman 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

25 november 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:   9.30 uur, voorganger: dhr. Stalman 

2 december 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:   9.30 uur, voorganger ds. Pflaum 

   heilig avondmaal 

 

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 

 

    

Te koop: strooizout 25 kg, de hele maand 

november in de aanbieding, €6 per zak gehaald, 

€6,50 gebracht in Nieuw-Weerdinge.  

 

1e Kruisdiep w.z. 87a, tel. 06 18259308 

 

Te koop: onkruidbestrijding met roundup, 

mollenbestrijding, sloten opschonen en zaag-, snoei- en 

tuinonderhoud.  

 

Tel. 06 31082919, dhr. Wieringa 

 

 

Te koop: Gaas t.b.v. kippen/vogels, diverse 

rollen. Biljarttafel Jan Brock, 126x226cm, incl. 

bijbehoren €500,=. Hometrainer MPF 1900 

€100,=. Tv Loewe 67cm breed, gratis. Ronde 

tafel, hout ø 107 cm, gratis.  

 

Tel. 06 25028321 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN 

Middenstand in Nieuw-Weerdinge. Vervolg Weerdingerkanaal z.z. 

 

Aan het Weerdingerkanaal z.z. 132 stond de voormalige brugwachters woning. Van 1938 tot en met 

1945 was het een steunpunt van de Koninklijke Marechaussee te Ter Apel. De woning werd toen 

bewoond door wachtmeester Homburg. Eind jaren 50 vestigde zich hier T. Idema met een winkel in 

huishoudelijke artikelen. 

De woning aan z.z. 133, was vanaf 1921 depot van het Groene Kruis. In 1957 is de woning publiekelijk 

verkocht. W. Eilsing was de koper bij palmslag voor 8050 gulden. In 1963 werden z.z. 132 en z.z. 133 

samengevoegd en verbouwd als warenhuis T. Idema. In 1968 is winkel nogmaals uitgebreid van 80 

m2 naar 300 m2. 

Foto Warenhuis T. Idema na 1968. 

reactie 521703. B.B.  

 

ZONNEBLOEM HERFSTBINGO 

Vrijdagavond 2 november was er voor de gasten van de Zonnebloem een herfst bingo georganiseerd. 

We konden dertig gasten verwelkomen. We speelden 8 rondjes en een super rondje bingo. 

Er waren weer mooie prijzen te winnen. De drankjes en de warme hapjes werden uitstekend 

verzorgd door Heegen zaalverhuur. 

We kunnen terug kijken op een gezellige avond. 

Met vriendelijke dank aan de vrijwilligers voor hun inzet. 

De Zonnebloem afdeling Nieuw-Weerdinge. 

 

Donderdagavond 13 december bezoek kerst Intratuin nader bericht volgt. 
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        Kerstfeest  
 

Vrijdag 21 DECEMBER  
 

in de Badde te Nieuw Weerdinge 
 

Het feest is bedoeld voor inwoners van  
Nieuw Weerdinge van 55 jaar en ouder 

en ook bedoeld voor deelnemers aan de wekelijkse 
activiteiten van de STAVO van 55 jaar en ouder. 

 

Het kerstfeest wordt u aangeboden door de 
 

 
 

Aanvang 16.00 uur tot 20.00 uur 
 

Dit is inclusief een kerstmaaltijd 

Dit kerstfeest zal in het teken staan van  

 zang, muziek en gezellig samen zijn. 

___________________________________ 
Opgave strook: (inleveren in de Badde voor 1 december 2012) want vol is vol 

- Ik kom met 1 / 2 personen 

- Gehaald / gebracht worden (kosten € 3,--) 

Naam:    _____________________ 

Dieet:    _____________________ 

Telefoonnummer:  _____________________ 

Adres:   __________________________________________ 
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UITSLAG VERLOTING JUBILEUMACTIE HAARSTUDIO KLARIANKE  

Klarianke, Zwaantje Veenstra, mevr. Bakker, Rick Hilberts, Maaike Goeree, Manon en voor aan 

Karsten Stavast de mensen die wel wat gewonnen hebben maar niet op de foto staan zijn Harry 

Cosse, mevr. Bakker en Nellie v/d Sterren Het totaalbedrag aan prijzen wat de mensen gewonnen 

hebben is € 440,00 

• verzorgingspakketten van Artego 

• gezichtsverzorging van Alcina 

• stylingpakketten van Goldwell 

• fototoestel en een trolley  

 

 

IN GESPREK MET…..HENK POSTMUS.   (foto) 

Vrijdag 2 november was er  ‘Open huis’ bij Postmus Administratie & Advies. In het pand waar eerder  

op de begane grond een vestiging was van de Rabobank zaten Postmus en zijn medewerkers 

jarenlang op de bovenverdieping. Maar dat is verleden tijd. 

 

HOE IS HET OM VAN ‘BOVEN’ NAAR ‘BENEDEN’ TE GAAN?  

Het is altijd een stuk lichter dan dat het omgekeerd is. Je kunt makkelijker naar beneden lopen dan 

omhoog. Het is tot dus ver een verademing en zeer aangenaam.  Dat geld voor ons maar  zeker ook 

voor onze klanten, die hoeven ook niet meer met al hun spullen naar boven. Het was destijds, in 

1998, de bedoeling dat de bank, binnen niet al te 

lange tijd, zou verhuizen naar de plek waar nu de 

flats staan en wij naar beneden zouden gaan. In 

plaats van 2 tot 3 jaar heeft het 14 jaar geduurd om 

beneden te komen.  In 1988 is de toenmalige bank 

verbouwd en  de inrichting nu is in grote lijnen 

weer zoals het toen was. In 1992, toen ik bij de 

bank werkte, zat ik al in deze kamer en nu 20 jaar 

later weer.   

 

OPEN HUIS, HOE WAS DAT?  

Het is mij wel goed bevallen. We hadden de 

catering goed op orde en we hebben de mensen in de gelegenheid gesteld om te komen kijken. Om 

elkaar en ons te ontmoeten. Het was druk zat.   

WAT GAAT ER NU MET DE BOVENVERDIEPING GEBEUREN?  

Het wordt een woning te huur. We willen er nog wel wat verbeteringen in aan brengen. Veel mensen 

denken misschien dat het  kantoorruimte is, maar vroeger was het de dienstwoning van de 

bankdirecteur of de kassier. Alle ruimtes zijn er nog zoals het toen was. We hebben er ook niet in 

geschilderd want het was toch meer voor even. Maar ja, het had ook wel weer wat.   

HOELANG ZIT POSTMUS ADMINISTRATIE EN ADVIES AL IN NIEUW WEERDINGE?  
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In 1994 ben ik voor mezelf begonnen met eerst kantoor aan huis en in 1998 in dit pand op de 

bovenverdieping.  

 

MET HOEVEEL MENSEN WERKEN JULLIE HIER?  

Met zes en mezelf erbij  is zeven.  

 

WELKE FINANCIEËLE TIP ZOU JE DE NIEUW- WEERDINGERS WILLEN GEVEN?  

Heel ouderwets met een notitieboekje en een potlood al je inkomsten en uitgaven netjes bij houden. 

Deze manier is het begin van goed financieel beheer. Want geld verdienen is een zaak maar geld 

goed beheren is nog veel belangrijker. Er zijn veel mensen die niet uit komen. Je kunt beter een 

stapje terug doen dan er financieel aan onder door gaan. 

 

HEB JE NOG IETS TOE TE VOEGEN?  

Ik wil nog wel een aantal jaren  hier vooruit en dat kan alleen maar  als er klanten komen. Die komen 

er al maar ik hoop dat die dat ook blijven komen. En dat ons open, toegankelijke kantoor zonder 

drempels ook anderen  stimuleert om binnen te komen. Daarnaast hoop ik dat de dienstverlening die 

wij leveren ook gewaardeerd  wordt. 

 

DENK JIJ ALS ‘FRIES OM UTENS’ DAT ER NOG EEN ELFSTEDENTOCHT KOMT? EN ALS DIE KOMT 

WAAR BEN JE DAN? 

Ik weet niet of die komt, maar ik heb wel mijn bedenkingen over de rol van de pers. Die maken 

dingen onmogelijk, kijk alleen maar naar het gebeuren in Haren. Ik ben een beetje te oud en heb ook 

geen startkaart, maar het liefst zou  ik zeggen “ op’e  izers”. Ik denk dat ik gewoon thús ben voor de 

buis. 

G.B.   

 

LET OP!!! LET OP!!! LET OP!!! 

In de maand december wordt er géén oud papier opgehaald.  

 

23 januari 

28 februari 

27 maart 

24 april 

22 mei 

26 juni 

28 augustus 

25 september 

23 oktober 

27 november 

 

 In de maand december 2013 wordt er net als dit jaar géén oud papier ingezameld, dit in verband 

met kerst. Ook in de maand juli wordt er geen oud papier ingezameld.  

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met  

 

Tina Kemper 06 21107089 of 0591 522415. 
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GROEPEN 8 OPENEN HET KLEVE-PROJECT MET RESPECT OP DE DAG VAN ……….( 

 

Donderdag 8 november hebben de groepen 8 van ’t Koppel en de Bentetop op de Dag van Respect 

hun Kleve-project van dit schooljaar geopend. Bij de welbekende “Duif” kwamen de groepen samen 

met hun meester en juf om hun gedachten over Respect uit te dragen. 

Allereerst vertelde dokter Kleve waar het project voor staat. Hij deed dit door uit te leggen waar het 

beeld van de Duif voor staat. Het beeld is gemaakt in 2005 naar aanleiding van 60 jaar vrijheid na de 

Tweede Wereldoorlog. Uit het gebroken hart met vlammen kan toch de “vredes”duif vliegen. De 

vrede overwint en daarvoor is respectvol met elkaar omgaan een voorwaarde. 

Vervolgens mocht meester Grummel vertellen over zijn ervaringen met het Kleve-project, in het 

bijzonder met die van het afgelopen schooljaar. In het 10e project waarin een bezoek gebracht werd 

aan het concentratiekamp Buchenwald werd de doelstelling voor 100% duidelijk. Waar een bezoek 

werd gebracht aan een kamp met een verschrikkelijk verleden gingen de kinderen vol respect om 

met de omgeving en iedereen daarin. Als herdenkingsmoment daar, speelde juf Klaassen op fluit “De 

Roos”, nu las meester Grummel het in gedicht voor.  

Daarna konden de kinderen in hun woorden laten horen wat respect is. In de klas hadden ze 

nagedacht over wat respect voor hen betekende. Twee leerlingen van ’t Koppel lazen ieder een 

gedicht voor: één zelf gemaakt en één treffend gekozen. De leerlingen van de Bentetop hadden met 

Wordle een woordenwolk gemaakt: ieder mocht in één woord zeggen wat respect voor hem/haar 

betekende. 

Het vervolg van het Kleve-project zal in februari zijn bij de Ijsbrekerdag. Dan zal het thema van dit 

jaar voor het eerst aan de orde komen: het respectvol omgaan met andere geloof- en 

levensovertuigingen. 

 

LEERLINGEN OBS ’T KOPPEL WINKELEN IN 

“KOPPELSHOP” TIJDENS 

 WEEK VAN HET GELD  

 

Tijdens de Week van het Geld van 12 tot en 

met 16 november hebben de rekenlessen op 

OBS ’t Koppel in het teken van geld gestaan. 

De leerkrachten hadden een supermarkt 

ingericht waar alle groepen op hun eigen 

niveau gebruik van maakten. 

Deze “Koppelshop” werd op vaste tijden 

bemand door leerlingen uit groep acht.  Zij waren te herkennen aan hun wit gestippelde petjes. De 

Koppelshop beschikte over een heuse kassa met een achterliggend “kantoor”. De leerlingen uit groep 

acht noteerden hoelang ze in de winkel werkten en zorgden ook voor het aanvullen in de schappen. 

Een van de leerlingen riep tijdens de voorbereidingen tegen meester Grummel: “Meester, het is net 

of we echt aan het werk zijn!” Waarop meester zei: “Dat is ook de bedoeling”.  
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De ouders werden bij deze week betrokken tijdens  de zakelijke ouderavond,  op dinsdag 13 

november vanaf 19.30 uur, met als titel: “mag ik Effe geld? Spreker Anita Naus heeft de ouders 

geïnformeerd over financiële bewustwording van kinderen.  

www.obs-koppel.nl 

 

 

SUCCESVOLLE HEROPENING 20 JAAR KAPSALON TRENDY (LOGO) 

Geweldig, geweldig, hoe de reacties waren na de verbouwing van de salon! 

Ik wil hierbij dan ook iedereen bedanken voor de spontane bezoeken, lieve woorden, kaartjes, 

felicitaties en leuke attenties die wij hebben gekregen na de heropening van onze vernieuwde salon. 

Daarbij  mensen die zeiden: "kind dan loop ik hier ook al 20 joar bie die, woar blift de tied…..", 

waaruit ik dan kon opmaken dat wij toch veel trouwe vaste klanten hebben. 

 

Onze klanten konden meedoen aan verschillende acties en natuurlijk onze verloting. In acht weken 

tijd hebben wij 24 prijzen uit 

kunnen delen. Dit alles werd wel 

enorm gewaardeerd. Alle 

prijswinnaars dan ook nog eens van 

harte gefeliciteerd! 

 

En hierbij op de foto de 

prijswinnaars van onze 

kleurwedstrijd. Wat spannend toch 

als je iets wint… Jongens en meisjes 

heel veel plezier met jullie prijs. 

 

En wij….? Wij gaan op naar een 

volgend jubileum…. 

 

Dus graag tot ziens in onze kapsalon! 

 

  Hartelijke groet, 

 

  Team kapsalon Trendy 
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Winterbeurt 

Voor Uw fiets of elektrische fiets 
                                               

€ 30,- 
Controle en afstellen van: 
                                         
* Ketting  * Versnelling 
* Remmen  * Verlichting 
* Wielen  * Banden 
* Balhoofd  * Spaken                                      Exclusief onderdelen 
* Naven  * Trapas                                      WWW.PALSTWEEWIELERS.NL 
* Schoonmaken * Poetsen 
                                              
                                            
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


