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DE BENTETOP IN ACTIE VOOR DE VLUCHTELINGEN  

Als school zijn we heel spontaan een actie begonnen 

voor de vluchtelingen. Het is goed om dit ook onder de 

aandacht van de kinderen te brengen. 

Er werd een brief opgesteld, daarin stond dat er kleding 

ingezameld kon worden op school. Ook werd er gevraagd of de kinderen een 

schoenendoos wilden versieren en vullen met spulletjes om mee te 

knutselen. Aangevuld met eventueel shampoo en tandenborstel e.d. 

 

Wat hebben de kinderen van de Bentetop hun best gedaan!  

In totaal werden 46 dozen gevuld/versierd. Wat mooi, om de 

vluchtelingkinderen op deze manier, even hun verdriet en angst voor 

even te laten vergeten! Ook hadden we een auto vol kleding.  

 

Op vrijdag 25 september hebben we ‘s middags de schoenendozen afgegeven bij 

de Welkomwinkel aan de Westerstraat in Ter Apel.  

 

De kleding brachten we naar de Welkomwinkel in 

Stadskanaal.  

 

Kinderen en ouders van de Bentetop, die aan deze actie hebben 

meegedaan, willen we namens de kinderen die de dozen in ontvangst 

nemen langs deze weg bedanken. Jullie hebben goed je best gedaan. 

 

Mooi om op deze manier ook iets voor een ander te doen. 

 

 

 

Namens de Bentetop: Simone Sewuster en Margriet van Elten 

 

 

 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 oktober 

Plaats: Het Anker 

Tijd:     10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

  m.m.v. SDG Juliana 

 1 november 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:     10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

   

Baptisten gemeente de Open Poort: 

25 oktober 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:      9.30 uur, voorganger: ds. Gankema 

   

 1 november 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. 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.  

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 55808002 

Te koop:  

12 nette kantinestoelen,  

kleur: blauw.  

Tel. 0591 522 181 
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DONATEURKAARTEN 

De meeste donateurs hebben inmiddels betaald en daar zijn we heel blij mee. 

Voor degene die een rode kaart hebben ontvangen, zou het fijn zijn als u uw naam en adres bij het 

overmaken vermeld. U kunt de € 5,00 overmaken op rekeningnummer: NL09RABO0345914600 

Het bestuur van de Streekbode 

 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

Wij zijn van plan om op 1 december een Sinterklaasactie te houden voor 

kinderen van 0 tot en met 12 jaar. We zamelen in tot en met 24 november. 

Daarna liever niet meer, omdat we het ook nog moeten sorteren. 

Het is de bedoeling dit gratis uit te delen. 

 

Wij hebben daarvoor wel u medewerking nodig. 

Dus hebt u nog speelgoed liggen wat niet wordt gebruikt, zou u dit dan bij mij willen brengen? 

Gretha Bos, Mandebroek 2.  Tel. 521600. 

 

De ervaring leert ons dat er aan knuffels en puzzels weinig behoefte is. Dus die liever niet. 

 

Wij zijn weer in “de Open poort” op de volgende dagen van 11.00 uur tot 16.00 uur: 

3 november, 1 december en 15 december. 

 

 

 

GRIEPVACCINATIE SPREEKUUR 

 

Net als voorgaande jaren zullen de griepvaccinaties op zaterdagochtend gegeven worden: 

 

ZATERDAG 31 OKTOBER 2015 

Tussen 9.00 uur en 11.00 uur 

 

Iedereen die ouder is dan 60 jaar of binnenkort 60 wordt, komt in aanmerking voor de griepspuit. 

Verder worden uitnodigingen verstuurd aan: 

• mensen met suikerziekte 

• mensen met astma en COPD, chronische luchtwegklachten 

• mensen met hart- en vaatziekten 

• mensen met nierziekten 

• gebruikers van medicijnen die de weerstand doen afnemen. 

 

U kunt ongeveer 2 weken van te voren een schriftelijke uitnodiging verwachten. 

 

M. Demircan, S. Handgraaf, huisartsen 
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NIEUW BEHANDELCENTRUM VOOR MENSEN MET ERNSTIG OVERGEWICHT IN HOOGEVEEN  

Met ingang van januari 2016 kunnen mensen met ernstig overgewicht uit het verzorgingsgebied van 

Treant Zorggroep, dichter bij huis terecht voor een compleet programma, dat gericht is op de 

behandeling van morbide obesitas. Tot voor kort werden zij nog doorverwezen naar andere, verder 

weg gelegen, locaties in Nederland.  

Vitalys Nederland, de Nederlandse Obesitas Kliniek en Treant Zorggroep hebben dinsdag 6 oktober jl. 

een samenwerkingsovereenkomst getekend om het gezamenlijke behandelcentrum te realiseren.  

 

Compleet behandelprogramma 

Vitalys, de Nederlandse Obesitas Kliniek en Treant Zorggroep, hebben een gezamenlijke aanpak 

ontwikkeld, voor de behandeling van morbide obesitas. Het programma is gericht op 

leefstijlverandering en wordt veelal ondersteund door een maagverkleinende operatie. Deze ingreep 

wordt uitgevoerd door één van de bariatrische chirurgen van Vitalys en vindt plaats in topklinisch 

ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. De Nederlandse Obesitas Kliniek begeleidt de patiënten, op de 

locatie in Hoogeveen, in een langdurend en intensief traject voor en na de operatie. 

 

Vitalys Nederland 

Vitalys, kliniek tegen overgewicht, helpt mensen die al jarenlang een strijd voeren tegen hun 

overgewicht. Met meer dan 1.200 patiënten per jaar zijn zij één van de grootste klinieken in 

Nederland voor bariatrische chirurgie (operaties die de maag verkleinen). Meer informatie over 

Vitalys op www.vitalys.nl  

 

Nederlandse Obesitas Kliniek 

De Nederlandse Obesitas Kliniek is de grootste en meest gespecialiseerde, zelfstandige kliniek voor 

het screenen en begeleiden van mensen met (morbide) obesitas. Zij doen dit al meer dan 20 jaar en 

werken nauw samen met topklinische ziekenhuizen zoals Rijnstate.  

 

Treant Zorggroep 

Treant Zorggroep levert zorg vanuit drie ziekenhuislocaties en twintig centra voor verpleeg- en 

ouderenzorg in de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal. In de verzorgingsregio van Treant, is 

morbide obesitas een veel voorkomend probleem. Deze oplossing voor obese patiënten, is onder 

meer tot stand gekomen op verzoek van de huisartsen in Hoogeveen e.o. 

 

Mensen met ernstig overgewicht, die in aanmerking willen komen voor het behandelprogramma, 

kunnen voor meer informatie contact opnemen met Vitalys, telefoonnummer 088 – 005 5970 of 

 e-mail info@vitalys.nl.  

 

De formele verwijzing vindt altijd plaats via de huisarts of specialist. 
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Baddenieuws 
 

Peer was in De Badde Op vrijdag 9 oktober organiseerde De Badde weer 

een gezellige avond.  Deze keer was het de beurt aan komiek, 

conferencier en entertainer Peer uut Hardenberg. 

 

Met zijn grappen en grollen zorgde hij voor een avond waarbij de lach van 

het begin tot het einde nauwelijks van de gezichten van de toeschouwers 

verdween.  

 

Hoogtepunt was wel zijn  nummer "Van der Steen met zijn derde 

been". Met grote verbazing van de aanwezigen volbracht hij zijn act 

waarbij hij met drie benen op het podium optrad. 

 

Al weer zo'n avond in De Badde waarvan je met recht kunt zeggen dat de thuisblijvers weer 

eens geen gelijk hadden. 

Tip: reserveer 20 november in uw agenda voor een avond piratenzang m.m.v. het bekende 

piratenkoor De Stormvogels.   Ook weer in De Badde. 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 5 november 2015 

 
VVN afdeling Nieuw-Weerdinge organiseert 

een fietsencontrole bij de basisscholen te Nieuw-Weerdinge, 
Weerdinge en Roswinkel. 

 
Vrijwilligers van VVN afdeling Nieuw-Weerdinge komen langs om de 
fietsen te controleren op o.a.: 

• goed werkende remmen,  

• stuur + handvatten,  

• banden,  

• trappers met reflectors,  

• verlichting. 
 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een deugdelijke fiets meebrengt? 
Dan zorgen wij voor een presentje! 
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VOORUIT KIJKEN!!!! 

In januari 2014 heeft n.a.v. overlast door enkele groepen jongeren, op verzoek van de gemeente 

Emmen en Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge, overleg plaats gevonden met vertegenwoordigers 

van de Nieuw-Weerdinger bevolking en mensen / organisaties, die beroepshalve bij het dorp 

betrokken zijn. Naast de vraag: ”hoe heeft het zover kunnen komen?” was natuurlijk belangrijk: ”wat 

kan eraan gedaan worden om deze problemen in de toekomst te voorkomen?” 

Vanuit die grote groep mensen, werd een werkgroep samengesteld, die diverse keren heeft 

vergaderd om te proberen op deze vragen een antwoord te geven. 

Eén van de conclusies was, dat misschien wel het belangrijkste advies is, om niet van buitenaf over 

Nieuw-Weerdinge, de inwoners en eventuele problemen te spreken, maar om het gesprek aan te 

gaan met de bewoners zelf en van hen te horen waar zij vinden dat de problemen liggen, welke 

oorzaken zijn aan te geven, wat er eventueel aan gedaan kan worden en of men zelf ook een bijdrage 

kan en wil leveren om te helpen e.e.a. te veranderen. 

Belangrijk daarbij is om niet achterom te blijven kijken en te blijven praten over alles wat misschien 

niet goed gegaan is. Nee – we moeten vooruit kijken en proberen met elkaar de leefbaarheid voor 

alle inwoners van Nieuw-Weerdinge te bevorderen. 

Op verzoek van de werkgroep zijn door een drietal inwoners van ons dorp gesprekken gevoerd met 

vertegenwoordigers van onderwijs, kerken, sportverenigingen, jongeren, 55 plusser, ouders en 

personen uit enkele andere organisaties. 

Opvallend hierbij was de inzet en bereidheid van iedereen om te proberen tot een verandering te 

komen. Inmiddels zijn al enkele initiatieven, die in deze gesprekken naar voren kwamen, 

gerealiseerd. 

Hierover kunt u meer lezen in de volgende Streekbodes onder het kopje “Werkgroep dorpsoverleg 

Nieuw-Weerdinge”. 

 

WERKGROEP DORPSOVERLEG NIEUW-WEERDINGE 

Eén van de initiatieven die goed draait, is het weer opstarten van de soos voor jongeren. Met behulp 

van enige vrijwilligers uit het dorp loopt dit inmiddels naar wens. Om de goed ingeslagen weg met 

betrekking tot het soosgebeuren, een goed vervolg te blijven geven, is er nog ruimte voor nieuwe 

vrijwilligers. Hebt u belangstelling, meld dit dan a.u.b. bij het bestuur van SKW of bij De Badde. 

 

De inspanningen vanuit de werkgroep heeft er toe geleid, dat er weer met elkaar wordt gepraat over 

de “problemen” in het dorp. Duidelijk is, dat de gedane inspanningen om tot verbetering te komen 

zijn vruchten begint af te werpen. Het is aanzienlijk rustiger geworden in het dorp. Velen beamen dit. 

Kijk maar eens naar de jaarlijkse spel driedaagse voor de jongere jeugd. Dat was weer een daverend 

succes. Dit mede door de medewerking van de wat oudere jeugd. Zo zien we het graag. 

 

Ook vanuit de plaatselijke sportverengingen wordt naarstig gezocht naar mogelijkheden om de jeugd 

meer te motiveren om aan sport te doen. Sport is een mooie en gezonde vrijetijdsbesteding. Hier 

over zult u binnenkort meer horen vanuit de werkgroep. 
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Positief is ook, dat er de laatste maanden weer veel nieuwe inwoners naar Nieuw-Weerdinge zijn 

gekomen. In augustus/september zijn er maar liefst 18 nieuwe gezinnen in het dorp komen wonen. 

Alle nieuwe inwoners krijgen een goody-bag, die is samengesteld door de werkgroep, met geweldige 

hulp van plaatselijke ondernemers en de gemeente. Dit initiatief zal een goede gewoonte worden in 

de toekomst. 

 

In de komende Streekbodes willen we ook aandacht schenken aan de mensen, die wel graag hun 

kind op een sport willen, maar daar geen financiële mogelijkheden hebben. Ook voor andere zaken, 

zoals aanschaf spullen voor school. Enkele voorbeelden zijn: 

www.stichtingleergeld.nl 

www.participatiewebshop.emmen.nl 

 

Nader informatie volgt. 

 

 

 
Maandag 9 november 2015 

 
 

VVN afd. Nw-Weerdinge organiseert een opfriscursus 
Verkeersveiligheid voor alle leeftijden! 

 
Deze cursus bestaat uit slechts één lesavond en wordt gehouden op: 

maandag 9 november in de Badde. Aanvang 19.30 uur. 
 

Deze voorlichtingsavond is geheel gratis. 
(incl. koffie / thee) 

 
De avond staat onder deskundige leiding van mevr. L. Berends-Jalving, 
rijschoolhoudster hier in Nieuw-Weerdinge. Laat deze kans niet voorbijgaan en zorg, 
dat u op verkeersgebied weer op de hoogte gesteld wordt van de vele 
veranderingen. 
 
U hoeft zich niet op voorhand op te geven. 
 
Bestuur Veilig Verkeer afdeling Nieuw-Weerdinge. 
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De activiteiten voor november. 

 
Onderbouw: 

Woensdag 4 november: Oud Hollandse spelletjes van 13.30-15.30  uur in de Badde. 

 

Donderdag 5 en 12 november:  

MMA voor kids van 16.00-17.00 uur in dorpshuis Weerdinge. 

 

Dinsdag 17 november:  

Danspret voor peuters en kleuters in de Badde van 10.00-10.45 uur. 

 

Alle kinderen gaan hier met school of Calimero naar toe. Peuters hebben zich hiervoor op 

moeten geven. 

 

Bovenbouw: 
Woensdag 4 november:  

Oud Hollandse spelletjes van 13.30-15.30  uur in de Badde. 

 

Donderdag 5 en 12 november:  

MMA voor kids van 17.00-18.00 uur in dorpshuis Weerdinge. 

 

Vrijdag 27 november: Start Voice of Xmas van 15.30-16.30 uur in de Badde.  
 

 

Oogsttijd 
Aardappelen rooien met moderne en oude hulpmiddelen. 
Reacties: vriessoer@kpnmail.nl of tel : 0591 521367 


