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ZONNEBLOEM NIEUW-WEERDINGE  

 
Het 10 jarig feestjaar 
van de Zonnebloem 
Nw Weerdinge is weer 
voorbij. 
We hebben in 2009 
veel voor onze gasten 
mogen organiseren. 
 
Van boottocht tot 
dagbustocht naar 
Duitsland met lekker 
eten na die tijd. 
 
Van bingo avond tot 
onze feestavond in 
november. De 
feestavond stond in 
teken van muziek, 
dans en gezelligheid.  

Van links naar rechts: Grietje Rengers, Jantje Super, Anita Venema en Trientje Strijker. 
 
 
En gezellig was het met Monique met leuke meezingliedjes. 
 
En natuurlijk onze 4 jubilerende vrijwilligers. Die zich al 10 jaar inzetten voor onze gasten. 
Zij hebben op die avond het zilveren speldje met oorkonde gekregen van onze voorzitter Olga 
Huizing. 
 
Voor 2010 hebben ook al weer veel leuke dingen op het programma staan. Op 19 maart een 
toneelavond en 4 mei de dagboottocht. 
 
 
Lijkt het u leuk om als vrijwilliger actief te zijn in Nw Weerdinge voor de Zonnebloem dan kunt u zich 
aanmelden bij Anita Venema tel: 521785. 
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KERKDIENSTEN 
 
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 
28 februari 
Plaats: Het Anker 
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 
7 maart 
Plaats: Het Anker 
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 
 
Baptisten Gemeente De Open Poort: 
28 februari 
Tijd: 9.30 uur, spreker: dhr. Vos 
7 maart 
Tijd: 9.30 uur, spreker: dhr. van Norden 
 
 
TURNSTER TURNPUNT DRENTHE VOLOP IN DE PRIJZEN  
       
13 februari werd er in Drachten voor de 2de turncompetitie van regio Noord. Tevens konden er prijzen 
voor het totaalklassement gewonnen worden door de turnsters.  
  
De junioren 4 begonnen sterk op sprong, Marieke Hadders, Lieke  Oost en Sharina  de Boer sprongen 
netjes. Op brug ging het ook aardig, nog niet foutloos maar weer beter dan de vorige keer. Op balk 
deed vooral Marieke het erg goed ze liet een 10.40 noteren het hoogste van alle meiden. Lieke en 
Sharina moesten de balk beide 1x verlaten helaas. Op vloer werden er 3 nette oefeningen neergezet. 
Marieke scoorde 10.20, Lieke 10.70 en Sharina 9.90. In het dagklassement werd Marieke netjes 4de, 
Lieke 9de en Sharina 11de. In totaal mocht Marieke het zilver in ontvangst nemen. 
  
  
De instapmeisjes waren vandaag wat minder op dreef, op alle toestellen werden foutjes gemaakt 
waardoor een hoge klassering er vandaag niet inzat. Debby Nikken scoorde het best en kwam tot een 
7de plaats. Het beste cijfer haalde ze op vloer 12.150. Daimy  Steenstra werd 11de en behaalde haar 
beste cijfer op brug een 11.650. Charida Griemink kwam er vlak achter met een 12de plaats en een 
mooie 12.30 op vloer. Vera is 17de geworden en heeft met een 12.10 erg netjes gesprongen. Romee 
Gerding kwam vandaag tot een 19de plaats en haalde haar beste cijfer op vloer 11.550. Emma de 
Graaf tot slot kwam tot een 22ste plaats, Emma turnde goed op brug een 11.950. 
  
In de 2de wedstrijd van de dag maakten de pupillen II niveau 5 er weer een spannende strijd van, Ilse 
Bos uit Nieuw-Weerdinge, Nicolien Langes uit Ter- Apel, Iris Visser uit Emmen en Laura Hummel  uit  
Schoonoord, zijn zeker aan elkaar gewaagd. Ilse Bos was degene die vandaag met het goud naar 
huis ging. Op sprong, brug en vloer liet ze het hoogste cijfer van de pupillen noteren, alleen balk ging 
iets minder. Met een totaal van 50.825 bleef ze Nicolien voor. Nicolien mag tevreden zijn met het 
zilver. Iris maakte het podium compleet en pakte vandaag de 3de plaats. Laura is vandaag 4de 
geworden.In het totaalklassement werden de kaarten weer anders geschud. Ilse 1ste, Laura 2de, Iris 
3de en Nicolien 4de. 
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Ook bij de pupillen I was er succes. Amber van Leeuwen turnde goed, ging alleen op balk de mist 
even in en is met een totaal van 50.250 keurig 3de geworden. Door haar 3de plaats bij de 1ste 
wedstrijd mocht ze het zilver meenemen in het eindklassement. Sharon Harms is tot een 14de plaats 
gekomen. Kleine foutjes op balk en vloer maakte ze. Lieke Boerrigter was vooral goed op sprong 
vandaag 12.90. Lieke kwam tot een 17de plaats. 
  
De junioren 3 mochten met elkaar de prijzen verdelen. Sanne Groen uit Weerdinge trok aan het 
langste eind vandaag. Sanne liet op sprong voor het eerst het seizoen een gelukte overslag salto zien, 
deze werd beloond met een 13.15. Sarah Mussche  komend uit Hoogeveen turnde netjes maar 
maakte wat kleine foutjes op balk. Haar beste cijfer was een 12.750 op sprong. Kelly van de Laan  uit 
Valthermond heeft aardige oefenigen laten zien. Vooral vloer en balk werkte ze netjes af. Sanne werd 
1ste, Sarah 2de en Kelly 3de. In totaal mocht Sarah het goud meenemen voor Sanne en Kelly. 
 
Janine Ankum  liet ook vandaag weer zien voor de medailles mee te kunnen doen. Vandaag kwam ze 
ondanks kleine foutjes op sprong en balk tot een mooie 2de plaats. Genoeg voor een overwinning in 
het eindklassement. Charissa Blaauwijkel  moest het vandaag zonder clubgenootje Manouk  Hensens 
doen, die voor school in het buitenland zat. Charissa zette haar beste beentje voor en werd netjes 
1ste. In de eindtotaal moest ze de overwinning laten aan Michelle Ellens. 
  
Dit was eerst de laatste wedstrijd in de regio, vele meisjes zullen we nog terug zien op de 
toestelfinales in Leek later dit seizoen. Nog even een paar weken hard trainen nu en dan gaan we het 
land in voor de wedstrijden. 
 
TITAN-nieuws 
 
Er wordt weinig gevoetbald op dit moment. Er wordt zelfs amper getraind. 
Koning Winter regeert met harde hand en maakt voetbal op het veld op dit 
moment onmogelijk. 
Gebeurt er dan helemaal niets dat het vermelden waard is? Jazeker wel! 
Om te beginnen kunnen we natuurlijk weer bijzonder trots zijn dat de finale van 
het Protos-Weering Toernooi ook dit jaar weer is bereikt. Op de finale-dag ging 
het dan weliswaar wat minder, maar 6e worden van de 100 ploegen. Ik geef het 
je te doen. Super! 
Maar ook andere teams hebben de clubkleuren heel goed verdedigd. Het 4e scoorde hoog op een 
toernooi in Nieuw-Buinen maar met name onze damesteams deden van zich spreken. Op 
verschillende toernooien werd met meerdere teams meegespeeld en een aantal keren is de beker 
meegegaan naar Nieuw-Weerdinge. Geweldig, meiden! 
Vanzelfsprekend hunkeren de meeste spelers weer naar groene velden en we hopen dan ook dat het 
voorjaar zich snel weer aandient. U bent dan uiteraard weer van harte welkom op ons sportpark in 
Nieuw-Weerdinge. 
 
DE LÖZZE VOGELS 
 
Even nog voor alle zekerheid: 27 februari een gezellige avond in De Badde! 
Deze gezellige avond wordt verzorgd door de playbackgroep 50+ “De Lözze Vogels”. 
We beginnen om 20.00 uur en de deur van De Badde is open om 18.30 uur. 
Ook hebben we weer een verloting en u krijgt van ons een kop koffie of thee met ?? aangeboden. 
Hopende u te mogen begroeten, De Lözze Vogels. 
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JUF TRUUS 25 JAAR PEUTERSPEELZAALLEIDSTER 
 
Dinsdagmorgen 9 februari werd er 
gevierd dat juf Truus Hulshof al 25 jaar 
als peuterspeelzaalleidster verbonden is 
aan de peuterspeelzaal (psz) ’t 
Krummelhof. Het werd vooral een 
feestje voor de peuters, geheel volgens 
de wens van juf Truus.    
De grote zaal van de Badde was gevuld 
met peuters en hun ouders, collega’s en 
stagiaires van juf Truus en de leden van 
de ouderraad. Nadat juf Truus en haar 
man, kinderen en kleinkinderen 
aanwezig waren verscheen Fee Weenie 
op het podium. Zij bleek erg verdrietig te 
zijn, maar gelukkig was ook haar zus 
Kieliekielie gekomen. Samen met de peuters werden er verschillende manieren bedacht om Fee 
Weenie weer op te vrolijken. Er werd gelachen, gezongen, gedanst en bloemen verzameld. Echter het 
vrolijkst werd Fee Weenie door de vele vriendjes die ze op het podium kreeg. Tijdens de pauze en na 
afloop van de voorstelling werd juf Truus getrakteerd op vele cadeaus van de peuters, hun ouders en 
collega’s. De ouderraad had ervoor gezorgd dat alle peuters een leuk kunstwerkje voor juf Truus 
konden maken, dat later ingebonden wordt in een mooie map. 
Tanja Wolters en Laura Saadhoff boden een bos bloemen en een juweliersbon bon aan namens de 
ouders en de ouderraad. De Welzijngroep Sedna, vertegenwoordigd door Jack Spijkerman (manager 
p.s.z.) en Hilda Brandsma (teamleider p.s.z.) hadden ervoor gezorgd dat Fee Weenie en haar zus 
Kielielkielie (Klankkleur Projecten) dit feestje kwamen mee vieren. Op de valreep van de morgen 
kwam de razende reporter van de Streekbode ook nog binnenvallen. Hieronder het verslag. 
 
Hoe heb je geslapen vannacht, juf Truus? 
Ik heb heerlijk geslapen. 
 
Hoe voelde je je vanmorgen? 
Prima, zo van, nu ga ik eens even lekker genieten.  Mijn zoon Jacob wou mij zenuwachtig maken, wat 
niet gelukt is,  door te zeggen dat hij ‘Hart van Nederland’ langs zag rijden en T.V. Drenthe.  
 
Hoe was het feestje deze morgen ? 
Super, gezellig, de peuters en hun ouders en ik hebben genoten. Zo wilde ik het ook graag, mijn 
jubileum vieren met de peuters en ouders.  
 
Wat heb je gekregen? 
Heel veel kusjes en handjes, mooie tekeningen, bloemen, cadeaubonnen, een mooie plant en dit 
feestje natuurlijk. 
 
Hoe was het de afgelopen 25 jaar? 
Is het al 25 jaar? Het is voorbij gevlogen.  Eigenlijk is het al 25 jaar plus 1 jaar. Vorig jaar was ik ziek 
en ben ik geopereerd en daarom hebben we het nu gevierd.  
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Ga je nog 25 jaar door? 
Kon dat maar, maar dat zal wel niet meer lukken ha, ha. Wat ik zo net al zei het is voorbij gevlogen en 
ik doe het werk nog steeds met veel plezier. Eerder vond mijn dochter het vervelend wanneer ik weer 
met  verhalen over de peuters kwam. Maar nu zij zelf met veel plezier in de kinderopvang werkt praten 
we er samen veel over.  
 

In welk gebouw ben je 
begonnen? 
Samen met Greetje 
Oldenburger ben ik 
begonnen in ‘De Voor’ aan 
het Weerdingerkanaal 
noordzijde.  Daar heeft de 
piepjonge, razende reporter 
geen weet van. (wellicht een 
tip voor B.B. Grepen uit het 
Verleden). Dat was waar 
Grietje Schimmel en haar 
familie nu woont. Ik had toen 
onze Jacob in de groep. 
  
 
 
 
 

Heeft  de peuterspeelzaal  altijd al ’t Krummelhof geheten?   
Nee, In ongeveer 1984/ 1985 zijn we verhuist van ‘De Voor’ naar een bijgebouw, een voormalig 
gymlokaal van school De Stiep. In 1986 was de officiële opening en kregen we de naam ‘De Rollebol’. 
In 1994 gingen we naar de Badde en in 1996 werd het ’t Krummelhof.  We zijn nu in dienst van 
Sedna, eerder was dat o.a. onder Alcides en stichting Opmaat. 
 
Wat is er anders toen, 25 jaar geleden, en nu? 
Er is veel veranderd, maar ik vind dat de kinderen hetzelfde zijn gebleven. 
 
Wat vond Puk van deze morgen? 
Puk vond het erg leuk en gezellig, ik heb ook een hand van hem gekregen. (Puk is de knuffelpop van 
de peuterspeelzaal en zit ook altijd bij de peuters in de kring. Hij was een poos ziek , thema Hatsjoe, 
maar is nu gelukkig weer beter) 
 
Heb je nog wat toe te voegen? 
Nee, eigenlijk niets. Ik hoop nog lang te kunnen blijven werken met de peuters. Verder heb ik eigenlijk 
niets toe te voegen behalve dan dat ik weet wat je telefoonnummer is. (Waar heb ik zoiets ook al eens 
eerder gehoord?) 
 
Dank je wel voor het interview, juf Truus en nog veel plezier in het werken met de peuters. 
 
De razende reporter! GB
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GREPEN UIT HET 
VERLEDEN 
 
Foto van 22 februari 1929. 
Nieuw-Weerdingers vermaken 
zich op het ijs met allerlei 
spelletjes. 
 
Het was een zeer koude winter 
in 1929. Was het tot in januari 
kwakkelend, begin februari 
kwam er een koudegolf die tot 
half maart de mensen op de 
schaatsen hield. Op 12 
februari werd de 
Elfstedentocht verreden, het 
vroor ‘s morgens bij de start -
18,4 graden. Zelfs de zee was 
bevroren, met de auto reed 
men over de waddenzee naar 
Ameland. 
Vaak werden korte 

baanwedstrijden, over 160 meter, georganiseerd. Het ging om behoorlijke geldprijzen. De winnaar 
won b.v. een voor die tijd hoge bedrag van 60 gulden. In Nieuw-Weerdinge waren enkele goede 
rijders, o.a A. Grooten, die een leuk bedrag bijverdienden. 
 
 
BOB BLIJFT BOB TOT HIJ WEER THUIS IS. 
 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat bijna iedereen wel weet wie Bob 
is: hij drinkt niet en brengt zijn vrienden veilig thuis. Ook het maken 
van de Bob-afspraak is geen probleem. De norm om niet met 
alcohol op te gaan rijden staat ook niet ter discussie.  
 
Desondanks blijkt het voor sommige Bobs wel lastig te zijn om zich 
de hele avond aan de Bob-afspraak te houden en de verleidingen 
van alcohol te weerstaan.  
   
Landelijke sms-dienst  
Om Bob hierbij te helpen, gaat een sms-dienst van start. Als Bob 
zich via de website aanmeldt, krijgt hij tijdens het uitgaan per sms 
een drietal vragen en aanmoedigingen die hem helpen fris te 
blijven en hem eraan herinneren zich aan de Bob-afspraak te 
houden. Als Bob de vragen goed beantwoordt, krijgt hij een heuse 
Bobslee als beloning. De campagne richt zich vooral op de aandachtsgroep van 18 tot 35 jaar en 
duurt tot en met maart.    
Kijk op www.jebenttopbob.nl. 
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IJSVERENIGING “DE SCHAATSMARKE” 
 
Op vrijdag 12 februari waren er weer priksleewedstrijden voor de schoolkinderen uit Nieuw-
Weerdinge. De groepen 5 t/m 8 waren hiervoor uitgenodigd. Het was net als vorig jaar weer een 
spannende strijd. De kinderen werden volop aangemoedigd door ouders, opa’s en oma’s en 
klasgenootjes. Ook is er een wisselbeker, die is vorig jaar gewonnen door De Bentetop. Om deze 
beker te bemachtigen strijden de juffen en de meesters van beide scholen tegen elkaar. Ook dit jaar 
ging de beker weer naar De Bentetop. De volgende kinderen hebben ook een prijs gewonnen: 
 

 
Groep 5  Groep 6  Groep 7  Groep 8 
1 Kaylian Potze  1 Dennis Stratingh 1 Marco Lourens 1 Tom Smidt 
2 Milan Molema  2 Angela Meijer  2 Jeroen te Velde 2 Mariel van Mensvoort 
3 Toby Tieck  3 Jeanine Schuttrups 3 Patricia Schipper 3 Alex Grooten 
4 Robbie Tieck  4 Sander Hofkamp 4 Lars Olijve  4 Iris Veldman 
 
Verder was er o.l.v. Gonnie Brunia weer een ijshockeyclinic. Ook hier deden de kinderen enthousiast 
aan mee. Gonnie, onze hartelijke dank hiervoor. Verder willen we bij deze ook alle vrijwilligers 
bedanken voor hun medewerking 
Ook bedanken wij de volgende sponsoren: 
Drukkerij Abbes-Hummel, Jumbo Ter Apel, Spar Nieuw-Weerdinge, Woninginrichting Wachtmeester 
en de Direct Bank.  
 
Bestuur “De Schaatsmarke”. 
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START COLLECTEWEEK REUMAFONDS 
 
De jaarlijkse, landelijke collecte van het Reumafonds staat voor de deur. In de 
week van 7 tot en met 13 maart zal een van de collectanten ook bij u langskomen om geld in te 
zamelen voor de bestrijding van reuma. Een ingrijpende, vaak onzichtbare ziekte die in Nederland een 
op de vijf mensen boven de twintig jaar treft. In totaal ruim 2,3 miljoen mensen, die als gevolg van 
reuma leven met pijn, vermoeidheid en stijfheid. En met belastend medicijngebruik en frequent bezoek 
aan behandelaars. Onderzoek en ontwikkeling van behandeling en medicijnen kunnen op termijn 
leiden tot genezing. Daar is nog veel geld voor nodig. Ook uw steun. 
 
Onzichtbare ziekte 
Reuma is de verzamelnaam voor diverse zeer pijnlijke aandoeningen aan 
gewrichten, pezen en spieren. Ruim 2,3 miljoen mensen in Nederland moeten 
rekening houden met hun ziekte bij alles wat ze doen. En dat geldt niet alleen voor oudere mensen: 
3.000 kinderen in Nederland hebben geen onbezorgde jeugd als gevolg van reuma. Zij kunnen niet 
vrijuit spelen met leeftijdsgenoten door pijn en beperkingen van hun bewegingsapparaat. Ook het 
vaak zware medicijngebruik met bijwerkingen zoals misselijkheid beperkt de levenskwaliteit. De 
gevolgen van deze ziekte zijn vaak op het eerste oog niet te zien. Daarom heet reuma ook wel de 
onzichtbare ziekte. 
 
Maatschappelijke gevolgen 
Reuma beperkt zich niet tot patiënten en hun omgeving. Tweederde van alle 
reumapatiënten is jonger dan 65 jaar en behoort tot de arbeidsbevolking. De lagere 
arbeidsproductiviteit als gevolg van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en de zorgverlening 
kosten zo'n 13 miljard euro per jaar. Kortom: reuma is een maatschappelijk probleem waarvan we ons 
nog te weinig bewust zijn. 
 
Steun van iedere Nederlander nodig 
Reuma zo snel mogelijk de wereld uit helpen is alleen mogelijk met voortdurend onderzoek naar 
medicijnen en behandelmethoden. Er is al veel bereikt, dankzij het hoge niveau van Nederlands 
reumaonderzoek. Het Reumafonds financiert dit onderzoek, geeft voorlichting en vraagt 
maatschappelijke aandacht voor de ziekte. Voor deze inspanningen krijgt het Reumafonds geen 
overheidssubsidie. Daarom is het geld dat met de jaarlijkse collecte wordt opgehaald hard nodig. 
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