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KLEUTERS OBS ’T KOPPEL TE ZIEN IN LIVESTREAM DIRK SCHEELE ! 

                                                             

Hoe leuk was dat. Donderdag 10 februari waren de kleuters van obs ‘t Koppel 

onderdeel van de livestream van niemand minder dan Dirk Scheele.  

 

Elke keer als Dirk Scheele een livestream concert organiseert zijn de kleuters 

van Obs t’ Koppel uit Nieuw Weerdinge van de partij! Dirk leert de kinderen 

nieuwe liedjes die passen bij het seizoen of de tijd van het jaar zoals 

Sinterklaas / Kerst of Pasen. De livestream is altijd erg interactief met een 

combinatie van dans, zang en educatieve filmpjes. Deze donderdag was het thema winter en begon 

Dirk met het liedje Het is Koud. Juf Lisette oefende verder met de kinderen. De kinderen hadden 

samen met juf Lisette gitaren geknutseld en zongen het lied ‘ het is Koud’ van Dirk Scheele en 

begeleiden zichzelf op hun zelfgemaakte gitaren. Juf Lisette speelde mee op haar eigen (niet 

zelfgemaakte) gitaar!! Wat was het een groot succes. Heel de week kwamen de kinderen met de 

gitaartjes op school en zongen ze het lied.  

 

Juf Lisette stuurde een video van het lied naar Dirk Scheele en hij was erg enthousiast. Dirk vroeg of 

hij de video mocht gebruiken in zijn livestream optreden! Daar hoefden we niet lang over na te 

denken! Hoe tof is dat! Onze video in DE livestream van Dirk Scheele! De kinderen vonden het dan 

ook fantastisch om te zien! De echte Dirk Scheele die zomaar over onze klas praat? Bestaat Dirk 

echt? Wauw Dirk klapt voor ons? Juf, juf Dirk zegt obs ‘t Koppel dat is onze school! Dat waren nog 

maar enkele reacties.    

 

Dirk Scheele is al jarenlang een dominante speler in de kindermuziekindustrie en schrijft en speelt al 

meer dan 25 jaar zijn eigen kinderliedjes. Hij begon zijn muzikale carrière als muziektherapeut voor 

kinderen met een beperking. De liedjes sloegen aan, ook buiten zijn werk. Dirk is immens populair 

onder de jonge doelgroep van 2-7 jaar. Kinderen kennen Dirk uit het theater, waar hij wekelijks 

gemiddeld 3x optreedt. Ook is hij bekend van Nickelodeon en YouTube met zijn populaire series. Op 

YouTube krijgen zijn video’s maandelijks 1,5 miljoen weergaven en telt zijn kanaal 55.000 abonnees. 

In 2020 heeft Dirk een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn tomeloze inzet voor het 

welzijn van kinderen via muziek. 

E-mail: streekbode@hetnet.nl                Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600 
      
Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:   
Ginie de Vries   521365   Gonny Brunia - Weerdingerkanaal NZ 122 

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

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

 

27 februari 

Plaats: Het  Anker 

Tijd: 10.00 uur.  Voorganger Ds. P.A. van Elten 

 

4 maart 

Plaats: Valthermond 

Tijd: 19.30 - voorganger Ds. Thon 

 

De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info 
 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

27 februari 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. Tj. Bosscher 

  

4 maart 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger  Ds. M. Nijhoff 

 
De diensten zijn ook te volgen via ons YouTube-kanaal of via onze website  www.deopenpoort.nl 
 

 
 
 
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 € 7,5 

 

Oud ijzer en metalen. Wordt gratis gehaald 

Bellen na 16.00 uur. 

Handelsonderneming Sanders-Stap 

Tel: 06 - 55808002 

Zelfgebreide sokken 

 Verschillende kleuren 

Telefoon: 0591 – 54 81 87 

http://www.pgvv.nl/
http://www.pgnwr.info/
http://www.deopenpoort.nl/
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WINTERSWEEKENDWEERDINGERMOND 1E EDITIE BEDANKWOORD! 

 

De eerste editie van het WintersweekendWeerdingermond is geweest en wat was het een succes 

binnen de regels waarin we iets konden ondernemen! Heel erg bedankt , dankzij jullie opkomst zijn 

wij enorm gemotiveerd om in het aankomende jaar dit opnieuw te organiseren. 

Wij zitten vol ideeën en gaan er vanuit dat de Coronaregels dan niet meer van kracht zijn. 

Wij hopen en gaan er vanuit om dan nog meer uit te kunnen pakken! 

Zonder alle ondernemers die hun steentje hebben bij gedragen en jullie dorpsgenoten die alles 

prachtig versierd hebben was dit niet mogelijk geweest. 

 

Waar ons dorp klein is hebben we met elkaar laten zien dat er iets heel leuks mogelijk is. 

Aankomend jaar met meer muziek, meer eten en  andere omringende activiteiten en hopelijk nog 

meer verlichte huizen en straten hopen wij dat we de 2e editie nog spectaculairder kunnen laten 

verlopen. Voor nu tot ziens en op onze facebook :Lichtroute Nieuw-Weerdinge kun je de winnaars en 

foto’s terug zien van afgelopen December. 

 

 

Alle vrijwilligers  en sponsoren bedankt! 

 

Bakkerij Roelof Bos Veen en Veste Notarissen  

Motorhuis Bakker Bij de Brug 

Tjeerdsma Tuin en Park Supermarkt Hendrik van Klinken  

Snackbar het Mondje Autobedrijf Tjeerdsma  

Van der Veen houtbouw en Zwembaden Kapsalon Trendy  

Gebruikte Keukens Drenthe Kroketten Kunst 

Slagerij Meems  Dakkapel Warenhuis 

Slagerij Dijkstra Schadecentrum Rengers 

Woninginrichting Wachtmeester Simon Strockmeijer Geluid en verlichting 

Accent meubelen Pretmetled.nl 

Kapsalon All4You Direkt vastgoed en verzekeringen 

Sabines Hairfashion Bouwbedrijf Tiems 

In2Hair hair en Beauty Drukkerij Abbes  Hummel 

Haarstudio Klarianke Cooldogs  

Ellysspeelgoedkraam Alanya Grill 
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Bakkerij Roelof Bos Veen en Veste Notarissen  

Beens Verhuur Oiled by Nature 

Pals tweewielers  Plaatselijk Belang Nieuw Weerdinge 

Tieks 2 Wielers  Tankshop Eshuis 

 Garage Grooten  

  

Met vriendelijke groet Danielle Slingerland,Anja Hilgen ,Marga Haandrikman , Bianca Beens, Annelies 

van der Veen, Belinda Hummel en Wendy Katoen. 

 

 

 

 

 

ONTDEK HET PLEKJE 

 

De linker foto is gemaakt van het bordje 

Ommetje Nieuw Weerdinge aan het 

begin van  het straatje naar de 

tennisclub/sporthal vanaf het 

Weerdingerkanaal Nz. Vijf oplossingen 

zijn er ingeleverd.  Na loting is Pietertje 

Holman de winnaar geworden. 

Gefeliciteerd! Jij kunt de bon ophalen op 

het onderstaande adres. 

 

Waar is de rechter foto gemaakt? 

Oplossingen kunnen ingeleverd worden 

op het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal NZ 122. Tel: 0591-522091.  

 

De winnaar maakt kans op een droge worst van één van onze slagers. Laat ons je antwoord weten. 

Denk wel aan de kopij inleverdatum. Niet geschoten is altijd mis en iedereen heeft evenveel kans. 

Veel succes!! 

 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:streekbode@hetnet.nl
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NIEUWE BUURTSPORTCOACHES IN GEBIED DE 

MONDEN 

Sinds 1 januari 2022 zijn de buurtsportcoaches Inge 

Rundervoort en Lilian Groote actief in gebied De 

Monden. Hun taak is om de inwoners van het gebied De 

Monden in beweging te krijgen. Het gaat dan om 

Emmer-Compascuum, Nieuw-Weerdinge, Roswinkel, 

Weerdinge, Emmer-Erfscheidenveen en Foxel. 

 

De buurtsportcoaches werken samen met verschillende 

partijen en inwoners in het gebied. Ze gaan onder 

andere sport- en beweegactiviteiten organiseren voor 

verschillende doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan:  

 

- naschoolse activiteiten voor kinderen; 

- wandel- en fietsactiviteiten voor volwassenen en 

senioren; 

- water- en strandactiviteiten met de openluchtzwembaden; 

- activiteiten in de vrije tijd voor jongeren; 

- sportverenigingen die een sportles aanbieden op de basisscholen. 

 

Ondersteuning bij andere partijen 

De buurtsportcoaches helpen ook anderen om bewegen aan te moedigen zoals: 

- steunen van sportverenigingen, bv. bij nieuwe doelgroepen; 

- dorpsinitiatieven bij bewegen in de openbare ruimte; 

- gezondheidsprojecten zoals ‘Nieuw-Weerdinge Gezond’;  

- sportmarkten zodat jong en oud kennis kunnen maken met allerlei sporten en sportaanbieders; 

- een fittest voor senioren. 

 

Introductie beweegapp 

Nieuw in 2022 is het werken met een beweegapp. Via de ‘Vital Communities Challenge’ app op de 

mobiele telefoon worden alle inwoners aangemoedigd om mee te doen aan uitdagingen en 

activiteiten om zoveel mogelijk te bewegen. Gaan de inwoners van De Monden de meeste stappen 

zetten of kilometers fietsen? De buurtsportcoaches Lilian(links) en Inge(rechts) zie foto, dagen jullie 

graag uit!  

Meer informatie? 

 

Wil je meer weten over wat de buurtsportcoaches voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen? 

Mail dan naar bscdemonden@emmen.nl of bel 140591. Ook zijn ze bereikbaar via Facebook onder 

de naam Buurtsportcoaches Emmen Kwadrant Eén. 

Kijk voor activiteiten op de website www.actiefinemmen.nl of op de Vital Communities Challenge 

app. 

mailto:bscdemonden@emmen.nl
http://www.actiefinemmen.nl/
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KABOUTERPAD IN EMMERHOUT  

 

Hallo, Jongens en Meisjes uit Nieuw Weerdinge van Groep 1 t/m 4. 

Zondag 13 maart organiseren wij van SKW een wandeling langs het 

kabouterpad in Emmerhout. Onderweg kom je diverse animatiefiguren tegen. Tijdens de 

wandeltocht ((van bijna 2 kilometer)) in het kabouterbos krijg je drinken met iets lekkers, dus je 

hoeft zelf niets mee te nemen. We vertrekken om 

14:00 uur met de bus bij De Badde en zijn daar tegen 

16:30 uur weer terug. 

 

Kosten hiervoor zijn € 2,50 per kind 

Lijkt het je LEUK, geef je dan snel op, lever het 

onderstaande opgavenstrookje in bij De Badde in 

brievenbus nummer 3 (staat in de gang)  

Let op!! Bij opgave betalen. 

 

 

OPGAVESTROOKJE 

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

Naam: 

School: 

Groep: 

Telefoonnummer: 

Wel / Niet op de foto  
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