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DE PLUIM 2012 VOOR DE VRIJWILLIGERS VAN DE ZONNEBLOEM
In weer een volle gezellige Badde wonnen de vrijwilligers
van De Zonnebloem, op vrijdagavond 11 januari tijdens
de nieuwjaarsreceptie, de felbegeerde Pluim. Van de drie
genomineerden, de kniepertjesbakkers van de P.K.N.
kerk, de Baptistengemeente en de Zonnebloem, hadden
deze vrijwilligers veruit de meeste stemmen in de wacht
gesleept.
De avond, georganiseerd door Plaatselijk Belang, het SKW
en De Badde, werd geopend door de voorzitter van
Plaatselijk Belang Wim Katoen. Het ‘volkslied
Weerdingermond’ werd staande gezongen onder begeleiding van gitaarmuziek van onze
plaatsgenoot Mark Schimmel. Samen met de Friezin Jantsje Procee vormt hij een gelegenheidsduo
die de avond opluisterde met hun muziek en zang. Samen studeren zij aan het conservatorium in
Zwolle. Verder was er deze avond muziek en show van de Playbackgroep van Titan.
Natuurlijk waren ook Dika en Knelske weer van de partij om hun commentaar te geven op o.a. de
diverse jubilea die er het afgelopen jaar te vieren waren in ons dorp. Maar ook kampioenen en
prijswinnaars werden genoemd en nogmaals gefeliciteerd. Hilarisch was het moment waarop Knelske
‘in toeze’ kwam met het geluid en de manier
waarop zij dit hoofdschuddend probeerde op te
lossen . Dit komische duo heeft een niet weg te
denken vaste plaats ingenomen tijdens de
Nieuwjaarsvisite. Net zo als burgemeester Bijl, die
in zijn speech niet te lang stil wilde staan bij de
crisis is ons land en al het negatieve nieuws. Hij
roemde vooral de inzet van vrijwilligers in NieuwWeerdinge. Het in stand houden van het zwembad,
de sporthal en De Badde waren daar volgens hem
duidelijke voorbeelden van. Ook het opzetten van het Mondenzorgproject noemde hij een sterk
staaltje van het in Drenthe bekend staand “Naoberschap”. De Pluim en de oorkonde werden door de
burgemeester uitgereikt aan het bestuur van De Zonnebloem dat bestaat uit de voorzitter Olga
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Huizing, algemeen bestuurslid Trientje
Strijker, secretaris Marléne Gorseman en
penningmeester Anita Pruim. Zij waren blij
verrast en zeer vereerd,
net als de rest van de groep vrijwilligers die
bestaat uit: Jantje Súper, Johanna Koning,
Janny en Gerrit Mets, Anja Mellens, Maaike
Sanders, Margien Bruintjes, Gert Rikkers en
Anita Venema. Het is een enthousiaste groep
die in maart 1999 de afdeling NieuwWeerdinge van De Zonnebloem hebben opgericht.
De vrijwilligers van de Zonnebloem zorgen voor betekenisvolle ontmoetingen tussen vrijwilligers en
mensen met een fysieke beperking door ziekte of handicap. Zij willen op deze manier eenzaamheid
proberen te voorkomen. In Nieuw-Weerdinge bestaan de activiteiten o.a. uit het organiseren van
gezellige middagen en avonden, een Bingo, een boot- of huifkartocht en een bezoek aan de Intratuin
voorafgaande aan de kerstdagen. In ons dorp zijn er ongeveer 40 tot 50 gasten die deelnemen aan
deze activiteiten. De kas wordt gevuld door de jaarlijkse verkoop van loten in de maand april, door
donateurs, subsidie van de gemeente, ondersteuning van de Nationale Zonnebloem en door
eventuele vrije giften.
De verdiende Pluim zal elke maand bij een andere vrijwilliger op de schoorsteenmantel te
bewonderen zijn. Mensen van de Zonnebloem…. Van harte gefeliciteerd met deze, voor deze keer,
groene Pluim.
GB

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
27 januari
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Heilig Avondmaal
3 februari
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
27 januari
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
3 februari
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum
Heilig Avondmaal
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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: onkruidbestrijding met roundup,
mollenbestrijding, sloten opschonen en zaag-,
snoei- en tuinonderhoud.
Tel. 06 31082919, dhr. Wieringa

Te koop: Strooizout à 25 kg, € 6,-- per zak. Gratis
bezorging
tel. 0615 048 310 www.bouwstore-outlet.nl

Te Koop: Zeer mooie, klein blijvende, hondjes (8
weken oud).
tel. 0640 889 993 of 0629 894 336

Te koop: Vulzand en grond enz. Los of in big-bag.
Kan ook worden gebracht. Tel. 353221

Te huur: Mini kraan en mini shovel. € 10,- per
draai uur.
Tel. 06 13194189

Gevraagd: Rommelmarktspullen.
Wij halen het gratis bij u op.
Tel. 521497 of 06 40472420

VAN WIE IS DE POES DIE………….
Van wie is de poes, die in onze tuin leeft. Hij is rood-bruin met zwart-witte vlekken en witte voetjes.
Hij is al vanaf december bij ons.
Ina en Gerrit Gringhuis
Weerdingerkanaal n.z. 66a, tel. 521909

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN
Vanaf 5 februari zijn wij geopend op:
Dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur
Woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Ook in 2013 zullen de medewerkers van het Infohuus u
graag weer met raad en daad bijstaan!
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GREPEN UIT HET VERLEDEN Middenstand in Nieuw-Weerdinge.
Vervolg Weerdingerkanaal z.z.

Aan het Weerdingerkanaal z.z. 151 was hier tot in de jaren zestig rijwielhandel Schenkel gevestigd .
Vanaf 1966? tot heden is Tweewielers Pals hier woonachtig.
Deze keer een foto van het Weerdingerkanaal z.z. vanaf het Eerste Kruisdiep uit de vijftiger jaren van
de vorige eeuw. V.l.n.r. nr. 151 - 150 - 149 - 148 - 147 - 145 – 142. Nr. 142 heeft Jantje Stap Bloem en
Interieur hier haar winkel. Deze zijn allemaal behandeld in vorige Streekbodes, behalve nr. 151.
Reactie 521703 B.B.

BEDANKT ALLE MENSEN DIE……………
Graag willen wij alle mensen die op ons gestemd hebben,
voor de pluim van Nieuw-Weerdinge bedanken!
Namens alle vrijwilligers van de Zonnebloem.
afdeling Nieuw-Weerdinge
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NIEUWS RONDOM DE JEU DE BOULES BAAN
Laat de ballen maar… rollen. Het kan wat de baan
betreft al wel los gaan, maar organisatorisch laat het
nog even op zich wachten. Na wat ‘opstart’ problemen
ligt de baan er nu volgens de ‘kenners’ perfect bij.
Door een enthousiaste groep ‘boulers’ is de baan
twee weken geleden, in de stromende regen,
voorzien van een nieuwe laag.
Vanuit het samenwerkingsverband Emmen Revisited
kwam de wens voor een Jeu de Boules baan naar
voren. En zo is het gekomen dat door gezamenlijke
inzet van verschillende partijen deze mooie baan is gerealiseerd. “Mister Jeu de Boules ” Arent Naber
(is al 25 jaar Jeu de Boulelid in Emmen en een eigen baan in de achtertuin) heeft, samen met de
mensen van Plaatselijk Belang, de taak op zich genomen om te zorgen dat er ook daadwerkelijk
gespeeld gaat worden. Een oproep in deze Streekbode heeft al ongeveer 12 enthousiastelingen
opgeleverd en er liggen al
ballensets klaar in de Badde.
Arent Naber: “ In overleg met
Plaatselijk Belang zal er, zodra
het weer het toelaat, een
officiële opening komen. Dan
kan iedereen zichtbaar kennis
maken met dit leuke spel. Het is
een spel dat door iedereen kan
worden gespeeld. Het zitten in
een rolstoel of het wat slechter ter been zijn hoeft geen belemmering te zijn. De baan ligt op de
meest toegankelijke plek in ons dorp. Dus iedereen, zowel jong als oud, kunnen gebruik maken van
deze baan. Om het spel te spelen natuurlijk, niet voor andere doeleinden. Het is de bedoeling dat we
een vereniging oprichten die elke week twee keer bij elkaar komt om te spelen. We hebben de wens
om, naast de samenwerking met De Badde, ook samen te werken met de jeugd en gebruik te maken
van de jeugdsoos. Wij staan er open voor om op deze manier het gebruik van deze baan tot een
succes te maken. Wat zou het mooi zijn als dit een ontmoetingsplek wordt, mensen buiten met
elkaar in contact brengt.”
Er staan bankjes rondom de baan dus er is plaats genoeg om even te zitten, te kijken en mee te
spelen. Informatie over de spelregels ligt al ter inzage in de Badde maar zal een volgende keer ook in
de Streekbode te lezen zijn.
GB
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IN GESPREK MET…HINDERIK VAN KLINKEN
De geruchten over een overname van de Spar gingen al door
Nieuw-Weerdinge en ja hoor in de laatste week van december was
er activiteit in de winkel. Een nieuw ondernemerspaar zet de
schouders eronder en na een zeer korte periode van geen
supermarktactiviteit is de Spar weer open. Reden natuurlijk om
eens nader kennis te maken.
Wie ben jij?
Ik ben Hinderik van Klinken en samen met mijn vrouw Marja en
onze twee kinderen wonen we in Valthermond. Marja is op dit
moment druk in de winkel, zij zal ook de dagelijkse leiding hebben.
Hoe lang zitten jullie al in de supermarktbranche?
Dit komende jaar bestaat supermarkt Van Klinken 110 jaar. Mijn
overgroot opa is ooit in Valthermond begonnen in supermarktland en dat is zo steeds van vader op
zoon doorgegaan.
Heb je nog meer winkels?
In Valthermond ben ik eigenaar van de Van Klinken Supermarkt. In 2003 heb ik die overgenomen van
mijn ouders.
Waarom deze Spar in Nieuw-Weerdinge?
We krijgen van twee leveranciers/organisaties producten en daar zit
Spar ook bij. Via hen ben ik in gesprek gekomen over deze winkel. Al
meer dan negen jaar wil ik graag naar deze winkel en zie ik hier
kansen en mogelijkheden liggen. We hebben in de afgelopen jaren al
twee keer eerder een bod gedaan. Dit was dus de derde keer. Ik zei
tegen Marja als het nu niet wordt dan wordt het nooit meer. En het is
gelukt.
Is al het personeel overgenomen?
Ja, al het personeel is overgenomen, enkelen zijn voor de overname
weggegaan. Er komen drie nieuwe personeelsleden bij.
Is er wat veranderd t.o.v. de vorige Spar winkel?
Ja, er is veel veranderd. Zo zijn wij open van 8.00 tot 20.00 uur, ook op zaterdag. Kort gezegd ‘er gaat
een andere wind waaien in deze winkel’. De ‘Valthermondse wind’. Ha, Ha, zet dat er maar niet in.
(toch wel gedaan, ha, ha.) De entree en de inrichting zijn veranderd. Door de inkoop te verbeteren en
te koppelen aan de winkel in Valthermond kunnen we een lagere prijslijn voeren. Dit geldt
bijvoorbeeld al voor de koffie en zal de komende weken op nog meer producten worden
doorgevoerd. Wij kopen onze logge groente rechtstreeks op de veiling en daardoor is de kwaliteit 10
keer beter. Ook het aanbod is groter en de opstelling logischer. De gesneden groente komt wel van
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de Spar. Het is een Spar winkel maar met de Van Klinken invulling. Verder hebben we verse
sinaasappelsap en vers gebak. Ook kan er een gratis kopje koffie worden gedronken. Ik denk veel in
acties en ga dit ook uitvoeren.
Ga je speciale acties houden?
Jazeker. Elke 14 dagen komen er spectaculaire aanbiedingen in de Streekbode. Elke week wordt er
naast de reguliere Spar folder ook nog een andere folder met aanbiedingen verspreid. Dus dat
belooft wat.
Kun je ook nog terecht met poststukken?
Ja, het TNT servicepunt blijft.
Op het raam staat dat je een bezorgdienst hebt?
Ja, we hebben een bezorgdienst en die is geheel gratis. Je belt, je faxt,
je mailt of je brengt een briefje in de winkel en wij bezorgen de
boodschappen keurig bij je thuis. Mensen kunnen ons op de volgende
manieren bereiken, tel: 0599-661328, email: info@hvanklinken.nl, fax:
0599-662907. Bij de auto kun je contant betalen of pinnen, de klant is
koning. Dit is een onderdeel van ons Buurtvoordeel.
Wat is jullie ‘kracht’?
Onze zeven sterke punten staan op de voordeur. De eerste daarvan is
elke dag buurtvoordeel. Daar sta ik ook echt voor. Zorgen dat de buurt
een goede supermarkt houdt. Dat je elke dag een vers product kunt kopen en dat je in principe niet
meer naar een buitendorp hoeft voor deze producten. Verder komt er een slijterij. Maar dat gaat nog
een aantal maanden duren. (zie voor de overige zes punten de foto)
Zijn er nog andere dingen te koop dan alleen de dagelijkse boodschappen?
Jazeker, je kunt ook verse bloemen kopen. Deze bloemen koop ik in bij Jantje Stap.
Waarom moet Nieuw-Weerdinge bij jullie komen winkelen?
Het is voor, in de toekomst, het behoud van een supermarkt in het dorp.
Wil je nog iets toevoegen of ergens op terugkomen?
Het is mooi voor het dorp dat er een supermarkt is en dat die ook blijft. Ik vind ook dat we het als
ondernemers met elkaar moeten doen. Zoveel te meer als we samenwerken zo veel beter is het voor
het dorp. Wij willen van deze winkel graag een succes maken.
Hinderik dank je wel voor dit gesprek en ik wens jou, je vrouw en het hele team ontzettend veel
succes met deze nieuwe start in de supermarkt van Nieuw- Weerdinge.
GB
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NIEUWE BARVRIJWILLIGERS!!!!
Op 18 december 2012 hebben ongeveer twintigtal jongeren
een IVA cursus gevolgd. Deze cursus is georganiseerd door
jeugdsoos “De Badde”.
De IVA cursus, oftewel Instructie Verantwoord Alcohol
schenken was een avond waarin voorlichting werd gegeven
over alcohol en drugsgebruik, wat de regels zijn en wat deze
middelen met het lichaam doet bij een bepaalde
consumptie. Er werd aandacht gegeven aan het creëren van
bewustwording bij de deelnemers over de effecten van
overmatige consumptie en welke risico’s dit met zich mee brengt. Tevens werden belangrijke regels
uit de Drank- en Horecawet, de Wegenverkeerswet en het Alcohoholbestuursreglement besproken.
De IVA cursus is bedoeld voor barvrijwilligers boven de 16
jaar. Vanaf 2013 is het toezicht op alcohol schenken in
buurthuizen, sportkantines en horeca gelegenheden onder
toezicht gekomen van de gemeente Emmen. De Drank- en
Horecawet stellen verplicht dat verenigingen die alcohol
schenken en daarvoor een vergunning hebben,
gekwalificeerd barpersoneel moeten hebben. Als de bar
open is, moet er altijd óf een leidinggevende óf een
gekwalificeerd barvrijwilliger aanwezig is. Een
leidinggevende is iemand die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne. Een barvrijwilliger is
gekwalificeerd als hij of zij de IVA heeft gevolgd.
Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een certificaat ontvangen en zijn ze nu
gekwalificeerd barpersoneel. De cursus werd gegeven door verslavingszorg noord Nederland.

NIEUWS UIT DE TUIN
De vorige keer schreef ik dat de natuur eigenlijk wonderlijk mooi kan zijn
maar dat je het wel moet ‘leren’ zien. Het is bijvoorbeeld zo ‘gewoon’ als de
rhododendrons, tulpen en hyacinten straks weer bloeien. Maar hoeveel
mensen weten dat de bloem al kant en klaar voorverpakt als het ware zit te
wachten tot hij door de omstandigheden naar ‘buiten’ kan. En hoeveel
kinderen weten dit?
Ik heb de knop van een rododendron hier voorzichtig open gepeuterd en zie:
zelfs de kleur rozerood is al te zien. Nee, jammer genoeg niet op de zwart-wit
foto zoals de kleur geel van de bloem in de doorgesneden tulpenbol. De
doorgesneden bloem van de hyacintenbol is op de foto niet of moeilijk te
zien maar in ’t echt heel goed. Het is echt wel een paar euro en de moeite
waard om dit te zien door zelf met een scherp mes zulke bollen door te snijden. En haal ook eens de
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buitenste blaadjes van een (dikke) rhododendronknop af. Heel mooi wat je ziet. Ook voor kinderen
wel leuk en leerzaam.
De vorige keer had ik het ook over zelf leuke boompjes kweken. Hier nog een manier. Van drie
heesters heb ik takjes in water gezet. Er zijn wel meer heesters, bomen en struiken waarvan takken
vrij goed in water wortels maken dus er is zo veel mogelijk.
In flesje 1 staan rode en bonte cornus takken. In 2 Forsythiatakken en in 3 takjes van de ‘katjes’ wilg.
Als er redelijk wortels aan zitten en je zet ze dan in een niet te grote pot met luchtige potgrond kun je
jarenlang een prachtig miniboompje hebben. En wat kost het… En lukt het niet dan heb je van de
uitlopende takken toch al iets moois gehad…. Gewoon wat takken in een vaas met water…
J.Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809)

BEDANKT!!
Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij
mij gegeven heeft, heb ik toch nog onverwacht afscheid
moeten nemen van mijn lieve vrouw
Hillie Holman-Akker
Rieks Holman
Nieuw-Weerdinge, 4 januari 2013
Ik wil dokter Demircan en dokter Handgraaf hartelijk
bedanken voor hun goede zorgen.
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STAVO KERSTVIERING 2012
De kerstviering van de Stavo, vond dit jaar op 21 december
plaats en werd door ruim 100 mensen bezocht. De middag werd muzikaal begeleid door het duo
Gerrie van der Veen en Trijntje van der Scheer, zij vertelden het kerstverhaal en namen ons mee met
een knipoog door het kerstgebeuren. Daarna stond er een heerlijk buffet klaar en om de laatste
gaatjes te vullen, aansluitend een ijs en toetjesbuffet, dit was weer tot in de puntjes verzorgd door
Slagrij Dijkstra . Naar afloop ging iedereen nog met een presentje naar huis. Het bestuur van de Stavo
kan weer terugkijken op een geslaagd kerstfeest en hopen dat de bezoekers ook eens andere
activiteiten van Stavo willen bekijken. Ook daar doen wij iedere week ons best voor, o.a. kaarten,
sjoelen, bingo ect. een keer komen verplicht u tot niets.
Met vriendelijke groet Ina Middel, bestuurslid Stavo

BEDANKT ALLE MENSEN DIE……………
Graag willen wij alle mensen die op ons gestemd hebben,
voor de pluim van Nieuw-Weerdinge bedanken!
Namens alle vrijwilligers van de Zonnebloem.
afdeling Nieuw-Weerdinge

BURGERSTRAATCOACHES BEZOEKEN BASISSCHOLEN……….
Burgerstraatcoaches bezoeken basisscholen in Nieuw-Weerdinge.
De beide burgerstraatcoaches, Albert Akker en Luuk Rengers,
hebben onlangs een bezoek gebracht aan groep 7 en 8 van zowel "de
Bentetop" als van "t Koppel".
Ze hebben hier een
spreekbeurt gehouden over
wat een burgerstraatcoach doet in Nieuw-Weerdinge en wat
ze kunnen betekenen voor de jeugd en de ouderen in het
dorp.

De kinderen konden vragen stellen en daar werd driftig gebruik
van gemaakt. Zowel door de kinderen als door de beide
straatcoaches werd het bezoek als zeer positief ervaren, en na
een langgerekt "cheeeeeeeeeeeese" werd er nog even een foto
gemaakt voor de Streekbode.
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KENT U HET DREUMESUURTJE AL?
Het dreumesuurtje is een gezellige, gratis activiteit voor ouder of verzorger met met hun jonge
kinderen! Er wordt gezongen, gedanst, gespeeld en voor de 2-jarigen een verhaaltje voorgelezen. De
NIEUWE data voor 2013 van de dreumesuurtje zijn: 29 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei
en 25 juni .
Voor 1-2 jarigen en hun ouder of oppas van 9.15 - 10.15 uur, vanaf 2 jaar: van 10.30 - 11.30 uur .
Plaats: de peuterspeelzaal in De Badde.
Uitvoering: Bibliotheek Emmen en vrijwilligster Auktje Kuipers.
U bent van harte welkom!

11

De Streekbode - 24 januari 2013

12

De Streekbode - 24 januari 2013

13

De Streekbode - 24 januari 2013

14

De Streekbode - 24 januari 2013

15

De Streekbode - 24 januari 2013

16

