De Streekbode - 24 maart 2022

E-mail: streekbode@hetnet.nl

Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge Rek.nr 34.59.14.600

Klachten bezorging:
Ginie de Vries 521365

Inleveren kopij:
Gonny Brunia - Weerdingerkanaal NZ 122

Jaargang 37

Nummer: 14

24 maart 2022

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

Programma 7, 8 en 9 april
Theatervoorstelling ‘Zij zagen oorlog’ 7 april in De Badde
Van 20:00 tot ca 21:30 uur
Herdenkingsbijeenkomst 8 april in De Badde
Van 20:00 tot ca 22:00 uur
Herdenking bevrijding 9 april in en om De Badde
•

Gezamenlijke lunch

12:00 uur

•

Presentatie Emslandkampen

13:00 uur

•

Busreis Emslandkampen

14:00 uur vertrek - terug ca 16:00 uur

•

Kindervoorstelling groep 1 t/m 4

14:00 uur

•

Pub quiz vanaf 9 jaar

15:00 uur

•

Disco voor de jeugd met hapje en drankje

16:00 uur

•

Gezellig samenzijn met hapje en drankje

16:30 uur

Verder de gehele middag: Oude spellen. Kraam met etenswaren uit die tijd. Expositie met
voorwerpen, documenten en foto’s van toen. Oude legervoertuig (voor op de foto!)
Dit alles wordt u gratis aangeboden, iedere (oud)inwoner van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom.
Voor de theatervoorstelling, lunch en de busreis wel graag opgave door het ingevulde strookje in de
speciale postbus in De Badde te gooien of via e-mail: bevrijding75nw@kpnmail.nl
_________________________________________________________________________________
Naam: …………………………………………………….….

Hoeveel personen: ..

Adres: ………………………………………………………………………….

Telefoonnummer:

Theatervoorstelling

Lunch

Busreis

Comité 75 jaar vrijheid Nieuw Weerdinge.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
27 maart
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur. Voorganger Ds. Van Vondel
3 april
Plaats: Valthermond
Tijd: 10.00 Voorganger Ds. Thon
3 april:
Plaats: Emmer Compascuum
Tijd: 14.00 Bevestigingsdienst. Ds P.A. van Elten
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 maart
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. G. van Valen
3 april
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
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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.
Tel: 0591 – 548 187

ONTDEK HET PLEKJE
De foto links is gemaakt van het voetpad van De Zegge (Mandebroek 3) naar De Vennen
(Mandebroek 2). Na loting is Jolanda Smidt de winnaar geworden. Gefeliciteerd! Je 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 N.z. 122, tel: 0591522091.

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!!
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DE VOEDSELBANK KAN HELPEN!
Komt u in financiële problemen door een hoge energierekening en/of
dure boodschappen? Ga eens op internet naar de website:
www.voedselbankzuidoostdrenthe.nl U kunt daar op een gemakkelijke
manier een voedselpakket aanvragen. Twijfelt u of u in aanmerking
komt? Gewoon invullen en u ontvangt snel bericht. Het goed gevulde
pakket kunt u 1x per 2 weken op donderdagmiddag hier in NieuwWeerdinge ophalen. Het kan misschien net genoeg zijn om
een schuldenlast te voorkomen.
Voedselbank ZO Drenthe
coördinator Nieuw-Weerdinge:
Riet de Boer

OEKRAÏNE
Langs deze weg willen wij alle mensen uit Nieuw Weerdinge en
omstreken hartelijk bedanken voor alle spullen die wij hebben
mogen ontvangen voor Oekraïne....
Het gevoel wat wij hier aan over houden is OVERWELDIGEND!!!
Groetjes, Sonja en Christa
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WEER VOLOP ACTIVITEITEN IN DE BADDE
Nu de meeste corona maatregelen zijn afgeschaft wordt er
weer volop gebruik gemaakt van de Badde. Dat is natuurlijk fijn
voor al die maanden dat we maar beperkt open waren.
Wat is er nu allemaal te doen? Elke middag wordt er gebiljart.
Er worden door biljartclub De Badde competities gespeeld met clubs uit de weide omgeving, maar er
worden ook persoonlijke kampioenswedstrijden gehouden tussen spelers uit de hogere klassen. En
op donderdagavond wordt er gespeeld door biljartclub Oosterhof. Op donderdagmiddag,
vrijdagavond en zondag kunt u meespelen tijdens bingo's.
En op donderdag avond wordt er weer gekaart. En eens in de maand organiseert de Stavo een grote
bingo. Op dinsdagavond is de soos voor de countyline dansers van Broken Arrows.
De Eettafel wordt ook weer opgezet. een groep vrijwilligers heeft zich al gemeld om te gaan koken
voor de nieuwweerdingers die wel graag eens voor een betaalbare prijs buiten de deur willen eten.
Wel even opgeven hoor!
De huisartsenpraktijk houdt ook alle dagen spreekuur in de Badde. Ook dat brengt extra reuring in
het gebouw.
Het afgelopen weekend was het ook weer druk met De Baddezangers, die hun eerste zangavond
hadden. Bij de Baddeswingers was het op zaterdagavond ook weer volle bak en ook de Jam sessie op
zondagmiddag was een groot succes met een overvolle foyer. Veel deelnmers hadden elkaar al twee
jaar niet meer gezien; het leek dus wel een ware reunie.
Maar u kunt in de Badde ook terecht uw gratis plastic zakken afhalen voor uw PMD afval.
Voor de inwoners met een kleine beurs liggen er ook corona zelftests en mondkapjes. De voorraad is
beperkt, dus op-is-op.
Nieuwsgierig wat er nog meer te doen is in de Badde? In de Streekbode vindt u het gehele
programma.
Kortom, er is weer veel reuring in de Badde
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ZOA-COLLECTE: VOOR HULP AAN VLUCHTELINGEN EN SLACHTOFFERS VAN NATUURRAMPEN
Na een onderbreking van twee jaar, in verband met
corona, wordt er dit jaar weer huis aan huis
gecollecteerd voor hulporganisatie ZOA. In 1973
begon ZOA met hulp aan vluchtelingen in Zuid Oost
Azië - daar komt de afkorting ZOA vandaan. Inmiddels
helpt ZOA in meerdere delen van de wereld mensen
die alles kwijtraakten door een oorlog of een
natuurramp.
Dit jaar is de collecteweek van 28 maart t/m 2 april.
Vorige week kreeg ik een e-mail van ZOA. Daarin stond onder meer dit:
"De enorme stroom vluchtelingen uit Oekraïne staat op ons netvlies gebrand. Wat een
verschrikkelijke situatie! ZOA is momenteel druk in de weer om de eerste nood te lenigen".
In de e-mail stond ook dit: "Waar is het collectegeld voor bestemd? Circa 83 miljoen mensen zijn op
de vlucht. Hun leed is onbeschrijfelijk groot. Niet alleen de Oekraïners zijn alles kwijtgeraakt en
hebben dringend hulp nodig, maar ook miljoenen andere vluchtelingen, bijvoorbeeld in Colombia,
Irak en Ethiopië.
Het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, zal daarom bestemd worden voor vluchtelingen uit
Oekraïne én voor vluchtelingen in de andere crisisgebieden waar we werken. Denk aan voedsel,
schoon drinkwater, dekens, hygiëneartikelen en onderdak".
Aan het einde van de e-mail schreef ZOA: "We zijn er voor mensen die alles kwijt zijn geraakt door
een oorlog of een ramp. Samen kunnen we in noodsituaties snel te hulp schieten. En hen ook daarna
trouw blijven, door te helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Net zo lang totdat ze zichzelf
weer kunnen redden".
Wilt u / wil jij ook een stukje van Nieuw-Weerdinge collecteren met een collectebus? Opgave kan bij
ondergetekende.
H.H. Lageveen, telefoon 0591 52 13 87 (als u / jij mijn antwoordapparaat krijgt, mag u / jij ook
inspreken)
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ANN’S FREE PANTRY
De vaste lasten worden steeds hoger waardoor het voor
sommige mensen steeds lastiger wordt om gezond eten op tafel
te zetten. Daarom is het initiatief opgezet van een
weggeefkast met gezonde basis producten.
Van ontbijtproducten tot rijst, maar ook eieren, aardappelen,
fruit en groente, er liggen allerlei gezonde producten in.
Mensen met een smalle beurs zijn vrij om hier gratis
producten uit te pakken. Wel wordt er een maximum
gehanteerd van 3 verschillende producten per keer.
Ook is het mogelijk om producten te ruilen of te doneren.
De weggeefkast staat in de voortuin van
Weerdingerkanaal NZ 203.
De kast staat open van maandag t/m zaterdag tussen 9.00-18.00 uur.
Mocht u krap bij kas zitten dan bent u vrij om er iets uit te pakken, u hoeft dit niet te melden.
Wilt u producten doneren, dan kunt u het bij de voordeur zetten.
Take what you need, share what you can!
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UITJE NAAR MISKER
Een geweldig en zeer interessant Zonnebloemuitje.
Afgelopen vrijdagochtend trok de herenkant van de
Zonnebloemafdeling Nieuw Weerdinge naar showroom
Myskery, eigendom van Gerrit Misker, klassieke auto,s in Emmen.
Het werd een heel interessant uitje in de 1100m2 grote showroom waar de mooiste klassiekers
stonden uitgestald. Mustang, Volvo, T Fort om maar iets op te noemen. Bijna elk voertuig had een
eigen geschiedenis en daar werd uitgebreid en boeiend door Gerrit Misker over verteld. Een heel
mooi verhaal ging over de roomwitte Jaguar die lang geleden de trouw auto van Gerrit Misker was.
Na 32 jaar werd de auto teruggevonden en stond nu blinkend in de showroom met het bruidje
ernaast. De aanwezige T Fort bleek een broertje van de trouwauto van Kees Kok, ook heel bijzonder.
Behalve de klassiekers, hoorde een enorm aantal mininatuur auto’s er ook nog bij. Daarbij bleef het
niet, want in een grote hal stonden talloze opgezette dieren. De verzameling kwam van Henk
Beijering, de preparateur. Gewone dieren, maar ook hele bijzondere , stonden er opgesteld. Ze leken
elk moment weg te lopen of te vliegen, zo natuurlijk waren ze opgezet. Taferelen met bijvoorbeeld
eekhoorntjes en muizen, maar ook opgezette schorpioenen waren te bewonderen, de grote kop van
een everzwijn, maar ook tengere ijsvogeltjes en andere bijzondere vogels. Een vos hield bijvoorbeeld
een doodgereden dier tussen de kaken. Dat doodgereden dier werd weer zo opgezet voor dat doel.
Het werd dank zij Gerrit Misker een hele leuke en interessante ochtend voor de gasten en de
vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Nieuw Weerdinge.

Een vrijwilliger.
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Behoeftepeiling sport en bewegen in Nieuw-Weerdinge
Sinds januari 2022 zijn de buurtsportcoaches Inge Rundervoort en Lilian Groote actief in gebied De
Monden. Hun taak is om bewegen bij de inwoners van het gebied De Monden te stimuleren.
De buurtsportcoaches organiseren sport- en beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen.
Deze activiteiten zijn zo laagdrempelig mogelijk, zodat iedereen kan meedoen en rustig kan beginnen
met het opbouwen van conditie en kracht. Maar ook financieel laagdrempelig en dicht bij huis.
Denk bijvoorbeeld aan:
- wandel- en fietsactiviteiten,
- rollatorwandelen,
- dansen,
- joggen.
Behoeftepeiling
Graag horen wij welke wensen u heeft voor sport- en beweegactiviteiten. Wat vindt u leuk om een keer
of vaker te doen?
In eerste instantie willen we starten met wandelen: voor alle thuisblijvers of dit nou senioren of
thuiswerkers zijn, of volwassenen die om een andere reden overdag thuis of in de buurt zijn.
Heeft u voorkeur voor een ochtend of middag om gezamenlijk met anderen te wandelen?
Vul hiervoor onderstaande invulstrook in en lever deze in bij De Badde (in de brievenbus van ‘NieuwWeerdinge Gezond’) of stuur uw reactie via mail naar bscdemonden@emmen.nl
Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op via E: bscdemonden@emmen.nl of T: 06-21634287 of via
Facebook onder de naam Buurtsportcoaches Emmen Kwadrant Eén.
Kijk voor activiteiten op de website www.actiefinemmen.nl of in de Vital Communities Challenge app.

Invulstrook
Naam: ………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………………….
Voorkeur wandelactiviteit: ochtend/middag/avond
Voorkeur dag: maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag
Wensen andere sporten/beweegactiviteiten: …………………………………………………….
Inleveren voor 1 april binnen bij MFC De Badde in de brievenbus van ‘Nieuw-Weerdinge Gezond’.
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