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KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
We zijn dinsdag 9 september aan ons derde seizoen begonnen.
Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen er zijn die ons voorraad brengen.
Daar zijn we erg blij mee.
Toch zouden we graag onze beginselen nog eens willen benadrukken.
Schoon, heel, gewassen en gestreken!
Wij vrijwilligers willen graag een nette goede voorraad opbouwen.
Dus zou u ons daar ook mee willen helpen?
Alvast bedankt namens alle vrijwilligers.
We zijn er weer op de volgende dinsdagen IN DE OPEN POORT
Van 11.00 tot 16.00 uur.
6 oktober, 3 november, 17 november, 1 december en 15 december
Momenteel is er nog een grote behoefte aan handdoeken. Mocht u nog wat over hebben dan graag
brengen bij
Marleen Middel
Vennen 37
tel. 527351
Gretha Bos
Mandebroek 2
tel. 521600

FOUTJE!!!
In de laatste Streekbode hebben wij per abuis een verkeerde datum genoemd voor het optreden van
de Stormvogels. Dit moet zijn 20 november aanstaande.

DONATEURKAARTEN
We komen binnenkort langs of zijn al langs geweest met de donateurkaarten.
Het bestuur
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
27 september
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
4 oktober
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
27 september
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Zijlstra
4 oktober
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.
Mooi hoekhuis in prijs verlaagd
De Stobbe 2 - Nieuw-weerdinge
2 jaar terug flink verbouwt
Zie: www.funda.nl voor meer informatie

Te koop:
1 Lasapparaat 220-380 V € 60,- en
1 krachtstroomkabel 30m € 25,-.
Tel. 06 28562678

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
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HET DUURT NOG EVEN………..
Maar in het weekend van 21 en 22 november, organiseren wij,
net als vorig jaar, het “Activiteitenweekend” bij Tieks
Tweewielers.
Hierbij een uitnodiging aan alle (sport)verenigingen, stichtingen,
goede doelen enz.
uit Nieuw-Weerdinge en omstreken, om tijdens dit weekend
kosteloos bij ons in de winkel te staan ter promotie.
Denk hierbij aan verkoop van loten, spullen, etenswaren, verloting , demonstraties, enz.
Voor meer informatie, graag bellen naar de winkel en vragen naar Miriam.
Mailen mag ook, naar info@tiekstweewielers.nl
Vol=Vol!

PROMOTIEAVOND BOULESPLEZIER WAS EEN GROOT SUCCES!
Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde promotieavond!
Vele Nieuw-Weerdingers waren aanwezig.
Wij bedanken de heren van de muziek, Joop met zijn Wijn on Tour, de bediening
van de Badde en de leden die hebben meegeholpen om deze avond tot een
succes te maken! Herkent u de leden die zich hebben verkleed? Heel NieuwWeerdinge spreekt over jullie!
Het is fantastisch wat jullie hebben gedaan! (Een oliesjeik met z’n harem?)
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Een avond ontspannen en ongedwongen lachen
om de kolderieke sketches en conferences van

uut
Hardenberg

In MFC De BADDE
te Nieuw-Weerdinge
Vrijdag 9 oktober om 20.00 uur. Kaartjes à € 8,50 in
voorverkoop in De Badde, Eerste Kruisdiep oz 9,
Kopje koffie gratis
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BILJARTCLUB DE BADDE
Even een mededeling van de biljartclub DE BADDE
Het afgelopen jaar hebt u een paar stukjes van de biljartclub kunnen lezen.
We hebben nu een mooi en positief stukje voor u. Vanaf het moment, dat wij van het BESTUUR van
DE BADDE van twee nieuwe biljarts zijn voorzien, hebben wij onze vereniging met
meer leden kunnen verwelkomen dan dat wij al hadden en dus eindelijk ook THUISWEDSTRIJDEN spelen. Zelfs met TWEE teams in de competitie van het O.B.V.
De eerste thuiswedstrijd 9 september jl. was van ons tweede team, wij waren allen wel
een [beetje] zenuwachtig, maar werd uiteindelijk met een overwinning beloond.
Volgens onze informatie was ook de tegen partij te spreken over onze locatie en de gastvrijheid van
de Badde.
DE BILJARTCLUB DE BADDE

ANBO AFDELING NIEUW-WEERDINGE
Als ik u zou vertellen wat ons de laatste maanden is overkomen, dan zou ik
misschien wel de hele streekbode kunnen vullen. Maar dat is niet de bedoeling van
dit schrijven en daar wil ik ook niet iedereen mee lastig vallen. Even in het kort: Wij, van de besturen
van Weerdinge en Nieuw-Weerdinge, hebben gezamenlijk besloten ons als bestuur terug te trekken
van het landelijk bestuur. De reden hiervan is, dat het landelijke bestuur onze bankrekening en de
ledenadministratie heeft geblokkeerd.
Daardoor is ook ons gezamenlijke feestmiddag in de problemen gekomen en moesten wij
de muziek, de Badde en Slagerij Dijkstra af zeggen, omdat wij niet meer bij ons geld kunnen.
Helaas kunnen wij niet anders, mede ook omdat ons de zeggenschap over onze eigen
afdeling is ontnomen.
De landelijke ANBO wil alleen nog met u en ons communiceren via de elektronische snelweg,
middels het forum. Dit is van toepassing op alle afdelingen in Nederland.
In het Dagblad van het Noorden hebben de afgelopen weken artikelen gestaan waarnaar wij
u graag verwijzen.
Tot slot willen wij u, als leden van onze afdeling, bedanken voor het in ons bestuur gestelde
vertrouwen in de afgelopen jaren. Het was prettig met u allen samen te zijn en samen activiteiten te
hebben.
Indien u nog contact wilt met de ANBO voor adreswijzigingen e.d. dan kunt u zich rechtstreeks
wenden tot het hoofdkantoor p.a. Postbus 2012, 3440 DA Woerden of via de website

www.anbo.nl of emailadres: servicecenter@anbo.nl of tel. 0348-466690
Nieuw-Weerdinge: Jan Meems
Weerdinge: Rieks Verweg
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Uitnodiging…
Jeugd voetbal beleidsplan

Informatie bijeenkomst voor ouders/verzorgers

Wanneer:
Woensdag 14 oktober 2015
19.00uur: Ouders/verzorgers van D, E, F en puppy’s
20.15uur: Ouders/verzorgers van MC, C, B en A-junioren
Waar:
Titan Kantine

Deze avond is vooral bedoeld om als ouder/verzorger een beeld te
krijgen hoe het jeugdplan eruit ziet en hoe er aan gewerkt
gaat worden binnen de vereniging
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NIEUWS UIT DE TUIN…
Slakken
Ik weet het niet precies meer, maar het
zou zo’n drie jaar geleden kunnen zijn
geweest dat er tussen de zwarte
naaktslakken af en toe een bruine zat. Dit
jaar heb ik twee zwarte gezien tussen de
ontzettend vele vaak heel dikke bruine
naaktslakken. Wat zou de oorzaak of reden
geweest kunnen zijn van deze totale
omslag? Ja, waarom, waardoor… waarom
zie ik tot nu geen luizen op de fuchsia’s
terwijl hun natuurlijke vijand, het lieveheersbeestje er ook maar met enkelen te zien is. Maar die
bruine slakken zijn soms verrassend snel meters ver weg. En dom zijn ze niet want ze gaan zeer
doelgericht te werk en ze moeten een heel goed reukvermogen hebben. De vreterij aan afrikaantjes,
dahlia’s en hosta’s is wel bekend. Je haalt ze eraf maar er komen steeds weer nieuwe. Dat ze ook gek
zijn op o.a. de vaste planten Echinacea (zonnehoed) en Lobelia ‘Fan Scarlet’ (met die rechtopstaande
volle stelen rode bloemen) dat was me bekend, maar ik had toch een paar planten gekocht omdat ze
zo mooi zijn. Dat vond het bezoek zaterdag 12 september jl. ook. Maar de slakken…..Om niet de kans
te lopen dat ze zo afgevreten zouden zijn zet ik er een 20 cm hoge strook dakbedekking om heen.
Mooi. Voor ik naar bed ga nog even met de zaklamp alles langs. Ik wist niet wat ik zag. Bij de
Echinacea hangt er een over de rand, één is al aan de binnenkant beneden en nog één begint net aan
de klim. Bij de Lobelia zitten er al drie in de plant en er komen er nog een paar aan. Ze ‘moeten’ er
dus heen.. poeh. Nee, dit is niet leuk meer. Ik haal er 5 en 6 bruine slakken en een paar huisjes
slakken van de planten. De geur trekt ze dus aan van meer dan een meter afstand.
Maar een paar weken geleden zag ik ook iets bij de slakken wat ik niet eerder heb gezien. Bij het weg
gaan zag ik een stuk getrapte slak op de tegels liggen en toen ik terug kwam
zat er een andere bruine slak aan te vreten. Toen ik dat een poos later nog
eens wilde bekijken was alles weg. Jammer, had ik op foto moeten hebben. Zo
iets zie je toch nooit. De volgende dag is mijn verbazing zeer groot als ik met
het straatje wieden weer zo’n situatie zie. Na het eten eens kijken hoever de
een de ander op heeft. Wat zie ik nu.. Alleen het stuk dode ligt er, maar niet
ver daarvan af zit er één aan een kapotte huisjesslak te eten en iets verder
heeft een flinke bruine slak een kleine andere slak in zijn bek. Merkwaardig; In
twee dagen zie ik vier keer iets dat ik nog nooit eerder gezien heb. Gelukkig
staat zo’n situatie op foto.

J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809)
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Brede Schoolactiviteiten voor oktober

Onderbouw:
Woensdag 7 en 14 oktober: Judoclinics in de Mondenhal van 18.00-19.00 uur.
Woensdag 14 oktober: Koekjesbakken in de Badde van 13.00-14.30 uur en van 14.45-16.15
uur.
Woensdag 21 oktober: het Unido Gymfeest van 10.00-12.00 uur.
Woensdag 28 oktober: Pompoenen uithollen bij
de Pompoenerie
van 13.30-15.00 uur en van 15.30-17.00 uur.
zaterdag 31 oktober: Halloweenparty in de
Badde van 18.30-20.15 uur

Bovenbouw:
Maandag 5 en 12 oktober: Nw’s Next Top Model in de Badde van 15.30-16.30 uur.
Maandag 5 oktober: Vliegers maken in de Badde van 15.30-17.30 uur.
Woensdag 7 en 14 oktober Badminton in de Mondenhal van 14.00-16.00 uur.
Woensdag 7 en 14 oktober: Judoclinics in de Mondenhal van 19.00-20.00 uur.
Woensdag 21 oktober: het Unido Gymfeest van 10.00-12.00 uur.
Woensdag 28 oktober: Pompoenen uithollen bij de Pompoenerie van 13.30-15.00 uur en
van 15.30-17.00 uur.
Zaterdag 31 oktober: Halloweenparty in de Badde van 20.15-22.00 uur
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FIETSTOCHT ZWEMGROEP VAN ZWEMBAD DE WIEKE
Donderdag 20 augustus was het dan zover! Onze jaarlijkse fietstocht!
Het was prachtig weer, dus hadden we er ook veel zin in met elkaar.
Om 8.45 uur verzamelden zich 19 personen op het Beertaplein. Het eerste stuk ging via de Tramwijk
naar Weerdinge. In Weerdinge reden we rechtsaf richting Klijndijk. Rond 9.15 uur gingen de eerste
vesten/jassen al uit, maar was het in de schaduw in het bos toch nog even fris.
Daarna via ’t Haantje naar zorgboerderij ’t Haantje. Daar zaten we om 10.00 uur heerlijk in het
zonnetje aan gezellig “aangeklede” tafeltjes. De bediening werd verzorgd door mensen met een
verstandelijke beperking. In 1 woord: voortreffelijk.
We kregen een stuk appeltaart bij de koffie/thee, en daar hadden sommigen van ons de hele dag
genoeg aan! Ook kregen we een rondleiding door de tuin en werd ons verteld wat de mensen daar
allemaal doen. Ze verzorgen daar dieren, knutselen met elkaar en dragen zorg voor de tuin en ze
bedienen er de mensen die daar een hapje eten of drinken. Echt een aanrader.
Rond 11.15 weer op de fiets via mooie
bospaden richting Wezup langs de N381.
Daarna aten we ons meegebrachte broodje
op in Orvelte. Tussen de kippen……
Ab en Meintje hadden toetjes voor ons
allemaal meegenomen, en die smaakten heerlijk!
Orvelte nog even doorgelopen en om 14.00 uur weer op de fiets langs Elp. Tegen 14.45
uur kwamen we in Schoonloo aan en daar pakten we bij restaurant Hegeman een terrasje.
15.30 uur weer op de fiets en om 16.00 uur kwamen we door het centrum van Borger.
Bij zwembad Hunzedal namen we een mooi fietspad door het bos richting Exloo.
Daar om 16.30 uur een ijsje gegeten. Via Poolshoogte en het schapenpark kwamen we aan in
Odoorn. Bij hotel/restaurant “de Stee” hebben we met elkaar lekker gegeten. Dat smaakte best na
zo’n lange dag.
Ik weet niet meer precies hoe laat we daar wegreden, maar bij Valthe zijn we even gestopt om ons
licht op de fiets aan te doen. Ja, het werd al schemerig……
Het was een hele gezellige en geslaagde dag. Mede dankzij het weer, maar natuurlijk ook dank aan
Ab en Meintje voor het uitstippelen van de route….Wat is Drenthe toch mooi!
We zien al uit naar volgend jaar!
Namens de zwemgroep,
Margriet van Elten.
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Jamsessie in MFC De Badde
Op zondag 13 september konden muziekliefhebbers weer hun hart ophalen
tijdens de Jam sessie in MFC de Badde. Verschillende muzikanten en
zangers traden op in een super ongedwongen sfeer.
Een jamsessie is een open podium waarop vooral aankomende artiesten hun
talenten kunnen delen met het publiek en andere artiesten.
De ene aankomende artiest wisselt de andere af om samen met andere, ook
meer ervaren muzikanten, zij of haar talenten te laten zien. Het is voor hen
ook een mooie gelegenheid om podiumervaring op te doen.
Ook tijdens de laatste sessie zochten weer verschillende artiesten de weg
naar het podium. Er was
weer veel te genieten voor
iedereen, ook al ben je niet
actief in de muziek en kom je
alleen om te luisteren.

Wilt u ook een keer een sessie bijwonen? Dat kan op elke tweede zondag van
de maand in De Badde. De toegang is gratis.

Open podium De Monden is een initiatief van Kwadrant De Monden/Dorpenzorg
Voor informatie:

Kim de Vries Jongerenwerker, Dorpenzorg
jeugd@dorpenzorg.nl
06-30234011
Jongerenwerker, Dorpenzorg
jeugd@dorpenzorg.nl
06-30234011
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STOPPEN MET PENNINGMEESTERSCHAP BIJ ZWEMBAD DE WIEKE
Allereerst voor alle duidelijkheid, ook om geruchten en
speculaties te voorkomen: onderstaande is al in juni in
het bestuur besproken, er is dus niets spectaculairs of
bijzonders aan, er is niets gebeurd, er is niets aan de
hand, het is gewoon mijn eigen gevoel, dat ik vind dat ik
nu eindelijk moet volgen.
Afgelopen zwembadseizoen was mijn 7de seizoen als
bestuurslid van zwembad de Wieke. De Stichting Openluchtzwembad Nieuw-Weerdinge is in het
verleden langs een afgrond gegaan, maar staat er nu financieel gezien weer goed voor. Ook het
zwembad zelf, het hele terrein, de machinekamer en alles wat er verder bij komt kijken ziet er (weer)
prima uit en is in goede staat. En er zijn gelukkig weer enkele vrijwilligers beschikbaar voor de kiosk,
de schoonmaak, voor hulp bij de activiteiten.
Voor mijn gevoel raakte ik de afgelopen jaren te betrokken en nam ik te veel taken op me. Ook de
taken die eigenlijk niet horen bij het penningmeesterschap. En het intensieve contact met andere
organisaties en instellingen brak mij op. Ik was waarschijnlijk te beschikbaar, te betrokken. Het werd
mij te veel, te groot, te chaotisch. Er was amper tijd voor privé zaken. Het
verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid was mij te groot. Het kriebelde dus al heel lang.
Dat alles gaf al tijden te veel onrust in mijn contact met de bezoekers en de vrijwilligers. Afbouwen
en rustig(er) aan doen zou mij niet gaan lukken, zoals ik ook het bestuur heb gemeld. De enige
oplossing is dan het “stokje over te dragen” en te stoppen als bestuurslid.
Dus bij deze geef ik nu iedereen te kennen dat ik aan het einde van het seizoen 2015, per 1
september, ben gestopt met mijn functie als bestuurslid en penningmeester bij het zwembad. De
lopende zaken van het jaar 2015 handel ik uiteraard wel af als penningmeester. En ik blijf natuurlijk
voor het zwembad beschikbaar als vrijwilliger, want het fijne contact met de vrijwilligers kan ik niet
missen. Maar een (bestuur)functie heb ik niet meer. Ik wens het bestuur, de vrijwilligers, de
gebruikers en bezoekers nog jarenlang zwembadplezier.
We zullen elkaar bij het zwembad blijven tegenkomen!
Jannet Hofman
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4E MONDENFIETSTOCHT GESLAAGD
Op zondag 6 september werd voor de vierde keer de Mondenfietstocht gereden. Bij de zes
dorpshuizen in de deelnemende dorpen werd vanaf 11.00 uur gestart voor een fietstocht over 47
kilometer door de mooie en afwisselende gebieden in onze regio. Doordat het weer het een beetje
liet afweten viel het aantal deelnemers enigszins tegen. We kunnen wel zeggen dat de wegblijvers
weer eens ongelijk kregen, want, op een stevige wind na, viel het weer best wel mee.
De organisatie had een totaal nieuwe route uitgezet door open gebied, maar ook door bosrijke
gebieden. Verder konden de fietsers meedoen aan spelletjes en onderweg konden ze quizvragen
beantwoorden. Hiermee was ook nog een prijsje te winnen voor de drie best scorende deelnemers.
De laatste opdracht voor de starters uit Nieuw-Weerdinge moest in de Badde worden volbracht.
De eerste prijs werd gewonnen door mevrouw Van Wijk, mevr. Holman won de tweede prijs en de
heer Van Wijk legde beslag op de derde prijs.
De prijswinnaars gingen met een waardebon naar huis.
Volgend jaar wordt de fietstocht voor de vijfde keer georganiseerd. Reserveer nu al de eerste zondag
van september in uw agenda.

REACTIE OP STUKJE G.B.J. HOLTERMAN
Heel even in het kort een reactie op het stuk van G.B.J. Holterman: VVN in de 31e jaargang, nr.2.
Het ging over het asfalteren dat op dit moment gebeurt in Nieuw-Weerdinge, het zal niemand zijn
ontgaan. Was dit wel nodig, werd gevraagd. Mijn mening is dat het op andere plekken veel erger
gesteld is met het asfalt. Ga eens fietsen over het Vledderdiep. Oppassen daar, het asfalt is al jaren
aan het verbrokkelen, er komen doorlopend gaten bij die dan een beetje worden opgevuld.
De steentjes zijn gewoon blijven liggen toen asfalt werd gelegd. Die steentjes komen nu te
voorschijn. Het ziet er niet uit, ik schaam me als ik er over heen rij of loop. Je kunt er gemakkelijk
over struikelen. Een stoepje kent het Vledderdiep niet, je loopt op die zwaar versleten asfaltweg.
Het ziet er niet uit, dat stukje weg in het buitengebied....maar is ook de reden dat er niets aan wordt
gedaan denk ik. Buitengebied, er wonen wat minder mensen dan aan het Weerdingerkanaal. Dus
minder klachten. Nee, niet netjes.
Bedankt voor uw aandacht.
Henny Uitenbogaart, Vledderdiep 54 Nieuw-Weerdinge, Email: uiten055@me.com

12

De Streekbode - 24 september 2015

Het is weer oogsttijd
Het koren wordt van het land gehaald en in schoven gebonden.
Een schoof van een graangewas dat is afgesneden wordt
een garf, garve of korenschoof genoemd.

Toen het graan met de hand werd geoogst werden de graanhalmen
samengebonden. Hiervoor werd een zicht en een pikhaak gebruikt. Daarna werd
dit graan samengebonden door bindsters met een handje halmen tot een schoof.
Deze schoven werden dan te drogen gezet, door meerdere schoven tegen elkaar
te plaatsen tot een hok.
Later kwam de zwadmaaier, waarna het gemaaide graan nog met de hand tot
schoven gebonden moest worden. Met de komst van de zelfbinder was ook dit
verleden tijd.

Deze foto is genomen bij de familie Tjeerdsma in het Noordveen
Info of reacties bij Gea Soer, tel 0591 521367, e-mail vriessoer@kpnmail.nl
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