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STILLE TOCHT NIEUW-WEERDINGE 

 

Op zaterdag 4 mei a.s. wordt weer de jaarlijkse 

STILLE TOCHT gehouden. 

 

Om 19.40 uur wordt u verwacht bij het 

standbeeld van de “VRIJHEIDSDUIF” , nabij het 

Beertaplein, van waar we om 19.45 uur 

vertrekken naar de begraafplaats. 

Daar zal de Christelijke muziekvereniging  Juliana spelen en wordt 

er 2 minuten stilte in acht genomen. Leerlingen van de Bentetop en 't Koppel  zullen gedichten 

voorlezen. Daarna kunnen er bloemen worden gelegd ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers. 

 

Hierna lopen we terug naar het Beertaplein, waar de stoet wordt ontbonden. Vervolgens bent u van 

harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie / thee wordt aangeboden. 

 

Het 4 mei comité nodigt u allen hartelijk uit mee te doen aan deze STILLE TOCHT. 

Ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om hieraan deel te nemen. 

 

Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen. 

 

Het 4 mei comité. 

 

 Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 522521 
 Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl   
   
 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: 

28 April 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten 

 

5 Mei 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

 

28 April 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. J. Dijkstra 

 

5 Mei 

Plaats:  De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Viering 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 

 

 

 

 

 

 

Gevraagd: oud ijzer en metalen.  

Wordt gratis afgehaald.  

Bellen na 16.00 uur.  

Handelsonderneming Sanders-Stap.  

Tel: 06 55808002 

 

Te koop:  

Zelfgebreide sokken.  

Verschillende kleuren.  

Telefoon: 0591-548187 
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OPEN DAG AULA 

 

Op zaterdag 4 mei a.s. organiseert 

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" een open dag 

in de aula van de algemene begraafplaats aan het 

Weerdingerkanaal Zuidzijde. 

 

Tijdens de open dag kunt u zien en ervaren wat de aula en vereniging u te bieden heeft rondom de 

verzorging van een uitvaart. Enkele ondernemers zijn die dag aanwezig en kunnen u een en ander 

vertellen over de mogelijkheden bij en rondom een uitvaart.  

 

Wij ontmoeten u graag, u bent van harte welkom! 

 

Bestuur "Laatste Eer Nieuw-Weerdinge" 

 

 

 

 

 

 

DE KOEKACTIE AMICITIA 

 

Op maandag 8 en dinsdag 9 april zijn onze leden weer aan uw deur geweest voor de jaarlijkse 

koekactie.  

 

De koekactie was net als voorgaande jaren weer een 

groot succes! Wij willen dan ook, namens alle leden 

en het bestuur, iedereen die onze vereniging 

gesteund heeft door ‘Oudewijven’ koeken te kopen, 

heel erg hartelijk bedanken!  
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DOKTER BEERTA 

 

Naar aanleiding van het artikel in het Dagblad van het Noorden 

van 1 april kreeg de redactie het volgende gedicht 

toegestuurd. ‘Jaren geleden schreef ik bijgaand gedicht. Het is 

de herinnering aan dokter Beerta, van Wietske Bruining- van 

Klinken, opgegroeid in het Noordveen in Nw. Weerdinge.’ 

 

dokter Beerta 

 

As opoe zee:  

‘dokter Beerta komt d’r aan,’ 

den kroop ik weg achter 

opa zien braide leunstoule. 

 

Opoe zee nog: 

‘Nait kinderachtig wezen,’ 

en ze lachte. 

 

As dokter zien motor ofzette, 

heurde ik mien haart bonzen 

en even loater 

het kroaken van zien leren jaaze. 

 

Zien motorbrille leegde hai op toafel 

en met zien onderlippe veuruut 

bulderde zien stem deur de koamer: 

‘loat moar es kieken.’ 

 

Ik dook nog meer in mekoar. 

Zien haanden waren aaltied zo kold. 

 

Kinder gaf e maistied droppies. 

Ik kiek in mien lege klamme haanden. 

 

Vandoage krieg ik gain drop. 

Hai zugt mie ja nait. 

Ik bin d’r ja nait. 

Ik bin baange. 

 

cobi de jonge 

 

 

Dokter Beerta  kwam in 1922 naar 

Nieuw Weerdinge als huisarts. In 

januari 1956 stopte ‘De Bere’ met zijn 

werk als huisarts. Met zijn vrouw 

verhuisde hij naar Driebergen. Daar 

kwam op 18 februari 1964 plotseling 

een einde aan zijn leven. Beerta werd 

begraven in het dorp waar hij 34 jaar 

lief en leed deelde met de bevolking. 

Hij kreeg een plek naast zijn geliefde 

zoon Hans(je), die maar vijftien jaar 

mocht worden. Zijn vrouw voegde zich 

twintig jaar later bij hen. Uit DVHN van 

1 april. 
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NIEUWS VANUIT HET ZWEMBAD 

Tussen de sneeuw en hagelbuien door is er zaterdag 

13 april, veel werk verzet bij zwembad de Wieke. 

Vele handen maken licht werk en dat bleek dan ook 

maar zeer waar! Op het moment van schrijven is er 

heus nog wel wat te doen, maar onze ‘to do list’ is 

te overzien! Alle aanwezige vrijwilligers worden dan 

ook ontzettend bedankt voor hun inzet! Tim Schimmel bedankt voor het vervoer en de geleverde 

grond. 

 

Vrijwilligers voor de schoonmaak en kiosk trekken aan, maar we kunnen nog altijd extra mensen 

gebruiken. Mocht u nog wat willen en kunnen betekenen voor het zwembad, schroom niet en laat 

het ons weten. We kunnen melden dat er bijna iedere dag kan worden schoongemaakt. De 

Zwemdiva’s, de ochtendzwemmers, nemen een aantal dagen per week voor hun rekening. In de 

vakantie periode zal goed gekeken moeten worden hoe we de schoonmaak gaan plannen, dan is 

iedere dag niet haalbaar. De routes voor de donateurkaarten zijn op een aantal routes na verdeeld, u 

kunt dus binnenkort onze lopers aan de deur verwachten. Mocht u nog geen donateur zijn en het 

zwembad wel financieel willen ondersteunen, dan kunt u zich melden bij het bestuur.  

Er heeft zich inmiddels ook iemand gemeld om wekelijks het gras te maaien. Er is iemand die zich 

heeft gemeld voor lichte werkzaamheden in de zin van tuinieren en andere kleine klusjes.  Super, al 

met al dus vele positieve berichten! We gaan open op………. 

 

OPENING ZWEMBAD VRIJDAG 26 APRIL  

Door Burgermeester Eric van Oosterhout om 18.00 uur 

Deze avond pyjama zwemmen (normale badkleding mag ook) 

Extra verkoop abonnementen tegen 

voorverkooptarieven 

 

 

 

 

Wij hopen u allen dit seizoen te mogen 

begroeten in ons mooie zwembad de Wieke, 

uiteraard met een hoop zonnestralen. 

 

Tot ziens in zwembad de Wieke 
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OPBRENGST COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL 

  

In de week van 10 tot en met 16 maart jl. is in heel wat plaatsen in Nederland 

gecollecteerd voor Amnesty International. Ook in Nieuw-Weerdinge. Dit jaar 

alleen op De Trippen, De Stobbe en De Koare. Hopelijk volgend jaar weer in 

meer straten! De opbrengst in de genoemde straten was €127,94. 

  

Woont u in een andere straat, dan kunt u toch nog bijdragen aan een 

rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan 

leven; en wel als volgt: 

- stuur een sms met het woord 'Amnesty' naar 4333. Dan betaalt u eenmalig 

€2,00 via uw telefoonrekening. Wilt u meer doneren? Stuur dan meer sms'jes. (Deelnemen kan 

alleen vanaf 18 jaar.) 

- of maak via uw bank een donatie over naar NL 14 RABO 03034 60 326 o.v.v. collecteweek 2019. 

  

Met uw bijdrage bekostigt Amnesty International zijn onderzoeken, zijn acties, zijn wereldwijde 

spoedactienetwerk voor mensen in acuut gevaar en veel meer. Mede door uw bijdrage komen 

onschuldige mensen vrij! Van harte aanbevolen! 

  

Hartelijke groet, H.H. Lageveen, collectecoördinator 

 

 

OPBRENGST COLLECTE NOODHULPORGANISATIE ZOA 

  

In de week van 24 tot en met 30 maart jl. is in heel wat 

plaatsen in Nederland gecollecteerd voor 

noodhulporganisatie ZOA. Ook in Nieuw-Weerdinge. Dit jaar 

was de opbrengst in ons dorp €623,54. Alle gevers en 

collectanten hartelijk dank! 

  

Noodhulporganisatie ZOA helpt mensen die door een oorlog of een natuurramp alles zijn 

kwijtgeraakt. Met noodhulp, onder andere water, voedsel en onderdak. En ook met hulp bij 

wederopbouw. ZOA helpt in Azië, in het Midden-Oosten, en in Afrika. Dit jaar ook in Zuidelijk Afrika, 

waar mensen door een verschrikkelijke orkaan getroffen werden. Hebt u niet aan een collectant 

kunnen geven in de collecteweek, en zou u wél iets willen bijdragen? Dat kan op de volgende 

manieren: 

- stuur een sms met het woord 'ZOA' naar 4333. Dan doneert u eenmalig €1,50. Wilt u meer geven? 

Stuurt u dan meer sms'jes.  

- of maak een gift over naar NL 46 INGB 0000 0005 50 

  

Juist op plekken waar de nood het hoogst is, helpt ZOA de meest kwetsbaren. Zorgt u / zorg jij, dat de 

redding nabij is?  

Hartelijke groet, H.H. Lageveen, collectecontactpersoon, De Trippen 6, Tel: 52 13 87 
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NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM, PAASLUNCH MET 

BINGO! 

 

Op zaterdag 5 april verzorgde de Zonnebloem, afdeling 

Nieuw Weerdinge een gezellige Paaslunch met Bingo in 

het gebouw van de ijsvereniging in Nieuw Weerdinge. (Het 

Ijsgebouwtje)  Achtentwintig Gasten hadden zich voor 

deze middag opgegeven. Na de ontvangst werd koffie en 

thee geschonken. De tafels waren mooi gedekt, er was zelf gemaakte soep, brood en broodjes met 

beleg, paasstol en natuurlijk ontbraken de gekookte eitjes 

niet. Na het eten  was het tijd voor Bingo, met leuke prijzen. 

Iedereen deed enthousiast mee. Tussen de bingorondes 

door werd fris geschonken. Gasten en vrijwilligers vonden 

het een zeer geslaagde, gezellige middag. 

 

Henny Uitenbogaart 
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PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 

 

Donderdag 4 april hadden we weer het praktisch 

verkeersexamen voor de groepen 7/8. In totaal 

deden 47 leerlingen examen, 38 leerlingen 

slaagden. Van Harte Gefeliciteerd. 9 leerlingen presteerden onvoldoende. Er werd bijvoorbeeld: aan 

de verkeerde kant van de weg gereden, geen voorrang 

gegeven, geen richting aangegeven, met losse handen 

gefietst, verkeersborden genegeerd en regels niet 

uitgevoerd. 

 

Het is belangrijk dat er van uit VVN ook aandacht 

besteed wordt aan ‘verkeer’ zodat we onze kinderen 

veilig de weg op kunnen sturen. Na een frisse start ging 

het al vlot regenen wat tot gevolg had dat onze 

voorzitter alle hesjes en jasjes moest drogen. Het was al 

met al een hele leerzame dag. We wensen alle 

kandidaten veel succes in het voortgezet onderwijs. 

Tevens willen wij onze vrijwilligers en OBS ’t Koppel 

bedanken voor hun gastvrijheid en hun inzet.  

 

 

Zonder vrijwilligers kunnen we geen praktisch 

verkeerexamen houden. 
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Volgend jaar 75 jaar bevrijd. 

Een moment om bij stil te staan. Op 11 april 1945 werd Nieuw Weerdinge bevrijd door de Polen. 

Op 9 april trok een deel van de 

Poolse strijders Coevorden 

binnen. Daarna vertrok een 

deel van de troepen naar 

Emmen. Het gerucht over de 

bevrijding van Emmen ging als 

een lopend vuurtje door ons 

dorp. Enkele moedige mannen 

trotseerden de spertijd en 

trokken naar het bevrijde, 

feestende dorp. Tegen 

middernacht kwamen ze met 

verhalen en chocolade terug. 

De volgende dag arriveerde het 

3e peloton in Weerdinge, waar 

ze feestelijk werden onthaald. 

 

Via de Bergweg bogen de tanks vervolgens de Tramwijk op. Ongehinderd via het derde Kruisdiep 

verder trekken was onmogelijk omdat de bruggen kapot waren. De tanks gingen toen terug om via 

het Noordveen  Nieuw Weerdinge binnen te rijden. 

Het 2e Kruisdiep gaf geen problemen omdat daar de brug 

nog in tact was gebleven. 

In de omgeving van het 1e Kruisdiep waren veel mensen 

samengestroomd. Er was voor de tanks haast geen 

doorkomen aan. Enkele moedige jongens waagden zich er 

boven op. 

De bemanning vond het allemaal goed. Via de bocht bij café 

Meendering,  later Bermuda, verdwenen de tanks uit het 

zicht van de bevolking. Nieuw Weerdinge was vrij:het feest kon beginnen. 
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POD, POSITIEF OPGROEIEN IN DRENTHE 

 

Wij, als voetbalvereniging, hebben ons indertijd geconformeerd aan het initiatief Positief Opgroeien 

in Drenthe. Dit mede om het positief omgaan met jeugd te stimuleren. Qua coaching en 

spelbegeleiding zijn wij van mening dat positiviteit bijdraagt aan het spelplezier. Dit geldt zowel voor 

de trainers/leiders als ook voor de ouders. Wij willen als vereniging een veilige, stimulerende 

omgeving creëren, zodat ieder kind met plezier naar de club komt.  

 

Binnen onze vereniging werken wij ook samen met welzijnorganisatie Sedna om bovengenoemd 

initiatief nog beter uit te kunnen voeren. Dus als er een probleem zich voordoet met uw kind 

waarvan u denkt dat u niet terecht kunt bij iemand van de club, dan kunt u zich wenden tot: 

Kim de Vries, Jongerenwerk Stichting Dorpenzorg, 06-30234011  

Erika Santinge, Preventief Jeugdwerker Welzijngroep Sedna, 06-51324337 

Zij zullen ook af en toe trainingen bezoeken, zodat zij zichtbaar aanwezig zijn 

en eventueel aangesproken kunnen worden. 

 

VOETBAL TECHNISCHE ONTWIKKELING  

Naar aanleiding van de VTON-avond op 5 maart j.l. willen wij graag nog het 

volgende mededelen: 

 

Op deze avond is nogmaals de VTON-trainingsmethode uitgelegd aan zowel 

trainers als ouders. Helaas was de opkomst van de ouders niet heel erg groot, daarom via deze weg 

nog even een korte toelichting. 

De trainers werken met VTON-methode. Dit wil zeggen dat ze via de app een complete leerlijn 

aangeboden krijgen voor het desbetreffende team. Elke week staan de trainingen klaar in de app. Dit 

heeft tot gevolg dat op termijn elk kind hetgeen krijgt aangeboden wat op dat moment voor hun van 

toepassing is en dat er dus een goede basis ontstaat voor een betere jeugdopleiding. Ongeacht of er 

een gekwalificeerd iemand voor de groep staat of een ouder. 

 

Binnen VTON is er ook een play-app 

ontwikkeld voor de kinderen zelf. Dit is een 

leerzame en uitdagende manier om de 

kinderen thuis ook oefeningen te laten 

doen. Bovendien kunnen ze hier punten 

mee verzamelen die ze later weer in 

kunnen wisselen voor leuke items van 

profclubs e.d. Voor meer info: 

www.vton.nl/playapp/ 

 

Namens het jeugdbestuur Nwvv/Titan 

 

 

 

 


