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ZWEMLESSEN EN PARTICIPATIESHOP
We willen het belang van zwemlessen in ons eigen zwembad nog eens benadrukken. De voordelen
heeft u in een eerdere editie van het zwembad-informatieboekje kunnen lezen, evenals vorig jaar in
de Streekbode. Toch vinden wij het belangrijk u nogmaals daarop te wijzen: vaak is het zwembad bij
de kinderen al bekend en daarom vertrouwd en eigen, het lessen met klasgenootjes kan een
positieve invloed hebben, er zijn over het algemeen geen reiskosten en reistijd, er is geen wachtlijst,
het is kleinschalig en vergeleken met menig andere zwemlesaanbieder zijn de kosten laag. En niet
onbelangrijk: door te zwemlessen in ons eigen zwembad laten we de noodzaak en het belang van het
in stand houden van het zwembad zien.
Ook willen we u nogmaals melden dat zwembad de Wieke deelnemer is in de participatiewebshop
van de gemeente Emmen. Ouders met een laag inkomen kunnen in deze webshop producten
bestellen voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar.
Op www.participatiewebshop.emmen.nl staan de precieze voorwaarden en het
aanvraagformulier. Voor zwembad de Wieke kunnen er in die webshop, indien u ervoor in
aanmerking komt, o.a. abonnementen aangevraagd worden en ook het deelnemen aan de
zwemlessen A, B of C, waarbij opgemerkt moet worden dat zonder geldig abonnement geen opgave
voor zwemlessen mogelijk is.
Het bestuur van zwembad de Wieke
Derk-Jan Smith
voorzitter
Francisca Minnaar
secretaris
Jannet Hofman
penningmeester

Carla Neef
Uinko Brouwer
Anno Schimmel

vice-voorzitter
algehele coördinatie
coördinatie onderhoud

HALLO LIEVE BESTE MENSEN UIT NIEUW-WEERDINGE
Op verzoek van diverse kanten ga ik weer een poosje schrijven voor de dorpskrant.
Het zullen verhalen zijn die hoofdzakelijk gaan over eten en drinken.
Met af en toe een uitschieter naar verdriet of een glimlach..
Ik hoop dat jullie er van genieten...
Vriendelijk groet, Rien Prinsen.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
1 maart
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
8 maart
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
1 maart
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Stalman
Heilig Avondmaal
8 maart
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. Grit

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.

Te koop: houtdraaibank, K5 400, variabel
toerental, 650-3800 over 3 schijven, links/rechts
draaiend, holle as,
MK2, draad M33, 230 volt € 250,Tel. 06 10629187

Gevraagd: rommelmarktspullen, wij halen het
gratis bij u op.
Tel. 521497 / 0681854837

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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ATTENTIE

ATTENTIE

Hallo inwoners van Nieuw-Weerdinge en omstreken.
De accordeongroep “Con Affetto” wil u alvast laten weten, dat onze jaarlijkse feestavond wordt
gehouden op zaterdag 28 maart 2015 in “de Badde”.
Het zal volgens ons weer een hele gezellige avond worden, met liedjes waarvan u blij wordt.
U bent natuurlijk weer van harte welkom. In de volgende Streekbode zullen wij u verder informeren.
Het bestuur.

WIJNFEEST IN VOLKACH. ONTMOETING MET WIJNGOD BACCHUS
Door de jaren heen heb ik toch wel diverse wijnfeesten meegemaakt. Zelden echter als in Volkach.
Een idyllisch wijndorp in Franken Main driehoek in Duitsland...
Dicht bij de dorpskern aan de rivier de Main ligt op loopafstand een camperplaats, waar we die nacht
vertoefden en die zoals later blijkt een zegen was voor mijn toestand waar ik die nacht in zou
verkeren.
Midden in het dorp ligt een immens groot wijnplein. Aan de buitenkant rondom diverse stands van
wijnboeren en daartussen de gebruikelijke eettentjes.
Braadworsten, schweinshaxen, flammkuchen maar ook een stand met heerlijke vis die op
traditionele Frankische wijze bereidt wordt.
Op het grote plein staan de bekende biertafels en banken en er blijkt plaats te zijn voor duizenden
mensen. Van alle kanten stroomden de vele wijnliefhebbers het plein op voor een plekje en voor je
het wist werd je meegezogen in een niet ophoudende vloedgolf van wijn.
Alle normen van wijn drinken gingen hier teniet. Van jong tot oud laafde zich aan deze godendrank.
De jongsten kregen Schorle, wijn met water om al vast te oefenen dat als ze oud genoeg waren om
dan mee te kunnen doen met deze wijn drinkende massa.
De muziekkapel speelde en er werd vals gezongen. Echter de sfeer was waanzinnig en al snel kwam ik
ook in deze roes.
De glazen werden tot de rand gevuld en bij 3 glazen had je een fles wijn op. Tussen de tafels door
liepen jongens en meisjes met kratten wijn die je bijschonken als je geen zin had om naar de
wijnstand te lopen.
Door de opzwepende manier van beleven van wijn, de grote keus waardoor je steeds weer een
andere wijn probeerde kwam ik langzaam in een toestand die mij niet gebruikelijk is. Ik lust graag
een glas wijn, maar hier tussen al die duizenden wijn drinkende kinderen, mannen, vrouwen,
bejaarden enz. was er geen houden meer aan. Ik bereikte mijn limiet.
Zoals velen met mij die avond verloor ik enig controle over mijn gang van lopen en het werd toch
echt tijd om de camper weer op te zoeken. De uitgang vinden was al een probleem en het terug
vinden van de fiets nog groter. Ik heb niet lang gezocht, denkende dat ie er morgen nog wel stond.
Apart gevoel, geen controle meer te hebben over rechte lijnen lopen.
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Dat is dus een wijnfeest zoals BACCHUS de god van de wijn bedoeld heeft.
Ja, ik ben hem dankbaar voor dat ik dit mocht meemaken.
Alleen de volgende ochtend iets minder.
Vineuze groet. Rien

KLEDINGKRINGLOOP
Heb je niet veel geld te besteden, maar wil je toch eens wat anders in je kledingkast?
Kom dan eens een kijkje nemen bij de KLEDINGKRINGLOOP.
Voor een klein bedrag kun je bij ons goede tweedehands kleding kopen.
Ook verkopen wij beddengoed, handdoeken enzovoort.
Wij zijn op de volgende data weer aanwezig in de Open Poort:
10 maart, 24 maart, 7april, 21 april, 19 mei, 2 juni, 16 juni en 30 juni.
De vrijwilligers van de kledingkringloop

NIEUWS UIT DE TUIN…
Zelf bonsaiachtige miniboompjes kweken.
Het is maandag 9 februari, 6 graden boven nul, maar
koud en nat door de motregen als ik de tuin doorloop. Ik
wil er een paar kleine opslag boompjes uitsteken
waarvan het jammer is om ze er zomaar uit te halen en
weg te gooien. Bij iedereen die een tuintje heeft komen
wel boompjes op uit zaad van diverse bomen. Vaak mooi
klein van maar zo’n 10 cm die je omschoffelt omdat die
‘troep’ anders te groot wordt. Jammer eigenlijk. Haal ze
er eens uit en zet ze in een pot, pan, bord of wat je hebt
om ze in te kunnen zetten. Probeer het eens. Het kost niets en je kunt er jaren plezier van hebben,
omdat ze mooi klein blijven. Heb je iets grotere boompjes met daardoor wat langere wortels zoals op
de foto en je laat ze over een keitje groeien heb je (weer) een mooi stukje natuur. Er komt overal om
ons heen zoveel moois op zoals ook conifeertjes. Dat zo mooi gebruikt kan worden in alles waar zo’n
plantje in kan. Het is maar een idee om iets met die ‘rommel’ te doen, maar ook een kind kan hier
wat aan hebben.
J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809)
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OPROEP!!!! JURYLEDEN VOOR
GYMVERENIGING AMICITIA
Hallo inwoners van Nieuw-Weerdinge.
Zoals u misschien weet hebben wij een grote
groep enthousiaste turnmeisjes, die ook
meedoen aan wedstrijden. De meisjes turnen
op hun eigen niveau en in verschillende
categorieën. De laatste maanden hebben wij veel medailles weten te bemachtigen. De resultaten
van onze meisjes zijn te vinden in de uitgave van de Streekbode.
Wij, gymvereniging Amicitia, zoeken enthousiaste mensen die het leuk vinden om tijdens deze
wedstrijden te jureren.
Dus hebt u affiniteit met sport en dan vooral gericht op turnen en u heeft zin en de mogelijkheid om
twee á drie keer op jaarbasis te jureren tijdens de wedstrijden, geef u dan op.
Wat hebben wij te bieden: een enthousiaste, bloeiende vereniging met een bestuur dat het plezier
van de kinderen voorop stelt en daarvoor alle mogelijkheden wil benutten om haar kinderen te laten
sporten op hun niveau.
Tevens bieden wij een jurycursus aan op kosten van de vereniging.
Hebben wij u enthousiast gemaakt en wilt u zich opgeven, of heeft u behoefte aan aanvullende
informatie dan kunt u contact opnemen met de voorzitter.
Anneke van der Burg: 06-23369119
Een sportieve groet,
Bestuur gymvereniging Amicitia

NATIONAAL FONDS KINDERHULP OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS
Maak samen met ons geluk mogelijk!
Steeds meer kinderen in ons land worden de dupe van financiële problemen thuis, bijna 400.000
kinderen groeien op in armoede. Nationaal Fonds Kinderhulp wil er zijn voor al deze kinderen en
daarvoor is veel geld nodig. De landelijke collecte 2015 van Kinderhulp wordt gehouden van 12 tot en
met 18 april. We hopen op gulle giften, maar hebben ook hulp nodig. Vrijwel overal in Nederland is
nog dringend behoefte aan extra collectevrijwilligers. Misschien iets voor u?
Loopt u ook mee?
Helpt u ook mee om geluk mogelijk te maken voor kinderen met minder kansen? Hebt u een paar
uurtjes tijd? Word dan collectant voor Kinderhulp. Collecteren hoeft echt niet veel tijd te kosten. U
bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt besteden. Samen met de plaatselijke coördinator in uw wijk of
woonplaats overlegt u welke straat/straten u voor uw rekening wilt nemen. Aanmelden kan bij:
Annet Wortelboer, telefoonnummer 0521-591265.
Aanmelden via e-mail kan ook: a.wortelboer@kinderhulp.nl.
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IN GESPREK MET…. ARENT NABER
Na ruim 50 jaar bestuurslid te zijn geweest van de afdeling Veilig Verkeer Nieuw-Weerdinge, heeft
Arent Naber afscheid genomen als voorzitter (ruim 40 jaar) van het bestuur. Door de overige leden
van het bestuur was er op 7 februari een afscheidsreceptie voor hem georganiseerd. Op ludieke
wijze, in een BOB auto, werden Arent en zijn vrouw thuis opgehaald en onder luid getoeter naar de in VVN-stijl - feestelijke aangeklede zaal Oosterhof gebracht.
Waar hebben ze u mee verrast? Tijdens de laatste vergadering werd ik verrast met de officiële
uitnodiging voor de receptie. Ik wist dat er iets stond te gebeuren want het uitje dat we gepland
hadden kon op die dag niet doorgaan, zei mijn vrouw. De manier waarop we thuis werden opgehaald
en de vele cadeaus die wij van iedereen hebben gekregen. Zoals de uitvergrote foto, het fotoboek,
een dvd, flessen wijn, bloemen en kaartjes. Het etentje ’s avonds met het vervoer in de
brandweerauto.
Waarom stopt u als voorzitter? Ik heb gezegd dat wanneer ik 80 zou worden dat ik er dan mee zou
stoppen en dat was in november vorig jaar. Het is heel boeiend maar ook verantwoordelijk werk
omdat je met meerdere partijen te maken hebt.
Waar bent u, op wat u als VVN Nieuw-Weerdinge bereikt hebt, trots op? Ik ben best trots op wat we
rondom de verkeersveiligheid van het fietspad bereikt hebben. Zoals het nu is, daar zijn we het
allemaal over eens. Dat heeft heel wat overleg gekost. Maar ook op het organiseren van het
verkeerscircuit voor de scholen in Nieuw-Weerdinge, Roswinkel, Emmer- Compascuum en
Weerdinge. Ons concept heeft model gestaan voor wat er op meerdere scholen wordt gebruikt.
Wat zou er vanuit VVN oogpunt nog moeten gebeuren in Nieuw-Weerdinge? Nou, er is nog heel wat.
Bijvoorbeeld de aanpak van de bermen van de Zwarte Weg. Ik heb al meerdere keren meegemaakt
dat er een scootmobiel over de kop ging. Het paaltje aan het eind van de weg in het Noordveen
richting Valthe zou er worden weggehaald maar na 8 maanden staat het er nog steeds. Ook zou er
wat aan het snelle rijden over het Weerdingerkanaal n.z. kunnen worden gedaan. En natuurlijk blijft
VVNNW zich nog steeds bezig houden met de aansluiting op de N391. Waar ik ook nog voor zou
willen pleiten is de terugkeer van de Verkeerswerkgroep, zodat je samen kunt werken en niet als
verschillende partijen. Ook zou er op de scholen aandacht kunnen worden besteed aan de actie Safe
van VVN.
Blijft u nog betrokken bij de VVN Nieuw-Weerdinge? Ik blijf nog betrokken als vrijwilliger. Ook blijf ik
me nog inzetten voor het landelijk verkeerspanel waarvoor via de mail wordt gevraagd om mijn
mening over allerlei zaken betreffende veilig verkeer.
Komt er nog een caravankeuring? Nee. Dat hebben we jaren gedaan, maar nu WCW niet meer in
Nieuw-Weerdinge zit doen we het niet meer.
Welke tip(s) heeft u voor verkeersdeelnemers? Wat heel belangrijk is voor volwassenen en kinderen
is, dat als je onderweg bent, ‘je duidelijk en tijdig aan geeft waar je heen wilt’. En dat je weet dat je
pas voorrang hebt wanneer je het ook krijgt.
Wat gaat u doen met nog meer vrije tijd? We hebben nu nog meer tijd om Jeu de Boules te spelen,
familie te bezoeken en veel te fietsen.
Bekleed(de) u nog andere bestuursfuncties? Nee, nu niet meer. Ik heb er al heel wat gehad. Zoals 16
jaar in de gemeenteraad, 20 jaar in de herinrichting van de Veenkoloniën, zo’n 8 jaar in een
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landbouworganisatie, zo’n 8 jaar in de stichting Festiviteiten, 20 jaar in de stichting Sporthal, 6 jaar in
de ANBO en meerdere jaren secretaris van de Vereniging van de Vrijzinnig Hervormden.
Wilt u nog iets kwijt? Wij zijn buitengewoon verrast en ik heb een prachtig afscheid gehad en
daarvoor wil ik iedereen hartelijk bedanken.
Tijdens, maar ook na het afronden van dit interview blijkt wel hoe enthousiast en gedreven Arent
Naber is over alles wat te maken heeft met de veiligheid in het verkeer in Nieuw-Weerdinge.
Hartelijk bedankt voor dit gesprek!
GB.

Wilt u graag onveilige situaties in NieuwWeerdinge melden? Ga dan naar de
website van VVN afdeling NieuwWeerdinge en download het formulier:
"Formulier meldpunt Veilig Verkeer", deze kunt u opsturen naar: a.veenstra@vvn.nl
Zo komt u op de website van VVN afdeling Nieuw-Weerdinge:
Toets dit bovenin uw webbrowser: www.vvnnww.nl

IN MEMORIAM
Wij zijn geschrokken van het toch nog voor ons plotselinge overlijden van ons trouw lid en
wedstrijdsecretaris Bart op t’ Ende.
Wij wensen zijn vrouw Annie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.
Alle leden van de biljartclub “de Badde”.

ZONNEBLOEM AFDELING NIEUW-WEERDINGE IS OP
ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS
Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers.
Maar zoeken nog enkele vrijwilligers voor bezoekwerk.
Als vrijwilliger kun je je op veel manieren inzetten.
En doen wat jij leuk vindt, wanneer jij tijd hebt.
Je kunt bij iemand op bezoek gaan, samen eropuit gaan of samen een activiteit organiseren.
Je inzet is van grote waarde. Je kunt met iets heel kleins, heel veel betekenen voor een ander.
Meld je aan!
Olga Huizing tel. 521712 Trientje Strijker tel. 522005
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