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GEACHTE INWONER VAN NIEUW WEERDINGE
Wanneer we dit schrijven genieten we nog van een heerlijk nazomer, maar toch is er een klein
groepje vrijwilligers alweer bezig met de planning te maken voor de maanden november en
december. Wanneer zou hij komen, komt hij überhaupt wel dit jaar? Dat is de grote vraag. En dan
gaat het niet om die oud oom of verre achterneef. Nee, we hebben het over Sinterklaas.
Waar de intocht in Nieuw Weerdinge jaren lang geregeld werd door de handelsvereniging, is dit nu
niet meer aan de orde, immers de handelsvereniging bestaat niet meer. Een groepje vrijwilligers
heeft destijds de schouders onder de hele intocht gezet om er voor te zorgen dat dit kinderfeest blijft
bestaan in ons dorp. En met succes mogen we wel zeggen, want ieder jaar komt de Sinterklaas met
zijn aanhang nog steeds met veel plezier naar ons dorp.
Maar, er is ook een keerzijde. Het wordt ieder jaar moeilijker om de begroting sluitend te krijgen en
daarom deze schreeuw om aandacht: Begin dit jaar hebben wij een stichting in het leven geroepen:
stichting Sinterklaas intocht Nieuw Weerdinge. In de hoop om op deze manier de intocht voor de
komende jaren te behouden voor het dorp. Echter dit behouden van de intocht lukt niet zonder
financiële steun van onze achterban.
Wij willen u als inwoner vragen om een “vrijwillige” bijdrage om dit kinderfeest te blijven behouden
voor ons dorp. Zonder steun gaat dit niet lukken.
Indien u een bijdrage zou willen doen, dan kunt u dit overmaken op rekeningnr:
NL02RBRB0706672933 tnv. Stichting Sinterklaas intocht Nieuw Weerdinge.
Wij hopen op uw steun. En mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen
via mail: sinterklaasintochtnwweerdinge@gmail.com of op onderstaand correspondentieadres.
Hopelijk kunnen wij hem dan 24 november verwelkomen.
Tevens zal er een vrij gift bus staan, als de Sint zijn bekende plaatsen bezoekt, bij Bakker Bos en het
Beerta plein.
Met vriendelijke groet,
Martin Rengers
Jaqueline Rengers
Janny Regts
Dennis Soetevent
Jeanette de Goede
Het bestuur Stichting intocht Nieuw Weerdinge
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
28 Oktober
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. Kaufman-Schaap
4 november
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
28 Oktober
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. B. van Roest
4 november
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. 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
Gevraagd: oud ijzer en metalen.
Wordt gratis afgehaald. Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap.
Tel: 06 55808002

2

De Streekbode - 25 oktober 2018

ONTDEK HET PLEKJE
Het balkon op de foto is van het huis van de familie Joling aan het
Weerdingerkanaal NZ. Van de 6 goede opgaven heeft, na loting, Britte
Idema de prijs gewonnen. De bon is op te halen op het onderstaande
adres.

Waar in Nieuw Weerdinge is de foto van dit stukje kanaal
gemaakt? Geef de oplossing door en maak kans op een droge
worst gemaakt door onze slagers. Veel Succes. Oplossingen
kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z. 122,
tel: 0591-522091.

KLEDINGKRINGLOOP NIEUWS
Ook dit jaar houden we weer een SINTERKLAASAKTIE en wel op
vrijdag 30 november in de Badde. Daar hebben we wel U hulp bij
nodig. Wilt u eens kijken of er nog overtallig speelgoed bij u ligt.
Liever geen knuffels. Wilt u het brengen op Mandebroek 2 in NieuwWeerdinge.
Giften zijn ook erg welkom. We kunnen dan aanvullen wat nodig is.
Ook zetten we weer een bus in De Badde waarin u een gift kan doen.
Mocht u liever doneren dan kan dat op rekening van St. Kledingkringloop bij de regiobank NL17 RBRB
0852 2575 38
We hopen er samen weer een groot succes van te maken.
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Weerdingerkanaal zz 40
Aanvankelijk zat hier Derk van der Molen met een kruidenierszaak.
Later kwam het pand in handen van de heer Naber, die er een
kachelzaak en smederij had.

Weerdingerkanaal zz
107
De heer Kemper was
veenboer en
timmerman. Tevens
dreef hij een
zogenaamde
veenwinkel. Hier
werden alle spullen
verkocht waar
dagelijks behoefte aan was. Hiervoor gebruikte men de loods. Later maakte hij de overstap naar de
landbouw.
Weerdingerkanaal zz 115
Hier startte Jaap Blaak zijn
kruidenierswinkel, die later overgenomen
werd door Kor Swart, die de winkel weer
overdroeg aan Jan Idema. Idema sr. en zoon
Roelie Idema dreven
de
brandstoffenhandel.

Weerdingerkanaal zz 125. Hier zat slagerij Gerrit van de Kaap
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HET MONDEN ZAALVOETBALTOERNOOI
5 tegen 5 zaalvoetbaltoernooi op woensdag 24
oktober vanaf 13:00 uur.
Ook dit jaar is er weer het Monden
Zaalvoetbaltoernooi in de Mondenhal te NieuwWeerdinge. Welk team gaat er dit keer met de
wisselbeker naar huis? Het toernooi is voor
jongeren van 12 tot en met 23 jaar. In het team ben je minimaal 5 en maximaal 7 spelers nodig.
Opgeven kan op 2 manieren. De makkelijkste manier is via de website www.actiefinemmen.nl, je
klikt op activiteiten jeugd 12+ en vervolgens op de activiteit het Monden zaalvoetbaltoernooi. Vul je
teamnaam en de namen van de teamgenoten in en klik op verzenden. Lukt dit niet dan mag je ook je
teamnaam en de namen van de teamgenoten mailen naar jeugd@dorpenzorg.nl of appen naar 0630234011. We hopen op net zo veel deelnemende teams als voorgaande jaren!
Meer info: Kim de Vries,Jongerenwerk Stichting Dorpenzorg

JUISTE DATUMS VRIJSCHAATSEN
In de vorige Streekbode stonden een tweetal onjuiste
datums vermeld. Ons excuus voor de verwarring. Er
kan op de volgende juiste datums vrij geschaatst
worden op de ijsbaan Kardinge in Groningen:
- Zaterdag 29 december: van 16.30 tot 19.00 uur,
inclusief toertocht met stempelkaart/ medaille.
- Zaterdag 16 februari 2019: van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Het Gewest Drenthe, sectie Natuurijs, en wij als ijsvereniging proberen op deze manier onze leden
tegemoet te komen. Aanmelden kan bij Bert Dol: 06- 53 60 79 26. Voor diegene die zich opgeven
biedt ons lid Gonny Brunia zich aan om van diegene de schaatsen gratis te slijpen. Heb je geen
passende schaatsen meer? Geen probleem, je kunt schaatsen huren bij Kardinge.
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EET TAFEL PROJECT NIEUW WEERDINGE
We zijn na de vakantie al weer een paar weken aan
het koken. We hebben een paar leuke groepen op
de Dinsdag en de Donderdag. Het zijn gezellige
uurtjes waarbij lekker gegeten wordt en heel wat
afgekletst. Onze doelgroepen zijn
ouderen/eenzame bewoners van ons dorp alleenstaanden of echtparen. Of mensen die het alleen
eten wel eens een keer zat zijn. Dus mocht u ook eens langs willen komen meldt u aan. Graag op
maandag voor 12.00 uur bellen als u op dinsdag mee wilt eten. En op dinsdag aanmelden voor
donderdag. De dames die koken hebben er ook allemaal veel schik in. echter die groep mag wel wat
breder worden. Dus dames en heren vindt u koken leuk en zou u dat af en toe bij ons willen doen?
Meldt u aan. U kunt naar de Badde bellen 0591-521733 om u aan te melden. Mocht u echter eerst
meer informatie wensen of dat er even iemand langs komt. Mag u Janny Regts 0591-522310 bellen.
U krijgt dan alle informatie die u wenst. Wij zien u graag verschijnen.
Het eettafel project team.

HALLO BESTE DORPS GENOTEN,
Er zijn veel mensen met een hond. Heb je een hond, heb je stront..
Daar gaat het om, ik zie veel mensen met een hond lopen maar bijna
niemand met een schepje of zakje. Is dat nu zoveel werk om het zelf
even op te ruimen, of denkt iedereen een ander trapt er wel in of ruimt
het op. De grootste ergernis is nog wel bij school. De kinderen van ‘t
Koppel spelen regelmatig op het grasveld voor school. En ja, het is bijna
iedere dag raak dat er een kind verdrietig aankomt met stront aan zijn
schoen. Beste hondenmensen, wees goed voor je hond, maar ruim op je
eigen stront, wees niet tot overlast van een ander.
Een klein poezenbak schepje kost maar 1.95 en is voldoende om het er mee op te ruimen.
Janny.

OPBRENGST COLLECTE BRANDWONDEN
Beste collectanten van de Nederlandse Brandwonden
Stichting. Hartelijk dank voor jullie inzet tijdens de
collecteweek. Ik hoop van harte volgend jaar weer op u
te mogen rekenen! Ondanks het uitvallen van enkele
routes dit jaar was de opbrengst in Nieuw-Weerdinge
€670,81.
Vriendelijke groet, uw collecte organisator, Aukje Hummel, Zetveld 56.

6

De Streekbode - 25 oktober 2018

NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE
Zoals in de vorige Streekbode reeds vermeld, hebben we een
winnaar van onze prijsvraag! De antwoorden die binnen gekomen
zijn waren zeer uiteenlopend, leuk om het grote verschil te lezen. Het
juiste antwoord op de vraag
“Hoeveel bezoekers heeft ons zwembad het afgelopen seizoen
mogen verwelkomen”
is 13.997 bezoekers. Uiteraard zijn wij als bestuur heel erg
trots op deze aantallen, temeer als u bedenkt dat wij rond
de 3300 inwoners in ons dorp hebben. Fijn dat iedereen de
weg naar het zwembad weet te vinden! Wij hebben de
winnares, Helga Folkers, met een bloemetje en tegoedbon
bezocht. Haar antwoord was 12.068, hiermee zat zij het
dichtste bij het uiteindelijke aantal. Nogmaals van harte
gefeliciteerd met jullie prijs, we zien de tegoedbon volgend
jaar tijdens de voorverkoop graag terug! Daarnaast willen
wij nogmaals een herhaaldelijke oproep doen voor
vrijwilligers, des te meer mensen hun steentje willen
bijdragen des te minder vrije tijd het kost. En vergeet vooral
niet dat het veelal heel gezellig is bij het zwembad!
Mocht u eerst meer informatie willen over de
werkzaamheden, neemt u dan gerust contact met ons op!
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UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2018
Prijsnummer
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs
26e prijs
27e prijs
28e prijs
29e prijs
30e prijs
31e prijs
32e prijs
33e prijs
34e prijs
35e prijs
36e prijs
Totaal

Prijs
Aantal prijzen
€ 15.000,1
€ 10.000,1
Droomreis t.w.v. € 3.500,1
Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1
Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1
Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1
€ 2.500,1
€ 2.500,1
€ 1.000,1
€ 1.000,1
Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1
Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1
Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1
€ 445,1
€ 445,1
€ 445,1
€ 445,1
€ 445,1
iPad t.w.v. € 400,1
iPad t.w.v. € 400,1
iPad t.w.v. € 400,1
Ballonvaart t.w.v. € 358,1
Ballonvaart t.w.v. € 358,1
E-reader t.w.v. € 129,1
E-reader t.w.v. € 129,1
VVV bon t.w.v. € 100,15
VVV bon t.w.v. € 100,15
VVV bon t.w.v. € 100,15
VVV bon t.w.v. € 100,15
VVV bon t.w.v. € 100,15
€ 50,150
€ 50,150
€ 50,150
€ 15,1.500
€ 15,1.500
€ 15,1.500
5.050 prijzen

Gevallen op
0749977
0884499
0117147
0732026
0621582
0948541
0211931
0448799
0988693
0821872
1007847
0492307
0445011
0005483
0908312
0396999
0743713
0128163
0856342
0387373
0142707
0530076
0971608
0667355
0808337
43801 (5 eindcijfers)
30243 (5 eindcijfers)
94687 (5 eindcijfers)
59748 (5 eindcijfers)
84440 (5 eindcijfers)
5441 (4 eindcijfers)
2699 (4 eindcijfers)
6653 (4 eindcijfers)
353 (3 eindcijfers)
112 (3 eindcijfers)
245 (3 eindcijfers)

Datum trekking maandag 8 oktober 2018 te Breda. Kijk voor meer informatie op
zonnebloem.nl/loterij
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WAT GEBEURT ER MET DE ANTWOORDEN VAN DE ENQUÊTE OVER BETAALBAARHEID EN
KWALITEIT?
De Huurdersfederatie heeft de afgelopen twee weken een digitale enquête verspreid om te
onderzoeken in hoeverre huurders van Lefier tevreden zijn over de betaalbaarheid en kwaliteit van
hun huurwoning. Hierbij kregen wij regelmatig de vraag of het wel zin heeft om de vragenlijst in te
vullen. Het antwoord daarop is volmondig JA!
Weten wat er leeft
De Huurdersfederatie is belangenbehartiger van huurders. Als partner in allerlei overleggen met
woningcorporaties, gemeente en politiek, laten we zoveel mogelijk de stem van huurders horen. En
daarom is het belangrijk te weten hoe u naar de kwaliteit van uw woning en de huurprijs kijkt.
Terugkoppeling aan Lefier
De anonieme bevindingen uit de enquêtes nemen we mee in gesprekken met Lefier. En dat wordt
gedaan op verschillende manieren. Zo worden de resultaten gebruikt in de onderhandelingen. Als
huurdersorganisatie hebben we immers advies- en instemmingsrecht op verschillende
beleidsthema's. Om een voorbeeld te geven: In het nieuwe huurbeleid maakt Lefier een koppeling
tussen de huurprijs die u betaalt en de kwaliteit van uw woning. Dat is op zich goed natuurlijk. Maar
de Huurdersfederatie heeft wel nadrukkelijk geadviseerd om de grotere (en daardoor vaak duurdere)
woningen ook betaalbaar te houden. Dit heeft ertoe geleid dat de maximale streefhuur* voor deze
woningen is verlaagd.
Overtuigen van actie wanneer dat nodig is
Uitkomsten van enquetes gebruiken we natuurlijk ook om de verhuurder te laten inzien dat een
situatie aangepakt moet worden. Bijvoorbeeld wanneer meerdere huurders aangeven dat hun
woning in zeer slechte staat is (denk aan vocht- en tochtproblemen). Hoe meer reacties, hoe
krachtiger het signaal dat we kunnen afgeven!
Kortom, uw antwoorden dragen zeker bij aan een betere kwaliteit van wonen. We hopen snel de
resultaten met u te kunnen delen.
Wilt u als huurder ook meedoen aan een (digitale) enquête. Of deelnemen aan ons huurderspanel?
Kijk dan even op onze website: www.huurdersfederatie.nl of bel naar ons kantoor via 0591-622226
en meld u aan.
* De streefhuur is een maximaal percentage van de huur die de woningcorporatie hanteert op basis
van de maximaal toegestane huurprijs. Deze maximaal toegestane huurprijs voor een sociale
huurwoning wordt berekend aan de hand van een landelijk puntentellingsysteem (Woonwaarderingsstelsel).
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VOLOP SUCCES IN PAARDEN EN PONYSPORT
Van 26 tot en met 28 juli werden in Exloo de Drentse kampioenschappen georganiseerd. Mascha
Weinans werd er met de pony’s Ddm Floor en Ddm
Orchids Fiona twee keer Drents kampioen springen. Met
Ddm Floor werd ze ook nog eens reservekampioen in de
Dressuur. Van Harte gefeliciteerd, Super gedaan.
Haar broer Justin deed mee met de wedstrijd springen en
werd 3e met de pony DDm Charlie. Frederike en Pieter
van Mensvoort deden in de dressuur mee met hun pony’s
Ysselvliedst Mathador en Pinokkio.
Frederike behaalde een 5e plek en Pieter een 2e plek. In
de wedstrijd springen met de paarden behaalde janita
Stavast met haar paard Chantre een 2e plek en Mariël van
Mensvoort met haar paard Go For It een 4e plek.
Gefeliciteerd.
De Nederlands kampioenschappen vonden plaats in
september in Ermelo. En ook daar was er naast
individueel goede prestaties
een team succes. Mariél van Mensvoort en Janita Stavast behaalden met
hun team van de Rijvereniging Exloo een derde plek.
De prestaties van de 4 dressuur ruiters en 4 springruiters werden
samengevoegd en daarmee wonnen ze een mooie bronzen medaille. Een
super mooie prestatie. Van harte Gefeliciteerd.
GB.
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EEN GESLAAGD SPORTIEF & GEZOND NIEUW-WEERDINGE!
Zaterdag 6 oktober heeft het evenement Sportief & Gezond
Nieuw-Weerdinge weer plaats gevonden in de Mondenhal. Dit
op initiatief vanuit het bestuur van de Mondenhal. Het project
Nieuw-Weerdinge Gezond is hier vorig jaar bij aangesloten om
ook het thema gezondheid in het dorp onder de aandacht te
brengen.
Na de inspirerende opening van oud huisarts Roelof Kleve ging
het spektakel los. Bijna alle sport en beweeggroepen in het dorp hebben zich zelf gepresenteerd
door middel van demonstraties en clinics. Voor elke doelgroep was er een aanbod, dus keus genoeg
om lid te worden van een sport- of beweegvereniging! De handbalvereniging DOS uit Emmer
Compascuum wil bij genoeg animo weer handbal in Nieuw Weerdinge tot stand brengen. Daarnaast
was er ook een echte klimwand aanwezig, deze wand is door alle leeftijdscategorieën beklommen en
angsten zijn overwonnen!
Naast al de sportieve activiteiten was er ook een gezellig gezondheidsmarkt met allerlei leuke
activiteiten. Zo was er onder andere een stresstest, portrettekenen,
blind proeven, een gezondheidsquiz en een levensgroot ganzenbord
voor kinderen!
Bij deze willen we alle betrokken partijen bedanken voor jullie inzet!
NWVV/Titan, NITEC, Bootcamp, Amicitia, NIVOC, handbalvereniging
DOS, Boulesplezier, volksdansgroep De Badde, country line dance
groep Broken Arrow, Iccare, GGD, Welzijnsgroep Sedna, budgetcoach
Gonnie, Sportplaza, Beenhouwer Dijkstra, Stichting Dorpenzorg, Kantine NWVV, EHBO Nieuw
Weerdinge, beheerdersgroep van de Mondenhal en medewerkers “Nieuw Weerdinge Gezond”.
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Afdeling Nieuw-Weerdinge

Bijscholing Verkeersveiligheid
voor alle leeftijden
Deze cursus bestaat uit slechts één lesavond en wordt
gehouden op:
maandag 12 november 2018 in de Badde.
Aanvang 19.30 uur.
Deze voorlichtingsavond is geheel gratis.
(incl. koffie / Thee)

Deze avond staat onder deskundige leiding van Mevr. L.
Berends-Jalving, rijschoolhoudster hier in Nieuw-Weerdinge.
Laat deze kans niet voorbij gaan en zorg, dat u op
verkeersgebied weer op de hoogte gesteld wordt van de vele
veranderingen.
Wij zijn zeer gesteld op uw aanwezigheid!
Bestuur Veilig Verkeer afd. Nieuw-Weerdinge.

14

