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                                              Jaargang  33                                              Nummer:  16           26  april  2018 

 

 

 

  

 

Stille Tocht Nieuw-Weerdinge 

Op vrijdag 4 mei wordt wordt weer jaarlijkse Stille Tocht gehouden.  

 

Om 19.40 uur wordt u verwacht bij het standbeeld van de 

"VRIJHEIDSDUIF" nabij het Beertaplein. Vanaf het Beertaplein loopt 

men om 19.45 uur naar de begraafplaats.  

 

Daar zal de christelijke muziekvereniging Juliana spelen en wordt er 2 

minuten stilte in acht genomen.  

 

Leerlingen van De Bentop en 't Koppel en het 4 mei Comité 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. 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:  C. Neef   Weerdingerkanaal ZZ 137 
Ginie de Vries   521365   en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

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

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

29 april 

Plaats: Het Anker 

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

 

6 mei 

Plaats: Roswinkel 

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

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

29  april 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. K. Stap 

 

6 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 
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ONTDEK HET PLEKJE 

 

De foto aan de linker kant is gemaakt van de schuur van 

Moorlag. 7 mensen hebben het juiste antwoord gegeven. 

Na loting is Jan de Jonge 

als winnaar ‘uit de bus’ 

gekomen. De tegoedbon 

kan opgehaald worden op het onderstaande adres.  

 

Rechts de nieuwe foto. Waar staat dit kunstwerk? Geef het antwoord 

door en maak kans op een droge worst gemaakt door onze slagers.  

 

Succes. Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres 

streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.Z. 122,  

tel: 0591-522091.  

 

 

 

 

 

BILJARTNIEUWS                           

Het biljartseizoen zit er op voor 2017-2018. Onze vijf 

teams hebben het goed gedaan in de competitie: 

 

- Team 1 is 9
e
  geworden, 

- Team 2 is 11
e
  geworden,  

- Team 3 is 5
e 

 geworden, 

- Team 4 is 3
e
  geworden, 

- Team 5 is 6
e
  geworden. 

 

Bij de driebanden competitie is ons lid L. Bartelds kampioen in de regio geworden en mag nu 1 mei 

aanstaande voor de District kampioenschappen naar Steenwijk. 

De wisselbeker van onze regio, van de bekercompetitie, moesten wij na twee jaar gehad te hebben 

weer inleveren. Ons lid Job Moesker is regio kampioen geworden en mag nu op 7 mei mee doen aan 

de wedstrijden voor district kampioen in de 3
e
  klasse. Deze wedstrijd wordt gehouden in Twello. Ook 

Harm Santing regio kampioen in de 5
e
 klasse mag naar deze wedstrijd in Twello. Heel veel succes, 

heren. 

Wij mogen best tevreden en trots  zijn met onze bloeiende Biljart vereniging de Badde. Hadden we in 

2013 nog 7 leden nu zijn dat er 23. Dat ons ledental zo is gestegen komt ook mede door het bestuur 

van de Badde. Zij besloten hebben dat er een tweede biljarttafel kon worden aangeschaft en er dus 

meerdere biljarters aan de slag kunnen. Wij zijn daar natuurlijk ontzettend blij mee.  
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BESTE LIEFHEBBERS VAN HANDBAL IN NIEUW WEERDINGE, 

Handbal is een attractieve sport die door iedereen beoefend 

kan worden. Vooral het Nederlandse dameshandbalteam staat 

de laatste jaren volop in de belangstelling. In onze regio is 

handbal ook zeer populair wordt er door een aantal 

verenigingen op hoog niveau gespeeld.  

In het verleden was er in Nieuw- Weerdinge een bloeiende handbalvereniging. Voor een aantal jaren 

geleden werd de vereniging Tempo door verschillende omstandigheden opgeheven. 

De handbalvereniging DOS uit Emmer- Compascuum wil nu proberen zowel in Nieuw- Weerdinge  als 

in Ter Apel  het handbal weer op de kaart te zetten. In samenwerking met de buurtcoaches zijn in 

middels al een aantal handbalclinics gegeven tijdens schoolsporturen. 

We willen echter ook inventariseren of er bij oudere jeugd en volwassenen belangstelling is om 

(weer) te gaan handballen. Wij zijn dus op zoek naar mannen- vrouwen en kinderen die willen 

handballen. Bij voldoende aanmeldingen zouden we weer in Nieuw-Weerdinge kunnen gaan 

handballen.  

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het e-mailaders dos@handbal.nl.   

Bij voldoende belangstelling organiseren wij dan in Nieuw Weerdinge een informatieavond. 

Ook bent u op 7 mei  2018 om 19.00 uur welkom bij een reeds geplande bijeenkomst in de kantine 

van de sporthal te Ter Apel. 

Homme Hof 

Voorzitter hv Dos 
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VRIJWILLIGERS GEVRAAGD EN MEER 

 

Het wordt steeds drukker in de Badde en dat is natuurlijk een goede zaak. Een opsomming van zaken 

waarvoor u bij de Badde terecht kunt: 

Diverse activiteiten van plaatselijke clubs. Elke 

middag wordt er biljart gespeeld door biljartclub 

De Badde. En twee avonden per week spelen de 

leden van biljartclub Oosterhof hun competitie. 

 

Elke week organiseert de Stavo een kaartmiddag 

en een bingoavond voor de inwoners van Nieuw-

Weerdinge.  

 

En een keer per maand een grote bingo, waar ook deelnemers van elders op af komen.  

 

Twee keer per week, op dinsdag- en donderdagmiddag kunt u genieten van een lekkere en gezonde 

maaltijd, verzorgd door de kookgroep. 

Uw EHBO herhalingslessen volgen kan ook in ons dorpshuis. Elk jaar twee keer een aantal avonden 

wonden verzorgen en reanimatietechnieken leren. 

 

En in de Soos kunnen onze jongeren elke week twee keer terecht voor een potje darten, airhockey, 

of pool biljart. Een kaartje leggen of gewoon even lekker kletsen kan ook natuurlijk. 

En niet te vergeten de zangavond van de Baddezangers en de dansavond van de Baddeswingers. 

Altijd erg gezellig.  

 

En dit alles wordt mogelijk gemaakt door de inzet van 

onze vrijwilligers. En daar kunnen we nog wel een 

paar meer van gebruiken. Wij zijn dus op zoek naar 

personen, m/v,  die bereid zijn om overdag, maar ook 

's avonds te komen werken in de Badde. De 

vrijwilligers ontvangen de gasten en zorgen voor de 

koffie. Ook zorgen zij ervoor dat na afloop alles wordt 

opgeruimd. 

 

Wil je je aanmelden als vrijwilliger, stap dan eens binnen en meldt bij het beheer. Harry en Barbera 

kunnen jullie alles vertellen over wat er van de vrijwilligers wordt verwacht. Bellen kan ook op 

werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur. Mailen mag ook: beheer@de-badde.nl.    
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Titan nieuwsbrief 

 

In deze editie blikken we terug op een geslaagd Titan feestweekend. Er waren 

positieve weken voor Nwvv/Titan Dames 1 en dankzij de dubbelslag tegen 

Weitenveense Boys 1 heeft Titan 1 nog alles in eigen hand om het kampioenschap 

binnen te slepen. Met nog twee wedstrijden meer te gaan dan WKE’16 is de 

achterstand op het moment van schrijven acht punten. Op 6 mei 2018 staat bovendien de 

thuiswedstrijd tegen koploper WKE’16 op het programma. 

 

Titan 1 wint tweemaal van Weiteveense boys 1 

 

De eerste wedstrijd stond donderdag 12 april op het programma in Weiteveen. Titan nam vroeg in de 

wedstrijd de leiding door een doelpunt van Harm Jan Moesker na een snel genomen vrije trap van 

Rick Hendriks. Titan speelde te slordig om afstand te nemen en had het aan Remon Poede te danken 

dat het haar voorsprong behield. Titan won de wedstrijd met 0-2 door een laat doelpunt van Nick 

Katoen uit de vrije trap van Remco Moorman.  

 

Tijdens de thuiswedstrijd op 15 april begon Titan beter aan de wedstrijd. Nadat het houtwerk 

tweemaal een sta in de weg was, kwam Titan toch op voorsprong door een doelpunt van Kevin 

Faber. Titan maakte het ditmaal niet onnodig spannend en behaalde via twee doelpunten van Marko 

Mihalj een comfortabele 3-0 overwinning. Hierdoor heeft Titan zes punten behaald in de dubbele 

confrontatie met de gasten uit Weiteveen.  

 

Nwvv/Titan Dames 1 

Op 4 april begon Dames 1 niet goed aan de wedstrijd. Dalen VR1 wist hierbij drie keer makkelijk tot 

scoren te komen. Na rust werd het echt een wedstrijd en met goed spel  van onze dames (en twee 

doelpunten van Denise Moorman) kwam Nwvv/Titan terug in de wedstrijd. Dalen maakte hierna de 

4-2 en mede door een (onterecht) afgekeurde goal en de derde van Denise Moorman kwam er een 4-

3 einduitslag op papier.  

 

Ook voor Dames 1 zijn het drukke weken want op woensdagavond 11 april speelden ze thuis tegen 

Hollandscheveld VR2. De Dames begonnen nu sterk aan de wedstrijd, Denise Moorman maakte het 

enige doelpunt in de eerste helft. Nadat Romy van den Berg de 2-0 aantekende, kwam de 

tegenstander via een strafschop op 2-1. Dit gaf Hollandscheveld VR2 extra kracht waardoor zij de 2-2 

scoorden. Nwvv/Titan gaf niet op en door een mooie vrije trap in de kruising 

van andermaal Denise 

Moorman werd er gewonnen, 3-2.  Zaterdag 14 april werd in de eerste helft 

met moeite gescoord. Ook in de tweede helft  werden de kansen niet benut, 

tot de laatste minuten waarin er twee keer gescoord is. De doelpunten 

werden gemaakt door Denise Moorman (2x) en Nathalie Barenkamp, 

eindstand 3-0 
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Titan feestweekend 2018 

Het weekend ging van start op vrijdag 6 april met een vergassingsbingo. Dit was een groot succes en 

meerdere mensen gingen dan ook naar huis met mooie prijzen.  Zaterdag overdag was er een sport 

en spel dag georganiseerd door de activiteiten commissie van de jeugdcombinatie Nwvv/Titan. Mede 

door het mooie weer hebben de kinderen genoten. Na afloop was er voor de kinderen frikadellen en 

ijs. Om 19:00 uur gingen de deuren open voor het uitverkochte Titan feest. Het werd weer een 

gezellige en hilarische avond met toneel, zang en dans.  

 

Zondagochtend kon men weer vroeg aanschuiven want om 9:30 uur begon het koppelkaart klaverjas 

toernooi. Dit werd voor het eerst georganiseerd  en was ook een groot succes. Het weekend is ’s 

avonds rond 21:00 uur afgesloten. De activiteitencommissie van voetbalvereniging Titan kijkt terug 

op een mooi, gezellig en geslaagd weekend en wil hierbij alle vrijwilligers, sponsoren en 

omwonenden bedanken voor hun bijdrage, in welke vorm dan ook, voor het mede doen slagen van 

“ons” Titan feestweekend. 

 

 

Agenda: 

21 mei 2018:    Fietstocht (2e pinksterdag) 

8-9-10 juni 2018:   Jeugdkamp Nwvv/Titan 

29-30 juni & 1 juli 2018:  Raymond Duitscher Toernooi 2018 

 

 

Contact: 

Uw stukken kunnen worden ingeleverd op onderstaande mailadressen. Wij proberen deze dan mee 

te nemen in de volgende editie van de Titan nieuwsbrief. 

 

Angelique Schuttrups   m.schuttrups@t-mobilethuis.nl 

Kevin Faber    kevin-faber@hotmail.com 
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Weerdingerkanaal nz 14 

Aanvankelijk zat hier slager Lesterstuver, opgevolgd door slager Oldenbeuving. 

Daarna kwam Jan Vrikken en nog later vestigde zich hier viszaak Schrik. 

 

Weerdingerkanaal nz 13 

Eerst vestigde zich hier 

Wiersema verf en behang. Daarna betrok 

schildersbedrijf A. Kuipers dit pand en Jac.Ots 

begon er vervolgens een doe-het-zelf zaak 

 

Weerdingerkanaal nz 11 

De heer Slachter runde hier een winkel in 

kruidenierswaren,tijdschriften en tabak. 

 

Weerdingerkanaal nz 10 

Bertus Vos begon hier met een drankenhandel. Daarna vestigde zich hier Derk van der Molen met 

een kruidenierszaak. Daarna kwam het in gebruik als kapsalon “Olga”. 

 

Weerdingerkanaal nz 9 

Na slagerij  Dijkstra, die zich hier vestigde en ook jaren heeft 

bestaan werd de zaak door de heer Kievit verbouwd tot een 

snackbar annex viszaak. 

 

Weerdingerkanaal nz 8 

Na Modezaak Buining werd de zaak overgenomen door de heer 

Uil, die er vooral stoffen verkocht. “Tante”Uil werkte als 

coupeuse. Daarna kwam Kamperman was en koelservice. 

 

Weerdingerkanaal nz 7 

De heer Dokter richtte hier zijn café met de naam 

“Veenlust”op. Dit werd later Café Grooten. Het 

café heeft meerdere eigenaren gekend en was het 

meest bekend als Café-Bar-Dancing Wessels. 

Nadat het jaren geleden is afgebrand is hier een 

dubbele woning gebouwd. 
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KERSTNACHTDIENST MONDENHAL 

 

Beste dorpsgenoten, 

Wij willen u als gezamenlijke kerken van 

Nieuw-Weerdinge laten weten, dat we na 

tien jaar  stoppen met een kerstnachtdienst 

in ‘De Mondenhal.’  

 

Vanuit de Baptistengemeente ‘De Open Poort’ werd aangegeven, dat velen de viering in het eigen 

gebouw toch ook heel mooi vonden.  

 

Beide kerken vinden het jammer, dat er op deze manier een einde komt aan tien jaar fijne 

samenwerking. We willen de beheerders en vrijwilligers van ‘De Mondenhal’ nogmaals bedanken 

voor tien jaar gastvrijheid en prettige samenwerking.  

 

Protestantse gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel onderzoekt mogelijkheden om op kleinere 

schaal een kerstnachtdienst te houden in het dorpshuis ‘De Badde’.  

 

Er is contact geweest met mensen van het bestuur en we hebben goede hoop dat dit gaat lukken. Te 

zijner tijd hopen we u meer te kunnen vertellen.  

 

De gezamenlijke kerken van Nieuw-Weerdinge   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Streekbode  -  26 april  2018 
 

 

 

10

NIEUWS VAN AMICITIA 

 

De Koekactie. 

Wij willen iedereen die de vereniging gesteund 

heeft tijdens de Koekactie heel hartelijk 

bedanken. De mensen die koeken gekocht 

hebben maar ook onze leden die op 

enthousiaste wijze ervoor gezorgd hebben dat 

alle koeken zijn verkocht. Echt klasse!  

 

Streetdance. 

Op Koningsdag, vrijdag 27 april, zijn de Streetdancers paraat op de vrijmarkt in Emmen. Vanaf 11.00 

uur tot 15.00 uur zullen zij ieder half uur een optreden verzorgen. Komt dat zien en ‘gooi wat in de 

pet’. Veel plezier en zet’m op meiden.  

 

Britte Idema en Nienke Goet op het podium tijdens de Drentse Kampioenschappen 

 

Zaterdag 7 april vertrokken we met 5 turnsters naar Meppel voor de Provinciale Kampioenschappen.  

Er waren 6 meisjes geplaatst maar helaas brak Ninthe Suurd tijdens de training haar pols en deze was 

net niet op tijd hersteld om deel te kunnen nemen. Gelukkig mag zij in juni tijdens de toestelfinale 

ook op alle onderdelen laten zien wat ze in huis heeft. 

Marissa Sassen en Nova Katuin opende de dag. Nova turnde een zeer goede wedstrijd en stond na 3 

toestellen op een nette 2
e
 plek. Helaas maakte ze wat kleine foutjes op de balk waardoor ze op een 

8
e
 plek in het eind klassement eindigde. Marissa turnde ook een nette wedstrijd en eindigde op de 

16
e
 plek. 

Britte en Nienke, beide uitkomend in het zelfde niveau, turnde in de 3
e
 ronde. Beide meiden zijn erg 

aan elkaar gewaagd en turnde een hele strakke wedstrijd met mooie resultaten. Britte eindigde op 

de 1
e
 plek en werd Drents Kampioen! Nienke werd 2

e
 van Drenthe. 

In de laatste ronde was het de beurt aan Hieke Musterd. Helaas speelde de zenuwen haar parten. 

Maar ondanks dat overwon ze wel haar angst op sprong en sprong ze 

twee keer een super mooie overslag. 

Trots zijn we op alle meiden, jullie stonden er maar mooi! 

 

Nog wat belangrijke datums voor in de agenda: 

 

- 28 april, Onderlinge Turnwedstrijd Tweede Exloërmond 

- 18 mei, vrije turntraining 

- 19 mei, Onderlinge Turnwedstrijd Tweede Exloërmond 

- 25 mei, vrije turntraining 

- 30 juni, UITVOERING in de Mondenhal  
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NIEUW-WEERDINGE GEZOND 1 JAAR  

 

Deze maand bestaat het project Nieuw-Weerdinge Gezond alweer 1 

jaar. De hoogste tijd om alle inwoners op de hoogte te stellen van 

hetgeen wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is.  

 

10 april 2017 begon het allemaal.  

Toen was namelijk de brainstormsessie vanuit Nieuw-Weerdinge 

Gezond voor alle inwoners, ondernemers, organisaties en andere 

geïnteresseerden. Vanuit deze brainstormsessie was het idee om werkgroepjes op verschillende 

gezondheidsgebieden op te gaan zetten. Dit bleek echter niet realistisch te zijn. We hebben er toen 

voor gekozen om alleen een projectgroep op te richten. Deze projectgroep zou zich vervolgens 

inzetten voor de algemene gezondheid van de inwoners van het dorp en dit is dan ook gebeurd!  

 

Recent hebben we zelfs twee enthousiaste inwoners aan de projectgroep kunnen toevoegen. De 

projectgroep bestaat op dit moment uit Trijntje Bosma, Bettie Boekholt, Linda de Vries, Ramon 

Zomer, Buurtsportcoaches Mark Nicolai en Mike Kelly van de gemeente Emmen en Jongerenwerker 

Kim de Vries van Stichting Dorpenzorg. Binnenkort zal ook Astrid Bos als buurtwerker vanuit 

Welzijngroep Sedna aan gaan sluiten.  

 

In april is de facebookpagina opgezet en heeft de brainstormavond voor de start van Nieuw-

Weerdinge Gezond plaats gevonden. In mei is er een behoeftepeiling gedaan voor het organiseren 

van een wekelijkse bootcamp voor o.a. beginnende sporters. In juni was Nieuw-Weerdinge Gezond 

aanwezig bij de nationale buitenspeeldag. Er is toen o.a. fruit en een gezond drankje uitgedeeld. In 

juli is er een wekelijke bootcamp begonnen, dit heeft zelfs in Emmen.nu gestaan. Inmiddels is de 

bootcamp elke maandag en woensdag van 19:00 – 20:00 uur en is er al een behoorlijke grote groep 

die hier regelmatig aan deel neemt. Begin september was de nationale sportweek. Dit was een 

initiatief van NOC*NSF met als doel om lekker sporten en bewegen te promoten. Vanuit Nieuw-

Weerdinge Gezond konden we natuurlijk niet anders, dan onze naam hieraan koppelen.  

Inmiddels was het oktober en gezien de weersveranderingen en de 

populariteit van de bootcamp hebben we budget geregeld voor de huur van 

de sporthal, zodat er ook in de wintermaanden lekker gesport kan worden. 

In november stond Nieuw-Weerdinge Gezond in weer en wind bij de Badde 

tijdens de lampionnenoptocht om een gezonde traktatie aan alle 

deelnemers uit te delen. Daarnaast waren we aanwezig bij een bijeenkomst 

over de gezonde sportkantine om inspiratie op te doen voor de 

sportkantines in Nieuw-Weerdinge. In december heeft Nieuw-Weerdinge 

Gezond een grote rol gehad in de organisatie van het evenement Sportief 

en Gezond Nieuw-Weerdinge wat op 9 december in de sporthal werd 

gehouden. Zo was er o.a. een kleine gezondheidsmarkt, heeft de bootcamp 

zich gepresenteerd en werden er smoothies uitgedeeld.  
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In februari hebben we een enquête ontwikkeld met betrekking tot 

Nieuw-Weerdinge Gezond en hebben we een schaatswedstrijd 

voor kinderen georganiseerd die plaats vond op 2 maart. De 

enquête hebben we in de maand maart zo veel mogelijk gedeeld 

om zoveel mogelijk respons te krijgen. Dit was voor ons van belang, 

omdat was om de vraag uit het dorp op te halen. Tevens heeft 

beenhouwer Dijkstra in maart de Nieuw-Weerdinge Gezond burger 

aan zijn assortiment toegevoegd. En heeft Rien Prinsen aangegeven 

binnenkort met een Nieuw-Weerdinge Gezond kroket te gaan 

komen. Even weer terug naar de enquête. Uit alle deelnemers van 

de enquête is er begin april een winnaar van een gezond boodschappenpakket t.w.v. €100 

getrokken.  

 

En of dat nog niet genoeg was zijn we ook nog met Zwembad de Wieke in gesprek gegaan. De 

bootcamp zal komend seizoen als locatie het zwembad hebben.  En voor de mensen die graag een 

bootcamp in het water willen biedt Aquabootcamp uitkomst. Binnenkort zal naast de reguliere 

bootcamp op de maandag en woensdagavond, op de dinsdagavond Aquabootcamp vanuit Nieuw-

Weerdinge Gezond worden aangeboden bij zwembad de Wieke onder leiding van Jo’s Gym. Deze 

maand start ook de samenwerking met de Foodmarket. Elke 2 

weken zal er in de supermarkt een heerlijk gezond recept worden 

gepresenteerd.  

 

Daarnaast hebben we uiteraard via Facebook het afgelopen jaar 

verschillende berichten en initiatieven met betrekking tot 

gezondheidsbevordering gedeeld. Volg de pagina Nieuw-

Weerdinge Gezond om op de hoogte te blijven van al onze inzet 

en/of voeg ons toe op instagram! Ook voor vragen of opmerkingen 

kunt u via deze wegen contact met ons opnemen. 

 

Alle mensen, bedrijven en organisaties die ons op 

wat voor manier dan ook hebben ondersteund of 

geholpen, nogmaals ontzettend bedankt hiervoor!  

 

Aankomend jaar zullen we met al ons 

enthousiasme ons blijven inzetten voor het 

project Nieuw-Weerdinge Gezond en zullen we 

onder andere aan de slag gaan met de uitkomsten 

van de enquête.  
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NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE 

Nog een paar dagen en dan gaat ons prachtig 

gerenoveerde zwembad weer open!  

Zaterdag 28 april om 13.00uur opent onze 

burgermeester het nieuwe zwemseizoen, hopelijk      

onder prachtige weersomstandigheden!  

 

Via deze weg willen wij nogmaals een DRINGENDE 

OPROEP doen;  

 

Wij zijn op zoek naar VRIJWILLIGERS!!!!! 

 

De afgelopen weken zijn alle mogelijke voorbereidingen genomen om het nieuwe seizoen tot een 

succes te maken. Maar behoud van dit succes hangt grotendeels af van de steun van de bewoners in 

ons dorp.  

 

De afgelopen weken is gebleken dat de groep vrijwilligers die gezamenlijk het zwembad draaiende 

moet houden steeds verder afneemt. Zoals de kaarten nu geschud zijn, kan het zwembad niet 

dagelijks schoongemaakt worden.  

 

Daarnaast stevenen wij ook af op verplichte sluiting van de kiosk gedurende de openingstijden van 

het zwembad, aangezien de groep enthousiaste kioskmedewerkers om verscheidene redenen ook 

kleiner geworden is. Wij willen en kunnen van deze kleine groep niet verwachten dat ze meerdere 

dagen per week vrijwillig bij het zwembad vertoeven en hierdoor geen eigen tijd meer overhouden.  

Tegenwoordig is iedereen erg druk, dat is voor heel veel mensen gelijk. Maar ook al heeft u maar 1 

uurtje per week over om te komen schoonmaken, dan zou dit al fantastisch zijn!  

 

Dus bij deze nogmaals een DRINGENDE OPROEP,  kunt en wilt u zich inzetten voor ons zwembad? 

GRAAG!!!   

 

Wij zijn blij met alle hulp die er aangeboden wordt. En vergeet u niet, er is bij het zwembad altijd 

reuring en volop gezelligheid!  

 

Heeft u vragen of nadere interesse, neemt u dan contact op 

met het bestuur. Dit mag telefonisch via 0591-522230 of 

via mail zwembaddewieke@live.nl  

 

Graag tot ziens in ons prachtig gerenoveerde zwembad.  
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OPBRENGST COLLECTE ZOA 

  

In de laatste week van maart is in heel wat plaatsen 

in Nederland gecollecteerd voor hulporganisatie 

ZOA. ZOA is de afkorting van Zuidoost-Azië - daar is 

ZOA in 1973 begonnen met hulp aan slachtoffers 

van een oorlog.  

 

Tegenwoordig helpt ZOA niet alleen in Azië, maar 

ook in het Midden-Oosten en in Afrika. ZOA helpt slachtoffers van natuurrampen (een aardbeving, 

een orkaan), en mensen die gevlucht zijn voor oorlog of onderdrukking (bijvoorbeeld mensen die 

voor IS naar buurland Jordanië gevlucht zijn).  

 

ZOA helpt niet alleen met de eerste hulp (schoon drinkwater, eten, een tijdelijk dak boven het 

hoofd), maar ook daarna, bijvoorbeeld bij terugkeer, als die mogelijk is. 

  

Heel wat mensen in ons dorp hebben in de collecteweek gegeven voor deze hulp. De totale 

opbrengst in Nieuw-Weerdinge was dit jaar ruim 125 euro méér dan vorig jaar: in 2018 was de 

opbrengst 882 euro en 77 cent. Alle collectanten en alle gevers heel hartelijk dank! 

  

Geen ZOA-collectant gezien, en u wilt toch iets geven?  

 

Een mogelijkheid is dan: "ZOA" sms'en naar 4333 (eenmalig Euro 1,50). 

  

Hartelijke groet!    

H.H. Lageveen,  

De Trippen 6 
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Gymvereniging Amicitia 

 

 

Organiseert turntalent Trainingen 

Ben jij een meisje van 4,5,6,7 of 8 jaar? 

 

Houd jij van koprollen, handstanden en radslagen maken 

of wil je dit graag leren? Kom dan naar onze open 

trainingen! Je mag aansluiten in de turntrainingen op de  

volgende dagen*: 

 

Vrijdag 18 mei 17.00 – 18.30 uur 

Vrijdag 25 mei 17.00 – 18.30 uur 

 

(* kun je niet op beide dagen, geeft niks! 1 van de 2 is ook 

prima) 

 

Wilt u meer informatie over de open turntrainingen of 

over onze turnlessen, stuur dan een mail naar:  

Fammeke15@hotmail.com 

 

 

 

 

 

PRESENTATIE WOON- EN LEEFBAARHEIDSVISIE NIEUW- WEERDINGE 

  

Begin oktober zijn er twee bewonersavonden geweest, waarin de bewoners input hebben gegeven 

voor de woon- en leefbaarheidsvisies van Nieuw-Weerdinge.  

Het streven was om de Woon- en leefbaarheidsvisie eind februari gereed te hebben. Door interne 

oorzaken heeft dat traject vertraging opgelopen. 

 

Dit betekent niet dat er niets is gebeurd! Bij verschillende partijen is input opgehaald om de woon- 

en leefbaarheidsvisie een gedragen stuk te laten worden.  

We werken er nu hard aan om het concept af te ronden. De gemeente Emmen nodigt u graag uit op 

de bewonersavond op dinsdag 29 mei om 19.30 uur in ‘De Badde’. 

Hier zullen we de concept Woon- en leefbaarheidsvisie aan het dorp presenteren.  

 

Graag tot dan! 
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PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN2018 

Donderdag 5 april hebben we weer het praktisch 

verkeersexamen gehouden. Dit jaar hadden we 60 

leerlingen van OBS  ‘t Koppel, CBS de Bentetop en 

OBS de Esdoorn uit Weerdinge. 

 

Onze vrijwilligers zijn om 7.15 uur begonnen met het uitzetten van de route. Om 8.30 uur kwamen 

we bijeen in OBS ‘t Koppel voor een kopje koffie, het verdelen van de posten en uitleg waar op moest 

worden gelet. Het team bestond uit 20 vrijwilligers, fijn dat iedereen bereidt was om te helpen. 

Daarvoor nogmaals onze hartelijk dank.  

 

Het was wel erg koud maar gelukkig 

droog. Elke leerling kreeg een nummer, 

en mocht starten na een uitleg van onze 

voorzitter Jan Meems. Ze werden er 

nogmaals op gewezen rechts van de 

weg fietsen, hand uitsteken, voorrang 

geven, achterom kijken en bij het 

oversteken naar links en rechts kijken.  

 

Dat viel nog niet altijd mee. Suzy Floor 

Scholte van OBS de Bentetop kreeg een eervolle vermelding omdat ze geen enkele fout had gemaakt.  

 

Helaas moesten we drie leerlingen melden dat ze onvoldoende hadden gescoord. Jammer. 

 

 

Voor foto’s en film zie onze website 

www.vvnnww.nl  
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UITVAARTVERENIGING ‘DE LAATSTE EER'  

 

Nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering 2018: 

Donderdag 17 mei 2018 om 20.00 uur, in “De Badde”  

1
e
 Kruisdiep, Nieuw Weerdinge. 

 

             Agenda: 

1. Opening 

2. Jaarverslag Secretaris 

3. Verslag Penningmeester 

4. Bestuursverkiezing 

5. Rondvraag 

6. Sluiting 

 

Het bestuur, verwelkomt u graag op 17 mei a.s. om 20.00 uur in “De Badde” 

 

 

 

 

VIVA LA DONNA VERWENDAG BIJ HAARSTUDIO KLARIANKE  

Ook dit jaar zullen wij met onze kapsalon voor de 11e keer mee 

doen aan de landelijke Viva la donna verwendag. Deze 

verwendag is voor dames die getroffen zijn door kanker, of een 

verleden hiervan hebben. Deze keer willen wij een 

verwenmiddag gaan houden, en wel op zaterdag 23 juni. Van 

13.30 uur tot 16.00 uur.  

 

Op deze middag willen wij 6 dames in de “watten leggen”. Ze 

krijgen kosteloos een kappersbehandeling, schoonheidsbehandeling, en nagelbehandeling 

aangeboden, verder krijgen de dames nog een uitgebreide kleuranalyse, waardoor ze beter in staat 

zijn om inzicht te krijgen welke kleding, make-up en sieraden het best bij hen past. We hebben voor 

deze verwenmiddag nog 3 plaatsen beschikbaar.  

 

Weet u iemand die het verdient om op deze manier verwend te worden, aarzel dan niet en bel naar 

Haarstudio Klarianke 0591-521203 (vol is vol)  
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LOST WINGS 

Woensdag 11 april is de dag dat Nieuw Weerdinge in 

1945 wordt bevrijd door de Polen. Het jaar daarvoor 

in de nacht van 22 op 23 mei 1944 stort in ons dorp 

een vliegtuig neer dat op weg was naar Duitsland. 

Het maakte deel uit van een squadron bommenwerpers. Het geëxplodeerde toestel kwam neer 

achter op de plaatsen van de landbouwers Moorlag en Oostingh( nu Timmerman)zo ongeveer in de 

hoek 2
e
 kruisdiep-Siepelveenwijk. Afgelopen woensdag is een herinneringsbord onthuld ter 

nagedachtenis aan de bemanning die met gevaar voor eigen leven deze vlucht maakten. Groep 8 van 

beide scholen en enkele 

belangstellenden volgden de 

prachtige presentatie die Alex 

van Elten over dit onderwerp 

had gemaakt. Daarna 

vertrokken de kinderen op de 

fiets naar de plaats van de 

onthulling. De andere 

belangstellenden volgden per auto. Het bord werd onthuld door 4 kinderen van de basisscholen. 

Aansluitend mocht iedereen nog een roos leggen. Daarna gingen we terug naar de Badde waar de 

kinderen een herinneringsboekje kregen over de oorlog en Engels drop. De andere belangstellenden 

konden nog even napraten over de oorlog onder het genot van een hapje en een drankje.  

 

 

Opgezet vanuit Zwartemeer om 19 van deze borden 

te plaatsen in de gemeente Emmen 

Organisatie: 

 

Plaatselijk Belang Nieuw Weerdinge 

Stichting Historisch Nieuw Weerdinge 

Buurtvereniging Siepelveen. 

Foto’s: Egbert Pepping            
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BRITTE IDEMA DRENTS KAMPIOEN TURNEN IN MEPPEL 

Op zaterdag 7 april werden in Meppel de Drentse kampioenschappen 

turnen gehouden. Britte Idema werd in haar leeftijdsklasse kampioen 

over al de vier de onderdelen: Brug, Sprong, Vloer en Balk. Ze mocht 

aan deze wedstrijd meedoen omdat ze tijdens eerdere KNGU 

wedstrijden een eerste en een tweede plek had behaald. Ze had 

zeker niet verwacht hier kampioen te worden en ze was ook niet 

zenuwachtig. ‘Ik vond het hartstikke leuk om de wedstrijd te turnen 

en was al lang blij dat ik aan deze wedstrijd mee mocht doen. Er 

zaten 24 meisjes in de groep waar ik tegen moest.’ Toen ik 6 was 

werd ik gevraagd voor de turngroep, maar toen kon het eerst niet. Ik 

ben eerst verder gegaan met gym en later op turnen. Ik vind het een 

leuke sport. Ik ben bijna 9 jaar, op 27 april ben ik jarig.’ Haar beste onderdeel is eigenlijk Brug, maar 

nu had ze de meeste punten op Sprong en op Brug de laagste score. Sanne Wevers vind ze een goede 

turnster, vooral haar pirouettes op de balk. Van Harte gefeliciteerd!  

 

 

 

 

DE RABOCLUBKAS VERDEELT €100.000,=.  

De Rabobank Emmen-Coevorden organiseert binnenkort alweer de 

Rabo Clubkas waarbij € 100.000,= wordt verdeeld onder 

verenigingen en stichtingen die zich hiervoor hebben ingeschreven. 

Een aantal verenigingen en stichtingen heeft zich hiervoor al 

ingeschreven. Hoe gaat het in zijn werk? 

 

Rekeninghouders van de Rabobank die tevens lid zijn van de 

coöperatie Rabobank Emmen-Coevorden ontvangen eind mei een 

stembiljet. U kunt dan begin juni op de site inloggen met een unieke code en u kunt dan 3 stemmen 

uitbrengen. U kunt maximaal 2 stemmen uitbrengen op één vereniging/stichting. Uw laatste stem 

kunt u dan nog op een ander initiatief uit Nieuw-Weerdinge uitbrengen. Elke andere verdeling is 

natuurlijk ook mogelijk. Dat bepaalt u zelf.  

 

Bent u geen lid, maar heeft u er wel een rekening dan kunt u nog tot 1 mei lid worden. Hieraan zijn 

géén kosten verbonden. Bij een en/of-rekening kunnen beide rekeninghouders zelfs lid worden en 

heeft u twee stemrecht. Lid worden is eenvoudig. Ga naar de website van Rabobank Emmen-

Coevorden en zoek op “lid worden”. De rest wijst zich vanzelf en het is binnen 3 minuten gepiept. 

Het is belangrijk dat er geen stemmen verloren gaan! Zorg dat u mag stemmen! Maak vervolgens ook 

gebruik van uw stemrecht en haal daarmee zoveel mogelijk geld naar Nieuw-Weerdinge! 
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