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EEN WELGEMEEND WOORD VAN DANK
Zwembad De Wieke heeft tot haar grote verrassing en blijdschap begin
januari 2011 een schenking ontvangen van de vereniging van vrijzinnig
protestanten in Nieuw-Weerdinge. Deze donatie is door de vereniging
bedoeld om bij te dragen in de exploitatiekosten en voor het organiseren
en bekostigen van activiteiten.
Deze schenking wil nu niet zeggen dat het bestuur en de onmisbare vrijwilligers van zwembad De
Wieke achterover kunnen leunen of een zogenoemde “pas op de plaats” kunnen maken. De
inkomsten uit de kiosk, de abonnementenverkoop, de club van 50 deelnemers, de 10-euro donateurs,
de reclameborden rondom het zwembad, al deze inkomsten blijven helaas zeer noodzakelijk om het
zwembad elk jaar weer open te houden.
Wel geeft deze schenking enige verlichting in het telkens terugkerend probleem voor het bestuur van
zwembad De Wieke om de inkomsten gelijk te krijgen met de jaarlijkse uitgaven.
Mede namens het bestuur, de vrijwilligers en waar het natuurlijk allemaal om gaat, alle gebruikers van
het zwembad, wil ik hierbij nogmaals de vereniging van vrijzinnig protestanten in Nieuw-Weerdinge
heel hartelijk danken voor hun welkome schenking. U heeft ons er zeer mee verrast en we zijn hier
dan ook erg blij mee.We zullen het op bedoelde wijze besteden.
Jannet Hofman, penningmeester zwembad De Wieke

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel
30 januari
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten
6 februari
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten

Baptisten Gemeente De Open Poort
30 januari
Tijd:
9.30 uur, spreker: ds. Pflaum
6 februari
Tijd:
9.30 uur, spreker: ds. Pflaum
Heilig avondmaal
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NIEUWJAARSVISITE 2011

DE PLUIM VOOR ARIE GROENWOLD

Na het openingswoord door de voorzitter van het
Plaatselijk Belang Wim Katoen werd de avond
traditioneel begonnen met het zingen van het lied
“WEERDINGERMOND” (op wijze van de
Zuiderzeebalade, bewerkt door Henk Bolk) De
vele aanwezige Baddezangers en de op de
valreep toch nog aanwezige dirigent, namen het
eerste optreden van de avond voor hun rekening,
door samen met de aanwezigen (de andere helft
van de zaal) dit lied staande te zingen. Ook met
hun volgende liederen van de avond kregen ze
bijstand van de zaal.
Hoogtepunt tijdens de Nieuwjaarsvisite is altijd de
uitreiking van de Pluim over het jaar daarvoor. In
dit geval dus over het jaar 2010. Van de drie
genomineerden (STAVO en SKW) had Arie
Groenwold met meer dan de helft van de
stemmen dik en verdiend gewonnen. Arie is de
eerste die de Pluim als individu kreeg uitgereikt en
hij vond het bijzonder dat hij naast twee groepen
van vrijwilligers was genomineerd. Over de plek
waar de oorkonde komt te hangen moet hij nog
even nadenken maar de Pluim zelf komt op de
schoorsteenmantel te staan. Arie heeft de
waardering gekregen voor zijn inzet gedurende
het hele jaar voor verschillende verenigingen. Zo
staat hij achter de bar bij voetbalvereniging Titan, en als het voetbalseizoen is afgelopen is hij 7 dagen
van de week te vinden in de kiosk van het zwembad. Is het zwembad dicht en het water bevroren dat
kun je hem vinden in de kantine van de ijsbaan. Buurtvereniging De Parasol doet nimmer tevergeefs
een beroep op hem en ook kun je hem met een collectebus tegen komen. En alsof dat nog niet
genoeg is staat hij ook nog zijn mannetje als beheerder in de sporthal. Arie, een terechte winnaar van
de Pluim 2010. Gefeliciteerd!!!
De Pluim werd, inmiddels traditioneel, uitgereikt door burgemeester Bijl die in zijn toespraak de
spanning flink opbouwde. Hij roemde het aantal vrijwilligers van Nieuw Weerdinge en sprak zijn
respect uit voor hen. In zijn eerdere toespraak op de avond gaf hij een denkbeeldige pluim aan de
organisatie van de avond en wenste alle aanwezigen en hun dierbaren het allerbeste voor het
nieuwe jaar. Ook gaf hij een pluim aan Jenne Holman, gestopt met zijn werk in de gemeenteraad, en
aan Nynke Houwing, nieuwe wethouder in het college. Ze doen in hun werk niet voor elkaar onder.
Verder sprak hij onder andere over het goed bijspijkeren van het woningbestand en het samen
optrekken om de voorzieningen in Nieuw Weerdinge op peil te houden. Door de gemeenteraad is er
voor dit jaar 25.000 euro toegezegd voor het onderhoud van de sporthal. Met een applaus van de
zaal werd aangegeven dat dit zeer gewaardeerd werd. Verder was hij blij dat het rondom Oud en
Nieuw rustig is gebleven. In het verleden was er nogal eens overlast met vreugdevuren op
ongewenste plekken en vernielingen.
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“Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven……..”, met dit lied kreeg het komische
duo Dika en Knelske, ondersteund door de muziek van de Soundmakers, de stemming er tijdens hun
eerste act van de avond meteen in. De aanwezigen in de volle, sfeervolle (met mooie nieuwe
aankleding) Badde zongen uit volle borst mee. Inmiddels traditioneel tijdens deze acts is dat
verschillende personen en gebeurtenissen in Nieuw weerdinge van het afgelopen jaar onder de loep
worden genomen. De teksten geschreven door Dhr. Stoffers en de uitvoering door Dika (Alie
Pepping) en Knelske (Grietje Hummel) staan garant voor veel humor, waardering en respect en hier
en daar een kritische kanttekening.
Het was net zoals vorig jaar een zeer geslaagde, goed georganiseerde avond en hoewel de Badde
goed gevuld was kunnen er volgens mij, volgend jaar, best nog wat mensen bij.
GB

PEUTERSPEELPLAATS
’T KRUMMELHOF
Wist u dat:
• U uw kind als het 1½ jaar is, kunt opgeven
voor de peuterspeelzaal ’t Krummelhof
• Uw kind met 2½ jaar geplaatst kan worden
• De peuterspeelzaal nog steeds in “De
Badde” is
• Daar de inschrijfpakketjes voor u klaarliggen
• De leidsters u graag alle informatie willen
geven, die u nodig denkt te hebben
• De ouderbijdrage voor gezinnen met een bruto inkomen van € 1.300,00 per maand
omgerekend ongeveer € 0,85 per uur is
• En voor gezinnen met een bruto inkomen vanaf € 3.500,00 per maand omgerekend ongeveer
€ 3,00 per uur is
• Uw peuter daar een fijne peuterspeelzaaltijd voor krijgt en een goede voorbereiding op de
basisschool
Wilt u meer over de peuterspeelzaal weten?
Loop gewoon eens binnen, maar bellen en e-mailen kan natuurlijk ook.
Het telefoonnummer van de peuterspeelzaal is: 0591 521733
en het e-mailadres is: krummelhof@pszsedna.nl

ACCORDEONGROEP CON AFFETTO
ATTENTIE! ATTENTIE!
Hierbij willen wij jullie graag mededelen dat wij als accordeongroep Con Affetto het afgelopen jaar op
8 november ons vijfjarig bestaan hadden. Omdat wij iedere dinsdag oefenen in “De Badde” gaan wij
ook onze jaarlijkse avond natuurlijk vieren in “De Badde” op 26 februari a.s.
Komt allen, dan wordt het vast weer een geweldige avond zoals het de afgelopen jaren ook was.
Wij rekenen op jullie.
Meer informatie volgt later.

3

De Streekbode - 26 januari 2011

GREPEN UIT HET VERLEDEN

Winkels in Nieuw-Weerdinge. Weerdingerkanaal n.z. 1, foto van 1927
Woning is gebouwd in 1916 door B. Brongers, hij was vervener en kruidenier. In 1920 huurde J.
Venema dit pand en zette de kruidenierswinkel voort. In 1926 trouwde een dochter van Brongers met
Jan Lammers, die namen de winkel hetzelfde jaar over vanJ. Venema en verkochten naast
kruidenierswaren ook manufacturen.
De fam. Lammers hebben tot in de jaren negentig van de vorige eeuw hier een bedrijf uitgeoefend.
Nu is het pand van D. Tjeerdsma.
In 1926 zette J. Venema een levensmiddelen bedrijf voort aan de Tramwijk z.z. 164.
Brongers is geboren in 1873 te Musselkanaal hij trouwde in 1895 met Roelofje Delfsma, geb. in 1876
teWestellingerwerf. Hun eerste woonadres was in de Weerdingermarke, ze verhuisden met het veen
mee naar het Weerdingerveen en in 1902 hadden ze daar al een kruidenierswinkel.
De dochter waar Jan Lammers mee trouwde was Jantje Brongers, zij is in september 1934 33 jaar
oud overleden. (bron Genlias) Reactie 521703 B.B.

SCHENKING AAN DE MONDENHAL
Evenals de Stichting Zwembad heeft ook de Stichting Sporthal een schenking gekregen van de
Vereniging van Vrijzinnig Protestanten in Nieuw-Weerdinge. De schenking is bestemd voor een
bijdrage in de exploitatiekosten.
Wij, als bestuur, zijn hier zeer blij mee en we zullen het goed besteden.
Bij deze willen we de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten in Nieuw-Weerdinge vriendelijk
bedanken.
Bestuur St. Sporthal Nieuw-Weerdinge
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STICHTING VRIENDEN HOSPICE ZUIDOOST-DRENTHE
Medio November 2010 startte de Stichting Vrienden Hospice Zuidoost-Drenthe een
fondswervingsactie voor ’t Huis van Heden. Het jaar 2010 bleek een extra exploitatietekort op te
leveren door de aanleg van airconditioning in alle kamers en kantoren van het hospice en door enkele
andere onverwachte uitgaven. Samen met het ‘gewone’ jaarlijkse exploitatietekort kwam dat neer op
een tekort van € 90.000,--.
Maar de Stichting Vrienden Hospice kan nu, na het opmaken van het bankboek 2010 gelukkig melden
dat van dit tekort al € 83.000,-- binnen is. En de reactie op de actie loopt ook nu in 2011 nog door.
Nog even en we kunnen weer met een schone lei beginnen.
Ook het Solidariteitsfonds kon weer, zoals ieder jaar, tot € 10.000,-- aangevuld worden. Dankzij dit
fonds, opgericht door de Stichting Vrienden Hospice, kunnen ook gasten die de dagvergoeding niet of
slechts gedeeltelijk kunnen betalen, opgenomen worden in ’t Huis van Heden. Iedereen is er welkom.
Er wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen min of meer vermogenden of tussen mensen van
welke godsdienst of cultuur dan ook.
Het hospice, dat geen enkele subsidie ontvangt van overheden en volledig afhankelijk is van
donateurs en giften van particulieren, bedrijven en instellingen, kan nu weer in alle rust doorgaan met
haar werk dat, zoals steeds vaker blijkt, in een grote behoefte voorziet.
De Stichting Vrienden Hospice is alle gulle gevers heel, heel erg dankbaar is voor alle grote en kleine
bedragen.

35-JARIG BESTAAN TEGEL- EN
KEUKENCENTRUM WOLTERS
De open-huis-dagen in verband met ons
35-jarig-bestaan, zijn goed bezocht en
we kunnen dan ook terugkijken op een
geslaagd weekend, mede ook door onze
stand op de midwintershow.
Naar aanleiding van ons jubileum kon
men deelnemen aan een verloting.
Hieronder ziet u de winnaars.
(foto Wolters)
Klosetpot
fam. Draaijer
Thermostaatkraan
fam. Prinsen
Koffiezetapparaat
fam. Regts (niet aanwezig)
Waterkoker
fam. Bruining
Douchekop
fam. Lever
Douchekop reiskit
fam. Pruim
Set kopjes
dhr. Akker (niet aanwezig)
Wij willen graag iedereen bedanken voor de belangstelling.
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BROODJE CULTUUR
Het Broodje Cultuur heeft voor 2011 weer een geheel nieuw programma samengesteld. Een
programma met een grote variatie aan onderwerpen en met zeer uiteenlopende sprekers.
Van Karin Schacknat over Fong Leng, tot Sumitra Naren over de Indiase eetcultuur met Indiase
gerechten, van Saskia Goddijn over oogbedrog in de beeldende kunst tot ‘Minnezinne’ met Drentse
erotische gedichten.
De belangstelling voor de Broodjes Cultuur, die iedere tweede dinsdag van de maand (behalve
augustus) van 12.00 – 13.30 uur plaatsvinden in Grandcafé Rue de la Gare in Emmen, neemt nog
steeds toe. Het ‘Broodje Cultuur’ bestaat nu meer dan vijf jaar en de belangstelling ervoor groeit nog
steeds. Het eerste jaar stemde een bezetting van 45 ‘broodjeseters’ ons al zeer tevreden. Nu melden
er zich meer mensen aan dan we kunnen ontvangen en moeten we met wachtlijsten werken. Voor alle
elf ‘Broodjes Cultuur’ in 2011 hebben zich al minimaal 50 deelnemers aangemeld.
Het Emmer Grandcafé is tegenwoordig altijd bomvol, maar de ambiance is er prima en de ‘broodjes’
heerlijk.
Het bestuur is sinds het begin van dit jaar uitgebreid met twee personen: Egbert Kremer en Janny
Schipper, beiden hebben ze veel bestuurlijke ervaring en een groot netwerk. De vijver waarin naar
zeer goede sprekers gevist kan worden, wordt daarom ook steeds groter. Er worden nu alweer
sprekers benaderd voor 2012.
Het bestuur in Emmen is heel verheugd, maar ook verrast door het grote succes van het ‘Broodje
Cultuur’. Het initiatief werd aanvankelijk door sommigen nogal sceptisch bekeken, omdat men
vermoedde dat het een kort leven zou zijn beschoren. Dit is echter niet het geval gebleken. Kennelijk
voorzien de ‘broodjes’ in een grote behoefte.
Het bestuur van ‘Broodje Cultuur’ bestaat uit:
Aleid Rensen, voorzitter
Anjo Geluk
Wil Veltman
Egbert Kremer
Janny Schipper

WIJNGENOT

Vis en wijn in Portugal.

Soms gebeurt het zomaar. Een bijzondere ervaring, zeker niet onaangenaam, maar zo ongewoon!
Een oud dorpje in de buurt van Loulé in de zuidelijke binnenlanden van Portugal.
We hadden al uren rondgereden en kregen trek.
Een klein visrestaurant op een stille plek. Geen muziek, geen verkeer. Achter het restaurantje ligt een
zonovergoten vallei.
Binnen in de oude keuken scharrelen wat kippen rond.
Hier krijg je het verlangen naar een tijdloze tijd, waarin alle drukte even wordt stop gezet.
Je gaat zitten en drinkt er niet één, maar wel drie glazen wijn. Zonder schuldgevoel. Zonder die
haastige klok.
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De kok getekend door de natuur. Donkere rimpelige huid maar met een glimlach van genieten.
Wat kun je culinair verwachten in dit nietszeggende dorp.
Een echt wijnklimaat koelkastje van Samsung stond in de hoek gevuld met diverse witte wijnen.
Eén fles valt mij direct op door de uitstraling. Grous….. Dit betekent in Portugees, kraanvogel.
Gemaakt van inheemse druiven. En zo blijkt later, een wijn uit duizenden.
We laten het aan de chef over wat we eten. Een mix van diverse kleine vissoorten lijkt ons een goed
voorstel.
We beginnen met wat stokbrood en dik gesneden Iberico ham. Deze ham komt van de Iberico varken
uit zuid Spanje. Ze worden speciaal gefokt met eikels en grassen. Het vlees heeft een nootachtige
smaak. Door vrij in boomgaarden rond te scharrelen en het voer ontstaat ook veel vet. Door dit vet
wordt de smaak heel geconcentreerd. Dit is dan ook zeer bijzonder. De meesten van u zullen moeten
wennen aan dit geweld van smaak. Er liggen een paar druiven bij op het bordje om dit iets te
verzachten. Dat was ook wel nodig.
Ik eet regelmatig vreemde of buitensporige dingen, maar zoveel kracht had ik niet verwacht achter
deze dik gesneden plakken.
Geuren van warme olijfolie en gegrilde vis komen ons tegemoet. De gloed van de gril is van de
hoogste kwaliteit. Er is genoeg gekoelde wijn. We wachten in spanning.
Onze verwachtingen worden overtroffen………
Kokkels met niet meer vlees dan een doperwt, mosselen met 2 sprieten met oogjes, baby inktvisjes in
een badje van warme olijfolie met dikke stukken knoflook en plukken peterselie. Verder nog tong en
als toppunt carabineiros. Dit zijn grote vuurrode diepzee garnalen uit de kust van Spanje en Portugal.
Hoe dieper deze garnalen in de oceaan leven hoe roder de kleur. In Nederland zelden of niet te
krijgen.
Daarbij sla met een eenvoudige dressing. Rijpe overheerlijke tomaten en uienringen ingelegd in azijn
en knoflookolie. Daardoor een smaakvolle en zachte uiensmaak.
En dan de wijn weer. Herdade dos Grous. Krachtige gouden kleur. Complex en goed in balans.
Dit restaurantje, dit land en al wat daar leeft en groeit, het is een wonder.
Als je kijkt naar de bereiding, houden de mensen van puur en simpel. Roosteren of bakken in olijfolie.
Zo proef je de pure smaak en kwaliteit. Dit is koken met de kunst van beperking.
Buurtgenoten komen nog even voorbij voor een praatje. De sfeer is huiselijk en warm.
Maar het idee om hier te wonen, vraagt toch wat meer aanpassingsvermogen.
Vineuze groet. Rien.

WIJZIGINGEN TIJDEN PEUTERSPEELZAAL
De tijden en dagen van het gebruik van de peuterspeelzaal zijn gewijzigd.
Hieronder volgen de dagen en tijden waarop momenteel de speelzaal draait.
Maandag
Dinsdagmiddag
Woensdagmorgen
Vrijdag

peuterspeelzaal
peuterspeelzaal
peuterspeelzaal
peuterspeelzaal
peuterspeelzaal
peuterspeelzaal

08:45 – 11:45 uur
13:00 – 15:30 uur
13:00 – 15:00 uur
08:45 – 11:45 uur
08:45 – 11:45 uur
13:00 – 15:30 uur
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CURSUS GEEF UW LEVEN EEN BEETJE MEER GLANS
Een cursus voor alleenstaande 55+ vrouwen
Als u ouder wordt, verandert uw situatie. Sommige veranderingen zijn prettig, zoals het krijgen van
kleinkinderen en het hebben van meer tijd. Andere veranderingen zijn minder prettig, zoals de
achteruitgang van gezondheid, het wegvallen van een vaste dagindeling, of verlies van dierbaren.
Door dit soort veranderingen kunnen vrouwen daarom de behoefte hebben aan nieuwe manieren om
grip te houden op hun leven en om hun leven een beetje meer glans te geven.
De cursus ‘Geef uw leven een beetje meer GLANS’ is speciaal ontwikkeld voor deze vrouwen. Met
deze cursus bieden we u ondersteuning in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om uw tijd prettiger
in te vullen en in het aanleren van vaardigheden om zelf actief bij te dragen aan de glans van uw
eigen leven.
Voor wie is de cursus bedoeld
U bent een vrouw van 55 jaar of ouder (en alleenstaand). Als u verder één of meerdere van de
volgende stellingen met ‘ja’ beantwoordt, dan is de cursus ‘Geef uw leven een beetje meer GLANS’
heel geschikt voor u.
• Ik mis soms mensen en gezelligheid om me heen. ja/nee
• Mijn kennissenkring kan wel wat uitgebreider. ja/nee
• Ik vind dat ik te weinig leuke bezigheden heb. ja/nee
• Ik wil wel iets ondernemen, maar ik stel het steeds uit. ja/nee
Wat kunt u verwachten
Tijdens de bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met manieren
waarop u het leven wat meer glans kunt geven. Als rode draad door de cursus loopt het gebruik van
de zogenaamde GLANS-schijf van vijf, waarbij elke letter van het woord GLANS een schijfje inneemt.
De glansschijf is vergelijkbaar met de voedingsschijf. Alleen gaat het niet over gezonde voeding, maar
over andere belangrijke ‘voedingsmiddelen’ die mensen nodig hebben om prettig te leven. Concrete
onderwerpen zijn:
• positief zijn en blijven;
• initiatief nemen en zelfvertrouwen opbouwen;
• samen met anderen zijn en vriendschap;
• doelen stellen en bereiken;
• persoonlijke sterke punten ontdekken en uitbouwen;
• de positieve kanten van het alleen zijn, dan wel samenzijn ervaren.
De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 2-2,5 uur. Een pauze is inbegrepen, waarin
voor thee en koffie wordt gezorgd. De groepen zullen uit ongeveer 10 tot 12 vrouwen bestaan en
worden begeleid door twee ervaren docenten. De cursus biedt ruimte om ervaringen uit te wisselen en
vaardigheden te oefenen. Bij de cursus hoort een mooi uitgevoerde werkmap.
De cursus gaat van start op 3 maart 2011 van 9.30 – 12.00 uur. De cursus vindt plaats in Emmen in
het gebouw van Welzijngroep Sedna, Parallelweg 36, Emmen (nabij het station Emmen).
Kosten
Voor deelname aan de cursus wordt een eigen bijdrage van € 25,00 gevraagd.
Meer informatie en/of aanmelden
Annie Levelink, telefoonnummer: 06-23345178
Petra Jalving, telefoonnummer: 06-25467671
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GEZOCHT!
We zijn een enthousiaste groep meiden die iedere maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur recreatief
volleyballen.
Dit houdt in dat ontspanning en plezier voorop staat, maar dat we ook toch wel serieus een balletje
spelen.
We zijn nog op zoek naar sportieve vrouwen die ons team komen aanvullen.
Leeftijd is niet belangrijk, dit varieert op dit moment van 25 tot 80 jaar.
Heb je interesse kom dan gerust eens langs op maandagavond in de Mondenhal, de eerste 3 keer
mag je zo mee spelen, ben je enthousiast geworden dan kun je lid worden en bedraagt de contributie
€ 11,00 per maand. Iedereen is welkom.
Voor informatie kun je bellen met Trijntje Bosma 0591 521339
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