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                                   Jaargang 27                     Nummer: 10          26  januari 2012 

 
 
 
 
 
DE PLUIM 2011 VOOR HET 
ZWEMBAD DE WIEKE 

 

Net als de voorgaande jaren 

was het ook nu weer volle bak 

in de sfeervolle Badde tijdens 

de Nieuwjaarsvisite op 

vrijdagavond 13 januari. De 

Vereniging voor Plaatselijk 

Belang, het SKW en de Badde 

hadden weer een leuk 

programma in elkaar gezet om 

iedereen te vermaken. Met 

natuurlijk als hoogtepunt de 

bekendmaking van de winnaar 

van de Pluim door burgemeester Bijl van de gemeente Emmen.  

 

Het was inmiddels al de 11e keer dat de burgemeester deze pluim kwam uitreiken, maar voordat het 

zover was stonden er eerst een aantal  andere onderdelen op het programma. De  avond werd 

geopend door de voorzitter van Plaatselijk Belang Wim Katoen gevolgd door het staand zingen van 2 

coupletten van het lied “de Weerdingermond”(op wijze van Zuiderzeeballade, bewerkt door Henk 

Bolk).  Dit ‘volkslied’ werd gevolgd door een mooie, humoristische speech van onze burgemeester.    

De burgemeester memoreerde in zijn woord aan het moeilijke jaar dat ons te wachten staat wat 

betreft de financiële middelen van de gemeente.  

 

Verder prees hij de inzet van de Nieuw-Weerdingers  en de vele vrijwilligers om te werken aan 

vernieuwing  en het draaiende - en in stand houden van de vele voorzieningen die ons dorp rijk is. 

Het is daarbij vooral van belang om ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge  betrokken te houden  zodat 

o.a. het zwembad en de Mondenhal ook in de toekomst kunnen blijven bestaan.   

 

Het is wel belangrijk dat de jeugd  op het goede spoor wordt gehouden  en daar wordt hard aan 

gewerkt door de samenwerking van o.a. Plaatselijk Belang, de politie, en Sedna. Tot slot gaf de 

burgemeester aan dat we als Nieuw-Weerdingers trots kunnen zijn op ondernemers die zich zelf de 
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`Beste bakker van Nederland` mogen noemen.  Nieuw-Weerdinge is dit jaar goed begonnen en hij 

wenste ons allen alle goeds toe.  

  

Na enkele humoristische optredens van het komische duo Dika en Knelske ( tekst verzorgd door Ab 

Stoffers) werden de genomineerden naar voren geroepen. De vrijwilligers van de Streekbode, de 

activiteitencommissie ´t Koppeltje en de vrijwilligers van zwembad De Wieke.  De burgemeester 

opende, onder tromgeroffel van The Soundmakers, de gouden envelop en maakte de winnaar 

bekend. Het zijn:  de vrijwilligers van het zwembad de Wieke.  Van Harte Gefeliciteerd! Het is een 

welverdiende Pluim voor alle vrijwilligers die zich de hele zomer, elke dag weer inzetten om het 

zwembad draaiende te houden.  Volgens Dika en Knelske zou elk huishouden in Nieuw-Weerdinge 

donateur moeten zijn van  De Wieke. 

 

Na de uitreiking werd er door Lisa Dijkstra in het Drents een toepasselijk gedicht voorgedragen dat 

gaat over De Wieke . (met dit gedicht heeft zij een prijs gewonnen in de voordrachtwedstrijd 

uitgeschreven door ´t Aol Volk´) 

 

Het programma werd afgesloten door een optreden van de Playback-groep van tennisvereniging 

Nitec, die daarmee de zaal tot een staande, swingende massa wist te bewegen.  

De reacties van de aanwezigen waren duidelijk, het was een zeer geslaagde, gezellige avond !  

Tot de volgende Pluimuitreiking. 

GB     

 

 

KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

29 januari 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

5 februari 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Akkerman 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

29 januari 

Tijd:   9.30 uur, voorganger: dhr. Oosterhuis 

5 februari 

Tijd:  9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum 
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Koopjes 

Spelregels “koopjes”: de bedoeling van het plaatsen van een 

koopje is (tweedehands) spullen, d ie 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. 

 

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 18259308 

Te koop: rollen schuurpapier, 

nr. 40 t/m 220, 23m x 9,5cm  

€17,50 per rol.  

Grote afname 12 halen, 11 

betalen. Gratis bezorgd in 

Nieuw Weerdinge, voor info 

Richard 06 42658323 

 

Te koop: nieuwe hardboard 

deur, stomp met deurklink, 

88x232cm vraagprijs €17,50 

over van verbouwing. 

Tevens een doos met een 

set poolballen IZGS + krgt, 

vraagprijs € 10,00.  

Van der Burg 0591 522955. 

 

 

 

KNELPUNTENPOT GEMEENTE EMMEN 

De gemeente Emmen hanteert voor de 3 geprivatiseerde sporthallen en 4 geprivatiseerde 

zwembaden in de gemeente jaarlijks een Knelpuntenpot, de zogenoemde “1-tonspot”. Dit om uit 

deze knelpuntenpot het grote (achterstallige) onderhoud te kunnen financieren, aangezien dit voor 

de sporthallen en zwembaden uit eigen financiële middelen onmogelijk is.  

Het bestuur van zwembad de Wieke heeft dit jaar een subsidie aanvraag voor de knelpuntenpot 

ingediend om zo, met behulp van vrijwilligers, de toiletblokken te 

kunnen renoveren en deze aan de eigentijdse eisen te kunnen laten 

voldoen. Ook onderhoudswerk aan de dekvloer is in de aanvraag 

meegenomen. De subsidie aanvraag is onder voorwaarden 

goedgekeurd.  

De benodigde materialen voor deze renovatie en bijbehorende 

aanpassingen zijn inmiddels besteld en een kleine groep vrijwilligers is 

al druk bezig met het inplannen van de werkzaamheden. Zodat bij 

opening van het seizoen 2012, op zaterdag 28 april, hopelijk de dan geheel vernieuwde toiletblokken 

te gebruiken zijn.  

Mocht U ook Uw hulp aan willen bieden bij deze ingrijpende verbouwing dan kunt U contact 

opnemen met Jannet Hofman, telefoon 521801. Zij zal u dan in contact brengen met de reeds 

aangemelde vrijwilligers.  

 

Het bestuur van zwembad de Wieke 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN,   

Middenstand in Nieuw-Weerdinge 

Foto is van de huizen aan het Weerdingerkanaal .n.z. nummers v.l.n.r. 172-173 en174-175-176. 

Bij nr. 172 ben ik in vorige streekbode geëindigd. De woningen  173 en174 waren van Hendrik 

Grooten, na de oorlog woonden hier drie gezinnen n.l. fam. Kort , fam. Pomp en fam. Veenstra. In de 

jaren twintig van de vorige eeuw woonde hier Jacob Kooisrta met 16 kinderen, hij handelde in kippen 

en was poelier, in 1925 is het gezin vertrokken en gaan werken bij Philips Eindhoven. Op nr. 175 had 

vrouw Steenge voor de oorlog een winkel in kruidenierswaren, daarna had Folkert v.d. Molen een 

kruidenierswinkel tot ongeveer 1950, en hadden G. Lever, Breider, en De Bruin hier een 

bloemenwinkel. Op Weerdingerkanaal nr. 176 had Willem Danker tot 04-02-1958 een groente- en 

fruitzaak . Verder had Ophof hier een groente en fruitzaak. Ook Jan Dol verkocht hier groente en 

fruit. In 1968 begon Smalbil hier een cafetaria en ging F. Knigge hier verder met café de Boemerang.  

Nu is het een woonhuis.  

 

Ik wil graag reageren op een artikel in de Zuidenvelder van dinsdag 3 januari. Hierin stond 

genomineerden Pluim bekend. Er werd beschreven dat het openluchtbad de Wieke in 1964 was 

ontstaan als een gemeentelijk zwembad. Ruime tijd geleden heb ik in grepen uit het verleden een 

artikel met foto geplaatst over de Wieke. Daarin werd duidelijk gesteld, dat de totstandkoming van 

het zwembad mede mogelijk werd gemaakt door financiële bijdragen en zelfwerkzaamheid van de 

bevolking{vrijwilligerswerk}.Het beheer was in handen van een stichting. Verder schreef ik dat 1 

januari 1974 het bad voor een symbolische bedrag van één gulden overgenomen is door de 

gemeente. Ondergetekende wil dit toch even rechtzetten, anders zou er tekort worden gedaan aan 

de vele vrijwilligers van toen. 

Reactie 521703 B.B. 
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VRIJWILLIGERS ZWEMBAD DE WIEKE WINNAARS  
VAN DE PLUIM 2011 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 13 januari werd ook de 

Nieuw-Weerdinger Pluim 2011 uitgereikt. 

De genomineerden voor de Pluim waren: activiteitenclub ’t 

Koppeltje, de vrijwilligersgroep van de Streekbode en de 

vrijwilligers van zwembad de Wieke. Alle drie zeer goede kandidaten, die elk op hun eigen manier de 

leefbaarheid in het dorp proberen te vergroten. De inwoners van Nieuw-Weerdinge hebben de 

vrijwilligers van zwembad de Wieke als winnaar van de Pluim 2011 gekozen. 

Namens de vrijwilligers hebben enkele bestuursleden van zwembad de Wieke op deze avond de 

Pluim in ontvangst genomen, uitgereikt door burgermeester Bijl. Het bestuur ziet het toekennen van 

de Pluim 2011 aan de vrijwilligers als een grote blijk van waardering voor de inzet van alle vrijwilligers 

van het zwembad. Vrijwilligers die, sinds de privatisering van ons zwembad in 1997, het nu al 15 jaar 

mogelijk maken dat stichting openluchtzwembad Nieuw-Weerdinge al die jaren heeft kunnen 

bestaan. Waardering voor alle vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat ons zwembad 

gedurende die 15 jaar tijdens het zwemseizoen open kon gaan en open kon blijven voor alle 

bezoekers, zwemmers, zwemlessers: kortom voor alle gebruikers. 

Wij zijn zeer blij met het winnen van de Pluim en willen de inwoners van Nieuw-Weerdinge dan ook 

heel erg bedanken dat men de waardering voor die vrijwilligers op deze manier, door het toekennen 

van de Pluim 2011,  heeft getoond. Want zonder vrijwilligers is een zwembad in Nieuw-Weerdinge 

onmogelijk.  

We hopen in de toekomst op deze mensen te kunnen blijven steunen. Want wij als bestuur, en ook U 

als bezoeker of zwemmer, zijn deze vrijwilligers zeer hard nodig.  

Ook willen we de dames Dika en Knelske hierbij nog heel hartelijk bedanken voor hun wijze woorden 

en steun aan het zwembad, in hun optreden na de uitreiking van de Pluim. Zij wisten tekst en uitleg 

te geven over de inkomsten en uitgaven van het zwembad. Met hier en daar een toelichting op de te 

maken kosten. 

De dames maakten duidelijk dat ons zwembad niet zonder financiële steun en vrijwilligers kan 

bestaan.  

Nogmaals: iedereen heel erg bedankt voor uw stem en steun, we zijn er heel erg blij mee. 

 

Het bestuur van zwembad de Wieke 
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BAZAAR          BAZAAR  BAZAAR 

                      

    ZATERDAG 11 FEBRUARI 

                           Kantine Titan 
                       Van 19.00 uur tot 22.00 uur 
 

 

Darten 

   
                                

                                                 

 

Envelop trekken                                                             

Touwtje trekken                                                                                                                              
            

                                                                  

   Grabbelton                    Platte rad                                               
                                                                          

 

                                                  

                                                                                              21 spel 
                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

                                                             Sjoelen 

Rad van avontuur                                                                                       

                                                      

                                            

Hoofdprijs: “Tablet PC” 
Mooie prijzen o.a:  

Grillplaat, stofzuiger, boormachine, boodschappen 

en nog veel meer !!!!! 

Opbrengsten worden besteed aan de activiteiten georganiseerd 

door de  activiteitencommissie Titan/Rood-Wit 
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FINANCIËN ZWEMBAD DE WIEKE 

Het bestuur van zwembad de Wieke is bezig om de 

jaarrekening 2011 op te stellen. Waarna deze zal worden 

ingediend bij de gemeente Emmen. Na goedkeuring van de 

jaarrekening zal de subsidie voor het jaar 2012 door de 

gemeente worden overgemaakt op de rekening van het zwembad. Toch willen we U, als inwoner van 

Nieuw-Weerdinge en gebruiker van het zwembad, hierbij een kleine toelichting geven op de 

financiën van het zwembad. 

Evenals het jaar 2010 hebben we ook het jaar 2011 positief kunnen afsluiten. De financiële 

tegenvallers en de nog onbetaalde nota’s uit de daaraan voorafgaande jaren konden, zoals reeds 

eerder gemeld, met behulp van een extra bijdrage van de gemeente in 2010 worden weggewerkt. 

Een zeer welkome schenking begin 2011, ontvangen van de vereniging van vrijzinnig protestanten in 

Nieuw-Weerdinge, gaf ook verlichting in het telkens terugkerend probleem voor het bestuur van 

zwembad De Wieke om de inkomsten gelijk te krijgen met de jaarlijkse uitgaven. Er is helaas geen 

reden om nu achterover te kunnen leunen en pas op de plaats te maken, want het zwembad heeft 

nog steeds geen enkele financiële ruimte om tegenvallers of teruglopende inkomsten op te vangen.  

 

Om U enig idee te geven van de inkomsten en de uitgaven in 2011  de volgende gegevens: 

 

Inkomsten 2011      

Subsidie gemeente Emmen 13.007,60 

Verkoop abonnementen, zwemlessen en zwemexamens 19.920,00 

Kiosk-, dagkaartjes- en 10-badenkaartverkoop 13.735,80 

Reclameborden, club van 50, donateurs 11.465,00 

Giften en energieheffingteruggaven 2008, 2009 en 2010    9.536,21 

Uiteindelijke opbrengst activiteiten  2.438,34 

  

Uitgaven 2011 

Brutoloon, gemeentelijke WOZ aanslag en verzekeringen 26.368,17 

Gas, stroom en gasnetwerk kosten 14.103,43 

Water, chloor, water- en legionellakeuring 10.866,41 

Kioskinkoop- en exploitatiekosten 7.384,94 

Onderhoud van gebouwen, materieel en materiaal 1.332,49 

Bank-, telefoon-, Kamer van Koophandel- en bestuurskosten 1.258,23 

 

Zoals U ziet is er over het jaar 2011 een positief saldo van € 8.789,28. Een positief saldo dat is 

ontstaan door de giften en de energieheffingteruggaven. Het blijft dus noodzakelijk te zorgen dat de 

inkomsten op peil blijven. Dit door o.a. de abonnementen- en dagkaartjesverkoop, de zwemlessen en 

de kiosk. En ook de steun van de donateurs, club van 50 deelnemers en de reclamebordeninkomsten 

zijn voor het zwembad onmisbaar. Wij hopen dan ook dit jaar weer op uw aller steun te kunnen 

rekenen, om zo het zwembad voor Nieuw-Weerdinge in stand te kunnen houden.  

Nogmaals onze dank aan de dames Dika en Knelske, die tijdens de nieuwjaarsreceptie enige tekst en 

uitleg gaven over de hoge vaste kosten van het zwembad en de noodzaak van inkomsten. Hun 
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oproep om donateur van het zwembad te worden hebben we wel heel erg op prijs gesteld. U kunt 

zich als donateur aanmelden bij een van de bestuursleden, tijdens de abonnementen voorverkoop 

dagen, bij onze stand op de jaarmarkt en natuurlijk tijdens het seizoen bij de kiosk.  

 

Het bestuur van zwembad de Wieke 

 

SCHEMA OUD PAPIER OBS ‘T KOPPEL 

DATUMS VOOR 2012. Schrijf ze op uw kalender  

Woensdag 25-01-2012 

Woensdag 22-02-2012 

Woensdag 28-03-2012 

Woensdag 25-04-2012 

Woensdag 23-05-2012 

Woensdag 27-06-2012 

Woensdag 25-07-2012 

Woensdag 26-09-2012 

Woensdag 24-10-2012 

Woensdag 28-11-2012 

 

LET  OP!!!!!!  Woensdag 19-12-2012 Dit is de 3e woensdag van de maand dit ivm Kerst.  

 

Vr. gr.   Tina Kemper, coördinator oud papier  

0621107089 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

  dinsdag en donderdagmorgen  9.00 tot 11.30 

 

   
 
 
 

NU VERKRIJGBAAR BIJ INFOHUUS PLASTICAFVAL ZAKKEN 

 

  Deze keer iets over STAVO 

  

 Stavo staat voor Stichting Activiteiten Voor Ouderen. Wij hebben tot doel om zoveel mogelijk 

activiteiten voor ouderen te organiseren. Om er een gezellige middag of avond met andere 

leeftijdgenoten te bezorgen. Zo zijn er in de Badde o.a. de volgende activiteiten: Bingomiddag, iedere 

donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30, Kaartavond, iedere donderdagavond van 19.30 tot circa 

22.30, biljarten, dansen, koersbal en sjoelen voor tijden zie streekbode. Volgende streekbode meer 

over stavo. 

 

 Els Tiems  
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OPROEP! OPROEP! OPROEP! OPROEP! 

Hallo, Ik ben Mark Wachtmeester en woon in Nieuw Weerdinge. 

Vanaf januari 2011 breng ik het dagblad van het Noorden en de Telegraaf rond. 

Mijn route is: Raiffeissenstraat, Mandebroek, Vledders, Dikbroeken, Drentse Mondenweg en 

Weerdingerkanaal nz vanaf Bermuda tot aan Zwaving. 

  

Ik  zoek bij deze een vervanger vanaf april 2012 tot en met oktober 2012, omdat ik stage ga lopen en 

niet in de gelegenheid ben om de kranten rond te brengen. 

Uiteraard tegen dezelfde vergoeding die ik hiervoor ook krijg. Voor informatie kun je bellen naar : 

0591-521401.  Ik hoop z.s.m. iemand te vinden die mijn route tijdelijk wil overnemen. 

  

Groetjes 

Mark Wachtmeester 

 

KERKUILEN 

De IVN-Afdeling Emmen en omstreken houdt op 

woensdag 1 februari 2012 haar maandelijkse 

natuuravond met als onderwerp Kerkuilen.  

 

Dhr. Koen Vogt neemt ons in een overzicht mee naar 

de uilen die in ons land leven en gaat vervolgens 

dieper in op de bijzonderheden van de kerkuilen. 

 

De lezing is openbaar, begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Looackerhof aan de Looackers 

29 in de wijk Angelslo in Emmen. 

De toegang is gratis. 

  

Coördinatie: Dhr. Dick Haverlamp, tel. (0591) 531969 

 

 
VAN HARTE GEFELICITEERD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Wij willen de vrijwilligers van zwembad de Wieke van harte feliciteren met de Pluim. 

Het is zoals als eerder genoemd, zonder de vrijwilligers kan het zwembad niet bestaan. 

Van harte dus. 

De vrijwilligers van de streekbode. 
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KERSTMARKT ZONDAG 18 DECEMBER 2011 

Wij als vrijwilligers waren zeer verrast door de grote 

opkomst tijdens onze kerstmarkt ter bate van de dieren, 

om ze de winter door te helpen! 

We willen bij deze iedereen bedanken voor hun komst 

en gulle giften, en speciale dank gaat uit naar: 

BEENS VERHUUR, COOLDOGS SLEDEHONDEN, 

DE BADDEZANGERS, SOUNDMAKERS, 

SUPERMARKT   SPAR, 

GRILLSPECIALIST  TENTVERHUUR,  

 

TRUUS VD TRAMHALTE VOOR DE PAN ZELFGEMAAKTE SNERT,DE MENSEN DIE SPONTAAN 

SPULLETJES VOOR DE KERSTMARKT HEBBEN AANGEBODEN,EN ALLE MENSEN DIE SPONTAAN HUN 

HULP AANBODEN !! 

Dit alles maakte er voor ons een zeer geslaagde kerstmarkt van! 

 

Alle vrijwilligers van de WENKE!! 

 

 

TITAN-NIEUWS 

De feestdagen zijn weer achter de rug. En in januari mag het nog: ook wij wensen u het 

allerbeste voor 2012! 

Traditioneel neemt TITAN in de winterstop deel aan het Protos-Weering Toernooi. In een 

bomvolle Mondenhal werd de eerste ronde eenvoudig als poule-winnaar doorstaan. Dit lukte NWVV 

helaas net niet. Zij vielen uiteindelijk op doelsaldo af. De tweede ronde, die ook in de Mondenhal 

werd gespeeld, bracht ook succes want TITAN ging als tweede door naar de halve finales. Nu werd 

TITAN onder andere ingedeeld bij ploegen die het toernooi ook al diverse keren op hun naam 

hebben geschreven, HODO en topklasser HHC. Hoewel TITAN geen enkele keer echt werd 

weggespeeld moeten we toch vaststellen dat deze ploegen nu nog een maatje te groot zijn voor onze 

jonge ploeg. Maar het TITAN-legioen kan weer terugkijken op drie fantastische voetbalavonden. Een 

prachtige onderbreking van de veldcompetitie! 

De trainingen op het veld zijn inmiddels weer begonnen en het eerste inhaalduel is alweer ingepland. 

We gaan ons dus opmaken voor de tweede seizoenshelft en hopen op evenveel succes als voor de 

winterstop. Informatie over afgelastingen vindt u op www.vvtitan.nl en op teletekstpagina 305 van 

TV Drenthe. De eerstvolgende thuiswedstrijd is een regelrechte derby: 

 

Zondag 5 februari           TITAN – Musselkanaal                  Aanvang 14.00 uur 

 

U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat! 

 

En dan nog dit: 

Het is u vast niet ontgaan, Bakker Roelos Bos is uitgeroepen tot de Beste Bakker van Nederland. Een 

prachtige prestatie waarmee wij onze sponsor van harte feliciteren! 
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IJSVERENIGING “DE SCHAATSMARKE” 

Lidmaatschapskaarten, 

Inmiddels zijn onze bestuursleden weer rond geweest met de lidmaatschapskaarten voor dit seizoen. 

Aangezien wij niet iedereen hebben kunnen bereiken, kunnen diegene, die geen kaart hebben 

ontvangen, deze afhalen bij: K. van Wijk, Weerdingerkanaal ZZ 213, Nieuw Weerdinge. 

Tussen 17.00 en 19.00 uur. De kosten van het lidmaatschap zijn € 5,00. 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DORPSSCHOUW NIEUW-WEERDINGE 2011 

 

In september 2011 heeft in Nieuw-Weerdinge een Dorpschouw plaatsgevonden. De 

schouwgroep bestaat uit mensen uit het dorp,Plaatselijk Belang, de woningbouwcorporatie Lefier 

en de Gemeente. 

Er is geschouwd in 3 delen van het dorp: bij de Tramwijk, het Vledderdiep en het Achterdiep 

tot aan het Derde Kruisdiep, ook rond het Zetveld is geschouwd. En tot slot schouwde een groep 

vanaf Bermuda tot aan de Rowinkelerbrug. 

De “Oudbouw” is bewust overgeslagen, omdat Lefier in dit gebied gaat renoveren, bouwen en 

slopen. In samenspraak met de gemeente en bewoners wordt daar naar de inrichting van het 

openbaar gebied gekeken. 

In het algemeen vond de schouwgroep dat het openbaar gebied er redelijk goed bij ligt. Maar 

er zijn wel opmerkingen over te maken. Zo zijn er plekken die niet goed onderhouden worden 

of die zijn vervuild. Er zijn ook plekken die veranderd mogen worden. Wat opvalt zijn de vele 

kleine bedrijventerreintjes in Nieuw-Weerdinge. De wens is dat elke Nieuw-Weerdinger 

bijdraagt aan het netjes houden van de omgeving. Het Waterschap en de gemeente kunnen 

winst halen uit goede samenwerking bij het schoonhouden van de wal en de berm langs het 

 Wij danken u hartelijk voor uw medeleven 

bij het overlijden van mijn lieve man, onze lieve 

vader,  schoon-, groot- en overgrootvader 

                                

                                   Jan Dik 

 

Uw aanwezigheid op de dag van de crematie, 

en alle andere blijken van deelneming, zijn ons 

tot steun  bij het verwerken van dit verlies 

 

Familie Dik  

Nieuw Weerdinge, 06-01-2012 

Wij danken iedereen voor de overweldigende 

belangstelling, mooie woorden, prachtige 

bloemen, fijne brieven en kaarten, die wij 

mochten ontvangen na het overlijden van mijn 

lieve man, onze zorgzame vader, opa en opa 

Eppie, 

  Ep Oosterhof 

 

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar 

zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en 

vergroot de moed om verder te gaan. 

 

Familie Oosterhof 

Nieuw Weerdinge, januari 2012 
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kanaal voor en achter de Roswinkelerbrug. 

In Nieuw-Weerdinge leeft de wens om de sloot, die gegraven is na dempen van het 

Weerdingerkanaal, uit te diepen. Daardoor ontstaat een watervoerende sloot die schoner is 

dan die huidige zgn. “zaksloot” en die de veenkoloniale geschiedenis van Nieuw-Weerdinge beter 

tot uitdrukking brengt. 

De onderhoudsklachten zoals overhangende takken en losliggende tegels worden door 

Plaatselijk Belang meegenomen naar het uitvoeringsoverleg. In het uitvoeringsoverleg 

overleggen Plaatselijk Belang, Buurtsupport, de gemeente, de politie en Lefier wat aangepakt 

wordt in het openbaar gebied. De overlast van de jeugd is een probleem dat een grote rol speelt in 

de woonbeleving van velen in Nieuw-Weerdinge. Door stevige inzet van Sedna, Plaatselijk Belang en 

de wijkagent wordt de overlast teruggedrongen. 

De schouwgroep zal nog vaker bij elkaar komen om een aanpak te bedenken waarbij zoveel 

mogelijk Nieuw-Weerdingers betrokken worden. 

 

 

NEDERLANDS BESTE BAKKERSWINKEL IN NIEUW-WEERDINGE!!!!!!! 

 Sinds dinsdag  10 januari hangt bij onze Echte Bakker Roelof Bos de vlag uit. 

Want volgens het Echte Bakkersgilde, dat jaarlijks de aangesloten ambachtelijke 

bakkerijen keurt, hebben Roelof en Leonora Bos de beste bakkerswinkel van 

Nederland. En dat is iets waar ze terecht  enorm trots op zijn.   “Het was een 

echte feestweek deze afgelopen week , we genieten van alle bloemen, kaartjes, 

sms’jes, de aandacht van de pers ( Streekbode, Dagblad van het Noorden,  

Emmen.Nu, RTV Drenthe, RTV Emmen) en de leuke opmerkzame reacties van onze klanten“, vertelt 

Leonora.  

Tijdens de nieuwjaarsreceptie (9 januari)  van het Echte Bakkersgilde,waarvoor ze zich in eerste 

instantie hadden afgemeld, werd bekend gemaakt dat hun winkel de hoogste score had behaald van 

maar liefst 95 punten. Er zijn in Nederland zo’n 400 winkels van De Echte Bakkers (die te herkennen 

zijn aan het gele logo met het bruine bakkertje).  De winkel is tijdens een onaangekondigd bezoek 

door het Nederlandse Bakkerij Centrum beoordeeld op verschillende 73 punten. Hierbij wordt o.a. 

gelet op netheid van de winkel en presentatie van de producten.   

 ‘De Gouden Schieter ‘staat aan de Tramwijk te pronken op de toonbank. De bokaal is vernoemd naar 

de plank die vroeger werd gebruikt om het brood in een oven te ‘schieten’. Het is de eerste keer dat 

deze prijs in Drenthe is uitgereikt en dan ook nog in Nieuw-Weerdinge. Het hele komende jaar zal 

duidelijk zichtbaar zijn dat zij de beste zijn, er komen nog nieuwe vlaggen en op de producten 

toepasselijke stickers.  “Misschien gaan we het samen nog vieren maar deze en de volgende weken 

vieren we het vooral met onze klanten. Dat is toch waarvoor we ons best doen. We trakteren op een 

toepasselijk gebakje en hebben enkele van onze producten erop aangepast. Vorig jaar hadden we 

een derde prijs. Dat was al erg mooi maar dit is natuurlijk een supermooie waardering voor ons werk 

en de winkel”, vertelt Leonora. 

Aan het eind van ons gesprekje wordt de hond de s huizes een beetje onrustig, hij hoort een 

echtpaar in de winkel komen.  Deze vaste klanten (al 66 jaar) worden via een ipad gewezen op hun 

aanwezigheid in een reportage die op de website van RTVEmmen is te zien. De hond krijgt van de 
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vaste klanten zijn wekelijkse hondenkoekjes en ik neem  een gebakje en een stukje ,,Gouden 

Schieter” brood . Het smaakt uitstekend. Familie Bos en medewerkers , Van Harte Gefeliciteerd! 

GB 

 

 

 

 


