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Beste mensen,
In deze Streekbode veel afgelastingen door het Coronavirus. Het zijn onzekere tijden en we moeten
maar afwachten wanneer de activiteiten weer opgang gaan komen. Één ding is wel duidelijk we
moeten er zijn voor elkaar. Mocht u hulp nodig zijn wellicht kan het Noaberhuus iets voor u
betekenen. Ze zijn te bereiken via het telefoonnummer 0591-714724 of via het emailadres:
zorg@demonden.info
In verband met het Corona-virus zal ook de viering van 75 jaar bevrijding
Nieuw-Weerdinge niet doorgaan op 10 en 11 april a.s.
De viering zal worden verplaatst naar nog nader te bepalen data.
Wij houden u op de hoogte via De Streekbode.
Comité Vrijheid 2020 Nieuw-Weerdinge.
HET LUIDEN VAN KERKKLOKKEN
Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de
Raad van Kerken alle kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1
april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen
kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een
oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de
gezondheid en veiligheid van medemensen. Ook de klok van Nieuw Weerdinge zal luiden!!

DE KOEKACTIE VAN 6 EN 7 APRIL GAAT IVM HET CORONAVIRUS NIET DOOR
Zodra het wel door kan gaan laten we een nieuwe datum weten. u kunt via de website van GV
Amictia middels het digitale bestelformulier al koeken bestellen (reserveren) als u er
zeker van wilt zijn dat u de overheerlijke ontbijtkoek aan de
deur geleverd wilt krijgen.

Link naar digitaal bestelformulier: https://www.gymamicitia.nl/Ontbijkoek-bestellen/
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
29 maart
Plaats: Geen dienst ivm Corona virus
Tijd:
5 april
Plaats: Geen dienst ivm Corona virus
Tijd:
Baptisten gemeente de Open Poort:
9 maart
Plaats: Geen dienst ivm Corona virus
Tijd:
5 april
Plaats: Geen dienst ivm Corona virus
Tijd:

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 gehaald
Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap
Tel: 06 - 55808002
Te koop :
zelfgebreide sokken.
Verschillende kleuren.
Telefoon: 0591 548 187

Geeft u een feestje, maar heeft u geen ruimte?
www.zaalverhuurdefeestschuur.nl
Voor een betaalbare locatie bij u in het dorp.
Camping Drentse Monden,
Dr. Mondenweg 40, Tel: 06 – 2867 3601

Ook ruimte voor uw advertentie !!
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ONTDEK HET PLEKJE
De foto links is genomen op het
industrieterrein aan het Eerste kruisdiep WZ
ter hoogte van huisnummer 88. Één foute
oplossing en 12 juiste oplossingen kwamen er
binnen. Mevr. L. Kirk is de winnaar geworden.
Jij kunt de bon ophalen op het onderstaande
adres.

Waar is de foto rechts gemaakt? Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 0591-522091. De winnaar maakt
kans op een droge worst van één van onze slagers. Als je de oplossing weet laat het ons weten. Denk
wel aan de kopij inleverdatum. Niet geschoten is altijd mis en iedereen heeft evenveel kans. Veel
succes!!

PAAS ACTIE
I.v.m. het coronavirus zijn wij genoodzaakt de paasactie te annuleren. Nu de overheid besloten heeft
de scholen te sluiten is het helaas niet
mogelijk om deze actie te realiseren. Omdat
we niet weten hoe lang dit gaat duren zullen
we de mensen die een bestelling hebben
gedaan, het geld terug geven.
We hopen een dergelijke actie later in het
jaar alsnog door te kunnen laten gaan.
Met vriendelijke groet, De
Activiteitencommissie OBS ´t Koppel
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DE ZOA-COLLECTE - EN CORONA WAT NU?
ZOA heeft besloten om de collecteweek die van 23 t.e.m.
28 maart gehouden zou worden, niet in de gebruikelijke
vorm door te laten gaan. Dit vanwege de opmars van het
coronavirus; collectanten gaan niet met een collectebus
langs de deuren. Dat kan grote gevolgen hebben voor de
hulp die ZOA kan bieden aan slachtoffers van oorlogen en rampen. Om dit te voorkomen zal de
collecte volledig online plaatsvinden.
ZOA wil zijn verantwoordelijkheid nemen voor de collectanten en voor de mensen aan de deur. Langs
de deuren gaan is geen optie. Maar tegelijk wil ZOA er zijn voor mensen die door een oorlog of een
natuurramp alles zijn kwijtgeraakt! ZOA hoopt daarom dat wij ook in Nieuw-Weerdinge online een
donatie zullen doen. Een deel van de collectanten maakt daarvoor een online collectebus aan, maar
geven kan ook via SMS en via de website van ZOA.
Vorig jaar haalden de collectanten in Nieuw-Weerdinge 623 euro en 54 cent op. De opbrengst van de
landelijke collecte is van groot belang voor de vele kwetsbare mensen die jaarlijks door de hoge
opbrengst van de collecte geholpen worden - en rekenen op onze steun. Met de collecteopbrengst
kan ZOA in noodsituaties snel te hulp schieten en mannen, vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden
en na natuurrampen ondersteunen.
Steun onze medemensen in nood, help mee op zoa.nl/doneren, of sms "ZOA'' naar 4333 (per smsje
eenmalig 3 euro). Voor wat u geeft heel erg bedankt!
H.H. Lageveen, telefoon (0591) 52 13 87

WEERDINGERMONDSE STRUUNTOCHT 9 MEI IPV. 16 MEI!
Update!! Wat is de bedoeling? Op 9 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur in je eigen
tuin, oprit, garage, schuur enz. een soort van kraam te maken. Zo dat je van je
overbodige spullen af komt. Wij, Ellen van Kaatjes Ditjes en Datjes en Henriette
van Tis Bruukt zorgen voor een route met alle deelnemende adressen, voor de
bezoekers. En een herkenbare ballon voor de deelnemers. Kosten voor de
deelname zijn €1,00 dit voor de kosten van kopieën en de ballon. Opgave door
middel van: naam, adres en telefoonnummer en die ene € 1,00 in een envelop,
in de brievenbus deponeren.
Voor 24 april bij Ellen, Tramwijk ZZ 71 of bij Henriette, Tramwijk ZZ 68.
Wij zorgen dat jullie in de week voor 9 mei de ballon ontvangen als bewijs van deelname.
We hopen op veel deelnemers.
Groetjes, Ellen en Henriette
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NIEUWE BELIJNING VOOR BADMINTON EN DYNAMIC TENNIS
Door de grote belangstelling voor het badminton en dynamic tennis hebben
we extra belijning aangebracht voor vier velden. We beschikken nu totaal
over zeven velden. Dit was best veel werk, vooral het afplakken. Om veel
geld te besparen hebben de beheerders dit zelf op zich genomen. Voor het
schilderwerk en advies heeft Jan Duitscher ons gratis bijgestaan. Jan en
beheerders vriendelijk dank!
Om een goede start te maken heeft de nieuwe Omnisportvereniging Dynamic geld ontvangen van
“Emmen Gezond”. We hebben nu zodanig bespaart op de kosten dat de vereniging ook nog nieuwe
netten heeft aangeschaft. Nu maar hopen dat de belangstelling aanhoudt, of zelfs nog groter wordt!
Kom eens een keertje kijken of doe gratis een keertje mee! Dynamic tennis is op de maandagavond
van zeven tot acht uur. Badminton is op de donderdagavond van zeven tot acht.

Bestuur Mondenhal.

Dit jaar geen SKW-PAASVUUR
Nadat vorig jaar het Paasvuur geen doorgang kon vinden vanwege de
weersomstandigheden, is er dit jaar ook geen SKW-Paasvuur om
organisatorische redenen. Of er de komende jaren wel een SKW-Paasvuur
kan worden gehouden is nog onduidelijk. Er wordt oa. gezocht naar een
nieuwe locatie, omdat de bekende locatie niet meer beschikbaar zal zijn.
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De Badde is gesloten: het bloedprikken gaat wel door.
Dinsdag van 9.45 -10.30 uur
Donderdag van 8.30 -9.00 uur
Kijk voor informatie en nieuws op de website: www.nieuwweerdinge.com en in de Streekbode.
Laat nieuws voor en over Nieuw-Weerdinge weten via deze kanalen.
Bestuur Streekbode
IN GESPREK MET …… JANTJE STAP
Op 1 maart bestond Jantje haar Bloem & Interieur winkel 25 jaar. Dit heeft ze gevierd met leuke
aanbiedingen, een kassabonactie en een open huis met een hapje en een drankje op zondag 8 maart.
Een goede reden voor een interview dat plaats vond in de week
voorafgaand aan het ‘Open huis’.
Hoe is het 25 jaar geleden begonnen?
‘Ik had stiekem de wens om de winkel van Coba Tjeerdsma over te
nemen. Ik volgde de avondopleiding Detex (detail/textiel) en was
huisvrouw. Op de markt in Emmen zochten ze iemand in de
bloemenkraam en dat heb ik toen heel impulsief gedaan. Ik ben verder
gegaan met de bloemistenvakopleiding en toen ik geslaagd was ben ik
voor mezelf begonnen. De groentezaak in het pand van waar nu Direkt
Vastgoed zit had een stukje ruimte over. Na anderhalf jaar heb ik mijn
eigen zaak geopend in het pand van de familie Koning, naast de
protestantse kerk. Daar heb ik 16/17 jaar mijn winkel gehad. Daarna 1½
jaar in de oude voorkamer van ons eigen huis. Na een advertentie in de
Streekbode belde Gienus Hulshof van de Tramhalte. We konden het snel
eens worden en daar ben ik in november 2014 begonnen tot op heden.’
Hoe lang ga je nog door?
‘Nou, ik moet nog 8 jaar totdat ik AOW krijg maar eigenlijk wil ik zo lang door zolang het kan, mag en
zolang ik gezond mag blijven. Het is veel te leuk werk om zonder goede reden mee te stoppen.
Waarbij ik nu ook meteen wil zeggen dat ik het nooit had gered zonder de steun en hulp van mijn
man, familie en mijn vriendinnen en vrijwilligers. Hun hulp en steun is onmisbaar geweest en is het
nog steeds. En natuurlijk de klanten, daar moet je het toch van hebben. Ik ben dankbaar voor alle
hulp, steun en klanten. Ik heb geen personeel in dienst, maar ben wel een mensen mens. Hoewel ik
goed alleen kan werken heb ik graag mensen om me heen.’
Wat is of zijn jouw specialiteiten?
‘Ik ben volgens mij allround, ik heb niet echt een specialiteit. Ik geef volgens mij goeie kwaliteit voor
een redelijke prijs, ik probeer voor elke portemonnee wat aan te kunnen bieden. Ik pak veel aan en
vind ook alles leuk om te doen en te maken. Ik krijg wel complimenten over mijn rouwwerk en
bruidsboeketten. En als mensen niet tevreden zijn dan wil ik het ook graag horen, dan kan ik er wat
mee en/of aan doen.’
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Waar komen je klanten vandaan?
‘Uit de regio, Ter Apel, Stadskanaal, EmmerCompascuum en natuurlijk Nieuw Weerdinge. Toen ik
op de kerstmarkt in Bourtange stond kwamen er
mensen uit Veendam. Door bijvoorbeeld Fair en
rouwwerk krijg ik klanten van verder weg. Die hebben
gezien wat ik maak en komen dan langs in de winkel. Dat is wel erg leuk hoor. Ik maak niet veel
reclame en moet het veel hebben van mond op mond reclame en gewoon ook door hetgeen ik
maak.’
Je geeft ook workshops?
‘Jazeker, seizoensgebonden workshops. En bloemschik cursussen, van september tot en met mei.
Ongeveer 1 keer per maand. Veel vaste klanten komen al 20 jaar bij mij op cursus. Ook geef ik
schildercursussen. Het is allemaal goed te doen, de winkel is drie dagen in de week geopend.
Daarnaast maak in de andere dagen veel zijdewerk voor bedrijven en particulieren. En het rouw- en
trouwwerk vindt ook plaats buiten de openingstijden van de winkel om.’
Hoe ziet dat eruit, zijdewerk? ‘
Zijdelease is een abonnement dat je aangaat voor minimaal één jaar. Om de drie maanden ongeveer
maak ik nieuwe bloemstukken van zijdebloemen en/of planten. Op een pot/schaal/vaas van mij of
van de mensen zelf. Dat maakt niet uit. Ik heb veel materiaal waaruit ik kan kiezen. (dat is zeker zo,
het achtereind van de zaak is één zijdebloemen zee) Het is net zoals met mijn bloemabonnementjes.
Voor €5,00 maak ik elke week wat leuks. Dat is eigenlijk uit een grapje geboren toen ik de winkel aan
huis had, maar is eigenlijk wel uitgegroeid tot een succes.’
‘Van verse producten alleen kan ik niet bestaan. Ik ben altijd wel op zoek naar andere mogelijkheden.
Vandaar ook mijn interieurartikelen. Ik geef ook wel stylingtips en adviezen. Ben al eens benaderd
door professionele stylingadviseurs om samen advies te geven. Zoals ik eerder al zei ik
vind heel veel dingen leuk om te doen. Soms wel eens te veel. Ik ben naast mijn werk
ook oppasoma en mantelzorger.’ Ten slotte nog via de telefoon een vraag over het
Open huis.
Hoe was het ‘Open huis’ op zondag 8 maart? ‘Het was een geweldig leuke dag, er zijn
heel veel mensen geweest. Het begon ‘s morgens meteen al en liep de hele dag door.
Ik ben ‘stok en stain bedôr’m. Wat een leuke cadeaus!!. Echt ontzettend leuk. Heel
veel kaartjes ook. En ik hoor van mensen dat ze het ook erg gezellig vonden. Gelukkig
heeft deze dag nog door kunnen gaan. Nu had het niet meer gekund. Ik merk de
gevolgen van het Coronavirus in mijn werk.
Jantje, dank je wel voor dit leuke gesprek. Nogmaals van harte Gefeliciteerd met je
jubileum en we wensen je heel veel succes voor de komende jaren. Dat je met jouw creatieve talent
maar veel mensen mag verblijden en je bloemenzaak met veel plezier draaiende mag houden.
Vooral ook alle goeds en steun in deze onzekere tijd omtrent het Coronavirus.
Het is een boodschap ook voor alle ondernemers en inwoners van ons dorp. GB
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DENKT U ALLEN AAN DE VOORVERKOOP?
Beste dorpsgenoten,
In de vorige editie van de Streekbode hebben wij de
voorverkoopdata reeds benoemd. Hebben jullie deze data
al in de agenda genoteerd?
Donderdag 9 april van 18.00 - 20.00 uur.
Zaterdag 18 april van 10.00 - 14.00 uur.
Om de wachttijden te beperken tijdens de voorverkoop is het mogelijk om de opgave formulieren
voorafgaand te mailen naar zwembaddewieke@gmail.com. Tijdens de voorverkoop hoeft u dan
enkel een pasfoto in te leveren en de betaling te voldoen. Pinnen is mogelijk. Tevens is het, evenals
vorig jaar, mogelijk om abonnementen of zwemlessen te betalen middels de participatiewebshop
van de gemeente Emmen. Om het zwemseizoen goed van start te laten gaan, hebben wij een
schoonmaakdag georganiseerd. Op zaterdag 4 april is iedereen van harte welkom om ons te komen
helpen. We starten tussen 9.00 en 9.30 uur. Vele handjes maken licht werk. In verband met de
huidige situatie verzoeken wij een ieder die wil helpen zich op te geven via ons mailadres.
De spetterende opening vindt plaats op zaterdag 25 april vanaf 13.00 uur.
Niemand minder dan onze eigen burgemeester komt het seizoen openen.
Wij heten iedereen van harte welkom!
Tevens wordt er in de maand april gelopen met de donateurskaarten. Wij hopen dat u ons ook dit
jaar weer wilt steunen. Bent u nog geen donateur, maar wilt u wel graag donateur worden? Wanneer
u €10.00 overmaakt op ons rekeningnummer, onder vermelding van uw naam en adresgegevens,
voorzien wij u zo snel mogelijk van een officiële donateurskaart. Het rekeningnummer is NL67 RBRB
0920 1337 46 t.n.v. ‘Stichting Openluchtzwembad de Wieke’.
Wij wensen al onze lopers veel succes en willen hen alvast bedanken voor hun inzet!
Uiteraard nemen wij de huidige situatie omtrent het Corona-virus in acht bij al onze genoemde
activiteiten. Middels de Streekbode en onze Facebookpagina houden wij jullie op de hoogte van de
vorderingen en de wijzigingen. Wij wensen u allen veel gezondheid toe en hopen u ondanks alles 25
april te mogen verwelkomen.
Hartelijke groeten namens het bestuur!
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Voorverkoop abonnementen 2020
Donderdag 9 april van 18.00 - 20.00 uur.
Zaterdag 18 april van 10.00 - 14.00 uur.
Tevens kunt u op deze dag(en) uw zoon/dochter opgeven voor de zwemlessen.
Zwemlessen zijn alleen mogelijk in combinatie met een abonnement.
Het basis- (of gezins-)abonnement geeft 2 gezinsleden, woonachtig op hetzelfde adres, recht op
toegang tot het zwembad. Basisabonnementen is voor gezinnen en voor 1 oudergezinnen. Het is
mogelijk om extra personen toe te voegen aan dit abonnement, mits deze personen op hetzelfde
adres woonachtig zijn.

□ Basisabonnement:
□ extra personen inwonend: (vanaf 3 jaar)
□ persoonlijk abonnement:
□ ik geef mij op als vrijwilliger

Voorverkoop
€ 85,00
€ 12,50
€ 65,00

Vanaf 25 april 2020
€ 95,00
€ 15,00
€ 75,00

Tarieven zwemles A
€ 92,50 voor het gehele seizoen.
Tarieven zwemles B en C
€ 72,50 voor het gehele seizoen.
Zwemlessen gaan alleen door bij voldoende deelnemers.
Naam………………………………………………
Postcode……………………………...........
Tel. Nummer………………………………….

Adres…………………………………………………….
Woonplaats…………………………………………..
E-mail……………………………………………………

Naam ouder/ verzorger: …………………………………….
Naam ouder/ verzorger:……………………………………..
Naam kind:.………………………………………………………..
Naam Kind:………………………………………................
Naam Kind:……………………………………..................

Geb. datum……………………………………….
Geb. datum……………………………………….
Geb. datum……………………………………….
Geb. datum……………………………………….
Geb. datum……………………………………….

Betaling dient te geschieden bij inlevering van dit formulier. Zonder (pas)foto van elk gezinslid,
voorzien van naam, worden formulieren niet in behandeling genomen. Er kan om een
legitimatiebewijs gevraagd worden. Tijdens de voorverkoop is pinnen mogelijk!
Om de drukte te beperken is het mogelijk om dit formulier voorafgaand aan de voorverkoop te mailen
naar zwembaddewieke@gmail.com Tijdens de voorverkoop hoeft u dan enkel een pasfoto in te
leveren en de betaling te voldoen.
Datum……………………………… Handtekening………………………………….
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NIEUWE WEBSITE HUISARTSENPRAKTIJK: BESTEL ZELF UW MEDICATIE EN MAAK ZELF UW
AFSPRAAK!
De huisartsenpraktijk Nieuw-Weerdinge is overgegaan op een nieuw computersysteem waarbij het
nu mogelijk is om via internet zelf uw afspraak in te plannen bij de huisarts. Ook is het mogelijk om
via uw eigen account inzage te hebben in uw dossier, medicatie te bestellen, uitslagen te bekijken en
rechtstreeks te e-mailen met de praktijk. Op de website van onze praktijk, www.huisartsennieuwweerdinge.nl, kunt u met uw eigen account inloggen.
Hoe maakt u een account aan?
Het account kan aangemaakt worden door iedereen van 16 jaar en ouder. Het is wel noodzakelijk dat
bij het aanmaken van dit account een eigen 06-nummer en een persoonlijk e-mailadres doorgegeven
wordt. Voor het aanmaken van een account kunt u onderstaand formulier invullen en inleveren aan
de balie van de praktijk.
Natuurlijk blijft het ook gewoon mogelijk om ons te bellen, wij staan maandag tot en met vrijdag van
08.00 uur tot 17.00 voor u klaar!
S.Handgraaf en H. Gerbrandy, huisartsen
Deze strook afknippen, invullen en inleveren bij de huisartsenpraktijk Nieuw-Weerdinge
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:
Geboortedatum
Tel.nr (06)
Emailadres

Naam:
Geboortedatum
Tel.nr (06)
Emailadres
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