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                                              Jaargang 30                                                 Nummer: 13        27  februari  2014 

 

 

 

 

RONDLEIDING JONGEREN OP POLITIEBUREAU 

 

Vrijdagavond 24 januari hebben 15 jongeren een rondleiding gehad op het politiebureau. De 

jongeren werden geheel in stijl opgehaald en terug gebracht, in 

een M.E. busje door Henk Kuipers, de wijkagent. Daarnaast 

waren ook Luuk Rengers, de straatcoach, en Kim de Vries, de 

jongerenwerker, mee met dit uitje. De jongeren hebben het 

hele politiebureau kunnen bekijken, van kantoren tot de cellen.  

 

Een aantal jongeren wilden nog even op eigen verzoek ervaren hoe het is om in de handboeien 

geslagen te worden en een tik te krijgen met een wapenstok. De conclusie was, dat dit toch best 

pijnlijk is. Er hadden meer jongeren mee gewild, maar helaas was dit praktisch niet mogelijk. Er zal 

nog worden bekeken of er vraag is naar een 2de rondleiding, zodat de jongeren die niet mee konden 

alsnog een rondleiding kunnen krijgen.  

 

Reactie van een van de jongeren die heeft deelgenomen, voorwoord door Patrick: 

De rondleiding bij de politie was in onze ogen leuk, maar daarnaast ook heel leerzaam. Er werd ons 

van alles verteld; hoe alles in zijn werk gaat en wat waar gebeurd.  

 

Ook werd er een kleine demonstratie gegeven met de handboeien, de gummi knuppel en het schild 

van de M.E. We hebben het met ons allen erg naar ons zin gehad. Dus ik spreek voor iedereen als ik 

zeg dat dit uitje zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

 

DANSEN IN DE BADDE 

Zaterdag 8 maart is er weer dansen in de Badde. U kunt meedoen aan 

stijldansen, country dansen en oude dansen. 

 

 Het begint om 20.00 uur.  

 

U bent van harte welkom.

 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 
JRA Meursing Tel 522868   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: 
 
2 maart 
Plaats: Het Anker 
Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 
9 maart 
Plaats: Het Anker 
Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 
  Zangkoor “Samen op Weg” 

12 maart 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:  19.30 uur, voorganger: ds. van Elten   

  Biddag 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

2 maart 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: dhr. de Raaf 

  Heilig Avondmaal 

9 maart 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: dhr. Meinema  

 

 

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 

Laat uw bomen gratis verwijderen. Tel. 0591 353221 

 

Gevraagd: Rommelmarktspullen, wij halen het 

gratis bij u op. Tel. 06 40472420 

Wie heeft mijn kruiwagen geleend? Zou hem graag 

terug willen. Trippen 70 

Vanaf begin maart, zijn er weer volop 

pootaardappelen. Kwekerij Otten/familie 

Brakels, Weerdingerkanaal z.z. 124,  

tel. 06 15949976. 

Bied zich aan, hulp in de huishouding, jaren ervaring. 

Tel. 06 12092809 

Te huur: Minikraan en minishovel, vanaf €10,- 

per draaiuur. Tel. 06 13194189 



De Streekbode  -  27 februari  2014 
 

 

 

 

 

3

GREPEN UIT HET VERLEDEN 

We hebben nu een foto uit de jaren vijftig van mensen die bezig zijn zand af te graven. Één naam  

is bekend derde van links is H. Kort. Wie weet de andere namen en waar werd gegraven en het zand  

naar toe verscheept? 

Reactie 0591-521703 B.B. 

 

 

Van de foto uit de vorige Streekbode 

zijn de volgende namen bekend. 

 

Achterste rij v.l.n.r. Renze v.d. Laan E 

zn. Anne Akker, Job Goeree?, Wobbe 

v.d. Laan, vervener. Wiemer Hummel.  

 

Voorste drie v.l.n.r. Paul v.d. Laan P, 

zn. Egbert Schimmel, Bareld Krol. 

Het was een baggermachineploeg, 

dat kan men o.a. zien aan het aantal, 

dat er op werkten (7 man). 

Een persmachine ploeg bestond uit 11 man. In dit geval stond de baggermachine in het Weerdinger- 

Erfscheidenveen.  De baggerturf werd afgevoerd via het Vierde Kruisdiep, de Tramwijk en het 

Weerdingerkanaal. 
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Zaterdag 26 april  

Tijdens de viering van ‘Koningsdag’ 

Sportpark Nieuw-Weerdinge 

Aanvang 12.00 

 
 

 

 

*groot recreatief volleybaltoernooi voor 

clubs, buurten, straten, vrienden, enz. 

 

*met een grote verloting 

 

* activiteiten voor de kinderen 

 

*deelname is gratis 

 
Aanmelden kan tot uiterlijk   1 april a.s. 

 
Telefonisch bij: 
Roel de Boer  tel. 522079 Kiny Wachtmeester tel. 521381 

 
Of (bij voorkeur) per mail: rrdeboer@hetnet.nl 
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BESTE DORPS- EN STREEKGENOTEN, 

Al is er nog nauwelijks winter geweest, hij lijkt ook al weer voorbij…  

De krokusjes piepen alweer boven het veld, dat is toch teken dat ook Pasen 

er weer aan komt… 

 

Dat betekent…. 

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Paasmarkt van PC Basisschool de Bentetop. 

Op zaterdag 12 april a.s. opent de school weer haar deuren voor jong en oud. 

 

Centraal tijdens de Paasmarkt staan altijd de leuke activiteiten als eierrace, blikgooien en sjoelen 

voor de kinderen.  

Maar ook aan papa, mama, opa, oma of wie het maar leuk vindt, is gedacht! Er mag weer gedraaid 

worden aan het Rad van Fortuin.  

 

Ook de knutselwerkjes van de kinderen worden getoond en kunnen tegen een klein prijsje worden 

gekocht.  

 

Uiteraard is er nog meer leuks; een boekenmarkt, een markt van leuke (woon)accessoires door de 

ouders gemaakt tijdens workshops op school, schminken en natuurlijk de verloting; wat de grote prijs 

is, houden we nog even geheim! 

 

Koffie, thee en limonade staat klaar, evenals een broodje knakworst! 

 

Wij zien jullie graag zaterdag 12 april a.s. tussen 11.00-14.00 uur! 

Deze uitnodiging is voor alle kinderen van de Bentetop en hun familie, maar natuurlijk ook voor alle 

andere belangstellenden! 

 

 

   

De Activiteiten Commissie, 

       PC Basisschool de Bentetop 

               Nieuw-Weerdinge 

 

 

Voor bepaalde activiteiten wordt een kleine 

bijdrage gevraagd. 
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BENTETOP NIEUWS  

De beide kleutergroepen hebben heel veel geleerd over 

kunst. Ze hebben gekeken naar schilderijen van 

Rembrand, van Gogh en anderen. Er is ook een schilderes 

in de klas geweest. 

De kinderen zijn ook zelf druk aan het werk geweest.  

Wat een kunstwerken waren er te zien tijdens de 

kijkavond; allemaal kunstenaars in de dop. Een mooi 

project van VVE, samen 

met de peuterspeelzaal en o.b.s. ‘t Koppel. 

 

Groep 7 en 8 zijn naar een theatervoorstelling geweest. Er stonden 

allemaal lege, blauwe jerrycans als decor. Tijdens de voorstelling 

mochten we allemaal 1 jerrycan ophalen. We hebben met z’n allen 

gedrumd!! Wat een kabaal, maar wat mooi om te doen met elkaar.  

 

 

 

 

 

 

ZWEMBAD DE WIEKE, VOORBEREIDINGEN SEIZOEN 2014 

Nog een paar maanden en dan is het zwemseizoen alweer begonnen. 

Een zwembadseizoen dat nu nog ver weg lijkt, maar over 8 weken 

alweer begint. Achter de schermen wordt zowel door het bestuur als 

door andere vrijwilligers hard gewerkt aan de voorbereidingen voor 

het nieuwe seizoen.  

 

Vrijwilligers die ook dit jaar weer onmisbaar zijn voor het zwembad. Voor de schoonmaak, de kiosk, 

het onderhoud, de activiteiten, alle handen kunnen we gebruiken en zijn we nodig. Aarzel niet en 

meldt u aan: we zijn ook u nodig om samen het zwembad voor Nieuw-Weerdinge te behouden. U 

kunt zich tijdens de voorverkoopdagen als vrijwilliger aanmelden. 

  

De voorverkoopdagen voor abonnementen en tevens de inschrijvingen voor zwemlessen zijn op 

donderdagavond 3 april van 18.00 tot 20.00 uur en zaterdag 12 april van 10.00 tot 14.00 uur.  

De officiële opening van het seizoen zal op zaterdag 26 april zijn. Met als laatste dag van het seizoen 

zondag 31 augustus. Inschrijfformulieren voor abonnementen zullen in de week van donderdag 27 

maart en donderdag 10 april in de Streekbode worden geplaatst.  

 

Tijdens deze voorverkoopdagen kunt u uw kind(eren) ook opgeven voor zwemlessen. Kinderen, 

opgegeven voor zwemles A, moeten minimaal 5 jaar zijn op 1 mei 2014. Alle zwemlessen dienen in 
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één keer betaald te worden op de dag van opgave. Bij instroming later in het seizoen wordt ook het 

gehele seizoen in rekening gebracht.  

 

Inschrijfformulieren voor abonnementen vindt u ook op onze website. Ook alle datums van de te 

organiseren activiteiten kunt u daar vinden. Het adres van de website is: www.zwembad-

dewieke.nl. Bekent zijn al de datums van onder andere de volgende activiteiten: 

Zaterdag 31 mei: Zeskamp, ’t Koppeltje  

Zaterdag 21 juni: Zwemmarathon  

Maandag 23 juni t/m vrijdag 27 juni: Zwem-4-Daagse 

Vrijdag 27 juni: Sponsor-zwemmen, Kleve project  

Dinsdag 12 augustus t/m donderdag 14 augustus: Spel-3-Daagse, SKW 

Zaterdag 30 augustus: Diploma zwemmen 

Zondag 31 augustus: Afsluiting zwemseizoen 2014 met “krooi ‘m d’r in” 

 

We willen u er nu al op wijzen dat tijdens het sponsorzwemmen van het Kleve project er geen 

gelegenheid is om banen te zwemmen voor de Zwem-4-daagse tussen 13.00 uur en 16.00 uur.   

 

Zwembad de Wieke is deelnemer in de participatiewebshop van de gemeente Emmen. Dit is een 

regeling voor ouders van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die minimaal één jaar leven met een 

inkomen rond het minimum. Ouders met een laag inkomen kunnen in deze webshop producten 

bestellen voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Om gebruik te kunnen maken van 

de webshop, moet de participatieregeling schoolgaande kinderen worden aangevraagd. De precieze 

voorwaarden en het aanvraagformulier staan op www.participatiewebshop.emmen.nl. Voor 

zwembad de Wieke kunnen er in die webshop, indien u ervoor in aanmerking komt, onder andere 

gezins- en persoonlijke abonnementen aangevraagd worden en ook het deelnemen aan de 

zwemlessen A, B of C. 

 

Het bestuur van zwembad de Wieke:  

Derk-Jan Smith, voorzitter Anno Schimmel, algehele coördinatie 

Carla Neef, vice-voorzitter Gerard Hilgen, coördinatie activiteiten 

Francisca Minnaar, secretaris Uinko Brouwer, coördinatie onderhoud 

Jannet Hofman, penningmeester   

 

 

ATTENTIE ATTENTIE 

Hallo dames en heren, 

De accordeongroep “Con Affetto” wil u alvast laten weten, dat de jaarlijkse feestavond wordt 

gehouden op 29 maart 2014 in “De Badde”. Het zal volgens ons weer een hele gezellige avond 

worden.  

U bent natuurlijk weer van harte welkom. In de volgende Streekbode kunt u meer informatie vinden.  

Het bestuur.   
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JAN AAY DISTRICTS KAMPIOEN BILJARTEN 

Op 9 februari is Jan Aay in Scheemda district( Drenthe-Groningen) kampioen geworden in de  

hoofdklasse Libre. 

Samen met de nummer twee gaat hij op 7 en 9 maart meedoen aan de gewestelijke 

kampioenschappen Noord-Oost Nederland in Coevorden. 

Van de 8 deelnemers gaat alleen de winnaar door naar de Nederlandse Kampioenschappen. 

Van harte gefeliciteerd en veel succes. 

 

 

 

TITAN-NIEUWS 

In de uitwedstrijd tegen WVV uit Winschoten werden helaas geen punten behaald. De 

onbetwiste koploper nam al in de eerste helft een 2 – 0 voorsprong. In de 2e helft kon 

TITAN het Winschoter spel nog redelijk goed bijbenen. De eindstand werd uiteindelijk 

5 – 2. Vervolgens was er de uitwedstrijd tegen Muntendam, één van de vele directe 

concurrenten, die net als TITAN zijn best doet om de onderste plaatsen te ontlopen. In de 

thuiswedstrijd had TITAN nog ruim gewonnen, maar zover liet Muntendam het op eigen terrein niet 

komen. Ze waren gedurende de gehele wedstrijd de bovenliggende partij. Vlak voor rust werd TITAN 

op een 1 – 0 achterstand gezet en Muntendam bouwde de voorsprong na rust nog uit naar 2 – 0. 

Voor TITAN breken belangrijke weken aan. Er moeten punten aan het totaal worden toegevoegd om 

bij de onderste plaatsen vandaan te komen. 

De eerstvolgende thuiswedstrijden zijn: 

 

Zondag 2 maart TITAN – Velocitas aanvang: 14.00 uur 

Zondag 9 maart TITAN – Gronitas aanvang: 14.00 uur 

 

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

 

 

RITMISCH BEWEGEN  

Tijdens ritmisch bewegen worden de kinderen voorbereid op 

dansles. Ze leren bewegen op muziek. Ook leren ze wat ritme is. 

Dit hebben ze nodig als ze in de toekomst op dansles willen. 

Verder gaan we tijdens ritmisch bewegen dansen met hoepels 

en met lintjes.  De kinderen leren spelenderwijs op muziek 

bewegen. Ook leren ze al kleine dansjes. 

 

Groetjes Sarah 

Leidster Streetdance van gymvereniging Amiciti 
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IN GESPREK MET ……KRISTIAN GROOTEN 

Op dinsdag 21 januari werd Kristian tweede op het Nederlands kampioenschap 

voor jonge slagers. Deze Young Butchers Competition 2014 wordt jaarlijks 

georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie in 

samenwerking met de vakopleiding voor slagers SVO. De wedstrijd werd 

gehouden in Rijswijk. Reden om eens wat meer te weten te komen over 

Kristian en deze wedstrijd. In de keuken van slagerij Dijkstra kwamen wij in 

gesprek. 

Hoeveel deelnemers deden er mee en hoe kwam jij daartussen? Er waren 8 

deelnemers opgegeven waarvan er drie zijn afgehaakt. Bleven er dus vijf over. Alle deelnemers 

worden opgegeven door school. We volgen allemaal een slagersopleiding en mogen niet ouder dan 

24 jaar zijn om aan deze wedstrijd mee te mogen doen. 

Wat voor opleiding volg je en hoe oud ben jij? Ik volg de opleiding productiemedewerker slager in 

Groningen, de opleiding duurt twee jaar en ik zit in het tweede jaar. De volgende stap is winkelslager 

en daarna chef-slager. Ik ben 20 jaar, ga één dag in de week naar school en de rest van de week werk 

ik bij Gerard en Willeke . 

Wat moest je precies doen? De wedstrijd bestond uit drie onderdelen: 1. Het uitbenen van een 

runderstomp, binnen een half uur. 2. Het maken van iets creatiefs van drie kleine stukjes vlees en 

verschillende groenten. En als laatste het maken van een gevuld braadstuk of een gevulde rollade. 

Voor deze laatste onderdelen hadden we elk één uur de tijd. Alle drie de onderdelen werden 

gezamenlijk gestart en vond plaats in één ruimte. We stonden achter elkaar elk aan een tafel. Ik 

stond vooraan en dat vond ik wel zo prettig. Het vlees en de groenten lagen klaar en daar kon je dan 

een keuze uit maken.  

Hoe ging dat met jouw en hoe kom je aan de creatieve ideeën? Het uitbenen ging heel goed. Ik was 

na 20 minuten klaar en tevreden. Het tweede onderdeel ging ook goed. Het laatste onderdeel was 

wel een beetje stressen. Toen werd ik een beetje moe. Ik was ’s morgens al om 5.00 uur weggegaan. 

Om 10.15 uur zijn we begonnen en om 15.30 uur waren we klaar. Om 17.00 uur kregen we de 

uitslag. Willeke en Henriët hebben me geholpen met het creatieve deel. We wisten een half jaar van 

tevoren wat de opdrachten ongeveer waren. Ik heb er ook voor geoefend op school en bij Gerard. Ik 

kreeg tips en aanwijzingen van Gerard, Willeke en van begeleiders op school.  

Was je zenuwachtig? Ik wel zenuwachtig en voor het uitbenen stond ik best te trillen op mijn benen. 

Maar dit onderdeel ging hartstikke goed en dan valt de spanning wel van je af. Ik wist dat ik op dit 

onderdeel één van de beteren was want dat is ook het werk dat ik bij Gerard. Die andere jongens 

doen dat werk niet. Ik ben ook één van de weinigen die werkt bij een zelfslachtende slager. 

Wat heb je gewonnen? Een grote beker en een plek in het Nederlands team. Ik ben reserve en mag 

mee naar de Europese wedstrijd in Zwitserland, op 12 en 13 september. Volgend jaar is deze 

wedstrijd in Frankrijk en daar mag ik zelf als deelnemer aan meedoen. Ik mag, samen met de twee 

andere jongens, meedoen aan een trainingstraject van 16 dagen. Dit gebeurt op locaties van school 

in Zwolle, Wageningen of in Best. Vanuit school krijg ik alle medewerking om aan het trainingstraject 

mee te doen en mijn uren bij Gerard te kunnen werken.  

Kristian, Van Harte Gefeliciteerd met deze prestatie en veel plezier en succes in de toekomst. 

GB  
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NIEUWS UIT DE TUIN…NOG EEN (GOLFPLATEN)DAK 

 

Door het oppervlak van 3m bij 8m zijn hier wel meer meerdere 

mogelijkheden. Op één golfpmlaat kun je al een leuk stukje maken, 

maar zo kun je ook een groter, aan een gesloten stukje tuin maken. 

Door de grote golfdiepte is het mogelijk om er vaste planten met 

een klein kluitje 

grond gemakkelijk in 

te zetten. Ook kleine boompjes zijn zo gemakkelijk te 

planten. Ik heb hier en daar wat meer bladgrond 

aangebracht, omdat door de hoogteverschillen alles 

wat ‘levendiger’ wordt. Ik heb bladgrond gebruikt, 

omdat dit niet zo zwaar is en niet zo papperig wordt 

bij veel regen. Ik heb er verschillende vaste planten 

ingezet, 

waardoor 

de kans op vlinders wel redelijk is. Verder groenblijvende 

conifeertjes en heestertjes, wat heide, wat geelbonte 

zaailingen van een liguster, een rood beukje, waardoor 

veel diverse bladkleuren straks. Wat bloeiende kleine 

viooltjes geven het geheel nu al kleur. 

 

 

 

 

 

J. Aay  (eventuele reacties: Noordveenkan n.z. 19, tel: 0591-521809) 
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WIJKAGENT WEER IN DE BADDE 

 

De wijkagent zal vanaf nu op maandagmiddag tussen 15:00 uur 

en 17:00 uur weer aanwezig zijn in de Badde.   

Wanneer u dus zaken met de politie wilt bespreken, kunt u dit 

weer op een persoonlijke manier doen.  Een goed zaak denken wij, omdat het weer aanwezig zijn van 

de wijkagent in het dorp volgens ons een betere verstandhouding tussen politie en burger versterkt. 

Ook het eens met elkaar spreken kan veel voordelen hebben. 

Dus wanneer u denkt iets met hem te willen bespreken, loop dan binnen of maak via het Noaberhuus 

een afspraak op 0591 714724, dit kan ook per mail via zorg@demonden.info of loop eens binnen in 

het Noaberhuus op dinsdag- of donderdagmorgen tussen 10:00 uur en 12:00 uur. 

Hij is dus van alle kanten bereikbaar voor u en wel in het dorp zelf. Hetzij bij hemzelf of via het 

Noaberhuus. 

We hopen hiermee weer een leemte te hebben opgevuld die door de jaren heen is ontstaan. 

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

 

HIERBIJ WILLEN WIJ ONZE SPONSOREN BEDANKEN 

 voor het mogelijk maken van de aanschaf van een nieuwe muziekinstallatie. Dankzij de hulp van 

deze sponsoren kunnen de kinderen weer veel plezier beleven aan de lessen.  

 

Tegel- en keukencentrum Wolters 

Cafetaria Prinsen, snacks, wijnen en delicatessen 

Direct Vastgoed en Verzekeringen 

Slagerij Dijkstra 

Loonbedrijf E. Groenwold 

Emile Bakker auto’s 

Motorhuis Bakker 

Postmus Administratie en advies 

Autobedrijf Grooten 

Schadecentrum Rengers 

Slagerij Meems 

Jobo Electro 

Handelsonderneming Tjeerdsma 

Tieks Tweewielers 

HB Systems totale partyverzorging Emmen 

 

Een sportieve groet, 

Gymvereniging Amicitia 
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 “COUNTRY LINE” 

Dames en heren, wilt u de week dansend beginnen? Kom dan onze groep versterken. Wij doen aan 

country line dansen en leeftijd speelt geen enkele rol. Wij kunnen nog wel mensen gebruiken, die 

onze groep komen versterken. Wij oefenen elke maandagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur, onder 

leiding van een vrolijke en goede docente. Hebt u belangstelling of bent u nieuwsgierig geworden, 

kom dan eens langs op de maandagmorgen. 

DOEN!!!! 

Voor meer informatie 0591 521796 

DONATEURGELD 

Wil degene, die het geld nog niet hebben betaald, dit nog even doen, zonder uw steun en die van de 

adverteerders, kan de Streekbode niet bestaan. 

Alvast bedankt. 

 

Het bestuur 

 

 

Te huur: de koare 25 te Nieuw-weerdinge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuke tussenwoning te 

huur. Ideaal voor een 

jong stel of 

alleenstaande. Deze 

woning ligt tegen het 

park van Nieuw-

Weerdinge aan met 

mooie visvijver en 

wandelgelegenheid. De 

woning is te huur voor 

430 euro per maand. 

Heeft u interesse voor deze woning en 

wilt u deze graag even bezichtigen 

mail dan daar 

simone_bladt@hotmail.com of bel 

naar 0629099105 

Deze woning is ook te koop voor 

78.000 euro wat een zeer goedkope 

hypotheek kan opleveren. 

Indeling begane grond: 
Entree/hal, meterkast, toilet, gesloten 
keuken voorzien van eenvoudig keukenblok, 
woonkamer met deur naar achtertuin. 
 
Indeling bovenverdieping: 
Overloop, slaapkamer met inbouwkast en 
badkamer en-suite welke voorzien is van 
wastafel en douchcabine 
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NIEUW-WEERDINGS SUCCES BIJ DE DRENTSE INDOORKAMPIOENSCHAPPEN SPRINGEN 

Justin Weinans Drents kampioen. 

Op zaterdag 15 februari werden in Beilen de 

indoor regio kampioenschappen gehouden. 

Justin werd Drents kampioen in de klasse L 

Categorie C. Met zijn pony D.d.m. Anne-Lien 

werd hij, van de 12 combinaties, met nul 

strafpunten 1e. In diezelfde klasse L deed hij 

eerder die middag met twee pony’s mee, in 

de Cat. A/B. Hier behaalde hij, na een 

spannende barrage met 2 tiende seconde 

verschil met de nummer één, een tweede 

plek met zijn pony D.d.m. Floor. Met zijn 

pony D.d.m. Beauty werd hij 9e. Eerste, 

tweede en negende, wat een super 

resultaat.   Mariël van Mensvoort werd na 

een spannende barrage, 3e met haar pony Bon Jovi, in de klasse L Cat. D/E. Er deden in deze klasse 

25 combinaties mee.  Joëlle Scherphof werd 4e met haar pony Dancing Queen, in de klasse B Cat. 

D/E. In deze klasse deden 24 combinaties mee.  

Lisa van Mensvoort kwam een week 

eerder, met haar paard Amaretto, in 

actie in de klasse Z2 dressuur. Zij 

werd 2e in de proef en 5e in de kür 

op muziek. Door dit behaalde 

resultaat staat zij reserve voor de 

Nederlandse kampioenschappen die 

op 8 maart gehouden worden in 

Ermelo.  

Voordat er aan deze Drentse 

kampioenschappen kon worden 

meegedaan is er in januari al een 

voorselectie geweest waar deze 

toppers zich al hadden laten zien.  

Justin en Mariël, mogen door hun 

behaalde resultaat op 22 maart, 

deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen springen in Ermelo. Een geweldige prestatie. 

Heel veel succes daar.  

Allemaal van harte gefeliciteerd!  

 
 

 



De Streekbode  -  27 februari  2014 
 

 

 

 

 

14
 



De Streekbode  -  27 februari  2014 
 

 

 

 

 

15

AFSLUITING ACTIE SPORT VOOR SPORT  

Op de Weissensee proberen ze ondanks de nog vele 

sneeuw de laatste spullen van het schaatsfeest 

rondom de Alternatieve Elfstedentochten op te 

ruimen. (Zie het filmpje Eissituation Weissensee 15-

02-2014 op You tube.) Het einde was een beetje 

abrupt door de hevige sneeuwval, maar desondanks 

was het voor velen en ook voor ons een geweldig 

schaatsfeest. Wij hebben met onze actie Sport voor 

Sport geprobeerd om, tijdens de voorbereidingen 

voor het schaatsten van een Alternatieve Elfstedentocht, sportbeoefening in het algemeen en in 

ons dorp onder de aandacht te brengen. Wij sluiten deze week onze actie Sport voor Sport af en 

staan geheel achter de volgende redenen om sport te beoefenen: 

Sport: 
Geeft je vertrouwen in eigen kunnen 

verbroedert 
is gezond voor lichaam en geest 

is goed voor jong en oud 
We willen bij deze alle 15 ondernemers en de beheerders van de Badde bedanken voor het 

neerzetten van onze spaarpotjes op de balie. We bedanken de organisatie van de midwintershow, 

waar we onze schaatskunsten konden ‘showen’ en de actie actief onder de aandacht konden 

brengen. We bedanken Abbes-Hummel en De Bentetop voor de sponsoring van papier. We 

bedanken alle mensen die ons hebben gebeld, waarmee we een ‘sportgesprekje’ hebben gehad, die 

een kaartje, een email, een sms, een WhatsApp  of een berichtje op Facebook hebben gestuurd. 

Echt ontzettend leuk, we hebben ervan genoten en het heeft getroost toen bleek dat Carin 

moest besluiten om geen toertocht te rijden.  

De winnaars, Desney Louwes, Femke Griemink, Annelie Brakels en Tamara Ensing, en alle kinderen 

die een kleurplaat hebben ingeleverd, hebben inmiddels hun prijs (Sport voor Sport handdoek) en 

een leuke attentie (bidon) ontvangen. Heel veel sportplezier ermee!  

Natuurlijk bedanken we ook alle mensen die een donatie hebben gedaan voor sportverenigingen in 

ons dorp. Onze actie heeft het totaalbedrag van  €700,00 opgebracht. Wij hebben gekozen voor 

een donatie aan de volgende verenigingen: jeugd 

NWVV/Titan, Gendo-ju, Amicitia, Nitec, 

ijsvereniging De Schaatsmarke en ijsvereniging 3e 

Kruisdiep. Van deze verenigingen, in ons dorp, zijn 

kinderen lid en beoefenen ze actief sport. En voor 

zwembad De Wieke en de Mondenhal. 

Nogmaals iedereen hartelijk bedankt! 

Carin Bosklopper en Gonny Brunia 

(om te onthouden: Alternatieve Elfstedentocht 

Weissensee 21 tot en met 31 januari 2015. Of toch 

die 16e ergens in de winter van 2014/2015) 
 

 

 


