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STICHTING 150 JAAR NIEUW-WEERDINGE STELT UIT!!
Beste dorpsgenoten,
In verband met de aanhoudende maatregelen en verboden omtrent het Coronavirus, heeft de
Stichting 150 jaar Nieuw-Weerdinge de knoop toch maar doorgehakt.
2022 wordt helaas niet het jaar van ons dorpsfeest...
De korte termijn die we nu nog hebben en de nog steeds geldende
beperkingen en onzekerheden, zorgen ervoor dat we niet de week kunnen
organiseren die we voor ogen hebben.
Dat betekent dat we gaan plannen naar de zomer van 2023. In de hoop dat
we dan volledig los kunnen gaan. De ideeën zijn uitgewerkt, het plan ligt
klaar. Op naar volgend jaar!!!
Heeft u ideeën? Wilt u iets organiseren om alvast de feestpot te spekken?
Laat het ons weten. We helpen graag bij de organisatie, daar waar het
mogelijk is natuurlijk.
Ook de Stichting zal het komende jaar, zodra het maar even kan, proberen
om activiteiten op te zetten. Vooral ter vermaak.
Tot zover onze mededeling.
Groeten van het bestuur
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
30 januari
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur. Voorganger Ds. P.A. van Elten
6 februari
Plaats: Valthermond
Tijd: 10.00 uur. Voorganger Ds. H. Thon
De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info

Baptisten gemeente de Open Poort:
30 januari
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. H. Pot
6 februari
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur. Voorganger Ds. M. Nijhoff
De diensten zijn ook te volgen via ons YouTube-kanaal of via onze website www.deopenpoort.nl

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 € 7,5

Oud ijzer en metalen. Wordt gratis gehaald
Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap
Tel: 06 - 55808002

Stuur uw advertentie naar
streekbode@hetnet.nl
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ONTDEK HET PLEKJE
De foto links is gemaakt van de STUW
in de Vledders richting Valthermond.
Naast het land van Houwing. 8 goede
en 1 foute oplossing zijn er
ingeleverd. Na loting is Pieter van
Mensvoort de winnaar geworden.

Gefeliciteerd. Je kunt de bon ophalen op het onderstaande
adres.
Waar is de rechter foto gemaakt? Oplossingen kunnen
ingeleverd worden op het e-mailadres streekbode@hetnet.nl
of op adres Weerdingerkanaal NZ 122. Tel: 0591-522091.
De winnaar maakt kans op een droge worst van één van
onze slagers. Laat ons je antwoord weten. Denk wel aan de
kopij inleverdatum. Niet geschoten is altijd mis en iedereen
heeft evenveel kans. Veel succes!!

BILJARTNIEUWS
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige Streekbode
hebben wij in De Badde een derde biljart. Geschonken door
Jan Aay.
Wij kunnen nu ook weer wat nieuwe leden gebruiken dus
als u zin hebt om te biljarten. Ook dames zijn welkom.
Wij oefenen elke middag van 13.00 uur tot 16.30 mits het om Corona kan. Dus hopelijk
zien we u.
De eerste maand bent u op proef, dus gratis.
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HENNY’S VERHOALTJES
"JOOP en JANTIEN"
Soms is het huil aanders dan wie denken.
Joop en Jantien woonden vanoaf heur trou-en al in ein huile rustige buurt op `t Noorderdeip achter
in Valthermond. Ein mooi huus, vrij uutzicht over `t veld en ook ein flinke labbe grond om `t huus tou
dei aan de achterkaande deurluip tot de sloot, haalverwege `t Noorder- en Zuderdeip. Elk en eine
kon ook elk en eine in de buurt omdat de meinsten d`r al joar en dag woonden, d`r ging mor zelden
eine verhuus`n of dood. Verder gebeurde d`r nooit wat biezunders. Mor nou was Joop mit pensioen,
eerder hadden ze nooit woorden, `t was oaltied pais en vree. Mor dat veraanderde nou omdat Joop
zug overal mit begon te bemuien. Jantien wui d`r hoorn-dol van, ze kreeg de kriebels van Joop (wel
op`n aandere manier as vrouger) ze zee:"Zuik die toch `n hobby op kerel in ploats van mie de huile
dag veurde vouten te loop`n.
Joop sjouwde nou oaf en tou de ploatse op, hij ar dan zien
fototoestel bie zug en schoot soms in ein dag ein huil
rollegie van (24) soms wel (36) foto`s vol.`t Was ein dure
hobby, mor hij har het zo best nor zien zin. Hij har zuk ook
ein verrekieker kocht en kwam tot de ontdekking dat as hij
boom`n op zien studeerkoamer (rommel hok) veur `t roam
zat dan kon hij de huile buurt overzein en in de goaten
hollen, ook kon hij over `t oop`n veld huilemoal tot aan het
kruuspunt van Jan Kort in Exloo toukieken, soms zag hij
herten, fasanten of roofvogels, een enkele keer ein hoaze, en ein huil enkele keer ein patries.
Harstikke mooi, `t was egt ein huil mooi tiedverdrief veur Joop. Ja, Joop huil alles in de buurt goud in
de goaten.
Veenstra van de bank ging oaltied klokslag kwart veur negen van huus, oaltied stief in `t pak en hij
vergat nooit om zien vrouw ein kussie te geef`n boeten bie de veurdeure en zij zwaaide hom dan noa
as hij op fietse stapte tot hij de bochte om ging bie de 72 e loane. Hij mos `t es waiten dogde Joop
want Veenstra was de bochte nog nait om of Jan Koops glipte al deur de achterdeure nor binnen. Dat
gebeurde meerdere keer`n in de week, ze mossen zug schoam`n dogde Joop, want Veenstra zien
vrouw was ook goud zichtboar in verwachting, dat kon ein doof mank peerd zein. Jan Koops was `n
olde vrijgezel, over de vieftig, ein waarkloze schilder en op dei leeftied kom je naargens meer aan de
bak en dan zuik je `n aander tied verdrief.
Noast Veenstra woon`n (al joar`n) twei wichter, Joop zee ein keer
teeg`n mie:" Dat binnen homo`s, mor bie wichter emm`n ze doar
ein duurdere noam veur, mor ze binnen wel harstikke wies mit
mekoar. Doar is dus niks mis mit. Ze emmen ook allebeide ein auto
en ein boan in Emmen. Zo har Joop over de huile buurt wel wat te
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vertellen. Lot mie doar verder mor over zwieg`n. Deur Joop zien hobby ar Jantien in elk geval
(overdag) gein last meer van hom.
Ik mot joe nog wel eem`n vertellen dat Veenstra zien vrouw ein gezonde jonge dochter kreeg`n et. En
ein week loater is Jantien mit `n kadogie op kroamveside west. Toen ze weer thuus kwam vertelde ze
Joop: "`t Is ein huil mooi poppie en ook ein huil mooie babykoamer, want Jan Koops is doagen in de
weer west om alles opnei te witten, schilder`n en behangen. Dei kerel dei kin d`r wat van.
Aanderdoags ston ik mit Joop veur `t huus te proaten,
Joop zee zachies teeg`mie:"`k Bin bliede dat ik mien
vermoedens over Jan Koops en vrouw Veenstra allint
mor aan die verteld heb, want doar zat ik goud mis
mit". Freek, eine van de buurkinder van ein joar of
tiene kwam vlak bie ons stoan, hij dogde dat Joop
mie ein schune bak aan `t vertellen was omdat hij
flusterde, keine potjes emmen grode oor`n. Ol Job
Diepstra kwam d`r aan kuier`n zunder zien hond. Dat
was vrumd want woar Job Diepstra was doar was zien
hond ook:"Is Bruno zeik?" vruigen wie tougelieks, "Nee,`k heb heur opsloot`n want zij is loops", zee
Job Diepstra. "Dat is verstandig" zee Joop en teeg`n Freek dei inmiddels opdringerig tussen ons in
ston om gein woord te missen. "Kis`t doe ons uutleggen jongkerel wat "Loops" beteikend?". Nou dat
kon Freek best vertellen en hij zee: "De beide dame`s dei noast Veenstra woon`n binnen allebeide
loops, `k heb t guster mit eigen oog`n zein, ze trekken d`r geschikte kleer`n bie aan.
Eerst gingen ze de Blokken deur en toen over de Dreef tot aan de visviever en toen weer op huus
aan. Mor as ze huil slim loops binnen goan ze de Dreef verder oaf tot huilemoal aan de Mondenweg.
Mor Freek kon zien verhoal nait oafmokken want zien moeke ruip : "Freek ! ! Freek ! ! ! " En weg was
Freek, wie heurden nog net dat ze vruig: "Wat probeers`t doe dei grode minsen wies te mokken?"
Gelukkig was Freek verstandig en et hij de koezen stief op mekoar holl`n want aanders warren twei
olde kereltjes nog nait joarig west.
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In memoriam
Henk Baas,
Jarenlang als voetballer actief in het eerste elftal
Zeer betrokken bij de bouw van onze kantine
Volledige inzet tijdens zijn bestuursfunctie
Tot het laatst elke zondagmorgen vaste prik als toeschouwer even langs het veld...
We wensen de familie veel sterkte toe.

Trainersnieuws
In goed overleg hebben het bestuur en trainer Martin Koppenol besloten om de aflopende
samenwerking niet te verlengen. Hopelijk zal het huidige seizoen een volledig seizoen zijn met een
mooi einde.

6

De Streekbode - 27 januari 2022

7

