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                                   Jaargang 28                   Nummer: 2        27  september  2012 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE BREDE SCHOOL NIEUW-WEERDINGE  

 

 

Hallo meisjes en jongens/ouders, verzorgers, 

 

Zoals jullie wellicht weten gaan we ook dit najaar weer vele leuke activiteiten na 

schooltijd aanbieden. De activiteiten staan vermeldt op de brede-school-

activiteitenladder, die via de scholen aan alle kinderen is uitgereikt. 

 

De naschoolse activiteiten zijn voor alle kinderen uit Nieuw-Weerdinge , dus ook 

die kinderen die geen basisschool in Nieuw-Weerdinge bezoeken zijn van harte welkom. Een 

activiteitenladder kunnen jullie halen in De Badde. 

 

Ook is het aanbod en foto's te vinden op de website van de brede school: 

www.bredeschooldemonden.nl  

 

Ook worden er, net als voorgaande jaren WOEMI's aangeboden. Wanneer en waar deze zijn wordt 

via een aparte flyer bekend gemaakt.  

 

Deze flyer krijg je via school en is ook af te halen uit De Badde. 

In tegenstelling tot andere jaren zijn de WOEMI's nu gratis. Dus je hoeft geen knipkaart meer te 

kopen!! 

 

Wil je meer informatie over de naschoolse activiteiten ? 

 

Mark Nicolai, Sport functionaris - 06 15036750 

Ginie de Vries, coördinator naschoolse activiteiten  -06 27557923 

 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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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: droge bonen, 

€1,50 per 100 gram.  

 

Tel. 521634, op=op 

 

Biedt zich aan:  

Hulp in de huishouding, 

voor de woensdagmorgen.  

 

Tel. 06 39102150, R. Hilgen 

 

 

 

KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

 

30 september 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

7 oktober 

Plaats: Het Anker 

 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

 

30 september 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:  9.30 uur 

 

7 oktober 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:  9.30 uur 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN  

Middenstand in Nieuw-Weerdinge. 

 

Voordat ik Weerdingerkanaal z.z. behandel, eerst nog enige middenstanders die woonden 

aan het Vledderdiep. Op Vledderdiep nr. 1 woonde Klaas Dokter fietsenmaker en Arend Neef had 

hier later een brandstofhandel. Nr. 13 Jan Goeree woonde hier van 1937 tot 1950 als zelfstandig 

broodventer. Op nr. 17 was Bouke Boonstra als melkventer hier al in 1937 gevestigd. 

Nr. 28 Evert Idema was melkventer van 1900-1950? 

Nu het Weerdingerkanaal z.z. 

Op nr. 1 is ooit in 1911 begonnen als tramhalte, daarna hebben diverse middenstanders hier een 

zaak gehad. Bekend zijn familie Vegter met een slijterij en bibliotheek in de jaren veertig. Daarna S. 

Nijmanting  met een boekhandel en tabakszaak in de jaren vijftig. H. Kiers had hier een tabakszaak in 

de jaren zestig. Cafetaria Blom is hier ook gevestigd geweest en Bloemendaal in de jaren zeventig. 

De Tibbe was een sociaal cultureel gebouw in de jaren tachtig. 

Café restaurant  de Triangel heeft hier in de jaren negentig gezeten. Nu is het café Tramhalte. 

Aan het Weerdingerkanaal z.z. nr. 2 zat Date Noorlag hier als aannemer en galanterie . 

Gebr. Teunissen als aannemer in de jaren vijftig en zestig.  

Aiko Smit diverse handel met koffer. Weerdingerkanaal z.z. 3 was een Postkantoor van ongeveer 

1935 tot eind 1985. 

Kantoorhouders waren , J. van Veen, H. Hardering, Mevr. A. Brinks- de Jong, dhr. Brinks, 

A. Steenbergen, N. Blank-Roffel. 

Foto is van Weerdingerkanaal z.z. 1, 2 en 3 en nieuwe brug officieel geopend tijdens de viering van 

het 75 jarig bestaan van ons dorp op 3-7-1947. Foto is van de jaren vijftig 

  

Reactie 521703 B.B. 
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GESLAAGDE STARTWEEK MET GESCHIEDENIS, PKN KERK  

 

In de week van 4 tot en met 9 september vond de feestelijke 

startweek plaats van de PKN kerk. Zoals de aanhef hierboven al 

aangeeft was het een zeer geslaagde en goede week waarin voor 

een ieder wat te doen was. Zo kon er de hele week in de jeugd 

haven een fotopresentatie worden bekeken over 100 jaar kerkgeschiedenis in Nieuw Weerdinge. Op 

de dinsdagavond werd er onder leiding van een speciaal gevormd muzikaal combo van leden van de 

Baptisten gemeente een Sing-in gehouden in de Kerk het Anker. Een activiteit die gezien de reacties 

zeker voor herhaling vatbaar is. Verder was er voor de ouderen een gezellige middag met afsluitend 

een stamppotbuffet.  

 

De mensen werden deze middag  ontvangen 

door leden van de Diaconie, speciaal gehuld 

in klederdracht. Woensdagmiddag werd er 

flink geoefend, bij de Rank, op de circusacts, 

die later die middag met veel enthousiasme 

en plezier werden opgevoerd voor een groot 

geëerd publiek. 

 

 Die avond werd er genoten van de barbecue. De inloopochtend, in 

de jeugdhaven, werd druk bezocht en was erg gezellig.  De jeugd 

heeft het weekend doorgebracht in het Schultehoes te Roswinkel en 

zich prima vermaakt.  

 

Na de eredienst werd de feestweek afgesloten met een gezellige 

middag in en rondom het Schultehoes te Roswinkel.  

 

 

BEDANKT!! 

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken 

van belangstelling en medeleven te hebben 

ontvangen, na het overlijden van 

mijn lieve man, zorgzame vader en onze opa. 

 

Gerrit van Klinken 

   

           Mede namens verder familie 

        M. van Klinken-Pijpker 
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Emmen september 2012. 

 

RIJVAARDIGHEIDSRITTEN 50+ 

 
Bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Gehoortest 

• Reactiesnelheidstest 

• Ogentest 

• Kennis van het verkeer(test) 
• Rijvaardigheidstest (met eigen auto) 

 

(het geheel duurt ongeveer 2 uur en … het heeft géén gevolgen voor Uw rijbewijs !) 

 

 

Kosten:  € 25,==.  Leden:  € 20,==.    
Plaats :   Hotel Van der Valk Emmen. Verl. Herendijk 50,  

      Nieuw-Amsterdam.  
Datum:    24 oktober a.s. 

(alleen bij voldoende opgave !) 

 

Opgave vóór 14 oktober a.s. bij het VVN sekretariaat. (zie boven) 
 

Ook wordt op 22 oktober a.s. van 10.00 – 12.00 uur in genoemd hotel een 
verkeersvoorlichting gegeven. (dit zit bij de cursus in).          

Koffie staat klaar ! 

  (na opgave ontvangt u z.s.m. bericht) 

 

Zo lang en zo veilig mogelijk aan het verkeer deelnemen 
dáár maken de gemeente en VVN zich sterk voor !!        

 
DAAROM   DEZE  OPFRISCURSUS  !!                DOET U MEE ?? 
 

ZEGT HET VOORT !!            ZEGT HET VOORT !! 

VVN afd. Emmen en Nieuw Weerdinge 
Sekretaris Marcel Hoving 
Kerkuil 31.7827 GC Emmen 
e-mail:  kerkuil@hetnet.nl 
Tel: 0591-642832. 
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TWEE KEER 20 JAAR 

KAPPERSJUBILEUM IN  

NIEUW-WEERDINGE   

In de vorige Streekbode was al te lezen dat 

Kapsalon Trendy en Haarstudio Klarianke 

elk 20 jaar bestaan. Reden voor een 

interview met allebei, dat niet gezamenlijk 

is gehouden, maar toch veel 

overeenkomstige reacties bevat.  

 

Allebei 20 jaar geleden begonnen, toeval?  

Marga: ”We wisten niet van elkaar dat we 

elk een kapsalon zouden beginnen, maar 

mijn vader was thuis aan het klussen en ik vroeg hem gekscherend of hij een kapsalon voor mij aan 

het maken was. Samen met Monique, die net als ik bij Rozema werkte, ben ik toen mijn eigen 

kapsalon begonnen.”  

 

Klarianke: ”Ik las in de krant dat Rozema een kapsalon ter overname aanbood en ik wou wel voor 

mezelf beginnen. Dus zo is het gegaan”.   

 

Wat heeft je bewogen om 20 jaar geleden een kapsalon te beginnen?  

Klarianke: ”Ik heb altijd al de drang gehad om ooit eens iets voor mezelf te beginnen of in de mode of 

in het kappersvak. Waar ik destijds werkte had ik het niet zo naar mijn zin en toen zag ik die 

advertentie. Het was een kans om mezelf te ontplooien “.   

 

Marga: ”Ik had best de wens en ambitie om iets voor mezelf te beginnen en toen deze kans zich voor 

deed heb ik hem aangegrepen. Ik vind het ook leuk om dingen te regelen en organiseren en dat kan 

ik deels hier kwijt en deels ergens anders”.    

 

Hoeveel kappers waren er toen en zijn er nu?  

Marga en Klarianke: ”Toen waren het er vier, Perdok, Olga en wij. Nu zijn het er drie, All 4 You, 

Klarianke en Trendy”. 

 

Waar ben je het meest trots op in de afgelopen 20 jaar?  

Marga: ”Op wat ik bereikt heb en hoe ik het, naast mijn gezin, gedaan heb. Ook ben ik trots op deze 

nieuwe verbouwing”. 

 

 Klarianke: ”Dat ik als vrouw nu al 20 jaar een bedrijf heb. Dat het me gelukt is om naast mijn gezin 

mijn bedrijf draaiende te houden”.  
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Heb je ook vaste klanten die al 20 jaar komen?  

Klarianke: ”Ik heb gezocht naar de eerste dag van mijn afspraken boek, maar het is er niet meer en 

dat vind ik echt jammer. Ik had best willen weten wie de eerste klanten waren die dag. Er is een man 

die zeker al 19 jaar bij mij komt”.  

 

Marga: ”Ja, zeker, en dat is iets wat ook nu ter sprake komt bij de klanten. Ook mensen die nu in 

Kloosterheerd wonen. Toen werkten we nog niet met computers anders hadden we dat nu precies 

geweten. Dat was wel leuk geweest”. 

 

Wat vind je goed aan je collega?  

Marga: ”Zij is iemand die altijd met haar vak bezig is en training geeft aan haar leerlingen. Wat ik ook 

een heel mooi gebaar van haar vind is het organiseren van de Viva la Donna dag. Dat vind ik 

hartstikke mooi”.  

 

Klarianke: ”De gezelligheid, het proberen om het de klant naar de zin te maken.  Maar ook de goeie 

acties, waarvan ik denk dat had ik ook kunnen doen. En het feit dat zij ook al 20 jaar haar kapsalon 

runt. We doen ieder ons eigen ding maar helpen elkaar wel daar waar dat nodig mocht zijn”.  

 

Je hebt beide actiemaanden in september en oktober, welke speciale acties heb je nog meer?  

Klarianke: ”Elk jaar in mei organiseren we de Viva la Donna middag, het is een verwenmiddag voor 

mensen die kanker hebben of hebben gehad. Het is fijn en zeer dankbaar om op deze manier iets 

extra’s te kunnen doen voor een ander. Verder heb ik ook bepaalde kleuracties “.  

 

Marga: ”Met de Kerst geef ik korting op knippen en kleuren als Kerstgeschenk en ik verderop in het 

jaar knip en kleuracties. Ook zijn er speciale invlechtmiddagen.  

 

Hoelang ga je nog door?  

Marga: ”Moeilijk om te zeggen hoor, je weet nooit wat de toekomst brengt, maar ik ben nog niet van 

plan om te stoppen.”  

 

Klarianke: ”Het liefst nog heel lang, ik heb het goed naar mijn zin hier, heb leuke klanten. In ieder 

geval zolang ik er nog plezier in heb en het goed in te vullen is in mijn gezinsleven”. 

 

Wil je nog iets kwijt?  

Klarianke: ”Ik probeer een kapster te zijn die in een dorp werkt maar geen dorpskapster is. Daar 

bedoel ik mee dat ik graag up to date wil blijven en werk met de laatste haarmode lijnen.   

 

Marga: ”Ik vind het hartstikke leuk om zo samen een interview te doen voor onszelf en voor de 

mensen”. 

 

GB. 
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2 November 20122 November 20122 November 20122 November 2012        

2222eeee    Oktoberfeest in Partycentrum ViperOktoberfeest in Partycentrum ViperOktoberfeest in Partycentrum ViperOktoberfeest in Partycentrum Viper    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 2 november a.s. zal het 2
e
 Oktoberfeest in Nieuw-Weerdinge plaatsvinden. Samen met familie Fuhler van 

Partycentrum Viper hebben wij opnieuw de Zillertaler Bergcasanovas uitgenodigd.  

 

De Zillertaler Bergcasanovas spelen diverse muziekstijlen. Natuurlijk staat de Zillertaler Volksmuziek op 

nummer 1, maar daarnaast spelen ze ook schlagers, country, jaren ‘70, ‘80 en ‘90 muziek. 

Ze spelen natuurlijk ook bekende nummers, zoals: het Kufsteinerlied, Zillertaler Hochzeitsmarsch, In München 

steht ein Hofbrauhaus, Cowboys & Indianen, Fliegerlied, Siërra Madre enz. 

 

Een korte terugblik op vorig jaar: 

De meeste aanwezigen hadden nog nooit een Oktoberfeest meegemaakt en waren aangenaam verrast door de 

vlotte en opzwepende muziek. Na een half uur stond de zaal “op zijn kop” en klapte iedereen enthousiast mee, 

zelfs de dansvloer werd goed benut.  

Om 21.00 uur werd het buffet geopend en kon men onbeperkt genieten van verschillende soorten vlees en 

zuurkool. Bier, fris en wijn kon men onbeperkt ophalen bij één van de bars. Er waren speciaal voor deze 

gelegenheid grote bierpullen aangeschaft! Rond 0.30 uur een einde kwam aan het Oktoberfeest. 

 

Het Oktoberfeest bij Partycentrum Viper is een all-inclusive-feest. Je koopt een entreekaartje en daarvoor krijg 

je live-muziek van 20.00 -24.00 uur, onbeperkt drinken (bier, wijn, fris) en eten  

(o.a. braadworst, hamburgers, patat). Entreekaarten kunnen afgehaald worden bij Partycentrum Viper of bij de 

ons, de Nederlandse Fanclub van de Zillertaler Bergcasanovas. 

 

Wanneer  : vrijdag 2 november 2012 

Zaal open  : 19.30 uur 

Aanvang optreden : 20.00 uur 

Entree   : 37,50 euro p.p. (entree vanaf 18 jaar) 

 

Kortom wij nodigen jullie allen uit voor het 2e oktoberfeest in Nieuw-Weerdinge.  

 

Muzikale groet, 

Christiaan & Maletha Cosse (Fanclub Zillertaler Bergcasanovas) Nieuw-Weerdinge Telnr. 06-51609306 

 

Meer informatie vindt je op de volgende websites: 

www.partycentrumviper.nl of www.cossecamperadventure.com 
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TITAN-NIEUWS 

TITAN wacht nog op de eerste overwinning. In de thuiswedstrijd tegen Twedo 

kreeg TITAN in de eerste helft een hand vol grote kansen. Maar als je zelf 

verzuimt te scoren ..... Twedo had bij rust dus een 1 - 0 voorsprong. Vlot in de 

tweede helft bracht TITAN de stand weer in evenwicht. TITAN bleef de druk 

hoog houden, maar het omzetten van kansen in goals bleef het probleem van deze middag. Een paar 

minuten voor tijd bracht Twedo de Titanen helemaal in mineur door ook nog de 2 - 1 te scoren. In de 

uitwedstrijd tegen CEC ging het benutten van de kansen beter. Na een half uur bedroeg de 

voorsprong 2 - 0. Vlak voor rust scoorde CEC tegen. Deze stand bleef bijna de gehele tweede helft op 

het scorebord staan. In blessuretijd viel alsnog de gelijkmaker. Uiteraard zuur, maar gezien de 

tweede helft was de puntverdeling zeker wel terecht. De eerstvolgende thuiswedstrijden zijn: 

Zondag 7 oktober TITAN - TEVV Aanvang: 14.00 uur 

Zondag 28 oktober TITAN - Sleen Aanvang: 14.00 uur 

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

 

 

EVALUATIE ACHTERPADVERLICHTING ZETVELD 

Zoals u wel gemerkt zult hebben heeft de firma Middel afgelopen voorjaar  in opdracht van Lefier 

verlichting geplaatst in de achterpaden . Van de 34 adressen hebben er 15  een lamp geplaatst 

gekregen. De overige 19 adressen  niet, omdat de stroomvoorziening niet aan de eisen voldeed. 

Lefier heeft toen laten berekenen wat de kosten zouden zijn als zij een goedgekeurde 

stroomvoorziening  zouden laten aanleggen. Het bedrag dat hiermee was gemoeid was dermate 

hoog dat Lefier heeft besloten  om hier niet mee verder te gaan. Wij van de bewonerscommissie 

vinden het jammer dat niet ieder adres een lamp heeft gekregen, maar omdat het financieel niet 

haalbaar was kunnen wij hier wel begrip voor opbrengen. 

De bewonerscommissie “Zetveld “. 

 

 

NIEUWE WEDSTRIJDSHIRTS VOOR DE MEIDEN VAN NWVV/TITAN  

Nieuw Weerdinge. Voorafgaande aan de thuiswedstrijd 

tegen KZC’08 ontvingen de meiden van NWVV/Titan MC1 

nieuwe wedstrijdshirts. Deze shirts zijn voorzien van 

rugnummers met aan de voorzijde de naam van de 

sponsor, XXL Print&Belettering uit Nieuw Weerdinge. 

Gekleed in haar nieuwe shirt bood aanvoerder Anouk 

Rengers de sponsor een bos bloemen aan en bedankte 

haar namens het gehele team voor deze mooie geste. 

Vervolgens ging het team samen met de sponsor, XXL 

Print&Belettering op de foto. 

Of het nu aan de nieuwe shirts heeft gelegen of niet, feit is 

dat NWVV/Titan MC1 haar eerste wedstrijd in de XXL Print&Belettering shirts met 8-0 heeft 

gewonnen en daarmee door is naar de volgende ronde in het KNVB bekertoernooi. 
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DUITSE LES IN DE BADDE 

Het SKW biedt een cursus Duits voor beginners aan. De cursus zal worden gegeven door Dhr. Be Baas 

en vindt wekelijks plaats in de Badde. 

De eerste bijeenkomst staat gepland op donderdag 11 oktober van 9:30 tot 11:45. 

De kosten voor de cursus zijn € 50,- voor 8 lessen, inclusief lesmateriaal. 

Wilt u deelnemen, of meer informatie winnen, dan kunt u contact opnemen met Allan Prosser, tel. 

0653159115, of Ginie de Vries, tel. 0627557923.  

 

 

DOUWE MOORLAG, NEDERLANDS 

KAMPIOEN, OP THUISBAAN!   

Op 8 en 9 september werd op het 

SCHIETSPORTCENTRUM EMMEN het 

Nederlands kampioenschap Olympische 

Skeet (125 kleiduiven + finale) individueel 

en teams georganiseerd. Er waren voor de 

eerste 3 ronden op zaterdag 26 schutters 

aanwezig, dames en heren junioren, 

senioren en veteranen. Douwe werd 

Nederlands Kampioen junioren in een veld 

van 7 deelnemers. Zijn score was 120 vóór 

en 141 treffers na de finale. Een top score! (150 is het hoogst haalbare). Het leverde hem een gouden 

medaille op. Zijn totaal score was tevens de hoogste score van het gehele deelnemersveld alle 

categorieën. Daarnaast werd Douwe ook nog eerste met zijn juniorenteam “Claybusters”. Lars 

Schipper uit Emmer-compasuum werd tweede bij de junioren. Jan-Cor van der Greef werd eerste bij 

de senioren. Dit drietal traint veel samen op het schietsportcentrum in Emmen.  

 

Jan-Cor van der Greef en Douwe waren het afgelopen jaar in de race om deelname aan de 

Olympische spelen af te dwingen. Helaas is het ook niet gelukt om in aanmerking te komen voor een 

wildcard. In het Dagblad van het Noorden van 5 april dit jaar vertelde bondscoach Nel Heemskerk: 

“Douwe woont op vijf minuten van de schietbaan. Hij was 10 toen hij begon en werd al Europees 

kampioen op zijn 18de. Qua niveau en leeftijd is Douwe wereldtop. Hij schiet per jaar drie, vier 

Worldcup wedstrijden plus EK en WK. Die ervaring is van toegevoegde waarde.” 

 

De Olympische zomerspelen van 2016 worden gehouden in Brazilië in de stad Rio de Janeiro.  Het 

zou mooi zijn als de Koninklijke Nederlandse Schutters Organisatie nog eens 4 jaar in staat is om het 

klimaat te scheppen en onderhouden waarin o.a. Douwe zich nog verder kan ontwikkelen en wellicht 

deelname aan de spelen in Rio de Janeiro kan afdwingen. Reiskosten voor de training naar de 

thuisbaan hoeven ze niet te rekenen, hoog uit een nieuwe band voor de fiets. Douwe, Van Harte 

Gefeliciteerd! 

GB 
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Beste toneelvrienden 

  

Zoals ieder jaar zijn wij als toneelgroep alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe 

toneelseizoen. Dit jaar zijn de datums van optredens 23 en 24 november 2012   

in “De Noorderbak” te Roswinkel.  

Het toneelstuk “Als het balletje rolt” is geschreven door Betty Schimmel en de kosten zijn  

€ 6,00 per persoon. Ook zal er als vanouds een playback optreden zijn, en is er live muziek aanwezig.  

Dus genoeg redenen voor een gezellig avondje uit. 

Kaarten zijn te reserveren bij A. Schimmel 0591-522493 of E-mail niweto@ziggo.nl  

 

Het bestuur NiWeTo 

 

 

STICHTING DE OPKIKKER 

Zoë Weitering, Opkikkerambassadeur, laat weten dat u oude mobieltjes ook kunt inleveren in de 

opkikkerdoos die staat in de Badde. Alvast bedankt, namens de langdurig zieke kinderen. 

 

 

TIENERSOOS Nieuw-Weerdinge 

 Op vrijdagavond 28 september zal de soos  weer haar deuren openen; speciaal voor de tieners van 

10 tot en met 15 jaar in Nieuw-Weerdinge. De tieners zijn welkom van 19:00 tot 21:30 in de 

soosruimte van de Badde! Naast leuke muziek, die je tevens zelf mag draaien en discoverlichting zijn 

er ook activiteiten te doen namelijk; darten, tafelvoetbal, poolen & gratis internetten. Je kunt 

natuurlijk ook lekker aan de bar voor een kleine bedrag iets drinken of op de bank hangen! De soos is 

een plek waar in dit geval tieners zich kunnen uitleven zonder gebonden te zijn aan al te strikte 

regels. Het is een ontmoetingsplek voor jongeren waar ze zichzelf kunnen zijn. Een aantal 

enthousiaste vrijwilligers van het SKW zullen de soos om de twee weken op vrijdagavond draaien. 

Kom jij ook? 
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Nieuws van Tennisvereniging NITEC 
 
Zondag 9 september werden er clubkampioenschappen gehouden. De tennisbanen in Nieuw 

Weerdinge waren de hele dag bezet, er werden zeer spannende wedstrijden gespeeld. Familie 

vrienden en andere belangstellenden genoten volop van de wedstrijden op deze zeer warme dag. 

 

 

Heren dubbel winnaarsronde:  1
e
  Emile Bakker/ Mark Spain 

Heren dubbel winnaarsronde:  2
e
  Willem Neehoff/ Bart Wachtmeester 

Heren dubbel verliezersronde: 1
e
  Alex Grooten/ Jeroen Meijering 

Heren dubbel verliezersronde: 2e  Lucas Bosklopper/ Jeroen Tuik 

 

Dames dubbel winnaarsronde:  1
e
  Sanne Stenekes/ Marije Lake 

Dames dubbel winnaarsronde:  2
e
  Lucy Bosklopper/ Jacquelien van Oosten 

Dames dubbel verliezersronde: 1
e
  Grietje Neehoff/ Sophia Sanders 

Dames dubbel verliezersronde: 2
e
  Marian van Rossum/ Ina Deuring 

 

 

Mix winnaarsronde:  1
e
  Jeroen Meijering/ Ina Deuring 

Mix winnaarsronde:  2
e
  Emile Bakker/ Gea Moorman 

Mix verliezersronde: 1
e
  Jan Neef/ Jacquelien van Oosten 

Mix verliezersronde: 2
e
  Freek Goeree/ Ingrid Eefting 

 

Dames enkel winnaarsronde:  1
e
  Marije Lake 

             2
e
  Sanne Stenekes 

Dames enkel verliezersronde: 1
e
  Gea Moorman 

             2
e
  Marian van Rossum 

 

Heren enkel winnaarsronde:   1
e
  Niels Lake 

             2
e
 Geert Schimmel 

Heren enkel verliezersronde:  1
e
  Mark Spain 

             2
e
 Ron Hofkamp 

 

Meisjes 1:    1
e
  Dorien Middendorp 

                    2
e
  Denise Moorman 

Jongens 1:  1
e
  Thom Kok 

        2
e
  Alex Grooten 

Jongens 2:  1
e
  Nicky Kromhout 

        2
e
  Barrie Dijk 

 

Jeugd gemengd: 1
e
  Simone Meijering 

     2
e
  Colin Meijering 

 

NITEC feliciteert alle finalisten. 

 

Zaterdag 6 oktober viert NITEC de jaarlijkse feestavond met een super PLAY BACK door eigen leden 

in De Rank te Nieuw Weerdinge. Deze avond is voor leden, vrienden, familie en andere 

belangstellenden. Aanvang 20.00 uur. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Lucy 

Bosklopper, tel 0591 521306.  
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Gesponsorde All weather jacks HBG & 

Partners B.V. 

De leiders en trainers van NWVV/Titan zijn 

met ingang van dit seizoen allemaal gelijk 

gekleed. 

Dit met dank aan de HBG & Partners B.V. die 

40 nieuwe All weather jacks gesponsord 

heeft. 

 

 

 

 

 

STOP BRANDWONDEN BIJ KINDEREN!!! 

Geef aan de collectant (a.u.b ) 

In week 41, 7 tot en met 13 oktober 2012, houden wij weer onze 

jaarlijkse collecte in ons dorp. Zou u zo vriendelijk willen zijn, om 

deze actie te steunen en in elk geval onze collectanten te woord te 

willen staan en het liefst “iets” in hun bus te doen? Het mag rammelen en ook ritselen. 

Samen kunnen wij er een mooi bedrag van maken, voor dit goede doel. 

Alvast hartelijk bedankt namens coördinator, 

 

Kiny Wachtmeester 

 

 

 

OPBRENGST COLLECTE KANKERBESTRIJDING 

De collecte voor de kankerbestrijding, heeft dit jaar €1603,92 opgebracht. 

We willen een ieder, die zich hiervoor heeft ingezet vriendelijk bedanken. 

Ook de gulle gever heel erg bedankt. 

KWF, kanker bestrijding 

 

 

DONATEURSKAARTEN!!!! 

Wij komen binnenkort weer bij u langs met de donateurskaarten van de streekbode. 

Bent u nog geen donateur, en wilt u dit wel worden kunt u €5,- overmaken op rek. 345914600, 

onder vermelding van uw naam en adres. 

Alvast heel erg bedankt. 

Bestuur Streekbode 
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UITWISSELING 

 

Vrijdag 20 juli was het zover, 30 jongeren uit Italië, 

Kroatië, Bulgarije, Polen, Slovenië en Litouwen zaten in 

de bus van Schiphol naar het Hunzepark in 

Gasselternijveen waar ze opgewacht werden door de 

Nederlandse groep jongeren, de uitwisseling ging weer 

van start. Dit jaar stond het thema ‘het vegroten van het 

individueel bewustzijn’ centraal en hier waren weer 

verschillende thema’s aangekoppeld: gezondheid, cultuur, armoede, werkloosheid en 

vrijwilligerswerk. Tot 2 augustus zijn ze intensief met deze onderwerpen aan de slag gegaan en zo 

kwamen er ook veel creatieve en originele resultaten naar voren.  

Het programma was als volgt ingedeeld: ’s morgens kwam de theoretische kant over het 

desbetreffende onderwerp naar voren, en ’s middags kregen jongeren in gemixte groepen een 

opdracht over dit onderwerp en moesten ze het de 

volgende dag, door middel van foto of video 

materiaal aan de rest van de groep presenteren. De 

laatste dag hadden de jongeren met elkaar een 

‘Challenge Day’.  Hierin gingen ze de informatie die 

ze over de verschillende thema’s geleerd hadden, in 

de praktijk brengen. De jongeren gingen in 

gemengde groepen op pad, ze kregen allemaal een 

thema, en moesten zelf bepalen wat ze wouden onderzoeken, waar ze dat wouden doen, hoe ze dat 

wouden doen etc. Sommige groepen gingen bijvoorbeeld naar Stadskanaal om daar een ziekenhuis 

te bezoeken, ze hebben zelf uitgezocht hoe ze daar kwamen en wat ze daar konden 

vragen/verwachten. Natuurlijk waren de jongeren niet elke dag aan het werk, maar zaten er ook 

behoorlijk wat uitstapjes in het programma. Zo stapten we de tweede dag met elkaar op de fiets en 

hebben we een fietstocht gemaakt van ongeveer 40 kilometer, voor 

sommigen viel dit ontzettend mee, dan ook vooral de Nederlandse 

jongeren, en voor anderen was dit toch nog zeer onwennig en hadden 

ze de volgende dag ook last van de spieren. Ook een dag naar 

Amsterdam mocht natuurlijk niet ontbreken. Hier hebben de jongeren 

zich ook vermaakt in de meest toeristische plekjes. Verder zijn we nog 

naar C’est La Vie in Emmen geweest en naar het boomkroonpad.  

Al met al kunnen wij de conclusie trekken dat alles wat mee kon vallen, 

mee is gevallen: het weer zat mee, goede accommodatie en een 

ontzettend gemotiveerde en enthousiaste groep jongeren. Ook het 

eten was prima in orde, (bijna) elke avond was er een nationale avond, 

dit hield in dat een land voor de rest van de groep moest koken en iets 

moest laten zien van hun land, door middel van video, powerpoint of iets dergelijks. Voor de rest van 

de groep was dit ook een goede ervaring om eens iets te proeven wat ze niet alle dagen krijgen en 

om een stukje cultuur te beleven. Ook zijn de jongeren bewust geworden over hun eigen leven en 
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zijn ze vooruit aan het kijken, naar hun 

toekomst, en hoe zij met de informatie die ze 

hebben gekregen, zelf stappen kunnen 

ondernemen. De jongeren zijn meer bewust 

geworden over hun eigen situatie en vooral met 

name de situaties in de thema’s waaraan we 

hebben gewerkt. Als je hier bewust van bent, 

weet je ook wat er verbetert kan worden en wat 

niet goed gaat Dit is voor hun de ideale kans om 

zo eens  te onderzoeken wat zij eraan kunnen 

doen.  

 Dit alles droeg bij aan een vriendschap die is ontstaan in deze twee weken. Als je twee weken 

intensief met elkaar samenwerkt en samenleeft en goede, maar ook slechte momenten deelt met 

elkaar, kun je rekenen op een vertrouwensband en dat viel de laatste dag ook te zien; veel tranen die 

vloeiden.  

Het project wordt gefinancieerd door Youth in Action. Youth in Action geeft subsidie en 

ondersteuning aan Europese projecten voor jongeren. Youth in Action wordt uitgevoerd door de 

afdeling Internationaal van het Nederlands Jeugdinstituut. 

SKW Nieuw-Weerdinge 

 

 

 



De Streekbode  -  27 september  2012 
 

 

 

 

 

16

 

 

  de bentetop 

 

 

 

 

Nieuw-Weerdinge, sept. 2012 

 

In de eerste week van oktober, 1 t/m 5 okt., wordt in de provincie Drenthe 

“De week van het Christelijk onderwijs” gehouden. Via spotjes op RTV-Drenthe wordt 

aandacht besteed aan het Christelijk onderwijs in Drenthe. 

In Nieuw-Weerdinge doet ook “De Bentetop” mee. 

 

Om belangstellenden de gelegenheid te geven “De Bentetop” eens in vol bedrijf te zien, 

houden we op MAANDAG 1 OKTOBER een inloopmoment in onze school. 

Terwijl alle kinderen en leerkrachten gewoon aan het werk zijn, kunt u een kijkje komen 

nemen. We zullen er voor zorgen dat u wat uitleg krijgt over de gang van zaken, als u dat 

wilt. En mocht u gewoon eens willen rondlopen en sfeer proeven, dan kan dat ook. 

 

Van 11.00u tot 12.00u staan de deuren open en heten we u graag welkom. 

 

Meer weten?   

Kijk ook eens op www.christelijkonderwijsdrenthe.nl of natuurlijk op de eigen site van onze 

school: www.bentetop.nl . 

 

Voor een gesprek met iemand van de schoolraad of de schoolleiding kunt u een afspraak 

maken via telnr. 0591-521405 

 

Graag tot ziens op maandag 1 oktober, 

Schoolraad, activiteitencommissie en schoolteam “de Bentetop”. 
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WERKHONDENKENNEL NICUDOFARIS 

www.aandewenke.nl 

jan.huiting@live.nl / isaieduc@hotmail.com 

  

Voor Hollandse Herder, Mechelse Herder en Briard   

Jan Huiting & Inge de Vries 

+31623974109 / +31644452674 

 

TE KOOP:  

UIT DE COMBINATIE 

ARINA(BRN 19587) & ROSAN’S GIDO(BRN 17692) Imp. Tjechië 

   

                                                         
          

PUPPEN ZIJN OP 21-08-2012 12 (4R &8T) GEBOREN 

 
Beide ouders vererven werklustige honden, met goede zoek en 

apporteerdriften. Tevens zijn het fijne huishonden die wel de nodige 

beweging moeten hebben.Ze groeien in huis op tezamen met andere honden 

en krijgen de nodige sociale prikkels. 

 

De pupjes mogen vanaf 6-10 as weg en zijn dan geënt, gechipt, 3x 

ontwormd.  

 

 

 Kijk voor meer info op onze site of bel voor een afspraak. 


