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PRACHTIGE FIETSTOCHT VOOR HET HELE GEZIN
Voor de 2e keer de “Iedereen verdient een morgen toch(t)" van FTC Toerlust.
De Fietstoerclub Toerlust organiseert op zondag 8 juli a.s. een fietstoertocht vanuit NieuwWeerdinge. Het betreft een sponsortocht en de gehele opbrengst wordt gedoneerd aan KWF
(Kankerbestrijding). De deelnemers kunnen kiezen uit twee zeer aantrekkelijke routes over
fietspaden en verkeersarme wegen. Er is een zeer aantrekkelijke route van ongeveer 40 km en een
langere route van 90 kilometer. Voor het gezin is de recreatieve 40 kilometer-route meer dan de
moeite waard en gaat richting Sellingen. De route gaat over fietspaden en verkeersarme wegen.
Onderweg is er verzorging aanwezig met drinken en iets te eten. Ook op de route aanwezig een
service-auto voor het geval men pech krijgt met de fiets. Elektrische fietsen zijn van harte welkom.
De route is volledig, met duidelijke richtingspijlen, uitgezet.
De start van de “Iedereen verdient een morgen toch(t)” vindt plaats vanuit de kantine van v.v. Titan,
Raiffeisenstraat 27, 7831 HW te Nieuw-Weerdinge. Er kan zondag 8 juli worden gestart vanaf 8.30
uur tot 10.00 uur. De kosten voor deelname bedragen € 5,00 voor 40 km (voor de 90 kilometer-route
bedraagt het € 7,50.
Aanvullende informatie is te vinden op de website van de club: www.ftc-toerlust.nl
Samenvatting:
Evenement
Datum
Startplaats
Starttijden
Afstanden
Inschrijfgeld
Inschrijfgeld

: Iedereen verdient een morgen toch(t)
: Zondag 8 juli a.s.
: Kantine v.v. Titan, Raiffeisenstraat 27
: Van 8.30 tot 10.00 uur
: 40 - 90 kilometer
: € 5,00 voor 40 km
: € 7,50 voor 90 km
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
8 juli
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. A. van Elten
15 juli
Plaats: Roswinkel
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. Heiner
Baptisten gemeente de Open Poort:
8 juli
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Dhr. H de Raaf
15 juli
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Gastendienst

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 afgehaald.
Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap.
Tel: 06 55808002

Te Koop:
Caravan Beyerland, 4 persoons.
Bouwjaar 1997,
Vraagprijs € 2750,Telefoon: 06-38 949 667.
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ONTDEK HET PLEKJE
De schommel op de foto staat tussen
Noordveenkanaal NZ en ZZ. Negen juiste
reacties, waarvan Marieke van der Veen na
loting de prijs heeft gewonnen.De bon kan
worden opgehaald op het onderstaande adres.
Rechts de nieuwe foto. Waar in Nieuw
Weerdinge is de foto gemaakt van deze
prachtige boom. Geef de oplossing door en
maak kans op een droge worst gemaakt door
onze slagers. Succes. Oplossingen kunnen
ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres
Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 0591-522091.

BESTE DORPSGENOTEN,
Nieuw-Weerdinge. Of volgens Wikipedia: in Nedersaksisch; Nei Weerdinge, ontstaan in 1872 ten
tijden van vervening. Mooi dorp om in te wonen, met veel vriendelijke mensen die begrip, respect en
een eerlijke mentaliteit hebben. Toch wil ik even een vriendelijk verzoek doen, met zijn allen wat
bewuster te worden van ons gedrag. Ik ben vóór Nieuw Weerdinge gezond, dus ga regelmatig (met
kinderen) over het tweede kruisdiep op de fiets of te voet. Echter worden wij met enige regelmaat
rakelings door auto's met hoge snelheid ingehaald of tegemoet gereden. Wanneer ik in de berm fiets
of stap, is dit voor vele automobilisten een vrijbrief om juist nog wat extra gas bij te geven. Ook
verbaas ik mij over de hoeveelheden
zwerfafval dat in de berm ligt. Zonde van
zo'n
mooi dorp! Daarom wil ik bij deze vragen
een
beetje begrip te tonen voor de fietsers en
wandelaars en een beetje gas terug te
nemen. Ook kunt u een beetje meer respect
tonen
voor flora en fauna door uw afval in de
afvalbak (nog geen paar honderd meter
verderop) te gooien bij de kruising
Siepelveenwijk/Tweede kruisdiep.
Laten we eerlijk zijn: zo houden we met zijn
allen
"Nei Weerdinge" schoon, veilig en prettig
om in
te leven en wonen.
Groet, een dorpsgenoot.
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KERSTNACHTDIENST ‘DE BADDE’ GAAT DOOR
Zoals beloofd praten we u even bij over de voorbereidingen voor de kerstnachtdienst. Nu de
kerstnachtdienst in ‘De Mondehal’ geen doorgang vindt, willen we graag mensen de mogelijkheid
bieden een kerstnachtdienst te vieren in ‘De Badde.’ We zijn als kerk graag een plek van ontmoeting,
‘De Badde’ is dat ook, op een multifunctionele manier. We zijn blij dat we de mogelijkheid hebben
ook op kerstavond een ontmoeting te hebben rondom de kribbe.
We hebben als thema voor de kerstnachtdienst gekozen: ‘Ontmoeting in de herberg’. De viering is op
24 december en begint om 21.30 uur. Interkerkelijk gospelkoor ‘Rejoice’ uit Stadskanaal zal met en
voor ons zingen. We hopen u die avond te ontmoeten!

De kerstnachtdienstcommissie van de Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel.

Tijdens de jaarmarkt komende zaterdag 7 juli is de kerk open met het volgende programma:
10.30 uur- 11.00 uur
11.00 uur- 11.30 uur
11.30 uur- 12.00 uur
12.00 uur- 12.30 uur
13.30 uur- 14.00 uur
14.00 uur- 14.30 uur
14.30 uur- 15.00 uur
15.00 uur- 15.30 uur

Orgelspel dhr. B. Volkers
Muziek Wienna en Luanca Hogenberg
Het Schakelkoor
Muziek Jorien en Henrieke
Muziek Jorien en Henrieke Sikken
Muziek Wienna en Luanca Hogenberg
Het Schakelkoor
Orgelspel dhr. B. Volkers

Verder is de kerk open op de volgende middagen; 4, 11, 18 en 25 juli. U bent welkom tussen 11.00 en
17.00 uur. Tot ziens.

DE LAATSTE STREEKBODE
Beste dorpsbewoners, de laatste Streekbode van dit seizoen komt uit in week 29. Hebben jullie nog
mededelingen en of nieuws, dat belangrijk is, voor in- en direct na de vakantie? Laat het weten in de
volgende Streekbode. Na de vakantie komt de eerste Streekbode weer uit op 13 september.
De redactie
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JAMSESSIE / OPEN PODIUM DE MONDEN IN MFC DE BADDE!
Op zondag 8 juli er weer een Jamsessie / Open Podium Multi Functioneel Centrum de Badde, in
Nieuw-Weerdinge. Het begint om 14:30 uur en duurt tot 19:00 uur.
Muzikanten laten verschillende soorten muziek horen aan het aanwezige publiek. Iedereen is van
harte welkom om te komen spelen of te genieten van al het live muziek en tevens is de bar geopend
voor diverse drankjes en snacks. Meedoen of meer informatie? Kim de Vries, jeugd@dorpenzorg.nl /
06-30234011
12+ ACTIVITEIT: Bounz Assen, trampolinepark!
Nog even en het is alweer zomervakantie. Laten we daarom vanuit de Brede School springend de
vakantie in gaan! Op zondag 22 juli kun je voor €2,- van 13:00 – 14:00 uur helemaal los gaan bij
Bounz in Assen. Bounz is een hal die vol staat met allemaal trampolines. Alle jongeren vanaf het V.O.
tot en met 18 jaar uit Nieuw-Weerdinge, Emmer-Compascuum, Weerdinge, Roswinkel & NieuwDordrecht mogen hieraan deelnemen. Vervoer is op eigen gelegenheid. Lukt dit niet, neem dan even
contact op. Wil je mee doen? Geef je dan zo snel mogelijk op bij Kim de Vries.
Bibliobus Nieuw-Weerdinge
Een waardevolle voorziening voor Nieuw-Weerdinge die onder druk staat door weinig belangstelling
vanuit de inwoners. Het zou jammer zijn als deze waardevolle voorziening voor het dorp zou
verdwijnen.Kinderen en jongeren tot 19 jaar kunnen gratis gebruik maken van de bibliobus. En wist u
dat als u een laag inkomen heeft en in aanmerking komt voor de participatiewebshop van de
gemeente u daar een abonnement vergoed kan krijgen? Als u hierover vragen heeft kom dan naar
het spreekuur in de Badde, elke maandag van 13:00 – 17:00 uur.

VIVA LA DONNA VERWENMIDDAG BIJ HAARSTUDIO KLARIANKE
Op zaterdag 23 juni was het weer zover dat wij onze jaarlijkse VIVA LA DONNA verwenmiddag
hebben gehouden in onze kapsalon. Deze speciale actie is
bedoeld voor dames die kanker hebben of een verleden
hebben met kanker. We hebben dit jaar 6 dames heerlijk in
de “watten” mogen leggen. Na een kop koffie en wat
lekkers konden de dames genieten van een
gezichtsbehandeling, make-up, nagel art, föhnbehandeling
en een kleur analyse. Voordat de dames naar huis gingen
kregen ze nog een bos bloemen( beschikbaar gesteld door
Jantje Stap bloem en interieur) En een goody bag met
producten…
We kunnen weer terug zien op een onvergetelijke middag.
Belinda, Belinda, Maureen en Klarianke
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INFORMATIE BIBLIOTHEEK EMMER-COMPASCUUM
Bibliobus
Wist u dat de bibliobus in Nieuw-Weerdinge ook voor volwassenen komt?
Elke week staat de bibliobus bij de scholen en het dorpshuis, op donderdag en vrijdag.
Tijden: Donderdag: 13:10-15:20 ’t Koppel
19:00-20:00 De Badde (ook in de vakantie)
Vrijdag:
13:20-14:20 Bentetop
14:25-15:10 ’t Koppel
U kunt met uw bibliotheekpas in elke bibliotheek in Drenthe lenen en ook mag u overal
terugbrengen. Ook handig: u kunt materialen uit heel Drenthe reserveren en met de bibliobus mee
laten komen.
Openingstijden Bibliotheek Emmer-Compascuum
maandag:
11.00 - 17.00 uur.
woensdag:
11.00 - 17.00 uur.
Donderdag:
11.00 - 20.00 uur.
Tijdens de zomermaanden blijven we gewoon geopend.

SAMEN AAN TAFEL
Het eettafelproject draait alle enige tijd. Zowel op de
dinsdag als de donderdag. Het is een gezellig gebeuren
waar veel gepraat en gelachen wordt. We zijn altijd
opzoek naar mensen die meewillen eten, dus voelt u
zich soms eenzaam of een andere reden, kom eens
langs.
De kosten voor een maaltijd zijn 5 euro. Voor de dinsdag graag voor maandag middag 12.00 uur
aanmelden. Voor de donderdag graag dinsdags aanmelden. We eten van 12.00 uur tot……….Om dit
te kunnen bewerkstelligen zoeken wij nog enthousiaste hulp bij het koken. Het is de bedoeling dat
diegenen voor de dinsdag die in een poule willen rouleren. En bij ziekte donderdags willen invallen.
Voor inlichtingen of informatie kunt u bij “de Badde” terecht. Telefoon: 0591-521733, of 0591522310.
We hopen u graag binnenkort te ontmoeten.
Medewerksters eettafelproject: Anja, Sandra, Frea, Ineke, Gea, Jozina, Janny.
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KROKET “NIEUW-WEERDINGE” GEZOND
Daar is die dan. Speciaal ontwikkeld voor “Nieuw-Weerdinge Gezond”. Een
kroket met verse groenten. Slechts lichtelijk
geblancheerd om de knapperige structuur te
behouden. Alle vitamines blijven zo in de kroket. Een bouillon getrokken
van groenten. Echte boter gebruikt en natuurlijk vrij van
smaakversterkers en E-nummers. Welke groenten zitten erin? Courgette,
paprika, ui, prei, wortel, bloemkool, broccoli, bleekselderij, sperzieboon
en verder op smaak gemaakt met een heerlijke kaas.
Hieronder nog een gezond recept!

ROSEVALKRIELTJES, WITLOFSALADE MET
KIPFILET
Ingrediënten:Rosevalkrieltjes , 3 stuks witlof, 1
appel, 1 kleine ui, kipfilet, natriumarme kruidenmix voor kip, olijfolie,
magere yoghurt, citroensap, honing, gedroogde peterselie en zwarte peper

Bereidingswijze: Bak de Rosevalkrieltjes (eventueel gekruid met
paprikapoeder en een beetje zout) met een klein beetje olie in de oven op
180 graden in 30-45 minuten gaar en bruin. Of in de Airfryer op 185 graden in 15 minuten. Halveer
de witlof en snijd in kleine stukjes. Snij de appel met schil in blokjes, snipper de kleine ui en doe dit
door de witlof. Kruid de kipfilet met de kruidenmix en doe een scheutje olijfolie in een bakpan. Als de
olie heet is bak de kipfilet goudbruin en gaar (ongeveer 7 minuten op elke kant met gematigde hitte).

Dressing: 4 eetlepels magere yoghurt , ½ eetlepel citroensap, 1 eetlepel honing, peterselie en een
beetje zwarte peper. Doe de dressing door het witlofmengsel en je salade is klaar en is afgedekt in de
koeling nog 2 dagen houdbaar.

EET SMAKELIJK

8

De Streekbode - 5 juli 2018

ZONNEBLOEM VEENLANDEXPRESS
Op zaterdag 23 juni vertrok de Zonnebloem afdeling Nieuw-Weerdinge samen
met de afdeling Emmercompascuum naar Zwartemeer. Tegen 11:00 uur
werden we hartelijk ontvangen door boswachter Erik Bloeming. Na een kopje
koffie met koek kregen we eerst een diavoorstelling met de nodige uitleg over
het ontstaan van het veen en het noodzakelijke behoud van dit unieke
natuurgebied. Er komen vele zeldzame vogels, insecten, slangen en planten
voor. Na een heerlijke lunch met soep en een Italiaanse bol werd de Veenexpress voorgereden en
konden we instappen.
De Veenexpress is helemaal nieuw en aangepast voor mensen die moeilijk ter been zijn. Boswachter
Erik is een boeiende en enthousiaste verteller en iedereen was dan ook onder de indruk van dit
prachtige gebied. In samenwerking met Duitsland wordt er heel veel gedaan om dit gebied te
onderhouden. In Weiteveen werd nog een tussenstop gehouden om onder de bomen van de
pastorie nog wat te drinken en
fruit te eten. Daarna gingen
we weer naar het beginpunt
de boerderij van
Staatsbosbeheer.
Zo bijzonder dat er zo dicht bij
huis zo een prachtig stuk
natuurgebied ligt. Na een
welverdiend applaus voor
boswachter Erik gingen beide
afdelingen na een geslaagde
dag huiswaarts.
Vrijwilligers Zonnebloem
Nieuw-Weerdinge.
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