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Jaargang: 28 Nummer: 16 7  april  2011 

 

 

 

AAN ALLE SPORTIEVELINGEN VAN NIEUW-WEERDINGE 

   

 

Binnenkort begint het zwemseizoen weer en natuurlijk wordt de zwemmarathon ook dit jaar gehouden.  

Zaterdag 16 juli is de grote dag. De marathon start om 10.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Met 

aansluitend de prijsuitreiking. We hebben al twee teams uit ons eigen dorp, maar het zou ontzettend  

leuk zijn als zich nog meer teams aan zouden melden, dan wordt het een nog sportievere strijd. 

De activiteitencommissie zal ervoor zorgen dat deze dag goed gevuld is met activiteiten, voor jong en 

oud(er), ook de barbecue en een drankje zullen niet ontbreken. Er is dus vermaak genoeg rondom het 

zwemgebeuren en uiteraard is er ook weer de hele dag muziek.  

Dus voetbalelftal,  tennisvereniging, volleybalclub etc. etc. verzamel een team en kom mee 

zwemmen!!  Het is elk jaar weer een leuk spektakel met alle zwemmers onder elkaar. Er is uiteraard 

gelegenheid om van te voren te trainen in het zwembad voor deze dag. Na afloop van de marathon 

maken we er altijd nog een gezellig feestje van.  

Mocht je deze dag heel graag meedoen en krijg je geen team bij elkaar? Dan kunnen we altijd nog 

zwemmers gebruiken in de al bestaande teams, er is een herenteam en een damesteam, en ruimte 

voor nog meer zwemmers is er altijd!!! 

Opgeven met een team, of als persoon, kan via de mail: les-ciseaux@hotmail.com. 

Of bij de kiosk van het zwembad, dan vragen naar Francisca Minnaar of Jannet Hofman. 

Wij hopen op een grote deelname aan deze sportieve zwemmarathon. 

 

De organisatie 

 

DANSEN IN DE BADDE 

Zaterdag 9 April is er dansen in de Badde. 

Stijldansen, oude dansen, country, voor elk wat wils. 

Aanvang 20.00 uur. 

U bent van harte welkom.  
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

10 april 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

17 april 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

 

Baptisten Gemeente De Open Poort: 

10 april 

Tijd: 9.30 uur, spreker: dhr. Remmerts 

17 april 

Tijd: 9.30 uur, spreker: ds. Pflaum 

 Gastendienst 

 

 

 

 

KLEVE-PROJECT 2011: ZONDER ONDERWIJS GEEN TOEKOMST 

 

Het Kleve-project van dit jaar heeft als thema: Zonder onderwijs geen toekomst. In november, op de 

Dag van Respect is het project van dit jaar geopend voor en door de groepen 8 van ’t Koppel en de 

Bentetop. De eerste middag samen bezig zijn 

met het thema van dit jaar, was voor de beide 

groepen 8 op dinsdag 22 maart: de IJsbrekerdag. 

De Ijsbrekerdag startte als vanouds met het petje 

op, petje af-spel.  Een vraag was bijvoorbeeld: 

Hoeveel kinderen over de gehele wereld gaan 

niet naar school ? Als ze dachten dat het goede 

antwoord 16 miljoen was moesten ze de pet af 

doen. Dachten ze dat het antwoord 101 miljoen 

moest zijn, dan moest de pet op. Er blijken maar 

liefst 101 miljoen kinderen over de hele wereld 

niet naar school te gaan. De kinderen met de pet 

op mochten een vragenronde verder. Na alle 

vragen waren er maar liefst acht winnaars.  

Vervolgens lieten de kinderen zich door hun partner van de andere school leiden over een uitgezet 

parcours: klimmen, kruipen en vooral niet botsen. Het parcours was uitgezet met allerlei gymtoestellen 

waaronder ook weer de tumbling baan van Amicitia. Met een blinddoek voor moet je vertrouwen op de 

woorden van je partner. 

Met belangstellende ouders op de tribune deden de kinderen ook het On(der)wijs Goed spel. Een 

zoek-en-ren spel waarbij kaartjes met termen als “digi-bord” en “Highschool” naar de overkant 

moesten worden gebracht in de mand van het land waar ze bij horen. “Hoofdstad Amsterdam” is niet 

al te moeilijk, maar ”kastensysteem” en “Stichting Kashi mandir” waren moeilijker. Over de twee 

laatste termen krijgen de kinderen op 10 mei uitleg als de heer Rutger Hoogeveen  wat komt vertellen 

over zijn onderwijsproject in India voor kinderen uit de allerarmste bevolkingsgroepen. De 
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eerstvolgende bijeenkomst is echter het 

Paasontbijt op 21 april waar leerlingen 

van de internationale taalklas uit Emmen 

komen vertellen over hun land van 

herkomst en over het onderwijs daar.  

 

De ijsbrekerdag was dus de eerste 

kennismaking met het thema van dit jaar: 

het belang van onderwijs. In veel landen 

is het niet vanzelfsprekend dat ieder kind 

naar school gaat. Veel kinderen kunnen 

of mogen geen onderwijs volgen – de 

allerarmsten in de samenleving, de 

meisjes, de gehandicapten. Dat heeft grote gevolgen niet alleen voor die kinderen zelf, maar ook voor 

familie en soms zelf voor de hele dorpsgemeenschap. 

Sponsored by Carla Neef Massagepraktijk (petjes) en Postmus Administratie & Advies (shirts) 

 

 

 

 

 

VEENCOMPAGNIE nodigt u uit, 

 

om nieuwe contacten te maken, om bij te praten en 

om informatie te vergaren op DE netwerkdag van 

toeristisch recreatief Zuidoost Drenthe. Laat u inspireren en kom van gedachten wisselen in ons 

gezamenlijke streven om het Natuurpark Veenland op de kaart te zetten! 

Maandagmiddag 18 april vanaf 14.30 uur 

Het Veenpark 

Berkenrode 4 te Barger-Compascuum 

Programma:   

vanaf 14.30 uur , ontvangst om 15.00 uur.  Bij mooi weer, op naar de veenput waar het Drenthe 

Magazine, geheel gericht op het Natuurpark Veenland, overhandigd zal worden aan mevrouw N. 

Houwing, wethouder gemeente Emmen, aan de heer G. Roeles, wethouder gemeente Coevorden en 

aan Mevrouw P. Rosenbach, Manager Natuurpark Veenland.   

Vanaf 16.00 uur  Netwerkmarkt in de zaal van het Veenpark waarbij ondernemers, organisaties en 

projecten hun activiteiten presenteren. 

• Spotlight op het project Geopark De Hondsrug door Cathrien Posthumus. 

• Spotlight op netwerkvorming toeristisch recreatief aanbod Zuidoost Drenthe 

• Spotlight op een aantal ondernemers in Zuidoost Drenthe. 

 

Afsluiting netwerkdag uiterlijk 17.30 uur 

Wij stellen het op prijs dat u zich van te voren aanmeldt via: davids@stichtingdbf.nl 
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 GREPEN UIT VERLEDEN 

 

Middenstand in  Nieuw-Weerdinge. 

 

In 1948 waren 90 middenstanders lid van de handelsvereniging, daarbij waren 

20 kruideniers , 14 bakkers, 12 textielwinkels, 10 huishoudelijke artikelen/elec. apparatuur, 

9 melkventers, 8 kappers, 7 smederijen/garages, 7 fietsenmakers, 7 schildersbedrijven, 

6 brandstoffen/petroleumhandel, 6 slagers en huisslachters, 5 groenteboeren, 5 horecabedrijven, 

2 vishandels, 4 schoenmakers, 3 breierijen, 1 bloemist, 1 drukkerij, 1 kantoor en boekhandel. 

 

 

  

Foto jaren dertig vorige eeuw Weerdingerkanaal nz. rechts op foto nr 13, nr.12, nr. 11 ook zichtbaar  

nr. 10 en nr. 9, behandelt in vorige streekbode. 

Op nr. 13 de winkel van de fam.Wiersema  schilder en galanterie winkel. De hr.Wiersema was tevens 

gemeenteraadslid en is wethouder geweest. Na de oorlog had Bram Kuiper hier een schilder- en 

speelgoedwinkel. In  1976 begon Jacob Ots hier een doe-het-zelf zaak. Nr. 12 is een burgerwoning 

hier hebben gewoond de fam. Legendal, daarvoor Lindeman. Op nr. 11 woonde vanaf ongeveer 1900 

Take Slagter kruidenierswinkel. Rond 1890 is de fam Slagter in de Weerdingermarke komen wonen, 

vanuit de gem. Oostellingerwerf. Hij is van 1900 tot 1930 veenbaas geweest bij de fam. Oosting. Zijn 

vrouw runde de kruidenierswinkel. In 1937 heeft zoon Jacob Slagter de winkel overgenomen. Zijn 

vrouw F. Slagter-Roffel beeindigde op 5-2-1968 de winkel. Nu woont hier de fam. Naber. 

 

In de vorige streekbode vermelde ik op nr. 10 Frits v.d. Ploeg groentehandel, dit moet zijn 

drankenhandel. 

 

Reactie 521703 B.B. 

 



De Streekbode  -  7 april  2011 
 

 

 

 

 

5



De Streekbode  -  7 april  2011 
 

 

 

 

 

6

 

BRADERIE EN VLOMARKT 

TIJDENS WWW 

 

In opdracht van de stichting Waanzinnig Weekend Weerdingermond organiseren wij tijdens het 

Waanzinnig Weekend op zondag 15 mei een braderie en vlomarkt van 11.00 tot 17.00 uur aan de 

Raffeisenstraat nabij de feesttent waarin tijdens de markt ook regionale artiesten op zullen treden. 

Iedereen die deel wil nemen aan de vlomarkt is zonder reservering welkom vanaf 2 uur voor de 

aanvang van de markt. Voor een grondplaats van 5 meter betaald u € 10.--. Als u gebruik wilt maken 

van een huurkraam met bovenzeil is dit ook mogelijk, u betaald dan € 25.-- per kraam inclusief de 

grondplaats. (als u gebruik wilt maken van een kraam dient u deze wel even te reserveren, dit kan via 

onze website). 

Voor de kinderen uit het dorp stellen wij gratis grondplaatsen beschikbaar om deel te kunnen nemen 

aan de kindermarkt. 

Ook voor de ondernemers en alle verenigingen uit het dorp die deel willen nemen aan de braderie 

hanteren wij een speciale prijs van € 25.-- per kraam, (i.p.v.de normale prijs van € 40.-- per kraam). 

Ook hiervoor kunt u zich opgeven via onze website. 

Het mooie weer is inmiddels besteld, wij proberen er een leuke dag van te maken.  

  

website: www.huurkraam.nl       e-mail: iko@huurkraam.nl 

  

Met vriendelijke groet,  Iko Hof en Roelof Hofman    huurkraam.nl 

 

 

 

VOORJAARSWANDELING IN HET VALTERSPAAN EN KAMPERES 

  

Het IVN houdt op zaterdag 9 april een Voorjaarswandeling door het Valtherspaan en Kamperes, een 

bijzonder interessant deel van het Valtherbos. Is het Valtherbos als geheel vooral een productiebos 

destijds aangelegd op bewerkte grond, het Valtherspaan ziet er een stuk natuurlijker uit. De aloude 

bosbodem is nauwelijks verstoord. Hier kunnen dan ook nog planten aangetroffen  

 worden als bosanemoon en klaverzuring. In dit jaargetijde laten ook tal van vogels zich horen. In de 

directe omgeving bevindt zich het Kamperesje, in archeologische kringen bekend vanwege de talrijke 

grafheuvels waaronder die van de  “Dame van Weerdinge”.  

Ook deze zgn. tumuli zullen de nodige aandacht krijgen tijdens de wandeling.  

 

De wandeling duurt ongeveer 2 uur.  

 

De wandeling start om 09.00 uur; de startlocatie kan bereikt worden door in Weerdinge (bij ANWB-

bordje 65952:1) de Meerbosweg in te slaan. Na ruim 1,5 km bij het begin van een verhard fietspad 

naar Valthe en het bordje “Grondwaterbeschermingsgebied” kan geparkeerd worden op een zandweg 

in westelijke richting. 

 

De toegang is gratis. Goed schoeisel en verrekijker aanbevolen. 

 

Voor nadere informatie: Mevr. Hilde Remmerswaal, tel. (0591) 625098. 
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BUSREIS “ZONNEBLOEM” 

  

Dinsdag 22 maart zijn we met een stralend lentezonnetje om half 

11 vertrokken richting de Noord-oostpolder via mooie binnenwegen 

langs Oldemarkt , Ossenzijl, naar Luttelgeest waar we tegen de 

middag aankwamen bij de orchideeen-hoeve. Eerst hebben we daar van een heerlijke broodmaaltijd 

genoten. Daarna hebben we door de mooie aangelegde tuinen gewandeld, langs de prachtigste 

bloemen en planten. Ook was er een schitterende vlindertuin waar het wel erg warm was, maar zeker 

de zweetdruppeltjes waard om zoveel soorten vlinders van dichtbij te kunnen zien. Er stonden overal 

in de tuinen bankjes waar je even kon gaan zitten om uit te rusten of te genieten. Er was nog een 

winkel waar je orchideeen (zowel als plant of als losse takken) kon kopen. Je kon bijna niet kiezen 

zoveel mooie kleuren. Tegen 3 uur werden we in het paviljoen verwacht  voor een kopje koffie/thee 

met een lekker gebakje. Om 4 uur gingen we weer richting huis. Alle gasten kregen bij het verlaten 

van de bus nog een mini orchidee. We kunnen weer terug kijken op een mooie maar vooral ook een 

gezellige dag. Hierbij willen wij Harm, onze buschauffeur, bedanken voor zijn inzet. De loopbrug is 

voor ons onmisbaar bij het in- en uitstappen van onze gasten. 

Vriendelijke groeten, de vrijwilligsters Zonnebloem afd: Nieuw-Weerdinge. 

 

 

VOORVERKOOPDAGEN EN VERDERE INFORMATIE VAN ZWEMBAD DE WIEKE 

 

Het begint er nu langzaam op te lijken dat we ook dit jaar toch een zomer gaan krijgen. De 

badmeester, het bestuur en verdere vrijwilligers zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen van het 

nieuwe zwemseizoen. Teunie Perdok heeft, na ruim 13 jaar inzet, aangegeven met haar bestuurstaak 

te stoppen. Wij willen haar nogmaals bedanken voor haar werkzaamheden. 

 

Zoals we in de vorige Streekbode hebben gemeld, zijn er enkele aanpassingen en veranderingen.  

 

Lesgeldbetaling vooraf, per vastgestelde periode, ongeacht het aantal gevolgde lessen 

Voor de zwemlessen C, zwemvaardigheid en snorkelen zal dat een 4-maandenleskaart á € 35,00 zijn, 

deze lessen worden 1 x per week gegeven. Voor zwemles A (3 x per week 30 minuten) en zwemles B 

(2 x per week 45 minuten) zal dat een 2-maandenleskaart á € 40,00 zijn. De 1ste betaling van de 2-

maandenleskaart is alleen geldig voor de maanden mei en juni. Per 1 juli zal er opnieuw een 2-

maandenleskaart gekocht moeten worden, geldig voor juli en augustus.  

 

Zonder (pas)foto geen abonnement, gezinsabonnementen alleen mogelijk op hetzelfde adres 

Gezinsabonnementen zijn vanaf seizoen 2011 alleen nog maar mogelijk voor de gezinsleden die op 

hetzelfde adres wonen.  Per gezinsabonnement kunnen er nu maximaal 2 kinderen bijgeschreven 

worden. Voor de “extra” kinderen in het gezin kan er gelijktijdig met het gezinsabonnement een 

aanvullend abonnement gekocht worden. Zonder inlevering van een goed lijkende (pas)foto per 

abonnementhouder / gezinslid, worden inschrijfformulieren niet meer in behandeling genomen. 

 

Ochtend opening op 2 dagen per week, dinsdag en donderdag 

Na lang overleg is besloten om vanaf nu 2 ochtenden per week open te zijn. Dit zijn de dinsdag- en 

donderdag ochtend van 9.00 tot 10.30 uur. De andere dagen is het zwembad geopend vanaf 13.00 

uur. Op deze manier trachten we de werkbare uren op een efficiëntere manier in te delen.  

 

Oproep vrijwilligers voor schoonmaak en (extra) toezicht 
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Zonder vrijwilligers kan het zwembad absoluut niet bestaan. En zoals elk jaar zijn we ook nu weer 

dringend op zoek naar vrijwilligers voor o.a. de schoonmaak en extra toezicht.  Voor de schoonmaak 

zijn er minimaal 60 personen nodig, die dan 1 x per maand schoonmaken. Bij minder aanmeldingen 

zullen de overige vrijwilligers vaker ingezet moeten worden. Ook zal er voor de veiligheid extra 

toezicht gewenst zijn tijdens zwemlessen en drukke dagen. Tijdens de voorverkoop zullen we u dan 

ook vragen om u aan te melden als onmisbare vrijwilliger.  

 

Reclameborden en “club van 50” 

Ook onmisbaar voor het zwembad zijn de sponsoren. Deze bestaan o.a. uit ondernemers die, tegen 

betaling, een reclamebord plaatsen en de “club van 50” deelnemers. Wilt u ook een reclamebord 

plaatsen, dan zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. Nieuwe deelnemers aan de “club van 50” zijn 

natuurlijk ook altijd welkom. Voor meer informatie hierover of aanmelding bent u ook van harte welkom 

op de voorverkoopdagen op zaterdag 9 april en donderdag 14 april.  

 

Het inschrijfformulier met de tijden van deze dagen vindt u elders in deze Streekbode.  

Mocht U nog vragen hebben over de nieuwe betalingswijze per zwemlesperiode, de aanpassingen bij 

aankoop van een abonnement of de openingstijden, dan is het bestuur graag bereid deze te 

beantwoorden tijdens de voorverkoopdagen op zaterdag 9 april en donderdag 14 april. 

 

Het bestuur van zwembad De Wieke wenst u een goede en lange zwemzomer toe.   
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Voorverkoop abonnementen 2011  
zaterdag  9 april van 10.00  - 14.00 uur 
donderdag 14 april van 18.00  - 20.00 uur 
 
Tevens kunt u op deze dag(en) uw zoon / dochter opgeven voor de zwemlessen. 
Zwemlessen zijn alleen mogelijk in combinatie met een abonnement. 
Gezinsabonnementen alleen mogelijk voor gezinsleden op hetzelfde huisadres. 
 

Opening zwembad: zondag 1 mei 2011 om 13.00 

uur 
 
  voorverkoop vanaf 2 mei 2011 

□ gezinsabonnement (max. 2 kinderen) €  85,00 € 102,50 

 □ extra kind(eren) p.p. €  5,00 €  7,50 

□ persoonlijk abonnement €  50,00 €  60,00 

□ ik geef mij op als vrijwilliger   
 

Tarieven zwemles A en B €  40,00   per 2-maandenleskaart 
Tarieven zwemles C, snorkelen 
    en Zwemvaardigheid €  35,00   per 4-maandenleskaart 
 

Naam ………………………………….… Adres ………………….……………………….…. 

Postcode ……….…………….……….…. Woonplaats ……….………….……………….…. 

Tel.nummer ……………….…………… E-mail ………….…………..………………….…. 

 

naam ouder / verzorger: naam ouder / verzorger: 

 

naam kind: geb. datum: naam kind: geb. datum: 

 

naam kind: geb. datum: naam kind: geb. datum: 

 

 

 
Datum: ………………………….…………. Handtekening: ……………….……………. 
 

Betaling dient contant, graag gepast, te geschieden bij inlevering van dit formulier. 
Zonder pasfoto van elk gezinslid, voorzien van naam, worden formulieren niet aangenomen. 
 



De Streekbode  -  7 april  2011 
 

 

 

 

 

10

 

 

Uitnodiging 
 

 

 

 

Het onderwijs in Nieuw-Weerdinge van 1881 tot nu. 

 

Op zaterdag 9 april houdt de werkgroep: “Historisch Nieuw-

Weerdinge” een tentoonstelling over dit onderwerp in de Badde. 

Van zowel het openbaar als het christelijk onderwijs is er veel 

fotomateriaal.  

Er zijn oude boekjes, schoolplaten,     

voorwerpen, handwerkjes   

schriften, werkstukken etc. 

 

Verder worden er dia’s en foto’s vertoont in 

een doorlopende voorstelling.  

 

De officiële opening wordt om 10.00 uur verricht door  

wethouder Ton Sleeking.  

Indien u daar bij aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom. 

 

 

De openingstijd is van 10.00 uur tot 17.00 uur.  

Een groot deel van de tentoonstelling blijft nog twee weken 

hangen, maar er zullen dan geen diavoorstellingen meer zijn. Het 

bestuur nodigt u van harte uit deze tentoonstelling te komen 

bekijken. 

We hopen dat het net als met de tentoonstelling over de 

industrie een reünieachtig gebeuren wordt. 

Houdt de datum vast vrij. Tot ziens  op 9 april.  

Het bestuur.  

                                             Info: H.H.Heeres tel: 0591 52701 



De Streekbode  -  7 april  2011 
 

 

 

 

 

11

Paasmarkt 9 april 
waar: De Bentetop 

       tijd: 13.30 tot 16.30 

  
Het word een gezellige middag voor 

jong en oud 
  

met leuke spel activiteiten, muziek van 
karaoke Joe, markt kramen en lotingen 
Waaronder als 1e prijs een fantastische 

fiets 
  

Ook loopt er bij ons een echte 
paashaas met heerlijke eitjes 

  
Wij hopen u graag te zien op het grote 

plein van basisschool De Bentetop 
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Evenals voorgaande jaren willen wij als jeugdraad  

weer een geraniumactie houden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 12 april en woensdag 13 april van ´s 

avonds 18:00 uur tot 20:00 uur kunt u ons aan de 

deur verwachten. 

 
De geraniums kosten € 1,75 per stuk 

en 3 stuks voor € 4,50 

 

 

U kunt de geraniums alvast bestellen bij:  

Roelie v/d Sluis tel 52 28 99 of bij  

Harma Haan tel: 52 19 83 

 

 
Jeugdraad Protestantse kerk Nieuw Weerdinge / Roswinkel 
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