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WEER EEN GEBOORTEGOLF OP DE WENKE
In een tijdsbestek van vier dagen zijn er op de Wenke
9 jonge geitjes geboren. De eerste drie kwamen zelfs
buiten in de vrieskou ter wereld.
Twee geitjes hebben het helaas niet gered. De andere
zeven doen het prima. Ze zijn binnen: lekker onder de
warme lampen.
Wie een kijkje wil nemen kan zich in verbinding stellen
met Trijntje Bosma, tel. 521339.
De vrijwilligers.

BREDE SCHOOL LADDERS VOORJAAR 2013 ZIJN WEER UIT
De Brede School ladders voor het voorjaar zijn weer klaar, de kinderen die
een basisschool in Nieuw-Weerdinge bezoeken hebben deze al
meegekregen.
Voor de kinderen die geen basisschool bezoeken liggen de ladders klaar in
De Badde.
De ladders zijn voor de onder- en bovenbouw. Er staat weer een leuk en gevarieerd aanbod op het
gebied van sport, cultuur en recreatie in.
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Mark Nicolai, combinatiefunctionaris Sport.
Ginie de Vries, coördinator brede school activiteiten.

Tel: 06 15036750
Tel: 06 27557923
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
10 februari
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
17 februari
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
10 februari
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Schipper
Collecte bijzonder diaconaat
17 februari
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum

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: Zo goed als nieuw tupperware, miero
gourmet met of zonder stoompotjes, 8 stuks.
Tel. 521497 of 06 40472420

Te koop: onkruidbestrijding met roundup,
mollenbestrijding, sloten opschonen en zaag-, snoei- en
tuinonderhoud. Tel. 06 31082919, dhr. Wieringa

Te koop: Strooizout à 25 kg, € 6,- per zak,
inclusief bezorgen tel. 06 18259308

Te koop: Vulzand en grond enz. Los of in big-bag. Kan
ook worden gebracht. Tel. 353221

Gevraagd: Rommelmarktspullen. Wij halen het
gratis bij u op. Tel. 521497 of 06 40472420

Te huur: Mini kraan en mini shovel. € 10,- per draai uur.
Tel. 06 13194189

Te koop gevraagd: Dakpannen: 2 rechter
gevelpannen, 1 eindvorst, sneldek RNN, kleur
antraciet, tel. 06 49352271, familie Ananias.
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GOED NIEUWS………….
De eigenaar en de poes zijn weer herenigd!!!!!!

GREPEN UIT HET VERLEDEN

Middenstand in Nieuw-Weerdinge.

Vervolg Weerdingerkanaal z.z.
Aan het Weerdingerkanaal z.z. 154 was de brugwachters woning, de woning is gebouwd voor 1900.
In de dertiger jaren had de familie Schenkel hier een fietsenmakerij. Van 1944 tot 1951 woonde hier
D. Idema, ze hadden een rijwielzaak en een automatiek. In 1951 zette A. Smidt de automatiek voort.
Later is het nog bewoond geweest door de familie Stap. Alle bewoners waren brugwachter over de
drie bruggen die daar toen lagen.
Foto, brugwachters woning z.z. 154, hoek Eerste Kruisdiep w.z. Weerdingerkanaal z.z. foto is van de
jaren vijftig van de vorige eeuw. In 1959 is woning afgebroken.
De vrachtauto is van brandstoffenhandel Idema.
Reactie 521703 B.B .
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?
Kom dan zaterdag 16 februari naar

“de Badde”
te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 10 ronden + 2 superronden.
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis.
Neem dus pen of stift mee en kom gezellig
meedoen.
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VOGELS IN HET VALTHERDIEPJE
Het natuurterreintje tussen Vledderdiep en Valtherdijk blijft zich
verder ontwikkelen. De vogels vinden er een mooi en rustig plekje
om te broeden en te fourageren.
Rondom worden de akkers intensief bewerkt en veel nesten van
weidevogels en zangvogels mislukken daar. In het Valtherdiepje ziet
het er uit zoals we ons de natuur van vroeger voorstellen: zingende
leeuweriken hoog in de lucht en geelgorzen zingend op de paaltjes
van het weiland.
De inventarisatie in 2012 toont een diversiteit aan zangvogels en andere weidevogels, net als in het
vorige jaar. De nestkast voor de torenvalk bleef ook in 2012 onbewoond. Wel was de torenvalk vaak
in de buurt aan het jagen, en zat hij ook wel op de kast. Er is waarschijnlijk een mooi nest in één van
de bosjes in de nabije omgeving. Misschien in 2013?

Hebt u ook leuke of bijzondere vogels of dieren gezien rond het
Valtherdiepje, dan hoor ik het graag van u.
Dit jaar is het jaar van de patrijs
Nog maar veertig jaar geleden was de patrijs een kenmerkende
soort van het Nederlandse platteland. Maar sinds de jaren
zeventig zijn de aantallen met ruim 95% afgenomen. De patrijs is
bezig te verdwijnen uit Nederland. Sovon en Vogelbescherming
willen dat niet laten gebeuren en hebben daarom 2013
uitgeroepen tot het jaar van de patrijs.
In de akkers rond Nieuw-Weerdinge komen ook wel patrijzen
voor. U kunt uw waarnemingen doorgeven op
www.jaarvandepatrijs.nl of aan ondergetekende.
S Handgraaf
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TRI FYSIO IS TOPZORG FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
Onlangs heeft Tri Fysio de Plus audit behaald, hiermee hebben ze het predicaat TopZorg
fysiotherapie praktijk gekregen. Een aantal verzekeraars (waaronder Achmea en Menzis) kennen
deze status toe aan praktijken, die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van zorginhoudelijke
kwaliteit, service, veiligheid en praktijk- organisatie. Het behalen van een Plus audit is een prestatie
om trots op te zijn, want slechts 400 fysiotherapiepraktijken in Nederland ( 10% ) voldoen hieraan.
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‘In onze praktijk streven wij altijd naar het
verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg',
vertellen de eigenaren van Tri Fysio Ellen Smit,
Annemiek de Wit en Monique BoetsHamstra. ‘Wij vinden het dan ook fantastisch, dat
onze inzet nu beloond is met het behalen
van deze audit. Een status, die aangeeft dat wij
die hoogwaardige zorg ook echt verlenen’.
Wij vinden het erg belangrijk om patiënten goed
te adviseren over hun aandoening en
een vlotte start te maken met hun herstel. Naast goed advies willen wij natuurlijk vooral
goede zorg leveren, zodat patiënten zich snel beter voelen. Dit doen de medewerkers van
Tri Fysio vanuit verschillende disciplines. Naast de reguliere fysiotherapie, zijn wij ook geschoold in
gespecialiseerde behandelmethodes, zoals manuele therapie, bekkenfysiotherapie en
kinderfysiotherapie. Op dit moment zijn er medewerkers bezig met de opleiding tot orofaciale
fysiotherapeut en oncologie fysiotherapeut.
Kortom, Tri Fysio heeft een veelzijdig team met meerdere specialisaties, waardoor iedereen voor een
fysiotherapeutische behandeling terecht kan.
Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken met een van de fysiotherapeuten van Tri Fysio, dit
kan met of zonder verwijzing van de huisarts. Afspraak maken kan telefonisch (0599-582235 of 0591521280), langskomen op de praktijk (Zetveld 111) of via de website (www.trifysio.nl).
Tri Fysio heeft een aanpak die werkt, dat bewijst de titel TopZorg praktijk wel!

HARTELIJK DANK
“Een hand, een woord, een kaart, dat doet je goed,
als je een geliefde missen moet!”
Hartelijk dank voor de enorme belangstelling en het
medeleven, dat we hebben mogen ontvangen na het
overlijden van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder
Jolanda Lever- Hilgen
Harold, Janine, Remco , Laura
familie Hilgen en familie Lever
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DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 9 februari is er dansen in de Badde.
U kunt er stijldansen, oude dansen en country dansen.
Het begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

NIEUWS UIT DE TUIN
Soms verbaas ik me er over waarom iets niet goed wil groeien bij toch
goede verzorging en soms denk ik: Hoe blijft het onder deze
omstandigheden toch nog leven…. Waarom gaat dit niet dood? Dit heeft
betrekking op de rode bessenstruik op de foto. In de zomer van 2009
stonden wat bessenstruiken in de weg bij zus Nel in Heerhugowaard. Ik
wilde er wel één mee en dus in een vuilniszak om geen rommel in de auto
te krijgen. Maar de zak scheurt, wortels bloot maar ik heb nog geen plek
in de tuin. Hij staat er nog, met wortels bloot, in de zomer gewoon bessen
er aan waar de vogels blij mee zijn… Is de kluit klei de reden?
Ik schreef ook over het kunnen kweken op vloerbedekking. Ook daarmee is
veel mogelijk, zie de foto’s. Hoe ontstond de situatie zoals hier? Ik wilde
zo’n zes jaar geleden een hoekje met planten in grind met keien.
Vloerbedekking over de grond en grind er op. Hier en daar komen
boompjes op tussen het grind van zaad van diverse bomen. Van die op de
foto wilde ik een ‘knot’ boompje maken. Vorig jaar heb ik de hoek
veranderd en zie hoe de wortels gegroeid zijn.
Enkele wortels zijn wel door de vloerbedekking heen gegaan en zijn wel
belangrijk voor de groei geweest, maar andere kleine boompjes zaten
gewoon in de
vloerbedekking. Ook dit kan dus in afval. Een klein
stukje op de straat of tegels met iets grond of zand en
plantjes er op en je hebt een verplaatsbaar tuintje.

J.Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal N.Z. 19, tel:0591-521809)
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BIJZONDERE ONTDEKKING COLLECTIE BRANDS
De vrijwilligers van de Collectie Brands hebben eind vorig jaar
een bijzondere ontdekking gedaan in de Collectie Brands: Een
originele brief van Hugo de Groot - In de vaderlandse
geschiedenis bekend van de ontsnapping per boekenkist uit slot
Loevesijn.
Hoe het in zuid oost Drenthe terecht is gekomen wordt
onderzocht, maar de brief zal vanaf 1 februari te zien zijn bij de Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht.

AAN KOMEN LOPEN
Vanaf de jaarwisseling is er bij ons een zwart-witte poes aan komen lopen.
Het vermoeden bestaat, dat ze van een ‘oude bewoner’ van de Lokkerstraat is.
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met J. van Klinken, 521774.

Financiën 2012 zwembad de Wieke
Op het moment dat dit wordt geschreven is het nog echt
winterweer en zeer koud, maar achter de schermen zijn de
voorbereidingen voor het nieuwe zwembadseizoen toch echt al
in volle gang. Het bestuur van zwembad de Wieke is
tegelijkertijd druk bezig om het jaar 2012 af te sluiten, door de jaarrekening 2012 op te stellen,
waarna deze zal worden ingediend bij de gemeente Emmen. Na goedkeuring zal de subsidie voor het
jaar 2013 door de gemeente worden overgemaakt. Toch willen we u, als inwoner van NieuwWeerdinge en gebruiker van het zwembad, hierbij een kleine toelichting geven op de financiën en de
financiële situatie van het zwembad.
Evenals het jaar 2011 hebben we ook het jaar 2012 positief kunnen afsluiten. Dit ondanks de
investeringen zoals de renovatie van het sanitair, het vernieuwen van de dekvloer, het ombouwen
naar een, op termijn, goedkopere gasmeter en de aanschaf van een veilige glijbaantrap. Door al deze,
in zo’n kort tijdsbestek, (te) hoge onvermijdelijke kosten zag het bestuur zich genoodzaakt om extern
financiële middelen te verkrijgen. Hiertoe is er een renteloze lening verworven. Deze lening gaf ook
verlichting in het telkens terugkerend probleem voor het bestuur van zwembad De Wieke om de
inkomsten gelijk te krijgen met de jaarlijkse uitgaven. Er is echter geen reden om nu achterover te
leunen en pas op de plaats te maken, want het zwembad heeft geen enkele financiële ruimte om
tegenvallers of teruglopende inkomsten op te vangen.
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De inkomsten en de uitgaven in 2012, met ter vergelijking de bedragen van 2011 ernaast:
inkomsten 2012 inkomsten 2011
Subsidie gemeente Emmen
12.682,40
13.007,60
Verkoop abonnementen, zwemlessen en zwemexamens
18.082,50
19.920,00
Kiosk-, dagkaartjes- en 10-badenkaartverkoop
17.540,40
13.735,80
Reclameborden, club van 50, donateurs
11.175,00
11.465,00
Giften en energieheffingteruggaven
4.231,35
9.536,21
Uiteindelijke opbrengst activiteiten
3.997,21
2.438,34
inkomsten éénmalig: renteloze lening
10.000,00
BSPfonds bijdrage voor gasmeter omwisseling
1.000,00
Rabobank Stimuleringsfonds bijdrage glijbaantrap
1.650,00
gemeente Emmen, knelpuntenpot groot onderhoud 25.000,00
Interpolis vergoeding voor vorstschade aan ketel
27.132,69

Brutoloon, gemeentelijke WOZ aanslag en verzekeringen
Water, chloor, water- en legionellakeuring
Kioskinkoop- en exploitatiekosten
Onderhoud van gebouwen, materieel en materiaal
Bank-, telefoon-, Kamer van Koophandel- en bestuurskosten
Gas, stroom en gasnetwerk kosten
uitgaven éénmalig: gasmeter omwisseling
aanschaf nieuwe glijbaantrap
renovatie sanitair en dekvloer, knelpuntenpot
vorstschade aan verwarmingsketel

uitgaven 2012
27.630,32
5.498,69
9.673,40
1.283,41
1.268,84
19.787,14
3.924,24
3.302,25
28.791,54
27.582,69

uitgaven 2011
26.368,17
10.866,41
7.384,94
1.332,49
1.258,23
14.103,43

We hopen u hiermee enig inzicht te hebben gegeven over de hoge éénmalige kosten en de jaarlijkse
vaste kosten van het zwembad en de noodzaak van inkomsten. Zoals U ziet is er over het jaar 2012
een positief saldo van € 3.749,03. Een positief saldo dat is ontstaan door onder andere de giften en
de renteloze lening. Het blijft daarom noodzakelijk te zorgen dat de inkomsten op peil blijven. Dit
door de abonnementen- en dagkaartjes verkoop, de zwemlessen en de kiosk. En ook de steun van de
donateurs, club van 50 deelnemers en de reclamebordeninkomsten zijn voor het zwembad
onmisbaar.
Wij hopen dan ook dit jaar weer op Uw aller steun te kunnen rekenen, om zo het zwembad voor
Nieuw-Weerdinge in stand te kunnen houden.
Het bestuur van zwembad de Wieke
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VERKEERSQUIZ 2013
Informatie voor alle bedrijven, verenigingen, scholen en groepen uit Nieuw-Weerdinge, Weerdinge
en Roswinkel.
Evenals voorgaande jaren organiseert VVN afd. Nieuw-Weerdinge een verkeersquiz.
Deze wordt gehouden op donderdag 28 februari 2013, om 20.00 uur in:
Zaal Heegen. Adres: Weerdingerkanaal N.Z.51, te Nieuw-Weerdinge.
Deelname is mogelijk in groepen van 5 personen. U mag met meerdere groepen deelnemen. U kunt
ook individueel meedoen. Er zijn weer geldprijzen beschikbaar en voor de groepswinnaar een
wisselbeker.
Opgave graag voor 27 februari 2013 bij:
Dhr. R. Meursing (tel. 0591-522868)
Mevr. H. Bolk-Schoonbeek (tel. 0591-521818)

Dinsdag 30 april
Sportpark Nieuw-Weerdinge

Meld nu je team alvast aan.
Nog nooit meegedaan?
Informeer dan bij
Roel de Boer
Tel. 522079

Kiny Wachtmeester
Tel. 521381

Aanmelden kan telefonisch of per E-mail bij Roel de Boer:
rrdeboer@hetnet.nl m.v.v. de naam van het team.
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