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                                              Jaargang  35                                             Nummer:  5        7 november   2019 

 

 

 

  

DE PLUIM 2019 

 

Het is weer bijna zover. Het jaar 2019 nadert het einde en het wordt weer tijd om na te 

denken over de toekenning van de Pluim. 

In Nieuw-Weerdinge zijn vele inwoners op de een of andere wijze actief. Als lid of 

vrijwilliger van een vereniging of club, maar ook zijn er personen die persoonlijk een prestatie 

hebben geleverd waarmee ze zich verdienstelijk hebben gemaakt voor ons dorp. Dat kunnen ook de 

clubs en verenigingen zelf zijn. 

De inwoners van Nieuw-Weerdinge maken uit wie er voor de Pluim in aanmerking komen. Dit kan 

door op onderstaande strook de naam in te vullen van de persoon, club of vereniging die zich het 

afgelopen jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor het dorp. Vermeld er 

wel even bij waarom u vindt dat uw kandidaat voor de Pluim in 

aanmerking komt. 

Uit de inzendingen worden drie kandidaten 

gekozen waarop u in de tweede stemronde uw 

stem uit kunt brengen. U kunt uw ingevulde 

strook tot 22 november a.s. in een van de 

stembussen deponeren. Deze staan bij "t Mondje, tankstation Grooten en 

in De Badde 

De uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt tijdens onze jaarlijkse 

Nieuwjaarsreceptie, die gehouden wordt op vrijdag 10 januari 2020. 

Houd deze datum alvast vrij in uw agenda. 

=========================================================== 

 

Ik nomineer.............................................................................   voor de Pluim 2019 

omdat......................................................... ..................................................................... 

Naam inzender:  : .......................................... 

Telefoonnummer inzender : .......................................... 

 

 

De pluim wordt georganiseerd door Plaatselijk Belang 

 

 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:   
Ginie de Vries   521365   Gonny Brunia - Weerdingerkanaal NZ 122 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

6 november 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 19.30, voorganger Ds. P.A. van Elten, Dankdag voor gewas en Arbeid. 

 

10 november 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

10 november 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema 

 

17 november 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. W. Pflaum 

 

 

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 

 

Gevraagd: Hulp in de huishouding en tuin 

(omgeving Nw Weerdinge/Roswinkel),  

plusminus 1x per 2 weken, 

 tuin afhankelijk van het seizoen. 

Voor interesse of meer informatie,  

bel 06 – 3622 3479. 

 

Gevraagd:  

Flexibele hulp in de huishouding voor 1x in de 2 weken, 3 uur  

Telefoon: 0591 – 521788 
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GEZOND EN SPORTIEF NIEUW WEERDINGE 

 

Wat leven wij eigenlijk in een ‘rijk’ dorp. En dan bedoel ik niet dat het geld 

hier overal aan de bomen groeit, of zomaar voor het oprapen ligt. Nee!, we 

zijn ‘anders’ rijk. Ik, Roelof Kleve, zal u vertellen wat ik bedoel. 

 

‘We wonen in een klein dorp met zo’n 3400 inwoners, met zo’n 1400 

huishoudens. Maar wel met ongeveer 25 sportclubs, als ik goed geteld heb. 

Van die 25 zijn hier vanmiddag 8 aanwezig. Onze sporthal is aardig groot, 

maar voor alle clubs is geen plek. We hebben maar 3 uur tijd vanmiddag, 

dus niet iedereen kan aan de beurt komen. En natuurlijk is het ook zo dat 

niet elke club hier aanwezig kon of wilde zijn, om wat voor reden dan ook. 

 

8 verenigingen laten hier vanmiddag zien wat ze voor ons, de inwoners van Nieuw Weerdinge , op 

sportief gebied kunnen betekenen. Maar we hebben meer verenigingen: judo, tennis, koersbal, Jeu 

de boules, een dart-club, Toerlust.  En ik zal nog wel een paar vergeten zijn. 

Bij de één ben je lichamelijk misschien wat actiever bezig dan bij een ander, maar daar gaat het niet 

alleen om: het gaat ook om een gezonde leefstijl, om gewoon ‘lekker gezellig’ met anderen bezig te 

zijn. Denk aan een biljartclub, klaverjassen, sjoelen, enz. Al met al zal dat ‘de leefbaarheid’ van ons 

dorp vergroten. 

 

 ‘Rijk’ zijn we met een eigen zwembad, een eigen sporthal, mooie sportvelden. Ik hoor u denken: een 

eigen zwembad, een eigen sporthal – hoe lang nog? Beide hebben het moeilijk, financieel zitten ze in 

zwaar weer. Hoe zouden we hen kunnen helpen? Er zijn gelukkig mensen die bereid zijn gevonden 

om mee te denken: ‘Hoe nu verder? Wat kunnen we met elkaar doen om deze voorzieningen voor 

ons dorp te behouden?  Maar we zouden ook lid kunnen worden van een sportvereniging, de 

sporthal zou zo meer gebruikt kunnen gaan worden. Als u niet van zwemmen houdt, zou u op zijn 

minst donateur van ‘de Wieke’ kunnen worden, zou u af en toe daar wat vrijwilligerswerk kunnen 

doen. Zo kunnen we misschien ons zwembad open houden. Waar moet onze jeugd anders ’s zomers 

naar toe? 

 

Natuurlijk draait het bij dit alles niet alleen om het in stand houden van voorzieningen. Het draait 

natuurlijk om meer: het draait om uw eigen ‘lijf en leden’, uw eigen welbevinden, uw eigen 

gezondheid, de leefbaarheid van ons dorp. In dat kader wil ik ook graag uw aandacht vragen voor de 

activiteiten van ‘Nieuw Weerdinge gezond’. De mensen die 

daarbij betrokken zijn verdienen in mijn ogen een groot 

applaus! Maar ook een groot applaus voor alle mensen die 

deze middag mogelijk hebben gemaakt. 

 

Dames en heren, ik hoop dat u een leuke middag hebt(gehad) 

en denk eraan: “Eigenlijk leven we in een rijk dorp”. 
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TIEKS TWEEWIELERS, 28E KEER DE SLENERVELDTOERTOCHT VAN FTC TOERLUST 

 

De fietstoerclub Toerlust uit Nieuw-Weerdinge organiseert op 

zondag 17 november aanstaande voor de 28
e
 keer de jaarlijkse 

veldtoertocht vanuit het 't Haantje. De tocht leidt de deelnemers 

langs een met linten goed gepijlde route door de bossen rondom 't Haantje. 

De deelnemers kunnen kiezen uit 3 zeer aantrekkelijke routes over louter bospaden. Er zijn korte 

routes van 25 en 30 km, en een langere route van 50 kilometer. De begin- en eindkilometers gaan 

over prachtig heuvelachtig terrein. Tijdens de tocht kan men nog bepalen welke afstand men wil 

gaan rijden. Bij beide afstanden is er verzorging onderweg. Langs de route is er eveneens 

materiaalverzorging. De start van de Slenerveldtocht vindt plaats vanuit het Dorpshuis in 't Haantje. 

Kleedruimtes en douches zijn aanwezig. Na afloop kan men de fiets  reinigen. Er kan worden gestart 

vanaf  9.30 uur tot 10.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 (NTFU leden krijgen € 1,00 korting).  

 

Samenvatting: 

Evenement : Slenerveldtoertocht 

Datum  : Zondag 17 november 

Startplaats : Dorpshuis 't Haantje 

Starttijden : 9.30 - 10.30 uur 

Afstanden : 25 - 30 - 50 kilometer 

Inschrijfgeld : € 6,00 (€2,00 korting voor NTFU leden) 

 

Het fietsen van deze tocht is een uitstekende mogelijkheid om 

kennis te maken met onze vereniging en te ondervinden waar wij als leden, oud-leden (oa.) en 

vrijwilligers sterk in zijn; Het goed en zorgvuldig organiseren van deze toertocht. Al voor de 28e keer. 

Graag zouden we nieuwe enthousiaste leden willen verwelkomen om samen in clubverband plezier 

te beleven aan fietsen op zowel de ATB – als op de racefiets. In september hebben we een gulle 

bijdrage ontvangen van onze sponsoren om nieuwe clubkleding aan te schaffen. Aanvullende 

informatie over de veldtoertocht en onze vereniging is te vinden op de website van de club: 

 www.ftc-toerlust.nl    

 

Graag tot ziens op zondag 17 november. 
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EVEN VOORSTELLEN 

 

Mijn naam is Harry van der Veer (59), mijn vrouw heet Hanneke van der Veer-Raaphorst (55) en onze 

klassiek autistische zoon heet Tom (26). Op 22 november gaan wij samen met onze hond Sam en 2 

katten Anne en Saar verhuizen van Leiderdorp naar jullie mooie dorp Nieuw-Weerdinge. We hebben 

een prachtig huis kunnen vinden aan het Weerdingerkanaal met een ideale aanleunwoning voor 

onze zoon. Tom is altijd op ons als ouders aangewezen. Via dit stukje in de streekbode van Nieuw-

Weerdinge willen wij onze toekomstige dorpsgenoten hiervan al vast op de hoogte stellen. Dat 

scheelt ons veel uitleg en ongemakkelijke momenten. Tom ziet er aan de buitenkant uit als een 

doodnormale, leuke en lieve jongeman en heeft verder een gemiddelde intelligentie. Door zijn 

autisme is zijn beperking vooral op sociaal gebied. Hij gaat nu voor het eerst op zichzelf wonen en we 

zullen hem daar zeker in het begin nog veel bij moeten begeleiden.  Tom is erg op zichzelf, maakt 

moeilijk of geen contact met vreemden. Hij zal, als hij zonder waarschuwing aangesproken wordt, 

snel zijn gezicht afwenden en niets zeggen. Hij is dan niet onbeleefd, maar vooral angstig en begrijpt 

niet waarom hij aangesproken wordt. Als Tom echter vertrouwen heeft en gewend is aan zijn nieuwe 

omgeving, zal hij steeds beter kunnen communiceren met zijn nieuwe dorpsgenoten. 

Wij hopen op jullie begrip als toekomstige dorpsgenoten en vertrouwen erop dat hij zich zo snel 

mogelijk op zijn gemak zal voelen. 

 

Ik kom oorspronkelijk uit het onderwijs. Ik heb ruim 30 jaar voor de klas gestaan in het basis- en 

speciaal basisonderwijs. De laatste 10 jaar ben ik als zzp-er werkzaam als begeleider van kinderen en 

(jong)volwassen met een autisme spectrum beperking. Ik kan hier mijn onderwijsachtergrond en 

ervaringsdeskundigheid goed combineren. Door onze verhuizing naar Drenthe moet ik helaas 

stoppen met alle huidige begeleiding. Sommige jongemannen heb ik al jaren begeleid en het afscheid 

is lastig. Ik heb nu dus weer tijd om nieuwe begeleiding aan te nemen en in bijgevoegde advertentie 

ziet u een oproep hiervoor. 

Tot slot hopen wij op een mooie tijd voor ons gezin in jullie prachtige dorp en we vertrouwen erop 

dat we ons heel snel thuis zullen voelen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Harry, Hanneke en Tom van der Veer” 

 

 

HENGELSPORTVERENIGING NIEUW WEERDINGE  

De Wedstrijd – en Algemene Ledenvergadering van Hengelsportvereniging 

Nieuw Weerdinge zullen worden gehouden op woensdag 13 november 

a.s. te café DE Buurvrouw. Aanvang van de vergadering is om 19:30 uur.  

De secretaris.  
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ONTDEK HET PLEKJE 

 

De opgave in de vorige Streekbode leverde 1 onjuiste 

en 7 juiste oplossingen op. De foto is gemaakt van het 

fietspad naast de Ertsstraat vanaf de Meijersmarke in 

de richting van Nieuw Weerdinge. Als winnaar is, Rick 

Timmerman uit de bus gekomen. Hij kan de bon voor 

een droge worst ophalen.  

 

De nieuwe opgave. Waar is de hiernaast staande foto 

gemaakt.  

 

Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres 

streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 0591-

522091. De winnaar maakt kans op een droge worst van één van onze 

slagers. Als u de oplossing weet laat het ons weten. Niet geschoten is altijd 

mis, let wel op de juiste inleverdatum. Veel succes!! 

 

 

 

 

WOON & LIFESTYLE EVENT 17 NOVEMBER 

Sinds begin augustus is onze meubelwinkel Accent meubelen geopend. We zijn gevestigd aan het 

Eerste Kruisdiep 70 in Nieuw Weerdinge. In de winkel vind je vooral meubelen en woonaccessoires 

met een industriële uitstraling. 

Op zondag 17 november van 10.00 tot 18.00 uur organiseren we samen met onze buren Mijn 

Woninginrichting een Woon & Lifestyle Event. Deze dag kunt u onder het genot van een hapje en 

drankje niet alleen de laatste trends op het gebied van interieur maar ook op het gebied van vloeren, 

sanitair en raambekleding opdoen. Ook zijn deze dag de volgende bedrijven uit de regio aanwezig:De 

Salon Hair, Nails & Beauty, Ter Apel, Tjeerdsma Tuinmachines en Gereedschappen, Nieuw 

Weerdinge, Style by B Dameskledingzaak, Stadskanaal, Ha-Ra Anouk natuurlijke schoonmaak 

middelen, Naambordjes Tanja, Jantje Stap Bloem & Interieur, Nieuw Weerdinge, Bodywear 

Homeservice, Valthermond, Zandstra Schilderwerken, Stadskanaal, RM Kinderkleding, Ter Apel, 

Tupperware, Schoonheidssalon Kardewu, Zwartemeer, Foodmarket van Klinken, Nieuw Weerdinge. 

Kom gezellig langs en laat je inspireren! 
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JUBILEUMCONCERT LE GROUPE EVANGELIQUE 

 

Op zaterdag 9 november a.s. vindt het JUBILEUM CONCERT plaats van Le Groupe Evangélique. 

Wij bestaan dan 50 jaar! Dit 50-jarig bestaan wordt ’s avonds gevierd met een jubileumconcert dat 

gehouden wordt in De Goede Herdenker, Oude Roswinkelerweg 30 in Emmen, aanvang 19:30 uur.  

 

Alle oud leden (117) zijn 

uitgenodigd voor een 

reünie in de middag om 

elkaar te ontmoeten en 

herinneringen met elkaar 

te delen onder het genot 

van een hapje en een 

drankje. Samen met de 

huidige koorleden (26) zal 

een lied ingestudeerd 

worden en ’s avonds 

tijdens het concert uitgevoerd worden. De huidige leden komen uit Emmen en de regio. Dat wil 

zeggen van Buinerveen, Nieuw-Buinen, Stadskanaal, Mussel, Wedde en Onstwedde tot Nieuw-

Weerdinge, Weerdinge, Klazienaveen en Schoonebeek.  

Tijdens het jubileumconcert worden oude, maar zeker ook nieuwe nummers uit het repertoire ten 

gehore gebracht onder leiding van de band die speciaal voor dit jubileumconcert aangevuld is met 

extra muzikanten. De huidige dirigent Margriet Buirs is al vele jaren verbonden aan de groep, eerst 

als zangeres en later heeft ze het stokje overgenomen van Trijnie Hilberts. In het verleden hebben 

veel Emmenaren, maar ook mensen uit omliggende plaatsen – met veel plezier - gezongen bij Le 

Groupe Evangélique. De groep oefent elke maandagavond en treedt zo’n 10 tot 12 keer per jaar op in 

het noorden van het land.  

De entree kost 5 euro. De kaarten zijn in de voorverkoop bij Evangelische boekhandel Sola Scriptura 

Emmen of te reserveren via de website www.legroupeevangelique.nl , de Facebookpagina’s ‘Le 

Groupe Evangélique’ en ‘Reünie Le Groupe Evangélique’.  Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Bert van der Schoot, telefoonnummer 06-22655272 

 

 

 

 

SINTERKLAASINTOCHT  NIEUW WEERDINGE 

Om de intocht van Sinterklaas op zaterdag 23 november 

mogelijk te maken vragen wij u om een vrijwillige bijdrage. 

Overmaken kan op rekeningnummer:  NL02 RBRB 0706 6729 

33 t.n.v. Stichting Sinterklaas intocht nieuw. 
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SINTERKLAASACTIE KLEDINGKRINGLOOP 

Ook dit jaar willen we weer een sinterklaasactie houden bij de 

kledingkringloop en wel op vrijdag 30 november. Hiervoor willen we 

weer speelgoed inzamelen. Dus heb u nog speelgoed wat u kind niet 

meer gebruikt dan mag u het brengen bij Gretha Bos, Mandebroek 2 

in Nieuw-Weerdinge.Tel: 0591- 521600. 

Heb u geen speelgoed maar wilt u ons toch steunen dan is een 

donatie ook welkom. Dat mag op stichting kledingkringloop NL 

17RBRB 0852257538 

 

 

 

 

EVEN KENNIS MAKEN 

 

Mijn naam is Monique Kip. Na het succesvol afronden van mijn opleiding tot PMU-specialiste, ben ik 

vanaf 1 februari 2019 eigenaresse van “Permanent Lines”. Het is mijn studio voor permanente make-

up.( PMU) 

 

Permanente make-up is voor iedere vrouw die 

mooie, natuurlijke wenkbrauwen wil (tevens voor 

vrouwen die al mooie wenkbrauwen hebben maar 

vollere wenkbrauwen willen) En voor vrouwen die 

een mooie eyeliner boven en/of  onder het oog 

willen. Door middel van een naald of mesje, (ligt aan 

de techniek) breng ik pigmenten aan in de huid. Zo 

ontstaat er een natuurlijk effect die de normale 

make-up overbodig maakt. Dus geen gedoe in de 

ochtend met wenkbrauwen of eyeliners tekenen, je 

stapt  “opgemaakt “ uit je bed in de ochtend! 

 

Permanent Lines is gevestigd in het pand van 

“Haarstudio Klarianke “ Weerdingerkanaal NZ158.  
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Ik geef de afgelopen 10 jaar professionele ambulante begeleiding thuis of op school vanuit het PGB 

met name voor kinderen die weinig of geen onderwijs aankunnen, of hulp nodig hebben bij 

terugkeer naar school. Hiervoor heb Ik 30 jaar als groepsleerkracht in het basis- en speciaal 

basisonderwijs gewerkt. 

 

Omdat ik vader ben van een klassiek autistische zoon, kan ik mijn ervaringsdeskundigheid gebruiken 

bij het ondersteunen en begeleiden van de ouders. Heeft u hulp nodig bij contact met instanties en 

het aanvragen voor hulp voor uw familielid, ook hier heb ik ruime ervaring mee. Mocht uw kind 

problemen hebben met het meekomen op school. Ik geef ook huiswerkbegeleiding en bijles. Tevens 

bied ik begeleiding met muziek in de vorm van basis drumlessen in mijn eigen muziekruimte aan huis. 

           

 

Ervaring, een ontspannen houding, vertrouwen geven, flexibel kijken naar de mogelijkheden van 

kinderen/jongvolwassen en continuïteit in de begeleiding zijn sleutelbegrippen voor mijn succesvolle 

aanpak. Ik heb een diploma als volledig bevoegd onderwijzer, ruime ervaring als groepsleerkracht, 

ben een SKJ geregistreerde jeugdwerker, ingeschreven bij de KvK en ben in het bezit van een bewijs 

omtrent gedrag. Op mijn advertentie op de nationale hulpgids kunt u verdere gegevens zien en vele 

aanbevelingen.         www.nationalehulpgids.nl/profiel/hulp/id/33478 

Mocht u interesse hebben, aarzel dan niet contact met mij op te nemen voor een vrijblijvend 

gesprek. 

  

Contactgegevens: 

Harry van der Veer 

vdVeer PGB begeleiding 

Weerdingerkanaal NZ 42b 

7831 HC Nieuw-Weerdinge 

KvK nummer 65540751 

SKJ nummer 100013433” 

 



De Streekbode  -  7 november  2019 
 

 

 

10



De Streekbode  -  7 november  2019 
 

 

 

11

 

 

 

 

 

Bijscholing Verkeersveiligheid 
voor alle leeftijden! 

 
 

Deze cursus bestaat uit slechts één lesavond en 
wordt gehouden op: 

 
Maandag 18 november 2019 in de Badde. 

Aanvang 19.30 uur. 
 

Deze voorlichtingsavond is geheel gratis. 
(incl. koffie / Thee) 

 
 

Deze avond staat onder deskundige leiding van  
Mevr. L. Berends-Jalving, 

rijschoolhoudster hier in Nieuw-Weerdinge. 
Laat deze kans niet voorbij gaan en zorg dat u op 
verkeersgebied weer op de hoogte gesteld wordt 

van de vele veranderingen. 
 
 

Wij zijn zeer gesteld op uw aanwezigheid! 
 
 

Bestuur Veilig Verkeer afd. Nieuw-Weerdinge. 
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      BINGO    
 

Wilt u gezellig een avond naar de Bingo? 

 

 

Kom dan zaterdag 16 november naar: 

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge 

 

Aanvang 19.30 uur 
Inleggeld € 5,00 

Hiervoor 9 ronden + 3 superronden. 
 

U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis. 

 

Neem dus pen of stift mee en kom gezellig meedoen. 

 

 
 

 


