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Afd. Nieuw-Weerdinge

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 23 februari 2012, 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 20 februari 2012 bij:
Dhr. R. Meursing (tel. 0591-522868)
Mevr. H. Bolk-Schoonbeek (tel. 0591-521818)
IJSVERENIGING DE SCHAATSMARKE.

Onlangs zijn we weer bij u aan de deur geweest met de lidmaatschapskaarten. Aangezien we niet
iedereen thuis hebben kunnen bereiken, kunnen diegene die hun lidmaatschapskaart nog niet
hebben ontvangen deze alsnog ophalen op onderstaand adres. De kosten voor het lidmaatschap zijn
€ 5,00
U kunt tussen 17.00 en 19.00 uur terecht bij K van Wijk.
Weerdingerkanaal z.z. 213 te Nieuw-Weerdinge.
Het bestuur.
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VOORBEREIDINGEN ZWEMSEIZOEN ZWEMBAD DE WIEKE

Allereerst wil het bestuur van zwembad de Wieke zijn
verontschuldigingen aanbieden. Na het winnen van de Pluim 2011
door de vrijwilligers van het zwembad, hebben we u, als lezer van
de Streekbode en inwoner van Nieuw-Weerdinge, bedankt voor uw steun en stem. Ook de dames
Dika en Knelske, hebben we bedankt voor hun komisch optreden tijdens de nieuwjaarsreceptie. Een
optreden waarin de dames enige uitleg gaven over de inkomsten en de kosten van het zwembad en
een spontane oproep deden om toch donateur van het zwembad te worden.
Maar in alle vreugde en blijdschap over het winnen van de Pluim zijn we helemaal vergeten om ook
enkele andere mensen te noemen. Daarom willen we hierbij, met het “schaamrood op de kaken”,
alsnog de Pluim commissie, burgemeester Bijl, de organisatie van de nieuwjaarsreceptie , de
playbackgroep en de vrijwilligers van de Badde bedanken.
De afwikkeling van het jaar 2011 is nog in volle gang, met onder andere het opmaken van de
jaarrekening en de nasleep in verband met de vernielingen vorig jaar juli bij het zwembad.
Ondertussen lijkt het nog ver weg voordat het zwembad open gaat, maar niets is minder waar. Over
3 maanden is het zwemseizoen alweer begonnen. Het contract met de badmeester is weer getekend
voor 6,5 maanden, met ingang van 1 maart. Achter de schermen wordt zowel door het bestuur, als
door andere vrijwilligers, hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het seizoen. En leden van de
activiteitencommissie zijn als vrijwilliger druk bezig met het voorbereiden en organiseren van
activiteiten.
Vrijwilligers zijn, zoals u kunt lezen, ook dit jaar weer onmisbaar voor het zwembad. Voor de
schoonmaak, de kiosk, het onderhoud, de activiteiten; alle handen kunnen we gebruiken en zijn we
nodig. Aarzel niet en meldt u aan: we zijn ook u nodig om samen het zwembad voor NieuwWeerdinge te behouden. U kunt zich tijdens de voorverkoopdagen als vrijwilliger aanmelden, of nu
alvast bij een van de bestuursleden.
Enkele datums die u alvast kunt noteren:
de voorverkoopdagen voor abonnementen en tevens de inschrijvingen voor zwemlessen zijn op
donderdagavond 5 april van 18.00 tot 20.00 uur en zaterdag 21 april van 10.00 tot 14.00 uur.
De officiële opening van het seizoen zal op zaterdag 28 april zijn. Met als laatste dag van het seizoen
zondag 2 september. Inschrijfformulieren voor abonnementen zullen in de Streekbode worden
geplaatst. Informatie over abonnementen, zwemlessen in ons zwembad en zwemlessen in het
algemeen kunt u in een volgende Streekbode vinden.
Het bestuur van zwembad de Wieke
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KERKDIENSTEN

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
12 februari
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
19 februari
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
12 februari
Tijd: 9.30 uur, voorganger: dhr. De Raaf
19 februari
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum
Gastendienst (Vocalband True Desire)

DANSEN IN DE BADDE

Zaterdag 11 februari is er dansen in de Badde.
U kunt er stijldansen, oude dansen en country dansen.
Aanvang 20.00 uur.
U bent van harte welkom!!!!!
TITAN-NIEUWS

TITAN beleefde een perfecte herstart van de competitie. In de eerste
competitiewedstrijd bleek TITAN ook al met 4 – 1 te sterk geweest voor Sleen. De
return in Sleen werd door TITAN door goals vlak voor – en vlak na rust beslist. Kort
voor tijd verhoogde TITAN de score nog naar 0 – 3. Met 27 punten uit 13
wedstrijden staat TITAN nog steeds op een keurige 3e plaats.
Koning Winter regeert nu eerst in Nederland. We moeten dus afwachten of er de
komende weken wel kan worden gespeeld. De eerstvolgende thuiswedstrijd is:
Zondag 19 februari

TITAN – Wildervank

Aanvang 14.00 uur

U bent van harte welkom op het sportpark aan de Raiffeisenstraat!
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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: Ladder 3x9
sporten, in goede staat,
€50,= tel. 0591 353578

Te koop: 2 paar schaatsen,
lage noren maten 28 en 42
€30,=. Tevens een
houtdraaibank m.t. prijs in
overleg, 1 persoonsledikant
€10,- en oude luidspreker
P.T.T. €10,-. Tel. 0591 352269
/ 06 40842970

PLASTIC AFVALZAKKEN IN DE BADDE
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Evangelisatie/ zangdienst
19 februari 2012

Thema: Begrijpend lezen

m.m.v.
Chr. Dameskoor ANIMAMEA
o.l.v. Gea Wolters
Waar:
Hoe laat:
Voorganger:
Organist:

Het Anker, Nieuw- Weerdinge
19.00 uur, voorzang vanaf 18.50 uur
ds. P.A. van Elten
Joh. Huitsing
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GREPEN UIT HET VERLEDEN,

Middenstand in Nieuw-Weerdinge
Foto is van pand familie Pragt aan het Weerdingerkanaal. n.z. 183. In de vorige streekbode ben ik
geëindigd bij Weerdingerkanaal n.z. 176.
Ik ga verder met nr. 181, daar was de schilder en hobbyzaak van H. Sluiter gevestigd. Aan n.z. 183 zat
smederij van de familie Pragt. In 1893 oefende Henderikes Pragt zijn beroep als smid al uit aan de
Weerdingermarke. Rond 1900 werd het pand aan het Weerdingerkanaal n.z. 183 in gebruik
genomen, toen was de aanduiding van dit gebied nog Weerdingerveen. Later had de familie Pragt
ook een loondorsbedrijf, hun werkzaamheden hadden ze vooral in de polders. Op nr. 184 was
boekhandel en drukkerij R. Boonstra gevestigd. In 1966 nam T. v.d. Berg de zaak over . Nr. 187 was
een voormalig schoolmeesterswoning, die is gebouwd in 1898. Hier heeft Freek Goeree in de
jaren 70 van de vorige eeuw als zelfstandig bakkersventer gewoond. De twee zoons Jan en Gert
legden hier de basis van Totaal Installatie Bureau Goeree nu gevestigd in Emmen.
Reactie 521703 B.B.
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?
Kom dan zaterdag 18 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 pen of stift mee en kom gezellig meedoen.
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IT GIET HINNE, MAAR GIET IT OAN? OF GIET IT OER?

Het gaat los, maar gaat het gebeuren? Of gaat het over? Het
gaat natuurlijk weer over het weer. Piet Paulusma laat op
het moment dat ik dit stukje schrijf (dinsdag 31 januari) op
zijn website weten dat ‘het los gaat met de winter’, vorst
dus maar betekent dat ook dat er een eventuele Elfstedentocht zou kunnen worden georganiseerd?
Want zodra ‘het begint te vriezen, dan ontdooien de Friezen’ zegt de spreuk op het tegeltje.
Toch eens even kijken naar de ijsverwachting op de website van het KNMI. Dat lijkt gunstig, het
ijsgroeimodel geeft een ijsdikte aan van 12,5 tot 20 cm ijs voor dinsdag 14 februari. De ‘gemalen’
draaien al niet meer en er geldt een vaarverbod voor de diverse Friese kanalen en meren. Als u dit
leest zal het vast en zeker al streng hebben gevroren en er al heel wat ijspret zijn geweest. Maar zal
de ‘tocht der tochten’ er ook komen? Eens even een kijkje nemen op de website www.elfsteden.nl
wat zeggen ze er daar van, onder het kopje “ijs en weer”:
‘Bij de Elfstedentocht is de weersgesteldheid van groot belang. Het bestuur staat daarom tijdens
strenge vorst bijna permanent in contact met het KNMI en met de Friese weerman Piet Paulusma.
Voor het doorgaan van een Elfstedentocht moet het ijs op bijna de gehele route- bijna 200 kilometerminimaal vijftien centimeter dik zijn. Bij aanhoudende vorst meten de rayonhoofden ten minste
eenmaal per dag de dikte van het ijs. Soms worden er ijstransplantaties uitgevoerd op die stukken
waar wakken aanwezig zijn. Als de tocht is afgekondigd worden er op de te zwakke plekken in de
route ‘Klúnvoorzieningen’ gebouwd. Dit zijn houten betimmeringen die over de zwakke plekken in
het ijs of op de kant zijn geplaatst en waar de schaatsers overheen kunnen lopen. Ook wordt veel
gebruik gemaakt van tapijt en rubbermatten.’
Zeer kort samengevat en vrij vertaald: Als de rayonhoofden bij elkaar komen dan pas ‘Giet it miskien
oan’. (behalve voor o.a. lidnummer: 63147)
GB
OPENBARE REPETITIE EMMENS MANNENKOOR

Grote Kerk – Emmen
Op zaterdag 18 febr.a.s. om 13.00 – 15.00 uur
Het Emmens Mannenkoor bestaat dit jaar 60 jaar en wil
naar 60 leden. Mannen die van zingen houden, worden van
harte uitgenodigd, om een paar liedje s met ons in te
studeren. Ervaar hoe het voelt, om in een mannenkoor te
zingen en geniet met ons van een hapje en een drankje.
Oefen een maand lang vrijblijvend en gratis mee met EMK.
Beslis dan pas of u wilt blijven en meedoen met ons Jubileum- concert op 27 okt.a.s.in de Muzeval.
Zingen is leuk
Zingen is gezond
Zingen verdrijft stress
Zingen verdrijft je weerstand
Zingen moet ………….gewoon!
Aanmelden bij secr. Ab Stoffers, tel. 0591-521644
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DE SPANNING STIJGT……….

De spanning stijgt…. Na maanden van hard werken en organiseren is het bijna weer zover. De 16e
Hersenstichting collecteweek gaat van start in de week van 6 t/m 11 februari. In de zes jaar dat ik
voor de Hersenstichting werk zijn de locaties van
waaruit de collecte wordt georganiseerd meer dan
verdubbeld. Vanuit ruim 230 locaties worden
collectebussen uitgedeeld aan 3000 collectanten.
Ik hoop dat we met z’n allen weer meer ophalen
dan vorig jaar. Dan kan er nog meer onderzoek
gedaan worden en dat is noodzakelijk, want alleen wat we begrijpen kunnen goed we behandelen!
Heeft u plaats voor bijgevoegd persbericht en/of voor de stoppers? Alvast heel hartelijk dank!!
Ook ben ik altijd bereid tot het geven van een interview.
Met vriendelijke groet,
Joke Berendsen,
promotor regio Drenthe zuid, Overijssel en Noordoostpolder.
06 – 55 30 89 88 (dinsdag, woensdag, donderdag)

VIOLENACTIE OBS ‘T KOPPEL

Wegens overweldigend succes komen de kinderen van
onze school alweer voor het 5e jaar in week 7 en 8 (
14 t/m 22 februari) bij u langs om uw bestelling voor
onze violenactie op te nemen.
Ook dit jaar komen deze violen weer van onze vaste
leverancier, zodat u en wij weten dat de kwaliteit goed is.
Op de bestellijst die de kinderen bij zich hebben staat vermeld wat er besteld kan worden en wat de
violen zullen kosten. U kunt hierop uw bestelling in vullen, zodat wij weten wat er besteld moet
worden.
Om de kinderen niet met het geld over straat te laten lopen dient de betaling van de bestelde violen
te geschieden bij de aflevering op zaterdag 17 maart 2012
Op deze zaterdag zullen wij vanaf 9.00 uur de violen bij u
thuis afleveren.
Wij rekenen ook dit jaar weer op uw medewerking en
hopen op een succesvolle actie.

Alvast bedankt voor uw bestelling,
Ouderraad OBS ’t Koppel
Nieuw Weerdinge
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WIE EN WAT IS NU EIGENLIJK DE STAVO

De STAVO staat voor : Stichting Activiteiten Voor Ouderen
Het bestuur bestaat uit Els Tiems , Jantje Super, Annie op ’t Ende , Martje Hilgen en Ina Middel.
Wij hebben tot doel om zoveel activiteiten voor ouderen te organiseren om deze groep mensen,
achter de gordijnen vandaan te halen
en een
gezellige middag te bezorgen.
Zo zijn er in de badde o.a.de volgende
activiteiten:
-

Bingomiddagen iedere donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur.

- Kaartavonden iedere donderdagavond van 19.30 uur tot 22.30 uur.
Verder zijn de volgende clubs actief in de Badde:
Biljarten , dansen , koersbal en sjoelen.
Is dit iets voor u , kom dan gerust eens langs. Zie tijden streekbode.
Ook organiseert de STAVO o.a.:
-

Een jaarlijks uitje voor mensen die deelnemen aan bingomiddagen en kaartavonden.

-

Eens per jaar een modeshow.

-

Gezellige avonden met muziek of toneel.

- En natuurlijk het kerstdiner dat iedere jaar gegeven word.
Het kerstdiner wordt ondersteund door : vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge.
: Emmen Revisited : Idee voor de Buurt
Hiervoor natuurlijk onze hartelijke dank.
Bij al die activiteiten worden wij ondersteund door een stel fijne vrijwilligers.
Heeft u een idee voor iets nieuws , dan kunt u zich melden bij het bestuur.

KERSTVIERING STAVO

De Stavo hield 17 december weer haar jaarlijkse kerstviering. De zaal was tot de laatste stoel bezet.
Men kon genieten van een heerlijk stampotbuffet en een toetjes- en ijsbuffet, gemaakt door Gerard
en Willeke Dijkstra. Het was helemaal top. De muzikale begeleiding werd verzorgd door Menu
Complet, ook dit overtrof alles. We kunnen als Stavo, dan ook heel voldaan terugkijken op een mooie
kerstviering.
Door de steeds toenemende belangstelling ieder jaar, zullen
we de regels moeten aanpassen. De middag is bestemd
voor mensen vanaf 55 jaar, die in Nieuw Weerdinge wonen,
of mensen uit buitendorpen, maar alleen als zij deelnemen
aan activiteiten van de Stavo.
We hebben dit moeten besluiten, omdat we mensen uit ons
eigen dorp anders moeten weigeren, door ruimtegebrek.
Door persoonlijke omstandigheden is dit stukje wat laat
geplaatst. Mijn excuses.
Ina Middel
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maandag 30 april
Sportpark Nieuw-Weerdinge

Meld nu je team aan.
Nog nooit meegedaan?
Informeer dan bij een van onderstaande personen.

Roel de Boer
Tel. 522079

Kiny Wachtmeester
Tel. 521381

Aanmelden, het liefst per E-mail bij:
rrdeboer@hetnet.nl
m.v.v. de naam van het team.
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--------------------------------------------Te koop:
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2 pers. Bed + Ombouw, 2 Ladenkasten
+ 2 Spiegels. € 50,00. 0591-521278
--------------------------------------------Te Koop:
Rollator kl. Blauw, brede banden
+ boodschappenmand € 50,00
Tel. 0591-521278 (z.g.a.n.)
--------------------------------------------Twee Bakkersschorten en een
Bakkersbroek mt. 62, € 25,00
Tel. 0591-521465
---------------------------------------------Te Koop:
Cremer Compressor, 2 cil.
Met 60 ltr Tank. Vr.pr. € 160,00
Tel. 0628562678
--------------------------------------------IJsvereniging De Schaatsmarke.
Onlangs zijn we weer bij u aan de deur geweest met de lidmaatschapskaarten.
Aangezien we niet iedereen thuis hebben kunnen bereiken, kunnen diegene die hun
lidmaatschapskaart nog niet hebben ontvangen deze alsnog ophalen op onderstaand
adres. De kosten voor het lidmaatschap zijn € 5,00
U kunt tussen 17.00 en 19.00 uur terecht bij K van Wijk.
Weerdingerkanaal z.z. 213 te Nieuw-weerdinge.
Het bestuur.
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