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GREPEN UIT HET VERLEDEN
Middenstand in Nieuw-Weerdinge.. Vervolg Weerdingerkanaal z.z.
Van Oosten heeft op nr. 104 gewoond, hij was kruidenier. Daarnaast op z.z. 105, had Johannes
Venema hier voor de tweede wereldoorlog een margarinefabriek, genaamd De Vrijheid. Aan het
Weerdingerkanaal z.z. 115, woonde de familie Blaak. Ze hadden een kruidenierswinkel van 1935 tot
1946. Daarna was dhr. Zwart hier kruidenier van 1946 tot 1950. Jan Idema heeft hierna de
kruidenierszaak gehad tot jaren zeventig ?
Familie Idema had hier tevens de verkoop van brandstof (eierkolen, stookolie en butaangas.)
Op nr. 125 vestigde Jacob Lestestuiver zich hier in 1913 als slager. In 1915 bouwde hij een nieuwe
winkel aan het Weerdingerkanaal n.z. nr. 9 waar hij tot 1920 slager was. De familie Lestestuiver
vertrok toen naar de stad Groningen. In het pand z.z. 125 is na 1915 v.d. Kaap nog een aantal jaren
slager geweest. Foto is van pand z.z. 125 gemaakt in 1914. Jacob Lestestuiver en zijn vrouw Johanna
Leutscher staan in deur opening.
Reactie 521703 B.B.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
11 november
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
18 november
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Akkerman
Baptisten gemeente de Open Poort:
11 november
Plaats: de Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger: dhr. van Norden
18 november
Plaats: de Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger ds. Pflaum gastendienst

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

Gevraagd: Rommelmarktspullen. Wij halen het gratis
bij u op.
Tel. 0591-521497 of 06-40472420

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

Bij deze bied ik mij weer aan om de dagen rond
5 december bij u langs te komen als ZP.
Voor reservering of vragen:
henryregts@hotmail.com en/of 06 51516822
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TITAN-NIEUWS
In de afgelopen twee streekbodes stond geen TITAN-nieuws. Vandaar nu verslag
van een vijftal wedstrijden.
Eerst kwam SVV’04 op bezoek in Nieuw-Weerdinge. TITAN nam al snel een 1 – 0
voorsprong en kreeg kansen op 2 – 0. Maar SVV’04 blijft in de wedstrijd en
profiteert van een misverstand in de verdediging en brengt daarmee de
russtand op 1 – 1. Het blijft ook in de 2e helft een aantrekkelijke wedstrijd en de Schoonebekers
nemen halverwege de 2e helft brutaal de leiding. TITAN vecht zichzelf terug in de wedstrijd en scoort
de 2 – 2. Daarna ook nog een grote mogelijkheid voor de volle winst, maar de kans wordt jammerlijk
gemist en een terecht gelijkspel blijft op het bord staan.
Vervolgens de uitwedstrijd tegen Veendam 1894, een stugge ploeg die sterke en zwakke resultaten
met elkaar afwisselt. TITAN bepaalt echter het spel in deze wedstrijd en bouwt al voor rust een
verdiende 2 – 0 voorsprong op. In de 2e helft kan Veendam ook niet echt een vuist maken. Tegen het
eindsignaal weten ze toch nog te scoren, eindstand 2 – 1 voor TITAN. De eerste overwinning en
daarmee de drie punten zijn binnen.
In de volgende thuiswedstrijd is medekoploper TEVV te gast. Een interessant duel waarvoor zelfs RTV
Drenthe naar Nieuw-Weerdinge is gekomen om beelden te maken. TEVV laat zien niet voor niets in
de bovenste regionen mee te doen. Halverwege de 1e helft nemen ze de leiding. Een afvallende bal
uit een corner wordt perfect ingeschoten. Na rust kwam TITAN sterk uit de startblokken en maakte
vlot gelijk. Althans dat dacht iedereen. Alleen de scheidsrechter dacht er anders over en keurde de
goal af wegens buitenspel. Het bleef een boeiend duel en TITAN kreeg halverwege de 2e helft een
vrije bal op een ideale plek. Met veel gevoel werd de bal strak in de hoek gekruld en bracht TITAN de
1 – 1 eindstand op het scorebord.
Vervolgens nog uitwedstrijd tegen Bargeres. Tot dan hadden deze pas twee tegengoals geïncasseerd
in 6 wedstrijden. Blijkbaar beschikken ze over een sterke verdediging. Maar TITAN kwam sterk uit de
startblokken en nam al na een kwartiertje een 1 – 0 voorsprong. Niet lang daarna werd de
voorsprong uitgebreid naar 2 – 0 uit een zuiver afstandschot. Met deze comfortabele voorsprong
werd de rust gehaald. Zo’n tien minuten na rust moest TITAN vanwege een tweede gele kaart met 10
man verder. Men was van slag en uit de eerste de beste aanval scoorde Bargeres tegen. Toen
Bargeres even later ook nog een toegekende penalty benutte leken de kansen voor TITAN verkeken.
Maar toch herpakten de Rood-Witten zich en zochten weer de aanval. Zo’n 10 minuten voor tijd
werd de strijdlust beloond en werd weer een voorsprong genomen. De 2 – 3 voorsprong werd
gekoesterd en tot het eindsignaal vastgehouden.
Na een vrij weekend kwam Sleen op bezoek in Nieuw-Weerdinge. In de eerste helft nam TITAN een
verdiende 1 – 0 voorsprong. Op slag van rust kwam Sleen op gelijke hoogte. Na rust pakte TITAN de
draad weer op en nam weer een voorsprong, maar verzuimde vervolgens om deze uit te breiden.
Toen Sleen vijf minuten voor tijd een strafschop kreeg, leek TITAN weer onnodig punten te laten
liggen. Wat volgde was echter een knotsgekke slotfase waarin TITAN nog drie keer scoorde en Sleen
ook nog een keer, eindstand 5 – 3.
TITAN maakt met deze resultaten een flinke sprong voorwaarts op de ranglijst. De derde plek wordt
nu ingenomen.
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De eerstvolgende thuiswedstrijd is:
Zondag 2 december TITAN – Wildervank Aanvang: 14.00 uur
U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat!

WEDSTRIJD- EN LEDENVERGADERING HSV NIEUW-WEERDINGE.
De wedstrijd– en ledenvergadering van Hengelsportvereniging Nieuw-Weerdinge zal worden
gehouden op woensdag 28 november a.s. te café Oosterhof. Aanvang van de vergadering is 19:30
uur.

IN GESPREK MET……… JAN AAY
Op 15 augustus stond er in het Dagblad van Het
Noorden een mooi artikel: ‘Jan Aay creëert zijn
eigen fuchsiaparadijs’. Na getipt te zijn maakte
ik een afspraak. Als import Nieuw-Weerdinger
was het wel even zoeken naar het
Noordveenkanaal NZ 19. Het weggetje in en
daar aan het eind ligt inderdaad een prachtige
tuin, het privéparadijs van Jan. Een heus
minipark op een bijna verscholen plek. We
wandelen de tuin in en meteen begint Jan
enthousiast te vertellen.
Wie bent u en hoe lang woont u al in Nieuw Weerdinge?
“Ik ben Jan Aay, 77 jaar en woon hier nu al weer 36 jaar. Na mijn scheiding ben ik vanuit het westen
hier naar toe gekomen. Zonder geld en zonder werk. Ik heb deze plek gekocht vanwege de goedkope
grote lap grond”.
Hoe kwam u in de krant afgelopen zomer?
“Een half jaar geleden ongeveer schreef er iemand een stukje over fuchsia’s in de krant. Naar mijn
mening stonden daar een aantal onjuistheden in. Ook zijn er veel misverstanden over fuchsia ’s. Het
bleef maar in mijn hoofd rondspoken en toen heb ik zelf de krant gebeld. Er kwamen een journalist
en een fotograaf en zo is het gekomen. Ik heb er wel reacties op gehad en er zijn ook mensen komen
kijken. Mensen die mij kennen komen wel eens met
een groepje en dan geef ik allerlei tips”.
Sinds wanneer heeft u deze tuin?
“Toen ik hier ben komen wonen was het een stuk
grasland en ik wist meteen dat ik er een ideeën tuin
van wilde maken. In eerste instantie wou ik me
richten op mensen met een handicap en ze laten
ervaren wat voor mogelijkheden er allemaal zijn.
Maar iemand van een blinden instelling vond het hier
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veel te klein. Dus dat is er niet van gekomen, maar wel zo als het nu is. En dat is allemaal vrij
eenvoudig te realiseren. Je hoeft niet perse dure dingen te kopen om er iets moois van te maken. Je
moet er alleen even opkomen en dat wil ik mensen wel laten zien en weten. Niet iedereen hoeft het
mooi te vinden hoor, maar ik vind het wel mooi. Enkele bomen moeten wel gesnoeid worden want
die nemen te veel licht weg. Ook heb ik nog genoeg hoekjes waar ik nog wat mee wil. Ik ben van plan
om 103 tot 105 jaar te worden want eerder ben ik hier nog niet klaar”.
Overal in de tuin staan fuchsia’s …,
“Ja, dat is een terugkerend iets. Ik vind ze erg mooi. Sommige staan al twaalf jaar hier, waarvan
gezegd word dat ze niet winterhard zijn. Kijk toch eens hoe mooi enkelen er nog bij staan. Ik ben een
aantal jaren lid geweest van een fuchsiaclub. Een paar weken terug heb ik nog enkele nieuwe gepoot.
Er zijn zoveel verschillende en met prachtige kleuren. Zó mooi en zó goedkoop”.
Hoe komt u aan al de kennis over de planten en de tuin?
“Vroeger toen ik naar school liep zag ik al allemaal bloemen en planten om me heen. Ik ben
jarenlang tuinman geweest, heb gewerkt bij een hovenier, cursussen gevolgd en ben liefhebber van
alles wat groeit en bloeit”.
Terwijl we lopen over de slingerpaadjes met overal leuke doorkijkjes, een vijver en naast de fuchsia’s
nog veel meer planten, struiken en bomen, raakt Jan maar niet uitverteld. Her en der in de tuin staan
knusse, met oude spulletjes, ingerichte kleine huisjes. Verschillende familieleden hebben daar al in
geslapen.
Hij zou best wat meer mensen willen bereiken maar wil niet vast zitten aan bezoekers. “Die man van
de krant wilde al dat ik een bordje bij de straat zou
zetten om duidelijk te maken wanneer mensen
welkom zijn”. Maar hij heeft nog zo veel te doen.
Biljarten is de andere grote hobby waar hij veel tijd
in steekt. In de Badde en in Weerdinge speelt hij
regelmatig, ook staat er in zijn nieuwe schuur een
eigen biljart. Jan is een bezige bij en wie weet zien
en horen we in de nabije toekomst nog wel veel
meer van hem. Dank u wel voor deze ontzettende
leuke, verrassende en leerzame middag. Ik kom
zeker nog een keer terug.
GB

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 10 november is er dansen in de Badde.
U kunt er stijldansen, oude dansen en country dansen.
Aanvang 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

5

De Streekbode - 8 november 2012

BESTUURSWISSELING BIJ ZWEMBAD DE WIEKE
Hierbij willen we u melden dat er enkele wisselingen en aanvullingen zijn
geweest in het bestuur van zwembad De Wieke, gedurende en na afloop
van zwemseizoen 2012. Belinda Helder heeft ruim voor aanvang van het
afgelopen seizoen al aangegeven om met haar bestuursfunctie te willen
stoppen aan het einde van het seizoen, dit wegens te drukke
werkzaamheden. We willen hierbij Belinda nogmaals heel erg bedanken
voor haar jarenlange inzet voor het zwembad. Het bestuur heeft Tina
Tjeerdsma bereid gevonden om per oktober de functie met bijbehorende taken over te nemen.
Tevens hebben we Gerard Hilgen bereid gevonden om per oktober het bestuur te komen versterken.
Zodat er ook nu weer een brede en gevarieerde bestuursbasis is ontstaan.
Gedurende het seizoen zijn er enkele onderlinge wisselingen in de bestuurstaken geweest. Het
bestuur van zwembad De Wieke bestaat per oktober 2012 uit de volgende personen, met de daarbij
bijbehorende functies:
Bert Rutten - voorzitter, Francisca Minnaar - secretaris
Carla Neef - vice-voorzitter, Jannet Hofman - penningmeester
Uinko Brouwer - coördinatie onderhoud, Derk-Jan Smith – coördinatie onderhoud
Tina Tjeerdsma – coördinatie schoonmaak, Gerard Hilgen – coördinatie activiteiten
We hopen hierbij meer duidelijkheid te hebben gegeven over wie zitting heeft in het bestuur en
welke (deel)taken men daarin heeft. Waarbij er uiteraard wel de opmerking gemaakt moet worden,
dat zonder de inzet van de vele overige vrijwilligers bij alle werkzaamheden, het bestuur van het
zwembad zijn taken niet kan uitvoeren. We hopen u dan ook in seizoen 2013 (weer) als vrijwilliger,
gebruiker en bezoeker in het zwembad te mogen ontmoeten.
Het bestuur van zwembad De Wieke

ZONNEBLOEMNIEUWS
Zes oktober j.l. zijn we met een aantal mensen uit Nieuw-Weerdinge naar Veenoord geweest.
Daar werd een gezellige middag, door de regio zonnebloem georganiseerd, voor mensen uit diverse
plaatsen.
Cabaret groep “2 recht 2 averecht”, traden voor ons op in restaurant d’’Aol Meul, wat bij de mensen
zeer in de smaak viel.
Ook de inwendige mens werd niet vergeten en we kregen koffie, thee, hapjes en drankje.
Al met al was het een geslaagde middag.
Zonnebloemvrijwilligers
Afdeling Nieuw-Weerdinge
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?
Kom dan zaterdag 17 november 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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BRANDWONDENCOLLECTE OPBRENGST
De Brandwondencollecte heeft in ons dorp, het mooie bedrag van € 1161,19
op gebracht. Alle collectanten, wil ik hiermede bedanken voor hun inzet, want
het gebeurt menigmaal, dat de bewoners niet thuis zijn en dat ze nog eens weer langs moeten
komen! Maar hun moeite werd beloond, we hebben € 65,00 meer opgehaald, dan in 2011. Ook u
allemaal, die spontaan gegeven hebben, hartelijk bedankt!
Van de collectanten werden de volgende dames en heer , in de bloemetjes gezet, vanwege hun
trouwe inzet n.l.
Mariska Dexter ontving een oorkonde en de zilveren pin! Zij heeft al 15 jaar gecollecteerd voor de
Brandwondenstichting!
Nancy Wijnholds, Ina Deuring en Jolanda Lever, ontvingen alle drie een oorkonde voor 10 jaar trouwe
dienst en
Jose Lake, Nikki van der Sluis en Arie Groenwold kregen een oorkonde voor 5 jaar collectant geweest
te zijn.
Namens de Brandwondenstichting allemaal BEDANKT
Kiny Wachtmeester

NWVV 1 PRESENTEERT NIEUWE WEDSTRIJDTENEUS
Naar lang wachten was het dan eindelijk zover. NWVV 1 presenteerde op 29 september 2012
officieel hun nieuwe wedstrijdtenues en trainingspakken.
Het heeft een tijdje geduurd doordat er een wisseling was bij de hoofdsponsors. Hilgen Bolk
Installatietechniek is er naar heel veel trouwe jaren sponsoring vorig seizoen mee gestopt.
Het onstaande gat naast Fysiotherapie Ter Apel werd opgevuld door Handelsonderneming Sanders –
Stap.
Voordat de formatie van trainer Johan Piening op de foto ging met de nieuwe sponsors, werden de
sponsors door voorzitter Fokko van Oosten hartelijk bedankt. En hij gaf ze als presentje een shirt in
een lijst.
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DE HUNZE NADER BEKEKEN
De IVN-afdeling Emmen e.o. houdt op woensdag 7 november een lezing over de Nieuwe Natuur van
de Hunze.
Op onnavolgbare wijze vertelt Dhr. Geert de Vries over de veranderingen die hebben plaatsgevonden
in het stroomgebied van het riviertje de Hunze. Vanaf de oorsprong bij Exloo tot aan de monding in
het Zuidlaardermeer hebben werkzaamheden er toe geleid, dat de oude loop weer hersteld werd. Nu
de natuur hier weer vrij spel heeft komt de flora en fauna op wonderbaarlijke wijze terug. De lezing is
openbaar, begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het zaaltje van Looakerhof aan de Looacker
29a in Angelslo in Emmen.
De toegang is gratis.
Coördinatie: Dick Haverkamp, tel. (0591) 531969

NIEUW WEERDINGERS WEER BESTAND TEGEN DE GRIEP! (foto)
Op zaterdagmorgen 27 oktober werd er door menigeen weer een griepprik gehaald in de
dokterspraktijk. En nu maar hopen dat de griep aan ons voorbij gaat.
Wat is Grunniger griep?
Bonzen in d’kop, hoamer geklop
Neuze potdicht, pien in ’t gezicht
Pien in de strödde en killende koezen
Zinken in d’ hazzens.
Piene in d’aams, kramp in daarms
Polze aan ’t joagen, tonge besloagen
Pien in de rogge en pien in de bainen
Toonen as ies en vouten as stainen
Koorz as’n peerd, hieldal niks weerd.
Stief as’n ladde, smoak – arre gadde!
Ogen aan ’t troanen en haildal rood
Kop en bainen, binnen zwoar as lood.
Almoar aan ’t rillen, dörst nait te stillen
Tanden geklapper, aaldoage slapper
Kroaken en stennen, vanaal dei ellenden
Kermen van piene, nait meer overende
Keel almoar dikker, laold as ’n kikker
Den weer aan ’t gluien, de haile dag bruien
Den weer in berre, deronder met de neuze
‘n Kroeke of een vlinte, joen ainigste keuze.
Nachten en doagen, in ’t berre omruden
Proaten mit haistege, noare geluden
Housten en kuchen, gekroak en gepiep
Ain stuk ellende,
Das nou Grunniger griep!
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AFTRAP MONDENZORG
Woensdag 24 oktober is in de Hilde te Emmer-Compascuum de officiële aftrap gegeven voor de
Mondenzorg. Dit door het EOP platform de Monden geïnitieerde project heeft tot doel de inwoners
in het Mondengebied zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te kunnen laten wonen. De
gisteravond aanwezige vertegenwoordigers van formele en informele zorgaanbieders hebben de
intentie uitgesproken nauwer te willen gaan samenwerken om de zorg in het Mondengebied op een
hoger plan te tillen en zo efficiënt mogelijk uit te gaan voeren. Dit betekent dus dat vrijwilligers en
professionals elkaar willen gaan versterken en ondersteunen bij de zorgverlening. Onderliggend
wordt er een netwerk van “infohuusen” opgezet in ieder dorpshuis van de Mondenkernen waardoor
het mogelijk moet worden iedere dag van de week (ma t/m vrij) hulp kan worden gevraagd. De
infohuusen krijgen tot taak, de zorgaanvragen aan te nemen en uit te zetten bij de hulpverleners die
in het gebied werkzaam zijn of vragen door te spelen naar instanties.
Het enthousiasme bij de aanwezigen was groot over het voorgestelde plan van het EOP platform, dat
geënt is op samenwerking tussen alle partijen die iets hebben te betekenen op het gebied van de
zorg, ook de mensen die zich opgeven in een van de vrijwilligerpools. Het is nu zaak de boel uit te
werken en te komen tot een integraal netwerk tussen de dorpshuizen en bekendheid genereren bij
de inwoners van het Mondengebied over de Mondenzorg, zodat zij weten dat zij in de nabije
toekomst gebruik kunnen gaan maken van deze toch wel unieke voorziening. De activiteiten en
plannen zullen dorpsgewijs opgezet gaan worden en hebben hierbij de ondersteuning van het
gebiedsnetwerk. Nog een hele weg te gaan natuurlijk, maar de trein staat op de rails, klaar voor
vertre
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