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TIEKS TWEEWIELERS, 27
E
 KEER DE 

SLENERVELDTOERTOCHT VAN FTC TOERLUST 

 

De fietstoerclub Toerlust uit Nieuw-Weerdinge 

organiseert op zondag 18 november aanstaande  

voor de 27
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 zondag 18 

november a.s. worden gestart vanaf  9.30 uur tot 10.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 (NTFU 

leden krijgen € 1,00 korting). Aanvullende informatie is te vinden op de website van de club: 

www.ftc-toerlust.nl 

 

Samenvatting: 

Evenement : Slenerveldtoertocht 

Datum  : Zondag 18 november 

Startplaats : Dorpshuis 't Haantje 

Starttijden : 9.30 - 10.30 uur 

Afstanden : 25 - 30 - 50 kilometer 

Inschrijfgeld : € 5,00  (€1,00 korting voor NTFU leden) 

 

 

 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: 

7 november 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 19.30 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten, Dankdag 

11 november 

Plaats: Het Anker 

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

18  November 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. J.P. Mellema 

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

11 november 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema 

 

18 november 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Gastendienst 

 

 

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 

Te Koop:  

Keuken 3.90 m lang + kraan-afzuigkap-

gaskookplaat- 

combioven/magnetron-koelkast.  

Teab. tel:0591-522025 of 0610763948 
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ONTDEK HET PLEKJE 

Dit is bijzonder, niemand die met een oplossing kwam. Dus daarom 

voor de herkansing. Is er echt niemand die weet van ‘wel deze Wieke 

is?’  

 

Waar in Nieuw Weerdinge is de foto van dit stukje kanaal gemaakt? 

Geef de oplossing door en maak kans op een droge worst gemaakt 

door onze slagers. Veel Succes. Oplossingen kunnen ingeleverd worden 

op het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op adres 

Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 0591-522091.  

 

 

WIE WINT DE PLUIM 2018? 

Het einde van het jaar is weer in zicht en de voorbereidingen voor de 

Nieuwjaars receptie zijn weer begonnen.  

Ook de jacht op de felbegeerde Pluim van Nieuw-Weerdinge kan weer 

losbranden. Wij roepen daarom alle Nieuwweerdingers op om 

dorpsgenoten op te geven, waarvan zij denken dat deze persoon of groep  

de Pluim heeft verdiend. 

De kandidaten zijn vrijwilligers of een groepje vrijwilligers die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor 

hun vereniging of club en daarmee ons dorp op een positieve wijze in het nieuws 

hebben gebracht. De aanmelding moet worden voorzien van de naam van de 

melder, de naam van de kandidaat en een duidelijke motivatie waarom de 

kandidaat in aanmerking komt voor de Pluim.  

 

De aanmelding kan vanaf 5 november worden gedeponeerd in de daarvoor 

bestemde bus in De Badde. Via de computer kan ook. Surf naar www.nieuw-

weerdinge.com. Daar vindt u de link waarop u uw melding achter kunt laten. 

Uw melding moet uiterlijk 24 november bij ons binnen zijn. 

 

De Pluimcommissie selecteert uit alle aanmeldingen de genomineerden. 

Deze worden vervolgens bekendgemaakt in de Streekbode. De 

Nieuwweerdingers kunnen uit de genomineerden  hun kandidaat voor de Pluim kiezen. 

 

Tijdens de Nieuwjaars receptie op vrijdag 11 januari wordt de winnaar van 

de Pluim bekendgemaakt. Deze verkiezing maakt deel uit van een gezellige 

avond met muziek, zang en sketches. Het is vooral een prachtige 

gelegenheid voor onze nieuwe inwoners om kennis te maken met elkaar en 

met de medebewoners van het dorp. 

 

Noteer deze datum dus alvast in uw agenda! 

 

De voorbereidingscommissie 
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Wekelijkse bezetting van De Badde: 

Maandag: 

13.00 - 16.00  Biljarten 

13.00 - 17.00  Naoberhuus 

13.00 - 17.00 Spreekuur Sedna 

14.30 - 15.30 Spreekuur wijkagent 

 

Dinsdag: 

09.45 - 10.30 Trombosedienst 

12.00 - 13.00 Eettafel  

13.00 - 16.00  Biljarten 

13.00 - 17.00 Consultatiebureau 

13.30 - 14.30 Gym 55+ 

13.30 - 16.30 Jeu de Boules 

20.00 - 23.00 Biljartclub Oosterhof 

 

Woensdag: 

09.30 - 11.30 Koersbal 

13.00 - 16.00 Biljarten 

18.30 - 19.30 Volksdansen 

 

Donderdag: 

08.30 - 09.00 Trombosedienst 

12.00 - 13.00 Eettafel 

13.00 - 16.00  Biljarten 

13.30 - 16.00 Bingo 

19.30 - 22.00 Kaarten 

20.00 - 23.00 Biljartclub Oosterhof 

 

Vrijdag: 

13.00 - 16.00 Biljarten 

13.30 - 16.00 Jeu de Boules 

20.00 - 22.00 Baddezangers (1e v.d. maand) 

 

Zaterdag: 

20.00 - 24.00  Swingers (2e v/d maand ) 

 

Zondag 

Vanaf 13.00 Jamsessie (2e v/d maand) 
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DANSEN IN DE BADDE MET DE BADDESWINGERS 

 

Namens de Baddeswingers nodigen wij U uit om a.s. zaterdag 10 november te 

komen dansen in De Badde vanaf 20.00 uur. De zaal is  open om 19.30 uur. U 

kunt meedoen met allerlei soorten dansen zoals, Stijldansen, Oude dansen, 

Country en Latijns/Amerikaanse dansen. Voor elk wat wils tot ziens in De Badde. 

 

 

HENGELSPORTVERENIGING NIEUW WEERDINGE 

 

De Wedstrijd – en Algemene Ledenvergadering van 

Hengelsportvereniging Nieuw Weerdinge zullen worden 

gehouden op woensdag  21 november aanstaande te Café  

‘De Buurvrouw’, voorheen Café De Harmonie/ Oosterhof. 

Aanvang van de vergadering is om 19:30 uur.  

De secretaris.  

 

 

 

KLEDINGKRINGLOOP SINTAKTIE  

Ook dit jaar houden we weer een sint actie en wel op vrijdag 30 november van 10.30 uur tot 15.00 

uur. Ieder ouder mag gratis speelgoed uitzoeken voor kinderen tot en met 12 jaar. Om dit te kunnen 

doen hebben wij u hulp nodig. Dus hebt u nog ongebruikt speelgoed liggen 

denk dan aan ons. U mag het brengen bij Gretha Bos op Mandebroek 2 in 

Nieuw-Weerdinge. Telefoonnummer: 521600. 

Tevens staat er een bus in de Badde voor een eventueel geldelijke bijdrage 

of een storting op rekening nummer NL RBRB 0852257538 t.n.v Stichting 

kledingkringloop bij de regiobank. Met dit geld kunnen we speelgoed 

aanvullen. 

We zij in de Badde op 2 november, 16 november, 30 november en 14 december. Ook mag u daar u 

kleding brengen. Graag wel gewassen, schoon en heel. Ons motto is: zou ik het zelf nog willen 

dragen? 

 

 

 

MUZIEKVERENIGING LAUS DEO 

Onze muziekvereniging Laus Deo uit Emmen bestaat dit jaar 95 jaar en wil 

dat met een bijzonder concert vieren. Op 24 november brengt zij “ Alice in Wonderland” in het Atlas 

theater op de planken. Het belooft niet zomaar een concert van een fanfare te zijn maar het zal een 

heus theater spektakel worden. Een dansgroep uit Schoonebeek doet mee, zangeressen uit de 

omgeving van Emmen. Voor meer informatie vind u op de website  www.LausDeo-Emmen.nl  
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NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE 

In deze editie van de Streekbode willen we u op de hoogte 

brengen van een aantal bestuurszaken. Per 1 november is Brenda 

Timmerman gestopt met haar werkzaamheden als bestuurslid en 

secretaris van ons zwembad. Brenda bedankt! 

Gelukkig kunnen we ook vermelden dat we vanaf 1 november een 

nieuw bestuurslid hebben kunnen vinden; Tineke Huizing is tot 

ons bestuur toegetreden. Tineke, Van Harte Welkom binnen het 

bestuur! 

Het bestuur van het zwembad bestaat hiermee uit de navolgende personen: 

Henri Ensing  - voorzitter 

Jan Poppinga  -  vice – voorzitter 

Monique Bos  - penningmeester 

???????????  - secretaris 

Belinda Hilgen  - bestuurslid 

Tineke Huizing   -  bestuurslid 

 

We dus nog op zoek naar een nieuwe secretaris. Lijkt het u leuk om uw steentje bij te dragen middels 

zitting in het bestuur, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij hopen nog een aantal mensen 

enthousiast te krijgen om gezamenlijk het zwembad draaiende te houden. 

Wees welkom!   

 

 

 

 

 

 

KNIEPERTJESACTIE 

De voorbereidingen zijn al in volle gang. Van maandag 26 tot en met vrijdag 30 november worden de 

kniepertjes en rolletjes weer gebakken. De jeugdhaven achter de kerk wordt in deze week 

omgetoverd tot een geoliede ‘Bakfabriek’ met zeer, al jarenlang, ervaren personeel. Kom gerust eens 

een kijkje nemen, de koffie staat klaar. Bestellingen kunnen nu al worden doorgegeven aan Roelof 

Meursing op telefoonnummer 522868 of 06-15368826 of via meursingroelof38@gmail.com of bij 

Anna Boerma op telefoonnummer 0599-481726 of 06-10785353. Kniepertjes en rolletjes: 1 zakje 

voor €2,50, 3 voor €7,00.  
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BOERENKOOL QUICHE 

Ingrediënten:                                                                                                                                    

5 plakjes bladerdeeg of hartige taart plakjes (diepvries)  

300 gr gesneden boerenkool 

3 eieren 

1 tl mosterd 

200 ml crème fraiche  

100 gr geraspte kaas  

1 rookworst 

 

Verwarm de oven voor op 180 graden en vet een quichevorm of springvorm in met boter of olie, 

bekleed de binnenkant van de vorm met de ontdooide plakjes bladerdeeg. 

Kook in een pan ruim kokend water met eventueel zout, de boerenkool in ongeveer 20 minuten gaar.  

De boerenkool afgieten en uitdrukken in een zeef tot er een zielig hoopje boerenkool overblijft. Dep 

de boerenkool droog met wat keukenpapier of theedoek. Hak de boerenkool fijn met een mes of in 

de keukenmachine. 

Roer in een kom de eieren los met de mosterd en crème fraiche en breng op smaak met zout en 

peper. 

 

Snijd de helft van de rookworst in plakjes en de andere helft in blokjes. Roer de blokjes rookworst en 

de boerenkool door het eimengsel. Giet dit mengsel over het bladerdeeg in de vorm. Bestrooi met 

geraspte kaas en beleg met de plakjes rookworst. 

Bak de quiche ongeveer 30-40 minuten in de oven en laat ongeveer 10 minuten afkoelen voor het 

aansnijden. Eet smakelijk 
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TIEN JAAR TRI FYSIO WORDT GOED GEVIERD 

 

Fysiotherapiepraktijk Tri Fysio, met locaties in Ter Apel, 

Nieuw-Weerdinge en Sellingen bestaat tien jaar. Na overname in 2008 is de praktijk bedrijfsmatig 

flink gegroeid. Bestond het team eerst uit 5 therapeuten, vandaag de dag werken er naast de 

eigenaren Monique Boets-Hamstra en Ellen Smit nog 8 fysiotherapeuten en 2 secretaresses. 

De fysiotherapeuten van Tri Fysio hebben naast hun brede vakkennis ook allen hun specialisatie. Zo 

zijn er een manueel therapeut (en een tweede in opleiding), een oedeemtherapeut en een 

kinderfysiotherapeut (in opleiding) aanwezig in het team. “En we zijn nog op zoek naar een 

bekkenfysiotherapeut om ons team te versterken, maar die zijn bijzonder schaars”, begint Monique 

Boets- Hamstra. In het kader van kwaliteitsvergroting neemt de praktijk deel aan diverse netwerken, 

zoals het schoudernetwerk, claudicationetwerk, longnetwerk en parkinsonnetwerk. Daarnaast is de 

praktijk al enige jaren een zogeheten plus praktijk. Voor dit kwaliteitskeurmerk moet Tri Fysio 

tweejaarlijks een audit succesvol afronden. Komende decembermaand is dat moment weer zover. 

“En dat zien we met veel vertrouwen tegemoet”, zegt Ellen Smit. In de hoofdvestiging in Ter Apel is 

een grote oefenzaal waar van alles gebeurd op het gebied van de fysieke gesteldheid. Naast 

oefeningen met de individuele patiënt wordt er ook in groepsverband trainingen loopvaardigheid 

gegeven aan mensen met balansstoornissen. “En we zijn afgelopen jaar in samenwerking met een 

verloskundige uit de omgeving gestart met de cursus Energiek Zwanger. Een heel leuke cursus van 

vijf lessen waarin veel aandacht is voor conditie, kracht, stabiliteit en coördinatie. En het contact met 

de moeders in spe onderling is natuurlijk ontzettend leuk!”, aldus Monique. 

 

Om het tienjarig bestaan te vieren heeft het team een avontuurlijk weekend beleefd. De cliënten van 

Tri Fysio krijgen de komende tijd allemaal een stressballetje voorzien van het bedrijfslogo. “Onder 

het mom van ‘Tri Fysio, voor minder 

stress in je leven”, lacht Monique. 

“Daarnaast hebben we nog een leuke 

winactie gehad die via onze 

facebookpagina gevolgd kon worden. 

We willen de mensen natuurlijk 

bedanken voor alweer tien jaar 

vertrouwen in ons “, vult Ellen haar 

compagnon aan. 
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Bijscholing Verkeersveiligheid voor alle leeftijden! 

 

 

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

 

Maandag 12 november 2018 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 17 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. 

 

 
 

 


