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MFC DE BADDE IN CORONATIJD 

De coronacrisis treft ook de Badde. Op 15 maart moesten wij de deuren 

sluiten en waren activiteiten niet meer mogelijk.  Wel  hebben we op 

dinsdag- en donderdagmorgen het bloedprikken door laten gaan. 

En toch is er na het sluiten van de Badde wel het een en ander gebeurd. 

In april werden de automatische deuren geplaatst. Doordat de bezoekers geen deuren meer hoeven 

aan te raken is de kans op besmetting een stuk kleiner. Achteraf blijkt dat we een vooruitziende blik 

hadden, want we hadden in januari al besloten om tot aanschaf van automatische deuren over te 

gaan. 

In het voorjaar zijn we samen met de Bibliotheek Emmen gestart met de plannen voor een uitleen 

servicepunt van de Bieb. Het resultaat is dat we op één oktober zijn gestart met de boeken uitleen.  

U vindt het servicepunt van de Bieb in de Soos. 

Vanaf  één juni konden we weer gedeeltelijk open. Deze mogelijkheid werd door de biljarters 

aangegrepen om weer in kleine groepen te gaan biljarten waarbij slechts één van de tafels werd 

gebruikt. Ook kwamen er weer reserveringen voor vergaderingen. Inmiddels zijn de maatregelen 

verder versoepeld en kunnen er meer activiteiten plaatsvinden. Beide biljarttafels zijn weer in 

gebruik en ook de jeugdsoos is weer begonnen.  

Op vrijdag- en zondagavond kan er door de liefhebbers weer worden deelgenomen aan de Bingo's.   

Voor alle reserveringen gelden natuurlijk de regels van de overheid en de adviezen van het  RIVM. Dit 

houdt onder meer in dat het aantal deelnemers nog steeds beperkt is door de anderhalve meter 

regel. Bij de ingang moet iedere bezoeker zijn of haar naam invullen en de handen ontsmetten. 

De Badde heeft de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers hoog in het vaandel. Voor elke 

gebruiker wordt de zaal zodanig ingericht, dat aan de eisen van de overheid kan worden voldaan. De 

beheerders zorgen ervoor dat iedereen veilig gebruik kan maken de Badde. We hebben in een 

protocol vastgelegd hoe we de regels toepassen.  

Laatste nieuws!! 

Helaas heeft de overheid opnieuw beperkende maatregelen afgekondigd. Vanaf 30 september zijn 

groepen van meer dan dertig personen niet toegestaan en om 22.00 uur moet de deur dicht. Voor 

een groot aantal activiteiten geldt dat ze gewoon door kunnen gaan, maar voor een enkele betekent 

het dat ze hun programma aan moeten passen. Wij hopen dat na de gestelde termijn van drie weken 

de maatregelen weer versoepeld worden. 

 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: 

 

11 oktober / 18 0ktober 

De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk:  

www.pgvv.nl en www.pgnwr.info 

De diensten beginnen om 10.00 uur.  

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

11 oktober 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema 

  

18 november 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger  Ds. A. Schipper 

 

 

 

 

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 gehaald 

Bellen na 16.00 uur. 

Handelsonderneming Sanders-Stap 

Tel: 06 - 55808002 

Ook ruimte voor uw advertentie !! 
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ONTDEK HET PLEKJE 

De foto links is gemaakt van aan het 

Weerdingerkanaal ZZ van het afdakje 

voor de stieren van boer Moorlag. 8 

personen hebben gereageerd en het 

juiste antwoord gegeven. Egge 

groenwold is na loting de winnaar 

geworden. Gefeliciteerd! Je kunt de 

bon ophalen bij het onderstaande 

adres. 

 

Waar is de foto rechts 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 je de oplossing weet laat 

het ons weten. Denk wel aan de kopij inleverdatum. Niet geschoten is altijd mis en iedereen heeft 

evenveel kans. Veel succes!! 

 

 

 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

Wij zijn begonnen met ons 8e  seizoen. Daarom vinden wij een bedankje wel op zijn plaats. Zonder al 

onze gulle gevers zouden wij dit niet kunnen doen. Ook onze vrijwilligers die 

belangeloos zich elke 14 dagen een hele dag inzetten verdienen een 

bedankje. We hopen dit nog een hele poos te kunnen volhouden.  

Net als voorgaande jaren willen we op 4 december weer een Sinterklaas actie 

houden. Dus mocht u speelgoed hebben wat nog goed is en u kind speelt er 

niet meer mee denkt u dan aan ons. U mag het brengen bij Gretha Bos, 

Mandebroek 2 in Nieuw-Weerdinge. Tel. 0591- 521600. 

Mocht u ons willen steunen dan mag dat op Stichting kledingkringloop NL 17 

RBRB 0852 2575 38. Alvast bedankt namens de jeugd en ouders van Nieuw-

Weerdinge en omstreken. 

Onze uitgifte dagen in de Badde zijn van 10.00 uur tot 15.00 uur op: 9 – en 23 Oktober, 6 – en 20 

November , 4 December Sint actie en 18 december. In het nieuwe jaar beginnen we weer op 8 

januari.  
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SERVICEPUNT VAN DE BIBLIOTHEEK IN DE BADDE 

 

Het dorp Nieuw-Weerdinge kan zich verheugen op een 

nieuwe service van de bibliotheek: 

Een vaste plek om boeken te lenen!  

In dorpshuis De Badde is een mooie ruimte ingericht met Grote Letterboeken, romans (leesboeken) 

en prentenboeken. De meeste boeken zijn spiksplinternieuw. Bovendien wordt het geheel regelmatig 

aangevuld met nieuwe boeken. Ook is het mogelijk boeken te reserveren uit heel Drenthe en in het 

servicepunt op te halen. 

 

Dit servicepunt wordt beheerd door een aantal vrijwilligers uit het dorp zelf en is geopend op maar 

liefst drie momenten:  

• Dinsdag  14:00-16:00 uur 

• Woensdag  10:00-12:00 uur 

• Donderdag  18:00–20:00 uur 

  

U bent van harte welkom. Ook is er nog ruimte voor 

vrijwilligers, heeft u belangstelling? Meld dit dan bij 

Jannie Kuipers; j.kuipers@bibliotheekemmen.nl 

 

Om te kunnen lenen heeft u een 

bibliotheekabonnement nodig. Dit is voor kinderen tot 

19 jaar gratis, vanaf 19 jaar kost het €49,50. U kunt met 

dit abonnement overal in Drenthe lenen en terug 

brengen. Een abonnement sluit u eenvoudig  online af, 

of in een vaste vestiging, zoals bibliotheek Emmen of 

Emmer-Compascuum.  

 

In de Badde zullen ook cursussen DigiD gaan 

plaatsvinden. De eerste is gepland vanaf maandag 9 

november en dan vier weken achtereen van 14-16 uur. 

U kunt zich al opgeven via de website. Deelname is 

gratis. 

 

De bibliotheek Emmen is blij dat deze uitgebreidere 

vorm van dienstverlening kan worden aangeboden in 

Nieuw-Weerdinge en hoopt dat u er vaak gebruik van 

zult maken! U bent van harte welkom! Voor 

informatie: info@bibliotheekemmercompascuum.nl  

 

Vriendelijk groet van Jannie Kuipers, bibliotheekleider De Monden.  
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BESTE DORPSBEWONERS, 

 

Ook dit jaar doet Gymnastiekvereniging Amicitia weer 

mee aan de Grote Club Actie. 

 

Vorige jaren was deze actie een groot succes! U kunt 

dus weer kinderen aan de deur verwachten met de 

vraag of u een lot wilt kopen. Met de opbrengst van 

deze loterij kunnen wij lesmaterialen aanschaffen en leuke dingen organiseren voor de kinderen. 

 

Wij hopen uiteraard dat u uw steentje ook weer wilt bijdragen. Alvast hartelijk dank! 

 

Comité Grote Club Actie Amicitia 

 

 

 

 

 

 

 

DE RABO-CLUBSUPPORT VERDEELT WEER HEEL VEEL GELD!! STEMT U 

OP V.V. TITAN? 

 

De Rabobank Emmen-Coevorden organiseert de Rabo Clubsupport waarbij 

weer veel geld wordt verdeeld onder verenigingen en stichtingen die zich 

hiervoor hebben ingeschreven. De verdeling van het bedrag vindt plaats op 

basis van het aantal stemmen dat wordt uitgebracht op de vereniging of 

stichting.  Voetbalvereniging TITAN heeft zich ingeschreven voor de Rabo Clubkas. Hoe gaat het in 

zijn werk? 

 

Rekeninghouders van de Rabobank die tevens lid zijn van de coöperatie Rabobank Emmen-

Coevorden ontvangen, meestal per mail, een stembiljet. U kunt dan tussen 5 oktober en 25 oktober 

op de site inloggen met een unieke code en u kunt dan uw stemmen uitbrengen. U kunt maximaal 2 

stemmen uitbrengen op v.v. TITAN. Uw andere stemmen kunt u dan nog op een ander initiatief uit 

Nieuw-Weerdinge uitbrengen, bijvoorbeeld op ‘de Streekbode’ of op de Stichting Sporthal. Elke 

andere verdeling is natuurlijk ook mogelijk. Dat bepaalt u zelf. 

 

Het is belangrijk dat er geen stemmen verloren gaan! Maak gebruik van uw stemrecht en haal 

daarmee zoveel mogelijk geld naar Nieuw-Weerdinge! 
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DE ZONNEBLOEM AFDELING NIEUW WEERDINGE  

 

Wij doen mee aan RABO Clubsupport. Draagt u de Zonnebloem een warm hart 

toe?  Jouw /u stem is geld waard voor ons. De opbrengst zal worden besteed 

aan onze gasten. De ouderen en mensen met een beperking in ons dorp. Vooral 

na deze onzekere en vaak eenzame tijd zouden we graag een gezellige dag voor 

hun organiseren. 

Alvast bedankt voor uw steun en stem.  

  

 

 

 

 

 

 

 

DE STREEKBODE DOET MEE AAN DE RABO-

CLUBSUPPORT 

Ook de Streekbode doet weer aan de RABO 

clubsupport en we hopen net als alle andere 

partijen uit Nieuw Weerdinge op uw en jullie stem. Met elkaar hebben we de afgelopen jaren al veel 

geld naar ons dorp kunnen halen en dat is supermooi. Het stemmen kan tussen 5 en 25 oktober.  

Laat de stemmen niet verloren gaan en stem op ons. De Streekbode kan het geld goed gebruiken om 

zo onze dorpskrant elke 14 dagen te kunnen laten uitbrengen.  
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AMORKA EN HAAR NAKOMELKINGEN  

In het centrum van ons dorp, op de hoek 

Weerdingerkanaal NZ en de Raiffeisenstraat 

staat, met in de voortuin de imposante rode 

beuk, de Amorka Hoeve. 

 

‘Op deze hoeve is het begonnen, de 

grondlegging van de Amorka-stam door de 

familie Beugel. Meer dan 150 veulens zijn er 

tussen 1956 en 2016 geboren.’  Zo staat te 

lezen in het boek. 

 

In het boek staat ook te lezen dat Fenny Zwaving, dochter van Klaas Beugel en zijn vrouw, aanwezig 

was bij geboorte van ieder veulen. Zij hield de merries in de gaten en noteerde alle gegevens 

omtrent de veulens.  

 

Jos Hoitink, de schrijver van het boek, zelf ruim 25 jaren fokker met de Amorka- stam, heeft de 

afgelopen 6 jaren geprobeerd zoveel mogelijk van de stam op papier te krijgen. Hij heeft heel veel 

gesprekken gevoerd met fokkers en 

gebruikers van de stam, publicaties 

verzameld, foto’s verzameld en het nu 

allemaal in boekvorm laten uitgeven. 

 

De Amorka-stam vindt zijn oorsprong in het in 1948 geïmporteerde veulen Karla. Naast de Amorka-

stam vindt ook de Carla-stam van Jan Eefting uit Roswinkel zijn oorsprong in deze Karla. Beide 

stammen hebben veel keuringspaarden, goedgekeurde hengsten en internationale spring- en 

dressuurpaarden opgeleverd. Klaas Beugel heeft de Amorka-stam opgezet en Tinus en Fenny 

Zwaving hebben de stam verder uitgebouwd. Het eerste exemplaar van het boek werd op 19 

september onder toeziend oog van zo’n 40 genodigden en 2 paarden uit de stam, in de manege in 

Exloo, uitgereikt aan Fenny.  

Bijzonder is dat deze beide paarden ook uit Nieuw-Weerdinge komen. Het ene paard is van Mariël 

van Mensvoort en het andere paard is van Frederieke van Mensvoort.  

Fenny, Van Harte Gefeliciteerd met deze bijzondere gebeurteni 

 

 

Bronnen: 

www.kwpn.nl/ni

euw 

Foto’s: Henk 

Lomulder 
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NWVV/TITAN DOET MEE AAN DE RABO CLUBSUPPORT ACTIE 

Stem op ons! Help ons aan nieuwe trainingspakken voor onze spelers! 

 

Een team is herkenbaar aan eenduidigheid wat te kenmerken is aan het tenue 

en bijpassende trainingspakken. We hebben 2 jaar terug een prachtige actie 

gehad waarbij de spelers door middel van een zeer geringe bijbetaling een 

mooi trainingspak konden aanschaffen. Graag willen we weer zo’n mooie actie 

opzetten! Kinderen groeien immers snel! Hiervoor kunnen we de financiële 

ondersteuning van de Rabo Clubsupport goed gebruiken.   

Elke stem is geld waard! Stem jij/stemt u op ons?  

Leden (vanaf 12 jaar) van Rabobank Emmen/Coevorden kunnen van 5 tot en met 24 oktober hun 

stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen er op een club 

uitgebracht worden, des te groter de bijdrage die de club ontvangt. Dit jaar kunnen leden voor het 

eerst ook stemmen via de Rabo App.  

Via deze link komt u/kom je rechtstreeks op onze pagina waar u uw /je je stem kunt uitbrengen op 

ons! https://www.rabo-clubsupport.nl/emmen-coevorden/deelnemers/details/84201-nwvvtitan 

Nog geen lid van de Rabobank, vraag dan nu een lidmaatschap aan, zodat u/je straks uw/jouw stem 

uit kunt brengen. Kunnen wij rekenen op uw/jouw stem?  

Onze spelers zeggen alvast heel hartelijk dank! 

 

 

 

DE NOC*NSF NATIONALE SPORTWEEK ZIT EROP 

Olga Commandeur, van het tv-programma Nederland in 

Beweging, kreeg maandagmorgen 21 september 70 

senioren in Emmen in beweging! Ze gaf een warming-up 

op het Raadhuisplein aan alle deelnemers van de 

fietstocht die op het programma stond van de NOC*NSF 

Nationale Sportweek. Schrijver en columnist Özcan Akyol 

was ook aanwezig en schreef een 'ode aan de sport' en 

liet zich hierbij inspireren door Emmen, Olga, sport en 

senioren. 

Onder de deelnemers bevonden zich, uit Nieuw Weerdinge, meneer en mevrouw Prenen. Dhr. 

Prenen o.a. actief als zwemmer, fietser en deelnemer aan gymnastiek, roept alle senioren op voor 

zover het mogelijk is en ieder op zijn/haar eigen niveau, om in beweging te komen.  

Dat kan in sporthal de Mondenhal op verschillende momenten: 

- Senioren gymnastiek op donderdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur 

- Beter Bewegen in de sporthal op woensdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur.  

  

 

 


