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BESTE DORPSGENOTEN, 

Inmiddels is het alweer maart. Na de sneeuwpret 

hebben we inmiddels ook kunnen genieten van de 

eerste zonnestralen. En die zonnestralen doen ons toch 

alvast een beetje denken aan het naderende 

zwemseizoen. 

 

 In deze tijden zijn wij positief gestemd en dat betekent 

dat wij alvast de eerste stappen hebben gezet om het 

zwembad klaar te stomen voor de opening. Wij hopen dan ook van harte dat we evenals vorig jaar 

kunnen genieten van een heerlijk zwemseizoen. 

 

Ook nu geldt dat alles iets anders verloopt dan voorgaande jaren. Ondanks de onzekerheden gaan 

we er met z’n allen het beste van proberen te maken. Een grote schoonmaakdag zit er voor nu dan 

ook nog niet in. Uiteraard zijn wel alle handjes welkom! Mocht jij een steentje willen bijdragen, laat 

het ons dan vooral weten. 

 

Normaal gesproken lopen veel van de vrijwilligers in april met de donateurskaarten. Gezien de 

huidige situatie worden ook de donateurskaarten nog niet rondgebracht. Wij hopen echter van harte 

dat u ons wel blijft steunen. Het is dan ook mogelijk om alvast uw donateurskaart te ontvangen. 

Wanneer u €10.00 overmaakt op ons rekeningnummer, onder vermelding van uw naam en 

adresgegevens, voorzien wij u zo snel mogelijk van een officiële donateurskaart. Het 

rekeningnummer is NL67 RBRB 0920 1337 46 t.n.v. ‘Stichting Openluchtzwembad de Wieke’. 

 

Wij houden jullie op de hoogte via de Streekbode, de Facebookpagina en onze website. Mochten er 

vragen zijn, kunt u ons altijd mailen via zwembaddewieke@gmail.com. 

 

Hartelijke groeten namens het bestuur! 

 

 

 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: 

 

 14 maart / 21 maart 

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:    

14 maart 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. M. Luth 

  

21  maart 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger  Ds. T. Alkema 

 

De diensten zijn via de livestream van ons YouTube-kanaal te volgen of via onze website 

https://deopenpoort.nl/stage-theme/luister-preken/ 

 

 

 

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 is gemaakt van de bushalte 

aan het Weerdingerkanaal Nz ter 

hoogte van nummer 274, met het 

zicht richting Nieuw Weerdinge. 

Negen juiste oplossingen zijn er 

binnengekomen. Na loting is trouwe 

deelnemer Jan Timmer de winnaar 

geworden. Gefeliciteerd! Je kunt de 

bon ophalen van onderstaand adres. 

 

Waar is de rechter 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 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!! 

 

 

 

 

 

 

JASON 4 JAAR 

Zondag 28 Februari was het zover. Onze lieve Jason is 4 jaar 

geworden. Waarschijnlijk is dit zijn laatste verjaardag geweest, 

gezien zijn situatie steeds verder achteruit gaat. Wat hebben 

wij een drukke tijd beleefd en wat zijn er leuke dingen voor ons 

georganiseerd. Een ochtend naar Plopsaland met het hele 

gezin namens Stichting Wens Ambulance Hondsrug. 
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Zaterdag 27 februari een hele grote optocht van motoren, Dodge Rams, Trikes en 

een paar vrachtwagens door onze straat speciaal voor Jason. Wat was dit 

indrukwekkend om te zien!! En op zijn verjaardag zijn Mickey Mouse en Elsa nog 

even langs geweest. 

 

Na de oproep om zoveel mogelijk kaartjes en tekeningen voor Jason te sturen 

kregen wij dagelijks stapels kaarten/tekeningen en kwam vaak 3x de pakket 

bezorger langs wat zich geresulteerd heeft in: ongeveer 7000 kaarten, tekeningen & 

cadeautjes en 170 heliumballonnen!! Wat zijn wij als gezin overdonderd en ontroerd 

door dit alles. Lieve mensen, langs deze weg willen wij jullie bedanken dat wij er zo 

een onvergetelijke verjaardag van hebben kunnen maken.  

 

Dit gaan wij nooit meer vergeten en blijft een warme herinnering om later aan terug 

te denken. 

 

 

BEDANKT!  Veel liefs, Familie Louwes 

 

Ps: Op Facebook kunnen jullie het leven van Jason & Chloë volgen. Jason & Chloë's leven met het 

syndroom van Leigh. 
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KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

We mogen weer open na weer een lock down. We hopen dat we 

nu niet weer hoeven te sluiten maar corona is onberekenbaar. 

Onze wintercollectie gaan we bewaren en we stappen over op de 

zomercollectie. Dus u bent weer van harte welkom in De Badde 

tussen 10.00 uur en 15.00 uur. 

Wel nog steeds met onze coronaregels: 

-registreren bij binnenkomst 

-Mondkapje 

-looproute 

-maximaal 10 klanten binnen 

-Kom niet allemaal in de spits tussen 10.00 en 11.00 uur. 

-We vullen de hele dag bij dus er is voldoende keus. 

Hebt u nog kleding en linnengoed dan mag u het brengen tijdens onze openingstijden bij de Badde. 

Lukt dat niet dan mag het bij Gretha, Bos Mandebroek 2 in Nieuw-Weerdinge. Tel: 0591 521600. 

We zijn er weer op 19 maart, op 2,16 en 30 april, op 14 en 28 mei, 11 en 25 juni en op 9 juli. 

 

 

 

 

 

KLEURPLAATWEDSTRIJD 

 

Hallo Jongens en Meisjes van de Basisschool, 

 

Wij van SKW zouden het leuk vinden om prijsjes uit te delen aan creatieve kinderen. Maak de 

kleurplaat in deze Streekbode zo mooi mogelijk. Inleveren op het adres: Menpad 50 (Anja Koops). 

Voorzien van jouw naam, leeftijd en telefoonnummer. Wel graag voor 25 maart!!. We zien met veel 

plezier jullie tekeningen tegemoet. Succes gewenst van het SKW. 
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DISCO SLEEËN 

Zaterdag 13 februari was er in het park “Disco sleeën”. Een activiteit wat 

tijdens het lasergamen van de Brede School is bedacht. Zo gezegd, zo gedaan… 

Stichting Volksvermaak Nieuw Weerdinge en de Brede School Nieuw 

Weerdinge sloegen de handen ineen om er samen met Werfentertainment 

een mooi feestje van te maken voor de jeugd tot en met 17 jaar. Deze 

leeftijdsgrens moest helaas wel toegepast worden ivm. de coronamaatregelen. 

 

Tot onze grote schrik was er vrijdag bijna geen sneeuw meer op de baan maar op Facebook kwamen 

we in de dorpsgroep al berichten tegen voor hulp om weer sneeuw op de baan 

te krijgen. Op zaterdag was er aardig wat sneeuw naar de baan gebracht door 

de jeugd maar helaas nog niet genoeg. Een belletje van Renate Dexter naar Tim 

Schimmel bracht de redding… Met een trekker en sneeuwschuiver en een 

shoveltje werd de baan deels geprepareerd. Er was 

nog geen sneeuw genoeg om goed te kunnen 

sleeën dus “importeerde” Tim op vakkundige wijze 

sneeuw naar de baan. Er kon ’s avonds gesleed worden!!! 

 

Uiteraard namen wij ook voorzorgsmaatregelen en vonden wij in Jaap 

Harttekamp Bedrijfstrainingen een sponsor die zorg droeg voor de EHBO. 

Onder het genot van warme chocolademelk, popcorn en suikerspin kon er heerlijk gesleed worden!!! 

Stichting Volksvermaak Nieuw Weerdinge en de Brede School Nieuw Weerdinge hebben deze 

fantastische avond mogelijk kunnen maken door de volgende personen/bedrijven: 

 

Tim Schimmel  

Jaap Harttekamp Bedrijfstrainingen 

Jordi vd Werf van Werf Productions 

Dierenparkje De Wenke voor het stroom 

Roelof en Claudia Griemink voor de stroomkabel 

Elroy Pruim en Niels Rengers voor de oproep op Facebook. 
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SKW KLEURPLAAT WEDSTRIJD 

Naam:        ______________________________ 
Leeftijd:     ______________________________   
Telefoon:   ______________________________     
 
Inleveren voor 25 maart op Menpad 50 
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HUWELIJKSJUBILEUM 

Dit paar, Hennie Hofman en Wiepie 

Hofman- Duursma zijn op 10 maart 65 

jaar getrouwd.  

 

Ze hebben elkaar leren kennen doordat 

Wiepie haar broer kameraad was met 

Hennie. In de verkeringstijd in 1952 is 

Hennie met zijn familie geëmigreerd.  

Na 2 jaar daar gewerkt te hebben is hij voor Wiepie terug gekomen. 

 

 In 1956 zijn ze op het gemeentehuis in Emmen getrouwd. Hennie heeft 15 jaar op de Gero gewerkt, 

daarna in de bouw en zijn laatste werkzame jaren het plaatsen van keukens bij tegelcentrum 

Wolters. Ze hebben het grootste gedeelte van hun leven gewoond in het Siepelveen. Ze hebben een 

zoon Henk en een dochter Wiepie, 5 kleinkinderen, 8 achterkleinkinderen en de negende is op 

komst. Hobby’s van Hennie zijn vissen en accordeon spelen. Wiepie was altijd een harde werker en 

houdt ook van breien en haken. Ze wonen nu aan De Trippen 113. Van harte Gefeliciteerd met jullie 

huwelijksjubileum!! 

 

 

 

HELP COSSE CAMPER ADVENTURE DOOR DE CORONA CRISIS! 

 

Christiaan & Maletha starten ludieke crowdfunding actie. 

Wij willen niet alleen ons handje op houden, maar wij 

doen er ook daadwerkelijk iets voor terug in de vorm van 

een tegenprestatie! Wordt er één van de genoemde 

bedragen gedoneerd, dan geven wij de donateur daar 

graag iets voor terug in de vorm van deelname aan een 

leuk evenement. Wij organiseren zelf deze evenementen 

en zijn ook zelf aanwezig om de donateurs persoonlijk te 

bedanken voor hun donatie. Wij zullen deze evenementen later dit jaar inplannen, zodra het kan en 

het veilig is. De donateur mag er uiteraard ook voor kiezen om een willekeurige donatie te geven, 

zonder daarvoor een tegenprestatie te ontvangen.  

 

Hierbij het linkje naar onze doneeractie: https://www.doneeractie.nl/help-cosse-camper-

adventure-door-corona-crisis/-50176 
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