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NIEUW WEERDINGE GEZOND 

 

De vorige keer in de Streekbode het verhaal van Klaas en Marjolijn, zoals 

geschreven en verteld door dokter Roelof kleve. Een korte terugblik: ‘Klaas, van 71 

jaar, is sinds het overlijden van zijn vrouw Geeske en na een ongeval waaraan hij 

lichamelijke klachten heeft overgehouden, een beetje ‘aan lager wal geraakt’. Hij 

vindt het leven niet zo leuk meer. Maar dan is daar zijn buurvrouw Marjolijn die 

het ‘één en ander’ in gang zet. Klaas gaat eten in de Badde en spreekt af met 

Geert, die hij daar treft, om volgende week een ‘beetje rond te rieden’. Het verhaal heeft echter nog 

een ‘staartje’: 

 

En Marjolijn blijft maar bezig:  

- Ze heeft met hem afgesproken dat haar man de tuin van Klaas bijhoudt en dat zij er dan ‘uit 

eten’ mogen. 

- Komt ze daar gisteren aanzetten met een magnetron, of hoe zo’n ding ook heten mag- ‘da’s 

voor kant en klaar eten’, zei ze.Moet hij ook nog leren ‘hou dat mot’.  

‘ik help je wel’, zei Marjolijn. 

- Ze heeft ook geregeld dat morgenochtend ‘een mevrouw’ komt, die hem zal helpen met ‘de 

cent’n’. ‘ze heet Geeske’, zei Marjolijn. Nou, dan komt ’t vast wel goud’ , denkt Klaas. 

- Eigenlijk wil Marjolijn hem ook  naar bejaardengymnastiek hebben. ’T mot toch nait gekker 

worden!’ maar aan de andere kant: Geert is er ook bij en die vindt ‘t verrekte gezellig! 

 

Het lijkt allemaal net een sprookje. 

- ‘en hij leefde nog lang en gelukkig’. 

 

Tja –‘ lang leven’ zal Klaas niet meer, hij is over de helft en de klad zit er toch al wel aardig in. 

‘gelukkig’ zal hij ook niet meer worden, daarvoor is er teveel gebeurd, daarvoor mist hij Geeske 

teveel. Maar ’t is toch allemaal wel een stuk mooier, een stuk fijner voor hem geworden.  

Dat hebben die Marjolijn en al die anderen toch maar mooi met elkaar geregeld! 

Waarvan akte! 

GB 

 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:  C. Neef   Weerdingerkanaal ZZ 137 
Ginie de Vries   521365   en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 



De Streekbode  -  11 mei  2017 
 

 

 

2

 

KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

14 Mei 

Plaats: Het Anker 

Tijd:  9.30 uur, voorganger Ds. A. van Elten 

 

21 Mei 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:  9.30 uur, voorganger Ds. Heiner 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

14 Mei 

Plaats: De Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger Dhr. H de Raaf 

 

21 Mei 

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 
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ONTDEK HET PLEKJE 

 

De koningklijke foto uit Streekbode 17 is gemaakt aan het 

Weerdingerkanaal ZZ op de kruising met de Tramwijk. Het betreft een 

deel van het hek rondom de boom die daar geplaatst is in jaar 2013, 

toen onze koning Willem Alexander de troon overnam van zijn 

moeder Beatrix. Egge Groenwold wist de juiste locatie te noemen. Bij 

deze de eervolle vermelding.  

 

 

 

Waar is deze foto gemaakt?  

Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres 

streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal n.z. 

122, tel: 0591-522091. De juiste plek wordt bekend gemaakt 

in de volgende Streekbode. 

 

 

 

 

 

CONCERT SDG/JULIANA ‘VAN GOUD TOT (F)OUT!’ 

 

Op vrijdagavond 19 mei nodigen we u van harte uit voor ons concert VAN GOUD TOT (F)OUT!  Er zal 

muziek gespeeld worden die bijna bij iedereen bekend is, zowel ‘foute’ muziek als gouwe ouwe 

nummers. Aan het concert wordt meegewerkt door sportvereniging Deko en door special guest DJ 

Feike. De toegang tot het concert is gratis. Tot ziens op vrijdagavond 19 mei! 

 

Zaterdag 13 mei aanstaande organiseren we 

een rommelmarkt. Wij willen graag op deze 

manier onze kas spekken. Het geld dat we er 

mee verdienen zullen we besteden aan 

onderhoudt van muziekinstrumenten en het 

promoten en werven van jeugdleden. De markt 

is van 9.30 uur tot 15.30 uur. De locatie is op 

het terrein van ’t Brughuus in Valthermond. Er 

is voldoende parkeergelegenheid. We hopen u 

te mogen verwelkomen op zaterdag 13 mei! 
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DANSEN IN DE BADDE  

 

Er is aanstaande zaterdag 13 mei weer dansen in DE BADDE. 

U kunt weer met allerlei dansen meedoen zoals: Country,Oude dansen, 

Stijldansen en Latijns/Amerikaanse dansen. Het is onze laatste 

dansavond van het seizoen. Aanvang is 20.00 uur.  

 

De BADDE is open om 19.30 uur. Onze eerstvolgende dansavond is op 

zaterdag 9 september.   

 

Tot ziens namens DE BADDESWINGERS 

 

 

 

 

 

 

 

KARTEN EN LASERGAMEN VANUIT DE BREDE SCHOOL  

 

Alle jongeren vanaf het voortgezet onderwijs tot en 

met 18 jaar kunnen voor €5,- deelnemen aan de 

combi activiteiten Karten & Lasergamen. Dit is alleen 

voor jongeren uit Nieuw-Weerdinge, Emmer-

Compascuum, Weerdinge & Roswinkel.  

 

Het is op woensdagavond 31 mei vanaf 19:00 uur 

(18:45 uur aanwezig) bij Indoor Karting Hoogeveen. 

De datum is aangepast aangezien de vorige datum 

viel tijdens de examenperiodes.  

 

Op verzoek van een aantal jongeren is deze activiteit verplaatst. Vervoer is op eigen gelegenheid, dus 

hou hier rekening mee. Mochten er problemen zijn met betrekking tot het vervoer of het betalen van 

de eigen bijdrage kan er natuurlijk altijd contact worden opgenomen. Opgeven voor 15 mei in 

verband met het reserveren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Kim de Vries 

Jongerenwerk Stichting Dorpenzorg 

06-30234011 

jeugd@dorpenzorg.nl 
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KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

We hebben ’T Emmer doempie’ niet gewonnen. De eerste prijs ging naar 

de Syrische vrouwen, de tweede prijs was voor het Leger Des Heils en de 

derde prijs was voor stichting thuiskomen. Jammer voor ons maar om 

genomineerd te worden was al een hele eer. We willen hierbij iedereen 

die op ons gestemd heeft bedanken. We gaan gewoon door met onze 

stichting en onze activiteiten dus kledingverkopen en inzamelen voor 

prijsjes van € 0,10 tot maximaal €1,50. We zijn als vanouds weer in de 

Badde van 11.00 uur tot 15.00 uur. Op 12 mei, 2, 16, en 30 juni en op 14 

juli. Daarna gaan we na de zomervakantie weer door op 8 september.  

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN AMICITIA 

 

Op zaterdag 13 Mei gaat onze streetdancegroep 

onder de naam; "Forca Amicitia" meedoen aan 

een leuke dansshow, namelijk; Move it 2017! 

Deze show wordt gehouden in de sporthal in 

Angelslo. Wij wensen onze meiden veel succes en 

enorm veel plezier! 

 

Op zaterdag 20 Mei houdt onze vereniging voor onze gymmers en turnsters, Clubkampioenschappen. 

Een gezellige, sportieve ochtend waarbij al onze leden kunnen laten zien wat ze allemaal in huis 

hebben. De kampioenschappen worden geopend met een spectaculair optreden van onze 

streetdancegroep. 

 

De opening is om 8.30 iuur en de kampioenschappen eindigen rond 12.00 uur. We hopen natuurlijk 

op veel supporters. Dus, ouders, broers, zussen, opa's en oma's, ooms en tantes! We rekenen op 

jullie komst! 

 

Om ook alvast in de agenda te zetten: 

Op maandag 12 en dinsdag 13 juni houden wij weer onze jaarlijkse koekactie! 

Onze leden zullen bij u langskomen om lekkere oudewijvenkoeken te verkopen t.b.v. onze 

vereniging. Hierover binnenkort meer.... 

 

Het bestuur 
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NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE  

 

Op het moment dat u dit leest is het zwembad inmiddels geopend. Ten tijde van het schrijven van dit 

stuk is het bestuur nog volop bezig de laatste puntjes op de I te zetten. En wij kunnen u mededelen 

dat juist deze eindpuntjes dit seizoen zéér 

moeilijk zullen worden. 

De voorverkoop van de abonnementen is 

inmiddels afgerond. Helaas moeten wij 

constateren dat deze voorverkoop 

teleurstellend is verlopen. Wij merken jaarlijks 

een (sterk) teruglopende verkoop van de 

zwemabonnementen alsmede de 

aanmeldingen voor de zwemlessen.  

Na een klein simpel onderzoekje onder onze 

basisschool kinderen constateren wij dat ‘slechts’ 50% van de ouders uit een 3-tal willekeurige 

klassen een abonnement voor hun kind heeft gekocht. En dat terwijl juist deze kinderen de grootste 

doelgroep van ons zwembad zouden moeten zijn.  

Naast de steeds verder teruglopende verkopen komen wij dit seizoen voor een nog grotere uitdaging 

te staan; er zijn veel te weinig vrijwilligers die zich momenteel inzetten voor ons zwembad. Noem 

hierbij alle schoonmakers, kiosk vrijwilligers, tuinmannen, toezichthouders en veel meer. Met elkaar 

proberen wij het zwembad, het terrein, de kleedkamers, de toiletten en kiosk schoon, netjes en open 

te houden. Maar helaas constateren wij dat dit voor komend seizoen een bijna onmogelijke opgave 

zal worden.  

 

Derhalve willen wij u op voorhand onze excuses aanbieden als de toiletten tijdens uw bezoek niet 

schoon zijn, het gras een keer niet gemaaid is, of de kiosk op een prachtige zonnige dag toch gesloten 

blijft. Wij kunnen van onze huidige kleine groep vrijwilligers niet verwachten dat ze meerdere keren 

per week komen schoonmaken of meerdere dagen per week de kiosk bezetten. Laten we niet 

vergeten dat iedereen zich vol liefde maar uiteindelijk allemaal VRIJWILLIG inzet voor ons prachtige 

zwembad. 

 

Beste inwoners van ons dorp, hierbij een dringend oproep: wilt u net als de huidige groep mensen 

die zich momenteel keihard voor ons prachtige bad inzet, zorgen dat ons bad geopend blijft voor de 

kinderen uit ons dorp?? STEUN ONS ZWEMBAD! Dus heeft u toch een uurtje over om te komen 

schoonmaken, bent u in het bezit van de juiste papieren als toezichthouder, of wilt u best een keertje 

de kiosk bezetten zodat dat lekkere ijsje of frietje toch verkocht kan worden; ALLE HULP IS WELKOM!  

Laten we met elkaar voor een sportief, positief, gezellig en vooral zonnig zwemseizoen gaan!   
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PAASVUUR 2017 

Na een aantal weken van voorbereiden, is het ons gelukt (dankzij de jongeren en de vele bewoners) 

om een mooi groot paasvuur te bouwen. Albert 

Groenwold bedankt voor het opstappelen van de 

bult, ook Tim Schimmel bedankt voor het 

toegankelijk maken.                                                                                   

Door de vele donaties en hulp van vrijwilligers 

hebben wij van het SKW bestuur het toch maar 

weer voor elkaar gekregen. 

Helaas zijn er mensen geweest die het nodig 

vonden om de hekken te verwijderen, om takken 

en zelfs dikke stammen en grote wortels (wat 

verboden is) te dumpen. Dit is duur afval en gaat 

ten koste van andere activiteiten voor de jeugd. 

Wat ook erg jammer is, is dat er niet altijd 

betaald is, maar dat mocht de pret niet drukken.  

De zaterdagen waarop gesleept werd zijn de jongens en meiden getrakteerd door snackbar ’t 

Mondje, Rien Prinsen, Mamma Mia, slagerij Dijkstra en Kim de Vries ( Jongerenwerk). Hiervoor onze 

dank. 

 

Zondag 16 april verschenen de eerste kinderen en ouders bij de Badde. Na een traktatie van ’t 

Mondje (frikandel) en een zakje snoep door het SKW gingen we met zijn allen in een optocht onder 

begeleiding van Henk Kuipers (wijkagent) naar de paasbult. Even over half 8 werd deze aangestoken 

door 20 jongeren met een fakkel.  

De volgende mensen willen wij bedanken voor hun inzet: 

 

Egge Groenwold, Albert Groenwold,Tim Schimmel, 

Thom de Vries, Bert Sanders, Martin Otten, Bjorn 

Spate, Twan Poede, Yari Prikar, Yoni Poede, Jan 

Veenstra, Martin Santing, Remon Barenkamp, Dennie 

Bosklopper, Mandy ter Veen, Nikki Schlimback, Janiek 

Hendriks, Lars Neef,Tim Smidt, Milan Duursma, Marcel 

van der Tuuk, Yoran Duursma, Dinand van der Veen, 

Jasper Jansen, Romy de Groot, Sandy de Groot, Naomi 

Rengers, Sanne Broekman, Susanne Prika, Anja Koops, 

Angela Santing, Ilona de Groot, Albert Poede, Henk 

Kuipers, Plaatselijk Belang, Hunze en Aa’s, 

Buurtsupport, Robin Prins, Loonbedrijf Potze, 

Horstman, H. van Klinken, Gerrit Hilgen, Stef 

Moorman. 
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NOG MEER PRIJZEN IN DE 

ZONNEBLOEMLOTERIJ 

 

De Zonnebloemloterij, dit jaar met een fris 

nieuw prijzenpakket. Naast de bekende 

geldprijzen kunnen lotenkopers prachtige 

belevenissen winnen. Op maandag 9 oktober vindt de trekking plaats. Vrijwilligers van 

Zonnebloemafdeling Nieuw-Weerdinge komen vanaf 1 mei met de loten langs deur. De loten kosten 

twee euro per stuk. Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten voor mensen met een 

lichamelijke beperking. De vereniging streeft ernaar dat iedereen zonder extra zorgen kan 

deelnemen aan de maatschappij. 

 

Activiteiten in Nieuw-Weerdinge 

Een groot deel van de opbrengst van de loterij gaat naar dagjes uit en activiteiten in en rond Nieuw-

Weerdinge. Een klein deel van de opbrengst besteedt de Zonnebloem aan bijvoorbeeld de 

aangepaste vaarvakanties. Jaarlijks genieten 3.000 mensen met een lichamelijke beperking van een 

vaarvakantie met MPS de Zonnebloem. Voor veel mensen met een lichamelijke beperking is een 

aangepast cruiseschip de enige mogelijkheid om op vakantie te kunnen. 

 

Zeg het met bloemen 

Dit jaar maken inwoners van Nieuw-Weerdinge niet alleen kans op de bekende 15.000 euro of 

andere geldprijzen. Ook zijn ze in de race voor andere mooie prijzen. Bijvoorbeeld een weekend weg, 

iPad, een elektrische fiets of een bos bloemen. Naast kans op deze mooie prijzen, ontvangt de 

lotenkoper dit jaar nog een extraatje. Namelijk een kortingsbon bij Topbloemen.nl. Deze korting is 

voor iedereen die een lot koopt en aan te vragen via www.zonnebloem.nl.  

 

Trekking 

De trekking van de loterij vindt plaats op maandag 9 oktober 2017. In de prijzenpot zitten meer dan 

6.600 prijzen. Zonnebloemloten kosten twee euro per stuk. Belangstellenden kunnen die tot begin 

oktober ook bestellen op www.zonnebloem.nl/loterij. Hier is ook meer informatie te vinden over het 

prijzenpakket. Voor de loterij van de Zonnebloem is een vergunning verleend door de 

Kansspelautoriteit d.d. 6 december 2016 onder kenmerk 10293. Speel bewust 18+. 

 

Er kan zoveel meer dan je denkt 

De Zonnebloem vindt dat een lichamelijke beperking nooit een belemmering hoeft te zijn. Iedereen 

hoort volop van het leven te genieten. Daarom organiseert de vereniging al bijna zeventig jaar dagjes 

uit en aangepaste vakanties. Als kennispartner in toegankelijkheid werkt de Zonnebloem aan het 

toegankelijker maken van vrijetijdslocaties. Ook heeft de Zonnebloem zo’n 34 rolstoelhuurauto’s, 

verdeeld over Nederland. Die biedt huurders bewegingsvrijheid.  

 

Een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend 

kunnen deelnemen. De Zonnebloem zegt niet voor niets: “Er kan zoveel meer dan je denkt.” 
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OPBRENGST KINDERHULP-COLLECTE  

 

De jaarlijkse collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp, 

gehouden in de week van 10 t/m 15 april 2017, heeft in 

Nieuw Weerdinge € 271,80 opgebracht. Hiervoor zijn 6 

collectanten op pad gegaan. Met het ingezamelde geld zorgt 

Kinderhulp ervoor dat kinderen in Nederland die opgroeien 

in armoede er óók bij kunnen horen. Voor hen zijn 

‘vanzelfsprekende dingen’, zoals een dagje uit, sporten of 

een cadeautje op Pakjesavond vaak niet weggelegd. 

Kinderhulp helpt door financieel bij te springen. Want ook 

kinderen die opgroeien in armoede moeten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te benutten en 

aansluiting te houden bij leeftijdsgenoten. Maar ook de kans om gewoon kind te zijn en even hun 

zorgen opzij te zetten. Kinderhulp doet dit al sinds 1959 en hoopt dit met uw steun nog lange tijd te 

kunnen doen. Heeft u de collectebus gemist? U kunt Kinderhulp alsnog steunen! Sms ‘Geluk’ naar 

4333. U doneert dan eenmalig € 2,50 en komt op voor kinderen in Nederland met minder kansen. 

 

Collectanten en gevers: namens alle kinderen, hartelijk dank!  

 

 

 

 

WANDELACTIVITEIT SENIOREN 

              

Vanaf dinsdag 16 mei start een nieuwe wandelgroep. 

Elke dinsdagmiddag samen een gezonde, sportieve wandeling 

maken in de omgeving. Na afloop is er de mogelijkheid om in de 

Badde koffie te drinken (€1,00) 

 

Iedereen kan aansluiten zonder opgave en er zijn geen kosten aan 

verbonden. Wie aanwezig is die wandelt mee! 

 

Dag:   Iedere dinsdagmiddag 

Startlocatie:  De Badde 

Afstand:  4/5 km (ongeveer 1 uur) 

Vertrektijd:  13.30 uur    

Kosten:  Geen 

 

Informatie of vragen? 

Buurstsportcoach senioren Eefke Weismann-Hooijer, 

Telefoon: 06 11 250 789  / e-mail: e.weismann-hooijer@emmen.nl 
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PANNENKOEKENBUFFET, VOOR JONG EN OUD!  

 

Op zaterdag 20 mei organiseren de kinderen en 

kinderdienstleiding een Pannenkoeken buffet. 

De opbrengst is bestemd voor het kind en 

jeugdwerk binnen onze kerk. Iedereen is 

welkom: vader, moeder, opa, oma, vriendjes en 

vriendinnetjes, buren en familie. Wij zorgen 

voor een feestelijk aangekleed ‘buffet’ met 

alles erop en eraan. Komen u en jij ook? 

 

Waar?: in de jeugdhaven achter de kerk Het Anker. 

Hoe laat?: inloop vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur opening buffet. 

Voor wie?: iedereen! 

Kosten?: kinderen € 7,50 & volwassenen € 10,00.  

 

Opgeven voor 14 mei bij,  

Margriet van Elten,  tel:0591-527353,  e-mail: margrietvanelten@live.nl 

 Gonny Brunia,         tel:0591-522091,   e-mail: jgbrunia@zonnet.nl 

 

 

 

 

 

VIVA LA DONNA VERWENDAG BIJ HAARSTUDIO KLARIANKE  

 

Ook dit jaar zullen wij met onze kapsalon voor de 10e keer mee doen aan de landelijke  Viva la donna 

verwendag. Deze verwendag is voor dames die getroffen zijn door kanker, of een verleden hiervan 

hebben. Deze keer willen wij een verwen middag gaan houden, en wel op zaterdag 27mei. Op deze 

middag willen wij 6 dames in de “watten leggen”. Ze krijgen kosteloos een kappersbehandeling, 

schoonheidsbehandeling, en nagelbehandeling aangeboden, verder krijgen de dames nog een 

uitgebreide kleuranalyse, waardoor ze beter in staat zijn om inzicht te krijgen welke  kleding, make-

up en sieraden het best bij hen past.  

 

We hebben voor deze verwen middag nog 2 plaatsen beschikbaar.  

 

Weet u iemand die het verdient om op deze manier verwend te 

worden, aarzel dan niet en bel naar Haarstudio Klarianke 0591-

521203 ( vol is helaas vol) 
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OPBRENGST REUMAFONDS NIEUW WEERDINGE 

Het Reumafonds bedankt alle collectanten, 

comitéleden en bewoners in Nieuw-Weerdinge voor 

hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke 

collecteweek. Tijdens de collecte van 13 t/m 18 

maart 2017 is in Nieuw-Weerdinge in totaal €634,23 

opgehaald. Met deze donaties financiert het 

Reumafonds wetenschappelijk onderzoek om reuma 

te bestrijden. 

 

Onzichtbare ziekte  

Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Elke 

dag krijgen 700 mensen de diagnose reuma. In totaal kampen 2 miljoen Nederlanders met een vorm 

van reuma, zoals artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma. Dat is 1 op de 9 Nederlanders. Daarmee 

is reuma de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. De kenmerken zijn vaak 

onzichtbaar. De grote meerderheid van reumapatiënten wordt dagelijks beperkt door pijn, 

vermoeidheid of verminderde mobiliteit.  

 

Steun van iedere Nederlander nodig 

De afgelopen 90 jaar heeft het Reumafonds al veel bereikt in de strijd tegen reuma. De sleutel om 

reuma helemaal de wereld uit te helpen is nog meer wetenschappelijk onderzoek. Het Reumafonds 

is de belangrijkste financier van onafhankelijk wetenschappelijk reumaonderzoek in Nederland. Het 

fonds is volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Naast het financieren van 

wetenschappelijk onderzoek geeft het fonds voorlichting, ondersteunen we patiëntenactiviteiten en 

komen we op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg. Dat brengt ons dichter 

bij een wereld zonder reuma. We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt.  

 

Bankrekeningnummer: NLRABO0123040000, Amsterdam. www.reumafonds.nl  
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•  Secr. G.J.Soer 

•  Weerdingerkanaal nz 155 - 7831 HL Nw Weerdinge 

•  Tel: 0591-521367 

• Bankrekening:  NL51 RABO 0184 8645 50 

• E-mail: vriessoer@kpnmail.nl 

 

Westerstraat 211, Ter Apel (destijds 

Weerdingermond) 

Op de plaats waar dit oude pand staat afgebeeld 

bestond altijd al een cafébedrijf. Omstreeks 

1910 was het café Eleveld en later ‘De Drie 

Gemeenten’.                                                 De heer 

Eleveld was tevens architect aannemer. 

Daarna werd het discotheek ‘Bermuda’. Na een 

brand is het pand afgebroken. 

Weerdingerkanaal nz 275. 

Het dorsbedrijf van de firma Otten was hier lange tijd gevestigd. Later koos de Fa. Pompstra dit pand 

als vestigingsplaats voor haar loonbedrijf. Daarna zat de Fa. Niestijl erin. Vervolgens volgden een paar 

autozaken elkaar op. 

Weerdingerkanaal nz 273. 

In dit pand was toenmalige smederij van dhr. Grönniger gevestigd. 

Weerdingerkanaal nz 262. 

Kees Siepel had hier een kleermakerswerkplaats. Later verhuisde hij naar het brughuis aan de 

zuidzijde, waar hij ook nog een kruidenierswinkeltjes exploiteerde. 

Weerdingerkanaal 257. 

Dit is de voormalige sluiswachterwoning 

tevens in gebruik als kruidenierswinkel. 

Naast de woning had men een stal voor de 

paarden van de scheepsjagers. Een vijftal 

sluiswachters heeft hier gewerkt, waarvan 

dhr. J.Smit wel de bekendste was. Hij was 

hier 46 jaar in functie. 

Weerdingerkanaal nz 251. 

Naast de woning werd in 1893 een molen gebouwd.    Een aantal molenaars waaronder L. Salomons 

en H Weggemans heeft hier een bestaan gehad. 

Daaraan kwam in 1959 een eind en de heer 

J.Mulder (Jan Mug) startte er een 

manufacturenzaak. Daarna heeft de heer D. van 

Veen er enige jaren zijn textielwinkel gehad.  

Vervolgens zaten er meerdere autobedrijven. 
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      BINGO    
 

Wilt u gezellig een avond naar de Bingo? 

 

 

Kom dan zaterdag 20 mei 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. 
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MARK SCHIMMEL FEAT SINA MARIE. SONGS ZWISCHEN 

HIMMEL UND ERDE 

Mark Schimmel (zang, gitaar) en Sina Marie (zang, toetsen) 

zingen en spelen veelal zelfgeschreven luisterliedjes in het 

Nederlands, Duits, Engels en in het Gronings dialect. Ze worden 

hierbij ondersteund door Patrieck Bonnet (saxofoon, klarinet), 

Rieks Roelfs (bas, contrabas) en Bouke Schaap (drums, 

percussie), allen afgestudeerd aan het conservatorium Artez te 

Zwolle. 

Entree: €12,- , Voorverkoop €10.-,   

Weerdingerkanaal nz 187, Nieuw Weerdinge, tel. 06 83081966 

of 0591 522163                                                                        

CC11, Zuiderdiep 505, Valthermond, tel. 06 48775715 of 0599 

662173 of via de website http://www.ccno11.nl 

 

 


