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NIEUWS VAN AMICITIA 

 

De scholen zijn inmiddels weer begonnen dus ook 

de gym- en turnlessen zijn weer van start gegaan. 

De gymlessen en het element turnen zijn vanaf dit 

seizoen verhuisd van de maandag naar de dinsdag. 

 

Vanaf nu zijn dit de tijden: 

 

Dinsdag Gymgroepen 

Groep 1 t/m 4                                       15.00 uur tot 16.00 uur 

Groep 5 t/m voortgezet onderwijs      16.00 uur tot 17.00 uur 

Element turnen                               17.00 uur tot 18.00 uur 

 

De turnlessen op vrijdag zijn niet veranderd. 

Helaas is er vanaf dit seizoen geen Streetdance meer. De Streetdance juf is gestopt met lesgeven bij 

onze vereniging en het aantal kinderen die nog dansten was dusdanig klein dat is besloten om niet 

op zoek te gaan naar een nieuwe juf.  

 

Natuurlijk is de ouderen gymgroep inmiddels ook weer gestart.  

Deze lessen zijn op de donderdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur  

 

Lijkt het je leuk om te komen gymmen?  

Je mag twee keer gratis mee komen doen en daarna beslissen of je lid wilt worden van onze 

vereniging. Dit geldt ook voor de ouderengym.  

 

De Grote Clubactie gaat van start. Wij doen weer mee en binnenkort kunnen onze leden aan de deur 

komen. We hopen dat u ons ook dit jaar wilt ondersteunen door één of meerdere loten te kopen.  

 

 

 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:  G. Brunia   Weerdingerkanaal NZ 122 
 Ginie de Vries   521365    

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

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

16 september 

Plaats: Het Anker 

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

 

23 september 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. A. Hekman 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

16 september 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T.Alkema 

 

23 september 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Bosscher 

 

 

 

 

 

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.  Tel: 06 55808002 

Handelsonderneming Sanders-Stap.  
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ONTDEK HET PLEKJE 

 

Ook in dit nieuwe Streekbodeseizoen gaan we door met 

het ontdekken van plekjes. We hopen weer op veel 

deelname. Waar in Nieuw Weerdinge is de foto 

gemaakt van deze prachtige boom. 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 NZ. 122, tel: 0591-522091.  

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE BILJARTCLUB DE BADDE 

In Memoriam  

 

Op 30 augustus jl. is ons lid de Heer Job Moesker op 78 jarige leeftijd 

overleden. De Hr.Moesker was tevens betrokken bij de oprichting van de 

biljartclub in 1994. Na enkele jaren lid en ook bestuurslid is hij vertrokken naar 

andere verenigingen maar toch weer teruggekeerd naar het oude nest in 

seizoen 2016-2017.  

 

Wij wensen de familie en zijn vriendin veel sterkte toe met dit verlies. 

 

 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

Na onze zomerstop gaan we met frisse moed verder aan ons vijfde 

seizoen. Wie had dat kunnen bedenken. Ons eerste jubileum. 

 

Daarom hebben we voor al onze betalende klanten een klein presentje 

(zolang de voorraad strekt). Een nieuw seizoen dus we gaan over op 

winterkleding. U bent van harte welkom (dit geld voor iedereen). Nog te 

vaak krijgen we te horen: is het ook voor mij? Ja iedereen is welkom, je 

hoeft niet perse bij de voedselbank te komen. Wij steunen de voedselbank, dus u helpt u zelf en 

anderen. Kleding en linnengoed is welkom. Inleveren kan tijdens onze openingstijden in De Badde en 

anders bij Gretha Bos Mandebroek 2 in Nieuw-Weerdinge. Tel 0591- 521600. 

 

Wij zijn weer in De Badde op de volgende vrijdagen van 10.30 tot 15.00 uur. 

7 en 21 september, 5 en 19 oktober, 2 en 16 en 30 november en 14 december. 
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BELEVINGSPARK JOYTIME 

Vanuit de brede school is op zondag 30 september van 12:00 – 16:00 uur de eerste activiteit na de 

vakantie. Het is voor jongeren vanaf het Voortgezet Onderwijs tot en met 18 jaar uit Nieuw-

Weerdinge, Roswinkel, Weerdinge, Emmer-Compascuum & Nieuw-Dordrecht. Eigen bijdrage 

bedraagt €5,- p.p. Vervoer is op eigen gelegenheid: Oostereind 12A, 9444 XD Grolloo 

 

Op de dag mag je zelf kiezen welke activiteiten je wilt gaan doen. Je hebt namelijk 4 uur de tijd om 

verschillende onderdelen te gaan doen. Alle activiteiten duren 30 minuten, met uitzondering van het 

vlotbouwen. Dit betekend dat je dus 4 verschillende activiteiten kan doen of 3 als je vlotbouwen er 

tussen hebt zitten. De onderdelen zijn; Klimwand, Boogschieten, Survivalbaan, Hindernisbaan, 

Vlotbouwen, Stand up padding, Kanoën, Low Ropes & Boulderwand  

 

Opgeven of vragen? Kim de Vries, jeugd@dorpenzorg.nl / 06-30234011 

 

SPORTIEF EN GEZOND NIEUW-WEERDINGE 

Zaterdag 6 oktober is iedereen van harte welkom in de Mondenhal voor het evenement Sportief & 

Gezond Nieuw-Weerdinge. De opening is om 13:00 uur en wordt gedaan door Roelof Kleve. Het 

evenement is rond een uur of 17:00 uur afgelopen. Uiteraard zijn de toegang en deelname aan de 

activiteiten helemaal gratis. Wat is er te doen? Verschillende sportverenigingen en clubs zullen 

gedurende de middag allerlei demonstraties en clinics waarbij bezoekers zowel jong als oud kunnen 

deelnemen aan deze activiteiten / sporten.  

 

De volgende sporten zullen naar voren komen deze dag: tennis, voetbal, kickboksen, bootcamp, 

koersbal fit voor ouderen, country line dance, volleybal, internationaal dansen, boccia (zaal jeu de 

boules) & waarschijnlijk ook handbal. Daarnaast is er ook een kleine informatiemarkt m.b.t. 

gezondheid. Ook op deze markt zijn er ook doe-dingen te doen. Zowel de sportclinics als de 

gezondheidsmarkt is leuk voor jong en oud.  

 

Speciaal voor kinderen is er op deze dag een stempelkaart te krijgen, deze is uiteraard gratis. Als 

kinderen aan minimaal 5 onderdelen hebben deelgenomen ontvangen ze een cadeautje! Ook is er 

voor de kinderen een springkussen en kunnen de kinderen zich laten schminken.  

 

EHBO VOOR JONGEREN 

Op dinsdagavond 9 oktober wordt een cursus EHBO aangeboden aan jongeren vanaf het voortgezet 

onderwijs tot en met 23 jaar. Woonachtig in Nieuw-Weerdinge, Weerdinge, Roswinkel, Nieuw-

Dordrecht of Emmer-Compascuum. Deze cursus kost maar €2,- en dit in inclusief drinken, certificaat 

en een pasje! Dit staat goed op je C.V. als je op zoekt gaat naar werk. Wat gaan jullie leren: 

Reanimatie, AED gebruik, verslikking, verbranding, botbreuken, onderkoeling, verband aanleggen, 

communicatie 

 

De locatie zal afhankelijk zijn van waar de meeste deelnemers wonen. Voor de andere wordt vervoer 

geregeld. Wil jij deelnemen? Opgeven kan door je naam, leeftijd en woonplaats te sturen naar: 

jeugd@dorpenzorg.nl of 06-30234011 
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NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE 

Het is alweer september, en op het moment dat u dit leest is 

het zwembad gesloten. We kunnen terug kijken op een 

prachtig zwemseizoen, en mochten een groot aantal 

bezoekers begroeten, uiteraard geholpen door het prachtige 

weer. 

En wat hadden we dit jaar toppers met zwemles! Mede door 

de goede lessen van het badpersoneel hebben een groot 

aantal kinderen afgezwommen voor hun Kikker brons – zilver – goud (dit seizoen voor het eerst 

geïntroduceerd) en daarnaast de A – B en C diploma’s. 

Nieuw dit jaar was ook het zogenaamde Dolfijn zwemmen, vergelijkbaar met  reddingszwemmen. 

We hadden een groep van 10 enthousiastelingen die hiervoor wekelijks kwamen zwemmen en 

uiteindelijk ook hun diploma behaalden. Iedereen van harte gefeliciteerd! 

Onze daverende afsluiting van het seizoen vond 2 september plaats. Dit jaar aanzienlijk anders dan 

andere jaren, namelijk het afstandsbrevet zwemmen. Deelnemers hebben het gehele seizoen 

kunnen trainen om uiteindelijk een afstand tussen de 500 en 5000m te 

behalen. Alle deelnemers hebben hun felbegeerde brevet behaald, waarvan 

een aantal zelfs de 3000 en 5000m. Een geweldige prestatie voor iedereen! 

Daarnaast willen we u laten weten dat er een bestuurswisseling plaats gaat 

vinden. Carla Neef heeft besloten om na jarenlang bestuurslid te zijn 

geweest het stokje over te dragen. Uiteraard willen we haar via deze weg 

hartelijk bedanken voor haar inzet!! Haar plaats zal worden ingenomen door 

Jan Poppinga. 

Gedurende het seizoen ook al vaker benoemd, maar hierbij wederom een 

groot DANKJEWEL aan al onze vrijwilligers! We hebben er met elkaar voor gezorgd dat de kinderen 

en een groot volwassenen in ons dorp dit seizoen weer hebben kunnen genieten van ons prachtige 

zwembad!  

Heeft u enig idee hoeveel bezoekers ons zwembad dit jaar heeft mogen begroeten? Als afsluiting van 

het zwemseizoen hebben we aan deze vraag dit jaar een prijsvraag gekoppeld, met uiteraard een 

leuke prijs! Onder de juiste antwoorden verloten wij een persoonlijk abonnement voor volgend 

seizoen, dus zeker de moeite waard om een gokje te wagen!  

U kunt het goede antwoord (o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer) via mail 

zwembaddewieke@live.nl aan ons kenbaar 

maken. Uiterlijke reactie datum 30 september 

2018, we zijn heel benieuwd!  

 

(uitgesloten van deelname zijn degenen met 

zgn. ‘voorkennis’, spelregels en voorwaarden via 

het bestuur beschikbaar.)  
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Open tuin bij kwekerij De Elzenhof. 

 

Op zaterdag 22 september van 9.00-17.00 uur en op zondag 23 september van 

12.00-17.00 uur houdt kwekerij De Elzenhof open tuin. 

U kunt de kwekerij bekijken en informatie inwinnen over beplanting en 

tuinonderhoud. 

 

Er koffie en thee is verkrijgbaar. 

En het is nu een prima tijd om vaste planten te zetten en planten die de zomer 

niet overleefd hebben te vervangen. 

We vinden het leuk om u te verwelkomen op de tuin 

Els van Kooten en medewerkers. 
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Zaterdag 6 oktober  

In “De Badde” te Nieuw-Weerdinge 

 

“Menu Complet” 
 

 

 

 

 

 

 

Aanvang 20.00 uur 

 

Entree € 3,00 inclusief 1 kop koffie of thee 

Kaarten verkrijgbaar in De Badde.  Let op vol is vol !!! 

 

Zaal open vanaf 18.30 uur 
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Bij IN 2 HAIR nemen we de tijd voor jou! We kijken naar wat 

jou het mooiste staat, je haarkleur, je coupe, maar ook je 

wenkbrauwen en make-up. 

 

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Zou je 

graag een goed advies willen over wat het beste bij jou past? 

Kom dan langs op onze unieke locatie voor vrijblijvend advies 

van onze stylisten of bel voor een afspraak.  

 

0591 – 22 45 98 
 

N I E U W E   L O C A T I E  ! ! !  

WEERDINGERKANAAL NZ 196 

  7831 HP  NIEUW-WEERDINGE 

WWW.IN2HAIR-BEAUTY.NL 

 

Kleurspecialist  |  Visagist   |  Bruidsspecialist  | dames en heren haarstylist 
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U I T N O D I G I N G   O P E N   H U I S  ! ! ! 

29 SEPTEMBER van 11:00 tot 16:00 uur  

 

We zijn enorm trots op het resultaat en willen dan ook de heropening 

van IN 2 HAIR graag met jullie vieren onder het genot van een hapje 

en een drankje. Tevens is het mogelijk om even bij de koeien te 

kijken op ons melkveebedrijf. 

 Kom gezellig langs!  

 

0591 – 22 45 98 

WEERDINGERKANAAL NZ 196 

  7831 HP  NIEUW-WEERDINGE 

WWW.IN2HAIR-BEAUTY.NL 

 

Kleurspecialist | Visagist | Bruidsspecialist |dames & heren 

haarstylist 
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AAN ALLE ONDERNEMERS, VERENIGINGEN EN STICHTINGEN IN OF ROND NW. WEERDINGE 

 

Zaterdag 15 december organiseert Stichting Volksvermaak Nieuw 

Weerdinge weer een grote kerstmarkt in het centrum van Nieuw 

Weerdinge. Er is plaats voor ongeveer 65 standhouders. 

Een kraam inclusief grondplaats kost 22,50 euro 

Een grondplaats kost 3,50 euro per meter. 

Een standplaats voor food kost 35 euro met een maximum van 5 

meter. 

 

VOL = VOL. Let op wij passen branchebescherming toe! 

 

Voor meer info: Ramon Zomer 06- 1451 5451 of via globaltradingholland@gmail.com 
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      BINGO    
 

Wilt u gezellig een avond naar de Bingo? 

 

 

Kom dan zaterdag 15 september 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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