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REFLECTERENDE HUISNUMMERPLATEN RONDOM NIEUW-WEERDINGE IN 

AANTOCHT.  

 

Naar aanleiding van een aanvraag uit “ id€€ voor uw buurt”  uit Tussen de Wijken om daar 

reflecterende huisnummerplaten te plaatsen, heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuw-

Weerdinge besloten dit uit te breiden naar het gehele buitengebied van Nieuw-Weerdinge. Hierbij 

moet u denken aan alle woningen die buiten de bebouwde komborden staan. We hebben voor het 

buitengebied gekozen, omdat hier de huisnummers over het algemeen erg slecht te lezen zijn en 

woningen wat verder van de weg staan. Voor de hulpdiensten is het daar dan ook erg moeilijk om het 

juiste adres te vinden.  

 

De mensen die binnen de bebouwde kom wonen en ook graag een dergelijk bordje willen, kunnen dit 

aanvragen bij Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge. Er geldt dan een eigen bijdrage van 12,50 euro 

per paal met bordje. Wanneer u het bordje zelf zou kopen, kost deze 35 euro. Plaatselijk Belang 

neemt dus de rest van de kosten voor haar rekening wanneer u deze via ons besteld. Het is voor ons 

financieel niet haalbaar, om het volledige bedrag te vergoeden. 

 

De palen in het buitengebied zijn inmiddels binnen en grotendeels uitgeleverd. Het gaat hierbij om de 

volgende straten: 

Siepelveenwijk                 Weerdingermarke      Tussen de Wijken      Herenlandweg 

Tramwijk                            Eerste Kruisdiep         Vledders                     Derde Kruisdiep 

Meyersmarke                   Noordveenkanaal       Raiffaissenstraat        Oude Dijk                               

 

Mocht u dus binnen de bebouwde kom wonen en wilt u ook zo’n paaltje, vul dan de onderstaande 

strook in en maak € 12,50 over op het bankrekeningnummer van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge 

(34.59.16.352) o.v.v. huisnummerpaal met het adres. En zorg ervoor, dat het juiste nummer goed is te 

lezen. De strook kunt u deponeren in postbus 13 in de Badde en dient voor ons als extra controle. 

 

 

 

Naam:____________________________________________________________________ 

 

Adres:______________________________________________________________________ 

 

Nummer op paal:______________________________________________________________ 

 

Wanneer uw betaling binnen is, voegen wij uw nummer toe aan de te bestellen paaltjes. 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

17 oktober 

Plaats: Het Anker  

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten 

24 oktober 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Thon 

 

  

Baptisten Gemeente De Open Poort: 

17 oktober 

Tijd: 9.30 uur, spreker: ds. Pflaum 

 Gastendienst/koffie  

24 oktober 

Tijd: 9.30 uur, spreker: dhr. Meinema 

 

 

 

 DONATEURS STREEKBODE 

Om De Streekbode te behouden hebben we de donateurs beslist nodig. Voor € 5,- per jaar heeft u om 

de 2 weken De Streekbode in de bus. 

 

Bent u nog geen donateur en wilt u dit wel worden? Vul onderstaand strookje dan in en lever het in bij 

de kopijadressen.  

 

 

 

Donateur 2010-2011 

 

Naam:____________________________________________________________________________ 

 

Adres: 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN 

 

 

Brand in de venen foto 1921. Elk jaar in mei werd het veen in brand gestoken, om daarna in die nog 

warme as, boekweit te kunnen zaaien. 

De rookontwikkeling die dat veenbranden met zich meebracht, was vaak tot ver over de grens 

waarneembaar. 

Dergelijke branden namen soms vormen aan die men niet meer in de hand had. Grote branden waren 

er in  1880, 1882, 1893, 1917, 1921, 1928 en 1933. 

 

De verslagen aan de Burgemeester van politiedienaar G. Muller te Roswinkel van de brand die uitbrak 

op 27 mei 1880 zijn nog aanwezig. In het verslag van 30 mei ‘s morgens om 7.30 uur gemaakt deelt 

hij mede: het getal woningen afgebrand te Weerdingermond is mij nog niet nauwkeurig bekend, het 

zullen plusminus 50 zijn. In de gemeente Vlagtwedde aan de Roswinkelerzijde van de mond aan het 

Weerdigenermarke zijn 13 huizen en een kerk van de Baptisten (Markeweg 159) verbrand. 

 

Reactie 521703 B.B. 

DE ZONNEBLOEM 

  

Zaterdagmiddag 2 oktober was er voor de Zonnebloemgasten uit de regio een theater voorstelling. 

Ook Nieuw-Weerdinge was van de partij. Dit keer werden we in het Veenpark in Barger-Compas 

verwacht. Het Drentse cabaret “Gien Idee” trad daar voor ons op. Een vrolijke voorstelling met leuke 

sketches en mooie liedjes. De hapjes en de drankjes waren prima verzorgd tegen 5 uur was de 

voorstelling afgelopen. Onze hartelijke dank aan de vervoervrijwilligers . Het was weer een mooie 

middag. 

  

De Zonnebloem afd. Nieuw-Weerdinge. 
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BAZAAR TITAN 

 

Op zaterdag 18 september hebben wij onze jaarlijkse bazaar gehouden in de kantine van Titan. 

Deze bazaar is mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsoren: 

 

Partycentrum Viper, Mamma Mia, Autobedrijf Rick Kievit, Autobedrijf Harry Hindriks,  

Autobedrijf Grooten, Supermarkt van Klinken Valthermond, Telkamp Ter Apel 

Trendshop Ter Apel, Woninginrichting Wachtmeester, Spar Stevens, Bloemenkrans,  

Tieks Tweewielers, Cafe Oosterhof, Kloppenburgs Textiel, Drukkerij Abbes Hummel,  

Beens Cadeau en Verhuur, VV Titan, Mebofloor Emmen, Van der Veen Diervoeders,  

Fuhler Metselwerken,  Autobedrijf Kuipers, Jans Vording Autoservice Weerdinge, 

De Houtduif Emmen, Het Magazijn Emmen, Het Spirithoes Emmen, Zwemschool Vizzwemmen Ter 

Apel, Het Groene Huis,De Oale Lanteern,Drogisterij Maat Emmen, Bakkerij Bos Ter Apel 

Readshop Sturing Ter Apel, Comma Schoenen Ter Apel, Weggemans Intersport Emmen 

Tegel- en Keukencentrum Wolters, Bouwservice Sanders, Sophia Sanders Beautysalon Emmen 

Autobedrijf Kamerling, Afbouw Duursma, Vakgarage Tjeerdsma, JD Schilders, BM Schilders en 

Houtrot, Trendy Kapsalon, Kapsalon All for You, Autobedrijf H. Grooten, Emile Bakker auto’s 

Motorhuis Bakker, Tjeerdsma Handelsonderneming, ’T Mondje Vis en Snacks, De Tramhalte, Slagerij 

Meems, Loonbedrijf Groenwold, Jumbo Ter Apel, TSV Nieuw Buinen, R. Grooten 

Handelsonderneming Sellingen, C1000 Ter Apel, Sabine’s Hairfashion, Elly’s Speelgoed, Rick Zwiers, 

Rick Rengers Schadecentrum, XXL Belettering, Bennie en Marianne, Slagerij Dijkstra, Rijwielhandel 

Pals, Bakkerij Bos 

 

Wij willen alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage. Natuurlijk willen wij ook alle vrijwilligers 

bedanken voor hun medewerking. 

 

Aktiviteitencommissie vvTitan/Roodwit 

 

 

GRIEPVACCINATIES – Eerste aankondiging 

 

Op zaterdag 6 november tussen 9.00 uur en 11.00 uur zullen de griepvaccinaties gegeven worden 

aan de mensen die daarvoor in aanmerking komen. 

Iedereen die ouder is dan 60 jaar of binnenkort 60 wordt, komt in aanmerking voor de griepspuit. 

Verder worden uitnodigingen verstuurd aan: 

- mensen met suikerziekte 

- mensen met astma en COPD, chronische luchtwegklachten 

- mensen met hart- en vaatziekten 

- mensen met nierziekten 

U kunt ongeveer 2 weken van te voren een schriftelijke uitnodiging verwachten. 

 

M. Demircan, S. Handgraaf, huisartsen 
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TAXATIE EN INKOOPMIDDAG VAN OUDE EN ZELDZAME BOEKEN IN RUE DE 

LA GARE IN EMMEN.       

      

Dinsdag 19 oktober van 13.00 – ca. 16.30 uur opent Grand cafe Rue de la Gare, Stationsstraat 8 in 

Emmen haar deuren voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal deze dag 

oude en zeldzame boeken, handschriften en of oude bijbels voor het publiek op hun waarde schatten.  

 

Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Er 

zullen ook een paar voorbeelden te zien zijn van antieke boeken, bijbels die op originele wijze 

gerestaureerd zijn. Voor restauratie kan een afspraak gemaakt worden.   

 

De heer Molendijk organiseert twee keer per jaar een veiling van oude / antieke boeken en was 

organisator van diverse boekenmarkten in den lande, zoals de Veluwse boekenmarkten.  

 

Voor taxatie wordt 3,- euro per persoon gevraagd. Taxatie gebeurd zo mogelijk aan de hand van 

bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde 

van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat waarin het boek verkeert. Met enige regelmaat 

komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms duiken zelfs geheel 

onbekende boeken op.  

 

Onlangs werd door Arie Molendijk een onbekende incunabel (een boek voor 1500)  ,,ontdekt” tijdens 

een taxatiedag in Friesland.  In Hulst kwamen zelfs 2 zeldzame middeleeuwse handschriften voor de 

dag ….  

 

Desgewenst kunnen bezoekers hun oude boeken ter plaatse verkopen. Voor taxatie of verkoop van 

een bibliotheek of een partij moeilijk te vervoeren boeken kan eventueel een afspraak worden 

gemaakt.  

 

Regelmatig taxeert Molendijk op uitnodiging in musea, bibliotheken, kerken en op monumentendagen. 

De belangstelling is overwegend groot op dergelijke dagen.   

Inmiddels heeft hij meer dan 600 taxatiedagen achter de rug.    

Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving en de koffie staat klaar.    

       

Plaats:  EMMEN, Grand cafe Rue de la Gare, Stationsstraat 8.  Tel. 0591 612381.    

  

Datum en tijd: Dinsdag 19 oktober van 13.00  - ca. 16.30. uur.   

Inlichtingen: Antiquariaat A.C. Molendijk. Tel . 010 4667164 of  06-51950097. 

info@molendijkboeken.nl (niet voor taxaties) 

 

 



De Streekbode  -  14 oktober  2010 
 

 

 

 

 

8

GEMEENTE EMMEN IN DE AANVAL TEGEN LAAGGETTERDHEID 

 

Ruim 11.000 inwoners hebben moeite met lezen of schrijven 

 

De gemeente Emmen heeft een aanvalsplan opgesteld om laaggeletterdheid tegen te gaan. De 

gemeente zet dit onderwerp hoog op de agenda om de ruim 11.000 inwoners te helpen, die moeite 

hebben met lezen of schrijven. Omdat zij vaak moeite hebben met het invullen van formulieren, lezen 

van folders en het werken met de computer, lopen zij het risico geïsoleerd of afhankelijk van anderen 

te raken. Ook binnen bedrijven kan laaggeletterdheid problemen geven. De gemeente wil dit 

tegengaan en gaat dit taboeonderwerp bespreekbaar maken. Bij inwoners, bedrijven en professionals. 

Ook gaat de gemeente de toegankelijkheid van informatie vergroten, het lezen bevorderen en mensen 

cursussen aanbieden om het lezen en schrijven te verbeteren. 

Doelen 

Het Aanvalsplan Laaggeletterdheid duurt van 2010 tot en met 2012 en heeft meerdere doelen. Een 

van de doelen is dat de bevolking van de gemeente Emmen weet van het bestaan van het probleem 

en laaggeletterden ook helpen om hulp te gaan zoeken. Een mogelijkheid is het volgen van een 

cursus. Deze 

worden op verschillende niveaus en in kleine groepen gegeven. Een ander doel is ervoor te zorgen 

dat professionals die met laaggeletterden in aanraking komen, de problemen herkennen en iemand 

door kunnen verwijzen naar de juiste weg/scholing. 

Vroege signalering 

Omdat laaggeletterdheid bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen voorkomt, sluit het Aanvalsplan 

aan bij het Masterplan Taal en het project Vanzelfsprekend van de gemeente. Het Masterplan Taal 

richt zich via taalbeleid op (schoolgaande) kinderen en jongeren. Vanzelfsprekend richt zich op de 

taalontwikkeling van kinderen in de voorschoolse periode. Door vroegtijdig problemen te signaleren, 

kan met een beetje extra hulp voorkomen worden dat deze kinderen later als volwassenen 

laaggeletterd zijn. 

BIBLIOTHEEK EMMEN 

 

Het dreumesuurtje, een leuke activiteit voor de allerjongsten  

 

Kent u het dreumesuurtje al? 

Het dreumesuurtje is een gezellig uurtje voor kinderen  van 1- 2 jaar en voor 2 jaar en ouder en hun 

ouders of oppas. Al heel veel  kinderen  hebben  er aan meegedaan. En... er is weer plaats voor 

nieuwe deelnemers. 

 

Tien jaar geleden ontstond in Zwartemeer het idee voor een dreumesuurtje. Er werd een project 

voorbereid: "Zwartemeer leest" en er werd gezocht naar een leuke activiteit voor  heel jonge kinderen 

en hun ouders. De nadruk kwam te liggen op samen luisteren naar Woutertje kaboutertje, samen 

zingen, samen lezen, samen spelen. 

  

 

Het dreumesuurtje is een samenwerkingsproject van peuterspeelzaal en bibliotheek, uitgevoerd door 

Bibliotheek Emmen met hulp van enthousiaste vrijwilligers. Ook de wijkverpleegkundigen zijn 

betrokken bij het leesbevorderingproject.  Zij reiken aan de ouders van baby's van 3 maanden tot 1 

jaar een babyboekje uit en leiden toe naar het dreumesuurtje.  
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Er worden inmiddels dreumesuurtjes gehouden in negen  wijken en dorpen in de gemeente Emmen, 

waar projecten worden uitgevoerd in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie. 

De  dreumesuurtjes worden gesubsidieerd door de gemeente Emmen . 

 

Wat kunt u verwachten? 

Tijdens de dreumesuurtjes wordt er gezongen, gespeeld en voorgelezen aan en geknutseld met de 

kinderen (de groep van 2 jaar en ouder). Er is  limonade en iets lekkers voor de dreumesen. De 

bibliotheek zorgt voor een leuke collectie prentenboeken. Ouders kunnen hieruit een boek lenen om 

dit samen met hun  kind te bekijken  en er uit voor te lezen.  

 

Het dreumesuurtje in Nieuw-Weerdinge wordt gehouden in MFC De Badde, Eerste Kruisdiep OZ 9, 2 

november, 30 n0vember, 4 januari, 25 januari, 1 maart, 29 maart, 26 april, 24 mei en 28 juni. Voor 1-2 

jarigen van   9.15 – 10.15 uur. Voor dreumesen en peuters vanaf 2 jaar van 10.45 – 11.45 uur. 

 

Belangstellenden kunnen bellen of mailen met Tineke Fietje Bibliotheek Emmen.  tel. 0591- 681429, 

t.fietje@bibliotheekemmen.nl 
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               BINGO   

 
 

Wilt u gezellig een avond naar de Bingo? 

 

Kom dan zaterdag 16 oktober  naar: 

“de Badde” te Nieuw-Weerdinge 

 
Aanvang 19.30 uur 

Inleggeld € 5,00 

Hiervoor 10 ronden + 2 superronden. 

 

U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis. 

 
Neem dus pen of stift mee en kom gezellig meedoen. 

 
 

 


