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                                              Jaargang  32                                              Nummer:  8         19 januari  2017 

 

 

UITNODIGING  

 

  

       VERKEERSQUIZ 2017 

 

 

 

Informatie voor alle bedrijven, verenigingen, scholen en groepen uit Nieuw-Weerdinge, en 

omstreken. 

 

Evenals voorgaande jaren organiseert VVN afd. Nieuw-Weerdinge een verkeersquiz. 

Deze wordt gehouden op donderdag 16 februari 2017, om 20.00 uur in Zaal Heegen. 

Adres:  Weerdingerkanaal N.Z.51, te Nieuw-Weerdinge. 

 

Deelname is mogelijk in groepen van 5 personen. U mag met meerdere groepen deelnemen. U kunt 

ook individueel meedoen. Er zijn weer geldprijzen beschikbaar en voor de groepswinnaar een 

wisselbeker. 

 

Toets uw kennis op verkeersgebied en als voordeel, u bent weer op de hoogte van de vele 

veranderingen. De quiz staat onder deskundige leiding van mevr. L. Berends-Jalving. 

(rijschoolhoudster in Nw-Weerdinge) 

 

Opgave graag voor dinsdag 14 februari 2017 bij: 

Dhr. J. Meems (tel. 0591 532 805) 

Mevr. G. Bos (tel. 0591 521 600) 

 

Digitale opgave: 

Kijk op: www.vvnnww.nl en klik op de knop "opgave per mail" 

Of via E-Mail: secretariaat@vvnnww.nl 

 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. 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

22 januari 

Plaats: Het Anker 

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

 

29 januari 

Plaats: Het Anker 

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

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

22 januari 

Plaats: De Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger Ds. J. Gankema 

 

29 januari 

Plaats: De Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema 

 

 

 

 

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 

 

Te Koop: 

Z.g.a.n. Vitrage voor een slaapkamer, 

geschikt voor woningen aan het  Zetveld, 

compleet met rails. Stobbe 11 

Te: 0630 846 881 

 



De Streekbode  -  19  januari  2017 
 

 

 

3

 

ROOSTER OUDPAPIER 2017 ’T KOPPEL 

25 januari  22 februari 

22 maart  26 april 

24 mei   28 jun 

 26 juli   27 september  

25 oktober  22 november 

27 december. 

 

 

 

ZANGTALENTENJACHT NIEUW WEERDINGE   

In zaal café de buurvrouw is 5 Maart het decor voor een talentenjacht.  

De talentenjacht is bedoeld voor zangers en zangeressen vanaf 8 jaar t/m 12  jaar en vanaf 13 jaar en 

ouder die zich voor het publiek willen presenteren.  

Geef je snel op en laat je talent horen, opgave kan tot en met 20 februari.  

Opgave onder vermelding van: naam, leeftijd, act en nummer via ph-events@hotmail.com of op 

telefoonnummer: 06-16310522. Of schriftelijk bij ph-events op Weerdingerkanaal NZ 84 of bij Spar 

van Klinken. 

 

 

 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

Kledingkringloop kon dit jaar alle cliënten van de 

voedselbank een kerstpakket geven.Zo komen wij onze 

doelstelling na. Het hergebruik van kleding en de winst na 

aftrek van kosten gebruiken ter aanvulling van de 

voedselbank in Nieuw-Weerdinge. 

 

We zijn er weer op de vrijdagen, 20 januari, 3 februari, 17 

februari, 3 maart, 17 maart en 31 maart.   

VAN 11.OO UUR TOT 15.00 UUR IN DE BADDE. 
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KERSTNACHTDIENST 2016 

 

Wij hebben de Kerstnachtdienst weer achter de rug. Het was een dienst, die centraal in het teken 

stond van ,,ALL YOU NEED IS LOVE". Het koor TRUE Desire , zongen en begeleiden muzikaal de dienst. 

In de afgelopen 10 jaar hebben wij een beroep kunnen doen, op een grote, vaste groep vrijwilligers.  

 

Er zijn zoals jullie in de vorige Streekbode hebben kunnen lezen, al verschillende dominees geweest, 

die deze diensten geleid hebben. Wij zijn begonnen met Ds. Van der Sleen en Ds. Pflaum. Van der 

Sleen is naar elders vertrokken en daarvoor in de plaats, kwam Ds. van Elten. Daarna is Ds. Pflaum 

gestopt en in zijn plaats kwam Ds. Panneman. De laatste 2 jaar, leiden Ds. Alkema en Ds. van Elten de 

diensten. Omdat wij 10 jaar bestonden, hebben wij gemeend, door net als in de echte t.v. serie , All 

You Need Is Love,  iemand te verrassen. Ds Pflaum was onder anderen grondlegger van de  

 

Kerstnachtdiensten. Hij woont nog steeds in Nieuw-Weerdinge en wij vonden het als commissie toch 

leuk, om juist HEM in het zonnetje te zetten. Dit was dan ook zeer geslaagd! 

 

Wij hebben een goede dienst gehad, waarin wij vele mensen mochten verwelkomen. Onze dank gaat 

dan ook speciaal uit naar het bestuur en de vrijwilligers van de sporthal, ook naar Titan en N.W.V.V., 

die steeds weer spontaan hun medewerking verlenen. 

Al met al, een geslaagde Kerstnachtdienst en de commissie wenst iedereen een gezegend en gezond 

2017 toe.  

 

 

 

EETTAFELPROJECT EEN SUCCES! 

Het eettafelproject dat in oktober 2016 is gestart is een succes 

gebleken. Elke donderdagmiddag zit een groep dorpsgenoten in De 

Badde, waar ze kunnen genieten van een heerlijk 3-gangen 

maaltijd. 

Iedere Nieuwweerdinger kan aanschuiven. Dus als u een keer geen 

zin heeft om te koken meld u dan bij de beheerders van de Badde, 

want u moet vooraf wel even reserveren. U moet dat doen uiterlijk 

op de dinsdag voor de donderdag dat u mee wilt eten. Voor de 

prijs hoeft u het niet te laten.  

 

Het kost slechts € 5.00 per persoon.  

Hebt u een dieet? Geen bezwaar. Als u dat meldt dan houdt 

de kookgroep daar rekening mee. 

Dit eettafelproject wordt georganiseerd door:  MFC de 

Badde, Icare, de Baptistengemeente, de Protestantse 

Gemeente, Sedna en Dorpenzorg 
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EHBO VERENIGING 60 JAAR 

De EHBO vereniging afdeling KNV in Nieuw-Weerdinge bestaat 60 jaar. Voorzitter 

Peter Gelling is al achtentwintig jaar betrokken bij de hulpdienst en spreekt van 

‘een prachtig jubileum’.  

'Wij dragen bij aan een stukje veiligheid in de omgeving van Nieuw-Weerdinge', 

zegt Gelling. 'Zo zijn we vaak aanwezig bij sportwedstrijden en evenementen. Daar 

bieden wij eerste hulp bij blessures en verwondingen. Wij zijn een sociale 

voorziening die draait op 34 enthousiasten vrijwilligers.’ 

Van gekneusde vinger tot hartstilstand 

Tijdens een inzetdienst kan een EHBO’er verschillende situaties mee maken. Van een gekneusde 

vinger, tot een gebroken been en een hartstilstand. Dat soort situaties zijn natuurlijk niet altijd even 

leuk. Toch is Gelling niet alleen als vrijwilliger actief voor de EHBO, hij is ook hobbyist. ‘Ik vind dit 

werk leuk om te doen. Naast mij zijn er meer, maar de meerderheid doet het omdat zij iets terug 

willen geven aan de samenleving. En daarmee redt het team uit Nieuw-Weerdinge soms de levens 

van de hulpbehoevende. Bij een hartstilstand is het cruciaal dat je direct in actie komt’.  

Er is de laatste jaren een hoop veranderd op EHBO-gebied, stelt Gelling. Vooral de technische 

vooruitgang speelt hierbij een grote rol. ‘Vroeger hadden we langs het sportveld één telefoon, of we 

maakten gebruik van de vaste telefoon. Dan hadden we een fiets bij ons om daar zo snel mogelijk te 

kunnen komen. Dat was hartstikke spannend. Nu is dat anders. Iedereen heeft een mobieltje op zak 

waarmee wij gelijk een ambulance kunnen oproepen als dat nodig blijkt’. 

Jubileumfeest 

Dinsdagavond 13 december 2016 werd 

het jubileum klein gevierd. Na één van 

de jaarlijkse bijeenkomst waar de leden 

werden voorzien van de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van 

eerste hulp, werd er met een speech en 

een hapje en drankje stilgestaan bij het 

60-jarig bestaan. ‘We hebben er 

bewust voor gekozen om het jubileum 

klein te vieren. De groep met wie wij 

het doen krijgen de aandacht die zij 

verdienen’. 

Gelling hoopt nog lang actief te zijn 

voor de EHBO. ‘Ik vind het nog steeds prachtig om te doen. Al zijn de mooiste avonden en situaties 

die waarbij wij niet in actie hoeven te komen. Dat betekent namelijk dat alles is goed gegaan. Of het 

nou in het dorp, bij een sportwedstrijd of bij een evenement is: veiligheid is ons motto’. 
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Natuurlijk kunnen mensen bij ons terecht voor een cursus EHBO, Ehak, AED/BLS, herhalingen etc. 

Voor een EHBO inzet voor uw evenement kunt u ook bij ons terecht. 

Informeer gerust naar de mogelijkheden ehbo.nieuw.weerdinge@gmail.com  of Tel. 0591-521239. 

 

 

 

 

INFORMATIE DREUMESUURTJE NIEUW- WEEERDINGE 

 

In de peuterspeelzaal ’t Krummelhof in de Badde, 1
e
 Kruisdiep OZ 9 worden elke maand 

dreumesuurtjes georganiseerd, voor ouders met kinderen in de leeftijd van 1-4 jaar. 

Tijdens de dreumesuurtjes worden er allerlei leuke activiteiten gedaan, liedjes gezongen, gespeeld, 

gedanst en in de 2
e
 groep ook voorgelezen en geknutseld. 

De dreumesuurtjes zijn gratis en van te voren aanmelden is niet nodig. 

 

Er is plaats voor nieuwe deelnemers! 

De data en tijden van de volgende dreumesuurtjes zijn: dinsdagmorgen 31 JANUARI, 28 FEBRUARI, 

28 MAART, 2 MEI, 30 MEI EN 27 JUNI  

Voor de groep van 1 - 2 jaar en hun ouders of oppas: van 9.15 – 10.15 uur. 

Voor de groep van 2 – 4 jaar en hun ouders of oppas: van 10.30 - 11.30 uur. 

 

Ouders en verzorgers u bent van harte welkom met uw dreumes of peuter! 

 

Namens Bibliotheek Emmen, Tineke Fietje  

(Per 1 januari is de coördinatie van het dreumesuurtje overgenomen door Karlijn Geitz – Beerling, 

Bibliotheek Emmen)  
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GEZOND EN FIT OUDER WORDEN IN NIEUW WEERDINGE 

 

Binnenkort gaat het succesvolle project ‘Gezond en Fit ouder worden’ in Nieuw Weerdinge van start. 

In de tweede week van januari hebben  de inwoners van Nieuw Weerdinge in de leeftijd van 63 t/m 

85 jaar een brief ontvangen waarin ze uitgenodigd worden voor een fittest. Deze fittest vindt plaats 

op donderdag 9 februari in Multifunctioneel Centrum De Badde. 

 

Gezond en Fit ouder worden 

Dit beweeg- en leefstijlprogramma heeft al in veel dorpen en wijken van de gemeente Emmen voor 

meer bewegende senioren gezorgd. Het project zorgt voor een betere conditie en vitaliteit van de 

deelnemers. Daarnaast zorgt het met elkaar bewegen voor sociale contacten.  

 

10-weeks vervolgtraject 

Na afloop van de fittest kunnen mensen zich aanmelden voor een vervolgtraject voor de duur van 10 

weken. Er wordt elke week een uur bewogen. Daarnaast krijgen de deelnemers coaching op het 

gebied van een gezonde leefstijl en voorlichting over diverse onderwerpen. Aan het einde van het 

project wordt, indien gewenst, een individueel vervolgplan gemaakt. Voor de oudere deelnemers van 

de fittest is er de mogelijkheid om een cursus valpreventie te volgen of kennis te maken met 

bestaande beweeggroepen. Het project wordt georganiseerd door de buurtsportcoach senioren van 

de gemeente Emmen en ondersteund door de dorpsraad, Sedna, thuiszorgorganisaties en de 

huisarts.  

 

Meer informatie  

Voor informatie over dit project kunt u mailen of bellen met de buurtsportcoach senioren, Eefke 

Weismann-Hooijer. Dit kan via gemeente@emmen.nl of via telefoonnummer 14 0591. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De strijd is gestreden 

Jouw pijn is voorbij 

Ik probeerde te helpen 

Maar stond er zo machteloos bij 

 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 

die ik van u mocht ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw 

Arelua Saadhoff-Hietkamp 

 

wil ik u hartelijk bedanken. 

Bé Saadhoff 

Nieuw-Weerdinge, januari 2017 



De Streekbode  -  19  januari  2017 
 

 

 

8

    BREDE SCHOOL  

 

                        De activiteiten voor februari 

               Als je je opgegeven hebt ben je van harte welkom. 

 

 

 

1.Schilderen. We maken een leuk schilderij 

 

Voor wie:      peuters vanaf 2,5 jaar 

Wanneer:  woensdagmiddag  1 februari 

Tijd:   van 13.30-14.30 uur 

Waar:  in de Badde 

Door wie: uitvoeringsgroep 

 

 

2.Karateclinics. Maak kennis met deze Japanse vechtsport! 

 

Voor wie: groep 5 t/m 8  

Wanneer: woensdagmiddag 1, 8 en 15 februari 

Tijd:   groep 5/6 13.30 – 14.30 uur 

   groep 7/8 14.30 – 15.30 uur 

Waar:  Dorpshuis Weerdinge 

Door wie: William Hummel  

 

 

3.Schilderen. We maken een leuk schilderij 

 

Voor wie:      groep 1 en 2 

Wanneer:  maandagmiddag 6 februari 

Tijd:   van 13.30-14.30 uur 

Waar:  in de Badde 

Door wie: uitvoeringsgroep 

 

 

4.Sieraden maken 

 

Voor wie: Groep 5 en 6 

Wanneer:  maandagmiddag 13 februari 

Tijd:   15.00-16.00 uur 

Waar:  in de Badde 

Door wie: Koffer4kids 
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TRI FYSIO HAALT AUDIT 

 

Afgelopen vrijdag heeft Tri Fysio voor de derde keer de kwaliteitsaudit gehaald. Dat betekent dat zij 

zich nog steeds Plus Praktijk mogen blijven noemen. Sinds 2012 is Tri Fysio een Plus Praktijk. Een Plus 

Praktijk is een fysiotherapiepraktijk die niet alleen voldoet aan alle kwaliteitseisen van de eigen 

beroepsvereniging, maar een stapje verder gaat zoals het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Bij de 

kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat 

van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart 

brengen van de klachten en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere 

voordelen van een Plus Praktijk zijn de goede bereikbaarheid, de langere openingstijden en de 

kortere wachttijden. 

In het team zijn verschillende specialisaties aanwezig zoals Manuele therapie,  Oedeem 

fysiotherapie,  Bekkenfysiotherapie, dry needling en medical  taping. De praktijk is aangesloten bij 

het longnetwerk Emmen en omstreken, het Schouder Netwerk Groot Drenthe (SNGD), 

ClaudicatioNet, ParkinsonNet en bij de TOPgroep. Tri Fysio is een veelzijdige praktijk waar iedereen 

met zeer uiteenlopende klachten behandeld kan worden. 

Met het behalen van deze audit hebben zij het jaar 2016 mooi afgesloten. Dit jaar hebben ze een 

nieuwe bekkenfysiotherapeute, Stephanie Pors, aangetrokken en zijn er 2 algemene 

fysiotherapeuten, Stefan van der Veen en Marlene Makulun bij gekomen. In januari 2017 zal 

kinderfysiotherapeute, Natalija Koroleva ook het team komen versterken. 

Ellen Smit en Monique  Boets-Hamstra, de praktijkeigenaren, geven aan trots te zijn op hun team en 

hopen op deze manier nog 

jaren door te kunnen gaan. 

Meer informatie kunt u 

vinden op onze website: 

www.trifysio.nl 
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Henk Kuipers 

 

 

Wijkagent  Emmer-Compascuum / Roswinkel / Nieuw-Weerdinge en Weerdinge 

In verband met de reorganisatie binnen de politie is het aantal wijkagenten binnen het gebied de 

Monden teruggebracht naar 1 wijkagent.  

 

Inloop spreekuur Emmer-Compascuum 

Er is in principe inloopspreekuur op elke maandag tussen 12.00 en 14.00 uur in De Deele, Spoel 151b 

te Emmer-Compascuum. 

 

Inloop spreekuur Nieuw-Weerdinge 

Er is in principe inloopspreekuur op elke maandag tussen 14.30 en 15.30 uur in De Badde, Eerste 

Kruisdiep oz 9  te Nieuw-Weerdinge. 

 

Op de inloopspreekuren kunt u voor overleg terecht. Moet er een uitgebreide aangifte worden 

opgenomen, dient  U een afspraak te maken met aangifte unit in Emmen (te bereiken via 0900-

8844). In veel gevallen kunt u ook aangifte doen via internet. 

 

Overige bereikbaarheid 

Ik ben bereikbaar via mijn e-mailadres, henk.kuipers.2@politie.nl. Weet dat ik elke werkdag al mijn e-

mailberichten lees en ook met deze berichten aan de slag ga. Gezien het grote aantal berichten dat ik 

elke dag krijg lukt het mij niet om elke mail te beantwoorden. Ik zou dan niet meer op straat komen. 

Telefoon: Politie Nederland is bereikbaar via het telefoonnummer 0900- 8844. Als men hiermee belt 

krijgt men ons callcenter in Groningen. Hier kunt u een bericht achterlaten voor ons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Streekbode  -  19  januari  2017 
 

 

 

11

WINNAAR KERSTPUZZEL WELKOM in NIEUW-WEERDINGE 

Geesje Naber is de winnares van de kerstpuzzel ‘Welkom in Nieuw-Weerdinge’. Zij heeft een 

vleespakket gewonnen. Via 14 wegen/ kanten kun je Nieuw Weerdinge binnen komen, daarvan 

waren er van 12 plekken foto’s geplaatst in de puzzel. Van de 8 opgaven waren er 6 mensen die alles 

goed hadden waaruit via loting de winnaar is getrokken. De makers van de puzzel hopen dat u veel 

plezier heeft beleefd aan het oplossen ervan. Reacties zijn altijd van harte welkom en iedereen 

maakt evenveel kans om de prijs te winnen. Volgend jaar een nieuwe ronde, nieuwe kansen. 

Hierbij de oplossingen: 

 

1: Tweede Kruisdiep  

 

2: Ertsstraat  

 

3: De Drentse Mondenweg 

 

4: Paardeweidsdijkje/Langhietsveen 

 

5: Oude Weerdingerdijk, nieuwe weg vanaf Weerdinge 

 

6: Noordveenkanaal NZ  

 

7: Tramwijk 

 

8: Raiffeisenstraat 

 

9: Vledderdiep 

 

10: Derde Kruisdiep 

 

11: Weerdingerkanaal ZZ 

 

12: Eerste Kruisdiep 

 

Wilt u de foto’s nog terugkijken?  

Ze zijn binnenkort te zien op de website www.nieuwweerdinge.com onder Streekbode nr.10 
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