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Jaargang: 26 Nummer: 17 21  april  2011 

 

 

GROTE REKENDAG OBS ’T KOPPEL GROOT SUCCES 

 

OBS ’t Koppel te Nieuw-Weerdinge deed vandaag mee met de landelijke Grote Rekendag. Veel 

ouders en andere belangstellen waren getuige van de feestelijke aftrap op het plein. Met behulp van 

een echt rad van fortuin, kwamen alle groepen aan bod om 

luidkeels hun rekenyell te laten horen. Hierna gingen de 

leerlingen in hun eigen groep aan de slag met uitdagende 

opdrachten rond het thema: redeneren en combineren.  

 

Leerlingen en leerkrachten waren enthousiast over deze 

Grote Rekendag, die door iedereen als zeer plezierig en 

leerzaam werd 

ervaren.  

 

De uitdagende 

activiteiten van de Grote Rekendag waren niet alleen 

prikkelend voor de leerlingen, maar ook voor hun 

leerkrachten. Meer redeneren, probleemoplossend en 

onderzoekend leren in de reken-wiskundeles vraagt extra 

inspanning, maar leverde ook heel veel extra’s op en is zeker 

voor herhaling vatbaar. 

 

 

 

DANSEN IN DE BADDE 
 

Zaterdag 9 april is er dansen in de Badde. 

Stijldansen, oude dansen, country, voor elk wat wils. 

Aanvang 20.00 uur. 

U bent van harte welkom.  
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

21 april 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

22 april 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

24 april 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

1 mei 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

Baptisten Gemeente De Open Poort: 

22 april 

Tijd: 9.30 uur, spreker: ds. Pflaum  

24 april 

Tijd: 9.30 uur, spreker: ds. Pflaum 

1 mei 

Tijd: 9.30 uur, spreker: dhr. Stalman 

 

 

ZONNEBLOEMVRIJWILLIGERS STARTEN LOTENVERKOOP 

 

Vrijwilligers van de plaatselijke Zonnebloemafdeling Nw-Weerdinge 

maken zich op voor Nationale Zonnebloemloterij 2011. 

Van 26 april  t/m 15 mei  gaan zij met loten a 2,- euro langs deuren in 

Nw-Weerdinge. 

 

De hoofdprijs bedraagt 15.000 euro. In totaal zit er 165.000 euro in de prijzenpot. 

De Nationale Zonnebloemloterij is een belangrijke inkomstenbron voor de organisatie. 

Jaarlijks levert de actie ongeveer 2,5 miljoen euro op voor het goede doel. 

 

Dat geld is hard nodig om ook in de toekomst aan de toenemende vraag naar huisbezoek, 

evenementen en aangepaste vakanties te voldoen. 

Ook in Nw-Weerdinge is de belangstelling groot voor busreisjes, boottochten, gezellige middagen en 

bezoekjes. 

 

De huisbezoeken en uitstapjes van de Zonnebloem bieden soelaas voor zieken en gehandicapten die 

dreigen te vereenzamen.  

Wie een lot koopt, helpt de plaatselijke Zonnebloemwerk mogelijk te maken.                                                                                      

 

Voor meer informatie over het plaatselijke Zonnebloemwerk in Nw-Weerdinge 

kan men contact opnemen met Anita Venema secretaris. 521785 
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GREPEN UIT VERLEDEN 

 

 

Middenstand Nieuw-Weerdinge 

Foto 1970  Weerdingerkanaal n.z. bij Derde Kruisdiep. 

Huis op foto rechts is nr. 27  

Tweede woning-winkel van rechts is nr 26. 

Hier woonde T Slagter, mevr Slagter-Knigge had hier een kruidenierswinkel later verkocht ze tabak, 

schrijfbenodigheden en boeken. 

Op nr25  hebben gewoond Piet de Jong ( Pietje Bel) schoenmaker + winkel  

Brilman Schoenmaker +winkel en Ap v Klinken schoenmaker +winkel later verhuisd naar n.z 47 

Op nr. 20 A Grooten enZonen garage bedrijf + benzinepomp 

 

Op nr. 19 Sint Timmerman bakker van 1920 tot 1948 

Op nr.18 Sieger Tjeerdsma manufacturen in 1947 vertrokken naar Emmen, daarna 

Wiebe v. d. Molen manufacturen,daarna Jan Niemeier manufacturen 23-9-1968 gesloten. 

Op nr. 17 Fam. van Wijk bakker ,vanaf ongeveer 1920 schoonzoon Jacob Olijve bakker later gesloten, 

zoon Karel Olijve ging verder op Weerdingerkan.n.z.167. 

Op nr.15 Aafje Meems dameshoeden en naaister hebben ook nog een kruidenierswinkel gehad. 

Hier woonde ook Hendrik Dokter dorsbedrijf en reparatie werktuigen. 

Op nr. 14 hebben gewoond ,Oldenbeuving slager,daarna vanaf ongeveer 1930 Jan Frikken slager 

daarna Hennie Dijkstra slager die is verder gegaan op Weerdingerkanaal n.z. nr9 

 

Nr.1 t/m 13 staan in vorige streekbodes. 

 

Reactie 521703 B.B. 

 



De Streekbode  -  21 april  2011 
 

 

 

 

 

4

 
 

 
 

 
 
 

zaterdag 30 april 

Sportpark Nieuw-Weerdinge 

(Bij slecht weer in de Mondenhal) 

Aanvang 12.00 uur 
 
* 

Vijftien teams uit ons dorp binden de strijd aan om de 

Wachtmeesterbokaal. 

* 
Een grote verloting met zo’n 200 prijzen.  

* 
Voor de kinderen  

springkussen, schminktent en ranjakoe  

* 

Bert de Magic Man is er weer met zijn ballonnen. 

* 
Er is volop gelegenheid voor een hapje en een drankje. 

* 

Dus voor een leuke middag moet je bij het 

Koninginnevolleybaltoernooi zijn! 
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GRAFSCHENNIS?! 

 

Onze dochter kwam tot de ontdekking dat het graf 

van haar broertje leeg was. 

Meteen de hele familie gebeld, misschien had 

iemand van hun het meegenomen om schoon te 

maken.  

Dit bleek jammer genoeg niet het geval, conclusie 

gestolen?!  

Hoe haalt men zich dit in het hoofd. Als mensen al 

jaloers zijn op iets wat op het graf staat van een 

kind en denken dat zij dit eraf mogen pakken voor 

eigen gebruik/genot, waar blijven we dan in deze wereld? Is het dan werkelijk zo slecht gesteld met de 

normen en waarden? De engel en handjes zijn voor ons als familie van grote emotionele waarde, dit is 

erop gezet met een reden, we zetten niet zomaar iets neer, dat gebeurt met gevoel. Onze zoon mocht 

al niet bij ons blijven, moet u hem ook nog bestelen terwijl hij niks terug kan doen? Hebt u als dader 

ook maar een greintje gevoel, zet het dan terug op het graf van onze Pieter. We zullen het er dan ook 

bij laten. Brengt u het echter niet terug en komen we erachter wie de dader is, doen wij aangifte bij de 

politie van grafschennis.  

 

Bert, Aukje en kinderen 

 

Het gaat om de enge lop de foto. Weet u iets bel dan 522811 

 

 

WEIDEVOGELEXCURSIE 

 

De IVN- afdeling Emmen houdt op zaterdag 23 april een fietsexcursie door de Broek-lan-den tussen 

Sleen en Oosterhesselen.  

Het thema van de excursie is 'Weide-vogels en hun bescherming'.  

 

Onder leiding van de natuurgidsen Frits Fink en Roelof van Wijk worden plekken in het gebied 

aangedaan waar weidevo-gels broeden.  

Tevens wordt tijdens de excursie gewezen op de gevaren voor de 'broe-ders' en de mogelijke 

beschermingsmaatregelen.   

 

De route duurt ongeveer 2 1/2 uur. Fiets en verrekijker meenemen! 

Vertrek is om 07.00 uur vanaf de parkeerplaats De Klencke aan de weg van Sleen naar 

Oosterhesselen.  

 

De deelname is gratis.   

 

Voor nadere informatie: Dhr. Frits Fink, tel. (0524) 515150 of Dhr. Roelof van Wijk, tel. (0591) 361379 
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GEVERS EN COLLECTANTEN ZOA VLUCHTELINGENZORG, BEDANKT! 

 

Dit  jaar was de week van 20 tot en met 26 maart de nationale collecteweek 

van ZOA Vluchtelingenzorg. In Nieuw-Weerdinge werd de collecte sinds 

1997 ieder jaar gehouden. Niet eerder was de opbrengst in Nieuw-

Weerdinge zo hoog, nl. Euro 1219,44! Alle gevers en collectanten, hartelijk 

dank! Want dankzij uw bijdragen en uw inzet kan ZOA Vluchtelingenzorg echt een verschil maken in 

het leven van vluchtelingen.  

 

ZOA Vluchtelingenzorg werkt in een aantal landen in Azië en Afrika, en op Haïti, biedt in die landen 

verschillende soorten hulp: van noodhulp tot wederopbouw, en werkt daarbij samen met de lokale 

bevolking.  

 

Elke euro maakt een verschil. Enkele voorbeelden van wat ZOA Vluchtelingenzorg met de opbrengst 

kan doen: 

- voor Euro 12,50 krijgt een gezin in Liberia schoon drinkwater en een toilet. 

- voor Euro 25,00 krijgt een gezin in Cambodja toegang tot landbouwtraining en irrigatie. 

- voor Euro 32,50 kan een kind in Zuid-Sudan weer naar school. 

 

Nog drie dingen: 

1. Meer weten? ZOA Vluchtelingenzorg, Postbus 4130, 7320 AC  Apeldoorn.                                       

Of  telefoon 055 3663339. Of www.zoa.nl. 

2. Collectant gemist? Giro 550 t.n.v. ZOA Vluchtelingenzorg, Apeldoorn  

3. Volgend jaar collecteren? De collecteweek is dan van 25 tot en met 31 maart 2012. 

 

Vriendelijke groet,  

 

H.H. Lageveen, collectecontactpersoon. 

 

 

ZWEMSEIZOEN 2011 

 

Hallo beste zwemmers, na weer een geweldige winter, gaan we nu 

op voor een nog mooiere zomer: de zomer van 2011 !! Zondag, ja 

let op, zondag 1 mei gaat het openluchtzwembad de Wieke weer 

open.  Om 13.00 uur 's middags is er een spectaculaire opening met 

ondermeer:  schatduiken, marshmallows poffen, een springkussen en natuurlijk de jaarlijks 

terugkerende ballonnenwedstrijd!  En de hele middag is er een DJ aanwezig die iedereen vermaakt 

met de coolste muziek! Een aantal zaken zijn veranderd dit seizoen, zo is er een nieuw terras 

aangelegd en zijn er rondom het bad meer zitplaatsen bijgekomen. Tijdens het seizoen zullen er 

natuurlijk weer van allerlei activiteiten plaats vinden. Deze worden georganiseerd door een 

vernieuwde activiteitencommissie, naast de vaste krachten Nina Duursma en Gert Aalderink, is het 

team versterkt met Auktje Bosklopper, Gerard Hilgen en Johnny Scheven. 

 

De activiteiten van dit seizoen zijn de Z4D (4 t/m 8 juli) de zwemmarathon (16 juli) en de afsluiting met 

loop ‘m en krooi ‘m d’r in (4 sept). Daarnaast worden er op mooi weer dagen, woensdag 's middags en 

's weekends spontane activiteiten georganiseerd zoals een luchtbedden race, waterpolo en 

zwemwedstrijdjes. De zwemlessen zullen dit jaar maandag 9 mei van start gaan. Zie voor tijden en 

dagen van alle zwemlessen het infoboekje die te verkrijgen is aan de kassa. 
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Er worden voor zwemles A weer 3 niveau groepjes gevormd. De niet watervrije kinderen, watervrije 

kinderen en een groep met kinderen die al meerdere lessen hebben gehad of die vorig jaar begonnen 

zijn in zwembad De Wieke. Voor alle duidelijkheid: Het kind moet 5 jaar oud zijn als het met de eerste 

les op 9 mei begint! Het snorkelen dat vorig jaar voor het eerst in het lesprogramma is opgenomen 

staat ook weer op het programma. Dit jaar naast snorkelen 1 en 2, ook het diploma 3. Gelieve voor 

deze lessen een eigen snorkelset aan te schaffen. Uit eerdere ervaring is gebleken dat een eigen 

duikbril en zwemvliezen toch het beste past en het meeste plezier brengt. 

 

Ik hoop dat het een mooie warme zwemzomer wordt en dat iedereen weer veel plezier gaat beleven in 

het openluchtzwembad De Wieke. 

 

Badmeester Remon Lasker 

 

 

NOG RUIM EEN WEEK!! 

 

Nog ruim een week en dan start het zwemseizoen alweer: op zondag 1 mei. Voor deze dag is 

gekozen om zo de activiteiten op de Koninginnezaterdag niet te benadelen. Vanaf 13.00 uur is 

iedereen op 1 mei welkom om bij de opening van het zwemseizoen aanwezig te zijn, uiteraard staat 

de koffie, thee en ranja weer klaar. Voor de kinderen zijn er meerdere activiteiten georganiseerd door 

de activiteitencommissie, zoals ballonnen oplaten en schatduiken. Ook kunt u op deze dag nog een 

(gezins)abonnement aanschaffen tegen voorverkoopprijs. Het inschrijfformulier vindt u elders in deze 

Streekbode.  

 

Zonder inlevering van een goed lijkende (pas)foto per abonnementhouder, worden inschrijfformulieren 

niet in behandeling genomen. Wij kunnen u dan ook melden dat er dit seizoen strikter op zal worden 

toe gezien dat elke bezoeker / gebruiker een geldig entreebewijs heeft. Daarom adviseren we 

iedereen om, als men een abonnement heeft, het abonnement bij elk bezoek mee te nemen en te 

tonen. Dit geldt ook voor de zwemlessers (met ouder of verzorger) en hun zwemleskaart.  

 

Het melden waard is dat er, ook dit jaar, een informatieboekje is gemaakt. Met daarin onder meer 

gegevens over de financiën, de activiteiten, de website, de zwemlessen en de betalingen. We hopen 

dat u er veel gebruik van zult maken.  

Wij wijzen u erop dat het zwembad nog steeds dringend vrijwilligers nodig is voor de schoonmaak. 

Voor opgave of meer informatie hierover kunt u, ook op deze openingsdag, terecht bij het bestuur. 

Ook voor informatie over deelname aan de “club van 50” of het plaatsen van een reclamebord, er zijn 

nog enkele plekken beschikbaar, kunt u bij het bestuur terecht.  

 

Wij hopen dat u bij de opening van het zwemseizoen aanwezig kunt zijn.  

Het bestuur van zwembad De Wieke. 

 

VIOLENACTIE 2011 

 

De violenactie was dit jaar weer een groot succes, mede door dat u als 

inwoner weer violen bij ons heeft afgenomen.  De opbrengst van de violen zal 

dit jaar onder andere besteed worden aan diverse spelletjes voor  alle 

groepen.  

  

Bedankt,  Ouderraad OBS ’t Koppel. 
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 aangenomen. 
 

1.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Om de kas van onze vereniging te spekken zullen ook dit jaar 

 van maandag 18 april a.s. tot en met zaterdag 23 april a.s. 

de leden van volleybalvereniging NIVOC 

langs de deuren gaan voor de verkoop van droge worsten. 

 

De prijs: € 2,- per worst. 

 

Heeft u ons gemist? 

U kunt de bestelling ook doorgeven 

 via tel.nr. 522206 (na 19.00 uur) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Wij rekenen 

op u !!! 
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VEURJOAR IN DE KOP? 

Het is voorjaar, de motor kan weer van stal. Veel motorrijders genieten in 

deze periode van het mooie weer en gaan voor het eerst na de winter met 

de motor de weg op. Helaas gebeuren daarbij ieder jaar ongelukken. 

Politie Drenthe en Groningen adviseren daarom een goede voorbereiding op de eerste voorjaarsrit. 

 

Denk bijvoorbeeld aan de bandenspanning en het oliepeil. De komende weken organiseren 

motorclubs, dealers en rijscholen in Drenthe en Groningen voorjaarschecks: een dag waarop je als 

motorrijder je motor kunt laten controleren op veiligheid. Kijk op de site voor de data van de 

voorjaarschecks die al bekend zijn; hou de website in de gaten voor meer voorjaarschecks! 

 

 

EMMEN KRIJGT CULTUURKOPPELAAR 

 

De gemeente Emmen heeft geld beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een cultuurkoppelaar.  

De komende twee jaar is Helma Kwast van Kunst & Cultuur Drenthe aangesteld als cultuurkoppelaar.  

Een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de cultuurkoppelaar is het ondersteunen en 

stimuleren van samenwerking tussen amateurkunstverenigingen onderling en tussen verenigingen en 

scholen of bedrijven.  Doel is de zichtbaarheid van de amateurkunst in de gemeente Emmen te 

vergroten. Wethouder Jumelet (Kunst & Cultuur) ziet een duidelijke meerwaarde van de 

cultuurkoppelaar: “Emmen is een rijke gemeente op het gebied van kunst en cultuur.  

Zo zijn er ruim 160 amateurkunstverenigingen waar leden allerlei leuke en bijzondere dingen maken of 

doen. Toch is het interessant verder te kijken. Samenwerking met anderen kan namelijk leiden tot 

nieuwe inzichten en uitdagingen.  De cultuurkoppelaar kan daarbij helpen.” 

 

Tips 

Verenigingen kunnen ook voor andere zaken bij de cultuurkoppelaar terecht. 

Van informatie over het besturen van een vereniging tot tips om een dalend ledental te stoppen en de 

vereniging beter te profileren.  

Als projectmedewerker van K&C Drenthe heeft Helma Kwast een groot netwerk op het gebied van 

kunst, cultuur en beleid. 

 

Week van de Amateurkunst 

Op dit moment is de cultuurkoppelaar druk bezig met de organisatie van de Week van de 

Amateurkunst (WAK) van 14 tot en met 21 mei.  

Tijdens deze week laten amateurkunstenaars uit alle kunstdisciplines zien wat zij in huis hebben.  

Het is de eerste keer dat de WAK in Emmen plaatsvindt. 

 

Meer informatie 

Cultuurkoppelaar Helma Kwast is te bereiken via telefoon 06 57 34 95 98 of per mail op 

helma@kcdr.nl. Meer weten? www.cultuurkoppelaar.nl 

 

 

DE BADDE IS GESLOTEN OP: 

 

Zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 april a.s.  (paasweekend) 

 

Zaterdag 30 april (Koninginnedag) 
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extra voorverkoopdag 

zondag 1 mei  van 13.00 - 17.00 uur 
 
Tevens kunt u op deze dag(en) uw zoon / dochter opgeven voor de zwemlessen. 
Zwemlessen zijn alleen mogelijk in combinatie met een abonnement. 
Gezinsabonnementen alleen mogelijk voor gezinsleden op hetzelfde huisadres. 
 
 

Opening zwembad: zondag 1 mei 2011 om 13.00 uur 

 
 
  voorverkoop vanaf 2 mei 2011 

□ gezinsabonnement (max. 2 kinderen) €  85,00 € 102,50 

□ extra kind(eren) p.p. €  5,00 €  7,50 

□ persoonlijk abonnement €  50,00 €  60,00 

□ ik geef mij op als vrijwilliger   
 

Tarieven zwemles A en B €  40,00   per 2-maandenleskaart 
Tarieven zwemles C, snorkelen 
    en Zwemvaardigheid €  35,00   per 4-maandenleskaart 
 

Naam ………………………………….… Adres ………………….……………………….…. 

Postcode ……….…………….……….…. Woonplaats ……….………….……………….…. 

Tel.nummer ……………….…………… E-mail ………….…………..………………….…. 

 

naam ouder / verzorger: naam ouder / verzorger: 

 

naam kind: geb. datum: naam kind: geb. datum: 

naam kind: geb. datum: naam kind: geb. datum: 

 

 
Datum: ………………………….…………. Handtekening: ……………….……………. 
 

Betaling dient contant, graag gepast, te geschieden bij inlevering van dit formulier. 
Zonder pasfoto van elk gezinslid, voorzien van naam, worden formulieren niet 
 
 


