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GESLAAGDE DAG GEZOND EN SPORTIEF NIEUW WEERDINGE 

 

We kunnen terug kijken op een geslaagde zaterdag 19 oktober j.l. in de Mondenhal. Hierbij willen we 

graag alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Ook bedanken we graag onderstaande bedrijven uit 

Nieuw Weerdinge voor hun prachtige prijzen voor de verloting en sponsoring: 

 

• Bouwbedrijf Tiems 

• Cafetaria ‘t Mondje 

• Drukkerij Abbes-Hummel 

• Grondverzet Tim Schimmel 

• Roelof Bos De Echte Bakker 

• Bloemist en interieur Jantje Stap 

• Direct Vastgoed & Verzekeringen / Regiobank 

• Bloemist Fleurig wonen 

• Cafetaria Prinsen 

• Uw Beenhouwer Gerard Dijkstra 

• Autobedrijf Tjeerdsma 

• Tegelcentrum, Keukens & badkamers Wolters 

• Tjeerdsma Tuinmachines & Gereedschappen 

• Woninginrichting Wachtmeester 

• Haarstudio Klarianke 

• Motorhuis Bakker 

• Slagerij Meems 

• Pals Tweewielers 

• Tieks Tweewielers 

• Van Klinken Supermarkten 

• Postmus Hypotheken & Verzekeringen 

• Rabobank clubsupport 

 

 

 

 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:   
Ginie de Vries   521365   Gonny Brunia - Weerdingerkanaal NZ 122 

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

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

 

24 november 

Plaats: Het Anker 

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

 

1 december 

Plaats: Roswinkel 

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

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

 

24 november 

Plaats: De Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger Dhr. P. van Norden 

 

1 december 

Plaats: De Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Heilig Avondmaal 

 

 

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 

Wegens verhuizing te koop:  

Mooi elektrisch rolluik + hoeklijn, kleur wit.  

Breed 3.40 meter en hoog 1.60 meter. 

 Prijs € 350,00  

Telefoon: 06 – 4278 2252 

Plaats hier voor een klein bedrag  

uw advertentie. 
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ONTDEK HET PLEKJE 

 

De opgave in de vorige Streekbode 

leverde 1 onjuiste en 12 juiste 

oplossingen op. De foto is gemaakt 

van hardwerkende harkende 

jongens, aan het begin van de B. 

Nieuwenhuisweg vanaf Eerste 

Kruisdiep Westzijde.  

 

Als winnaar is, Willem Super uit de 

bus gekomen. Hij kan de bon voor 

een droge worst ophalen.  

 

De nieuwe opgave. Waar is de 

hiernaast staande foto gemaakt.  

Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres 

streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z. 122, 

tel: 0591-522091. De winnaar maakt kans op een droge worst 

van één van onze slagers. Als u de oplossing weet laat het ons 

weten.  

Niet geschoten is altijd mis, let wel op de juiste inleverdatum. Veel succes!! 

 

 

GEVONDEN 

Wie vermist zijn volwassen, niet gecastreerde kater? Hij loopt al enige tijd 

bij ons. Zijn signalement is: Gemarmerd, groen/gele ogen, wit onder neus, 

witte onderbek, voorpoten witte tenen, achterpoten witte sokken. De kat 

staat gemeld op Amivedi en je kunt de details en een foto bekijken via de 

volgende link: https://www.amivedi.nl/detail/?meldingid=1502391   

Via de link staat ook gemeld hoe er contact kan worden opgenomen. 

 

SINTERKLAASACTIE KLEDINGKRINGLOOP 

Let op, let op, let op!!! Onze Sinterklaasactie is op vrijdag 29 november en niet 

(zoals in de vorige Streekbode vermeld) op 30 november. Hiervoor willen we 

weer speelgoed inzamelen. Dus hebt u nog speelgoed wat u kind niet meer 

gebruikt dan mag u het brengen bij Gretha Bos, Mandebroek 2 in Nieuw-

Weerdinge.Tel: 0591- 521600. 

Heb u geen speelgoed maar wilt u ons toch steunen dan is een donatie ook 

welkom. Dat mag op stichting kledingkringloop NL 17RBRB 0852257538 



De Streekbode  -  21 november  2019 
 

 

 

4

BEHOUD VAN ONZE MONDENHAL 

 

De verenigingen zijn nog druk op pad om donateurs te werven. Wij zijn 

ondertussen bezig met de voorbereidingen om sponsoren d.m.v. 

reclameborden te krijgen. In de maand december zijn we van plan om bij 

de bedrijven in Nieuw Weerdinge langs te gaan 

 

Wij hopen dat we veel steun van de bedrijven uit Nieuw Weerdinge krijgen. 

 

Wordt vervolgd! 

 

Met vriendelijke groet,  

namens  het comité “Gezond en Sportief Nieuw-Weerdinge” en comité “Behoud Mondenhal” 

Koop Schimmel 

 

 

 

KNIEPERTJES, ROLLETJES, SPEKKEDIKKEN ACTIE 

 

Volgende week zijn ze er weer, kniepertjes en rolletjes. De bakfabriek in de Jeugdhaven draait vanaf 

maandag 25 november tot en met vrijdag 29 november weer op volle toeren.  

 

Bestellingen kunnen worden doorgegeven aan Jan de Jonge op telefoonnummer:06-28882728. U 

kunt ze afhalen in de Jeugdhaven, ook zonder bestelling.  

 

Verder zullen ze verkrijgbaar zijn bij bloemen winkel Fleurig Wonen, Woninginrichting 

Wachtmeester, Bouwbedrijf Jan Tiems, Autobedrijf Tjeerdsma en Tjeerdsma Tuinmachines. Één zakje 

voor €2,50 en 3 voor €7,00. Dit geld voor zowel de kniepertjes als de rolletjes.  

 

Op zaterdag 28 december worden de, alleen op bestelling, spekkedikken gebakken. Een zakje met 10 

stuks kost €7,00. Bestellen bij Jan de Jonge tel: 06-28882728 en af te halen in de jeugdhaven achter 

de kerk  Het Anker.  
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KEES VAN DER LAAN ERELID JEU DE BOULES 

Dinsdagmiddag 12 november was het een feestelijke, gezellige boel bij de 

jeu de boulers. Er was een ‘boulesplezier’ deze koude middag bij het werpen 

van de boules ballen. Tijdens het spelen was er al de voorpret om wat er 

later die middag ging gebeuren.  

De achterzaal was versierd met slingers, de stoel versierd met ballonnen, 

een mooie bos bloemen in de emmer, het frituurvet werd opgewarmd. 

Zoals al de andere boulesdagen werd er na afloop koffie/thee gedronken. 

Echter deze middag was het feest. 22 leden waren aanwezig om de 90e 

verjaardag van Kees van der Laan te vieren. Maar dat niet alleen. Samen met zijn vrouw Antje stond 

hij in het middelpunt van deze middag. Na de koffie en 

thee met cake en nadat de plaatselijke pers was 

gearriveerd nam Stoffer Klaas Mulder het woord.  

 

We staan stil bij het feit dat Kees 90 jaar is geworden, hij 

trakteert maar wij willen daar als Jeu de Boulesclub nog 

meer een feestelijk tintje aan geven. Kees en Antje zijn lid 

geworden op 25 april 2016 en op het Naber-toernooi op 21 

oktober dat jaar verraste Kees iedereen door Eerste te 

worden. Dit was ook meteen zijn hoogste score. Ook in 

andere wegstrijden eindigde hij meestal in het bovenste 

deel van de uitslag. Kees is er meestal, correct gekleed, 

praat makkelijk, maar heeft het wat moeilijker met het 

luisteren. Dat komt door de leeftijd zeggen wij dan maar. 

Als vereniging bieden we jou hierbij een oorkonde aan waarmee we je tot erelid van onze vereniging 

benoemen. We hopen dat je samen met Antje nog meerdere jaren onze gelederen mag versterken en 

hopen met jullie nog lang van het Jeu de Boulen te mogen genieten.  

 

De bloemen en een speciale ‘90 jarige roset’ werden uitgereikt door Meintje Schimmel. Omdat Kees 

een speciale band heeft met Meinie, zoals hij haar noemt, 

overhandigd Meintje hem de bloemen met speciale 

zoenen. De middag werd afgesloten met een heerlijk 

drankje en warme hapjes. Getoost werd er op het 

erelidmaatschap en Kees zijn 90e verjaardag. 

“Meneer van der laan wat vindt u van dit alles? Dit is toch 

geweldig, ik had dit nooit verwacht. Hier kan ik alleen 

maar van dromen. We hebben het hier geweldig in Nieuw 

Weerdinge. We kunnen naar het koersballen, dansen, jeu 

de boulen. Waar vind je nu zoveel verenigingen?. We zijn 

dankbaar dat we hier allemaal gebruik van kunnen maken 

en hebben het erg naar onze zin.”  

Nogmaals van harte gefeliciteerd! 

GB, in samenwerking met SKM 
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK EMMER-COMPASCUUM – DE MONDEN 

Nieuwe bustijden:  

De bibliobus komt in Nieuw-Weerdinge, ook voor volwassenen.  

Donderdag: 

’t Koppel:  13:25 - 14:25 uur 

De Badde:  19:00 – 20:00 uur (ook in de schoolvakanties) 

Vrijdag: 

Bentetop  13:20 – 14:05 uur 

’t Koppel  14:10 – 15:10 uur 

 

Cursus DigiD:  Word nú Digisterker 

De cursus DigiD ging helaas niet door vanwege ziekte. We hopen dit in het voorjaar weer aan te 

kunnen bieden. U kunt alvast uw belangstelling aangeven via de mail of bij de cursus Klik en Tik. 

Deelnemers die zich al hadden opgegeven krijgen natuurlijk een uitnodiging.  

Onderdelen van deze cursus zijn onder meer:  

 

• Hoe werkt DigiD, hoe kan ik hiermee werken op internet,  

• Hoe werkt de Berichten box  

• Hoe kan ik mijn gegevens inzien bij  de ziektekostenverzekering  

• en hoe maak ik een afspraak met de gemeentewinkel?  

  

Meer informatie: info@bibliotheekemmercompascuum.nl  / 0591 351460  

 

Voor  beginners is de basiscursus computeren Klik en Tik heel geschikt, die kan elk moment gestart 

worden en vindt plaats elke woensdag van 10-12 uur. Gratis en ook voor niet-leden.  

 

Donderdag 28 november 19:00 uur tot 21:30 uur 

Creatieve workshop Wolvilten door Karina Pater. Met de 

wolvilt techniek kan je tijdens de workshop een super 

schattig kerstmannetje maken, maar je kunt ook kiezen 

voor andere versiering zoals een kerstster of kerstbal. 

  

Kosten: €12,50 (€17,50 voor niet-bibliotheekleden) 

Vooraf kaarten kopen via de website of de bibliotheek.  
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VOEDSELBANK: OOG VOOR VOEDSEL , HART VOOR MENSEN 

  

Deze slogan geeft goed het doel weer van De Stichting Voedselbank 

Nederland. Aan de ene kant het tegengaan van verspilling van voedsel 

en aan de andere kant mensen helpen in moeilijke leefomstandigheden. 

 

De voedselbank heeft inmiddels 10 jaar een uitgiftepunt van 

voedselpakketten in Nieuw-Weerdinge. Het is helaas nog steeds nodig. Op dit ogenblik halen in ons 

dorp 16 klanten (gezinnen) om de twee weken hun voedselpakket op. Het zijn er over de 30 geweest. 

Deze terugloop is positief. Landelijk neemt het aantal echter nog steeds toe. Van de Voedselbank ZO-

Drenthe (gem.Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn) maken meer dan 600 klanten gebruik. 

  

De voedselbank wordt volledig gerund door vrijwilligers. Niemand krijgt een vergoeding voor zijn of 

haar werk. Toch worden er veel onkosten gemaakt. Denk aan huur van de gebouwen voor opslag, 

koel- en vriescellen, auto's voor het vervoer, energiekosten, enz. Al die kosten worden worden 

betaald via subsidies, sponsoring, donaties en acties. De grote supermarkten in Emmen spelen hierbij 

een belangrijke rol. Wekelijks wordt er veel vers voedsel opgehaald. 

 

In Nieuw-Weerdinge worden we ondersteund door o.a de plaatselijke kerken (onderdak en 

inzamelingsacties), door de Stichting Kledingkringloop (o.a. speciale pakketten met vakantie en 

feestdagen), bakker Bos (gratis brood) en particulieren (giften, voedsel uit de tuin, eieren, enz.)  

We zijn hier erg blij mee en willen hen via dit artikel daarvoor hartelijk bedanken. 

 

Hebt u belangsteling voor dit werk of denkt u misschien zelf in aanmerking te komen voor een 

pakket; alle informatie kunt u vinden op de website; www.voedselbankzuidoostdrenthe.nl 

telefoonnummer: 06-51627035 of via het e-mailadres: info@voedselbankzod.nl  

 

Namens het team, 

Roel de Boer 
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        Kerstfeest     

Vrijdag 20 DECEMBER  
 

in in in in DDDDe Badde te Nieuw Weerdingee Badde te Nieuw Weerdingee Badde te Nieuw Weerdingee Badde te Nieuw Weerdinge    
 

Het feest is bedoeld voor inwoners van Nieuw Weerdinge van 55 

jaar en ouder en ook bedoeld voor deelnemers aan de wekelijkse 

activiteiten van de STAVO van 55 jaar en ouder. 

 

Het kerstfeest wordt u aangeboden door de 
 
 

 

Aanvang 17:30 uur tot circa 22:00 uur 
(zaal open 17:00 uur) 

 

Dit is inclusief een kerstmaaltijd. Dit kerstfeest zal in het teken staan 
van  zang, muziek en gezellig samen zijn. 

 

Een vrije gift  is welkom maar niet verplicht 
 

 

Opgave strook kerstfeest 20 december 2019.        Ik kom met 1 / 2 personen 
 

Naam:    _____________________ 

Dieet:    _____________________ 

Telefoonnummer:  _____________________ 

Adres:   __________________________________________ 

Inleveren in De Badde voor vrijdag 6 december 2019 want vol is vol. 


