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ONTDEK HET PLEKJE 

 

De foto links is gemaakt vanaf de  Ph. Lindemanstraat van het paadje langs de 

groenstrook in de Lokkerstraat. Negen juiste oplossingen zijn er binnen 

gekomen. Na loting is Jan van der Laan de winnaar geworden. Gefeliciteerd! De 

bon voor een droge worst kan worden opgehaald 

op onderstaand adres. Waar staat de boom op de 

foto rechts?. 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. Laat ons je antwoord 

weten. Denk wel aan de kopij inleverdatum. Niet 

geschoten is altijd mis en iedereen heeft evenveel 

kans. Veel succes!! 

 

 

 

 

 

COLLECTE ALTZHEIMER  

 Ik coördineer dit jaar de collecte voor Altzheimer in Nieuw Weerdinge, maar ik 

kom nog een paar collectanten te kort, wie mag ik noteren, om mij en de 

andere collectanten te helpen? 7 tot en met 13 november.  

Bij voorbaat hartelijk dank.  

 

Mw F.Camies ,06-27325530  of  camdo7@kpnmail.nl 

 

 

 

E-mail: streekbode@hetnet.nl                Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600 
      
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: 

 

26 september / 3  oktober 

De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk:  

www.pgvv.nl en www.pgnwr.info 

De diensten beginnen om 10.00 uur.  

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

26 september  

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. H. Pot 

  

3 oktober 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger  Dhr. W. Jonker 

 

 

 

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 gehaald 

Bellen na 16.00 uur. 

Handelsonderneming Sanders-Stap 

Tel: 06 - 55808002 

Hier kan een ieder een advertentie plaatsen. 
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BEDANKT 

Wij, Jelle en Jantje de Goede, zijn verhuisd naar ‘de Zuidermarke’ aan de Wilhelminastraat 8-b216, 

7811 JA te Emmen. Via deze weg willen wij de medewerksters van Icare Thuiszorg hartelijk bedanken 

voor hun inzet en hun goede zorgen! 

 

Omnisport Nieuw-Weerdinge 

 

*Elke maandag van 19.00 tot 20.00 uur Dynamic tennis* 

 

*Elke donderdag van 19.00 tot 20.00 uur Badminton* 

 

Voor alle leeftijden! 

Voor ieder niveau!                                                                           Voor iedereen! 

3 proeflessen gratis! 

 

Leenracket aanwezig!      Locatie de mondenhal! 

 

Lage instap!  Lage kosten! 

 

Voor meer info; 

 

Email: trijntjebosma@gmail.com 

 

Tel.nr: Bettie Boekholt 06-48204346 
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IN GESPREK MET…..ELISE ALKEMA 

30 September verschijnt het debuut van Elise Alkema in de boekhandels door 

heel Nederland. In drie jaar tijd schreef zij een psychologische roman. Op 2 

oktober zal er een signeersessie zijn bij boekhandel Vermeer in Emmen. Elise 

is getrouwd met Timothy die zes jaar lang predikant van Baptisten Gemeente 

de Open Poort was. Samen hebben zij drie dochters. De oudste, Shifra, was 

twee jaar terug de eerste kinderdichter van Emmen.  

 

Hoe kom je ertoe om een boek te gaan schrijven?  

Ik heb altijd van lezen en schrijven gehouden. Als kind las mijn moeder mij 

veel voor, W.G. van der Hulst, Saskia en Jeroen en zodra ik zelf kon lezen, 

verslond ik alles. Ook op school vond ik opstellen schrijven al het leukste om 

te doen. In al die jaren ben ik blijven lezen en schrijven. Toen wij uit de Randstad hier naar Nieuw-

Weerdinge verhuisden vond ik het lastig om werk te vinden. Op een gegeven moment heb ik toen, in 

overleg met ons gezin, besloten om het roer om te gaan gooien en mijn droom te gaan volgen; 

schrijven. Ik ben toen ook via de Schrijversacademie in Groningen een schrijfopleiding van twee jaar 

gaan doen. Een keer per maand langs de Mondeweg richting Groningen, heerlijk vond ik dat. Ik ben 

toen ook columns gaan schrijven en af en toe werd er één geplaatst in het Nederlands Dagblad, maar 

ook in het Dagblad van het Noorden. En ik deed soms mee met een schrijfwedstrijd. Op een dag was 

er een wedstrijd van Royal Jongbloed (uitgeverij in Heereveen) en het Nederlands Dagblad, een 

landelijke krant. Deze won ik en de prijs was dat ik een roman mocht uitgeven. En nu is het dus zover, 

eind september komt hij uit. 

 

Hoe voelt dat?  

Ik ben én heel trots én heel dankbaar.  

 

Kun je kort iets vertellen waar het verhaal over gaat?  

Het verhaal begint als de moeder van Avé, mijn hoofdpersoon, overlijdt. Haar vader heeft het gezin 

achtergelaten toen zij een jaar of tien was. Na de dood van haar moeder nodigt haar vader haar uit 

om naar IJsland te komen waar hij woont. Avé hoopt dat ze antwoorden krijgt, maar haar vader heeft 

ook zo zijn verwachtingen. We volgen Avé op die reis naar IJsland en zien wat dat met haar doet. 

 

Hoe kom je ertoe om dít verhaal te schrijven? 

 Ik ben tien jaar lang hulpverlener geweest waar je veel gebrokenheid ziet en hoort. Ook om mij heen 

zie ik dat en ook in mijn eigen leven. Je wilt dat relaties goed zijn of dat dingen goed gaan. Maar de 

realiteit is dat we mensen zijn en allemaal te maken hebben met dat het soms in het leven niet gaat 

zoals we willen. We hebben te maken met verlies, dood, scheiden, baanverlies en andere 

teleurstellingen. En hoe ga je dan verder in het leven, als je niet krijgt wat je verlangt en als het niet 

gaat zoals je wilt? Daar moet Avé een antwoord voor zichzelf op vinden, maar ik denk uiteindelijk 

ieder mens als hij geconfronteerd wordt met lijden. 
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Wat staat je de komende tijd te wachten nu je boek uitkomt?  

Allereerst zie ik uit naar een feestje bij boekhandel Vermeer. Op 

zaterdag 2 oktober zal ik boeken signeren en op dit moment denken we 

nog na over de invulling van dat moment. We zouden het leuk vinden 

om burgermeester Eric van Oosterhout uit te nodigen om hem een 

exemplaar te overhandigen. Ik zou het heel leuk vinden als er veel 

mensen uit Nieuw-Weerdinge komen. Op dit moment weet ik nog niet 

precies hoe laat, maar dat zal nog wel duidelijk worden.Daarnaast heb 

ik nog een ander verschijningsfeest in het Noorden en geef ik 

interviews. Ik ben zelf eigenlijk ook benieuwd wat er de komende tijd 

op ons af gaat komen. En wie weet ook nog wel meer 

schrijfopdrachten, dat zou ik leuk vinden. 

 

Waar kan je je boek kopen?  

Voor 20 euro is Avé te koop. Bijvoorbeeld bij boekhandel Vermeer in Emmen. Mocht het niet lukken 

om daarnaartoe te komen dan kan je het ook bij mij bestellen door mij te mailen 

(alkemaec@gmail.com).  

 

Elise, van harte Gefeliciteerd met het uitkomen van je boek. Heel veel plezier op zaterdag 2 oktober 

en natuurlijk heel veel succes met je boek en andere schrijfopdrachten. GB. 

 

 

 

 

 

 

De allround kapper voor al je haarwensen! 

• Heren en dames hairstylist 

• Persoonlijke aandacht 

• Eenvoudig online boeken 

• Huiselijke sfeer 

www.bijleon.nl 

 

Weerdingerkanaal NZ 40 7831 HC Nieuw Weerdinge 0591-

633719 
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SERVICEPUNT VAN DE BIBLIOTHEEK IN DE BADDE.  

 

Wat fijn dat er in Nieuw-Weerdinge een Servicepunt van de 

bibliotheek is, en dat het weer open is! Een vaste plek om 

boeken te lenen! In dorpshuis De Badde is een mooie ruimte ingericht met Grote Letterboeken, 

romans (leesboeken) en prentenboeken. Het geheel wordt regelmatig aangevuld met nieuwe 

boeken. Ook is het mogelijk boeken te reserveren uit heel Drenthe en in het servicepunt op te halen. 

 

 

Dit servicepunt wordt beheerd door een aantal vrijwilligers uit het 

dorp zelf en is geopend  op maar liefst drie momenten:  

 

• Dinsdag  14:00-16:00 uur 

• Woensdag  10:00-12:00 uur 

• Donderdag  18:00–20:00 uur 

 

U bent van harte welkom.  

 

 

OM TE KUNNEN LENEN HEEFT U EEN BIBLIOTHEEKABONNEMENT 

NODIG. DIT IS VOOR KINDEREN TOT 19 JAAR GRATIS, VANAF 19 

JAAR KOST HET €49,50. 

 

U kunt met dit abonnement overal in Drenthe lenen en terug 

brengen. Een abonnement sluit u eenvoudig af in een vaste vestiging, zoals bibliotheek Emmen of 

Emmer-Compascuum.  

 

In de Badde zullen ook cursussen over het gebruik van DigiD gaan plaatsvinden.  

U leert zelf gebruik te maken van de digitale mogelijkheden van de Overheid. Zo wordt het gebruik 

van uw DigiD een stuk eenvoudiger. De cursus is verdeeld in vier bijeenkomsten en deelname is 

gratis. Data: dinsdag 2, 9 , 16 en 23 november van 13:00-15:00 uur. Opgave via de website van de 

bibliotheek.  

 

Voor informatie: info@bibliotheekemmercompascuum.nl  

 

Vriendelijk groet van Jannie Kuipers, bibliotheekleider De Monden.  
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