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NIEUWE TELEFOONCENTRALE IN HUISARTSENPRAKTIJK 

 

In juni zal in de huisartsenpraktijk een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen worden. 

Hiermee zal de bereikbaarheid van de praktijk verbeteren. 

 

Wel zullen er veranderingen zijn. 

 

1. De praktijk is voortaan voor iedereen bereikbaar onder het reeds bekende nummer  

0591 – 521300. 

 

2. De andere telefoonnummers die nu nog gebruikt worden  (521371, receptenlijn en spoedlijn) 

zullen voorlopig in gebruik blijven maar later in het jaar zullen zij vervallen. Dit wordt te zijner tijd 

bekend gemaakt. 

 

3.  Wanneer U belt naar de praktijk krijgt u een keuzemenu horen. 

a.  keuze 1 voor een vraag met spoed; 

b.  keuze 2 om een aanvraag voor een recept in te spreken: 

c.  keuze 3 om de doktersassistente te spreken te krijgen. 

 

Het zal voor iedereen even wennen zijn maar we hopen zo een betere service te kunnen bieden. 

 

Namens medewerkers van de huisartsenpraktijk, 

 

S. Handgraaf 

 

 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: 

 
25 Mei 
Plaats: Het Anker 
Tijd:  9.30 uur, voorganger Ds. A. van Elten, Hemelvaartsdag 
 
28 Mei 
Plaats: Het Anker 
Tijd:  9.30 uur, voorganger Ds. A. van Elten, Heilig Avondmaal 
 
4 Juni 
Plaats: Roswinkel 
Tijd:  9.30 uur, voorganger Ds. A. van Elten, Pinksteren 
 
 
Baptisten gemeente de Open Poort:    

  
28 Mei 
Plaats: De Open Poort 
Tijd:  9.30 uur, voorganger Ds. J. Dijkstra 
 
4 Juni 
Plaats: De Open Poort 
Tijd:  9.30 uur, voorganger  Ds. T. Alkema, Pinksteren, 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 

 

 

Te Koop: Schitterende oude tegeltjes,  

Delfs Blauw, 160 stuks, voor rond de schouw of 

boven het aanrecht.  

Een prachtige oude Sidetable,  

een sierraad in uw kamer. 

06-40575606/06-30328286 



De Streekbode  -  25 mei  2017 
 

 

 

3 

ONTDEK HET PLEKJE 

 

Deze foto is gemaakt op het kerkhof, de bomen stonden prachtig in 

bloei. Jolanda Veldman wist de juiste plek te noemen. 

Gefeliciteerd!  

 

                                                                  

 

 

 

Waar is deze foto gemaakt?  

Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-

mailadres streekbode@hetnet.nl of op adres 

Weerdingerkanaal n.z. 122, tel: 0591-522091. 

De juiste plek wordt bekend gemaakt in de volgende 

Streekbode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN ZWEMBAND DE WIEKE 

Het seizoen is weer gestart! En we kunnen inmiddels terug kijken op een aantal heerlijke zonnige 

dagen waarop reeds veel bezoekers bij ons zwembad zijn geweest. Ook de zwemlessen, onder leiding 

van onze nieuwe badjuf Henriette zijn inmiddels gestart. 

We zijn zeer verheugd met de hoeveelheid positieve reacties op ons vorige schrijven in de 

Streekbode; wat fijn om te merken dat er een groep bewoners hart heeft voor ons zwembad en zich 

belangeloos wil inzetten! Er hebben zich inmiddels een aantal nieuwe vrijwilligers gemeld, maar dit is 

nog steeds niet voldoende om het volledige seizoen te kunnen draaien. Derhalve wederom een 

hernieuwde oproep: heeft u tijd over, al is het maar voor 1 uurtje per week, ALLE HULP IS WELKOM!  

Wij zullen op korte termijn ook weer bij u langs komen met de donateurs kaarten. Wist u dat deze 

donateurs kaarten ook uitermate geschikt zijn als u als opa/oma/oppas een keertje wilt komen met 

uw (klein)kinderen? Indien u zelf geen gebruik maakt van het bad, maar wel mee komt, heeft u met 

deze kaart toegang tot het bad. U kunt dan voor slechts € 10,00 het gehele seizoen heerlijk op het 

terras plaats nemen en genieten van de kinderen.  

Graag tot ziens bij het zwembad!  

mailto:streekbode@hetnet.nl


De Streekbode  -  25 mei  2017 
 

 

 

4 

Stille tocht Nieuw-Weerdinge 2017 

 

Thema, "geef vrijheid door", tijdens dodenherdenking in 

Nieuw-Weerdinge op donderdag 4 mei j.l. 

 

 

De opkomst voor de Stille tocht in Nieuw-Weerdinge was overweldigend! 

Onze jeugd ziet ook het belang van herdenken in, getuige de aanwezigheid van het relatief grote 

aantal jongeren die ook dit jaar weer aan de stille tocht hebben meegedaan. Nadat de kinderen een 

roos hadden gekregen vertrok de stoet vanaf het standbeeld  "De Vrijheidsduif" onder klokgelui naar 

de begraafplaats. 

 

Op de begraafplaats speelde muziekvereniging Juliana gepaste muziek. 

Om precies 20.00 uur werd er twee minuten stilte in acht genomen. 

Daarna werd het Wilhelmus gezongen onder begeleiding van muziekvereniging Juliana. 

 

Leerlingen van de basisscholen en het 4 mei Comité hebben gedichten voorgedragen. 

Hierna werden bij het oorlogsmonument kransen, bloemen en rozen gelegd. 

Ter afsluiting werd er in defilé langs het oorlogsmonument gelopen richting M.F.C. De Badde waar de 

gelegenheid was om met elkaar een kopje koffie / thee te gebruiken. 

 

Het gedicht "2 minuten" werd voorgelezen door Bart Timmerman. 

 

2 Minuten: 

Elk jaar hetzelfde 

4 mei, 2 minuten stilte 

ik denk even aan hoe vreselijk het moet zijn geweest 

maar het is ver weg, er is niks meer aan te doen 

ik denk aan de mensen die moesten vluchten 

maar het is als een boek, als ik het dichtklap is het weer weg 

 

ik denk aan hoe lang het nog duurt 

de klok tikt, de seconden lopen 

ik denk aan het huiswerk voor morgen 

de seconden sluipen, de klok heeft alle tijd 

 

Maar dan denk ik aan mijn gedicht, 

mijn gedicht waarin ik iets zou zeggen over deze dag 

En pas dit jaar voor de eerste keer 

En voor de eerste keer dit jaar 

Denk ik er echt over na 
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En ik besef dat het wel degelijk zin heeft 

Meeleven met wat er is gebeurd 

Twee minuten voor de slachtoffers die vielen 

Hen een plekje geven door elk jaar terug te denken 

(Gedicht van: Tessa Matser) 

 

Het gedicht "Herdenken" werd voorgelezen door  Colin de Vries 

en Chahinda Helweg. 

 

Herdenken: 

Het hele jaar rustig 

Mensen wandelen langs 

Op een plein 

Iedereen vindt het gewoon 

Sommigen vinden het mooi 

De meesten realiseren 

Tijdens het passeren 

Niet de betekenis 

Van mij 

Één dag  

In het jaar 

Sta ik in het middelpunt 

Er worden kransen bij 

Me neergelegd 

Terwijl niemand 2 minuten lang 

Ook maar iets zegt 

Denkend aan  

Al die doden 

Onschuldige mensen 

Soldaten en ook heel veel joden 

Nu al 72 jaar 

Dood maar nog niet vergeten 

Dat laten de stille mensen weten 

 

(Gedicht van: Freek de Kort) 

 

Wij bedanken alle aanwezigen voor de zeer respectvolle avond. 

Met dank aan: Drukkerij Abbes-Hummel voor het beschikbaar stellen van de programma's 

 

Het 4 mei Comité bestaat uit onderstaande personen: 

Jan Sikken (voorzitter)   Jan de Vries (secretaris / penningmeester) 

Ineke Bolk-Schoonbeek (lid / PR) Ria Starke (lid) 

Het 4 mei comité. 
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN EMMEN  

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun 

rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 9 juni, 14 

juli en vervolgens minimaal eens per maand in het MCC De Marke, Statenweg 107. Voor informatie 

en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een datum reserveren 

kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.  

Tarieven juni (incl. BTW): 75+ B/E € 37,50, 

medisch € 57,50, C/D/E (ook voor code 95) en 

Taxipas € 57,50.  

Leden van CNV/ouderenbonden krijgen € 7,50 

korting op bovengenoemde prijzen. 

 

Tarieven juli (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50, 

medisch € 59,50, C/D/E (ook voor code 95) en 

Taxipas € 59,50.  

 

Leden van CNV/ouderenbonden krijgen € 7,50 

korting op de 75+ B/E en medisch, C/D/E en 

Taxipas krijgen € 4,50 korting. 

 

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. 

 

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag 

gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via 

internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 

 

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag 

nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het 

rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van 

harte welkom. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

José van den Berg 

RijbewijskeuringsArts 

 

 

 

 

 

http://rijbewijskeuringsarts.nl/afspraak.html
http://mijn.cbr.nl/
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK VAN EMMER-COMPASCUUM-DE 

MONDEN  

 

U weet natuurlijk dat de bibliotheek er is voor iedereen! Maar weet u ook wat de bibliotheek u 

allemaal te bieden heeft?   

De Bibliotheek heeft:  

 Boeken, kranten, tijdschriften, dvd’s, computers, luisterboeken. 

 Deskundige medewerkers die u kunnen helpen zoeken (ook op internet). 

 Een leestafel met de krant van vandaag (en gisteren) 

 VVV-bonnen 

 Een kopieerapparaat en printer. 

 Vrijwilligers die graag een praatje met u maken om u dingen uit te leggen.  

 Deskundige medewerkers op het gebied van lezen, leesproblemen en gebruik van de 

computer of tablet. 

 

Er zijn ook regelmatig activiteiten, zoals:  

 Elke maandagmiddag van 15.15 – 16.15 Haakcafé. We maken samen Granny 

Squares en werken mee aan de grootste gehaakte deken van de wereld. Dit 

is een activiteit in het kader van Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa 

in 2018.  

De koffie staat klaar!  

  Elke woensdagochtend van 11:00 tot 13:00 is er een inloopspreekuur voor computergebruik: 

Klik en Tik. U kunt hier stap voor stap leren hoe u van de computer gebruik kunt maken. U 

hoeft geen eigen computer mee te nemen, die zijn er in de bibliotheek! Deelname is gratis. 

En de koffie staat klaar.  

 Voor de jongsten is er op dinsdag  13 juni een Dreumesuurtje. 

Hier wordt voorgelezen, gezongen en gespeeld. En natuurlijk ook 

geknutseld! Van 9-10 voor kinderen van 1-2 jaar en van 10:30 – 

11.30 voor kinderen van  2-4 jaar. En natuurlijk met de ouders of 

verzorgers! 

 Verkoop afgeschreven boeken: er is weer veel af- 

geschreven. Vooral spannende en romantische boeken 

voor volwassenen. €1,-- per stuk en 6 voor €5,--    

Ook zijn er vele tijdschriften te koop, deze zijn 20 ct per stuk, of een stapeltje voor een mooi 

prijsje. Lekker om mee te nemen op vakantie!  

 

De openingstijden van de bibliotheek zijn:  

maandag:   11.00 - 17.00 uur.  

Tot 14.00 uur wordt u geholpen door een vrijwilliger, daarna is de 

bibliothecaris aanwezig. 
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woensdag:  11.00 - 17.00 uur 

Donderdag:  11.00 - 20.00 uur.  

Tot 14.00 uur wordt u geholpen door een vrijwilliger, daarna is de 

bibliothecaris aanwezig. 

 

Tijdens openingstijden met bibliothecaris kunt u financiële bibliotheekzaken regelen, advies krijgen 

en vragen stellen.Ook zonder abonnement bent u van harte welkom. Om te lenen heeft u deze wel 

nodig. Een abonnement is gratis tot 19 jaar!! 

 

 

 

STICHTING VOLKSVERMAAK NIEUW WEERDINGE 

Avond 4 Daagse  

 

Hallo Wandelvrienden, 

Ook dit jaar lopen wij weer mee met de Avond-4-Daagse in Ter Apel. Dit evenement is van 12 tot en 

met 15 juni. Zoals ieder jaar mogen de ouders/verzorgers, opa en oma, broer en zus ook meelopen. 

Wij hopen in ieder geval dat er net zoveel opgaves binnenkomen als voorgaande jaren. 

Jullie kunnen je opgeven door onderstaande strook in te leveren samen met de kosten voor 

deelname. Deze bedragen 5 euro per persoon inclusief medaille en een hapje en drankje onderweg. 

LET OP!!! Je kunt je tot en met woensdag 31 mei opgeven!!! 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Ramon Zomer 06 14 51 54 51 of via emmenfm@hotmail.com 

Of kijk op onze Facebookpagina: www.facebook.nl/VolksvermaakNW 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Volksvermaak Nieuw Weerdinge 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Naam:......................................................................................................................................... 

Leeftijd:...................jaar. Dit wordt de …….e keer dat ik meeloop met/zonder begeleiding. 

Email: ……………………………………………………………………………..Telefoonnummer: ……………………….. 

 

We verzamelen om 17.45 uur op de parkeerplaats van Sportpark ’t Heem in Ter Apel  

 

Opgavestroken kunnen samen met de kosten voor deelname worden ingeleverd bij: 

Familie Zomer, Zetveld 101    Familie De Jong, B. Nieuwenhuisweg 32 

Familie Poede, Menpad 17    Haarstudio Klarianke, Weerdingerkanaal NZ 

158  

Postbus 7 in MFC De Badde 
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  Secr. G.J.Soer 

  Weerdingerkanaal nz 155 

  7831 HL Nieuw Weerdinge 

  Tel: 0591-521367 

 Bankrekening:        NL51 RABO 0184 8645 50                                                          

  E-mail: vriessoer@kpnmail.nl 

 

Weerdingerkanaal nz 242 

Hier was aanvankelijk de bakkerij annex winkel van de 

Boer en later van de gebrs. Buseman gevestigd. De 

bakkerij was bekend onder de naam “De Goede Hulp”. 

Weerdingerkanaal nz 241 

Dit pand was vanouds een cafébedrijf en kende 

meerdere eigenaren. Als eerste was het café Bakker, 

gevolgd door café Bron, Kremer, Tapken, de Brug. 

Daarna werd het een geheel nieuw gebouw met 

meerdere horecafuncties, maar vooral bekend onder de naam Horecacentrum Texas City. Daarna 

werd het Viper en Mama Mia. 

Weerdingerkanaal nz 240 

Tot omstreeks 1960 was dit de zaak in galanterieën en huishoudelijke artikelen van dhr. Mans Meijer. 

De heer J. Mulder had hier een groothandel in kleding, manufacturen en galanterieën. Hij opende 

later een detailhandel op nummer 250. 

Weerdingerkanaal nz 237 

Dhr. H. Vos dreef hier jarenlang zijn rijwielhandel, annex taxibedrijf. Zijn zoon Bennie nam de zaak 

over en richtte er een garagebedrijf op. Hij verkocht het later aan schildersbedrijf Zijlstra. 

Weerdingerkanaal nz 234 

In dit pand was oorspronkelijk de winkel in huishoudelijke artikelen van dhr. E. Houkes gevestigd. 

Daarna was er een kruidenierszaak gedreven onder de naam”De Kleine Winst”van de heer G. 

Warrink. Wellicht was de winst te klein, want hij was ook hulpbesteller bij de Posterijen. In de jaren 

zestig werd het pand opgekocht door Werkland en afgebroken. 

Weerdingerkanaal nz 233 

Dit pand is reeds jaren geleden afgebroken. Het was de stek van de heer K. Warringa die er zijn 

smederij en rijwielhandel dreef. Hij deed dit later 

samen met een compagnon onder de naam 

“Warringa en Evers”. 

Weerdingerkanaal nz 232 

Veenbaas de heer A. Smook begon hier in 1913 

zijn smederij. Dit werd in 1920 de 

N.V.Machinefabriek Werkland. Eind jaren zestig 

werkten hier nog 160 mensen, maar in 1983 

moest het bedrijf de poorten sluiten. Daarna was 

transportbedrijf Rengers hier gevestigd. Thans zijn 

hier meerdere bedrijven gevestigd.  

 

mailto:vriessoer@kpnmail.nl
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BETER BEWEGEN IN DE MONDENHAL EN IN DE BADDE 

Op woensdagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur kun je in de sporthal terecht voor een uurtje 

bewegen voor ‘ouderen’ onder professionele begeleiding. Er kunnen nog dames en heren bij. Kom 

geheel vrijblijvend een keertje langs om te kijken of het wat voor je is. Er is nog plaats. Ook is er zeker 

nog plaatst in de groep die op dinsdagmiddag actief is in de Badde. In deze groep worden ook 

oefeningen gedaan die je zittend kunt uitvoeren. Je zult verbaasd staan van hoe goed je zittend actief 

en gezond kunt bewegen. Kom langs en geniet van deze ‘tak van sport’. Twijfel niet langer, vraag 

iemand mee en onderneem ‘die stap’ naar de sporthal of de Badde. Heel veel plezier. 

 

 

 

‘SPELREGELS’ VAN DE STREEKBODE 

De Streekbode is ons plaatselijk nieuwsblad en wordt elke 

twee weken huis aan huis bezorgd. Om op deze manier 

de inwoners van Nieuw-Weerdinge op de hoogte te 

kunnen houden van het reilen en zeilen in ons dorp. De 

krant wordt samengesteld door een onafhankelijke 

redactie, maar is afhankelijk van het nieuws dat uit het 

dorp wordt aangeleverd. De redactie ontvangt dan ook 

graag nieuws uit het dorp. Dat kan verenigingsnieuws zijn, 

maar bijvoorbeeld ook een verslagje van een 

buitenlandse stage of een bijzondere vakantiereis. Bij 

deze dus een oproep om hieraan mee te werken. Voor redactionele tekst hoeft niet betaald te 

worden, mits dit aan de voorwaarden voldoet van de opmaak van de Streekbode. Voor het plaatsen 

van flyers, opgavenstrookjes ed. wordt wel een factuur gemaakt. 

Om de Streekbode te kunnen uitbrengen heeft de Stichting Dorpskrant Nieuw-Weerdinge geld nodig. 

Inkomsten uit advertenties zijn daarbij een belangrijke bron, we hebben een aantal vaste 

adverteerders waar we ontzettend blij mee zijn. Maar dat is niet voldoende. Daarom vraagt de 

stichting inwoners en organisaties om een bijdrage. Aan alle inwoners wordt gevraagd voor 5 euro 

per jaar donateur te worden. We komen doorgaans langs in het najaar. Aan organisaties en 

verenigingen binnen ons dorp vragen we een vrijwillige bijdrage om de dorpskrant te kunnen blijven 

uitbrengen. Deze brief om een vrijwillige bijdrage is onlangs verstuurd en een flink aantal 

verengingen en stichtingen hebben aan deze oproep gehoor gegeven. Waarvoor onze hartelijke 

dank.  

Op het e-mailadres van de Streekbode, streekbode@hetnet.nl, kun je terecht voor vragen over en 

het aanleveren van kopij en advertenties. Dit kan ook op het adres Weerdingerkanaal nz 122 of via 

het telefoonnummer: 0591-522091. Voor klachten over de bezorging kun je bellen naar Ginie de 

Vries tel:0591-521365. 

Naast de papieren versie is de Streekbode ook (in een aangepaste vorm) digitaal te lezen op de 

website van Nieuw Weerdinge: www.nieuw-weerdinge.com.  

Het bestuur.   

 

mailto:streekbode@hetnet.nl
tel:0591-521365
http://www.nieuw-weerdinge.com/
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Uitslag verloting v.v. TITAN 

 

1e prijs                  1062 

2e prijs                   671 

3e prijs                 2670 

4e prijs                 3747 

5e prijs                   770 

6e prijs                 2139 

7e prijs                 2748 

8e prijs                 4497 

 

Onder voorbehoud van type-fouten. 

 

Prijswinnaars kunnen contact opnemen met Harrie Katoen, telefoon 0591-522399. 

 

Wij feliciteren de prijswinnaars, danken de (ver)kopers van loten en hopen dat we volgend jaar weer 

op u mogen rekenen. 

 

 

 


