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EEN EN AL GEZELLIGHEID BIJ ZWEMBAD DE WIEKE 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

De zon heeft zich de afgelopen weken volop laten zien en wat 

hebben wij daarvan genoten! Iedereen bevond zich in tropische 

sferen en wat is er dan lekkerder dan even afkoelen in ons mooie 

zwembad. Rondom het bad hebben we genoten van een hapje 

en een drankje en in het bad kon iedereen lekker afkoelen. Het was heerlijk verfrissend, lekker druk 

en bovenal heel gezellig. 

 

Tevens hebben wij afgelopen week met z’n allen deelgenomen aan de Zwem4daagse. Samen hebben 

we weer heel wat baantjes gezwommen en vele kilometers afgelegd in het water. De zwem4daagse 

zorgt ieder jaar weer voor veel spektakel in het bad. Niet alleen zorgde de luchtbeddenrace voor de 

nodige spanning, maar ook het spijkerbroekhangen was weer een groot succes.  

 

En ondanks dat het einde van het zwemseizoen nadert, hebben wij toch ook nog een leuke activiteit 

in het verschiet. Op zaterdag 5 september organiseren wij de ‘kleintje Jaarmarkt’. Zet het alvast in de 

agenda en zorg dat u erbij bent! We maken er samen een gezellige dag van. 

 

Wij hopen dat jullie allemaal hebben 

genoten van het mooie weer en van het 

fijne zwembad.  

 

Houd de komende tijd onze website en 

Facebook-pagina in de gaten voor de 

laatste nieuwtjes en activiteiten. 

 

 

 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: 

 

augustus /september 

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:    

 augustus /september 

De diensten worden opgenomen en kunnen via 

https://deopenpoort.nl/stage-theme/luister-preken/  

of via onze facebookpagina 

https://www.facebook.com/baptistennieuwweerdinge/ worden 

bekeken. 

 

 

 

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 

Ook ruimte voor uw advertentie !! 
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ONTDEK HET PLEKJE 

 

Ook dit seizoen weer een ‘Ontdek het Plekje’.  

 

Waar is de foto rechts gemaakt?  

 

Oplossingen kunnen ingeleverd worden op:  

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 je 

de oplossing weet laat het ons weten. Denk wel aan de kopij inleverdatum. 

Niet geschoten is altijd mis en iedereen heeft evenveel kans. Veel succes!! 

 

 

AED’s Nieuw-Weerdinge 

 

Op de volgende plaatsen hangen buiten AED’s in Nieuw-Weerdinge 

 

- Tankshop Garage Grooten  Weerdingerkanaal N.Z. 231 

 

- Bakker Banden   Weerdingerkanaal Z.Z. 230 

  

- Kinderopvang Calimero  Weerdingerkanaal Z.Z. 185 

 

- MFC de Badde    Eerste Kruisdiep O.Z. 9 

 

- Autobedrijf Tjeerdsma  Eerste Kruisdiep W.Z. 95 

 

- de Open Poort   Gedempte Achterdiep 18 

 

- Voetbalvereniging Titan   Raiffeisenstraat 27 

 

- Slagerij Meems    Weerdingerkanaal N.Z. 93 

 

- Tjeerdsma Tuinmachines  Weerdingerkanaal N.Z. 3 

 

- Jakobs Diervoeders   Tramwijk ZZ 26A 

  

- Familie Groenewold    Siepelveen  
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VAN DE REDACTIE  

De zomervakantie zit er weer op en we 

starten de 36e jaargang van onze 

dorpskrant. In alle 22 Streekbodes van 

dit seizoen willen we aandacht 

besteden aan het feit dat de Streekbode 

al 35 jaar bestaat. In deze Streekbode 

de eerste aflevering van de rubriek Uit 

35 jaar Streekbode. Er zal willekeurig een selectie worden gemaakt uit de voorgaande jaargangen. 

Wij hebben al veel plezier beleefd aan het teruglezen van oude Streekbodes en zijn benieuwd naar 

uw en jullie reacties. 

Verder even een aantal huishoudelijke mededelingen voor de duidelijkheid.  

Het rekening nummer van de Streekbode staat vermeld op het voorblad, als ook het e-mailadres en 

telefoonnummer voor opmerkingen over de bezorging.  

De Streekbode wordt bezorgd vanaf dinsdagmiddag tot donderdagavond. Door omstandigheden van 

onze bezorgers en/of de weersomstandigheden kan het bij uitzondering vrijdag en/of 

zaterdagmorgen worden.  

Als er veranderingen zijn in de Agenda en/of de wekelijkse bezetting in de Badde dan graag even 

doorgeven. 

In september zullen we weer langskomen met de donateur kaarten. De bijdrage is €5,00. Alvast 

bedankt hiervoor!   

 

We wensen iedereen veel leesplezier. 
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AFSLUITING VALTHERDIJK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER 

 

Omwonenden van de Valtherdijk en Valtherblokken hebben bij de gemeenteraad van Borger-Odoorn 

aangegeven veel last te hebben van de verkeersdrukte op de Valtherdijk en Valtherblokken. In 

reactie hierop heeft de gemeenteraad het college verzocht een pilot uit te voeren op de Valtherdijk. 

Deze pilot houdt in: Het plaatsen van borden ‘verboden voor motorvoertuigen’, waarbij agrariërs ter 

hoogte van de afsluiting wel bij hun land moeten kunnen komen, zowel met personenauto’s als met 

landbouwverkeer. Datzelfde geldt ook voor loonwerkers, vrachtverkeer t.b.v. mest, oogstverkeer, 

etc. 

 

Onlangs zijn om deze reden verbodsborden voor motorvoertuigen bij de Valtherdijk geplaatst. De 

pilot duurt minimaal tot november 2020. Het verkeer heeft dan voldoende tijd gehad om te wennen 

aan de nieuwe verkeerssituatie, waardoor de effecten van een afsluiting met alleen verkeersborden 

op een dergelijke weg ook gemeten kunnen worden. In november zal de gemeente daarom de 

situatie evalueren, onder andere door nieuwe verkeersmetingen te doen op en rondom de 

Valtherdijk om het effect van de afsluiting objectief te kunnen beoordelen. 

 

De evaluatie zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad van Borger-Odoorn. Op basis van de 

evaluatie zal zij een beslissing maken over de te nemen vervolgstappen met betrekking tot de 

verkeerssituatie aan de Valtherdijk. 

 

 

 

 

STAVO 

Dit jaar bestaat STAVO  12,5  jaar!!!!  

 

Wij feliciteren Els, Annie en Haiko  met hun functie in het bestuur.  

 

Ze zijn al net zolang bezig als STAVO bestaat. 

 

Namens bestuursleden en vrijwilligers,  GEFELICITEERD. 
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BREDE SCHOOL: UBRAN JUMP & PLAYGROUND 

Wie wil er niet op eigen kracht door de lucht vliegen? Je beweegt je al springend van trampoline naar 

trampoline en van area naar area. Jumpen niet alleen superleuk maar ook nog eens heel gezond. 

Spring weg van je computerspelletjes en tv en kom een dagje lekker jumpen. Wist je dat een uur 

Jumpen bijna gelijk is aan 3 uur joggen? Dus je bent ook nog eens heel efficiënt bezig, zeg nou zelf, 

wat is er leuker? 

Dus wacht niet langer en geef je op! 

 

Voor wie:  

- Kinderen onder de 6 jaar (ouder dient zelf toezicht te houden)  

- Kinderen van 7 jaar t/m 12 jaar  

- Jongeren van 12 t/m 23 jaar  

- 23+ die als begeleider mee wil (toezicht houden + zelf jumpen) 

Voor iedereen geldt dat je moet wonen in Emmer-Compascuum, Roswinkel, Weerdinge of Nieuw-

Weerdinge. 

 

Waar:  

Urban Jump & Playground 

Nijbracht 41 

7821 CB Emmen 

 

Wanneer: 

Dinsdag 6 oktober van 17:00 - 18:00 uur (16:45 uur aanwezig) 

Eigen bijdrage: €2,- p.p. vanaf 12 jaar 

 

Let op! Vervoer is op eigen gelegenheid! 

Mocht dit een probleem zijn, neem gerust contact op: jeugd@dorpenzorg.nl / 06-30234011  

 

Meer informatie of opgeven via www.actiefinemmen.nl � Brede School � Brede School Nieuw-

Weerdinge � Urban Jump & Playground of scan de QR-code.  
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Beste lezer, ouder van een basisschoolleerling, 

  

Vanaf afgelopen maart hebben de basisschool leerlingen thuis onderwijs 

gehad, merendeels door u als ouder gegeven.  

Gelukkig konden ze vanaf mei de laatste weken weer naar school, wat de 

meeste kinderen als zeer plezierig hebben ervaren.  

  

Het nieuwe schooljaar is alweer begonnen en de eerste weken zitten er op. 

Hopelijk gaat uw kind met enthousiasme naar school.  

  

Heeft u gemerkt dat uw zoon of dochter minder enthousiast naar school gaat? Misschien is dat 

omdat hij/ zij ontdekt heeft dat er een achterstand is ten aanzien van zijn klasgenoten. Of misschien 

weet u als ouder dat uw zoon of dochter  meer ondersteuning nodig heeft. Ik ben dan bereid hun 

extra (bij u of bij mij thuis) te helpen en begeleiden. Ik geef bijles op een leuke, speelse en fijne 

manier. Zo help ik om de eventuele achterstand te verkleinen of weg te nemen. Ook kinderen die het 

lezen erg lastig vinden, wellicht door een vorm van dyslexie en hierdoor ook 

automatiseringsproblemen, kan ik goed begeleiden en verder helpen.   

  

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 

José Huizenga 

06-11241865 

(Roswinkel)  

  

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

We gaan weer beginnen op vrijdag 28 Augustus. U bent van harte welkom 

in de Badde van 10.00 uur tot 14.45 uur. Wel moeten we nog de Corona 

maatregelen naleven. Dus tot onze spijt nog geen koffietafel. 

Wel mag u ook tijdens onze openingsuren u kleding en linnengoed 

inleveren. 

 

Wel even een aandachtspuntje: De Badde is geen inleverpunt. Dus alleen 

als wij er zijn kunt u het daar brengen. We krijgen telefoontjes van de 

Badde dat het daar zelfs voor de deur wordt neergezet. Dat is echt niet de bedoeling. Als het kan wilt 

u het dan voor ons bewaren? Lukt dat niet dan mag u het bij Gretha Bos, Mandebroek 2 in Nieuw-

Weerdinge brengen. Tel: 0591- 521600. 

 

Onze agenda voor het komende halfjaar is als volgt: 

Augustus 28, September 11 –en 25, Oktober 9 – en 23, 

November 6 – en 20, December 4  Sintactie en 18. 

 

We beginnen in 2021 weer op 8 januari 
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NIEUWS VAN DE HUISARTSENPRAKTIJK 

 

De vaccinaties tegen het griepvirus (influenza)  zijn dit 

jaar gepland op zaterdag 17 oktober. 

In verband met de maatregelen tegen het Corona-virus 

is het dit jaar anders georganiseerd. U kunt terecht in de 

Badde tussen 8.30 en 11.30 uur. Daar kunnen we beter 

de afstand tot elkaar – anderhalve meter! – handhaven. 

We rekenen erop, dat u daar dan ook rekening mee 

houdt.  

De griepvaccinaties zijn bedoeld voor : 

• Alle mensen boven de 60 jaar 

• Mensen met hart-, long-, en nieraandoeningen 

• Mensen met verminderde weerstand door andere aandoeningen 

 

Deze mensen krijgen begin oktober een uitnodiging thuis gestuurd, die ze meenemen naar de Badde. 

Dit jaar wordt voor het eerst ook gevaccineerd tegen pneumococcen. Dit zijn bacteriën die ernstige 

infecties veroorzaken bij ouderen. Dit jaar worden opgeroepen alle mensen die geboren zijn tussen 

1941 en 1947.  

Deze vaccinatie hoeft maar 1x per 5 jaar gegeven worden (dus anders dan bij de jaarlijkse 

griepvaccinaties). 

Voor deze groep is er een speciaal vaccinatie-tijdstip vastgesteld: Vrijdag 16 oktober tussen 15.30 en 

17.30 op de huisartsenpraktijk. De mensen ontvangen (als ze willen) dan ook de griepvaccinatie. Het 

is niet mogelijk om deze pneumococcen-vaccinatie op zaterdag te krijgen. 

 

Aan het einde van het jaar verandert er veel in de huisartsenpraktijk. Dokter Handgraaf draagt de 

praktijk dan over aan de huisartsen in Valthermond en Exloërmond, de ‘Noorderdokters’. Als nieuwe 

huisarts zal aantreden dokter M. Zandwijk. De andere medewerkers, waaronder dokter Gerbrandy, 

blijven aan de praktijk verbonden.  

 

Er zal ook een verdere modernisering van de praktijk doorgevoerd worden. We zullen u op de hoogte 

houden hiervan. 

 

S. Handgraaf en H. Gerbrandy, 
huisartsen. 
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