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                                              Jaargang  38                                             Nummer: 3       27  oktober  2022 

 

 

 

  

 

LAMPIONOPTOCHT 
 

Vrijdag 4 november 2022 
 

organiseert Stichting Volksvermaak Nieuw Weerdinge weer de 

 
Met medewerking van SKW, Nieuw-Weerdinge Gezond en TeamFM 

 

18.45 uur verzamelen bij De Badde 

19.00 uur start lampionoptocht 

Deelname kost 50 cent, kinderen moeten zelf een werkend lampionstokje meenemen. 

 

 

Naam:       Leeftijd: 

 

Loopt er een begeleider mee:  ja / nee 

 

 

Opgavestrook en 50 cent kun je inleveren bij:    Familie Zomer, Zetveld 101 of Postbus 7 in De Badde 

 

!!! INLEVEREN  VOOR 31 OKTOBER !!! 

Meer info via Facebook: www.facebook.com/VolksvermaakNW 

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen is deelname toch geheel op eigen risico 

 

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. 

http://www.facebook.com/VolksvermaakNW
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KERKDIENSTEN 
 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

30  oktober 

Plaats: Emmer-Compascuum 

Tijd: 9.30 uur.  Voorganger Ds. A. van Elten 

 

2 november 

Plaats: Valthermond – De Hoeksteen 

Tijd: 19.30 Voorganger Ds. A. van Elten ( Dankdag) 

 

 

6 november 

Plaats: Roswinkel  

Tijd: 10.00 Voorganger Ds. De Groot 

 

De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

30 oktober 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. W. Munters  

  

6 november 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.300 uur, voorganger  M. Nijhoff 

 

De diensten zijn ook te volgen via ons YouTube-kanaal of via onze website  www.deopenpoort.nl 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

Ook dit jaar houden we weer een Sinterklaas actie. En wel op 11 en 

25 november. Ouders van kinderen mogen dan gratis speelgoed 

uitzoeken voor kinderen tot 12 jaar.  

Om dit te kunnen doen hebben we uw hulp nodig. Dus heeft u nog 

speelgoed dat niet meer wordt gebruikt, wilt u dat aan ons doneren. 

Het liefst tijdens onze openingsuren in de Badde. Tussen 10.00 en 

15.00 uur. 

We zijn er weer op 28 oktober en 11 en 25 november. Ook op 9 en 23 december.  

Ook donaties zijn van harte welkom op Stichting kledingkringloop NL17 RBRB 0852 2575 38. We 

willen toch graag ieder kind een fijne Sinterklaas bezorgen. 

Inlichtingen: Gretha Bos Tel. 0591 521600 

  

http://www.pgvv.nl/
http://www.pgnwr.info/
http://www.deopenpoort.nl/
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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 € 7,5 

 

 

 

 

 

ONTDEK HET PLEKJE 

 

De foto rechts is gemaakt vanaf Zuidzijde kant van de 

visstek voor de huizen van de fam. Lourens Wk NZ 266. Na 

loting is Jaimy van Klinken de winnaar geworden. 

Gefeliciteerd. Jij kunt de bon ophalen op het hieronder 

staande adres. Volgende keer weer een nieuwe foto. 

Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres 

streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal NZ 

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!! 

 

 

 

 

 

  

 

  

Gevraagd  

Oud ijzer en metalen 

Wordt gratis afgehaald 

Bellen na 16.00 uur 

Sanders: Mobiel: 06 1964 6636 

Te koop 

4 stalen velgen + winterbanden 

5 mm profiel 195x60x15 

Naafdiameter 54,1. 

Prijs: 80,00 euro 

0591 52 28 3 

mailto:streekbode@hetnet.nl
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LICHTROUTE 2022 NIEUW-WEERDINGE 

Beste inwoners van Nieuw-Weerdinge.  

Zaterdag 17 december aanstaande zal van 17:00-21:00 de verlichte puzzelroute in ons dorp 

plaatsvinden. Wij zijn natuurlijk super enthousiast omdat vorige keer een enorm succes was! We 

gaan dit jaar fors uitbreiden qua activiteiten en er is muziek, eten en drinken onderweg! Tevens 

zullen er weer verlichte figuren zijn onderweg , Anna en Elsa zijn weer van de partij en voor de 

jongens zullen er ook verlichte figuren zijn! Het vaste vertrekpunt en eindpunt is vanaf Tjeerdsma 

Tuin en Park en de route zal net als vorig jaar ALLE gebieden van Nieuw-Weerdinge aan doen. Dus 

ook het buitengebied! De route kan met de auto en fiets bereden worden. Dus geschikt van jong tot 

oud!  

Tevens wordt het plein van Tjeerdsma Park en Tuin aangekleed in winterse sferen en bent u welkom 

voor een gezellig samenzijn onder het genot van warme chocolade melk / glühwein een hapje en 

sfeervolle muziek (wie dit zijn staat in de volgende Streekbode ) We hopen er met elkaar een 

geweldige avond van te maken en we houden middels Facebook en de Streekbode jullie graag op de 

hoogte!  

 

Wedstrijd verlichte huizen/straat/tuin/buurt.  

Ook houden we dit jaar de wedstrijd weer van het mooist verlichte huis/tuin/buurt/straat. We 

beseffen ons dat de energieprijzen het lastig gaan maken, maar met alternatieven zoals verlichting 

op solar en op batterijen kunnen we het ook heel gezellig maken.  

Als je wilt mee doen kun je je aanmelden op: wintersweekendweerdingermond@gmail.com  

Het gaat hierbij niet om de hoeveelheid of grootsheid, iedereen kan en mag mee doen. Er zijn mooi 

prijzen te winnen, voor meer hierover volg onze facebook: lichtroute Nieuw-Weerdinge. Vorig jaar 

waren in de bouw ook erg mooie stukken verlicht welke niet waren opgegeven, doe gerust mee!  

 

Ten slotte, en zeker zo belangrijk:  

Wij kunnen dit niet alleen, we zijn daarom nog vrijwilligers nodig. Voor het begeleiden van de 

activiteiten, voor het opbouwen van het Winterplein en voor het begeleiden van het verkeer bij het 

vertrekpunt. Wil jij ons helpen? Stuur een berichtje naar: Wintersweekendweerdingermond@gmail 

of stuur een berichtje op Facebook.  

Dit evenement wordt gedaan op basis van giften van ondernemers. Omdat er geen 

handelsvereniging meer is en een kleine pot voor alle evenementen zou het mooi zijn als jullie een 

kleine bijdrage willen doen. Zodat een klein dorp toch wat kleine evenementen kan houden voor 

iedereen. We houden de kosten zo laag mogelijk zodat jong en oud kan genieten van een gezellige 

avond uit voor jong en oud. We organiseren vanuit Plaatselijk Belang onder de stichting festiviteiten 

en ook het geld staat daar in beheer.  

 

Heb je een kleine gift voor ons over dan zou dit heel welkom zijn.  

Stichting Plaatselijk Belang t.a.v. Lichtroute NL23 RBRB 0917 9152 75  

 

Winterse groet,    Organisatie Lichtroute Nieuw-Weerdinge 

 

mailto:wintersweekendweerdingermond@gmail.com
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NIEUWS VAN DE SINT 

Wij van Stichting Sinterklaas intocht Nieuw-Weerdinge zijn achter de schermen 

alweer druk aan slag om ervoor te zorgen dat Sinterklaas ook dit jaar weer zijn entree 

zal maken in Nieuw-Weerdinge.  

Sinds 2018 zijn wij een “stichting”, onze stichting heeft geen mensen in dienst en alles wordt gedaan 

door vrijwilligers.  

De inkomsten van deze stichting bestaat uit donaties van ondernemers en particulieren die ons een 

warm hart toedragen.  

 

De intocht van Sinterklaas staat gepland op zaterdag 19 november 2022. Door de vele positieve 

reacties, hebben wij er als stichting voor gekozen om net als vorig jaar een rondrit door het dorp 

maken. U kunt samen met uw kind voor uw eigen huis plaats nemen. Of wanneer Sinterklaas niet 

langs uw huis komt, een plekje langs de route zoeken. Op deze manier kunt u Sinterklaas 

verwelkomen en kan uw kind iets lekkers van de Pieten ontvangen.  

Hieronder ziet u de route. De route is in vergelijking met vorig jaar iets aangepast. We beginnen dit 

jaar aan het Vledderdiep en zullen starten om 13.30 uur!!  

We starten aan het Vledderdiep vervolgens, 

Weerdingerkanaal nz, Noordveenkanaal NZ, 

Noordveenkanaal ZZ, Tramwijk NZ, Tramwijk ZZ 

(vanaf nr 153), Weerdingerkanaal NZ +ZZ (over 

het fietspad), Gedempte Achterdiep Achterdiep, 

P.Beugelstraat, B. Nieuwenhuisweg, 

J.Lokkerstraat, PH.Lindemanstraat, Eerste 

Kruisdiep Westzijde, De Trippen, De Koare, De Stobbe, De Trippen, (klein stukje) Menpad, Eerste 

Kruisdiep Oostzijde, Zetveld, Eerste Kruisdiep Oostzijde, Jaagpad, Weerdingerkanaal ZZ (tot aan de 

brug), Weerdingerkanaal NZ, Raiffeisenstraat, Wisken, Bouwte, Vennen, Raiffeisenstraat, Zegge 

(eindpunt).  

Doordat onze stichting afhankelijk is van donaties, willen wij u vragen om een “vrijwillige” bijdrage. 

Hiermee kunnen we er hopelijk voor zorgen dat de intocht in Nieuw-Weerdinge de komende jaren 

behouden kan blijven.  

Een vrijwillige bijdrage, kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer: 

NL02RBRB0706672933 tnv Stichting Sinterklaas intocht nieuw.  

Wij hopen op uw steun en willen bij voorbaat, iedereen die ons een warm hart toedraagt alvast 

hartelijk danken voor hun vrijwillige donatie, op welke manier dan ook!! 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met onderstaand emailadres.  

 

Met vriendelijke groet,  Het bestuur van Stichting Sinterklaas intocht Nieuw-Weerdinge  

Martin Rengers  Dennis Soetevent 

Janny Regts-Hoijtingh Jacqueline Rengers  

Henry Regts  

Correspondentie adres: Vennen 7, 7831 KA, Nieuw-Weerdinge  

E-mail: sinterklaasintochtnwweerdinge@gmail.com  

mailto:sinterklaasintochtnwweerdinge@gmail.com
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ZEGGE EN SCHRIJVE … 

 

Op een druilerige oktobermorgen zit ik te 

schrijve(n). Op een eveneens druilerige vroege  

oktoberavond in het schemerdonker heb ik net 

mijn rondje door het dorp gemaakt. Deze keer 

niet te voet maar voor de verandering mijn 

oude stalen ros van stal gehaald. Op veel te 

zachte banden op pad, dit had ik achteraf beter 

niet kunnen doen .. maar ja .. achteraf kijk je 

een koe …. Peinzend op de eerste meters. Waar 

rijd ik even naar toe? Och laat ik even naar plan 

Mandebroek rijden. Onze nieuwste woonwijk. 

Nou ja nieuw. Heerlijk dichtbij vele 

voorzieningen dat moet toch wel resulteren in 

woongenot zo stel ik voor mezelf vast.  Nog 

even een stukje doorrijden. Hard gaat het niet. 

Het was toch verstandig geweest wat extra 

lucht in  de oude verweerde banden te doen. 

Komt toch die koe weer om de hoek kijken. 

Volgende straatje dan maar rechtsaf om niet te 

ver van huis te geraken. 

 

 Tot mijn verbazing zie ik dat ook het laatste 

stukje Mandebroek volgebouwd is. Lange tijd 

moeten enkele mensen zich hier als Remy van 

“Alleen op de Wereld” hebben gevoeld. Ook de 

vier dubbele woningen aan het eind van de 

straat staan er. Hier hebben jonge Nieuw—

Weerdingers maar liefst 3 volle jaren op 

moeten wachten. Afgezien van de flinke scheur 

in de broek mogen ze trots zijn op wat er nu 

staat en hebben daar nu hun plekje gevonden. 

 

Met toch een beetje hulp van een oud 

wereldkampioene schaatsen.  Wie had dat 

gedacht? En dat allemaal aan De Zegge. De 

Zegge? Dat is toch een grassoort? Nou dat zal 

dan ook wel. Het middenterrein doet de 

straatnaam wel alle eer aan. Loop er niet door.  

Je zou nog eens kunnen verdwalen. Terug naar 

huis dan maar weer.  Lekke band bij De 

Buurvrouw. Zou iemand het zien? Ja dus. Met 

de opmerking van een omstander “Hest de 

lucht aan de verkeerde kaande van dien band 

mienjong” het laatste stuk naar huis.  Na zegge 

en schrijve een uur was ik weer thuis. Volgende 

keer toch maar weer aan de wandel. 

 

P. Proatjesboksem 
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5 NOVEMBER 2022 

  
Organiseert gymnastiekvereniging REO 

 

 
 

BINGO 

 

met superleuke prijzen en veel gezelligheid 

Waar: ’t Stadhoes in Roswinkel 

Zaal open: 19.00 uur 

Start bingo: 20.00 uur 

Opgaven gewenst via app of mail  

(0633230020 / gymverenigingreo@gmail.com) 

 

 

 

 

 

BADMINTONLIEFHEBBERS 

 

Wij zijn op zoek naar liefhebbers voor de sport badminton. 

 

Wij spelen elke donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in de 

Mondenhal. 

Lijkt het je leuk, kom een keertje meedoen.  

Wij zijn geen vereniging,  maar een groep liefhebbers voor deze tak van 

sport. 

Je mag gratis twee keer meedoen. Er is eventueel een racket voor je beschikbaar. 

 

Ook wij zijn op de sportdag in de Mondenhal aanwezig voor een demonstratie. 

 

Tot ziens en met vriendelijke groet, de Badmintongroep.  
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HELP BRIGITTE 

 

Help Brigitte in de strijd tegen MS 

 

Hallo! Mijn naam is Brigitte van Poelje en ben 52 jaar. 

Ik woon 32 jaar samen met mijn lieve vriend, en hebben samen een dochter 

van 22 jaar. Ik heb inmiddels 22 jaar de ziekte MS. Waar het de eerste jaren 

redelijk stabiel was, zo hard ga ik nu achteruit. 

Hier in Nederland ben ik uitbehandeld, wat er is aan medicatie zijn 

remmers, en zelfs dat is er niet voor MS vorm die ik heb. 

Dus nu heb ik de knoop doorgehakt om een behandeling te willen doen in 

het buitenland, een stamceltransplantatie, ook wel HSCT genoemd. Een 

zwaar traject, maar voor mij een laatste redmiddel om in elk geval mijn MS tot 

stilstand te brengen. 

 

Dit is een dure behandeling die niet vergoed wordt en wij niet kunnen betalen. 

Daarom ben ik een crowdfunding gestart en hoop met jullie donaties het 

benodigde bedrag bij elkaar te krijgen,  www.helpbrigitte.nl 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor jullie medeleven en belangstelling na 

het plotselinge overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa 

 

MEINDERT SUPER 

 

Jullie aanwezigheid, de vele kaarten en het medeleven op welke manier dan ook,  

hebben ons goed gedaan. 

Iep Super – Diepstra 

Kinderen en kleinkinderen 

Nieuw-Weerdinge, oktober 2022 
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