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VRIJHEID 2020 NIEUW-WEERDINGE 

 

Op 11 april 1945 werd Nieuw-Weerdinge bevrijd. Dit willen 

we niet ongemerkt voorbij laten.  Hiervoor is een Comité 

Vrijheid 2020 Nieuw-Weerdinge opgestart die dit wil vieren 

met de bewoners van het dorp. 

 

We zijn als Comité nu druk bezig om een programma te organiseren. Om iedereen daarvan op de 

hoogte te houden, zullen we regelmatig verslag doen over de stand van zaken, via De Streekbode.  

 

De festiviteiten zullen beginnen op vrijdag de 10 april s’avonds. Op zaterdag 11 april zullen er 

verschillende activiteiten worden georganiseerd in De Badde voor zowel jong als oud. 

We hopen, dat we dit feit (75 jaar bevrijding!) als bewoners met elkaar zullen vieren.    

 

Hierover meer in de volgende Streekbode                                

 

Comité Vrijheid 2020 Nieuw-Weerdinge. 

 

 

 

OUD PAPIER ‘T KOPPEL 

  

De volgende datums komen wij het oud papier ophalen. Zoals altijd is het de 

4e woensdag van de maand, in juli is het vakantie en lopen we niet:  

 

 

22 januari 26 februari  25 maart  22 april   27 mei  24 juni   

26 augustus 23 september 28 oktober 25 november 23 december. 

  

 

 

 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: 

2 februari 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur -  voorganger Ds. P.A. van Elten 

 

9 februari 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 10.00 uur -  voorganger Ds. P.A. van Elten 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

2 februari 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema 

 

9 februari 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. J. Dijkstra 

 

 

 

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 

  
Geeft u een feestje, maar heeft u geen ruimte? 

www.zaalverhuurdefeestschuur.nl   
Voor een betaalbare locatie bij u in het dorp. 

Camping Drentse Monden, 
Dr. Mondenweg 40,  
Tel: 06 – 2867 3601 

  

   
Z.g.a.n. 2 zeer mooie zandkleurige fauteuils, hoge rugleuning en metalen pootjes 

Zien is kopen. Vaste prijs, samen € 250,=.  
Telefoon: 0591 – 522 841 
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ONTDEK HET PLEKJE 

 

Maar liefst 15 personen hebben hun juiste oplossing 

laten weten. Leuk hoor! 

 

 De foto is gemaakt aan het 

weerdingerkanaal ZZ en laat de 

doorgang zien naar het fietspad 

aan het Weerdingerkanaal NZ 

tegenover Hovenier J. Otten.  

 

Na loting is Jan Timmer (trouwe deelnemer) als winnaar uit de bus gekomen. 

Hiernaast de nieuwe opgave. 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 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 en iedereen heeft evenveel kans. 

Veel succes!! 

 

 

 

 

19  Februari  - CARNAVALS BINGO /DISCO 

 

We beginnen om 19.30 uur met een bingo met meerdere rondes. 

Daarna sluiten we feestelijk met een disco af tot 21.30 uur. 

 

Het zou leuk als je verkleed komt, maar is NIET  VERPLICHT. 

In de soos van de Badde voor kinderen van Groep 5 t/m 1e jaar voortgezet onderwijs. 
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HELP JASON EN CHLOË GENIETEN NU HET NOG KAN 

 

Hoe voelt het als je krijgt te horen dat je jongste zoon, Jason, de dodelijke stofwisselingsziekte van 

Leigh heeft. Kun je je daarin verplaatsen? Misschien. Hoe voelt het dan als je erachter komt dat jullie, 

als ouders, beide drager zijn van dit dodelijke syndroom en je net geboren dochter, Chloë, hetzelfde 

lot als zijn broertje is beschoren? Kun je je nu nog steeds hierin verplaatsen? Ik niet.  

 

We hebben het over het gezin Louwes uit Nieuw Weerdinge. Vier kinderen hebben ze waarvan de 

jongste twee niet oud gaan worden. De oudste twee dochters, Desney en Féline, zijn drager. Het 

komt erop neer dat hun eventuele kinderen hoogstwaarschijnlijk de ziekte ook krijgen.  

 

Vader Arno heeft besloten minder te gaan werken zodat hij tijd heeft met zijn gezin. Ik zou dat ook 

doen. Betekent echter wel dat er minder inkomsten zijn. Leuke uitjes ondernemen wordt een stuk 

lastiger terwijl dat is wat je juist wilt. Genieten zolang het kan. Het gezin is gestart met een 

doneeractie. Een zeer succesvolle.  

 

Er is inmiddels geld opgehaald om het gezin te ondersteunen. Dat is prachtig. Maar hoe minder 

aandacht er is des te sneller vergeet men het doel. Gelukkig is er altijd wel iemand die daar een 

stokje voor steekt. Door bijvoorbeeld mensen samen te krijgen en geld op te halen. Ik heb de dame 

die dit graag wil doen ontmoet en met haar gesproken. Klarianke heet ze.  

 

Ze heeft besloten een flessenactie op te zetten. Een mooi initiatief waarmee je mensen samen laat 

komen een gezamenlijk doel.  

  

Vanaf 1 t/m 14 februari 2020 gaat deze actie plaatsvinden. Het is de bedoeling dat kinderen flessen 

inzamelen binnen deze 2 weken. De flessen kunnen worden ingeleverd bij "Haarstudio Klarianke". 

Hiervoor staat een speciale groene container naast de salon.  

 

We hopen op een mooie opbrengst! Uiteraard wordt het eindbedrag, even als de overhandiging 

vermeld in deze streekbode.  

 

Met vriendelijke groet, Ronald Witteveen en Klarianke de Haan, Stichting Annet takes over.  
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“Nu ik meer loop merk ik dat mijn benen sterker zijn geworden’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘In Balans’  met cursus valpreventie  

 

Als u ouder wordt, kunt u minder in balans zijn tijdens het lopen en staan. De kans dat u valt wordt 

groter, met alle vervelende gevolgen van dien. Wist u dat u door deel te nemen aan een 

valpreventieprogramma, de kans dat u valt met  50 tot 60% kunt verminderen?  

 

Cursus valpreventie 

Op dinsdag 25 februari start in de Badde de cursus ‘In Balans’  

Tijdens de cursus  leert u vallen te voorkomen en wat te doen als u wel gevallen bent. Het gaat om 

drie  bijeenkomsten van 2 uur waarin theorie afgewisseld wordt met oefeningen om spieren te 

verstevigen en de coördinatie en de lenigheid te verbeteren.  

 

Tijd:  13.30-15.30 uur 

Kosten:     € 10,- voor 3 lessen 

Data:     25 februari, 3 en 10 maart 

 

Deze cursus is een samenwerking tussen de Huisartsenpraktijk en de Buurtsportcoach senioren. 

 

Meedoen? 

U kunt zich aanmelden via telefoon:  06-11 250 789  

 

Email: e.weismann-hooijer@emmen.nl 

 

 

 

LIEK ACHTER DE BADDE 

 

Op 11 februari wordt in MFC de Badde de misdaadfilm “Liek achter 

de Badde” vertoond. Het boek ‘Liek achter De Badde’ is geschreven 

in hedendaags Knoalster Grunnegers en geldt als de eerste 

Groningstalige misdaadroman. Het boek vertelt het verhaal van 
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gewone mensen die tot misdaad komen. De Hilversumse regisseur Dirk de Jong bracht Töbens 

verhaal in beeld. Nico van der Wijk, een professioneel acteur, speelt de hoofdrol. Marieke Klooster 

(ex-Vrouw Holland) speelt een vrouwelijke hoofdrol. Verder zijn er belangrijke rollen voor de 

amateurs Aaldrik Hovius, Mirjam en Harold Admiraal (Grunneger Sproak), Gerard Hilbrants (WAARK), 

Trea Alers, Fokko Trip, Jaap Duit en Jeroen Stevens. De ruim anderhalf uur durende film wordt 

Nederlands ondertiteld. Inloop vanaf 19.00 uur. Entree € 6.00 en tot 14 jaar € 3.00 per persoon. 

U kunt een kaartje reserveren door een mailtje te sturen naar : voorzitter@de-badde.nl 

 

 

DIT WAREN DE PUBQUIZVRAGEN VAN DIEKA EN KNELSKE TIJDENS NIEUWJAARSRECEPTIE 

 

1. Hoeveel “Kruisdiepen” zijn er in Nieuw-Weerdinge?  

Antwoord: 4 

 

2. Hoeveel deelnemers had FTC Toerlust bij de ATB tocht van 17 november?  

Antwoord: 590 

 

3. Wie is secretaris van Plaatselijk Belang Nw. Weerdinge? 

Antwoord: Elly Boer-Kort 

 

4. In welk jaar bestaat Nw. Weerdinge 150 jaar?  

Antwoord: 2022 

 

5. Welke maatschappij verzorgde het eerste openbaar vervoer in NW?  

Antwoord: EDS 

 

6. Hoeveel Streekbodes staan er op de website van Nieuw-Weerdinge?  

Antwoord: 201 

 

7. In welk jaar is het Kleve Comité opgericht?  

Antwoord: 2003 

 

8. Wie was de eerste huisarts in Nieuw-Weerdinge?  

Antwoord: Akkerman 

 

9. Hoe heet dit kunstwerk aan Weerdingerkanaal ZZ ?  

Antwoord: Field Free Space 

 

10. In welke band speelt onze Nieuw-Weerdinger gitarist Mark Schimmel?  

Antwoord: Black Lake 
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11. Hoeveel jaar bestond “De Badde” in 2019?   

Antwoord: 25 jaar 

 

12. Hoe heette onze voormalige badmintonvereniging?  

Antwoord: De Pluim 

 

13. Welke politieke partijen vormen het college in de gemeente Emmen?  

Antwoord: PvdA – CDA – Wakker Emmen 

 

14. In welk jaar was de sluiting van de Gero in Nieuw-Weerdinge?  

Antwoord: 1981 

 

15. Wie is de huidige trainer van NWVV en Titan? 

Antwoord: Geert Aalderink 

 

16. Wat waren ongeveer de totale drukkosten voor de 35 jaargangen van de Streekbode? 

Antwoord: 500.000 euro 

 

17. Waar lag vroeger deze brug?   De foto is van 1960. 

Antwoord: 3e Kruisdiep 

 

18. In welk jaar is recreatiepark “De Wenke” geopend?  

Antwoord: 1981 

 

19. Hoeveel lagere scholen waren er in 1965 in Nieuw-Weerdinge?  

Antwoord: 7 

 

20. Wie is nooit burgemeester van de Gemeente Emmen geweest? 

Antwoord: Bouwmeester 

 

21. Wat betekent de afkorting STAVO?  

Antwoord: STichting Activiteiten Voor Ouderen 

 

22. Voor hoeveel miljoen euro’s vuurwerk is er rond oudjaar verkocht? 

Antwoord: 77 miljoen 

 

23. Hoe vaak hebben Dieka en Knelske hun “praatje” gehouden tijdens alle 

nieuwjaarsrecepties?  

Antwoord: 20 keer 

 

24. Hoeveel meter is het van “voor” naar “achter” in Nw-Weerdinge over het Weerdingerkan. 

NZ?  

Antwoord: 5920 meter. 
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OMNISPORTVERENIGING DYNAMIC NIEUW WEERDINGE  

Vanuit Nieuw Weerdinge Gezond hebben wij in september een aanvraag 

gedaan bij Emmen Gezond  tijdens het grote Voor Elkaar Festival  in het 

Rensenpark. De aanvraag van €2000,00 werd toegekend voor het opstarten 

van de badminton vereniging en aansluitend de dynamic tennis vereniging. 

Het badmintonnen  is gestart in september en inmiddels hebben we al 25 

leden (daaronder 4 jeugdleden) Petra Vandenbosch (senioren sport coach) heeft inmiddels 3 clinics 

gegeven, van daaruit is besloten om te starten met 12 leden. 

 

BADMINTON is van 18.30 tot  19.30 uur,  vrijdag avond  MONDENHAL  

 

DYNAMIC TENNIS  is van 19.00 tot 20.00 uur,  dinsdagavond MONDENHAL  

Afgelopen dinsdagavond 21 januari kwam wethouder René van der Weide langs om officieel de start 

in te luiden van het Dynamic Tennis van de OMNIsportvereniging.  

 

Wilt u een proefles? U bent van harte 

welkom.(leenrackets zijn aanwezig) 

 

Voor vragen; Bettie Boekholt  06-48204346 en 

Trijntje Bosma  06-13474937. 
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IN GESPREK MET………GEESJE NABER  

 

Vrijdag 31 januari vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur is er in de 

Badde gelegenheid om Geesje persoonlijk de hand te 

schudden. Na 16 jaar werkzaam te zijn geweest als 

uitvaartleidster bij uitvaartvereniging De Laatste Eer is ze 

per 1 januari gestopt met dit werk. Reden om met een haar 

een gesprek aan te gaan.  

 

Waarom heb je voor het beroep van uitvaartleidster 

gekozen? 

‘In 1995 is onze zoon Hans overleden. Hij had een 

zeldzame stofwisselingsziekte en wij wisten dat hij niet oud 

zou worden. Het proces rondom het overlijden van Hans 

en hoe wij dat met veel eigen inbreng en de uitvaartleider hebben gedaan, daarvan dacht ik: ‘Zo zou 

ik ook andere mensen wel willen begeleiden’. Na acht jaar, ik was toen 45 jaar, dacht als ik nu wat wil 

moet het nu. Er kwam een vacature en ik werd aangenomen. Ik ben ‘blank’ begonnen en heb toen 

naast het werk de opleiding uitvaartleider gevolgd.’  

 

Had je daarvoor ook werkervaring? 

 ‘Ik heb als vrijwilligster gewerkt bij de ziekenomroep in Emmen, als leidster op de peuterspeelzaal en 

taxichauffeur voor kinderen om ze naar speciaal onderwijs te brengen.’ 

 

Welke eigenschappen moet je bezitten om uitvaartleidster te zijn? 

‘Je moet van mensen houden. Om mensen geven. Goed kunnen luisteren. Maar ook ‘tussen de regels 

door kunnen luisteren’. Van mezelf verlang ik dat ik scherp ben op wat mensen vertellen, zodat ik er 

later op terug kan komen of het benoemen. Ik laat mensen ook altijd eerst aan het woord, probeer 

de situatie zo goed mogelijk in me op te nemen voordat ik met mijn spullen op tafel kom. Ook kan ik 

goed afstand nemen van het verdriet. Dat wil niet zeggen dat het mij niets doet, in tegendeel. Bv. als 

twee oude mensen zo lang bij elkaar zijn, elkaar moeten loslaten. Dan begroot het mij zo, als ik dan 

zo’n oud mensje alleen naar de aula zag toelopen.’   

 

Wat vond je mooi aan dit werk? 

‘Ik vond het iedere keer een mooie uitdaging om alles te regelen zoals de familie het wil. Als ik 

afscheid neem moet het zo zijn dat het is gegaan zoals de wens van de familiewas. Dat gaf mij de 

meeste voldoening.’  

 

Wat vond je minder mooi? 

‘Van het werk zelf, van alles wat er bij komt kijken, is niets wat ik niet leuk vond. Als je voor een 

vereniging werkt, dan ben je beschikbaar, 24 uur, 7 dagen in de week. In de 16 jaar dat ik dit werk 

deed is mijn leven ook veranderd, er zijn kleinkinderen gekomen en die zijn inmiddels zo groot dat ze 

wel wat willen, iets leuks doen met oma en dat wil ik ook. En zo is het gegroeid dat ik dacht het is 

genoeg geweest, het is mooi geweest. De telefoon kan op uit. Nu hoef ik niet meer en kan ik rustig 
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oppassen en andere dingen doen zonder te moeten nadenken over dat ik misschien straks wel moet 

werken.’  

 

Wat deed het verdriet van mensen met jou? 

‘Het doet altijd pijn. Maar ik kan er afstand van nemen. Ik weet wat het verdriet met mensen doet. Ik 

heb ook een brok in mijn keel. Ik zit niet mee te huilen, al is het soms moeilijk. Muziek doet ook 

zoveel met je, het verschil is alleen dat het niet mijn verdriet is. Ik neem het wel mee naar huis maar 

neem het niet mee naar bed. Het is belangrijk in dit werk dat je iemand hebt aan wie je je verhaal 

kwijt kunt. Thuis of aan een collega.’ 

 

Wat zal je bijblijven?  

‘Veel, heel veel. Een uitvaart met een prachtige rouwkoets of de keer dat er zo’n dik pak sneeuw lag 

dat er eerst een trekker moest komen om de sneeuw te ruimen voor de rouwauto, zodat de 

overledene kon worden overgebracht naar het crematorium. De eerste keer dat ik een zelfdoding 

meemaakte, de kinderen die overleden zijn, de hele kleine baby’s. En natuurlijk de situaties waarin 

een huis niet schoon en opgeruimd is. Een collega deed eens de uitspraak: “Verbaas u niet, 

verwonder u slechts”. Dit heb ik vaak in mijn gedachten gehad als er wat bijzonders was. Één 

kinderuitvaart blijft mij speciaal bij omdat er veel herkenbare dingen waren met mijn eigen 

privéleven.’  

‘Er zijn ook best dingen gebeurd die achteraf grappig zijn. Maar zeker niet op het moment zelf.  Zoals 

een telefoon die uit het borstzakje van een drager valt op het moment dat hij de kist laat zakken. Of 

een pastoor die te dicht op de rand van het graf staat en dan, ondanks mijn waarschuwing, opeens 

voor mij  op de knieën ligt.’  

‘Wat ook mooi is om te vertellen is dat Frans en onze kinderen een feestje voor mij hadden geregeld, 

bij ons in de tuin, toen ik 12 en een half jaar uitvaartleidster was. Ik had eens een opmerking gemaakt 

en zij hebben dat onthouden. Het was echt een verrassing, fantastisch.’ 

 

Wat ga je missen? 

‘Het contact met collega’s ga ik zeker missen. We hadden tussen ons werk door best veel plezier met 

elkaar. Al die fijne families waar ik ben geweest. Maar ook alle contacten die ik had met mensen bij 

de kerken, crematoria, sprekers, koffiedames. Ik heb zoveel lieve mensen leren kennen. En ook dat ik 

geen uitvaarten in Nieuw-Weerdinge meer zal begeleiden, want in eigen dorp werken was heel fijn. 

Het zal een kwestie van wennen zijn.’  

 

Wat heeft het met je gedaan al die jaren werken als uitvaartleidster? 

‘Het heeft mij geleerd dat na 16 jaar “werken met de dood” het nog steeds een groot mysterie is. De 

rust van de dood is voor iedereen hetzelfde. Dat is wat je ziet aan het lichaam, aan de buitenkant. Of 

iemand gelovig was of niet of iemand aardig was voor zijn omgeving of niet. Je weet niet wat er 

gebeurt als je dood gaat, alleen dat je gaat. Afgelopen Kerst kreeg ik een kaartje met de spreuk dat 

eigenlijk alles zegt: Herinner je gisteren, denk aan morgen, maar leef vandaag.’ 
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Wat wil je nog kwijt?  

‘Ik wil mijn gezin bedanken voor hun steun. Zij hebben er nooit een probleem van gemaakt dat ik 

weg moest op momenten dat dat misschien helemaal niet zo leuk was. Voor Frans en onze jongens 

was het normaal dat ik dit werk deed.’  

Geesje, dank je wel voor dit mooie en bijzondere gesprek. Dank je wel voor al het mooie en goede 

werk dat je hebt gedaan voor de uitvaartvereniging in ons dorp. Dat gaan we zeer zeker missen. 

GB. 

  

 

 

 

 

     

VERKEERSQUIZ 2020 
Evenals voorgaande jaren organiseert VVN afd. Nieuw-Weerdinge een 

verkeersquiz. 

Deze wordt gehouden op  

Maandag 24 februari 2020, om 20.00 uur in De Badde.  

1e Kruisdiep oz.9,, te Nieuw-Weerdinge. 

 

Deelname is mogelijk in groepen van 5 personen. U mag met meerdere 

groepen deelnemen. U kunt ook individueel meedoen. Er zijn weer geldprijzen 

beschikbaar en voor de groepswinnaar een wisselbeker. 

Toets uw kennis op verkeersveiligheid en als voordeel, u bent weer op de 

hoogte van de vele veranderingen. De quiz staat onder deskundige leiding van 

Mevr. L. Berends-Jalving. Rijschoolhoudster in Nieuw-Weerdinge). 

 

Opgave graag voor dinsdag 19 februari 2020 bij: 
Dhr. J. Meems (Tel 0591 532805) 
Mevr. G. Bos-Roelfs ( Tel. 0591 521600) 
 
Digitale opgave:   Via E-Mail: secretariaatvvnnww@gmail.com 
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                                                                                1995 1995 1995 1995 ----    2020202020202020    

       bestaat dit jaarbestaat dit jaarbestaat dit jaarbestaat dit jaar    

                                                                    25 25 25 25 jaar!!jaar!!jaar!!jaar!!    
Het hele jaar door hebben wij 

allerlei acties en 

aanbiedingen voor u in petto. Profiteer nu!!! 

 

 

 

Nieuw in ons assortiment. Betaalbare E-bikes 

met een prima prijs/ kwaliteitverhouding. 

 Alle Freebike E-bikes zijn incl. 4 jaar garantie 

(ook op accu en motor) 

U heeft al een Freebike elektrische fiets 

vanaf slechts €1399,- 

 

 

 

 

 

 

 

Batavus PACKD start3  

transportfiets 

*Leverbaar in heren- en damesmodel                              Normaal €529,-

*Verkrijgbaar in 3 kleuren           Jubileumactie €399,-                                
*Met 3 versnellingen                                     (ook via de participatiewebshop  

                                                                                      van gemeente te bestellen)        

                                                                                   

 

 

 

 

 

 



De Streekbode  -  30  januari  2020 
 

 

 

16

 


