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LINTJE VOOR MARCHIENNES VELTEROP 

 

Dinsdag 26 regende het weer lintjes in Nederland. Burgemeester Eric van Oosterhout 

mocht achttien inwoners uit de gemeente Emmen blij maken met een Koninklijke 

Onderscheiding. Hij deed dat in de Grote Kerk in Emmen. Burgemeester Eric van 

Oosterhout: “Ik ben blij dat we dit bijzondere moment weer samen konden vieren. De 

gedecoreerden met hun familie en bekenden om zich heen. Zij werden naar de Grote Kerk gelokt 

met een smoesje. De achttien inwoners hebben jarenlang vrijwilligerswerk gedaan en hebben het 

lintje dik verdiend. Zij zijn een voorbeeld voor anderen.” 

 

De heer Velterop heeft tot aan zijn pensioen gewerkt bij de Akzo. Hij was 51 jaar lid van de AKZO 

Hobby Club Emmen. Bijna alle vrije tijd ging daarin zitten. 

Daarnaast maakt hij altijd tijd vrij om anderen te helpen, zoals de 

buurt of vrienden. De Hobbyclub heeft bijna 500 leden. De heer 

Velterop heeft zich ingezet als beheerder, vaktechnisch 

toezichthouder en coördinator/planner bij de afdeling 

houtbewerking van de hobbyclub.  

 

Daarnaast maakte hij het jaarlijkse bezettingsplan van de 

toezichthouders en deed hij de inkoop van diverse materialen en 

gereedschappen. Hij hield toezicht op veiligheid, verzorgde de 

administratie, gaf advies en beheerde de uitgifte en inname van 

gereedschappen en hout. Verder hield hij de afdeling schoon. De 

heer Velterop helpt de buurt waar nodig en heeft overal een 

oplossing voor. Ook brengt hij mensen in zijn eigen auto naar het 

ziekenhuis of het vliegveld. Hij helpt ook bij het organiseren van 

feestjes in de buurt zoals een barbecue. En hij is de secretaris van 

de buurt en gaat met de pet rond als er geld nodig is voor een 

activiteit.  

 

Marchiennes is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. 

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: 

 

8 mei 

Plaats: Nieuw-Weerdinge 

Tijd: 9.30 uur.  Voorganger Ds. De Boer 

 

15 mei 

Plaats: Valthermond 

Tijd: 9.30 Voorganger Ds. Van Elten 

 

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

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

8 mei 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. M. Nijhoff 

  

15 mei 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger  Ds. H. Wieringa 

 

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

 

 

 

 

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 

 

Oud ijzer en metalen. Wordt gratis gehaald 

Bellen na 16.00 uur. 

Handelsonderneming Sanders-Stap 

Tel: 06 - 55808002 

Zelfgebreide sokken. 

Verschillende kleuren. 

Tel: 0591 – 548 187 

http://www.pgvv.nl/
http://www.pgnwr.info/
http://www.deopenpoort.nl/
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ONTDEK HET PLEKJE 

 

De foto links is gemaakt van 

het stroomhokje aan de 

Raiffeisenstraat voor de entree 

van het voetbalveld Titan. Acht 

mensen hebben de juiste 

oplossing gegeven. Na loting is 

Sven Holman de winnaar 

geworden.  

 

Gefeliciteerd! Jij kunt de bon ophalen op het onderstaande adres. 

 

Waar is de rechter 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. Laat ons je antwoord weten. 

Denk wel aan de kopij inleverdatum. Niet geschoten is altijd mis en 

iedereen heeft evenveel kans. Veel succes!! 

 

 

  

 

 

Dankbetuiging 

 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven, in de vorm van de vele kaarten, telefoontjes 

en de grote belangstelling na  het overlijden en tijdens de uitvaart van mijn innig geliefde man,  

onze lieve zorgzame vader, opa en opi, 

 

TINUS WEITERING 

 

Het heeft ons heel erg goed gedaan te weten dat Tinus zo geliefd was. 

 

Gerda Weitering-Pruim 

Linda en Albert 

Judith, Marien en Joanne 

René en Anja 

Chantal en Thijs 

Yvonne. 

 

mailto:streekbode@hetnet.nl
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OPENBARE JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG NIEUW-WEERDINGE 

 

Op 17 mei 2022 houdt Plaatselijk belang om 19:30 haar openbare jaarvergadering in MFC de Badde. 

Hebt u vragen over of aan het bestuur van Plaatselijk Belang dan bent u van harte welkom. 

 

Dus even noteren in de agenda. 

 

 

 

 

EETTAFEL & ONTMOETING 

 

Vanaf 14 april is de eettafel in de Badde weer van start 

gegaan, zes enthousiaste vrijwilligers koken voor een groep 

ouderen die erg blij zijn dat ze elkaar weer bij een wekelijkse 

maaltijd kunnen ontmoeten. Wilt u daar ook bij zijn? Er zijn 

op de donderdag nog een paar plekjes vrij. De kosten 

bedragen 5 euro per keer en de maaltijd staat om 12 uur voor 

u klaar. 

 

Wilt u al vanaf de ochtend gezellig samen zijn, dan bent u 

vanaf 10 uur welkom op de ontmoetingsochtend, er is dan altijd een groepje (m/v) die elkaar onder 

het genot van een kopje koffie en een potje sjoelen ontmoet en met elkaar bijpraten over van alles 

en nog wat. 

 

U bent van harte welkom! Meldt u even aan, dan weten we dat we op uw komst kunnen rekenen. Dit 

kan door te bellen met 06 513 24 337 (Erika Santinge, buurtwerker Sedna), mailen mag ook; 

e.santinge@sednaemmen.nl 

 

 

  

mailto:e.santinge@sednaemmen.nl
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GESLAAGDE DRIE DAGEN HERDENKING/BEZINNING ’75 JAAR VRIJHEID NIEUW-WEERDINGE’. 

 

Op donderdagavond was de indrukwekkende theatervoorstelling 

‘Zij zagen oorlog’. Deze werd bezocht door ongeveer zestig 

personen. De actrice Ksenia Marasanova beeldde vijf 

verschillende personen uit die de oorlog hebben meegemaakt, elk 

in zijn/haar eigen beleving en zienswijze.  

 

Hieruit bleek wel dat niemand ongeschonden de oorlog overleeft. 

Sommige acts waren zo ontroerend en pakkend dat het muisstil was in de zaal en dat menigeen een 

traantje moest wegpinken. 

 

 Ksenia, die geboren is in Oekraïne, hief tijdens het spelen van het Oekraïense volkslied de 

Oekraïense vlag boven haar hoofd. Ze sloot af met het uitdelen van bloemen in de kleuren 

blauw/geel met de vraag: “wat zou jij doen als……….”. 

 

De herdenkingsbijeenkomst op vrijdagavond werd bezocht door ongeveer honderd mensen en was 

eveneens mooi en indrukwekkend. De muziek, de verhalen van de inwoners die de oorlog hebben 

meegemaakt, de PowerPoint-voorstelling, de woorden ter overdenking, de gedichten van de 

schoolkinderen en de presentatie - het verliep allemaal zoals we gehoopt hadden.  

Na afloop van de bijeenkomst nog wat napraten en het bleek dat de bezoekers het mooi en 

gedenkwaardig hadden gevonden.  

 

De zaterdag startte met de lunch met ongeveer dertig personen. Aansluitend was er de 

diapresentatie over de Emslandkampen  door historicus A.C. Admiraal. Daarna met de bus naar drie 

van deze kampen. Dhr. Admiraal wist heel veel te vertellen over de tweede wereldoorlog en de tijd 

daarvoor. Eigenlijk kwamen we tijd te kort. Tegelijkertijd waren oude voorwerpen tentoongesteld in 

de Badde door dhr. Buseman.  

 

Om één uur startte de sponsorloop voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 van beide basisscholen ten 

behoeve van Oekraïne. Gelukkig zat het weer mee!  

 

Tijdens de drie evenementen kon men doneren voor Oekraïne.  

 

Dit alles is mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Emmen, Lukkien-Folkerts fonds, Plaatselijk 

Belang, MFC de Badde, SKW, Sedna, Dorpenzorg, Abbes-Hummel, Jumbo supermarkt, Foodmarket, 

Slagerij Meems, Slagerij Dijkstra, EHBO Nieuw-Weerdinge en de vrijwilligers. 

 

Wij, als comité ’75 jaar vrijheid Nieuw-Weerdinge’, kijken hier met een goed gevoel op terug. 
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OPBRENGST DONATIES TIJDENS EVENEMENTEN ‘75 JAAR VRIJHEID NIEUW-WEERDINGE’ 

 

Tijdens de theatervoorstelling op donderdag, de 

herdenkingsbijeenkomst op vrijdag en de activiteiten op de 

zaterdag, hebben de aanwezigen totaal € 374,85 gedoneerd. 

 

De 18 leerlingen uit groep 3 t/m 8 van beide scholen, die 

meededen aan de sponsorloop op zaterdag, hebben maar liefst 

een bedrag van € 1022,25 bij elkaar gelopen! 

 

Een dikke pluim voor deze toppers! 

 

Beide bedragen komen ten goede aan weeskinderen uit Oekraïne. 

 

 

 

 

 

BINGO IN DE BADDE 

 

Iedere vrijdagavond is er Bingo in de Badde. We spelen 15 ronden inclusief 3 

superronden. Iedereen is van harte welkom.  

 

Aanvang 19.30 uur.  

 

Biljartclub Titan. 
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LIEF & LEEDSTRATEN 

 

Sinds enkele weken zijn enthousiaste buren op pad gegaan om in hun straat bekend te maken dat ze 

meedoen met Lief & Leed.  

 

Misschien heeft u zelfs al een buurvrouw aan de deur gekregen! In Nieuw Weerdinge doen hier nu 

13 straten aan mee. Wat is een Lief & Leed straat? In een Lief & Leedstraat besteden bewoners extra 

aandacht aan een buur als dat nodig is. De “ambassadeurs” ontvangen een geldbedrag (het Lief & 

Leedpotje) waaruit zij kleine attenties kunnen kopen en meebrengen bij een bezoekje. Bijvoorbeeld 

als iemand veel alleen is, net uit het 

ziekenhuis komt of een naaste heeft 

verloren.  

 

Zo dragen buren bij aan het 

bestrijden van eenzaamheid en 

houden ze een oogje op elkaar. Dat 

laatste gebeurt ook op vrolijke 

momenten zoals bij de geboorte van 

een baby of het behalen van een 

diploma, ook nieuwe inwoners 

worden welkom geheten met een 

kleine attentie.  

 

Zo ontstaat er meer betrokkenheid bij elkaar waarin iedereen mee kan doen. 

 

Meer weten? 

 

Neem contact met mij op, ik vertel u er graag meer over, 06 513 24 337  

 

Mailen mag ook:  e.santinge@sednaemmen.nl   (Erika Santinge, buurtwerker Sedna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e.santinge@sednaemmen.nl


De Streekbode  -  5  mei  2022 
 

 

 

 

 

8 

SFEERIMPRESSIE KONINGSPELEN 2022                DE HOOGSTE GROEPEN BENTETOP EN  ’T KOPPEL 

 

Vrijdagmorgen 22 april waren er voor de groepen 5/8 van de 

beide scholen Koningspelen op het voetbalveld van NWVV.  
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