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                                              Jaargang  34                                              Nummer:  21        4 juli  2019 

 

 

 

  

SPEL 3-DAAGSE 

 

Hallo jongens en meisjes, ouders en verzorgers, 

  

Net als in voorgaande jaren organiseert SKW een spel3daagse.  

Deze wordt gehouden op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 augustus. 

Dit is de laatste week van de zomervakantie. 

  

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Let op! Ook de 

leerlingen, die na de vakantie naar groep 3 gaan mogen meedoen. 

  

Het thema dit jaar is:   ZOMERCARNAVAL 

  

We beginnen om 10 uur en eindigen om  15.00 uur. Voor eten en drinken wordt gezorgd, de 

kinderen komen dus tussen de middag NIET Thuis 

  

Het programma is als volgt; 

De eerste 2 dagen gaan we knutselen en spelletjes doen. Met mooi weer komen er waterspelen bij. 

Dan graag zwemkleding en handdoek meenemen en eventueel droge kleren. De spelletjes worden 

georganiseerd door Werfproductions.  

De 2e dag gaan we een optocht houden door de bouw. Het zou leuk zijn als de kinderen dan verkleed 

komen! De derde dag hebben we een verrassingsuitje, de kinderen krijgen een infobriefje mee met 

daarop de tijden enz. 

  

De kosten voor deze 3 dagen zijn 5 euro en dient bij opgave te worden voldaan! 

Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan op voor 12 juli, daarna is geen opgave meer mogelijk. 

Lijkt het je leuk om als vrijwilliger mee te helpen op de dinsdag of woensdag? Dan kun je ook 

onderstaand opgave-strookje inleveren. 

 

Je kunt het opgave-strookje en het geld inleveren in de Badde in brievenbus nummer 3 bij de ingang. 

 

Strookje  op laatste pagina van deze Streekbode 

 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: 

 

7 juli 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten 

 

14 juli 

Plaats: Het Anker 

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

Gezamenlijke dienst met Valthe/Valthermond, na de dienst is er koffiedrinken. 

 

21 juli 

Plaats: De “Hoeksteen”, Valthermond 

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

Gezamenlijke dienst met Valthe/Valthermond, na de dienst is er koffiedrinken. 

 

28 juli 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. E. Akkerman  

Gezamenlijke dienst met Valthe/Valthermond, na de dienst is er koffiedrinken. 

 

4 augustus 

Plaats: De “Hoeksteen”, Valthermond 

Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. Mellema 

Gezamenlijke dienst met Valthe/Valthermond, na de dienst is er koffiedrinken. 

 

11 augustus 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. Lambers 

Gezamenlijke dienst met Valthe/Valthermond, na de dienst is er koffiedrinken 

 

18 augustus 

Plaats: De “Hoeksteen”, Valthermond 

Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. H. Thon 

Gezamenlijke dienst met Valthe/Valthermond, na de dienst is er koffiedrinken 

 

25 augustus 

Plaats: Roswinkel 

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

Gezamenlijke dienst met Valthe/Valthermond, na de dienst is er koffiedrinken 
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1 September 

Plaats: Valthe, tentdienst. Zie flyer elders in de Streekbode 

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

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

7 juli 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, viering Heilig Avondmaal 

 

14 juli 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. A. Dijkstra 

 

21 juli 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. P. van Bruggen 

 

28 juli 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. K. Stap 

 

4 augustus 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. R. Peters, viering Heilig Avondmaal 

 

11 augustus 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. H. Wieringa 

 

18 augustus 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. A. Schipper 

 

25 augustus 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. J. Gankema 

 

1 September 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. M. Vos, viering Heilig Avondmaal 
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ONTDEK HET PLEKJE 

 

De foto hiernaast is gemaakt aan het einde van de weg Gedempte 

Achterdiep richting het Achterdiep. Van de drie juiste oplossingen is na 

dobbelen Pieter van Mensvoort (onze trouwe puzzelaar) de winnaar 

geworden van de bon voor een droge worst.  

 

Na de zomervakantie weer nieuwe foto’s. Iedereen bedankt voor het 

inzenden van de oplossingen en de vele leuke reacties op dit onderdeel in 

de Streekbode.  

 

 

 

 

 

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 
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JUBILEUM-UITJE 20 JARIG BESTAAN ZONNEBLOEM AFDELING NIEUW-WEERDINGE  

 

Zaterdag 22 juni zijn we met 38 personen van de afdeling Nieuw-Weerdinge naar 

Giethoorn geweest. Op deze stralende dag vertrokken we, vanaf de Badde, om 

half 10 met de bus. Wat het weer betrof kon het niet beter. Tegen kwart over 11 

kwamen we aan in Giethoorn. Op het terras van restaurant ‘het Zwaantje’ 

hebben we genoten van een heerlijk kopje koffie met een dikke plak cake. 

Daarna stapten we op de rondvaartboot om door de vele grachtjes van het 

mooie Giethoorn te varen. Af en toe was het wel filevaren, zoveel boten met 

toeristen waren aanwezig op het water. Maar iedereen was in een opperbeste 

stemming. Na een uurtje varen kwamen we weer bij ‘het Zwaantje’ aan. Na een 

consumptie kregen we 

tomaten/kippensoep met stokbrood geserveerd. Toen 

werd het tijd om de benen te strekken. Men kon het 

museum Giethoorn bezoeken of gewoon een 

wandelingetje maken of op het gezellige terras blijven 

zitten. Het museumbezoek was erg interessant. De 

geschiedenis van Giethoorn en hoe de mensen daar 

vroeger leefden en werkten werd uitgebreid getoond. Er 

zijn ook nog een paar gasten van ons op de foto gegaan bij het standbeeld van Albert Mol (bij 

iedereen wel bekend).Tegen vijf uur gingen we weer terug naar ‘het Zwaantje’ om het diner te 

gebruiken. Dit bestond uit mosterdsoep, zalm of schnitzel, patat en salade en een ijsje toe. 

 

Toen kwam de bus weer voorrijden. Tot volle verbazing van ons allemaal bleek het de spelersbus van FC 

Emmen te zijn die ons kwam ophalen om ons terug te brengen naar Nieuw-Weerdinge. We hadden een 

vrolijke buschauffeur die ons vertelde dat hij een supersupporter was van FC Emmen en elke wedstrijd met 

een blauwe pruik op de tribune zat. Tegen 8 uur kwamen we weer aan bij ‘de Badde’. 

 

 

  

Het was een geslaagde, supergezellige en zonovergoten dag. 

 

Verder kunnen we op deze plaats bekend maken dat we super 

blij zijn met de financiële bijdrage de we onlangs mochten 

ontvangen uit het RABO bank stimuleringsfonds.  

Ontzettend bedankt. Dit schept mogelijkheden om een 

‘ZONNETJE’ te blijven zijn voor onze gasten.  

 

 

Medewerkers De Zonnebloem. 
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Sterke drank 

Het veelvuldig gebruik van sterke drank was met het hele productieproces van de turf verweven. Viel 

er iets te vieren op de werkplek, dan werd er jenever geschonken. Voor het graven van de 

veenkanalen gold als tarief een bedrag van 25 stuivers per dag , plus een maatje jenever (ongeveer 4 

borrels). Ook overwerk werd deels in jenever betaald. Bij het lossen van de turfschepen werd in 1894 

geschat dat het drankgebruik 20% tot 25% van de weeklonen opeiste. 

Aan het begin van de 20
e
 eeuw vallen in dit dorp met name de activiteiten van de diverse verzuilde 

geheelonthoudersverenigingen op. Gloedvol verkondigen zij hun boodschap, met zinnen als “de 

borrel leidt tot verstandsverstomming, misdaad, armoede en te vroege dood” worden de toehoorders 

om de oren geslagen. Hun streven krijgt al snel gehoor. In de krant van september 1901 wordt 

gemeld dat de wijkgraven gebruikelijke twee maatjes jenever per man per dag zijn afgeschaft en 

vervangen door vijftien cent extra dagloon. 

 

Bijzonder is de samenwerking met de 

geheelonthoudersverenigingen bij het stichten van een 

Volkskoffiehuis. Café Veenlust van de heer J.J.Polter is 

vanaf april 1901 de plaats waar de drankbestrijders 

samenkomen. Op 13 mei 1901 wordt het gebouw 

feestelijk in gebruik genomen met een feestrede, een 

muziekcorps en zang van de zangvereniging Hosanna. 

 

Het muziekcorps dat speelt bij de opening 

van het koffiehuis, zal waarschijnlijk het christelijke muziekkorps Wilhelmina zijn dat 

aan het eind van de 19
e
 eeuw is opgericht. Op dat moment is er ook al een 

geheelonthouderskorps in oprichting. Acht leden hebben zich al opgegeven. 

Als in 1907 een groot geheelonthoudersfeest wordt gegeven is de zaal afgeladen vol. 

Er zijn voordrachten, toespraken en er wordt tot ver na middernacht gezongen. Na 

afloop van de avond tekenen 21 nieuwe leden de geheelonthoudersbelofte.  
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VEEL OVERLAST EIKENPROCESSIERUPS 

De eikenprocessierups veroorzaakt dit jaar veel overlast. 

Niet alleen in de gemeente Emmen, heel Nederland heeft 

er last van. De gemeente Emmen ontving al honderden 

meldingen.  

 

Omdat er zoveel bomen met rupsen zijn is het niet mogelijk alle nesten te verwijderen. Ook is de 

gemeente daarom gestopt om alle bomen met nesten te voorzien van een waarschuwingslint. In de 

gemeente staan ongeveer 70.000 eikenbomen. In bijna al deze bomen zit een nest met rupsen. Het 

verwijderen kost veel tijd. De aannemers zijn in staat om ongeveer 30 bomen per dag te ruimen. Er is 

landelijk een tekort aan personeel en materiaal bij aannemers om dit specialistische werk uit te 

kunnen voeren.   

 

Prioriteren 

Twee aannemers zijn in opdracht van de gemeente aan het werk om de nesten te verwijderen. Voor 

zover mogelijk wordt er voorrang gegeven aan plekken waar veel mensen komen zoals winkelcentra, 

basisscholen en fietspaden. Na juli stoppen de aannemers met het weghalen van nesten omdat de 

rups dan een vlinder wordt.  

 

Meer informatie 

Een melding maken van een nest kan op de website van 

de gemeente Emmen of telefonisch door te bellen met 

14-0591. Meer informatie over de eikenprocessierups en 

wat te doen bij klachten is te vinden op de website van 

de GGD: https://ggdleefomgeving.nl/hinderlijke-

beestjes/eikenprocessierupsen/.  
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DE KERK HET ANKER OPEN  

De kerk een aantal weken op woensdag geopend van 11.00 

tot 17.00 uur. Op 3,10,17 en 24 juli. Er is gelegenheid om 

een kaarsje aan te steken, om in een moment van 

bezinning te denken aan wat er leeft in Uw en jou hart. 

Ook is er een expositie van kunstenares Gerda Beens. De 

koffie, thee en fris staan klaar. U  en jij zijn van harte 

welkom. Protestantse gemeente Nieuw- Weerdinge 

/Roswinkel aan het Weerdingerkanaal ZZ 143.  

 

 

GROTE BOEKENMARKT TIJDENS DE JAARMARKT OP 6 JULI 

Heeft u nog boeken, LP’s en Cd’s voor de verkoop? Dan kunt u bellen met Jan de Jonge. Hij kan ze 

komen ophalen. Telefoon: 0591-521505 of email famdejonge159@gmail.com. U mag ze natuurlijk 

ook bij de kerk brengen wanneer die open is op 

zondag of tijdens de opening op 3 juli.  

Verder natuurlijk verkoop van: kniepertjes, 

spekkedikken, bruine bonen, ijs, koffie, thee en 

gebak. Veel gezelligheid en het Draaiende Rad 

en verloting met vele mooie prijzen. 

Komt Allen.    

 

 

 

 

DEELNAME STREEKBODE RABO CLUBSUPPORT 

Beste redactie Streekbode, 

Gefeliciteerd! St.Dorpskrant Nieuw-Weerdinge doet mee met Rabo ClubSupport. 

Vanaf nu is jullie deelname definitief en is het tijd om campagne te voeren. Want iedere stem is geld 

waard!Dit bericht kwam onlangs binnen via de mail en daar zijn we natuurlijk super blij mee. Dit 

betekent dat wij en de andere deelnemers uit Nieuw-weerdinge (SKW, jeugd Nwvv/Titan, Titan) 

graag de stemmen ontvangen van de leden van de RABOBANK uit Nieuw-Weerdinge en omstreken.  

Met deze stemmen hopen we een flink deel van het door de RABObank beschikbare geld 

(€100.000,00) te mogen ontvangen tijdens de uitreikingavond. Vanaf 27 september kan er worden 

gestemd. De leden krijgen daarover nog bericht en via de Streekbode maken we dit uiteraard ook 

nog nadere bekend. Maar nu alvast deze eerste stap in de te voeren campagne. 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP AED 

Beste inwoner/ondernemer van Nieuw-Weerdinge, 

 

De werkgroep AED’s Nieuw-Weerdinge is druk bezig geweest en er zijn al hele 

mooie resultaten geboekt! We vonden dan ook dat het tijd werd voor een update, 

zodat iedereen op de hoogte is van de stand van zaken. Allereerst willen we alle 

mensen bedanken die een bijdrage, hoe klein ook, geleverd hebben om dit allemaal 

voor elkaar te krijgen.  

 

Gerealiseerde AED’s in een buitenkast 

- Slagerij Meems, Weerdingerkanaal Noordzijde 93  

- Tjeerdsma tuinmachines en gereedschappen, Weerdingerkanaal Noordzijde 3 

- Autobedrijf Tjeerdsma, Eerste Kruisdiep Westzijde 95  

- Bakker Banden, Weerdingerkanaal Zuidzijde 230 

- Siepelveen Groenwold woonhuis, Siepelveenwijk zz 127   

 

Gerealiseerde AED in een buitenkast, die binnenkort geplaatst gaan worden  

- MFC de Badde, Eerste Kruisdiep Oostzijde 9  

- Tramwijk Jakobs Diervoeders, Tramwijk zz 26a   

- Garage Grooten B.V., Weerdingerkanaal Noordzijde 231 

- De Open Poort, gedempte Achterdiep 18 

- Menpad 26 

 

Dan moet er nog een buitenkast komen voor de AED bij voetbalvereniging Titan, Raiffeisenstraat 27. 

En om heel Nieuw-Weerdinge dekkend te krijgen zal er nog één AED met kast moeten komen aan 

Weerdingerkanaal Noordzijde t.h.v. Wisseldijk.  

 

Doet u mee met Nieuw Weerdinge ‘HARTveilig’ maken? 

In Nieuw Weerdinge zijn op dit moment bijna voldoende AED’s dag en nacht bereikbaar. Om heel 

Nieuw-Weerdinge HARTveilig te maken zijn we nog budget nodig. De kosten van een AED inclusief 

een verwarmde buitenkast zijn namelijk vrij fors. We doen daarom een beroep op u. We zouden u 

willen vragen om alsnog een (kleine) bijdrage doen, want alle kleine beetjes helpen!  

Naast het plaatsen van alle AED’s in een buitenkast zullen er in de toekomst ook kosten moeten 

worden gemaakt voor het onderhoud van de AED’s. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle 

AED’s te allen tijde goed werken.   

 

Alle bijdrages zullen uiteraard ten goede komen van dit project, hetzij voor de aanschaf of het 

onderhoud in de toekomst. U kunt uw eventuele bijdrage overmaken naar Plaatselijk Belang onder 

vermelding van: bijdrage AED. Rekeningnummer Plaatselijk Belang NL23RBRB0917915275.  

 

Heeft u vragen/opmerkingen? Dan kun u contact opnemen met: 

Jaap Harttekamp 06-11959545 of Tina Tjeerdsma 06-5230889 
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EETTAFEL/HUISKAMER PROJECT 

 

Het is bijna vakantie, dus ook wij gaan er 6 weken tussen uit. 

Onze  laatste Kook en Huiskamer dag is 11 juli 2019. Wij starten 

onze activiteiten weer op dinsdag 27 augustus voor het eettafel 

project. U kunt dan aanschuiven om 12.00 uur. Mocht u nieuw zijn graag even aanmelden bij de 

Badde. Of op Tel:06-25036552 

 

We starten op 29 augustus weer met het Huiskamer project en de donderdag groep eettafelproject. 

U bent dan van harte welkom vanaf 10.00 uur in De Badde. Ook hier voor geldt mocht u voor de 1
e
 

keer komen graag even aanmelden bij De Badde. Of bij Janny, Tel: 06-

25036552. 

 

Wij zien u graag. We wensen iedereen een fijne zonnige vakantie. 

 

Sandra, Coba,  Gea en Janny 

 

 

 

 

 

 

KLEDINGKRINGLOOP NIEUWS 

Ook wij gaan met vakantie. Vrijdag 4 juli zijn we nog in de Badde van 10.00 uur tot 15.oo uur. Daarna 

hebben we een zomerstop tot 6 september. 

Vanaf 6 september staan we als vanouds voor u klaar. 

Dus wilt u uw garderobe nog aanvullen mis ons niet. Ook hebben 

we momenteel een tafel met gratis spulletjes. U mag u overbodige 

kleding en linnengoed brengen tijdens onze openingsuren in de 

Badde. Lukt het niet dan mag u ze ook brengen bij Gretha Bos 

Mandebroek 2 in Nieuw-Weerdinge, Tel. 0591 521600. 
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MOEDERGROEP NIEUW- WEERDINGE 

 

Regelmatig komen we met een aantal moeders op 

vrijdagochtend in De Badde bij elkaar, we praten gezellig 

met elkaar, terwijl de kinderen die nog niet naar school gaan 

met elkaar spelen. Onder het genot van een kop koffie of 

thee, hebben we het over van alles. Lijkt jou dit leuk? Wil je 

meer moeders ontmoeten?  

 

Informeer dan bij mij wanneer de eerstvolgende keer weer is, dan kom je gezellig een keertje langs 

en kun je kijken of het bij jou past. Graag tot 

gauw! Erika Santinge, buurtwerker Sedna, 

06- 513 24 337 (sms, app of bel me gerust)  

 

 

 

VERSCHILLENDE LANDEN EN CULTUREN IN NIEUW WEERDINGE 

Op zaterdag 6 juli is er weer jaarmarkt in Nieuw Weerdinge. Een dag vol gezelligheid. 

Dit jaar staan buurtbewoners die uit verschillende landen naar Nieuw Weerdinge zijn gekomen er 

met een ‘culturele’ kraam. U kunt met ons kennismaken door hapjes uit het land van herkomst te 

komen proeven, muziek te luisteren en foto’s te bekijken, we zouden het erg gezellig vinden als u 

langskomt en met ons wilt kennismaken. In ieder geval zijn de landen Syrië, Eritrea, maar ook 

Nederland aanwezig, wie weet nog meer, dus laat u verrassen!   

 

 

 

 

 

VEILIG VERKEER NIEUWS         

Wij van Veilig Verkeer afd. Nieuw-

Weerdinge hebben met onze 

wijkagent Henk Kuipers donderdag 14 

juni nabij het kruispunt Eerste 

kruisdiep een lasergun aktie gehouden.  

 

Van 14.00 uur tot 15.00 uur hebben wij behoorlijk veel automobilisten moeten aan houden  omdat 

men te hard reed. Het viel op dat in deze DERTIG kilometer zone ca. 80 procent van de aangehouden 

automobilisten uit onze eigen dorp kwam. Zeer opmerkelijk. Dus onze conclusie luid dan ook dat wij 

dit vaker gaan doen met alle gevolgen van dien. 
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Samen met de gemeente van Nieuw Weerdinge-Roswinkel 

Tentdienst Valthe 

 

Op zondagochtend tijdens de feestweek is er in de feesttent te Valthe de 12
e
 tentdienst 

 

1 september 2019 om 10.00 uur 

Het thema is dit jaar: 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerking wordt verleend door:  Cantanova uit Borger 

 

Ben je op zoek naar een waardevolle morgen, kom dan naar de tentdienst!! 

Je wordt van harte uitgenodigd om na de dienst een kopje koffie of thee te drinken.  

 

Spreker: A. van Elten, Nieuw Weerdinge 

Er is een collecte ter bestrijding van de onkosten. 

 

Info:  A. van Elten    tel.nr. 0591 - 527353 

         Hettie Jeuring tel.nr. 06 40206590 
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OPGAVE STROOKJE SPEL 3-DAAGSE ZOMERCARNAVAL 

 

Naam:___________________________________________ 

 

Adres:___________________________________________ 

 

Telefoonnummer:__________________________________ 

 

Leeftijd/ zit in groep:_______________________________ 

 

Allergieën:_______________________________________ 

  

  

 

 

Ik, _____________________________________________  wil helpen als vrijwilliger op 

  

O     Dinsdag       O    Woensdag        O     Beide dagen 

 

 

 

 

 

 


