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BOULESPLEZIER. 

 

Onder deskundige leiding van Arent Naber is op 26 februari 2013 

een recreatieve Jeu de Boules vereniging opgericht! 

Hierbij waren 14 personen (leden)  aanwezig. 

 

Met algemene stemmen is er een bestuur gekozen t.w. 

Voorzitter  : Stoffer Klaas Mulder 

Penningmeester : Siert Tjeerdsma 

Secretaris  : Henk Bolk 

 

Onze creatieve Jeu de Boules vereniging heet voortaan: "BOULESPLEZIER" 

Deze naam is bedacht door Stoffer Klaas Mulder en door alle aanwezigen met gejuich ontvangen. 

 

Op de dinsdagmiddag en vrijdagmiddag is Jeu de Boules baan gereserveerd voor onze vereniging. 

 

De officiële opening van de Jeu de Boules baan wordt voorbereid door bovenstaand bestuur i.s.m. 

Plaatselijk Belang. 

 

Henk Bolk. 

Secretaris "BOULESPLEZIER" 

 

 

 

DANSEN IN DE BADDE 

Zaterdag 9 maart is er weer dansen in de Badde. 

U kunt er stijldansen, oude dansen en countrydansen. 

Het begint om 20.00 uur. 

U bent van harte welkom! 

 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:  C. Neef   Weerdingerkanaal ZZ 137 
JRA Meursing Tel 522868   en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

10 maart 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

13 maart 

Plaats: Het Anker 

Tijd:  19.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

  Biddag 

17 maart 

Plaats: Het Anker 

Tijd:  10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

10 maart 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger: ds. Fokkert 

17 maart 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum 

 

 

 

Zang en Evangelie 10 MAART 2013 19.00 UUR, PKN TE ROSWINKEL 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema: “Hooglied uit de diepte” 

 

Voorganger ds. P.A. van Elten 

Medewerking: Christelijk Mannenkoor Drenthe o.l.v. Jan Boheur 

Orgel: Joh. Huitsing 
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KOOPJES 

Spelregels “koopjes”: de bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, d ie 

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. 

 

 

 

PAASMARKT DE WENKE 

Zondagmiddag 24 maart, organiseren wij een paasmarkt. Wij vinden het leuk om hierbij ook weer 

een rommelmarktje te houden. Hebt u nog, niet te grote, bruikbare spulletjes over, die wij kunnen 

verkopen? 

Bel ons dan even! De gehele opbrengst komt ten goede aan het dierenparkje. 

Vrijwilligers familie Mets, 0591 522763. 

 

Gevraagd: oud ijzer en metalen. Wordt gratis 

afgehaald. Ook nemen we koelkasten en diepvriezers 

mee, hier zijn wel kosten aan verbonden, € 5,- per stuk. 

Bellen na 16.00 uur.  

Handelsonderneming Sanders-Stap. Tel. 06 18259308 

 

Te koop: onkruidbestrijding met roundup, 

mollenbestrijding, sloten opschonen en zaag-, 

snoei- en tuinonderhoud.  

Tel. 06 31082919, dhr. Wieringa 

 

Gastouder, vrouw van 37 jr. 

Gecertificeerd en geregistreerd, heeft plek voor 

gastkinderen. 

Tel. 0591521939 of 0651627793 

 

Vanaf begin maart, hebben we weer 

pootaardappelen.  

Kwekerij Otten, Weerdingerkanaal z.z. 124,  

Tel. 06 15949976. 

Te koop: 4 stoelen met leren zitting. Als nieuw € 200,-. 

Tel. 0591 521368. 

  

Gevraagd: Rommelmarktspullen.  

Wij halen het gratis bij u op.  

Tel. 0591 521497 of 06 40472420. 

  

 

Tel. 0628562678. Te koop:  

Trampoline ø 3m, wordt niet meer gebruikt.  

Vraagprijs €30,-, 

Tel. 06 44452674 of  06 23974109. 

 

Te huur: Minikraan & minishovel vanaf € 10,- 

per draaiuur. Tel. 06 13194189. 

 

Te koop: Vulzand & zwarte grond. Ook verkrijgbaar in 

big bags. Tel. 0591 353221. 

 

Te koop: Brandhout € 20,- per m³ en 1 opoefiets 

€ 100,-. Tel. 0628562678. 
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Om de kas van onze vereniging te spekken zullen ook dit jaar 

 de leden van volleybalvereniging NIVOC 

langs de deuren gaan voor de verkoop van droge worsten. 

 

Wanneer? 

Van maandag 18 maart a.s. tot en met zaterdag 23 maart a.s. 

 

De prijs? 

 € 2,- per worst. 

 

Heeft u ons gemist? 

U kunt de bestelling ook doorgeven 

 via tel.nr. 522206 (na 19.00 uur) 

 

 

 

 

 

 

 

Wij rekenen 

op u !!! 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN Middenstand in Nieuw-Weerdinge. 

Vervolg Weerdingerkanaal z.z. 

 

 

Aan het Weerdingerkanaal z.z. 156 woonde voor de 2e wereldoorlog familie Hemmen? 

Hij was aannemer. Daarna woonde de familie Blank hier met gereedschappen. T. Idema was vanaf 

1972 de volgende bewoner, hij had een gereedschap- en ijzerwarenhandel. In 1979 is het verbouwd 

tot wat het nu is. Van 1992-2000 heeft hier nog een groentezaak gezeten en is Jantje Stap hier 

begonnen met een bloemenzaak. Vanaf 1997 is hier een bank gevestigd. Nu is dat de regiobank.  

Foto met zicht op de 2 bruggen en huis nr. 156 

BB 

 

 

NIEUWS UIT DE TUIN…   

Ja, na een keer afwezigheid door onvoorziene 

omstandigheden opnieuw een paar ideeën over 

planten in afval. Maar wat je wel gewoon in de 

vensterbank of op tafel kan zetten. In dit geval een 

oud brood van Bakker Bos, een stukje auto uit de 

afvalbak bij Jac. Bakker en een oude tuinschoen van 

mezelf. Het blijft mijn bedoeling ook mensen die 

geen tuin hebben, op de een of andere manier 

gehandicapt zijn of kinderen die iets met planten 

zouden willen doen, op ideeën te brengen. 
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Snij uit het brood wat nodig is voor de plantjes die je erin wilt zetten. Een boterhamzakje er in 

(waardoor je water kan geven) plantjes en grond er in en klaar… Als je het ook nog lukt heb je er heel 

lang wat aan. Bij Jac. Bakker vier afvalbakken langs en ja. Een mooi stukje pijp van een oude trekker. 

Even laten zien wat ik mee wilde nemen. Maar….. Hoe had ik dàt kunnen vinden….. Precies dàt stukje 

ijzer hadden ze nog nodig…. Wel een grappige en toevallige situatie. Maar toen kon ik het 

‘verlichtingskapje’ op de foto meenemen. Mooi. Weer een plastic zakje, plantjes en potgrond en een 

apart stukje voor op tafel of vensterbank. Heb je oude voetbalschoenen, kinderlaarjes of dans- of 

wandelschoenen waar je goede herinneringen aan hebt en die toch maar op zolder liggen…… Een 

droogbloem stukje erin kan ook heel leuk zijn. Het is maar een idee. 

 

J.Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809) 

 

 

STRAATKINDEREN ECUADOR BLIJ MET KERSTKNUFFELS 

Afgelopen herfst is er door heel veel mensen 

knuffels ingezameld voor de straatkinderen van 

stichting Sinsoluka in Ecuador. Stichting Sinsoluka 

ondersteunt de straatkinderen door hen van 

straat te halen, voor bijvoorbeeld 

identiteitspapieren te zorgen, vaccinaties en 

vooral door hen naar school te laten gaan.  

 

Sinsoluka kan dit doen met behulp van de vele 

donateurs die een kindje op afstand adopteren. 

Het geld waarmee deze kinderen naar school 

gaan is echter volledig nodig voor alle kosten rondom de schoolgang. Een extraatje zoals een 

kerstcadeautje kan er dan ook niet meer vanaf. Klasgenootjes van deze kinderen krijgen echter wel 

een kerstcadeautje en daarom organiseerde Sinsoluka dit jaar een actie om knuffels in te zamelen. 

Met dank aan heel veel mensen uit voornamelijk Nieuw-Weerdinge en omgeving zijn er honderden 

knuffels ingezameld! Dankzij de bemanning van 

de KLM is het gelukt om al deze knuffels voor 

het kerstfeest naar Ecuador te brengen.  

De kinderen waren allemaal dolblij met hun 

eerste eigen knuffel! 

 

Stichting Sinsoluka wil dan ook graag via deze 

weg iedereen bedanken die het slagen van deze 

actie mogelijk heeft gemaakt. 

 

Voor meer informatie: www.sinsoluka.com   
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Volkstuinen in Nieuw-Weerdinge 

Voor dat we het door hebben is het weer voorjaar en wordt het tijd 

om in de tuin aan de slag te gaan, lekker zelf je groente en fruit 

kweken. 

Voor de echte liefhebbers hebben we nog enkele stukken van 100 

en 200 m2. 

Huurprijs is ook voor dit jaar weer 15 cent per m2. 

Hebt u vragen bel dan met Gerke Plooy  521618. 

 

 

GRAAG WILLEN WIJ IEDEREEN BEDANKEN 

Graag willen wij iedereen bedanken voor de mooie kaarten en 

bloemstukken, die we hebben ontvangen tijdens ons 65 jarig huwelijk. 

Familie R. Nieuwenweg 

Weerdingerkanaal n.z. 68 

7831 HE  Nieuw-Weerdinge 

 

 

 

 

ZWEMLESSEN IN (BUITEN)BADEN  

Over (bijna) 2 maanden begint alweer het zwemseizoen en de zwemlessen. Wij willen u graag de 

volgende informatie geven, die gedeeltelijk afkomstig is van het Nationaal Platform Zwembaden.  

 

Leren zwemmen, kan in ons waterrijke land van levensbelang zijn. We wonen niet alleen in de buurt 

van water, maar we zoeken het water ook graag op. Daarom is het belangrijk dat kinderen al op 

jonge leeftijd leren zwemmen. De basis van het leren zwemmen is het Zwem-ABC. Het Zwem-ABC 

bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma's: A, B en C. Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het 

begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee 

zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen wordt 

ook aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het 
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water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de 

bodem gaan.  

 

Het Zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid 

een grote rol inneemt en biedt alle vaardigheden die nodig is bij het zwemmen en bij activiteiten op, 

in en aan het buitenwater. Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het 

behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Wie alle drie diploma's (A, B en C) bezit 

krijgt het predicaat Zwemveilig en heeft een “paspoort” voor een leven lang zwem- en waterplezier.   

 

Het is wel raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het halen van het Zwem-ABC. Kinderen 

die hun geoefendheid niet op peil houden, lopen de kans dat de opgedane vaardigheden in het water 

verminderen of zelfs verloren gaan. Het spreekt uiteraard vanzelf dat zwembad de Wieke daarom 

vervolglessen aanbiedt, zoals zwemvaardigheid en bij voldoende deelname snorkelen en survival. 

 

Zwemlessen in buitenbaden heeft meerdere voordelen. Door allerlei weersomstandigheden tijdens 

het lessen is er een gewenning aan temperatuurschommelingen. Kinderen wennen aan een vorm van 

golfslag door weersinvloeden. En zwemlessers raken vertrouwd met diepte, afstand en een groter 

wateroppervlak.  

 

Naast de voordelen van zwemlessen in een buitenbad, heeft zwemlessen in ons eigen zwembad nog 

enkele voordelen. Er zijn over het algemeen geen reiskosten en reistijd, het is kleinschalig, vaak is het 

zwembad door eerdere bezoeken al bij de kinderen bekend en daarom snel vertrouwd en eigen, van 

het lessen met klas- en/of leeftijdgenootjes kan een positieve stimulans en invloed uitgaan. En, niet 

onbelangrijk, door te zwemlessen in ons eigen buitenbad, tonen we mede de noodzaak van dit 

zwembad en het belang van het in stand houden ervan.  

 

Zoals u ziet: het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. Hierbij hanteert 

zwembad de Wieke een leeftijdsgrens van minimaal 5 jaar bij aanvang van het zwemseizoen, voordat 

met zwemles A begonnen kan worden. Pas vanaf deze leeftijd kan men de concentratie, het 

doorzettingsvermogen en de kracht verwachten die nodig is voor het zwemlessen. Zwemmen is 

gezond, sportief, er wordt weerstand en conditie opgebouwd en er is weinig kans op blessures. Al 

met al goede redenen om het zwemmen en de zwemlessen in het eigen buitenbad zo veel mogelijk 

te bevorderen. 

 

Bestuur zwembad De Wieke 
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Grandioze feestavond  

met accordeongroep 

Con Affetto 

    

    

    

    

    

    

    

    

In “De Badde” te Nieuw WeerdingeIn “De Badde” te Nieuw WeerdingeIn “De Badde” te Nieuw WeerdingeIn “De Badde” te Nieuw Weerdinge    
Op zaterdag 16 maart 2013 
Wij beginnen om 19.30 uur 
Zaal open om 18.45 uur  

      

Entree is € 3, 50. Kaarten verkrijgbaar in “De Badde” 
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Tevens is er een verloting met mooie prijzen. 
Inlichtingen 0591-353356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Om de kas van onze vereniging te spekken zullen ook dit jaar 

 de leden van volleybalvereniging NIVOC 

langs de deuren gaan voor de verkoop van droge worsten. 

 

Wanneer? 

Van maandag 18 maart a.s. tot en met zaterdag 23 maart a.s. 

 

De prijs? 

 € 2,- per worst. 

 

Heeft u ons gemist? 

U kunt de bestelling ook doorgeven 

 via tel.nr. 522206 (na 19.00 uur) 

 

 

 

 

 

 

Wij rekenen 

op u !!! 
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JEROEN WELSINK

 
    

VOLKSWAGEN / AUDI SERVICEVOLKSWAGEN / AUDI SERVICEVOLKSWAGEN / AUDI SERVICEVOLKSWAGEN / AUDI SERVICE    

    
Na bijna 20 jaar binnen de volkswagen/audi groep te hebben 

gewerkt, vind ik het tijd om voor mijzelf te beginnen.  

Bij mij krijgt u dealerkwaliteit tegen lagere kosten.  

 

U kunt bij mij terecht voor alle soorten onderhoud en reparaties. 

Denk hierbij aan ; 

* Distributieriemen                   *Longlife service 

*Koppelingen                               *Aircoservice 

*Koppakkingen                            *Remmen 

*Versnellingsbakken             *Banden 

 

Lichte bedrijfswagens kunnen ook in de avonduren terecht zodat 

deze overdag gewoon gebruikt kunnen worden. 

 

Om kwaliteit te waarborgen werk ik veelal met originele 

onderdelen en beschik ik over de juiste diagnose testers. 

 

Uiteraard ben ik u ook graag van dienst wanneer u een ander 

merk rijdt. 

 

Ik ben te bereiken op werkdagen  van  8.00-17.00 en van 19.00-

21.00. 

 

 

Jeroen Welsink 

06 - 46327879 

Nieuw - Weerdinge 

 


