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                                              Jaargang 30                                                 Nummer: 6        8 november  2013 

 

 

 

 

 

ACTIE VOOR KIKA  

 

Lian Geisler, 8 jaar, gaat geld inzamelen voor de stichting Kika  

(Kinderen Kankervrij).  Zij werd geïnspireerd door het zien van de film 

‘Achtste groepers huilen niet’ naar het boek van Jacques Vriens. De 

hoofdrolspeelster, in deze film, komt te overlijden als gevolg van de 

ziekte kanker.  

 

Lian was zeer ontroerd en vroeg zich af wat zij kon doen voor kinderen met kanker. Ze besloot, na 

overleg met haar moeder, de stichting Kika te bellen en kreeg promotiemateriaal zoals posters, 

folders, kaartjes en een kartonnen spaardoos toegestuurd. In een grote mand gevuld met 

zelfgemaakte spulletjes, o.a. mezenbolhouders, feest- en 

kerstkaartjes, windlichtjes en foampoppetjes, gaat ze langs de 

deuren. U kunt haar binnenkort verwachten. 

 

Lian; “ Ik heb het in onze straat, de Koare, al geprobeerd en er 

waren ook mensen die zo geld gaven. Ik heb al bloempotjes en 

borrelglaasjes gekregen en van de buurvrouw van oma 

knutselspulletjes om te gebruiken. Graag zou ik meer dan 100 

euro willen ophalen. Als alle zelfgemaakte spullen verkocht zijn 

wil ik statiegeld flessen inzamelen.”  

 

Mensen die hun lege flessen nu alvast kwijt willen kunnen 

bellen met 06-12828031, dan komt Lian ze ophalen. U kunt ze 

ook langs brengen op de Koare 6. Lian laat via de Streekbode 

weten of en wanneer ze het bedrag van 100 euro heeft bereikt. 

Heel veel succes en plezier met deze actie voor Kika. 

 

GB 

 

 

 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 november 

Plaats: Het Anker 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

17 november 

Plaats: Het Anker 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. Wentink  

  

Baptisten gemeente de Open Poort: 

10 november 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Panneman 

17 november 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Panneman 

   19.00 uur, J. de Heer avond 

 

 

 

DANSEN IN DE BADDE 

Zaterdag 9 november is er weer dansen in de Badde.  

U kunt mee doen aan stijldansen, countrydansen en oude dansen. 

 

Het begint om 20.00 uur. 

U bent van harte welkom. 

 

 

 

STICHTING OP ’T STEE IS OP ZOEK NAAR BESTUURDERS 

 

De Stichting op`t Stee vangt ruim 20 uitgeprocedeerde asielzoekers op in Emmen.. 

Goed werk wordt er verricht, maar het vraagt ook veel van de vrijwillige bestuurders. 

Na een lange tijd van grote inzet en betrokkenheid hebben een 3 tal bestuursleden aangegeven met 

hun taak te willen stoppen. Daarmee verkeert de Stichting in grote zorg om het werk te kunnen 

blijven voortzetten. 

De stichting is op zoek naar vrijwilligers die een bestuursfunctie voor bepaalde tijd op zich willen 

nemen. 

Interesse? U wordt uitvoerig geïnformeerd... 

Graag uw reactie naar Joop van Luit tel. 0591-610519 email: Joopvanluit@home.nl 
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      BINGO    
 

Wilt u gezellig een avond naar de Bingo? 

 

 

Kom dan zaterdag 16 november naar: 

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge 

 

 

Aanvang 19.30 uur 
Inleggeld € 5,00 

Hiervoor 10 ronden + 2 superronden. 
 

U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis. 

 

 
Neem dus pen of stift mee en kom gezellig meedoen. 
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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. 

  

 

 

 

JEUGDSOOS IN DE BADDE 

De jeugdsoos in Nieuw-Weerdinge, is er voor alle jongeren 

in het dorp vanaf 12 jaar en ouder. Momenteel is de 

jeugdsoos volop in gebruik en wij nodigen alle jongeren uit 

om ons te bezoeken. Vooral nu de koude wintermaanden in het vooruitzicht liggen! 

Iedereen is welkom voor een ruimte waar men in aanraking kan komen met andere jongeren, om 

muziek te luisteren, een drankje te nuttigen, te darten of om gezellig met elkaar te kletsen. 

 

De soos is gecombineerd met een dartclub, die elke dinsdag en donderdag open is vanaf 19.00 tot 

22.30. 

Vanaf vrijdag 8 november is er wekelijks op de vrijdagmiddag een inloopmiddag van 13.00 tot 16.00. 

Op de inloopmiddag kan gebruik worden gemaakt van de computers in de soos en kan er 

ondersteuning worden gegeven bij huiswerk of andere hindernissen. 

 

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 

Gratis af te halen: Tafeltennistafel, tel. 522737 

Te koop: Onkruidbestrijding met roundup, 

mollenbestrijding, sloten opschonen en zaag-, snoei- en 

tuinonderhoud. Tel. 06 31082919, dhr. Wieringa 

Te koop: Nieuwe boeken voor 2e handsprijzen 

(vanaf 50 cent). Zowel romans, thrillers, 

religieuze boeken als kinderboeken. Ook 

hebben wij dvd’s en cd’s te koop vanaf 50 cent. 

December is al duur genoeg! Tel. 224884 

4 Eiken keukenstoelen en 4 blanke eikenstoelen. Alles € 

200,- bij G. Arling.  Tel. 0591 521368, Stobbe 10. 

Te koop: Vulzand & zwarte grond. Ook in big 

bags. Tel. 0591 353221 

Te huur: Minikraan & minishovel, vanaf € 10,- per draai 

uur. Tel. 06 13194189 

Gratis af te halen, ongeveer 150 stoeptegels, 

30x30 cm. Info: 521866 / 06 30022396 

Hallo, hierbij bied ik mij weer aan om als ZP bij jullie 

langs te komen.  Met uitzondering van zondagmiddag 

1dec, kan ik alle dagen. Voor boekingen graag even een 

belletje of mail.    0651516822 – hmregts@ziggo.nl 
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Tevens is de soos één keer in de twee weken open op een zaterdagavond van 19.30 tot 23.30. Voor 

de resterende dagen in 2013 is dit: 

� 16 november 

� 30 november 

� 14 december 

� 28 december 

 

Jeugdsoos de Badde is in beheer van SKW Nieuw-Weerdinge en de werkzaamheden worden 

ondersteund door professioneel en gekwalificeerde (volwassen) vrijwilligers. 

 

Volg en like ons ook op Facebook voor de laatste nieuwtjes en foto’s: www.facebook.com/SKWNW 

 

 

GEEP UIT HET VERLEDEN 

Deze foto is van o.l.s. 1 aan de Ertsstraat. 

Familie J. Graver staat op de foto en de heer Graver was hier hoofdonderwijzer van 01-05-1905 tot 

01-10-1936. 

Foto kan van voor 1920 zijn. 
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Midwintershow Nieuw-Weerdinge 

 

Méér dan 20 enthousiaste ondernemers uit de regio heten u van harte welkom op de 6e editie van 

de Midwintershow in Nieuw-Weerdinge. De ondernemers laten u graag zien welke 

producten/diensten zij aanbieden en zij vertellen u graag over hun product/dienst. Kom ook naar de 

Midwintershow en laat u verrassen door de veelzijdigheid van deze gezellige huisshow die gehouden 

wordt in een sfeervolle winteromgeving. 

Locatie:  

Woninginrichting Wachtmeester, Weerdingerkanaal N.Z. 150, 7831 HK Nieuw-Weerdinge. 

Openingstijden: 

Vrijdag 22 november 2013 van 15.00 - 21.00 uur 

Zaterdag 23 november 2013 van 13.00 - 18.00 uur 

Zondag 24 november 2013 van 11.00 – 17.00 uur 

 

Aanwezige ondernemers: 

Belinda Schoonheids- en Pedicuresalon  0591-521609 salonbelinda@hotmail.com 

Bloemschikkerij Heidi    06-55175306 www.bloemschikkerijheidi.nl 

Cool Dogs     0591-387648 www.cooldogs.nl 

Cosse Camper Adventure   06-51609306 www.cossecamperadventure.com 

De Wijnkelder.nl    06-55766898 www.dewijnkelder.nl 

DM Mannenmode    0599-481044 www.dmmannenmode.nl 

Es-ence      06-13274330 

Gewoon Kiek’n     06-20151606 www.gewoonkiekn.nl 

Hoving Diervoeders    0591-611562 

 https://www.facebook.com/pages/Hoving-Diervoeders/517038885015666?fref=ts 

Impulse Fashion    0599-585100 www.impulsefashion.nl 

Jan van Peer     0591-614218 www.janvanpeer.nl 

Kapsalon Trendy    0591-521336 www.kapsalontrendy.nl 

Kleuren-rijk     0591-521566 

Massagepraktijk Carla Neef   0591-522521 www.massagepraktijk-carlaneef.nl 

Op vrolijke voet     06-52043112 www.opvrolijkevoet.nl 

Pals Tweewielers     0591-521295 www.palstweewielers.nl 

Roelie’s Bodyfashion    0599-582154

 https://www.facebook.com/RoeliesBodyfashion?fref=ts 

Roma Kinderkleding    06-57628056 www.romakinderkleding.nl 

Slagerij Dijkstra     0591-521274 www.slagerijdijkstra.nl 

Taart van Ria     06-48938234 www.taartvanria.nl 

Vrienden van uw Huis    06-27627162 www.vriendenvanuwhuis.nl 

Woninginrichting Wachtmeester  0591-521363 www.woninginrichtingwachtmeester.nl 

 

Like onze Facebook pagina en maak kans op twee gratis entreekaarten voor Emmen On Ice. 

https://www.facebook.com/Midwintershow?fref=ts 
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OPBRENGST COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING 

Deze collecte heeft in Nieuw-Weerdinge 1125,40 euro 

opgebracht. Een fantastisch bedrag. 

 

Alle gevers en collectanten, bedankt voor jullie inzet! 

 

 

 

 

AFSLUITING SEIZOEN 2013 ZWEMBAD DE WIEKE  

Het zwemseizoen 2013 is alweer ruim 2 maanden geleden gestopt, maar enkele vrijwilligers en 

bestuursleden zijn ook nu nog steeds druk doende om het seizoen, ook op het zwembadterrein zelf, 

af te sluiten. Al met al is het een druk en een zeer bewogen seizoen geweest. Een seizoen waarbij er 

activiteiten, meerdere werkzaamheden en verschillende onderhoudswerkzaamheden hebben plaats 

gevonden, werkzaamheden die ook nu nog steeds plaats vinden. Een seizoen waarbij er enkele 

mensen hebben aangegeven te stoppen met hun functie, zodat er van deze mensen (in hun functie) 

afscheid werd genomen. 

 

Allereerst heeft badmeester Remon Lasker al in het seizoen 2012 aangegeven in het seizoen 2013 

voor het laatst als badmeester werkzaam te zijn, dit in verband met een op te pakken studie van hem 

en zijn verdere carrière kansen. Ondanks dat het moeilijk bleek om één badmeester te vinden voor 

een zwembad, ook door de ruime openingstijden, is het bestuur er toch in geslaagd een nieuwe 

badmeester te vinden die met ingang van seizoen 2014 werkzaam zal zijn in en voor zwembad de 

Wieke.  

 

Vanaf april 2014 zal Tim Vogelzang 40 uren per week als badmeester en zwemlesinstructeur 

werkzaam zijn. Hierbij zal het bestuur een oplossing moeten vinden voor de nu nog ruime 

openingstijden (48 uren per week) en deze, op welke manier dan ook, terug moeten brengen naar 

een acceptabel, werkzaam en volgens de CAO maximaal toegestaan aantal werkzame uren. Om dit 

probleem om te lossen zal er vanaf seizoen 2014 een nog groter beroep moeten worden gedaan op 

de vrijwillig toezichthouders. Een oplossing voor de openingstijden in de ochtend zal met de groep 

zwemmers die daar gebruik van maakt, tijdig besproken moeten worden. Hiervoor zal er door een 

bestuurslid contact worden opgenomen met enkele vaste gebruikers in deze groep.  

 

Halverwege het seizoen heeft Arie Groenwold, al sinds jaren de vaste kioskmedewerker, aangegeven 

het rustiger aan te moeten doen en niet meer alle dagen en alle uren beschikbaar te kunnen zijn. De 

laatste 2 maanden van seizoen 2013 hebben we met een paar vrijwilligers de vrij gevallen uren op 

kunnen vangen.  

Vanaf seizoen 2014 zal er een groep van minimaal 40 vrijwilligers nodig zijn om de kiosk te 

bemannen, om zo het zwembad open te kunnen houden. Want zonder een kioskmedewerker die 

o.a. de bezoekers registreert, dagkaartjes verkoopt en abonnementen controleert, is het niet 

verantwoord en niet aanvaardbaar dat het zwembad geopend is.  
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Aan het eind van het seizoen hebben Bert Rutten en Tina Tjeerdsma aangegeven hun bestuursfunctie 

neer te zullen leggen. Via deze weg willen we Bert en Tina nogmaals bedanken voor hun grote inzet 

voor ons zwembad. Anno Schimmel is bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen. Rinkje 

Veenstra zal met ingang van het seizoen 2014 de coördinatie van de schoonmaak en het indelen van 

het schoonmaakrooster op zich nemen.  

 

Waarbij wij als bestuur hierbij zo veel mogelijk mensen oproepen om zich met ingang van volgend 

seizoen aan te melden als schoonmaakvrijwilliger. Het afgelopen seizoen is de schoonmaak door 

amper 24 verschillende personen gedaan, en dat zijn uiteraard veel te weinig vrijwilligers voor dit 

terdege noodzakelijke werk.  

Met een bevolking van ruim 3.500 inwoners, die allemaal de instandhouding en het open blijven van 

het zwembad steunen, moet het mogelijk zijn om minimaal 60 mensen bereid te vinden om zich 1 á 

1½ uur per maand in de schoonmaak in te zetten voor het zwembad en zo het behoud van het 

zwembad te waarborgen. Want wil (en moet) het bad aan allerlei eisen op het gebied van hygiëne 

voldoen, om het open zijn van het zwembad te kunnen garanderen, dan is dat onmogelijk met een 

groep van hooguit 24 schoonmaakvrijwilligers. 

 

Het mag duidelijk zijn: zonder vrijwilligers kan ons zwembad absoluut niet bestaan. En uit noodzaak 

zullen we in de toekomst op een nog grotere groep mensen een beroep moeten doen, om zo de 

inzetbaarheid te spreiden, om daarmee de werkdruk voor de vrijwilligers te verlichten en zodoende 

er met elkaar voor te zorgen dat het zwembad ook in de toekomst bestaansrecht heeft en dat het 

zwembad open kan blijven.  

 

Het bestuur van zwembad de Wieke:  

Derk-Jan Smith voorzitter, Carla Neef vice-voorziter, Francisca Minnaar secretaris,  

Jannet Hofman penningmeester, Uinko Brouwer, Gerard Hilgen, Anno Schimmel. 
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Kom naar onze 

OPENDAG  

en doe zelf mee! 

 

 
 

          TOT DAN! 
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NIEUWS UIT DE TUIN…..    

 

Bamboe. 

Je ziet het weinig. Dat vind ik zelf jammer, want het geeft toch wel een 

wat exotisch effect door zijn uitstraling. Het is over het algemeen een 

prijzige plant en vaak vindt men dat bamboe hier niet past. Hij ‘hoort’ 

hier niet. Ook zou hij maar last geven door de ondergrondse uitlopers. 

Ja, daar mag ieder zijn eigen mening over hebben en als je een 

uitloper vormend soort hebt kan het een ramp worden als je die zijn 

gang laat gaan. Ze zijn hard als boomwortels en groeien overal tussen 

door. Maar je kunt wel het mooie ervan beleven en hoeft er geen last 

van te hebben, als je een wortelbegrenzer ingraaft. Bijvoorbeeld een ring van dakbedekking of dikke 

folie tot zo’n 40 cm diepte waar de wortels niet doorheen gaan. Of je steekt de nieuwe groeipunten 

er regelmatig af. Er zijn ook soorten die niet van die uitlopers maken. Genoeg mogelijkheden met 

bamboe. Bovendien zijn ze mooi groenblijvend en in het voorjaar is het boven de grond komen en 

groeien van de nieuwe stengels een bijzonder apart gezicht. 

En prijzig…. Och, bij een bamboeplant is het als bij alle planten, wat heb je voor dat geld. En een 

mooie plant van ongeveer twintig euro hoeft niet duur te zijn als je er zo’n tien jaar of langer plezier 

van hebt, terwijl hij ieder jaar mooier wordt. Zelf heb ik zo’n tien verschillende soorten maar de gele 

‘hengelstok’ bamboe vind ik toch wel een van de mooiste. Het is de Phyllostachys aureosulcata 

spectabilis. In 1993 vonden kenners van de bamboevereniging dat deze bamboe het wel zou gaan 

maken. Prachtige gele stengels, mooi groen blad en behoorlijk winterhard. Je kunt deze en andere 

bamboes net als zoveel planten ook in een kuip zetten. En een mooie bamboeplant bij een zitje of op 

een plek waar je niets anders weet te zetten is toch niet zo’n gek idee? 

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

 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS    

Steeds meer mensen weten ons te vinden in “de Rank”. 

Daar zijn we blij mee. 

Wat nog niet helemaal duidelijk is; de KledingKringloop is voor u allen, iedereen is welkom.  

De kleding, schoenen en dergelijke wordt verkocht tegen een zeer gering bedrag. 

 

De gedachte leeft dat er betaald zou moeten worden als er kleding gebracht wordt. Maar het 

brengen is geheel gratis.  

Het is tenslotte zo, als er geen kleding gebracht wordt, is er ook geen KledingKringloop. 

We zijn daarom dan ook erg blij dat zoveel mensen niet alleen de weg weten te vinden naar de Rank, 

maar ook naar de inleverpunten. 

 

U mag goederen op de dinsdagen bij de Rank afgeven maar ook na een telefoontje bij ons thuis. 

Marleen Middel  Vennen 37  0591 527351 

Gretha  Bos  Mandebroek 2   0591 521600 
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Dit jaar zijn wij nog een aantal dinsdagen geopend (van 11.00 uur tot 16.00 uur) en wel op 26 

november en 10 december. 

 

De Sinterklaastijd zit er weer aan te komen, voor velen een tijd waarop er op een creatieve manier 

met geld moet worden omgegaan. Als KledingKringloop willen we u hierin iets tegemoet komen.  

Op 26 november zal er daarom naast de kledinguitgifte een soort van Sinterklaasactie gehouden 

worden. Er mag per kind, van 0 tot 12 jaar, twee soorten speelgoed gratis uitzocht worden. 

 

Kom gerust es langs….. 

bij “de Rank", Weerdingerkanaal z.z. 119, misschien is er iets voor u bij. 
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