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GESLAAGDE WANDELTOCHT VANUIT NIEUW-WEERDINGE GEZOND. 

 

Vanuit Nieuw-Weerdinge gezond kijken terug op een ZEER geslaagde 

wandeltocht. Ontzettend bedankt voor jullie deelname en de uitgesproken 

complimenten. Deze wandeltocht was niet mogelijk geweest zonder de 

inzet van verschillende vrijwilligers, dus ook jullie hiervoor heel erg 

bedankt. En uiteraard willen we ook de EHBO bedanken en alle sponsoren; 

M&Gezond, Foodmarket van Klinken, Fairplay Nieuw-Weerdinge, MFC de 

Badde & Sterk Lokaal. Wat ons betreft gaan we op naar een vervolg, 

misschien wel een wintereditie. Houd onze facebookpagina in de gaten! 

Groetjes, 

Vanuit de werkgroep Nieuw-Weerdinge Gezond. 

 

 

WEERDINGERMONDSE STRUUNTOCHT 

Hallo dorpsgenoten, 

Een bericht over de Struuntocht. Deze wordt nu gehouden 

op 18 september. Wat is de bedoeling..! De deelnemers 

maken in hun eigen, tuin, oprit, garage een kraampje/tafel 

zodat je van je overbodige spullen afkomt. Wij, Ellen en 

Henriette zorgen dat er een route komt met alle 

deelnemers zodat de bezoekers jullie kunnen bezoeken. 

Alle deelnemers krijgen van ons een speciale ballon zodat 

de bezoekers kunnen zien wie er deelneemt aan de 

Struuntocht.  

Deelnemers die zich al bij ons hadden opgegeven/aangemeld hoeven zich niet opnieuw op te geven. 

Wat betreft de nieuw deelnemers; zij kunnen zich opgeven via een enveloppe met daarin, naam, 

adres, telefoonnummer en € 2,00 en deze bij Ellen Mink, Tramwijk zz 71 of bij Henriette Hummel, 

Tramwijk zz 68 inleveren. Graag opgave voor 11 september.  

We hebben al best wat deelnemers maar het zou geweldig zijn als het halve dorp meedoet.  

 

Groetjes, Ellen en Henriette 

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: 

 

12 september  / 19  september 

De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk:  

www.pgvv.nl en www.pgnwr.info 

De diensten beginnen om 10.00 uur.  

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

12 september 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. Grit 

  

19 september 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger  Ds. A. Schipper 

 

 

 

 

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 

Zelf gebreide sokken.  

Verschillende kleuren.  

Telefoon: 0591 - 548 187 



De Streekbode  -  9  september 2021 
 

 

 

3

ONTDEK HET PLEKJE 

 

Een nieuw seizoen, nieuwe ronde, nieuwe kansen op een droge worst. 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 je 

de oplossing weet laat het ons weten. Denk wel aan de kopij inleverdatum. 

Niet geschoten is altijd mis en iedereen heeft evenveel kans. Veel succes!! 

 

 

  

 

 

NIEUWS VAN DE STAVO 

 

Hallo allemaal, 

 

Even een berichtje van de STAVO (Stichting Activiteiten voor Ouderen) 

Helaas moeten wij weer een heleboel mensen teleurstellen en zeggen dat wij in september nog niet 

starten met onze activiteiten. Dit is natuurlijk ontzettend jammer maar zolang de ‘1 meter 50’ 

afstand blijft bestaan, kunnen wij nog nergens mee beginnen. Zodra de ‘1 meter 50’ afstand vervalt 

zullen wij hierop zo spoedig mogelijk reageren. Dit kan oktober zijn maar helaas weten we dat nu nog 

niet Hou de dorpsgroep op Facebook in de gaten en de Streekbode. 

Blijf allemaal gezond en hopelijk tot gauw 

 

Het bestuur van de STAVO 

 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

De vakantie is weer voorbij en we zijn met frisse moed begonnen. We hopen 

er weer een mooi seizoen van te maken. Dus wilt u aan ons denken bij het 

opruimen van u kasten. Daarbij denken we aan kleding linnengoed kussens 

en dekbedden. Graag schoon en heel. De maatstaf is; ‘zou ik het nog 

gebruiken?’. Zo ja, dan is het ook geschikt voor de kledingkringloop. 

U mag het brengen in de Badde tijdens onze openingstijden. Lukt dat niet 

dan mag het ook bij Gretha Bos gebracht worden. Tel: 0591- 521600. 

Mandebroek 2, in Nieuw Weerdinge. 

We zijn in de Badde op de volgende dagen van 10.00 tot 15.00 uur: Augustus 27, September 10 en 

24, Oktober 8 en 22, November 5 en 19 en December 3 en 17. 

Graag tot ziens in de Badde. 
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EVEN VOORSTELLEN: 

 

Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen als jullie nieuwe buurtsportcoach van het gebied de 

Monden. Mijn naam is Kelly Sanders, 29 jaar oud en woonachtig in Valthe.  In 2014 heb ik de 

opleiding Sport en Bewegen niveau 4 uitstroomprofiel trainer coach afgerond.  

Hierna ben ik in de zwembaden terecht gekomen, eerst in Borger Hunzedal en in 2015 ook bij het 

Aquarena in Emmen. Bij laatst genoemde ben ik niet meer weg gegaan. Ik heb verschillende 

opleidingen en cursussen mogen volgen en uiteindelijk allround zwembadmedewerker geworden. 1 

April 2018 ben ik ook in vaste dienst gekomen voor de Gemeente Emmen. Mijn werk in het zwembad 

is heel variërend, ik geef veel zwemles aan kinderen van 4,5 maar ook de jongere doelgroep geef ik 

les. Verder doe ik veel met aquasporten, van aquabootcamp tot seniorenpower, aquabalance en 

aquabounce en nog veel meer.  

 

Werkdagen: Op de maandag en donderdag + de weekenden blijf ik dan ook werken in het zwembad. 

De dinsdag en woensdag worden mijn werkdagen als buurtsportcoach.  

 

Contact: Voor contact met mij kunnen jullie momenteel nog even terecht via 

bscdemonden@emmen.nl. Ik krijg nog een eigen emailadres daar wordt aan gewerkt.  

Mijn telefoonnummer is: 06-52490074 (dit is een oude telefoon zonder whatsapp, de nieuwe wordt 

nog geleverd maar ik hou wel dit nr). 

 

Overige informatie: Omdat Mark en Mike beide niet meer werkzaam zijn in De Monden sta ik er 

momenteel even alleen voor. Echter gaat de gemeente nog een nieuwe buurtsportcoach voor 36 uur 

werven waarmee ik straks samen ga werken in het gebied. Waarschijnlijk zal deze nieuwe collega 

ergens rond oktober starten.  

 

Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging en kijk er naar uit om samen met jullie in het gebied aan 

de slag te gaan!  

 

Met sportieve groet, 

 

Kelly Sanders 

Buurtsportcoach gebied De Monden 

T 06-52490074 

E bscdemonden@emmen.nl  
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VAN DE REDACTIE 

Beste mensen, de eerste Streekbode van jaargang 37 ligt voor u. 

Wij; bestuur, redactie, bezorgers en adverteerders ‘staan’ weer 

voor jullie klaar om elke twee weken een nieuwe Streekbode te 

kunnen maken en bezorgen. Voor de inhoud ervan zijn we 

afhankelijk van het nieuws wat er ‘ in en om’ Nieuw Weerdinge 

gebeurt. We hopen dan ook op veel kopij van jullie kant en zullen 

vanuit onze kant ons best doen om alles in goede banen te leiden. 

Mochten er klachten, tips en/of opmerkingen zijn dan horen we dit 

graag. Dit kan telefonisch of via het e-mailadres. Het adres en de 

nummers waarop dit kan staan bovenaan vermeld op het voorblad van de Streekbode. Binnenkort 

(half september tot en met de herfstvakantie in oktober) kunt u onze ‘donateurkaart’ lopers aan de 

deur verwachten. De prijs voor het donateurschap bedraagt €5,00. Wilt U dit bedrag vast klaarleggen 

of er in ieder geval al alvast rekening mee houden? Bij voorbaat bedankt namens de ‘ lopers’. Per 

Bank overmaken kan ook, dan wel graag onder vermelding van uw naam en adres. Ook het rekening 

nummer staat vermeld bovenaan op het voorblad. 

 

SPECTACULAIRE OPENING SCHOOLJAAR OBS ’T KOPPEL  

 

Afgelopen dinsdag 24 augustus  hebben de kinderen van obs ’t Koppel in Nieuw-Weerdinge 

op een spectaculaire manier het nieuwe schooljaar geopend. In de ochtend heeft iedere groep een 

djembé-workshop gehad onder leiding van Henk Busscher. De kinderen hebben kennis gemaakt met 

de djembé en verschillende ritmes meegespeeld. Alle kinderen waren enthousiast! Aan het eind van 

de ochtend hebben we met groep 1 tot en met groep 8 op het schoolplein een muzikale show 

gegeven.  

Iedereen heeft kunnen horen dat obs ’t Koppel swingend het schooljaar is gestart! 
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NIEUW-WEERDINGE 150 JAAR!  

 

Zoals al eerder aangekondigd, zetten we de viering en de 

voorbereidingen ervan voort.  

 

Van donderdag 30 juni tot en met zondag 3 juli 2022 viert Nieuw-

Weerdinge feest!! 

 

Voor de duidelijkheid; Zonder het Zuidenveld (want dat is volgend jaar 

in Schoonebeek), maar hopelijk met behulp van vele enthousiaste 

dorpsgenoten. Natuurlijk vertellen we u en jullie alles hierover in de 

Streekbodes die gaan komen en via de sociale media. Voor nu is het 

belangrijk om alvast na te denken/ideeën te vormen over;   

 

Ons dorp versieren. 

Met het 125-jarig bestaan zag ons dorp er prachtig uit. Weet u het nog?Wat zou het mooi zijn als we 

dat ook deze keer voor elkaar kunnen krijgen. Dat we dat kunnen hebben we al eerder bewezen. Om 

de inspanningen motivatie bij te zetten organiseren we een leuke wedstrijd: 

 

• Wie heeft de mooiste straatversiering? 

• Wie heeft de mooiste huis- of tuinversiering? 

 

Dus versier de straten, bomen, struiken, lantaarnpalen enzovoort en win mooie prijzen! 

Ook de plaatsen 2 en 3 in beide categorieën worden beloond. Over de prijzen later meer. 

 

Hoe doe je mee? 

Stuur een mail met je gegevens naar info@150jaarnw.nl Je mag natuurlijk in alle categorieën 

meedoen. 

 

Voor diegenen die een straatversiering organiseren, hebben wij op de dag/avond van de plaatsing 

nog een extra verassing onder de noemer "een hapje en een 

drankje". Een mooie straatversiering is iets bijzonders en dat 

willen wij graag benadrukken met een extraatje. Geef je hiervoor 

op door minimaal een maand van te voren te mailen 

naar: info@150jaarnw.nl 

Wij hopen natuurlijk dat iedereen massaal gehoor geeft aan onze 

oproep. 

 

Heeft u andere ideeën of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? 

Mail ons: info@150jaarnw.nl 

 

Feestelijke groet, 

Stichting 150 jaar Nieuw-Weerdinge 
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