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                                   Jaargang 28                   Nummer:  9        10  januari  2013 

 

 

 

    

 

GREPEN UIT HET VERLEDEN    -    Middenstand in Nieuw-Weerdinge. 

 

Vervolg Weerdingerkanaal z.z. 

Aan het Weerdingerkanaal z.z. 148 had 

Jan H Muller een winkel in garen en band. 

Op 1 oktober 1951 vierden zij het 25 jarig 

bestaan van de zaak. In 1965 nam Jan 

Nieswaag de zaak over, hij is in 1969 

gestopt. 

 

Op 3 december 1969 opende Wessel 

Hilgen hier een snack- en viswinkel, hij 

had deze tot 1976.  Van 1976 tot 

ongeveer 1985 had dhr. Hilgen hier een 

groothandel in diepvriesprodukten. Op 

z.z. 149 had T.H. Muller en zn. een 

dames- en herenkledingzaak. In de jaren 

zeventig nam R. Idema de zaak over. 

Daarnaast op nr. 150 woonde J.A. Mulder. 

Hij had ongeveer vanaf 1905  hier een 

boek-, papier- en sigarenhandel. Tevens 

was hij architect en ontwerper van menig 

woning en boerderij in Nieuw-Weerdinge. 

 

Joh. Schoenmaker nam de zaak over, hij was ook architect. De volgende bewoner was R. Hof Jr., hij 

had ook een  boek- en papierhandel . Begin jaren zestig nam Van der Schaar de winkel over, deze 

vertrok op 4 september 1967. Van 1969 tot 1996 had F. Huygen hier een winkel in huishoudelijke 

artikelen. Het pand is afgebroken. 

 

Foto van pand z.z. 148. De foto is gemaakt in de jaren vijftig van de vorige eeuw. 

 

Reactie 521703  B.B. 

 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 

 

13 januari 

Plaats: Het Anker 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

20 januari 

Plaats: Het Anker 

Tijd:  10.00 uur, voorganger: ds. Nagelhout 

 

Baptisten gemeente de Open Poort 

 

13 januari 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum 

 

20 januari 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum 

 

 

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. 

 

 

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 

Te koop:  

Gezaagd Brandhout € 20,00 per m³. 

 Tel. 0628 562 678 
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LIED WEERDINGERMOND 

Elk jaar wordt er tijdens de nieuwjaarsvisitie in de Badde  het hierna beschreven lied gezongen. Het is 

als het ware het ‘volkslied’ van Nieuw-Weerdinge geworden.  

Het is een bewerking van de Zuiderzeeballade, geschreven door Henk Bolk in 1992, die toen lid was 

van de zangvereniging De Wielewalen. 

Om alle inwoners kennis te laten maken met dit lied, hierbij de volledige tekst. Veel zangplezier! 

 

WEERDINGERMOND"  

(op wijze van Zuiderzeebalade, bew. Henk Bolk)  

 

1 Opa, zeg ik vond op zolder  

Een foto van een oude brug  

Was er vroeger hier een wieke  

Opa zegt u dat eens vlug  

Meisje, dat is een gelukkie  

'k Was dat prentje jaren kwijt  

'k Heb nu weer een heel klein stukkie  

Van die goeie ouwe tijd  

(refrein)  

 

2 't Is me uit het hart gegrepen  

Ik als weerdingermondse meid  

In de wieke voeren schepen  

Maar dat is verleden tijd  

Want de turf die is verdwenen  

Schepen ziet men nu niet meer  

Bruggen werden afgebroken  

Die hadden geen functie meer.  

(refrein)  

 

3 'k Heb er zo vaak gezwommen  

Vroeger was het water schoon  

En er bloeiden pinksterbloemen  

Kikkers kwaakten op luide toon  

Kinderen mochten er graag vissen  

Dobber danste vrolijk rond  

Al dat schoon te moeten missen  

Ja dat is toch eeuwig zont.  

 

(refrein)  

 

 

4 's Winters als het had gevroren  

Kwamen scheuvels uit het vet  

Met een dikke das om 'd oren  

Werd de reis dan ingezet  

Kilometers werd gescheuveld  

In een hele lange rij  

Zo gaf Weerdingermond ons vreugde  

Maar helaas dat is voorbij.  

(refrein)  

 

Refrein:  

Waar is het water, waar is de wieke.  

Waar 't gaan en komen was,  

Van schip en schuit  

Het waterschap laat, er gras op groeien.  

Ik zie geen bruggen meer, ze zijn er uit.  

Eens stond het water heel hoog.  

Maar nu is alles droog.  

Er ligt nu een buis in de grond.  

Waar hele drommen, van vissen zwommen  

Dat was de wie-ie-ke van Weerdingermond 
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IN GESPREK MET……PLUIMCOMMISSIELID EGBERT PEPPING 

 

Na wat telefonisch onderzoek gedaan te hebben kwam ik achter de volgende ontstaansgeschiedenis 

van de ‘Nieuw-Weerdinger  Pluim’. Heb je het over de Pluim, dan heb je het automatisch over de 

Nieuwjaarsvisite. Deze werd voor het eerst door Plaatselijk Belang en het bestuur van de Badde 

georganiseerd in 2003. Het doel was en is nog steeds om o.a. nieuwe inwoners van het dorp kennis 

te laten maken met de Nieuw-Weerdingers en hun cultuur.  

 

Om de inzet van de vele vrijwilligers in Nieuw Weerdinge te belichten en onder de aandacht te 

brengen werden er tijdens de receptie van 2004 door burgemeester Bijl twee Koninklijke 

onderscheidingen uitgereikt aan Teunie Perdok en Allan Prosser. De organisatie was toen in handen 

van het Plaatselijk Belang, het bestuur van de Badde, de Culturele Raad, Stichting Festiviteiten en de 

STAVO. Eind 2004 is door het Plaatselijk Belang de ‘Nieuw-Weerdinger Pluim’ in het leven geroepen. 

Dit om een  persoon, club, vereniging of groep die hun sporen hebben verdiend door zich op 

vrijwillige basis ergens voor in te zetten een pluim te geven. De voordrachten kwamen vanuit de 

inwoners van ons dorp. In 2005 en 2006 zijn daaruit door een interne commissie twee groepen 

gekozen die de Pluim hebben gekregen.  

 

In 2007 werden er uit de voordrachten drie genomineerden gekozen waarop vervolgens tijdens de 

Nieuwjaarsvisite zelf kon worden gestemd. Ook nu nog worden er drie genomineerden gekozen. 

Vervolgens kan er gestemd worden middels het stembiljet uit de Streekbode en wordt de winnaar 

tijdens de Nieuwjaarsvisite bekend gemaakt. En dan nu een aantal vragen aan Egbert.  

 

 

Wie heeft de trofee de Pluim bedacht?  

Vanuit de woorden ‘wie heeft er een pluimpje verdiend’ is dat door de 

mensen uit de toenmalige interne commissie van Het Plaatselijk Belang 

bedacht. 

 

Waar wordt de Pluim gemaakt?  

De pluim wordt in ons eigen dorp, op de Tramwijk, gemaakt door Jan 

Hummel. 

 

Wie zitten erin de Pluimcommissie?  

Mensen uit Plaatselijk Belang, uit bestuur De Badde, uit het SKW, en Henk en Gea Soer.   

 

Hoeveel ‘echte’ stembriefjes zijn er deze keer ingevuld?  

Ha,ha, er zijn  plus/minus 100 stembiljetten ingeleverd.  
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Komt Burgemeester Bijl hem weer uitreiken?  

Jazeker komt de Burgemeester weer. Die wordt elk jaar weer gevraagd voor het komende jaar. De 

datum voor onze nieuwjaarsvisite is ook vastgesteld naar aanleiding van zijn agenda zodat we zeker 

weten dat hij kan komen.  

 

 

Hoe lang gaat de Pluim nog worden uitgereikt?  

Ik hoop dat we het zo lang mogelijk tijdens de Nieuwjaarsvisite in stand kunnen houden. 

 

 

Zijn er nog gratis toegangskaartjes voor de nieuwjaarsvisite?   

Dat weet ik op dit moment niet. De Badde is nu dicht (Kerstvakantie). Het is wel roversgoed en dus 

zaak, als je erbij wilt zijn, om niet te lang te wachten om een kaartje op te halen.   

 

 

Wil je nog iets toevoegen?  

Ik hoop dat de nieuwjaarsvisite en de uitreiking van de Pluim nog tot in lengte van jaren duren mag. 

En het is mooi om er op deze manier bij betrokken te mogen zijn.   

 

Tot slot nog even alle winnaars en genomineerden van alle voorbijgaande jaren op een rijtje: 

 

2004  Stichting Milos  

2005  Jeugdwerk World  Servants 

2006  Klevé-project, stichting Zuidenveld  Nieuw-Weerdinge en de Piratencombinatie 

2007  De Piratencombinatie, dierenparkje De Wenke en Sociaal Cultureel Werk 

2008  Sporthalbeheerders, kniepertjesbakkers P.K.N. en Sociaal Cultureel Werk 

2009  De Wenke, V.V.N. afdeling Nw-Weerdinge en Waanzinnig Weekend  Weerdingermond  

2010  Arie Groenwold, STAVO en Sociaal Cultureel Werk 

2011 Zwembad de Wieke, de Streekbode en ’t Koppeltje 

2012  ???? 

 

Egbert, dank je wel voor het gesprekje. En ik wens alle organisatoren, medewerkers, 

belangstellenden en natuurlijk de genomineerden voor het jaar 2012, De Zonnebloem, de 

kniepertjesbakkers van de P.K.N. Kerk en de Baptistengemeente een mooie en gezellige avond toe. 

 

GB 

 

 



De Streekbode  -  10 januari  2013 
 

 

 

______________________________________________________________________      6 

 

VERKEERSQUIZ 2013 

 

Informatie voor alle bedrijven, 

verenigingen, scholen en groepen 

uit Nieuw-Weerdinge, Weerdinge 

en Roswinkel. 

 

Evenals voorgaande jaren organiseert VVN afd. Nieuw-Weerdinge een verkeersquiz. 

Deze wordt gehouden op  donderdag 28 februari 2013, om 20.00 uur in: 

Zaal Heegen. 

Adres:  Weerdingerkanaal N.Z.51, te Nieuw-Weerdinge. 

 

Deelname is mogelijk in groepen van 5 personen. U mag met meerdere groepen deelnemen. U kunt 

ook individueel meedoen. Er zijn weer geldprijzen beschikbaar en voor de groepswinnaar een 

wisselbeker. 

 

Opgave graag voor 27 februari 2013 bij: 

Dhr. R. Meursing (tel. 0591-522868) 

Mevr. H. Bolk-Schoonbeek (tel. 0591-521818) 

 

 

 

COLLECTANTEN GEZOCHT!!!!   

Nog even en het is weer zover, de jaarlijkse collecte van de Hersenstichting komt er weer aan. De 

collecteweek is van 4 t/m 9 februari. 

Wij zijn nog steeds op zoek naar collectanten. Wilt u ons helpen?  

Neem dan contact op met: 

 

Joke Berendsen, 

  

Regiovertegenwoordiger  

Drenthe zuid, Overijssel en 

Noordoostpolder 

06 – 55 30 89 88 (dinsdag, woensdag, donderdag) 

www.hersenstichting.nl 

giro 860 
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NIEUWS UIT DE TUIN…   

In de vorige Streekbode stond vermeld dat je de fuchia’s als 

kluit kunt laten overwinteren in een pot maar dit kan juist ook 

goed in een plastic zak. Bij deze een correctie. Nu iets heel 

anders. 

 

Je kunt namelijk heel creatief bezig zijn met boompjes van 

opgekomen zaad van berken, elzen, cotoneaster, esdoorn, 

liguster, coniferen enz. Met b.v. kleine berkenboompjes kun je 

een stukje bos creëren zoals in het schaaltje. 

Maar met wat grotere boompjes van berk, wilg cotoneaster 

kun je in pot en in de volle grond leuke dingen doen. Je kunt 

er knopen in leggen of om een dunne of dikke stok draaien. 

Als je die na een jaar weghaalt heb je een soort 

‘kurkentrekker” boompje.  

 

En drie bij elkaar (onder een bandje er om) kan je 

mooi vlechten. Van deze en van de ook wat 

steviger boompjes als eik, es en esdoorn zijn 

mooie stamboompjes te maken. Knip het 

stammetje op een zelf te kiezen hoogte af. Laat de 

bovenste knoppen zitten en haal andere knoppen 

en takjes weg. Door de uitlopende topscheuten 

meer malen te ‘toppen’ kweek je zelf een ‘stam’ 

boompje. Of leg eens eikels boven op een pot met 

grond. Vochtig houden en…… een kind kan een 

boom kweken. 

 

Nog een paar ideeën. Steek eens een paardenbloem uit en zet hem in een pot. Als het niet tegen zit 

heb je een mooie (kamer)plant. Of zet gewoon een 

onkruidplant in een pot, een bakje of wat je ook 

hebt. En zie hoe mooi onkruid kan zijn. Zelfs de dop 

van een melkfles of de deksel van een pindakaaspot 

kan als bakje gebruikt worden. 

 

Een plukje gras in de deksel van een groentepot. 

Kan het natuurlijker en goedkoper… Kinderen 

kunnen zo alleen al met onkruid en afvaldeksels 

plantjes kweken en dat kost zo niets.  
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En met vetplantjes op steen, hout, vloerbedekking enz. is zo veel 

mogelijk. Ja, de natuur kan ook mooi zijn……nee, die is wonderlijk 

mooi. Je moet het alleen LEREN zien! 

 

J.Aay  

 

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

 

 

 

 

 

 

KERSTUITSTAPJE MET DE ZONNEBLOEM 

 

Donderdag 13 december zijn we met onze 

gasten naar Intratuin geweest. Om 18.00 uur 

vertrokken we bij de Badde. De sfeer was 

weer prima en er werden leuke kerstspulletjes 

gekocht. Om 19.30 uur was het tijd voor koffie 

met heerlijke apfelstrudel. Daarna nog even rondlopen en nagenieten en toen weer huiswaarts. Het 

was weer een gezellige avond! 

 

De vrijwilligers van de Zonnebloem worden bedankt voor hun inzet. 

 

De Zonnebloem afdeling Nieuw-Weerdinge 

 

 

 

 

 

 

Hierbij willen wij graag iedereen bedanken voor het medeleven, zowel schriftelijk 

als persoonlijk, na het overlijden van onze lieve moeder en oma, 

 

Martje van Klinken-Pijpker 

 

Kinderen en 

kleinkinderen 

 

Nieuw-Weerdinge 
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WIJZIGING  OPENINGSTIJDEN  INFOHUUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 5 februari zijn wij geopend op: 

 

• dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur 

• woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. 

 

Ook in 2013 zullen de medewerkers van het Infohuus u graag weer met raad en daad bijstaan! 

 

 

MEDE DANKZIJ DE DONATEURS EN EEN BIJDRAGE VAN PLAATSELIJK BELANG 

Ook de Wenke is voorzien van zonnepanelen vanuit het Mondenproject en levert vanaf nu dus 

groene stroom aan zichzelf. Ook de kosten voor energie voor het parkje zullen op deze manier 

drastisch dalen waardoor een grote jaarlijkse kostenpost verdwijnt. Donateurs voor de Wenke zijn 

uiteraard nog altijd van harte welkom. Des te meer donateurs, hoe beter het parkje naar de 

toekomst toe bestaan kan blijven.  

 

 

DANSEN IN DE BADDE 

Zaterdag 12 januari is er dansen in de Badde. 

U kunt er stijldansen, oude dansen en country dansen. 

 

Aanvang 20.00 uur 

U bent van harte welkom.
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2 MEDAILLES GEWONNEN TIJDENS EERSTE ONDERLINGE TURNTOERNOOI 

In september is er een turngroep gevormd van de gymjeugd van de gymnastiekvereniging Amicitia. 

Deze groep is gaan trainen voor de onderlinge turnwedstrijden van turnverenigingen in de omgeving. 

Onder leiding van Esmée en Femke Laroo hebben de meiden heel hard geoefend voor de wedstrijd 

van 15 december jl. 4 Meiden gingen zaterdagmorgen heel vroeg op pad naar de Hunsowhal in 2e 

Exloërmond. Ze moesten om half 8 s’ morgens aanwezig zijn, want de wedstrijden begonnen om 8 

uur. 2 Meiden moesten s ’ middags .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na allereerst 

de warming-

up werden de teams voorgesteld door middel van een opmars. Amicitia werd genoemd, omdat dit 

voor hun de eerste keer was. De meiden waren trots op hun gloednieuwe pakjes, en kregen vanaf de 

tribunes ook complimenten voor dit pakje. Na de opmars werden de meiden in groepen gezet ( 

gelukkig zaten ze allemaal bij elkaar). Na zich gepresenteerd te hebben voor de jury begonnen ze met  

inturnen. Ze hadden 4 disciplines nl. de sprong, evenwichtsbalk, brug en vloer. Onze meiden deden 

het lang niet slecht. Ze kwamen er om wedstrijdervaring op te doen. Na de wedstrijden kwam er een 

afmars /opmars waarbij de meiden die s’ middags moesten turnen zich ook presenteerden. Daarna 

kwam de prijsuitreiking. Tot onze grote verrassing won Kayleigh de Goede voor de categorie instap 

meisjes 7-8 jarigen s ’morgens een bronzen medaille. En s’ middags won Chirella Helder in de 

categorie Pupil 1 ook een bronzen medaille. 

 

Een geweldige prestatie voor de turnploeg die in september opgestart is.  

Een ouder.  

 


