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VRIJWILLIGERSAVOND ZWEMBAD DE WIEKE 

 

Ook gedurende het seizoen 2012 kon zwembad De Wieke in Nieuw-Weerdinge weer draaiende 

worden gehouden door de geweldige grote inzet van de vele vrijwilligers bij alle werkzaamheden. De 

kiosk, de schoonmaak, de donateurkaarten rondbrengen, het onderhoud, de activiteiten, de website, 

(www.zwembad-dewieke.nl), het toezicht: voor al deze werkzaamheden waren ook dit seizoen weer 

vrijwilligers inzetbaar. Om onze waardering daarvoor te laten merken is er ook dit jaar een 

barbecueavond georganiseerd voor deze vrijwilligers, met een hapje en een drankje.  

 

Afgelopen zaterdag 29 september hebben ± 60 vrijwilligers, al dan niet 

als partner, gebruik gemaakt van de uitnodiging voor deze avond. 

Waarbij ook dit keer, evenals tijdens de afsluiting van de 

Zwem4Daagse, de zwemmarathon in juni en het “krooi ‘m d’r in” 

spektakel tijdens de afsluitdag op 2 september, de barbecue 

beschikbaar werd gesteld door Slagerij Dijkstra. Met het grote verschil 

dat Slagerij Dijkstra voor deze vrijwilligersvond de barbecue leverde 

compleet met salades, stokbrood, sausjes, bestek, enz. waarvoor onze 

zeer grote dank.  

 

Het werd een gezellige avond, waarbij ook het afgelopen seizoen werd besproken en waar er door 

veel mensen alvast de toezegging werd gedaan om volgend jaar weer inzetbaar te zijn. Het mag 

duidelijk zijn: zonder vrijwilligers kan ons zwembad absoluut niet bestaan. En we zullen in de 

toekomst hopelijk op een nog grotere groep mensen een beroep mogen en kunnen doen, om zo de 

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

met elkaar voor te zorgen dat het zwembad ook in de toekomst open blijft.  

 

 

Het bestuur van zwembad De Wieke 

 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: 

14 oktober 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

21 oktober 

Plaats: Het Anker 

 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

14 oktober 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:  9.30 uur 

21 oktober 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:  9.30 uur 

 

 

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 

 

Biedt zich aan:  

hulp in de huishouding, voor 1, 2 á 3 dagdelen 

per week, jarenlange ervaring  

Tel. 06 31505694 

 

Te koop: Onkruidbestrijding met roundup, 

mollenbestrijding, sloten opschonen en zaag-, snoei- en 

tuinonderhoud.  

Tel. 06 31082919,  dhr. Wieringa 

 

Te koop een goed onderhouden sta-opstoel. 

Kleur is donkerrood.  Prijs doe een goed bod. 

Piet Rengers,  

tel. 0591 522136 
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VERNIEUWDE WINKEL SLAGERIJ GERARD DIJKSTRA. 

 

Een gesprekje met Gerard en Willeke Dijkstra. 

 

Hoe is het nu enkele dagen na de heropening?  

Goed, we zijn erg tevreden over het resultaat en hebben ook leuke reacties gekregen, veel mooie 

bloemstukken en andere leuke cadeaus.  

Wat is het mooiste compliment dat jullie hebben gekregen?  

Er was een klant die zei dat de sfeer in de winkel haar deed denken aan de reclame van Douwe 

Egberts. Warmte, gezelligheid  en sfeer. Het was een mooie uitspraak want het is precies dat, wat we 

willen uitstralen.  

Jullie zijn niet meer ‘de’ slager, maar nu dus ‘uw’ slager! Waarom deze verandering?  

Er staat nu een organisatie achter ons die ons ondersteunt in promotionele activiteiten, zoals o.a. het 

onderhouden van een website, contacten met andere slagers om ideeën over producten uit te 

wisselen. Het vak slager zijn is niet meer alleen achter het hakblok staan en het product maken 

waarop op dat moment vraag naar is. Het is veel meer dan dat.  Maar we moeten wel verder, met de 

tijd mee gaan, nieuwe producten bedenken, nieuwe acties en ons ideeën potje is ook wel eens leeg. 

Deze organisatie ondersteunt ons hierin. 

Wat is er allemaal verandert?  

Een nieuwe naam,  een nieuwe uistraling,  vernieuwde winkel,  nieuwe producten. Nieuw 

verpakkingsmateriaal. Maar we blijven dezelfde mensen hoor, met onze kwaliteit en service. Verder 

hopen we natuurlijk om ook nieuwe klanten te inspireren.  

Wat zijn jullie specialiteiten?  

Nummer één natuurlijk dat we een zelfslachtende slager zijn. We maken onze eigen, verse, 

producten en weten waar het vlees vandaan komt. En verder het verzorgen van barbecues en 

catering.  

Hoe lang zit slagerij Dijkstra al in Nieuw Weerdinge?  

In ieder geval al 106 jaar, maar precies weten doen we het niet. Iemand tipte ons dat de slagerij 

waarschijnlijk al veel langer bestaat maar dat moet nog  eens verder uitgezocht worden. 

Hoe lang blijft het nog slagerij Dijkstra?  

Deze Dijkstra gaat zeker nog wel een poosje door.  Pa is vie’mtachtig, och als ik vie’mtachtig wor en ik 

huppel hier nog dan vind ik het ook mooi.  

GB. 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN  

 

 Middenstand in Nieuw-Weerdinge. 

Vervolg Weerdingerkanaal z.z. Aan z.z. nr. 4 stond de boerderij van de familie Naber. Deze is 

gebouwd in 1935, daarvoor stond hier een woonwinkelhuis met grote schuur, voor materiaal opslag 

en het bewerken van veen. Mevr. Meems had hier een winkel en reparatie van hoeden. In de 

boerderij is nu Jobo electro gevestigd. 

Aan het Weerdingerkanaal z.z. nr. 5, had W. Scholten een bedrijf in bouwmaterialen. 

Op nr. 23 woonde D. Veldman, hij was schoenmaker. Daarnaast op nr. 24 is Jan Tiems sr. hier 

begonnen als timmerman aannemer. Aan Weerdingerkanaal z.z. nr. 30 stond de boerderij van de 

familie Loman, nu is Van der Veen alles voor tuin en dier, houthandel en zwembaden hier gevestigd. 

Op nr. 36 is een Coöperatie, een bakkerij en levensmiddelen, Jan Sluiter melkboer en Lia Harder 

dameskapster gevestigd geweest. 

Derk v.d. Molen met levensmiddelen woonde op nr. 38 en is verhuisd naar Weerdingerkanaal n.z. 10. 

Later vestigde de familie Naber zich hier met een smederij en kachels. 

Foto, begin Weerdingerkanaal vanaf Derde Kruisdiep naar Tweede Kruisdiep in 1963. 

Laatste schip vaart richting Derde Kruisdiep, misschien voor laden van aardappelen of bieten. 

Woning is schoolmeesterhuis aan het Weerdingerkanaal z.z. nr. 10. 

  

Reactie 521703 B.B.  

 

  

DONATEURSKAARTEN!!!! 

Wij komen binnenkort weer bij u langs met de donateurskaarten van de streekbode. 

Bent u nog geen donateur, en wilt u dit wel worden kunt u €5,- overmaken op rek. 345914600, 

onder vermelding van uw naam en adres. Tevens gaan we bij elke woning langs om donateurs te 

werven. 

Alvast heel erg bedankt. 

Bestuur Streekbode 

 

 

LEZING WILDE BIJEN 

De KNNV-Afdeling Zuid-Oost Drenthe houdt op dinsdag 16 oktober een lezing over Wilde Bijen. 

Bijenkenner Anne Jan Loonstra doet al jaren onderzoek naar deze bedreigde insecten in Nederland. 

Aan de hand van eigen foto’s en filmfragmenten vertelt hij over het leven, gedragingen, de 

ontwikkeling en overwintering van deze dieren. Daarnaast zal hij ingaan op mogelijke oorzaken van 

de achteruitgang van de wilde bijen en hommels en mogelijkheden voor hun bescherming. 

De lezing is openbaar, begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Looackerhof aan de Looackers 

29, in de wijk Angelslo van Emmen. 

De toegang is gratis.  

Coördinatie: Dhr. Louis Wildemors, Tel. (0591) 313155 
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GRIEPVACCINATIE SPREEKUUR 

 

Op zaterdag 27 oktober tussen 9.00 uur en 11.00 uur zullen de 

griepvaccinaties gegeven worden aan de mensen die daarvoor in 

aanmerking komen.  

Iedereen die ouder is dan 60 jaar of binnenkort 60 wordt, komt in 

aanmerking voor de griepspuit. 

Verder worden uitnodigingen verstuurd aan: 

- mensen met suikerziekte 

- mensen met astma en COPD, chronische luchtwegklachten 

- mensen met hart- en vaatziekten 

- mensen met nierziekten 

U kunt ongeveer 2 weken van te voren een schriftelijke uitnodiging verwachten. 

 

M Demircan, S Handgraaf, huisartsen 

 

WETHOUDER MEVROUW THALENS BEZOEKT OBS ’T KOPPEL   

OBS’ t Koppel heeft Wethouder ontvangen tijdens Open dag Openbaar 

Onderwijs. 

Woensdag 3 oktober bracht Wethouder van Onderwijs mevr. M. Thalens 

een bezoek aan OBS ’t Koppel te Nieuw Weerdinge. Aanleiding voor dit 

bezoek is het feit dat de school vorig jaar de titel “zwakke school” is kwijtgeraakt. Het bezoek viel 

samen met de opening van de Kinderboekenweek. Het motto van de Kinderboekenweek luidt: “Hallo 

Wereld”. Mevr. Thalens is op ludieke wijze deelgenoot gemaakt van de opening die bestond uit een 

reis rond de wereld, met als startpunt haar woonplaats Schoonebeek. Leerlingen hebben voor Mevr. 

Thalens, ouders en andere belangstellenden een flashmob laten zien van het lied “ Hallo Wereld” van 

Kinderen voor Kinderen. Hierna konden belangstellenden tot  11.00 uur in de groepen, om de 

leerlingen en leerkrachten aan het werk te zien rond het thema “Hallo wereld”.  

 

 

 

 

DANSEN IN DE BADDE 

Zaterdag 13 oktober is er dansen in de Badde. 

U kunt er stijldansen, oude dansen en country dansen. 

Aanvang 20.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom. 
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‘KUNST EN KITSCH’ TAXATIE BIJ COLLECTIE BRANDS 

Ter ere van de tachtigste verjaardag van Jans Brands, 

grondlegger van het museum Studiecentrum en 

Rariteitenkabinet Collectie Brands in Nieuw Dordrecht 

organiseert het museum een heuse ‘Kunst en kitsch’ 

taxatiedag. Iedereen wordt opgeroepen met kunst, antiek en 

curiosa naar de Collectie Brands te komen. De hele dag is taxateur de heer J.R.H. van den Hende 

beschikbaar om de kostbaarheden van vakkundig commentaar te voorzien en natuurlijk is ook de 

jarige job zelf aanwezig! 

Ook is de tentoonstelling ‘Jans Brands, tachtig jaar verzamelaar’ open voor publiek, waarin verteld 

wordt hoe de collectie is ontstaan en wie die bijzondere verzamelaar Jans Brands als persoon is. 

 

De Collectie Brands: Museum ter lering en vermaak, verwondering en verdieping. Laat u verrassen 

door vreemde en unieke voorwerpen of de kostbare geschriften uit de collecties van Jans Brands. U 

vindt er boeken, tijdschriften en objecten over Drenthe, de Tweede Wereldoorlog, Archeologie en 

Geschiedenis, Theologie en kerkgeschiedenis, Funeralia en thanatologie, Almanakken, Juridica, 

Letterkunde en taalwetenschap, Numismatiek en meterologie. 

 

Het evenement vindt plaats op zaterdag 3 november 2012 van 13.00 – 17.00 uur 

Entree 5 euro. 

 

DE “LŐZZE VOGELS” 

Zaterdag 3 november is het weer zover, dan hopen we weer een gezellige avond te houden. Gezien 

de voorgaande jaren, gaat dit zeker lukken. Het wordt gehouden in de Badde, entree is € 2,= per 

persoon. 

Hiervoor krijgt u een kopje koffie aangeboden. De toegangskaartjes kunt u afhalen bij de Badde. 

Playbackgroep “de Lőzze Vogels” 

 

 

BENTETOP GROEP 8 OPENT DRENTS KINDERMUSEUM  

MET NICK & SIMON 

 

Groep 8 van de Bentetop heeft vrijdagavond 28 

september bij het Drents museum in Assen het 

Kindermuseum geopend. Zij werden als VIP-gasten 

bij school opgehaald door een authentieke Engelse 

oldtimer dubbeldekkerbus die hen naar Assen 

vervoerde. In Assen aangekomen lag de rode loper 

voor de Nieuw-Weerdinger VIP-gasten uit en konden 

ze naar binnen om de andere VIP-gasten te 

verwelkomen: het Volendammer zangduo Nick & 

Simon. 
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Samen met Nick & Simon was groep 8 

uitverkoren om het Kindermuseum te 

openen. Deze taak hadden ze verdiend 

doordat ze het afgelopen schooljaar in groep 

7 de Leonardo da Vinci-uitvinderswedstrijd 

wisten te winnen. Juf Klarenberg had ze 

aangemeld voor het educatieprogramma Het 

genie van Vinci en hen daarbij begeleid.  Ze 

kregen de opdracht om te ontwerpen voor de 

toekomst en daarbij te denken aan duurzame energie. In het Kindermuseum kunnen kinderen als 

ware Leonardo Da Vinci’s energie onderzoeken en beleven vanuit het “Huis boordevol energie”.  

Bij binnenkomst kregen de jongens en meisjes een 

feestelijke cocktail aangeboden en konden ze kennis 

maken met de dj en de dancefloor waarop door hun 

energie –hun dansen en springen- de lichten gingen 

branden. Vervolgens kwam de presentator van de 

avond Ewout Genemans, bekend van allerlei tv- 

programma’s, vertellen over de verwelkoming van 

Nick & Simon. Met een grote groep kinderen (van 

nog drie scholen) gingen ze wachten in de hal van 

het museum om Nick & Simon in een erehaag te ontvangen en daarbij konden ze vragen om een foto 

of handtekening. Met z’n allen vertrokken ze daarop naar het optreden van het zangduo. Alleen de 

kinderen mochten het optreden bijwonen en konden daarvan volop genieten.  

Na het optreden werd de winnende school PCB De Bentetop uitgenodigd om op de dansvloer het 

museum te openen. Door hun dansen en springen leverden ze energie aan Professor Amito, bekend 

van het tv-programma ‘Willem Wever’, en zo kon hij het Kindermuseum in de schijnwerper zetten en 

kon de openingshandeling worden verricht. Nadja mocht als vertegenwoordiger van de groep, samen 

met Nick & Simon het lint doorknippen. Na een kort bezoek aan het museum konden de kinderen het 

feest beneden verder vieren en met allerlei dansactiviteiten waarvoor de dansvloer soms te klein 

was, werkten ze zich in het zweet en konden ze genieten van de hapjes (volle schalen werden heel 

snel lege) en drankjes. En zo kon om half 

tien (een beetje?) moe maar voldaan de 

terugreis naar Nieuw-Weerdinge 

worden aanvaard. 

 

 

 Nadja met Nick & Simon en professor 

Amito 
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Het bestuur van de ANBO afd. Nieuw Weerdinge houdt i.s.m. de 
ANBO afd. Weerdinge een gezellige middag 

 in de BADDE op 

 

                       ZATERDAG  27 OKTOBER  a.s. 

  

Vanaf half 3 treedt voor  de leden en belangstellende 50 plussers op: 

Het zang en accordeonduo  “Dickenik” 

                      

Vanaf ca 17.00 uur volgt een warm en koud buffet 

 

Kosten voor leden € 12,50 en niet leden € 15,00  met inbegrip van 

koffie,thee en cake.  

Het wordt weer evenals vorig jaar een fantastische middag. 

 

Voor deelname aan deze gezellige middag dient U zich uiterlijk        

22 oktober op te geven via bijgevoegd strookje bij het huidige bestuur.  

Het strookje met het geld in een enveloppe stoppen en afgeven bij  

onderstaand bestuur. 

 

A. Naber         Weerdingerkanaal z.z.11       Tel: 521427 

Hennie de Vries Weerdingerkanaal n.z. 135   Tel: 522690 

Sonja de Vries Julianastraat 244                  Tel: 52201 

 

Zij, die moeilijk ter been zijn kunnen afgehaald worden en in de zaal 

betalen, maar moeten zich wel van te voren telefonisch opgeven. 

 

Naam:_________________________________________________ 

 

Adres:__________________________________________________ 

 

Postcode en woonplaats____________________________________ 

 

Aantal  personen ________________________ 

 


