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                                   Jaargang 27                     Nummer: 16          19  april 2012 

 

 

 

 

 

STILLE TOCHT 4 MEI COMITÉ NIEUW-WEERDINGE 

Op vrijdag 4 mei a.s. wordt weer de jaarlijkse STILLE TOCHT gehouden. 

 

Om 19.45 uur wordt u verwacht bij de “VRIJHEIDSDUIF” van het dr. Kleve project, nabij het 

Beertaplein, van waar we om 19.50 uur vertrekken naar de begraafplaats. Daar zal de Christelijke 

muziekvereniging Juliana spelen en wordt er 2 minuten stilte in acht genomen. 

Daarna kunnen er bloemen worden gelegd ter nagedachtenis aan alle slachtoffers, ten gevolge van 

oorlogsgeweld. 

 

Hierna wandelen we terug naar het Beertaplein, waar de stoet wordt ontbonden. 

Vervolgens bent u van harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie / thee wordt aangeboden. 

Het 4 mei comité nodigt u allen hartelijk uit mee te doen aan de STILLE TOCHT. 

Ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om aan deze tocht deel te nemen. 

 

Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen. 

 

Het 4 mei comité Nieuw-Weerdinge. 

 

 

 MOOIE OPBRENGST COLLECTE ZOA! 

De huis-aan-huis-collecte van ZOA heeft in Nieuw-Weerdinge  € 1085,89 opgebracht. Daarmee zijn 

17 collectanten erin geslaagd de collecte tot een succes te maken.  

 

ZOA wil de collectanten hartelijk bedanken voor hun inzet! Bert Koster, rayoncoördinator bij ZOA, is 

ook erg blij met de inzet van de collectanten. ‘Sommige vrijwilligers zijn al jarenlang betrokken bij de 

collecte, en elk jaar melden zich ook nieuwe mensen om te helpen. Geweldig!’  

Nieuw-Weerdinge bedankt!! 

Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal NZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 52 2 521 
Bank: Rabobank Nieuw  Weerdinge Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl  
   
Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:  C. Neef   Weerdingerkanaal NZ 137 
JRA Meursing Tel 52 28 68  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: 

22 april 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Akkerman 

 

29 april 

Plaats: Het Anker 

 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

   

Baptisten gemeente de Open Poort: 

22 april 

Tijd:  9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum 

  Doopdienst 

29 april 

Tijd:   9.30 uur, voorganger: ds. Panneman 

 Heilig avondmaal 

 

 

 

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 

 

 

Gevraagd: 

Rommelmarktspullen. Wij 

halen het gratis bij u op. Tel. 

0591-521497 of 0620559885 

 

Te koop: onkruidbestrijding met 

roundup, mollen bestrijding, sloten 

opschonen en zaag-, snoei- en 

tuinonderhoud. Tel. 06 31082919, 

dhr. Wieringa 

 

 



De Streekbode  -  19 april   2012 
 

 

 

 

 

3

GREPEN UIT HET VERLEDEN,   

Middenstand in Nieuw-Weerdinge 

In de vorige streekbode ben ik geëindigd bij Weerdingerkanaal n.z. 242. 

We vervolgen met Weerdingerkanaal n.z. 246. Hier was vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw tot 

1996  garagebedrijf Bennie Vos gevestigd. Daarna zat garagebedrijf Paas hier en later had Rick Hilger 

hier zijn autobedrijf. Aan het Weerdingerkanaal n.z. 250, woonde de familie Salomons, molenaars. 

Daarna dhr. H. Weggemans, ook molenaar en Dirk van Veen had hier een textielwinkel. J. Woldering 

had hier later een garage. Rond 1900 was aan het Weerdingerkanaal n.z. 255 café Brinks gevestigd. 

Weerdingerkanaal n.z. 257 was een sluiswachterhuis en winkel. Voor 1900 waren achtereenvolgens, 

dhr. Nijmanting, dhr. van Weerden en dhr. Bosma sluiswachter. Van 1901 tot mei 1917 was dhr. Steg 

sluiswachter, vanaf 1917 tot 1963 J. Smit. Vanaf 1968 heeft Mans Hilgen hier enkele jaren een 

fruitwinkel gehad. Aan het Weerdingerkanaal n.z. 262 woonde Kees Siepel als kleermaker. Op n.z. 

264 had Otto Hamminga zijn kwekerij. Op n.z. 268 woonde B.H. Boer, handelsmaatschappij. 

Aan het Weerdingerkanaal n.z. 273 was vanaf 1900, smederij Wilbrink gevestigd. B.S. Grönniger 

begon hier in 1923 een grof hoef- en landbouwsmederij en tevens reparatie van rijwielen. 

G.H. Ottens loondorser, woonde vanaf begin vorige eeuw op op n.z. 274, daarna had H. Pomstra en 

zonen hier een loonbedrijf. Fa. Niestijl had hier enige jaren reparatie en verkoop tractors en een 

loonbedrijf. 

 

Foto is van de Molen Nieuw Weerdinge op n.z. 250, foto is van ongeveer 1920. De molen is gebouwd 

in 1893.  

Vraagje: wie staan er op de foto? Lucas Salomons was toen molenaar.  

reactie 521703 B.B. 
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KONINGINNE 

VOLLEYBAL 

TOERNOOI 
 

Maandag  30 april 

Sportpark Nieuw-Weerdinge (Bij slecht weer in de Mondenhal) 

Aanvang 12.00 uur 
 
 

14 teams spelen om de Wachtmeesterbokaal 

* 
Een grote verloting met 200 prijzen  

* 
Springkussen, schminktent, ranjakoe,  

Bert de Magic Man met ballonnen voor de kinderen 
* 

Kantines zijn open voor een hapje en een drankje 

* 
Toegang gratis!!  

* 
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VOLOP WANDELPLEZIER MET HEMELVAART!  

In het Hemelvaartweekend van 16 t/m 20 mei wordt opnieuw de Drentse Wandel 4-daagse in 

Odoorn georganiseerd. Lekker dichtbij! Volop gezelligheid en een groot aanbod van wandelroutes. 

Eén, twee of drie dagen mee wandelen is ook mogelijk. Vorig jaar deden er zo’n 2300 mensen mee. 

Velen uit Drenthe, maar ook een groot aantal uit andere provincies.  

 

Of we het gebied rondom Odoorn nu kennen of niet, het blijft prachtig om er te wandelen. De 

Hondsrug wordt niet voor niets in de nabije toekomst een Geopark. Deze streek heeft wat te bieden 

en als het lenteweer meezit, is het een heerlijke tijd om te wandelen. Na afloop kan er nagepraat en 

iets gedronken worden in de vierdaagsetent. Er zijn optredens van locale artiesten, er is een loterij en 

er is disco voor de jeugd op vrijdagavond.   

Wandelaars die tijdens de vierdaagse met GPS willen lopen, maar zich daarop beter willen 

voorbereiden, kunnen op 16 mei van 15.00 – 17.00 uur te Wezuperbrug de workshop “Kennismaken 

met GPS” volgen. Deze is speciaal door het Wandelsportcentrum Drenthe opgezet voor wandelaars 

van de Drentse Wandelvierdaagse. Meer info daarover op de site www.dw4d.nl onder de rubriek 

Cursussen.  

  

Er kan een keuze uit de volgende afstanden gemaakt worden. 

 

10, 20, 30 en 40 km. bij de 24e Drentse Wandel 4-daagse van 17 t/m 20 mei. 

Hieraan kunnen volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder meedoen. Onder de 12 jaar mogen 

kinderen alleen onder begeleiding  van ouders of andere volwassenen aan de tochten van 10 en 20 

km. mee wandelen. Vanaf 12 jaar mogen kinderen zelfstandig de 30 of 40 km. lopen.  

 

5 en 10 km. bij de 14e Jeugd Wandel 4-daagse van 17 t/m 20 mei 2012.  

Deze vierdaagse is speciaal voor de jeugd van de basisschool. Het heeft als thema “De wonderlijke 

waterwereld”. Onderweg zijn er allerlei spelletjes. Een speciaal team zorgt voor de begeleiding.  

 

80 km. bij de 12e Kennedymars van 16 op 17 mei.  

Deze tocht is er speciaal voor de liefhebbers van lange afstanden. Wie nog meer uitdaging wil, kan de 

tocht combineren met drie dagen de wandelafstanden van 10, 20 en 30 km. van de Drentse Wandel 

4-daagse. In totaal wordt er dan 110, 140 of 170 km. gelopen. 

 

200 km. bij de 1e Kennedymars-Plus van 16 t/m 20 mei.    

Deze afstand wordt aangeboden voor de doorgewinterde wandelaars. De tocht combineert de 

Kennedymars met drie dagen de maximale wandelafstand van 40 km. van de Drentse Wandel 4-

daagse.   

 

Inschrijven 

Dit kan tijdens de vierdaagse bij de inschrijfbalie op het vierdaagseterrein in Odoorn, Torenweg naast 

nr. 20. Voor meer info zie www.dw4d.nl 



De Streekbode  -  19 april   2012 
 

 

 

 

 

6

Paasvuur bouwen 

 

4 weken lang stonden een grote groep  jongeren uit Nieuw-Weerdinge  zaterdags weer bij De Badde. 

Om 8:30 uur begonnen de werkzaamheden en gingen de jongeren met de trekkers naar 

verschillende adressen. 

 Ze deden dit met veel plezier. Een team van 23 jongeren gingen, verdeeld over 2 kiepers, door 

Nieuw-Weerdinge om de takken op te halen. Grote takken, kleine takken, complete bomen, er was 

van alles aanwezig, maar wel alles was milieu vriendelijk.  

Ook werden er vele karren met snoeiafval door mensen uit het dorp aangeleverd. Veel mensen 

waren weer blij met het paasvuur omdat ze zo mooi hun tuinafval kwijt konden op een goeie manier. 

’s Middags konden de jongeren een hapje eten in ‘De Badde’ en ook voor de koffie werd gezorgd. 

1e Paasdag was het zover, de bult was goed voorzien van stro zodat de fik er goed in zat. Het 

scheelde natuurlijk ook dat alles goed droog was. 

In een paar  uurtjes was de paas bult al veranderd 

in een grote as bult. Het is een raar idee: 4 weken 

ploeteren en dan is het in ongeveer 6 uur weg. 

 Het was in de woorden van Michel Veenstra: 

''Mal gezellig!''  

 

'' Het was een leuke klus om met elkaar te doen 

en het is eigenlijk wel jammer dat het is 

afgelopen.'' 

de paasbultbouwers. 

 

 

 

Paasvuur 2012 groot succes!! 

 

1e paasdag, zondag 8 april, was het een vurige dag in Nieuw-Weerdinge. Na het vele harde werk 

werd het paasvuur ontstoken. 

 

Ongeveer 200 kinderen liepen in een stoet samen met een aantal begeleiders met een fakkel richting 

de bult. Tegen ongeveer half acht ging de vlam erin.  De nieuwe locatie voor het paasvuur blijkt een 

prachtige locatie te zijn voor een dergelijk evenement. Goed begaanbaar en centraal gelegen. Door 

de vele bezoekers, de hapjes en drankjes, de achtergrondmuziek en een surprise voor de kinderen 

was het een zeer geslaagde avond! 

 

We willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid. 

Tevens willen we ook de sportieve mensen bedanken voor het brengen van hun snoeiafval en hun 

financiële bijdrage om dit evenement in stand te houden voor de toekomst. 
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Tevens willen we alle sponsors bedanken voor de materiële en financiële bijdrage: 

- Groenwold Loon- en grondverzetbedrijf  

- Loonbedrijf Potze 

- Loonbedrijf Horstman 

- Plaatselijk Belang 

- BuurtBeheer 

- Slagerij Dijkstra 

- MFC “De Badde” 

- ‘t Mondje 

- Cafetaria Prinsen 

- Remmont montage b.v. 

- WCW caravans 

 

En alle jongeren bedankt die de paasbult met bloed, zweet en tranen in elkaar hebben gefabriceerd 

en die er met elkaar voor hebben gezorgd dat het een groot succes was. Zonder de hulp van de 

jongeren was het paasvuur niet te realiseren. Samen hebben ze Nieuw-Weerdinge wederom een 

dienst gedaan door vele vrachten materiaal op te halen bij tientallen adressen.  

 

Onze dank aan: 

Pieter Sanders    Garcia Ndongala 

Mike de Roo    Natasja Sipkens 

Roy Super    Jordy Smit 

Thom de Vries    Mike Sanders 

Nick Katoen    Alex Grooten 

Christiaan Klompmakers  Antoinette Smalbil 

Martijn klompmakers   Tim Aardema 

Rick van der Veen   Jennifer Valkeneer 

Rick Hendriks    Kjell Hilgers 

Mike Oosting    Remon Poede 

Brenda Jansen    Michel Veenstra 

Anouk Rengers    Remco Moorman 

Mike Lambers    Ernst-jan de Vries 

En alle andere vrijwilligers!  

 

Namens het SKW Nieuw-Weerdinge en activiteitencommissie ‘t 

Koppeltje 

 

 

 



De Streekbode  -  19 april   2012 
 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 
 

 

 

 

maandag 30 april  
Sportpark Nieuw-Weerdinge 

Aanvang 12.00 

 

 

Laatste oproep!!!!!! 
Je hebt nog een week  

om je  team op te geven. 
 

Om het toernooi door te laten gaan, zijn er 

nog wat ploegen nodig! 
 

 

Aanmelden bij: 

Roel de Boer 

Tel. 522079 

Kiny Wachtmeester 

Tel. 521381 
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Bult  

 

De column van deze week, kostte wat hoofdbrekens, wat moest het onderwerp worden… Bij het 

opstaan werd het duidelijk, ik kon er niet om heen: de krant in de bus met op de voorpagina een 

futuristische blik.  Heeft u het ook gezien, die presentatie van het winnende ontwerp van het nieuwe 

theater/dierentuingebouw? Het werd geïntroduceerd als kameleon, en met een nijlpaardrug. En de 

gemeente stak ervoor zijn nek uit, van een giraf. Het leek mij meer een bult van een dromedaris.   

Het hele dierenrijk kwam voorbij… Nou de gasten nog… Dezelfde dag werd in de krant verslag gedaan 

van de laagste stand op de Amsterdamse beurs dit jaar, crisis terug op de beurzen. Angst dat ook 

Spanje noodhulp van Europa nodig zal hebben. Eén Europa… 

De mensen hebben minder te besteden en zoeken zorgvuldig hoe 

te besteden. Alleen met korting naar het attractiepark en 

dierentuin, via spaaracties, marktplaats en veilingen. En minder 

vaak. Het theater-bezoek liep in 2010 al met 10 procent terug en 

het dierentuinbezoek met  7 procent. In Emmen gaan ze echter uit 

van een stijgend bezoek, steekt de struisvogel zijn kop in het zand 

misschien? 

Misschien een optie om bezoekersaantallen te verhogen: laat kinderen regelmatig in schoolverband 

naar het theater en de Wereld van Ontmoeting gaan. Kun je de zogenaamde culturele en kennis- 

achterstanden in Zuidoost-Drenthe wegwerken en stimuleer je het theater-bezoek voor de toekomst. 

Maar daarmee is het geïnvesteerde geld nog niet terug-verdiend… Maar genoeg muggenzifterij. 

Het ontwerp van het gebouw is er. Het heeft helaas geen inspiratie vanuit de Drentse cultuur 

meegekregen, niets van het eigene van de streek. Maar goed, dat is ook niet eigentijds, we proberen 

immers te internationaliseren, te globaliseren. Het ontwerp is dan ook mede gemaakt door een 

Deen. Eén Europa nietwaar… 

Blij dat we het in Nieuw-Weerdinge nog wat kunnen minimaliseren, dorpsbreed kunnen houden. 

Heeft u nog geluisterd naar Radio Drenthe? Hemmeltied was op bezoek in Nij Weerdinge, van 

veur tot achter in de mond kwam aan bod… Gezellige en spontane mensen aan het 

woord op de radio: in een heuse quiz, over toen en nu, peerdjemennen en 

pianostemmen en over vrijwilligerswerk: in de Badde, bij Plaatselijk Belang en 

verenigingen. Onmisbaar. Tijdens de uitzending van Hemmeltied waren de kinderen 

uit groep 8 van beide scholen gezamenlijk bezig geld in te zamelen voor het Kleve-

project. Leuke samenwerking voor een leerrijk doel met een Europees tintje, hun 

reis naar Buchenwald. Al met al een enthousiast beeld op de radio van Nij Weerdinge.  

We kunnen trots zijn als een pauw. Of moet het apetrots zijn? Zal de gemeente Emmen dit in 

de toekomst ook nog kunnen zeggen?  

 

 

Nog één wijze raad: “Je nek uitsteken is goed, maar je moet je geen bult vallen”.            

 G.B.J. Holterman                                                                  
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KLEVE-PROJECT: 

 GOED BESLAGEN OP 

REIS NAAR 

BUCHENWALD 

 

De groepen 8 van ‘t Koppel en de Bentetop zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met de 

voorbereiding op hun reis naar Buchenwald. In het kader van het Kleve-project “Vrijheid, heel 

gewoon ?!” gaan ze van 25 t/m 27 april op reis naar het voormalig concentratiekamp in het 

Thüringer Wald. Op zaterdag 31 maart tijdens de actiedag hebben ze meegeholpen om een 

financiële bijdrage aan de reis te leveren en op donderdag 5 april voor de Paasmaaltijd hebben ze 

informatie gekregen over Buchenwald en de reis ernaar toe. 

 

Actiedag 

Zaterdag 31 maart was de dag dat Radio Drenthe Hemmeltied uitzond vanuit de Badde. Voor de 

groep 8-ers was het toen “tied geld bie mekaar te hemmeln”. Hun bijdrage aan de reis naar 

Buchenwald. Er waren allerlei activiteiten rondom de Badde: je kon je auto laten wassen, je kon 

je eierinkoop voor de Pasen regelen, voor de directe trek waren er cup cakes en broodjes 

knakworst. De kinderen waren in het centrum op weg met de karretjes van Buurtbeheer om 

grote plastic zakken vol flessen te verzamelen. Regelmatig hadden ze de zakken vol en werd om 

een nieuwe zak gevraagd. Ondertussen werden de zelfgebakken cup cakes langs de deur 

verkocht. De kinderen waren erg enthousiast over de medewerking van de bewoners: sommige 

mensen hadden al zakken vol flessen klaar gezet, of de stoep vol flessen gezet. 

Om tien uur begonnen, tussentijds even een drink- en broodje knakworst-stop, tegen twaalven 

geëindigd: met als pracht resultaat, ruim 1.000 euro. 1000 flessen, 75 zakken cupcakes, 25 auto’s 

gewassen, heel veel eieren en knakworst, giften (o.a. de bij Hemmeltied gewonnen prijs van 

Toerlust). Conclusie: “de leste stuuvers” zijn “echt wel binnen”.  

 

Paaslunch 

Dondermorgen 5 april stond in het teken van de voorbereiding op de reis naar Buchenwald.  

Onder het toeziend oog van burgemeester Bijl vertelden drie leerlingen die in 2003 mee geweest 

zijn naar Buchenwald, over hun ervaringen. Rianne Schimmel, Jannet Tapken, en Bert Wijnholds 

vertelden aan de hand van meegebrachte foto’s hoe de reis geweest is, hoe ze sliepen in de 

jeugdherberg en vooral wat ze van het bezoek aan het concentratiekamp vonden. Aan het eind 

van hun presentatie konden de groep 8-ers nog vragen stellen en daarvan werd volop gebruik 

gemaakt. 

 

Na de ervaringen over de reis kwam de heer Ernst Verduin vertellen over zijn ervaringen als 

gevangene in kamp Buchenwald. De heer Verduin werd als 13-jarige samen met zijn ouders en 

zusje opgepakt omdat zijn ouders van joodse afkomst waren. Na kampgevangenschappen in 

Nederland werden ze naar Auschwitz vervoerd. Van daaruit werd hij later naar Buchenwald 

overgebracht.  
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Meneer Verduin liet een familiefoto zien met zijn neven en nichten, en vertelde dat slechts 

weinigen van hen de oorlog hadden overleefd. Een familie die bijna helemaal was gedood omdat 

ze van joodse afkomst waren. Waar discriminatie toe kan leiden… Dankzij een aantal goede 

keuzes op de juiste momenten had Ernst Verduin het geluk gehad het er levend van af te kunnen 

brengen. Ondanks alle verschrikkelijke dingen die hij in de kampen had meegemaakt, ook in 

Buchenwald, benadrukte de heer Verduin het leven te vieren. De kinderen 

drukte hij op het hart vooral ook te genieten van de reis. Na een aantal 

vragen van de kinderen aan meneer Verduin werd de morgen afgesloten 

met een gezamenlijke Paaslunch. Samen met de kinderen en leerkrachten 

van beide Nieuw-Weerdinger basisscholen schoven burgemeester Bijl en 

de heer Verduin als gasten aan bij de lunch om nog even na te praten. 

Burgemeester Bijl liet vooral zijn waardering horen over het feit dat een 

initiatief van dokter Kleve bij zijn 25-jarig jubileum uitgegroeid was tot een 

project dat nu voor de 10e keer werd gehouden. 

 

 

MOOIE OPBRENGST COLLECTE ZOA! 

De huis-aan-huis-collecte van ZOA heeft in Nieuw-Weerdinge  € 1085,89 opgebracht. Daarmee zijn 

17 collectanten erin geslaagd de collecte tot een succes te maken.  

 

ZOA wil de collectanten hartelijk bedanken voor hun inzet! Bert Koster, rayoncoördinator bij ZOA, is 

ook erg blij met de inzet van de collectanten. ‘Sommige vrijwilligers zijn al jarenlang betrokken bij de 

collecte, en elk jaar melden zich ook nieuwe mensen om te helpen. Geweldig!’  

Nieuw-Weerdinge bedankt!! 

 

 

TITAN-NIEUWS 

In de uitwedstrijd tegen Zwartemeer heeft TITAN een kleine nederlaag 

geleden. Er werd met dezelfde cijfers verloren waarmee eerder in de 

thuiswedstrijd was gewonnen, 2 – 1. Vervolgens kwam het hooggeplaatste 

ASVB op bezoek in Nieuw-Weerdinge. Een ploeg die tot nu toe, net als 

TITAN, het niveau van voor de winterstop nog niet heeft bereikt. Hoewel 

TITAN een licht veldoverwicht had eindigde de wedstrijd zoals deze begon, 

0 – 0. Met het punt konden beide ploegen wel leven, maar meer 

tevredenheid was er over het vertoonde spel van TITAN. Dat biedt perspectief voor de laatste 

wedstrijden van dit seizoen. De eerstvolgende thuiswedstrijden zijn. 

 

Zondag 22 april TITAN- TEVV Aanvang: 14.00 uur 

Zondag 29 april TITAN – Wildervank Aanvang: 14.00 uur 

 

U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat. 
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VOORVERKOOP EN OPENING  

ZWEMBAD DE WIEKE 

Elders in deze Streekbode vindt u het inschrijfformulier 

abonnementen, de voorverkoop is op zaterdag 21 april van 

10.00 tot 14.00 uur. Ook kunt u uw kind op deze dag opgeven 

voor de zwemlessen. Ondertussen worden de laatste nota’s 

voor de reclameborden en de “club van 50” borden betaald. 

Wilt u ook een (reclame)bord plaatsen, dan kunt u dat op deze dag bij het bestuur aangeven en 

gedurende het seizoen bij de kioskmedewerker. Ook wordt de laatste hand gelegd aan allerlei 

vernieuwingen, reparaties, renovaties, veranderingen, vervangingen, verbeteringen en het 

onderhoud. Als alles naar wens verloopt, is het zwembad op tijd weer helemaal klaar voor een 

nieuw seizoen.  

 

Een zwemseizoen dat start op zaterdag 28 april. Vanaf 13.00 uur is iedereen op deze dag welkom om 

bij de opening van het zwemseizoen aanwezig te zijn. Uiteraard staat de koffie, thee en ranja weer 

klaar. Voor de kinderen zijn er meerdere activiteiten georganiseerd door de activiteiten commissie. 

Op deze dag kunt u nog een (gezins)abonnement aanschaffen tegen voorverkoopprijs. Zonder 

inlevering van een goed lijkende (pas)foto per abonnementhouder, worden de inschrijf formulieren 

niet in behandeling genomen. Graag gepast betalen, pinnen is niet mogelijk.  

 

Wij kunnen u ook melden dat er dit seizoen strikt op zal worden toe gezien dat elke bezoeker / 

gebruiker een geldig entreebewijs heeft. Daarom het advies om het abonnement bij elk bezoek mee 

te nemen en te tonen. Dit geldt ook voor de zwemlessers en hun zwemleskaart.  Tevens het advies 

om alle fietsen in de daarvoor bestemde rekken te plaatsen. Het grote hek moet altijd bereikbaar 

zijn, o.a. in verband met calamiteiten. Fietsen die dit hek blokkeren worden, mede op aandringen 

van de autoriteiten, verwijderd.  

 

Op zaterdag 16 juni aanstaande vindt de zwemmarathon plaats. De organisatie is nog steeds op zoek 

naar mannen en vrouwen die de 2 al bestaande plaatselijke teams komen versterken. Elk team 

bestaat uit 9 personen en maximaal 3 reserves, minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar. De kosten 

per deelnemer bedragen € 5,00. Er kunnen maximaal 8 teams meedoen en er hebben zich al 3 teams 

uit de omringende dorpen aangemeld. Maar we zien natuurlijk graag dat dit een activiteit voor 

Nieuw-Weerdingers is en blijft. Dus verzamel een sport-, vrienden-, ouders team en geef u op! 

Uiterlijke opgave datum is 1 mei. Voor opgave of verdere informatie kunt u terecht bij: Francisca 

Minnaar 06-48761238 of per e-mail: les-ciseaux@hotmail.com. We hopen natuurlijk dat deze 

activiteit voor Nieuw-Weerdinge en de Nieuw-Weerdingers behouden blijft. 

 

Op Koninginnedag, maandag 30 april, opent het zwembad om 13.00 uur en sluit het om 18.00 uur, 

dit is mede afhankelijk van  de weersomstandigheden op die dag. 

Bestuur zwembad de Wieke 
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ZWEMSEIZOEN 2012 

Hallo, zwemmers van Nieuw-Weerdinge, na een mijn 

inziens te lange winter is het dan eindelijk weer zover. 

Het zwemseizoen 2012 is begonnen. Althans voor mij en 

enkele vrijwilligers. Begin maart zijn we gestart met de 

voorbereidingen om het zwembad er weer tip top uit te 

laten zien deze zomer.  De eerste week zijn we direct 

begonnen met het snoeien van het groen rondom de velden en om het bad.  Met de 

hogedrukspuit is er een begin gemaakt met het schoonspuiten van alle tegels rond het bad en de 

kleedkamers. De bronbemaling is aangesloten zodat het grondwater onder het diepe bad kan 

worden weggepompt. Dit is nodig om de grondwaterdruk weg te halen, als na de paasdagen het 

bad wordt leeg gepompt. Daarna wordt het bad gecontroleerd op oneffenheden en eventuele 

beschadigingen. Als alles is bijgewerkt en geschilderd, wordt het bad met water gevuld en kan 

het, afhankelijk van het weer en de temperatuur, op natuurlijke wijze opwarmen. En eind april 

gaat de verwarming een handje meehelpen. Dit is natuurlijk niet alles wat er moet gebeuren, 

alhoewel het meeste schoonmaakwerk is. Er valt genoeg op te knappen en te repareren na zo’n 

winter. 

 

Natuurlijk zijn we met de activiteitencommissie ook druk aan het voorbereiden: voor de opening, 

voor de zwemmarathon en voor de zwem4daagse. Tijdens deze evenementen zal er in en om het 

zwembad van alles te doen zijn, zoals een springkussen, een opblaasbare waterglijbaan, 

schatduiken en nog veel meer. De data kunt u zowel op de website als in ons informatieboekje 

vinden, waarin ook de leden van de activiteitencommissie worden vermeld. 

 

Dan de zwemlessen: die zullen ook dit jaar weer te volgen zijn op de maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag. Voor het zwem-ABC en voor de vervolgzwemlessen zoals Zwemvaardigheid 

1, 2 en 3 en Snorkelen 1, 2 en 3. Nieuw dit jaar is het survival-zwemmen. Dus bij deze doe ik een 

oproep om je hiervoor op te geven tijdens de voorverkoopdag op 21 april, of aan de kassa van het 

zwembad. Belangrijk is het dat jij je veilig voelt en dat het vertrouwd is om (alleen) te zwemmen. 

Niet alleen in het vertrouwde zwembad de Wieke, maar ook in andere, grotere, drukkere of 

gevaarlijkere baden. En niet te vergeten in de koude meren, de verraderlijke zee of de 

rivieren. Na het halen van het diploma A (of diploma B) is het niet altijd vanzelfsprekend dat je 

zomers en ‘s winters blijft zwemmen. De conditie en kracht kan daarom snel minder worden. De 

kinderen zijn dan meestal 5 of 6 jaar en nog niet heel erg sterk en conditioneel ook nog niet 

geheel top. Het halen van diploma B en C is dan ook heel belangrijk: je wordt er sterker door, je 

krijgt meer zelfvertrouwen, je leert allerlei zwemoefeningen en verschillende zwemslagen. En ook 

heel belangrijk: je leert wat je moet doen in onverwachte situaties.  

Dus over een paar dagen is het alweer zover, openlucht zwembad de Wieke gaat open op 28 

april. En dit dankzij alle vrijwilligers, donateurs, sponsoren, maar ook natuurlijk door alle 

zwemmers met  abonnementen en de zwemlessers. Het is best nog uniek dat in deze tijd in een 

klein dorp nog een openlucht zwembad bestaat. Door uw hulp kan het blijven bestaan. En door 
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een hele mooie zomer natuurlijk. Daar gaan we dan ook voor deze zomer: laat het een warme, 

droge en geweldige zwemzomer worden!  

Tot ziens allemaal in zwembad de Wieke!! 

Vriendelijke groet, Remon Lasker, badmeester 

 

 

VILLADELUX STEUNT MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES 

Villadelux uit Roermond stelt aan gehandicapten organisaties en andere maatschappelijke 

organisaties vijf vakantiereizen ter beschikking. Om deze instanties tegemoet te komen in deze 

toch al moeilijke tijd, worden er vakanties verloot onder hen die zich hebben ingeschreven. 

Tijdens zo’n gratis weggegeven vakantie kunnen de maatschappelijke organisaties met maximaal 

26 personen gaan genieten van een welverdiende vakantie.  

Het enige wat de instanties hoeven te doen is zich aan te melden bij Villadelux. Zij kunnen naam, 

adres, telefoonnummer en e-mail adres sturen naar info@villadelux.nl vóór 1 mei 2012. Onder de 

inzenders vindt er een loting plaats en winnen vijf maatschappelijk verantwoorde organisaties 

een gratis vakantie voor hun bewoners of cliënten. Lambriex: “De loting zal worden verricht door 

een bekende Limburger tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdag 7 juni as”.  

 

 

 

PAASBINGO 

Vrijdagavond 30 maart was er een 

gezellige avond van de Zonnebloem bij 

Heegen. 

Er werd een paasbingo gehouden en we 

konden gebruik maken van een digitale 

bingo 

molen, die we dankzij een bijdrage uit het 

stimuleringsfonds van de Rabobank 

hebben  

kunnen aanschaffen . Hierdoor kon 

iedereen de getrokken nummers goed 

zien. 

Er waren mooie prijzen te winnen allemaal in de paassfeer. De stemming was goed en de 

hapjes en de drankjes vielen ook goed in de smaak De familie Heegen werd bedankt voor de 

gastvrijheid met een bloementje. We kunnen weer terug kijken op een gezellige activiteit voor de 

gasten van de Zonnebloem. 

 

De vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet. 

Vriendelijke groeten bestuur Zonnebloem afd Nieuw Weerdinge. 
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HOE VOORKOM JE ONGEDIERTE IN EN ROND JE WONING? 

De natuur biedt ons veel moois maar af en toe kan het ons ook problemen opleveren. Vooral als 

het gaat om beestjes die in onze huizen kruipen. Een enkel insect in huis is niet zo erg maar wat 

als ze met velen tegelijk onze woning komen bezoeken? Ook kunnen sommige dieren in hun 

eentje al voor veel overlast zorgen. Wat kunnen we eraan doen om ze uit onze huizen te houden?  

- Ruim rommel en afval rondom het huis zoveel mogelijk op en voorkom open vuilniszakken 

of afvalbakken, deze kunnen dienen als voedselbron of schuilplaats voor ratten of muizen. 

- Als u huisdieren voert, strooi dit voer dan in een voerbak die in een afgesloten omgeving 

staat. Doe een gedoseerde hoeveelheid voer in de voerbakken, zodat ze ’s nachts leeg zijn.  

- Als u een vijver met vissen heeft, voer de vissen dan niet meer dan ze opeten en ruim het 

overige visvoer goed op.  

- Pas op met overtollig voeren van dieren in de natuur. We begrijpen dat dierenliefhebbers 

dit graag doen maar ook ratten en muizen kunnen hierdoor aangetrokken worden. 

 

Voor een serieus ongedierteprobleem kunt u het beste professionele ongediertebestrijding 

inschakelen. Zij kunnen u adviseren over hoe u uw huis in de toekomst rattenvrij kunt houden. 

De verwachting is dat door het nemen van de bovengenoemde maatregelen de overlast 

verminderd en/of tegengaat. 

 

 

IN GESPREK MET……LISA VAN MENSVOORT 

In februari werd Lisa (17 jaar) met haar pony Troy, overtuigend Drents kampioen in haar klasse M2 

categorie D/E. Op basis daarvan mocht ze meedoen aan de Nederlandse indoorkampioenschappen 

georganiseerd door de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) in Brummen. Lisa 

kwam twee keer in actie, op zaterdag 31 maart met haar paard Amaretto en op vrijdag 6 april met 

haar pony Troy.   

Deze kampioenschappen zouden begin maart worden gehouden maar vanwege het besmettelijke 

paardenvirus is het op het laatste moment uitgesteld. Dat was jammer voor Lisa en haar familie, zij 

waren speciaal voor deze kampioenschappen twee dagen eerder thuisgekomen van een 

wintersportvakantie. Gelukkig had de ‘paardenfamilie’ van Mensvoort geen last van dit virus. De hele 

familie is betrokken bij het verzorgen van de paarden en pony’s, de trainingen en wedstrijden van  

zowel Lisa als haar zusje Mariël. Broer Jasper schijnt iets minder fanatiek betrokken te zijn.   

Hoe is het gegaan op deze indoorkampioenschappen? Dit jaar niet zo goed als vorig jaar, toen werd 

ik in Ermelo Nederlands kampioen in de klasse M1 categorie D/E (zie foto). Nu werd ik met mijn pony 

13e van de 20 deelnemers in de klasse M2. Eigenlijk valt deze uitslag ook nog wel mee want de 

percentages (punten) liggen best dicht bij elkaar. Het was jammer dat aan het einde van de proef 

mijn pony schrok van voorbij rennende mensen. Met mijn paard eindigde ik als 21e van de 23 

deelnemers.  

Hoe zit dat nu precies met die klasses en de categorieën? De klasse waarin je zit geeft het niveau aan 

van de dressuurproef die je uitvoert. Je hebt de niveaus B (begin),  L1 en L2 (licht), M1 en M2 

(middel),  Z1 en Z2 (zwaar) en ZZ licht en ZZ zwaar. De categorieën geven de grootte van de pony aan. 
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Je hebt een A,B,C,D of E pony. Als je 18 jaar bent moet je op een paard rijden. Ik mag nog tot 

december op mijn pony rijden.  

Waaruit bestaat een dressuurproef? Een proef bestaat uit een aantal onderdelen, bijvoorbeeld 

stappen, draf en galop. Drie juryleden beoordelen elk de 30 onderdelen en daar komt dan een totaal 

percentage uit. Een proef duurt ongeveer 6 minuten.  

Hoe weet je welke proef je moet rijden? In het boekje van de KNHS staat welke proef je moet rijden. 

Na ongeveer drie maanden moet je een andere proef rijden. Dat is allemaal vastgelegd door de 

KNHS. Hoe hoger je klasse des te moeilijker is de proef natuurlijk. 

Moet je de proef uit je hoofd leren? Dat kan maar hoeft niet.  Mijn vader en/of moeder lezen de 

proef altijd voor terwijl ik aan het rijden ben.  

Doen ze dat goed? Ja, hoor! Soms doen ze wel eens iets verkeerd, maar niet zo vaak.  

Wanneer ga je over naar een andere klasse? Als je 10 winstpunten hebt gehaald mag je over en als je 

30 winstpunten hebt moet je over naar een hogere klasse. 

Winstpunten? Ja, winstpunten. Als je in totaal op een proef 180 punten haalt,  heb je gemiddeld op 

alle onderdelen een 6 gescoord (30 keer 6 = 180) en dan heb je 1 winstpunt gehaald.  Ik ga meestal 

pas over als ik 30 winstpunten heb gehaald. Dan weet ik zeker dat ik de onderdelen goed beheers. Ik 

ga nu rijden in de klasse Z1. 

Wat zou je ooit willen bereiken? Mijn doel is om uiteindelijk in de Grand Prix Dressuur te rijden, op 

het hoogste niveau.  

Hoe oud was je toen je begon met pony rijden? Ik was ongeveer 3 jaar. We hadden een kleine pony 

Lotje en daar ben ik op begonnen. Toen ik 9 jaar was ging ik voor het eerst aan  wedstrijden 

meedoen. Ik ben lid geworden van de Rijvereniging in Exloo. Ik heb ook wel eens wedstrijden 

gesprongen met een pony maar het lijkt mij het beste om je maar op één discipline te concentreren 

anders heb je de kans dat je alles maar half doet. Ik heb voor dressuur gekozen. 

Wat vind je zo leuk aan het pony/paard rijden? Het gaat om het samenspel tussen het paard en mij 

en dat je samen de proef aflegt. Ik vind het mooi om het paard iets aan te leren.  

Ben je zenuwachtig voor een wedstrijd? Voor gewone wedstrijden ben ik niet echt zenuwachtig maar 

voor deze Nederlandse kampioenschappen was ik het wel. Maar toen ik aan het inrijden was, was 

het ook over.  

Is je paard/pony ook zenuwachtig voor een wedstrijd? Mijn pony Troy is een sensibel paard en dus 

best gevoelig. Hij merkt goed wanneer er iets speciaals staat te gebeuren. Ik probeer hem zo goed als 

mogelijk op zijn gemak te stellen.  

Wat is je volgende belangrijke wedstrijd? We hebben nu het indoorseizoen gehad en het 

buitenseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober. Ik ga me nu richten op de Drentse kampioenschappen 

in augustus. Deze kampioenschappen zijn weer de selectiewedstrijden voor de Nederlandse 

kampioenschappen buiten in Ermelo. 

Het is mij duidelijk dat het rijden en wedstrijd rijden op een pony/paard, met alles wat erbij komt 

kijken, nog niet zo eenvoudig is. Lisa steekt er veel, zo niet, al haar vrije tijd in. Elke dag traint ze in 

hun eigen paardenbak. Ze krijgt daarbij één tot twee keer per week privéles. Lisa,  heel veel succes in 

de Z1 klasse en we blijven je zeker volgen. We hebben vast en zeker in jouw  een plaatselijke (en 

misschien wel meerdere) favoriet tijdens de Zuidenveld wedstrijden in 2014. 

GB   
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Voorverkoop abonnementen 2012 
 

zaterdag  21 april van 10.00  - 14.00 uur 
 

 

Tevens kunt u op deze dag uw zoon / dochter opgeven voor de zwemlessen. 

Zwemlessen zijn alleen mogelijk in combinatie met een abonnement. 

Gezinsabonnementen alleen mogelijk voor gezinsleden op hetzelfde huisadres. 
 

Opening zwembad: zaterdag 28 april 2012 om 13.00 uur 
 

  voorverkoop vanaf 29 april 2012 

□ gezinsabonnement (max. 2 kinderen) €  85,00 €  102,50 

□ extra kind(eren) p.p. (vanaf 3 jaar) €  5,00 €  7,50 

□ persoonlijk abonnement €  50,00 €  60,00 

□ ik geef mij op als (schoonmaak)vrijwilliger   
 

 

Tarieven zwemles A en B €     80,00  voor het gehele seizoen 

2012 

Tarieven zwemles C €     40,00  voor het gehele seizoen 

2012 

Tarieven Zwemvaardigheid, snorkelen, survival  €     35,00  voor het gehele seizoen 

2012 
 

Naam …………………………………………………….… Adres ……………………………….……….……………………….…. 

Postcode ……………………...…………….……….…. Woonplaats …………………….…….………….……………….…. 

Tel.nummer ………………….…………….…………… E-mail …….......................…….…………..………………….…. 

 

naam ouder / verzorger: naam ouder / verzorger: 

 

naam kind: geb. datum: naam kind: geb. datum: 

 

naam kind: geb. datum: naam kind: geb. datum: 

Datum: ………………………………….………….…………. Handtekening: ………………….…………….…………………………. 
 

Betaling dient contant, graag gepast, te geschieden bij inlevering van dit formulier. 

Zonder (pas)foto van elk gezinslid, voorzien van naam, worden formulieren niet in behandeling genomen 
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               BINGO    
 

Wilt u gezellig een avond naar de Bingo? 

 

Kom dan zaterdag 21 april 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. 

 

 
 

 

 


