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GELD SPONSORZWEMMEN GOED BESTEED  

In 2011 heeft het Kleve project geld bijeen gezwommen voor 

Kashi Mandir, een stichting die zich inzet voor onderwijs voor 

de allerarmste kinderen in India.. 

 De sponsorzwemactie van de leerlingen uit Nieuw-Weerdinge heeft € 1500 opgebracht voor de 

school in India. Het plan was toen, dit te besteden aan de aanschaf van schoolfietsen, zodat ook de 

kinderen die anders kilometers moeten lopen, in staat zijn de school te bezoeken. 

  

De eerste 10 fietsen zijn vorige maand door bestuursleden van de stichting uitgereikt aan wat verder 

weg wonende kinderen (meer dan 5 km). Dat gebeurde op zondag om de andere kinderen niet al te 

jaloers te maken. Het was allemaal wat officieel geregeld en de kinderen hebben er voor moeten 

tekenen. De administratie hiervan wordt door de schooldirecteur keurig in een handgeschreven 

grootboek bijgehouden. 

Deze maand zijn er nog eens 10 fietsen aangeschaft, dus er zijn in totaal 20 fietsen gekocht met 

"Nieuw-Weerdinger" geld.  

 

20 Fietsen kosten in India ongeveer € 1000, van de rest 

van het geld zijn de laatste schooluniformen gekocht en 

190 paar schoenen en sokken (kost per kind € 1,10 

Indiase prijsjes...). Dat laatste was nodig, want er waren  

nog kinderen die blootsvoets naar school kwamen of op 

teenslippers en dat is bij een temperatuur van 5 graden 

Celsius in januari geen pretje. 

 

Toch een mooie gedachte dat kinderen uit Nieuw-Weerdinge een steentje hebben bij gedragen aan 

betere ontwikkelingskansen voor kinderen uit de allerarmste gedeeltes van India. 

 

Kleve-comité 

 

 

 

 

 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: 

22 december 

Plaats: Het Anker 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

  4e advent 

24 december 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:   19.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

  Kerstnacht 

24 december 

Plaats: Mondenhal 

Tijd:   21.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

  Kerstnachtdienst 

25 december 

Plaats: Het Anker 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

  1e Kerstdag 

29 december 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. de Kok 

31 december 

Plaats: Het Anker 

Tijd:   19.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

  Oudejaarsdag  

5 januari 

Plaats: Het Anker 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

12 januari 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

  

Baptisten gemeente de Open Poort: 

22 december 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Panneman 

24 december 

Plaats: Mondenhal 

Tijd:   21.30 uur, voorganger: ds. Panneman 

  Kerstnachtdienst 



De Streekbode  -  19 december  2013 
 

 

 

 

 

3

25 december 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Panneman 

  1e Kerstdag 

29 december 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Jager 

31 december 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:    19.00 uur, voorganger: ds. Panneman 

  Oudejaarsdienst 

5 januari 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Jager 

  Heilig Avondmaal 

12 januari 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: dhr. de Raaf 

 

 

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: Gezaagd brandhout € 20,- per m³.  

 

Tel. 0628 562 678 

  

Te koop: Tafel + 4 stoelen 0591 522 181 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN   

De foto is van de jaren vijftig of zestig van de vorige eeuw. Het zijn mensen uit Nieuw-Weerdinge die 

op reis zijn. 

 

Reactie 521703 B.B. 

 

ER WORDT GÉÉN OUD PAPIER GEHAALD IN DECEMBER 

Er wordt in de maand december geen oud papier opgehaald. 

22 januari 2014 komen we weer langs om het oud papier op te halen.  

 

Vriendelijke groet,  

Ouderraad o.b.s. ‘t Koppel   Tina Kemper 

 

GROTE SPEKDIKKEN ACTIE T.B.V PROTESTANTSE KERK NIEUW-WEERDINGE/ROSWINKEL 

Grote Spekdikken Actie t.b.v. Protestantse Kerk Nieuw-Weerdinge / Roswinkel. 

Wij gaan weer spekdikken bakken en wel op 30 december in de Jeugdhaven, achter de P.K.N. Kerk, 

Weerdingerkanaal z.z. 143. U kunt ze daar ophalen die dag, maar u mag ze ook bestellen bij Bettie 

Pepping telefoon 0591-521468 en bij Anna Boerma telefoon 0599-481726 of 06 10785353. Als u ze 

vroegtijdig bestelt, weet u zeker, dat u ze krijgt. En heerlijk dat ze zijn, ouderwets lekker!!! 

Ze kosten € 0,70 per stuk en 10 voor € 6,00. 
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TITAN-NIEUWS 

Twee wedstrijden leverden twee gelijke spelen en dus ook twee punten voor de 

ranglijst op. 

In de thuiswedstrijd tegen Annen, deed TITAN zichzelf te kort. Al vroeg in de 

wedstrijd werd een 1 – 0 voorsprong genomen, maar deze voorsprong werd 

teniet gedaan door een eigen goal. Toen Annen halverwege de eerste helft door 

moest met tien man, leek de weg vrij voor een overwinning. Direct na rust kwam 

TITAN weer op voorsprong, maar helaas kwam Annen weer op gelijke hoogte vanwege een onnodig 

weggegeven strafschop. Eindstand 2 – 2. 

De uitwedstrijd tegen Zwartemeer was een mooie gelijke strijd. De ploegen waren aan elkaar 

gewaagd, maar Zwartemeer nam voor rust een 1 – 0 voorsprong. Dit werd na rust weer gelijk 

getrokken en TITAN kreeg diverse goede mogelijkheden om op voorsprong te komen. De goal bleef 

echter uit. Vlak voor tijd kreeg Zwartemeer nog de grote mogelijkheid om via een strafschop de 

overwinning binnen te halen. Gelukkig voor TITAN werd deze buitenkans gemist. Eindstand een 

terecht gelijkspel, 1 – 1. 

Bij het uitkomen van deze Streekbode is de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar ook al gespeeld en 

gaan we eerst weer de zaal in. De 1e voorronde van het Protos-Weeringtoernooi is op zaterdag 21 

december in de Mondenhal. 

 

VOETBALVERENING TITAN WENST U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND EN SPORTIEF 2014! 

 

Alle leden, supporters en sponsors zijn natuurlijk van harte welkom op onze Nieuwjaarsvisite op 

zondag 5 januari om 14.00 uur. Tot dan! 

 

 

NOABERHUUS IN DE MONDEN GESLOTEN MET DE FEESTDAGEN 

De Noaberhuuzn in het Dorpshuis te Weerdinge, de Badde te Nieuw-Weerdinge en de Hilde te 

Emmercompascuum, zijn in verband met de feestdagen gesloten van 23-12 t/m 3-1. 

Mocht u in die tijd toch vragen hebben of informatie willen, kunt u altijd de voicemail inspreken of ’n 

mailtje sturen. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Vanaf maandag 6 januari zijn we weer alle dagen aanwezig van 10.00-12.00 uur in de buurthuizen: op  

Maandag en woensdag   in Emmercompascuum 

Dinsdag en donderdag   in Nieuw-Weerdinge 

Vrijdag                       in Weerdinge 

Tel. 0591-714724           mailadres:  zorg@demonden.info 

 

De beheerders en vrijwilligers van de Noaberhuuzn wensen u heel  

fijne kerstdagen 

en een  

voorspoedig en gezond 2014. 
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NIEUWS UIT DE TUIN…BOLLEN EN KNOLLEN.  

Is het zo belangrijk om te weten wat een bol of een knol is? Nee, dat 

niet dacht ik, als je weet wat er uitkomt, is dat toch wel het 

belangrijkste. Maar toch, ik hoor wel vaker van begonia- en dahlia 

bollen. En dat zijn het nou eenmaal echt niet. Het zijn allebei knollen. 

Waarom en wat zijn bollen en/of knollen?  

 

Een knol zoals van de dahlia, aardappel, cyclaam, krokus bestaat, als 

we ze doorsnijden, uit een homogene massa knolvlees. Als je een bol 

doorsnijdt, zie je een kern (bolschijf) met daarop en er omheen 

verschillende lagen. ‘Rokken’ of schubben. In het hart kun je bij de 

tulp en de hyacint de bloem al zien zitten. Bij de tulp omgeven de 

‘bladeren’ de bol geheel en heeft dan de rokken. Een gerokte bol. 

Zoals bij de ui. 

Bij een ‘geschubde’ bol als de hyacint en de lelie bedekken de 

bladeren elkaar gedeeltelijk zodat je ze er stuk voor stuk af 

kunt pellen. De schubben. 

Tussen de rokken of schubben ontstaan op de bolschijf nieuwe 

bollen. De tulp is een eenjarige bol en valt ieder jaar in 

meerdere grote of kleinere bollen uiteen. De hyacint is een 

meerjarige bol die na 3 of 4 jaar in enkele nieuwe bollen uit 

een kan vallen.  

 

 

Bij het planten van dahlia knollen moet er wel een stukje van de oude 

stengel aan zitten. Op de foto’s een dahliaknol, een doorgesneden 

tulpenbol en een hyacintenbol. Mooi om te zien dat de bloem er al in 

zit. 

J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809) 
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 ZWARTE PIETENBINGO EN ZON IN DE SCHOORSTEEN  

Zaterdagavond 30 november heeft de Zonnebloem een 

bingo georganiseerd. 

2 Zwarte pieten regelden de bingo en deelden mooie 

prijzen en pepernoten uit.  Verder was er koffie met 

banketstaaf en een hapje en een drankje.  De Zonnebloem 

wil graag de 2 zwarte pieten en degene die de pakken 

beschikbaar heeft gesteld, bedanken. Verder alle gasten 

voor de gezellige avond. Ook alle mensen die een cadeau 

beschikbaar hebben gesteld voor zon in de schoorsteen. 

Waar we weer heel veel gasten ouder dan 80 jaar mee 

hebben verrast. Bedankt want zonder u was dit niet mogelijk. Iedereen prettige kerstdagen en een 

gelukkig Nieuwjaar! 

Namens alle vrijwilligers van de zonnebloem. 

 

 

SCHADECENTRUM RENGERS WINT LANDELIJKE HODIJCUP  

Op vrijdag 22 november mocht het Kart team 

van Schadecentrum Rengers uit Nieuw-

Weerdinge zich laten kronen als beste 

deelnemer aan de Hodij Coatings 

Kartcompetitie 2013. Daarmee kwam een eind 

aan een spannende competitie waarin 30 teams 

van landelijke schade herstelbedrijven, zich via 

twee voorrondes in Eindhoven, Breda en 

Hoogeveen moesten plaatsen voor de 

finaleronde in Hoogeveen. Tijdens deze finale 

wist het team van Schadecentrum Rengers over 

een race van één uur als eerste te finishen. In 

Hoogeveen bleef het de nummer twee exact 

4,6 seconden voor. 

 

Met dit unieke resultaat werd de felbegeerde 

kampioensbokaal van de Hoogeveense 

lakleverancier na twee tweede plaatsen nu 

eindelijk mee naar Nieuw-Weerdinge genomen.  

 

 

 

Het winnende team van Rengers: v.l.n.r. Stefan Mulder, Rene Huizing, Alfred Huizing en Stefan 

Kamies. 
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OLIEBOLLENACTIE NWVV/TITAN 

Op maandag 30 december is het weer zover. Dan komen de jeugdleden en de 

dames van NWVV/Titan weer bij u langs voor de verkoop van oliebollen. 

Een actie waarvan de opbrengst direct ten goede komt van de jeugdkas en die 

bovendien ook nog lekker is!!! 

 

Een zak met 8 oliebollen kost € 3,50. 

 

Vanaf tien uur komen wij bij u langs de deur.  

Kunt u niet wachten of heeft u de lopers gemist dan kunt u de oliebollen eventueel zelf afhalen uit de 

Titankantine of contact met ons op nemen om uw bestelling door te geven (tel.nr. 52 17 82). 

 

Een sportieve groet, 

Jeugdbestuur NWVV/Titan 

 

 

HALLO WEERDINGERMONDJES 

Op 9 november jl. was het weer zo ver, dat buurtvereniging Nooitgedacht zijn jaarlijkse feestavond 

had bij zalencentrum Hindriks te Emmer Compascuum. 

Het thema was dit keer Country en Western. Om 20.00 uur kwam iedereen in Country en Western 

kleding binnen druppelen en kon het feest beginnen. 

Onder het genot van een drankje en een warm- en koud buffet deden we verschillende spelletjes, die 

met het thema te maken hadden. De winnaars waren Henk Moesker met 890 punten en Karin 

Gringhuis met 530 punten. 

Het was een zeer geslaagde avond. 

De kinderen werden in november natuurlijk ook niet vergeten. Op 30 november kwam Sinterklaas 

met 3 pieten langs en wel weer op een ludieke wijze. Hij kwam in de kraan van Loonbedrijf 

Groenwold. 

Sinterklaas vond, dat hij dit jaar maar eens moest trakteren. Alle kinderen kregen een soesje met een 

kaarsje. 

Na een middag met veel verhalen, liedjes, grappen en grollen vertrokken alle kinderen met hun 

cadeaus blij weer naar huis. 

En wij als bestuur kijken met trots terug op deze 2 geslaagde activiteiten. 

 

Jannie, Lammie, Femmie, Karin en Erika 

Buurtvereniging Nooitgedacht 
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200 JAAR KONINKRIJK DER NEDERLANDEN BIJ  

COLLECTIE BRANDS 

Ter gelegenheid van de viering van 200 jaar Koninkrijk der 

Nederlanden heeft de Collectie Brands een prachtige 

tentoonstelling samengesteld over de betekenis ervan voor Zuidoost Drenthe. Hoe was de aandacht 

en de bemoeienis van de achtereenvolgende vorsten en vorstinnen met dit deel van Nederland? Wat 

waren de aanleidingen voor hun bezoek? Hoe verliepen de contacten met de bevolking? Al deze 

aspecten komen aan bod in de tentoonstelling. Verder zijn o.a. te zien alle door Jans Brands 

verzamelde objecten over ons koninkrijk.  

De Collectie Brands is bijzonder trots om in haar korte bestaan deze eerste grote tentoonstelling aan 

het publiek te presenteren. Onder andere is te bezichtigen een prachtige bontjas, die door Koningin 

Wilhelmina is gedragen tijdens haar bezoek aan Drenthe. De vitrines in het museum zijn speciaal 

ingericht voor deze tentoonstelling met als attractie een gedicht van koningin Juliana en in de 

bibliotheek kunt u aanschuiven bij de leestafel met allerlei boeken over het koninkrijk die u kunt 

inzien. 

 

De vrijwilligers van de Collectie heten u van harte welkom aan de Herenstreek 11, Nieuw-Dordrecht. 

Voor de openingstijden kunt u op de website kijken.  

 

 

Nieuwjaarsvisite 
De Vereniging voor Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge  

SKW en De Badde 

Organiseren op vrijdag 10 januari 2014 om 20:00 uur de nieuwjaarsreceptie 

met hierin de uitreiking van : 

De Pluim 2013. 

 

Alle Nieuw-Weerdingers zijn vanzelfsprekend uitgenodigd voor dit feest. Maar in het bijzonder zijn 

de nieuwe inwoners van ons dorp uitgenodigd, om op deze avond in de Badde te komen. De nadruk 

ligt op het informele samenzijn van dorpsgenoten om onder het genot van rolletjes en kniepertjes en 

natuurlijk een hapje en een drankje met elkaar te praten en elkaar beter te leren kennen. Vooral 

voor de nieuwkomers is dit een uitgelezen kans het contact met de inwoners te vergroten. Door de 

wet op de privacy is het voor de organisatie niet mogelijk de adressen van de nieuwe Nieuw-

Weerdingers van de gemeente te krijgen, vandaar deze oproep aan hen.  

 

Gratis kaarten zijn vanaf dinsdag 4 december 2012 af te halen bij de Badde.  De kaarten zijn nodig, 

omdat niet alle inwoners van ons dorp in de Badde passen  en vol is dus vol. De afgelopen jaren 

hebben geleerd, dat de Nieuwjaarsvisite altijd een volle zaal trekt, dus zorg ervoor dat u kaarten 

haalt bij de Badde wanneer u wilt komen. We hebben ook dit jaar weer een leuk programma in 

elkaar gezet om u te vermaken. 

 

De organisatie. 
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AL 40 JAAR KNIEPERTJES EN ROLLETJES DOOR EN  

VOOR DE PKN KERK 

 

Al sinds de tiende eeuw worden in West/Europa wafels gebakken. 

Het bakken gebeurde aanvankelijk niet thuis, maar werd door 

monniken gedaan. Wafels vergelijkbaar met kniepertjes en 

Nieuwjaarsrolletjes vind je overal in Europa terug in uiteenlopende 

vormen en maten. Gemeenschappelijk hebben ze echter dat ze allemaal op hoge temperaturen 

tussen ijzers gebakken worden. De traditie wortelt met name in Groningen, Drenthe, Twente en de 

Achterhoek. Een kniepertie is een zoete, dunne harde wafel die gebakken wordt in speciale 

wafelijzers. Vroeger waren dit smeedijzeren knijpijzers (vandaar ook de naam kniepertie of 

knijpertje) die boven het haardvuur werden gehouden. Nu worden elektrische ijzers gebruikt.  

 

Voor het onderscheid de kniepertjes zijn plat, de Nieuwjaarsrolletjes 

zijn opgerold. Het kniepertje symboliseert het oude jaar, dat als een 

boekrol ligt ontvouwen. Het rolletje staat voor het nieuwe jaar: in de 

rol liggen de geheimen van het nieuwe jaar nog veilig verborgen.  

Mevrouw Elzinga, op de voorgrond van de foto, vertelt over hoe zij 

zo’n 40 jaar geleden begonnen zijn  met het bakken. Dominee H. 

Roemeling was toen de predikant en in de beginjaren  werd er 

gebakken in de pastorie. Nu word er al jaren in de jeugdhaven, het gebouw achter de kerk, gebakken.  

 

Elk jaar begin december wordt er circa twee weken lang afwisselend gewerkt door een vaste ploeg 

van ongeveer 20 mensen, aangevuld met mensen die af en toe kunnen helpen.  

Het beslag bestaat uit meel, boter, eieren, suiker en vanillesuiker. Er wordt ongeveer 160 kilo aan 

beslag gemaakt. Vroeger werden van het beslag de balletjes met de hand gedraaid, zo’n 6jaar 

geleden werden ze uit een plat plak deeg met 

een soort trechter ‘gestanst’. Maar sinds vorig 

jaar hebben ze een machine in gebruik die de 

bolletjes perfect op gewicht perst. De machine, 

gebouwd door Rik Huizing kleinzoon van 

gemeentelid uit Roswinkel, is gemaakt naar een 

voorbeeld van de machine die gebruikt wordt in 

Ter Apel. Waren er in het begin nog enkele 

kinderziektes nu draait de zelfbouwmachine 

super. En dat is een hele vooruitgang in het proces van deeg naar kniepertje.  

 

Waren er voorheen meerdere mensen nodig om te ‘stansen’ nu is er maar één 

man nodig die de machine bedient.  

 

GB. 
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 Kerst-bingo    

Wilt u voor de kerst nog gezellig een 

avond naar de Bingo? 

 
Kom dan zaterdag 21 december naar: 

“de Badde” te Nieuw-Weerdinge 
 

Aanvang 19.30 uur  Inleggeld € 5,00 

Hiervoor 10 ronden + 2 super ronden en 

deze avond extra prijzen. 

U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis. 

 

Neem dus pen of stift mee en kom 

gezellig meedoen. 
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UITGIFTEPUNT NIEUW-WEERDINGE 
Gewijzigde openingstijden op 

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december  

Uitgiftepunt Nieuw-Weerdinge 

Beide dagen zijn wij geopend van  

14.00 uur tot 15.30 uur.  

(Onze vestiging in Ter Apel is op beide dagen geopend  

8.00 uur tot 16.00 uur) 

 

LET OP!! 

Met ingang van 01-01-2014 gelden voor het  

Uitgiftepunt Nieuw-Weerdinge gewijzigde openingstijden. 

Van maandag t/m vrijdag  

Van 16.00 uur tot 17.30 uur 

 

 

 

 

NIEUW IN NIEUW WEERDINGE 

KLEUREN-RIJK 

Voor een goed kleur- en stijladvies voor uw kleding.  
 

Kleding is al duur genoeg. U kunt miskopen voorkomen door de kleding te 
kopen die het beste in uzelf naar voren brengt. Met een goed kleur- en 

stijladvies leert u voor elke gelegenheid de goede kleuren en stijl te kiezen. U 
kunt weer tevreden in de spiegel kijken.  

Maak een afspraak! In de maand januari krijgt u 10% korting.  
 

Hennie Volkers 
Menpad 22 

Tel. 0591 521566 
h.volkers@xs4all.nl 
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       Pedicuresalon Jellie Supèr  

         Telefoon: 0591-795447                                                                                     Mobiel: 06-83206165 

 

 
Pedicurebehandeling  € 20,00 

Pedicurebehandeling overige risicovoet, diabetische en/of reumatische voet € 23,00 

Pedicure Ambulant* (Pedicurebehandeling bij u thuis.) € 25,00 

*Ambulant is alleen als u zelf niet naar de praktijk kunt komen vanwege uw gezondheid!!! 

 

Specialistische technieken 
• Nagelbeugel plaatsen 

• Nagelreparatie LCN Geltechniek 

• Nagelcorrectie acryl 

• Orthese op maat gemaakt 

• Siliconenhulpstuk voor drukvrij leggen van de tenen 

• Antidruktechnieken toepassen 

• Schokabsorberende zooltjes 

• Klovenverband 

• Schimmeldiagnostiek 

• Diabetische Screening en Simms-classificatie 

 

Diploma`s en certificaten  
• Vakdiploma Pedicure 

• Aantekening Diabetische Voet 

• Aantekening Reumatische Voet 

• Certificaat Hygiëne, Arbo en Milieu (HAM-code) 

• Voet-en onderbeenmassage 

• Code van de voetverzorger/het voetverzorgingsbedrijf 

• Workshop richtlijnen 

• Workshop voetencheck 

• Lezing schoeisel 

• Lezing teennagel 

• HBA code voor het voetverzorgingsbedrijf 

• Nagelreparatie (geltechniek- en praktijk) 

• Studiedag Screening Simms classificatie 

• Antidruktechniek vilttherapie en praktijk 

• Nagelregulatietechniek 

• Orthesiologie 

• Schimmels natuurlijk behandelen 

• Intervisie cursus likdoorns en wratten verwijderen 

• Diabetische voet. Thema wonden 

• Intervisie cursus eelt/kloven  

• Intervisie cursus ingroeiende nagels 

 

Praktijk:  Weerdingerkanaal ZZ 162    Website: www.pedicuresalonjelliesuper.nl 

7831AK Nieuw-weerdinge                            Ingang aan de zijkant van de woning                           E-
mail: jellie@pedicuresalonjelliesuper.nl 

 

• KwaliteitsRegister voor Pedicures ProCert  KRP 8533  

• Brancheorganisatie StiPezo (Paramedische voetzorg) 

• Kwaliteitsregister RPV  Register Paramedische Voetzorg 


