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                                              Jaargang 31                                              Nummer: 17          21 april 2016 

 

 

UITNODIGING  

 

Uitnodiging om mee te doen aan: 

 

STILLE TOCHT NIEUW-WEERDINGE 

 

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

 

Om 19.40 uur wordt u verwacht bij het standbeeld van de “VRIJHEIDSDUIF” , nabij het Beertaplein, 

van waar we om 19.45 uur vertrekken naar de begraafplaats. Daar zal de Christelijke 

muziekvereniging SDG / Juliana spelen en wordt er 2 minuten stilte in acht genomen. Leerlingen van 

de Bentetop, 't Koppel en het 4 mei Comité zullen gedichten voorlezen. Daarna kunnen er bloemen 

worden gelegd, ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers. 

 

Hierna lopen 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 deze STILLE TOCHT. 

Ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om hieraan deel te 

nemen. 

 

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

 

Het  4 mei 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 
Ginie de Vries   521365   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: 

 

24 april 

Plaats: Het Anker 

Tijd:     10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

   

1 mei 

Plaats: Het Anker 

Tijd:      9.30 uur, voorganger: ds. Scholing 

 

5 mei 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:      9.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

  Hemelvaart 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

 

24 april 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Bosscher 

   

1 mei 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Alkema 

 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS  

 

Sinds enige tijd hebben wij ook een facebookpagina U kunt daar onze nieuwtjes en openingstijden 

vinden. 

 

Wij willen nogmaals benadrukken dat iedereen welkom is. 

 

U helpt uzelf en ons, door uw bijdrage kunnen wij de voedselbank 

ondersteunen. Dus neem gerust een kijkje bij ons. 

 

19 april, 3 mei, 17 mei, 31 mei, 14 juni en 28 juni. 

 

In “De OPEN POORT” van 11.00 uur tot 15.00 uur. 



De Streekbode  -  21  april  2016 
 

 

 

 

 

3

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. 

 

 

 

ONTDEK HET PLEKJE 

De foto in Streekbode nr.16 was van het dak van 

supermarkt de Spar. Oplossingen kunnen ingeleverd 

worden op het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of 

op adres Weerdingerkanaal n.z. 122, tel:0591-

522091. De oplossing wordt bekend gemaakt in de 

volgende Streekbode.    

 

Waar is deze foto gemaakt? 

 

 

 

VRAAG HET DE BURGEMEESTER  

Nogmaals komen wij met de oproep om vragen aan 

te leveren voor ons gesprek met de burgemeester. 

Wat had u/jij altijd al willen vragen aan 

burgemeester Cees Bijl? De vragen kunnen 

aangeleverd worden via het e-mailadres 

streekbode@hetnet.nl of schriftelijk ingeleverd 

worden aan het Weerdingerkanaal n.z. 122. 

De redactie zal een selectie maken uit de vragen(als 

er genoeg wordt aangeleverd natuurlijk) en de 

meest origineelste vraag zal beloond worden met 

een prijsje. Alleen vragen voorzien van naam en 

adres kunnen voor de prijs in aanmerking komen. Kom maar op met de vragen!  

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 55808002 

Te koop:  

Twinny Load Fietsendrager, 

 type Swing,  

vraagprijs: €45,-. Tel. 522268 
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OPENING ZWEMBAD OP ZATERDAG 30 APRIL 

Zaterdag 30 april is het zover! Om 13:00 uur is de officiële opening van het zwembad, met vele 

activiteiten. Vanaf 13:00 uur tot 16:00 uur is er in samenwerking met de brede school een 

spelletjesmiddag voor de kinderen georganiseerd. De toegang voor deze middag is gratis. De 

kinderen hoeven zich niet van te voren op te geven. 

Koffie en thee staan klaar.  

Wij hebben er zin in!!! 

 

Wij wensen iedereen een geweldige zomer en een plezierig zwemseizoen. 

 

Graag tot ziens bij de opening op 30 april. 

 

Het bestuur van zwembad De Wieke 

Email: zwembaddewieke@live.nl 

 

 

 

Dank.  

 

Gymvereniging Amicitia wil een ieder bedanken voor 

het steunen van onze koekactie. 

 

 

 

 

 

OUD PAPIER INZAMELING 

27 april 2016.  

GEEN OUD PAPIER INZAMELING I.V.M KONINGSDAG. 

Coördinator oud papier obs ’t Koppel.  

Ronny Heijne 0591-522415 
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INFORMATIE OVER HET DREUMESUURTJE IN NIEUW-WEERDINGE 

 

In de peuterspeelzaal ’t Krummelhof in de Badde, 1e Kruisdiep o.z. 9 worden elke maand 

dreumesuurtjes georganiseerd, voor ouders met kinderen in de leeftijd van 1-4 jaar. 

Tijdens de dreumesuurtjes worden er allerlei leuke activiteiten gedaan, liedjes gezongen, gespeeld, 

gedanst en in de 2e groep ook voorgelezen en geknutseld. 

De dreumesuurtjes zijn gratis en van te voren aanmelden is niet nodig. 

Er is plaats voor nieuwe deelnemers! 

De data en tijden van de volgende dreumesuurtjes zijn: 26 april, 31 mei en 28 juni en start na de 

zomer weer in september. 

Voor de groep van 1 - 2 jaar en hun ouders of oppas: van 9.00 – 10.00 uur. 

Voor de groep van 2 – 4 jaar en hun ouders of oppas: van 10.30 - 11.30 uur. 

 

U bent van harte welkom met uw dreumes of peuter! 

 

 

 

 

Zondag 8 mei Moederdag 

 

Het leukste cadeau voor moeder: 

Een verwenbon voor een heerlijke ontspannende behandeling bij de 

schoonheidspecialiste. 

 

Weerdingerkanaal NZ 10 

Nieuw-Weerdinge, � 0591-521712 
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 HALLO DORPSGENOTEN 

Zoals jullie wel weten ga ik - Jacob Buiter- al enige 

jaren naar de Mont Ventoux voor het KWF. 

Ook dit jaar ga ik in september weer de Mont 

Ventoux beklimmen op de fiets. 

 

Alleen dit jaar doe ik het anders. 

De STICHTING MONT VENTOUX Grootverzet tegen 

kanker bestaat dit jaar 10 jaar. 

Naar aanleiding van het overlijden van mijn 

schoonmoeder in december  j.l  aan deze vreselijke 

ziekte, heb ik besloten om op de fiets vanuit Nieuw 

Weerdinge naar de top van de Mont Ventoux te 

fietsen.  

 

De top van de Mont Ventoux ligt op 2000 meter 

hoogte.  

 

Dit doe ik in 6 etappes, de eerste 2 etappes hebben een lengte van meer dan 200 kilometer, daarna 

gaat de afstand iets naar beneden. De totale lengte van de tocht is ongever  1300 kilometer. 

Ik vertrek op vrijdag 26 augustus vanaf het Dokter Beertaplein en kom aan op de top op woensdag 31 

augustus. 

Als ik de top van de Mont Ventoux bereikt heb, fiets ik vervolgens verder naar Montbrun. 

Hier zal ik mij  aansluiten bij de overige deelnemers, die daar zijn ondergebracht. 

Om dan vervolgens vrijdag 2 september nog een keer naar de top van de Mont Ventoux te fietsen. 

 

Op deze tocht word ik gesteund door mijn vrouw Marion en mijn zoon Brian. 

Marion is verantwoordelijk voor de verkenning van de route en verzorging. 

Brian is ook verantwoordelijk voor de verkenning van deroute en tevens is hij mecanicien. 

 

Het doel van deze tocht is om zoveel mogelijk geld in tezamelen tegen deze  vreselijke ziekte. 

De tocht heet “IEDEREEN VERDIENT EEN MORGEN TOCHT”, deze is ook te vinden op facebook. 

U kunt mij steunen door een bedrag over te maken op rekening nummer NL90RABO0321355555  

 

STICHTING MONT VENTOUX   TENNAME VAN JACOB BUITER. 

WANT IEDERE EURO IS ER ÉÉN IN DE STRIJD TEGEN KANKER 
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HET NOABERHUUS 

 

Zoekt u hulp bij het vinden van de weg in het steeds ingewikkelder wordende doolhof van instanties 

en wettelijke regelingen? Of zoekt u gewoon iemand die u ergens thuis mee moet helpen? Neem dan 

contact op met het Noaberhuus. Wat kan het Noaberhuus u bieden: 

 

Wat kan het Noaberhuus u bieden: 

Advies over zinvolle dagbesteding of sportmogelijkheden 

Meedenken over vragen rond zorg en ondersteuning thuis 

Informatie over activiteiten en mogelijkheden in uw omgeving 

Regelen van een maaltijdvoorziening 

Hulp bij het aanvragen van hulpmiddelen of woningaanpassingen 

Ondersteuning bij het invullen van formulieren of vragen over uw administratie 

Kleine klusjes in en rondom huis 

Vervoer naar ziekenhuis of andere zorginstelling 

Grofvuil wegbrengen 

Boodschappen halen 

Persoonlijke begeleiding 

Ondersteuning bij het vinden van een andere woning 

Vervanging van mantelzorg. 

 

Hoe kun je het Noaberhuus bereiken? 

 

                                          per telefoon:   0591-714724 

per e-mail:       zorg@demonden.info 

 

Of kom eens langs op de spreekuren: 

 

Maandag: De Badde, Nieuw-Weerdinge     13:00-17:00 uur 

Politie (wijkagent 15:00 – 17:00 uur) 

Sedna (13:00 – 17:00 uur) 

 

Vrijdag:  De Badde, Nieuw-Weerdinge     09:00 – 12:00 uur 

Mee Drenthe en Dorpenzorg 
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IN GESPREK MET……..LAMMIE WAGENAAR-LEGENDAL 

Op zondagavond 10 april was in de uitzending van 

Miljoenenjacht, het spel van de Postcode Loterij, te zien hoe 

Lammie een geldprijs van 2000 euro won. Vanuit Nieuw- 

Weerdinge waren er 50 deelnemers, die samen met een 

introducé mochten deelnemen aan deze show. Al deze 50 

Nieuwweerdingers hebben een barbecue gewonnen, 

waarvoor ze het ‘gereedschap’ meteen meekregen. De 

barbecue wordt nog nageleverd.  

Hoe is het met je? Goed hoor, maar wat een aandacht voor 

mij. Het was een gekkenhuis. In de trein naar huis kreeg ik al 

sms’jes. Ook zondagavond tijdens de uitzending. Whatsappjes, sms’jes en de telefoon bleef maar 

gaan. Maandagmorgen werd ik gebeld en overdag door veel mensen op straat aangesproken. Het 

heeft me wel overrompeld. Maar wel leuk hoor. En nu kom jij ook nog voor de Streekbode, ha, ha. 

Wat ga je met het geld doen? Dat zet ik mooi op de bank en kan ik te zijner tijd goed gebruiken voor 

een nieuwe fiets of voor bij een andere auto.  

Wanneer kreeg je bericht dat je naar de uitzending mocht? Op 19 februari kreeg ik een brief dat ik 

samen met 50 anderen uit Nieuw-Weerdinge geselecteerd was. We mochten allemaal een introducé 

meenemen. Samen met mijn schoondochter Patricia, ben ik met de trein naar de media arena in 

Amsterdam gegaan. De opnames waren op 8 april. Van tevoren moesten we een reglement 

ondertekenen, waarin stond dat je je moest gedragen, maar ook dat wanneer je een prijs had 

gewonnen, je terughoudend moest zijn met het vertellen daarover, voordat de uitzending op tv zou 

zijn.  

Hoeveel mensen waren er aanwezig? 500 deelnemers en 500 introducés. Alleen de deelnemers 

hadden een kastje waarmee je antwoord kon geven op de vragen. Het antwoord op de vraag 

waardoor ik achter de desk mocht plaatsnemen gaf Patricia mij. Toen Linda een aantal hints gaf over 

het antwoord en dat iemand uit Nieuw-Weerdinge het goed had, kreeg ik het wel erg warm.  

Met welke verwachting was je erna toe gegaan? Met geen verwachting, natuurlijk hadden we grapjes 

gemaakt over dat we met de trein heen gingen en met een auto weer thuis zouden komen. We 

gingen voor een leuke dag en dat werd het ook. Maar dat ik een prijs zou winnen en achter die desk 

plaats zou nemen, nee dat had ik nooit verwacht. 

Hoe ging het in zijn werk rondom de opnames? Om half één gingen de deuren open en konden we 

ons in laten schrijven. Het was zeer goed verzorgd, we kregen allemaal een uitgebreide lunch. Binnen 

in de zaal was er iemand, die op een erg grappige manier uitleg gaf over het spel. Ook kregen we nog 

een koffertje mee, met wat te eten voor die middag. Dat mochten we dan doen tijdens de 

onderbrekingen. De opnames duurden de hele middag, tussen elke ronde door moest er weer 

afgebroken en opgebouwd worden. Voordat ik achter de desk kwam, werd ik eerst gepoederd en 

daarna moest ik ook achter de schermen wachten, voordat ik weer op de tribune plaats kon nemen. 

Het was wel een hele ervaring. Je krijgt nu mee hoeveel mensen eraan zo’n show meewerken.  

Hoe was Linda de Mol? Zij is een laif wicht. Ze drukte zich nog even stijf tegen mij aan. Ik was best 

zenuwachtig, de anderen ook hoor. Maar ze probeerde me wel gerust te stellen.  
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Hoe heb je naar de uitzending gekeken? Ik wou eerst helemaal niet kijken, een foto van mezelf vind 

ik eigenlijk al niets, laat staan dat je op tv komt. Maar goed de kinderen wilden komen en samen 

hebben we gekeken. Het hield me wel de hele dag bezig.  

Van harte gefeliciteerd met deze prijs, ook voor alle andere barbecuewinnaars.  

GB 

 

 


