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                                              Jaargang 30                                                 Nummer: 6        8 november  2013 

 

 

 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS   (logo) 

 

Steeds meer mensen weten ons te vinden in “de Rank”. 

Daar zijn we blij mee. 

Wat nog niet helemaal duidelijk is; de KledingKringloop is voor u allen, iedereen is welkom.  

De kleding, schoenen en dergelijke wordt verkocht tegen een zeer gering bedrag. 

 

De gedachte leeft dat er betaald zou moeten worden als er kleding gebracht wordt. Maar het 

brengen is geheel gratis.  

Het is tenslotte zo, als er geen kleding gebracht wordt, is er ook geen KledingKringloop. 

We zijn daarom dan ook erg blij dat zoveel mensen niet alleen de weg weten te vinden naar de Rank, 

maar ook naar de inleverpunten. 

 

U mag goederen op de dinsdagen bij de Rank afgeven maar ook na een telefoontje bij ons thuis. 

Marleen Middel  Vennen 37  0591 527351 

Gretha  Bos  Mandebroek 2   0591 521600 

 

Dit jaar zijn wij nog een aantal dinsdagen geopend (van 11.00 uur tot 16.00 uur) en wel op 26 

november en 10 december. 

 

De Sinterklaastijd zit er weer aan te komen, voor velen een tijd waarop er op een creatieve manier 

met geld moet worden omgegaan. Als KledingKringloop willen we u hierin iets tegemoet komen.  

Op 26 november zal er daarom naast de kledinguitgifte een soort van Sinterklaasactie gehouden 

worden. Er mag per kind, van 0 tot 12 jaar, twee soorten speelgoed gratis uitzocht worden. 

 

 

Kom gerust es langs….. 

bij “de Rank", Weerdingerkanaal z.z. 119, misschien is er iets voor u bij. 

 

 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 

KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

24 november 

Plaats: Het Anker 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

  Eeuwigheidszondag 

1 december 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

  1e advent en bevestiging ambtsdrager  

  

Baptisten gemeente de Open Poort: 

24 november 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Schipper 

1 december 

Plaats: de Open Poort 

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 

 

Op 25 oktober, heb ik in de speeltuin tussen de 

Trippen en de Stobbe, een kinderjasje 

gevonden. 

Het gaat om een zwarte jas, maat 140 van het 

merk ONE by ONE. Tel. 06 25495226. 

 

Te koop: Onkruidbestrijding met roundup, 

mollenbestrijding, sloten opschonen en zaag-, snoei- en 

tuinonderhoud. Tel. 06 31082919, dhr. Wieringa 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN 

 

 

Op de foto ziet u de Gondelvaart aan het Weerdingerkanaal bij het Eerste Kruisdiep. 

Bij een feestelijk gebeuren werden vroeger gondelvaarten gehouden. 

Bij welke gelegenheid dit gebeuren op de foto plaats vond weet ik niet. 

Misschien bij het bevrijdingsfeest in 1945, of bij het vieren van het 75 jarig bestaan van Nieuw-

Weerdinge  in 1947. Het kan ook nog van de dertiger jaren van de vorige eeuw zijn. 

Wie weet het?                    Reactie 521703 B.B.  

 

 

ZATERDAG 7 DECEMBER WINTERFAIR IN DE OPEN POORT 

 

Zaterdag 7 december is er in de Baptistenkerk “de Open Poort” een winterfair. 

Aanvang 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 

Er is een boekentafel van Sola Scripturia en er kunnen kerstkaarten en andere leuke kaarten gekocht 

worden, en nog veel meer spullen. Ook is er een spelletjescircuit en hebben we lekkere snert! 

De opbrengst van het spelletjescircuit en van de snert, komt ten goede aan de voedselbank Nieuw-

Weerdinge. 

 

De Baptistenkerk staat aan het Gedempte Achterdiep 18 te Nieuw-Weerdinge. 

 

Kom allen, de koffie staat klaar! 

Commissie winterfair: Anneke, Siny en Anja    
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GEACHTE FRACTIEVOORZITTERS VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE EMMEN, 

Na lange en soms moeilijke overleggen tussen ons als samenwerkende “Overlegpartners de Monden” met de 

gemeente Emmen, is afgelopen jaar na overleg tussen de gemeente Emmen en dhr. H. Beerda van de provincie 

Drenthe, de verwachting gewekt, dat de rotonde in de N391 bij Pottendijk zou blijven bestaan. Dit is op 15-06-

2013 gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden en een dag later in Emmen.nu. Diverse van jullie fracties 

hebben daar destijds verheugd op gereageerd. De miljoenen die nodig waren om het onderliggend wegennet 

op te waarderen rondom de genoemde rotonde bij Pottendijk, zouden kunnen worden aangewend voor de 

upgrade van de weg Klazienaveen-Emmen. Een win-win situatie voor beide partijen. De verkeersdruk in de 

Mondendorpen zou niet meer onevenredig toenemen m.b.t. de minimale tijdswinst, die zou worden behaald 

met het verwijderen van rotonde Pottendijk en de weg Emmen-Klazinieveen zou de wel noodzakelijke upgrade 

kunnen krijgen. 

Nu schetst het onze allergrootste verbazing, dat in de definitieve uitwering van het GVVP er totaal niets is 

veranderd in de oorspronkelijke plannen, de rotonde weg en onze zienswijzen naar de prullenmand. De sluiting 

van de rotonde zelf, zal alleen al voor Nieuw-Weerdinge en Weerdinge een toename van 1000 voertuigen tot 

gevolg hebben. Uit metingen is vast komen te staan dat er ongeveer 1000 voertuigen per dag de huidige afslag 

Pottendijk gebruiken om van en naar Emmen te komen vanuit Nieuw-Weerdinge. Voor Roswinkel zal de 

verkeersdruk van en naar het lawaaicentrum Pottendijk enorm toenemen, door sluipverkeer vanuit  

noordelijke richting. Door het in gebruik nemen van de Thedinga Test Track, zullen er nog meer evenementen 

op Pottendijk plaats gaan vinden. Het verhaal vanuit de gemeente Emmen gaat, dat het bij de provincie ligt en 

vanuit de provincie wordt gezegd dat wanneer Emmen wil bijbetalen er best een ongelijkvloerse kruising met 

op en afritten op de huidige plek van de rotonde kan komen. Een kastje muur verhaal dus. Wij hebben 

inmiddels ook Herman Beerda gevraagd wat zijn afspraak met de gemeente destijds is geweest en hij schrijft 

terug dat die haaks staat op het definitieve GVVP.  

Hij zal acties binnen Provinciale Staten aanzetten om dit te achterhalen. Maar de tijd dringt, want het 

definitieve voorstel zal medio december door jullie als raad moeten worden beoordeeld. Wanneer de 

gemeenteraad er mee akkoord gaat, hebben wij in principe het nakijken en hebben we voor niets geageerd en 

zijn we volledig op het verkeerde been gezet. Uiteraard zullen wij wel alle tot onze mogelijkheden behorende 

vervolgstappen nemen, om alsnog dit plan van tafel te krijgen. 

Voor het dorp Weerdinge en ook Nieuw-Weerdinge speelt er nog een dreiging in het huidige GVVP. Door de 

sluiting van de afslag Emmen Noord, om de Hondsrugweg verkeersluw te maken, zal er nog meer verkeer vanaf 

de Frieslandroute via deze beide dorpen richting Groningen gaan. Gesprekken over het nemen van 

verkeersremmende maatregelen richting deze dorpen komen maar niet van de grond. Ook het instellen van 

snelheidsremmende maatregelen in Nieuw-Weerdinge op het Weerdingerkanaal n.z.  blijven ambtelijk hangen. 

Het lijkt er sterk op dat men vanuit de gemeente deze route weer als  stroomweg wil gaan gebruiken, om het 

dorp Emmen zelf te ontlasten, dit terwijl het Weerdingerkanaal n.z. voor jaren terug perse een erftoegangsweg 

moest worden. Dit zonder het wegbeeld echt te veranderen. De Mondendorpen worden dus dubbel gepakt 

voor wat betreft toenemend verkeer, door sluiting van de rotonde Pottendijk en het weren van 

landbouwverkeer op de rondweg, zal het zware landbouwverkeer weer door de dorpen moeten om hun 

bestemming te bereiken, het vrachtverkeer ten bate van de landbouw wordt weer door de dorpen gedrukt om 

het gebied tussen Nieuw-Weerdinge en Emmer-Compascuum te kunnen bereiken, forenzen moeten via Nieuw-

Weerdinge-Weerdinge van en naar Emmen. En de stroom verkeer vanaf de Frieslandroute zal ook zijn weg 

door deze dorpen moeten vinden. Eigenlijk wordt de oude N366 Emmen- Ter-Apel in ere hersteld. 

 

Wij als de 6 Erkend Overlegpartners in het Mondenkwadrant vragen nu dan ook rechtstreeks steun en hulp 
aan jullie als gemeenteraad om dit tij te keren en het GVVP in deze vorm niet door te laten gaan, door er 
geen goedkeuring aan te geven.  

 

Ook verzoeken wij jullie om jullie contacten bij de provincie te gebruiken om hier in mee te gaan. Wij voelen 

ons met de rug tegen de muur gezet door gemeente en provincie. Mede omdat wij in het voortraject nooit zijn 

gekend in de planvorming. Toen wij werden ingeseind met de zogenaamde luister en vertelronden, was het 

plan al in kannen en kruiken en moesten we een achterhoede gevecht gaan voeren om zaken nog ten goede te 

keren. Wij dachten hiermee succes te hebben gehad door de toezegging dat de rotonde Pottendijk zou blijven 

bestaan, maar gezien het definitieve GVVP dat wij de afgelopen week kregen toegestuurd, blijkt er helemaal 

niets te zijn veranderd t.o.v. de oorspronkelijke planvorming. 
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NIEUWS UIT DE TUIN…   

 

Geurende planten 

 

Van de vele heerlijk ruikende planten, heb ik er hier drie 

uitgekozen. In de kleine pot een Tijmplant, die maar een klein 

plekje nodig heeft.  Een plant die bij de deur, tussen de stenen 

of tegels of langs het pad, een heerlijke geur afgeeft als je er 

maar even aankomt. Maar je kunt het ook gewoon voor het 

raam zetten. Het is best eens het proberen waard. 

 

Er zijn meerdere soorten, waarvan sommige wel gebruikt 

worden in de keuken. Dat is ook zo met de Lavendel, de grote 

plant, die ik even uit de tuin heb gestoken. Ook hier zijn 

meerdere soorten van. Ze hebben mooi grijs blad, bloeien 

mooi, er komen veel vlinders op af en ze ruiken heerlijk. Als je 

ze niet afsnoeit kunnen het flinke planten worden zoals die op 

de foto, maar om ze mooier te houden, is het beter ze een stuk terug te snoeien. Ik doe dat soms 

kort na de bloei, soms in het voorjaar. Bij laat in de zomer snoeien, kunnen de nieuwe scheutjes 

‘stuk’ vriezen. En wie er ervaring mee heeft, doet het wel op zijn of haar eigen manier, die het beste 

gebleken is. Een plant waarvan het blad, als je het 

fijn wrijft, naar drop ruikt is de ‘dropplant’ de 

Agastache (in de grotere pot). Bloeit blauw-paars, 

is een stevige plant en trekt veel insecten en 

vlinders. Je kunt dus in meerdere opzichten plezier 

van deze plant hebben.  

 

Als je geen tuin hebt, maar alleen een balkon of 

bestrating, dan kun je met bijvoorbeeld deze drie 

planten apart in een pot of in een bak al veel 

plezier beleven. Er zijn meer geurende planten die 

een extraatje bijdragen en waarvoor wat 

informatie bij een tuincentrum de moeite waard 

kan zijn. 

 

 

 

 

 

J. Aay (eventuele reacties:      Noordveenkanaal n.z. 19,        tel: 0591-521809) 
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WERKZAAMHEDEN ZWEMBDAD DE WIEKE  

Zoals al in de vorige Streekbode is vermeld, zijn er in het 

afgelopen seizoen veel werkzaamheden en 

onderhoudswerkzaamheden geweest bij zwembad de Wieke, 

wordt er ook nu nog steeds gewerkt aan het groot 

onderhoud en zijn er enkele werkzaamheden gepland voor 

de maanden net voor de opening. Zodat seizoen 2014 

begonnen kan worden met een zwembad, dat weer aan alle gevraagde en benodigde eisen voldoet. 

 

Allereerst heeft gemeente Emmen begin dit jaar ook zwembad de Wieke, als 1 van 7 geprivatiseerde 

zwembaden en sporthallen, een budget toegewezen uit het zogenoemde Knelpuntenfonds. Een 

budget bestemd voor (achterstallig) groot onderhoud. Dit hebben we gebruikt en gaan we gebruiken 

om het onderhoud en de renovatie van de gehele machine- en pompenkamer aan te pakken, voor 

het renoveren, aanpassen en opnieuw coaten van de zandfilters, voor het vervangen van de 

tegelvloeren in de beide grote kleedhokken en voor het vervangen van de 11 zitbankjes in de kleine 

kleedhokjes. Voornamelijk door zelfwerkzaamheid van enkele vrijwilligers, zal er voldoende budget 

zijn om al deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. En hopelijk, blijft er dan nog ietwat budget 

over, om alle deuren en alle deurklinken van de kleine kleedhokjes ook weer een fris aanzien te 

geven. 

 

Voor het begin van seizoen 2013 is er een zeer groot lek in de watertoevoer en -afvoer ontdekt. Deze 

is door vrijwilligers met behulp van firma Goeree gerepareerd, zodat er, in vergelijking met vorig 

seizoen, beduidend minder water verbruikt is. Dit seizoen was het waterverbruik 2.198 m³ tegen 

5.673 m³ in het vorige seizoen.  

 

Zoals een ieder waarschijnlijk al heeft gelezen, heeft de gemeente Emmen geld beschikbaar gesteld 

voor de 7 geprivatiseerde zwembaden en sporthallen in de gemeente, voor de aanschaf van 

zonnepanelen. Dit namens Educohof, het duurzaamheidpodium van de gemeente Emmen, om zo, 

daar waar mogelijk, het overstappen naar duurzame energie te stimuleren en de reductie van CO2-

uitstoot te realiseren. Het zwembadbestuur heeft offertes opgevraagd, meerdere prijzen vergeleken 

en heeft firma Goeree de opdracht tot plaatsing van 26 zonnepanelen gegeven. Zwembad de Wieke, 

zal door aanschaf en plaatsing van deze zonnepanelen, het stroomverbruik hopelijk met 10% kunnen 

verminderen. Per seizoen is het gemiddelde stroomverbruik 59.000 kWh, voornamelijk door de grote 

pompen. Het gemiddeld gasverbruik is 12.000 m³. 

 

Toekomstige investeringen in uitbreiding van het aantal zonnepanelen, zullen een nog grotere 

vermindering van het stroomverbruik geven. Zodat de aanvraag voor het Knelpuntenfonds 2014 

gericht zal zijn op de aanschaf van meer zonnepanelen, naast een bijdrage voor het onderhoud en de 

controle van het hijs- en takelsysteem van de dekkleden. Dit noodzakelijke onderhoud aan het hijs- 

en takelsysteem zal hopelijk voor aanvang van het seizoen 2014 kunnen plaatsvinden. 
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Jammer genoeg zijn er (weer) insluipingen en vernielingen geweest op het zwembadterrein. Dat is zo 

zonde, want het gaat om onze gezamenlijke eigendommen, eigendommen die nodig zijn om het 

zwembad te kunnen openen en open te kunnen houden voor u als bezoeker en gebruiker. De schade 

aan de deur en de deurklink kon door een vrijwilliger, gelukkig zonder al te veel kosten, zoveel 

mogelijk hersteld worden.  

  

Voor het begin van het seizoen, gedurende het seizoen en ook na afloop, zijn enkele vrijwilligers 

bezig geweest met het groenonderhoud. Voor aanvang van seizoen 2014 zal het groot onderhoud 

aan de groenvoorziening opnieuw opgepakt worden door enkele vrijwilligers, waarbij alle hulp 

uiteraard welkom is.  

 

Daarom nogmaals: zonder vrijwilligers kan ons zwembad absoluut niet bestaan. En we zullen in de 

toekomst op een nog grotere groep mensen een beroep moeten doen, om zodoende er met elkaar 

voor te zorgen, dat het zwembad ook in de toekomst bestaansrecht heeft, dat het zwembad ook 

aankomend seizoen weer open kan en dat het zwembad open kan blijven.  

 

Het bestuur wenst wij u prettige wintermaanden. 

Derk-Jan Smith voorzitter, Carla Neef vicevoorzitter, Francisca Minnaar secretaris,  

Jannet Hofman penningmeester, Uinko Brouwer, Gerard Hilgen, Anno Schimmel. 

 

 

HARTELIJK DANK 

 

 

 

 

 

 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling, 

die wij van u mochten ontvangen, 

na het overlijden van mijn man, onze pa en opa 

 

Koos de Vries 

 

zeggen wij u hartelijk dank. 

 

B. de Vries-Duursma, 

kinderen en kleinkinderen 

 

Emmen, november 2013. 
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                              KERSTMARKT 

                    DIERENWEIDE DE WENKE 
 

Zondag 15 december van 14.00 uur t/m 18.00 uur. 
 

De vrijwilligers van de Wenke nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op onze 

kerstmarkt!! 

 

Natuurlijk om wat extra inkomsten te krijgen om de dieren de winter door te helpen 

,maar zeer zeker ook voor de gezelligheid en het samen zijn …… 

DE KERSTMAN IS AANWEZIG MET WAT LEKKERS VOOR DE KINDEREN. 

 

Aan de achterkant van deze flyer staat een KLEURPLAAT voor de kinderen, kleur deze 

zo mooi mogelijk , er zijn 3 prijsjes te winnen in de categorie :  0 t/m 4 jaar, 5 t/m 8 jaar, 

9 t/m 12 jaar. 

Inleveren tijdens de markt , uitslag is aan het einde van de markt, maar wordt ook 

vermeld in de streekbode. 

 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door PETER GELLINK. 

Ook DE BADDEZANGERS zullen wat gezellige kerstnummers ten gehore brengen. 

Verder ontbreken de winterse hapjes en drankjes niet, tegen een kleine vergoeding zoals  

 

 

SNERT, BROODJE WORST, GLUHWEIN, KNIEPERTJES, KOFFIE/THEE , 

WARME CHOCOLADEMELK. 

 

 

Ook is er een verkoop van kerst- en kleine spulletjes…….. 

We hopen dat veel mensen een bezoekje aan de markt zullen brengen waarbij de 

NADRUK ligt op gezelligheid en het samenzijn!!! 

 

 

DUS ZEKER EEN BEZOEK WAARD 
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TITAN-NIEUWS 

TITAN heeft geen punten kunnen toevoegen aan het totaal. In de uitwedstrijd tegen Actief uit Eelde, 

werd voor rust onder de maat gepresteerd. Actief was beter en effectiever en nam een 2 – 0 

voorsprong. Toen TITAN nog voor rust met tien man verder moest, leek de 

wedstrijd al gespeeld. Gek genoeg presteerde TITAN na rust met z’n tienen 

beter, dan voor rust. Dit resulteerde vlak voor het einde nog in de 

aansluitingstreffer, maar goed beschouwd is er geen moment in de 

wedstrijd uitzicht geweest op een punt. De week erop stond de 

thuiswedstrijd tegen Rolder Boys op het programma. Het veld was echter 

door de vele regenval onbespeelbaar geworden, waardoor de 

wedstrijd moest worden afgelast. Mogelijk wordt deze wedstrijd ingehaald op 24 november, maar 

dat is op dit moment nog niet zeker. Volgens het speelschema is de eerstvolgende thuiswedstrijd: 

 

Zondag 1 december TITAN – Annen Aanvang: 14.00 uur 

 

U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat! 

 

 

DONATEURS STREEKBODE 

Bij bijna iedereen zijn we langs geweest, met de donateurkaarten.  

Hebben we u niet thuis getroffen, maar wel een kaartje achtergelaten, wilt u dan € 5,00 overmaken 

op rekening 345914600 o.v.v. uw naam en adres. Bent u nog geen donateur, maar wilt u dat wel 

worden, dan kunt u onder vermelding van uw naam en adres € 5,00 overmaken op bovenstaand 

bankrekeningnummer. 

Alvast bedankt, het bestuur Stichting Dorpskrant 

 

 

MONDENZORG(T) GENOMINEERD VOOR 

 LANDELIJKE VRIJWILLIGERSPRIJS  

Mondenzorg(t) is genomineerd voor een landelijke 

vrijwilligersprijs vanuit MOVISIE en dat willen wij uiteraard 

graag wereldkundig maken. Een enorme opsteker voor ons 

en voor het gebied hier in de gemeente Emmen. Ik zou dan 

ook willen vragen ons te helpen dit te publiceren. 

Bekendheid voor de Noaberhuuzn, die volledig op vrijwilligers draaien in een zorgproject, dat ook 

volledig door vrijwilligers en vanuit de samenleving hier is opgezet. Mondenzorg(t) de Noaberhuuzn, 

vrijwilligers uit het gebied en ruim 60 aangesloten organisaties en instanties geven ruim 15000 

mensen de meest laagdrempelige toegang tot zorg en hulp. In de uitvoering werken vrijwilligers en 

professionals schouder aan schouder en helpen en versterken elkaar daar waar mogelijk. 

 

W. Katoen 

 



De Streekbode  -  22 november  2013 
 

 

 

 

 

11

SDG/JULIANA, LIVE IN CONCERT MET ERWIN DE VRIES, FANTASTISCH! 

 

In één van de eerdere Streekbodes werd het al aangekondigd: Het beloofde een uniek concert te 

worden met vele gezichten. En dat werd het. Typische fanfarestukken, pop, Hollandse hits en 

natuurlijk de begeleiding van de liedjes van de bekende Groningse zanger/ tekstschrijver, troubadour 

Erwin de Vries. Dit alles om te laten zien, dat de mogelijkheden van blaasmuziek vrijwel onbegrensd 

is. Maar bovenal heeft SDG/Juliana met dit enthousiaste, humoristische en veelzijdige concert laten 

zien wat haar eigen niveau is en welke mogelijkheden en talenten 

zij in huis heeft. De ‘volle bak’ (250 mensen) in de Mondenhal 

(eerste concert) kan met zekerheid zeggen dat blaasmuziek, 

SDG/Juliana, niet oubollig of stoffig is. Nee, zoals presentator van 

de avond en dj Feike van de Berg zei: “Blaasmuziek is Cool”.  

 

Nadat het idee werd geboren om iets te doen aan promotie en 

imagoverbetering werd o.a. contact gezocht met de Groningse 

streektaal zanger Erwin de Vries. ‘Wereldberoemd’ in Groningen. 

Na een bezoek thuis in Meeden van Bram van Wijk, was de 

troubadour meteen enthousiast. Drie bestaande arrangementen 

van Jacob de Haan, bekende arrangeur blaasmuziek, werden bewerkt. De dirigent, Frank Ritsema, 

heeft er twee gemaakt en Albert van Wijk heeft er één gemaakt. De Vries heeft al eerder opgetreden 

met de Johan Willem Friso kapel en het Noord Nederlands Orkest. 

 

Slechts één keer werd er samen gerepeteerd en volgens de Vries heeft de groep in een paar weken 

tijd een fantastisch niveau bereikt. Hij was vol lof over de dirigent en zijn team. Hij genoot tijdens het 

concert wat resulteerde in een aantal extra liedjes, buiten het vastgestelde programma om. Erwin de 

Vries, “Ik hou van het spelen voor een kleine gemeenschap, het spanningsveld bevalt mij wel. De 

interactie met dit publiek was leuk, goed en gezellig.” Op de vraag waarom hij op blote voeten 

optreed antwoordt hij, “ Waarom niet, het geeft een gevoel van vrijheid, iets aards. Het is na verloop 

van tijd ook een soort van imago van mij geworden.” Kijk voor beelden naar de drie filmpjes die staan 

op Youtube. Het nummer De Polder, Mien Toentje en Dank Allegro zijn hier onder begeleiding van 

SDG/Juliana te zien.  

 

De Vries concentreert zich momenteel op het voorbereiden van zijn theaterprogramma, optredens 

met zijn eigen band en het opnemen van een nieuwe cd, die ergens volgend jaar uitkomt. 

SDG/Juliana geniet na, treedt op, hoopt op veel nieuwe leden en bereid wellicht een nieuw concert 

voor met… Daniel Lohues, Op Fietse of…. Piter Wilkens, Op ‘e Fyts. 

GB   
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ZONNEBLOEM NIEUW-WEERDINGE 

Vrijdag 2 november hebben de vrijwilligers weer een 

spelletjesavond voor de gasten georganiseerd. 

Het was wederom weer erg gezellig. 

We hebben met elkaar oude Hollandse spelletjes 

gedaan. Met af en toe een hapje en een drankje. Er waren een paar prijsjes beschikbaar voor de 

nummers 1, 2 en 3 en er was een poedelprijs. We hopen iedereen weer te zien op zaterdagavond 30 

november, op onze zwarte pieten bingo met vele leuke prijzen. Iedereen hartelijk bedankt. 

 

Namens de vrijwilligers, 

Zonnebloem Nieuw-Weerdinge 

 

 

BEDANKT INWONERS VAN NIEUW-WEERDINGE EN ROSWINKEL 

Ik wil de inwoners van Nieuw-Weerdinge en Roswinkel bedanken voor hun 

bijdrage aan  de collecte voor ALZHEIMER, die 591,54 euro heeft opgebracht. 

 

Nogmaals bedankt. 

De collecte organisator van  ALZHEIMER NEDERLAND 

 

 

                            

CAFÉ OOSTERHOF PRESENTEERT: 

 
Wij willen u graag vertellen over de mogelijkheden binnen ons bedrijf. 

De “grote zaal” is weer beschikbaar voor al uw bruiloften en partijen. 

De komende tijd organiseren wij het volgende: 

 

23 november  Back to the 80’s Party 

       Live band “Fruitcake” 

       Voorverkoop € 5,= en aan de kassa € 7,50 

 

30 november   Eppies Darttoernooi 

       Single 

       Inschrijving kost € 7,50 

 

24 december  KERSTBINGO 

       € 10,= ( 8 ronden ) 

       € 5,= voor de SUPERRONDE   

        Opgave vóór 14 december 

 

26 december   2e Kerstdag, Stampotbuffet 
      Bij voldoende opgave vóór 14 december, € 10,= p.p. 

 Aansluitend een gezellige muziekavond, met de talentvolle                   

 zangeres “SILVIA 
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Eind januari 2014 gaan wij, Gonny Brunia en Carin Bosklopper, een 
schaatsavontuur aan. We gaan deelnemen aan de Alternatieve 
Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. Doel van ons 

Weissensee avontuur is natuurlijk om die 200 kilometer te schaatsen.  
 

Echter spontaan werd ook het idee geboren, om onze sportieve 
uitdaging te koppelen aan een goed doel.    En wat is er nou mooier, om 
door middel van sport, geld in te zamelen voor sportverenigingen in ons 
eigen dorp. Na onze tocht, wordt de totale opbrengst evenredig verdeeld 

onder een aantal sportverenigingen in Nieuw-Weerdinge. 

 

 

 

 

Door middel van een kleine bijdrage steunt u uw kind, 

kleinkind of partner in het beoefenen van een sport. 
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 Samen_Werken_aan_Werk  met  MaMoKo in de Badde. Kom 2 december in ieder geval.  

 

Elke maandag tot eind 2013 is het project Samen_Werken_aan _Werk in de Badde. 

Samen_Werken_aan_Werk is het project door en voor werkzoekenden en is onderdeel van 

het Mondenzorg project. De MaMoKo, de Maandag Morgen Koffieochtend, is van half 10 tot  

half 12. Ontmoet collega’s onder het genot van een kop koffie (met keek op werk). Help 

elkaar met het zoeken en vinden van werk. Er zijn PC’s beschikbaar, om via internet,  

websites met vacatures te benaderen en wegwijs te raken in het gebruik van social media, in 

de zoektocht naar werk. 

 

Kom 2 december 2013 naar de MaMoKo, want wethouder Jumelet zal hier ook bij aanwezig 

zijn.  Inspiratie om (nieuwe) activiteiten te ondernemen in de zoektocht naar werk. Creëren 

van werk of netwerken. Het is allemaal mogelijk. 

 

Werkzoekend en geïnteresseerd in een positieve start van de week, kom naar de MaMoKo in 

de Badde. Houd Twitter (@SWaW0591) en de Facebook (SWAW Samen Werken aan Werk) 

in de gaten. De bijeenkomsten in de Badde zijn tot nu toe gratis, de kosten voor koffie en 

thee zijn voor eigen rekening.  

 

Informatie of aanmelden kan per e-mail naar SWaW@kpnmail.nl of telefonisch op 06-
10274475. Of via het Noaberhuus Nieuw-Weerdinge swaw@demonden.info of telefonisch 

0591-714724. Aanmelding voor de MaMoKo is niet verplicht maar zou wel fijn zijn, zodat er 

voor voldoende koffie gezorgd kan worden. 
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Hallo lieve ouders/verzorgers, 

 

Het hoogtepunt ieder jaar is natuurlijk wel om met het 't Koppeltje weer een  

weekend mee te gaan naar de kinderen in Nieuw Weerdinge en omstreken. 

 

het is vanaf nu dan ook weer mogelijk mij te boeken 

zodat ik uw kind(eren) kan bezoeken 

dus wilt u voor uw kind(eren) echt vertier 

stop dan met zoeken en boekt u mij hier 

 

Groeten de Sint en zijn Pieten 

 

Wij zijn op 30 november en 1 december in Nieuw-Weerdinge 

 

U kunt mij bereiken na 13.00 uur op 06 48 20 43 46 

                                                 of via blondebep@ziggo.nl 

 

 
 

 

 

 

 


