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                                              Jaargang  33                                              Nummer:  5      22  november 2018 

 

 

 

  

 

STICHTING SINTERKLAAS INTOCHT 

 

Geachte inwoners van Nieuw Weerdinge. Het is bijna zover dat de Goedheilig man ons dorp komt 

bezoeken. Met een groep vrijwilligers is het ons weer gelukt om de intocht dit jaar door te laten 

gaan. En wel op 24 november a.s. Al was het moeilijk om de begroting sluitend te krijgen en daarom 

deze schreeuw om aandacht.  

 

Wij willen u als inwoner vragen om een vrijwillige bijdrage om dit kinderfeest te blijven behouden 

voor ons dorp. Zonder steun gaat dit echter niet. We hebben gehoord dat het overmaken voor wat 

problemen zorgde. Hebben dit met de bank kort gesloten. Bij het volgende invullen zou het moeten 

lukken.  

 

Rekening nummer: NL02RBRB0706672933. Tnv  Stichting Sinterklaas intocht Nieuw..  

 

Wij hopen op uw steun. Mocht u alsnog vragen hebben kunt u contact op 

nemen met een van de bestuursleden of via onderstaand correspondentie 

adres. Tevens zal er een vrije gift bus staan bij de bekende bezoek plaatsen 

van de Sint. Bakkerij Bos en bij het Beertaplein. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur  Stichting Sinterklaas intocht Nieuw Weerdinge. 

• Martin Rengers,  

• Jaqueliene Rengers,  

• Dennis Soetevent,   

• Jeanet de Goede,  

• Janny Regts.  

• Correspondentie adres:  Vennen 7  -   7831 KA 

 

 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:   
Ginie de Vries   521365   Gonny Brunia - Weerdingerkanaal NZ 122 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

25 november 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten, Eeuwigheidzondag 

 

2 december 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten, Kinderdienst en Eerste adventszondag 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

25 november 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. A.Schipper 

 

2 december 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Heilig Avondmaal 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Gevraagd: oud ijzer en metalen.  

Wordt gratis afgehaald. Bellen na 16.00 uur.  

Handelsonderneming Sanders-Stap. Tel: 06 55808002 
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ONTDEK HET PLEKJE 

En we hebben een winnaar!!!!. Van de ingeleverde alle 4 verschillende 

oplossingen was er één de juiste. Jakob Faber weet dat dit ‘Smook zien 

Wieke’ is. Vanuit het Vledderdiep het kanaal aan de linkerkant, richting de 

weg naar de Valtherblokken.   

 

 

 

 

 

 

 

Van welk object in Nieuw Weerdinge is deze detail foto gemaakt? 

Geef de oplossing door en maak kans op een droge worst gemaakt 

door onze slagers. Veel Succes. Oplossingen kunnen ingeleverd 

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

Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 0591-522091.  
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Westerstraat 211 Ter Apel 

Op de plaats waar dit oude pand staat 

afgebeeld bestond altijd al een cafebedrijf. 

Omstreeks 1910 was het ‘Café Eleveld’ en later 

was het’ De Drie Gemeenten’. De heer Eleveld 

was tevens architect aannemer. Later werd er 

de discotheek‘Bermuda’gevestigd 

 

Weerdingerkanaal nz 241 

Ook dit pand was vanouds een cafébedrijf, genaamd 

café Bron, Kremer, Tapken en de Brug. Later is het 

geheel verbouwd en kreeg het meerdere 

horecafuncties, bekend onder de naam 

Horecacentrum Texas City. Daarna was het bekend 

onder de naam Viper. Nu zit pizzeria “Mama Mia er 

nog in. 

 

 

 

Weer

dinge

rkana

al nz 

7 

De heer dokter richtte hier zijn 

café op met de naam 

‘Veenlust’. Dit werd later café 

Grooten. Het cafe heeft 

meerdere eigenaren gekend 

en was het meest bekend als 

‘Cafe-Bar-Dancing  Wessels.  

Nadat het is afgebrand is hier een dubbel woonhuis gebouwd. 
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BEDANKT 

Ik wil de inwoners van Nieuw Weerdinge bedanken voor hun bijdrage aan De COLLECTE voor 

ALZHEIMER, die €467,86 heeft opgebracht.  

De collecte organisator van  ALZHEIMER NEDERLAND 

 

 

DE VOLKSTUINEN IN NIEUW WEERDINGE 

Er is veel gebeurd in de tuinen de afgelopen maanden, er was veel belangstelling voor 

de nog lege percelen, inmiddels zijn die allemaal voorzien van een eigenaar. Eén 

perceel wordt gebruikt om voederbieten voor het dierenpark “de Wenke” te 

verbouwen. Wij hebben heel veel hulp gehad van Plaatselijk Belang en de Gemeente 

om er iets moois van te maken. Het hele gebied is omheind met een mooi hek, er is een 

schuur geplaatst voor opslag van materiaal, een bron geslagen en een pomp erop zodat we onze 

planten van water kunnen voorzien en er wordt t.z.t een kas geplaatst. Het 

perceel voederbieten is gerooid door de mensen van het dierenparkje en zij 

verzorgen ook de bemesting vanuit het dierenparkje naar de tuinen, jong en 

oud helpen hieraan mee. De samenwerking op deze manier is voor 

iedereen heel plezierig. Omdat de tuinen er nu een beetje leeg bij liggen 

hebben we besloten de feestelijke opening van de volkstuinen in het 

voorjaar te houden, dan wordt ook de naam onthuld die door een dorpsbewoner is bedacht. Hier 

hoort u later meer over. 

 

De tuinmannen. 

 

 

 

KNIEPERTJESACTIE 

De voorbereidingen zijn al in volle gang. Van maandag 26 tot en met vrijdag 30 november worden de 

kniepertjes en rolletjes weer gebakken. De jeugdhaven achter de kerk wordt in deze week 

omgetoverd tot een geoliede ‘Bakfabriek’ met zeer, al jarenlang, ervaren personeel. Kom gerust eens 

een kijkje nemen, de koffie staat klaar. Bestellingen kunnen nu al worden doorgegeven aan Roelof 

Meursing op telefoonnummer 522868 of 06-15368826 of via meursingroelof38@gmail.com of bij 

Anna Boerma op telefoonnummer 0599-481726 of 06-10785353. Kniepertjes en rolletjes: 1 zakje 

voor €2,50, 3 voor €7,00.  

THEMADIENST ‘OPEN DE DEUR, WANT ER KOMT IEMAND’ 

Op zondag 2 december organiseert de kinderkerk een speciale, verrassende dienst voor jong en oud 

met het bovenstaande thema. We nodigen echt iedereen uit om met elkaar deze dienst, uitgevoerd 

door de kinderen, te beleven. Open je eigen deur, kom in beweging, ga op weg en laat je verrassen. 

De deur van de kerk is niet op slot, maar open, voor iedereen.
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NIEUWS VAN UW BIBLIOTHEEK  

 

KLIK EN TIK   

Elke woensdagochtend van 11:00 tot 13:00 is er in de 

bibliotheek in Emmer-Compascuum een cursus op eigen 

tempo voor tablet- en computergebruik: Klik en Tik. U kunt 

hier stap voor stap leren hoe u van de computer gebruik 

kunt maken. U hoeft geen eigen computer mee te nemen, 

die zijn er in de bibliotheek. Heeftu wel een laptop of tablet, dan is het heel handig om die mee te 

nemen.  Deelname is gratis. En de koffie staat klaar.  

HAAK- EN /HANDWERKGROEP: Elke maandag van 15:15-16:15 is er een groep hakers en 

handwerkers in de bibliotheek. Kom gezellig en  vrijblijvend langs om kennis te maken en samen te 

handwerken. Voor alle leeftijden!  

ALVAST VOOR IN UW AGENDA:  

13 december 19:00 – 20:30 uur Workshop Handletteren door Nelleke van den Berg, kosten €5,--  

opgave via de website. Vol is vol!  

 

19 december: Inloopmiddag oude films van Emmer-Compascuum en omgeving.  14:00 – 16:00 uur. 

Gratis activiteit. Inleiding door Gerrie van der Veen.  

 

BEZORGSERVICE  

Bent u niet in staat om naar ons toe te komen door ziekte of lichamelijke beperkingen? 

Bel dan voor een afspraak met de speciale vrijwilliger die u de boeken kan thuisbrengen! Zij overlegt 

met u welke boeken u wilt lezen en haalt en brengt de materialen aan huis! Mailen kan ook: 

info@bibliotheekemmercompascuum.nl 

Openingstijden Bibliotheek Emmer-Compascuum  

Maandag: 11.00 - 17.00 uur.  Vanaf 14.00 uur is er een bibliothecaris aanwezig.  

Woensdag: 11.00 - 17.00 uur.   Vanaf 11.00 uur is er een bibliothecaris aanwezig.  

Donderdag:  11.00 - 20.00 uur. Vanaf 14.00 uur is er een bibliothecaris aanwezig  

 

Bibliobustijden: de haltetijden van de Bibliobus zijn:  

Donderdag  13:10- 14:20 ’t Koppel 

Donderdag  19:00-20:00 De Badde 

Vrijdag  13:20-14:05 Bentetop 

Vrijdag  14:10-15:10 ’t Koppel  

De bibliobus is er ook voor volwassenen. Bovendien 

kunt u ook materialen ophalen die u heeft 

gereserveerd.  

 

 Met vriendelijke groet, Jannie Kuipers, 

bibliotheekleider de Monden  

Telnr: 0591 351460  
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Voor Jordy 

 

Er was een stille tocht vandaag -  maar niet op de tv. 

De stilte trok nu door ons dorp en stil liepen we mee. 

Ik kende jou wel van gezicht, jij groette iedereen. 

Een jonge gast vol vrolijkheid. Je ging veel te vroeg heen. 

 

Op een foto in de kantine straalt jouw levenslust. 

Het is er stil, alsof verdriet alles heeft uitgeblust. 

Zomaar in één dreun was jij weg, terwijl ik hier nog sta. 

Die dreun bracht diepe stilte – en die stilte dreunt nu na. 

 

Maar in het donker buiten vormt zich een stoet van licht. 

Het fakkelvuur van vriendschap beschijnt nu ons gezicht. 

Verbonden in verdriet zijn vrienden naast elkaar gaan staan. 

Verbondenheid in vriendschap steekt nu alle fakkels aan. 

 

Zo lopen we nu zwijgend toch veelzeggend over straat. 

Een stoet die bij een boom bloemen en lichtjes achterlaat. 

Fakkels en rook, wit rood en blauw brengen jou daar een groet. 

Wie hoopt dan niet dat hij geliefden ooit weer eens ontmoet? 

 

We maken in het donker een lichtkring om jou heen. 

Waar vriendschap is en liefde, loopt niemand ooit alleen. 

Ik kende jou wel van gezicht, jij groette iedereen. 

Wat jij ons gaf in ’t groot of klein, dat gaat nooit van ons heen. 

 

Van een dorpsgenoot 

 

(naam bekend bij redactie) 
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TIEN JAAR TRI FYSIO WORDT GOED GEVIERD 

Fysiotherapiepraktijk Tri Fysio, met locaties in Ter Apel, 

Nieuw-Weerdinge en Sellingen bestaat tien jaar. Na 

overname in 2008 is de praktijk bedrijfsmatig flink gegroeid. 

Bestond het team eerst uit 5 therapeuten, vandaag de dag werken er naast de eigenaren Monique 

Boets-Hamstra en Ellen Smit nog 8 fysiotherapeuten en 2 secretaresses. 

De fysiotherapeuten van Tri Fysio hebben naast hun brede vakkennis ook allen hun specialisatie. Zo 

zijn er een manueel therapeut (en een tweede in opleiding), een oedeemtherapeut en een 

kinderfysiotherapeut (in opleiding) aanwezig in het team. “En we zijn nog op zoek naar een 

bekkenfysiotherapeut om ons team te versterken, maar die zijn bijzonder schaars”, begint Monique 

Boets- Hamstra. In het kader van kwaliteitsvergroting neemt de praktijk deel aan diverse netwerken, 

zoals het schoudernetwerk, claudicationetwerk, longnetwerk en parkinsonnetwerk. Daarnaast is de 

praktijk al enige jaren een zogeheten plus praktijk. Voor dit kwaliteitskeurmerk moet Tri Fysio 

tweejaarlijks een audit succesvol afronden. Komende decembermaand is dat moment weer zover.  

“En dat zien we met veel vertrouwen tegemoet”, zegt Ellen Smit. In de hoofdvestiging in Ter Apel is 

een grote oefenzaal waar van alles gebeurd op het gebied van de fysieke gesteldheid. Naast 

oefeningen met de individuele patiënt wordt er ook in groepsverband trainingen loopvaardigheid 

gegeven aan mensen met balansstoornissen. “En we zijn afgelopen jaar in samenwerking met een 

verloskundige uit de omgeving gestart met de cursus Energiek Zwanger. Een heel leuke cursus van 

vijf lessen waarin veel aandacht is voor conditie, kracht, stabiliteit en coördinatie. En het contact met 

de moeders in spe onderling is natuurlijk ontzettend leuk!”, aldus Monique. 

Om het tienjarig bestaan te vieren heeft het team een avontuurlijk weekend beleefd. De cliënten van 

Tri Fysio krijgen de komende tijd allemaal een stressballetje voorzien van het bedrijfslogo. “Onder 

het mom van ‘Tri Fysio, 

voor minder stress in je 

leven”, lacht Monique. 

“Daarnaast hebben we nog 

een leuke winactie gehad 

die via onze 

Facebookpagina gevolgd 

kon worden. We willen de 

mensen natuurlijk 

bedanken voor alweer tien 

jaar vertrouwen in ons “, 

vult Ellen haar compagnon 

aan. 
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WIE WINT DE PLUIM 2018 

Het einde van het jaar is weer in zicht en de voorbereidingen voor de 

Nieuwjaars receptie zijn weer begonnen.  

De jacht op de felbegeerde Pluim van Nieuw-Weerdinge is weer losgebrand. 

Wij roepen daarom alle Nieuwweerdingers op om dorpsgenoten op te 

geven, waarvan zij denken dat deze persoon of groep  de Pluim heeft 

verdiend. 

De kandidaten zijn vrijwilligers of een groepje vrijwilligers die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor 

hun vereniging of club en daarmee ons dorp op een positieve wijze in het nieuws hebben gebracht.  

 

De aanmelding moet worden voorzien van de naam van de 

melder, de naam van de kandidaat en een duidelijke motivatie 

waarom de kandidaat in aanmerking komt voor de Pluim. De 

aanmelding kan vanaf 5 november worden gedeponeerd in de 

daarvoor bestemde bus in de Badde. Via de computer kan ook.  

Op het e-mail adres depluim2018@gmail.com  kunt u uw 

kandidaat aanmelden.  

Uw melding moet uiterlijk 24 

november bij ons binnen zijn. 

 

De Pluimcommissie selecteert uit alle aanmeldingen de 

genomineerden. Deze worden vervolgens bekendgemaakt in de 

Streekbode. De Nieuwweerdingers kunnen daarna uit de 

genomineerden  hun kandidaat voor de Pluim kiezen. 

 

Tijdens de Nieuwjaars receptie op vrijdag 11 januari wordt de 

winnaar van de Pluim bekendgemaakt. Deze verkiezing maakt deel uit van een gezellige avond met 

muziek, zang en sketches. Het is vooral een prachtige gelegenheid voor onze nieuwe inwoners om 

kennis te maken met elkaar en met de medebewoners van het dorp. 

 

Noteer deze datum dus alvast in uw agenda! 

De voorbereidingscommissie 
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NWVV/Titan JO-19 – SPW JO-19 

 

Vandaag mocht JO-19 aantreden tegen de leeftijdsgenoten van SPW. Wat vooraf al 

een moeilijke wedstrijd leek te worden werd werkelijkheid. Na twee goede aanvallen 

van SPW kwamen zij op een 0 – 2 voorsprong. JO-19 moest op zoek naar de aanval 

om voor de rust nog een aansluitingstreffer te maken. Een goede aanval van de JO-19 

leverde dan ook de 1-2 op het bord en met deze stand gingen de teams de rust in. In 

de tweede helft moest er uit een ander vaatje getapt worden om deze lastige 

wedstrijd nog te willen winnen. Dit was dan ook wat de JO-19 deed, er werd op een 

andere manier gevoetbald.  Ze gingen door tot het laatste eind en door twee goede 

aanvallen leverde het een moeizame 3-2 overwinning op.  

 

Kerst Shoppen in Oberhausen, zondag 16 december 2018 

 

 

NIEUW-WEERDINGE - Titan is tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. In eigen huis ging 

het met 1-2 onderuit tegen naaste concurrent HODO, dat Titan nu weer op een punt is genaderd.  

 

Het eerste deel van de wedstrijd was rommelig en onverzorgd te noemen, beide teams hanteerden veelal 

de lange bal. Het resulteerde ook in wat ruwer spel en dat leverde aan beide kanten dan ook een aantal 

gele kaarten op. Het waren de bezoekers die in de 18e minuut op voorsprong kwamen. Een lange bal van 

de doelman van de tegenpartij kwam terecht bij een van hun spelers, die alleen voor doelman Remon 

Poede niet faalde: 0-1. Titan raakte niet van de leg en begon meer druk te geven en dat resulteerde na 

ongeveer een half uur spelen in de gelijkmaker. Peter Stap was de maker van de 1-1, na alert te zijn bij een 

scrimmage schoot hij raak. Even later had het ook 2-1 kunnen staan, maar Rick Hendriks zag een harde 

pegel langs de verkeerde kant van de paal suizen.  

 

Met een 1-1 tussenstand zochten beide teams de kleedkamer op. Titan bleef ook na rust de aanval zoeken, 

maar opnieuw was het HODO dat ongeveer na een kwartier spelen scoorde. HODO kreeg daarna nog een 

goede mogelijkheid om te scoren, maar ook Titan kreeg nog kansen op de gelijkmaker. Het bleef dus lang 

spannend ter meer HODO in de slotfase nog met tien man verder moest na een rode kaart (2x geel). Titan 

probeerde met een slotoffensief nog om een gelijkspel eruit te halen, maar de defensie van de gasten 

capituleerde niet en zo was de eerste nederlaag een feit voor Titan.  

 

Dames 1 boekt eerste overwinning van het seizoen  

Na twee weken geen wedstrijd te hebben gespeeld mocht Dames 1 op 3 november weer aan de bak tegen 

HODO VR1. Ze begonnen zwak aan de wedstrijd. Er zat geen gedachte achter het spel dat zij speelden en ze 

waren doelloos ballen naar voren aan het schieten. Ondanks het rommelige voetbal en dankzij het goed 

druk zetten op de keeper kwam Patricia voor een leeg doel en wist de 1-0 te scoren. Binnen 5 minuten 

maakte zij de 2-0. Na de rust kwam Dames 1 beter in het spel. Ze begonnen wat meer te tikken. Na een 

goede corner wist Nathalie de 3-0 te scoren. Hierna scoorde Patricia haar derde doelpunt, wat de stand op 

4-0 zet. Het had 5-0 kunnen worden door Anouk, maar helaas werd deze goal afgekeurd. Dames 1 is dik 

tevreden met de eerste winst van dit seizoen. 



De Streekbode  -  22 november  2018 
 

 

 

12

Kerstfeest Kerstfeest Kerstfeest Kerstfeest     

Vrijdag 21 DECEMBER  
 

in De Badde te Nieuw Weerdinge 
 

Het feest is bedoeld voor inwoners van Nieuw 

Weerdinge van 55 jaar en ouder 

en ook bedoeld voor deelnemers aan de wekelijkse 

activiteiten van de STAVO van 55 jaar en ouder. 
 

Het kerstfeest wordt u aangeboden door de 
 

 

 
Aanvang 17:30 uur tot circa 22:00 uur - (zaal open 17:00 uur) 

Dit is inclusief een kerstmaaltijd 

Dit kerstfeest zal in het teken staan van  zang, muziek en gezellig samen zijn. 

 

Een vrije gift  is welkom maar niet verplicht 

 

 

Opgave strook kerstfeest 21 december 2018       -    Ik kom met 1 / 2 personen 

 

Naam:    _____________________ 

Dieet:    _____________________ 

Telefoonnummer:  _____________________ 

Adres:   __________________________________________ 

 

Inleveren in de Badde voor donderdag 6 december 2018 want vol is vol 


