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                                   Jaargang 28                   Nummer: 4        24  oktober  2012 

 

 

 

 

DONATEURKAARTEN!!!! 

Wij komen binnenkort weer bij u langs met de donateurkaarten van de streekbode. 

Bent u nog geen donateur, en wilt u dit wel worden kunt u €5,- overmaken op rek. 345914600, 

onder vermelding van uw naam en adres. Tevens gaan we bij elke woning langs om donateurs te 

werven. 

Alvast heel erg bedankt. 

Bestuur Streekbode 

 

GRIEPVACCINATIE SPREEKUUR 

 

Op zaterdag 27 oktober tussen 9.00 uur en 11.00 uur zullen de griepvaccinaties gegeven worden aan 

de mensen die daarvoor in aanmerking komen. 

Iedereen die ouder is dan 60 jaar of binnenkort 60 wordt, komt in aanmerking voor de griepspuit. 

Verder worden uitnodigingen verstuurd aan: 

- mensen met suikerziekte 

- mensen met astma en COPD, chronische luchtwegklachten 

- mensen met hart- en vaatziekten 

- mensen met nierziekten 

U kunt ongeveer 2 weken van te voren een schriftelijke uitnodiging verwachten. 

 

M Demircan, S Handgraaf, huisartsen 

 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: 

28 oktober 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

4 november 

Plaats: Het Anker 

 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

7 november 

Plaats: Het Anker 

 19.30 uur,  voorganger: ds. van Elten 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

28 oktober 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:  9.30 uur 

4 november 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:  9.30 uur 

 

 

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: onkruidbestrijding met roundup, 

mollenbestrijding, sloten opschonen en zaag-, 

snoei- en tuinonderhoud.  

Tel. 06 31082919, dhr. Wieringa 

 

Te koop: muurkachel (gas) + een geiser (vaillant). Tegen 

elk aannemelijk bod. G. van Oosten, Gedempte 

Achterdiep 14, Tel. 521716 

 

   

Bij deze bied ik mij weer aan om de dagen rond 

5 dec bij u langs te komen als ZP. 

Voor reservering of vragen: 

henryregts@hotmail.com en/of 06 51516822 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN  

 

 

Middenstand in Nieuw-Weerdinge. 

 

Vervolg Weerdingerkanaal z.z. Op nr. 61 woonde R. Nieuwenweg met kofferverkoop galanterie.  

Aan het Weerdingerkanaal z.z. nr. 75 was Jelle Wagenaar met een stelmakersbedrijf gevestigd. 

Daarnaast op nr. 77 had Andries Schuur een schildersbedrijf en snoepwinkel. 

 

Op de hoek van het Weerdingerkanaal z.z. en de Tweede Kruisdiep, nr. 80, was een café en winkel. 

Deze werd gebouwd door Hindrik Nijemanting, die is in 1903 overleden. Zijn vrouw Klaasje Hollander 

zette de zaak voort, ongeveer in 1910 werd dochter Lutke Nijemanting eigenaar. Jan Tip kocht de 

zaak in 1927, maar na 2 jaar in 1929 werd het café Scholten. In 1945 ging Klaas Soer verder met het 

café, tevens werden er films vertoond in een tot bioscoop ingerichte zaal. In 1955 werd het café 

Hogeling . De familie Moorman heeft het café gerund van 1965 tot 1977. Van 1977 tot 1980 was het 

café Kap. In 1980 heeft de familie Broekman het café overgenomen. J. Idema, den Otter en van 

Dijken zijn tot 1994 hier caféhouder geweest. 

 

Foto café winkel Tweede Kruisdiep rond 1920, toen de familie Nijemanting eigenaar was, met 

dochter  Lutke als caféhoudster. 

 

Reactie 521703 B.B.  
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Rooster Oud papier 2013 

 

LET OP!!!  LET OP!!! LET OP!!!      

In de maand december 2012 wordt er geen oud papier gehaald.  

 

• 23 januari 

• 28 februari 

• 27 maart 

• 24 april 

• 22 mei 

• 26 juni 

• In  juli wordt er geen oud papier ingezameld. 

• 28 augustus 

• 25 september 

• 23 oktober 

• 27 november 

In de maand december 2013 wordt er net als in december 2012 geen oud papier ingezameld dit 

i.v.m. kerst. 

 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met  

Tina Kemper 06 21107089 of 0591 522415. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDANKT!! 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor hun hartelijke medeleven, 

na het plotselinge overlijden van mijn man en onze vader 

 

DERK GELIJK 

 

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost. 

Monique, Rianne, Ricardo & Michelle Gelijk.  

Emmen 
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MS COLLECTEWEEK 19-24 NOVEMBER 

 

Strijd mee tegen onzichtbare slopende ziekte, en wordt collectant!!!!! 

 

Voor een ieder met MS, een collectant in de bres 

Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose 

Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het 

centrale zenuwstelsel. 

De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 

40 jaar, in een tijd dat je op het punt een studie te volgen of 

aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet 

meer zeker. 

Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt. 

Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van een landelijke collecteweek.   

Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, nog lang niet overal wordt gecollecteerd. 

Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de collecteweek. 

17.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten. 

 

Wilt u zich aanmelden en/of meer weten over ons werk?  

Bel 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl 

Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom. 

 

AFSLUITING MET “KROOI ‘M D’R IN” EN VERLOTING 

Het is al weer bijna 2 maanden geleden, maar op zondag 2 september was er het waterspektakel 

“krooi ‘m d’r in” als afsluiting van het zwembadseizoen. Waarbij jong en oud van de gelegenheid 

gebruik kon maken om met een kruiwagen, al dan niet met een 2de  deelnemer als 

“kruiwageninhoud”, droog de overkant te bereiken. Jammer genoeg voor de deelnemers, maar vaak 

tot grote hilariteit van de toeschouwers, lukte dit maar een enkeling. Om ook voor de veiligheid van 

de deelnemers te zorgen gebeurde dit alles onder het toeziend oog van professionele duikers in het 

water.  

 

Natuurlijk was er tijdens deze middag de gelegenheid voor een hapje van de barbecue en was er de 

mogelijkheid tot een drankje. En er werden deze middag ook meerdere malen lootjes verkocht, 

waarna een draai aan het “rad van fortuin” prijswinnaars opleverden. Wij willen de kopers van de 

lootjes hartelijk danken voor het aankopen van de lootjes. Voetbalvereniging Titan bedanken we 

voor het beschikbaar stellen van het rad.  

 

Onder meer de te winnen prijzen en prijsjes werden beschikbaar gesteld door de onderstaande 

ondernemers, die we hierbij heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan een zeer geslaagd seizoen 

en een zeer geslaagde afsluitdag voor het zwembad:  
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autobedrijf Grooten bv, autobedrijf Tjeerdsma, Belinda schoonheids- en pedicuresalon, cafetaria 

Prinsen, Crea Design borduurservice, de Pompoenerie, drukkerij Abbes-Hummel, garage Kamerling, 

handelsonderneming Kiewiet, hoveniersbedrijf Otten, Jantje Stap bloem & interieur, kadoshop 

Hebbeding, kapsalon All 4 You, keuken- en tegelcentrum Wolters, Kloppenburg textiel, Les-Ciseaux, 

motorhuis Bakker, Pals tweewielers, pedicuresalon Jellie Supèr, schadecentrum Rengers, 

schoonheidssalon Olga, siersmederij van der Heide, slagerij Dijkstra, slagerij Meems, Tieks 

tweewielers, Tiems bouwbedrijf, Tjeerdsma tuinmachines & gereedschappen, WCW caravans, 

woninginrichting Wachtmeester, XXL Print & Belettering.  

 

We willen de ondernemers, evenals de vrijwilligers die gedurende het seizoen en tijdens deze dag 

een grote inzet hebben geleverd, heel hartelijk danken voor hun bijdrage. Mede door u allemaal is 

deze dag een succesvolle afsluiting van het zwembadseizoen geworden. Hopelijk kunnen we volgend 

jaar weer op u allen rekenen. 

 

Het bestuur van zwembad De Wieke 

 

 

MONDENGEBIED TOEKOMST “PROOF” MAKEN  

De samenwerkende overlegpartners uit de Monden gaan een 

project opstarten, om de zorgvoorziening in het Mondengebied 

toekomst proof te maken. Het plan is ontstaan doordat de overheid 

met name de thuiszorg behoorlijk wegbezuinigd waardoor het voor 

met name oudere inwoners moeilijker wordt in hun eigen 

leefomgeving te kunnen blijven wonen. Als Plaatselijk Belang 

Verenigingen willen wij echter graag dat inwoners in het 

Mondengebied zo lang mogelijk kunnen blijven genieten van hun 

eigen leefomgeving en niet verbannen worden naar een 

bejaardentehuis. 

 

Wij denken dit te kunnen gaan bewerkstelligen door in de 

buurthuizen van de zes Mondenkernen infopunten te realiseren waar zorg kan worden aangevraagd 

en aangeboden. Hiernaast zullen wij vrijwilligerpools in iedere kern gaan samenstellen die samen 

met vrijwilligers van reeds bestaande instanties dit gaan oppakken. Maar ook willen wij een directe 

samenwerking creëren met de  professionele zorgverleners, zodat vrijwilligers en professionals 

schouder aan schouder aan de slag gaan om de zorgvoorziening in het Mondengebied uit te breiden 

en toekomstproof te maken. Ook samenwerking met de overheid (gemeente) is hierbij van essentieel 

belang.  

 

Uitgangspunt is echter de kracht vanuit de inwoners van het Mondengebied zelf met een brede 

ondersteuning vanuit diverse vrijwilligersorganisaties (SAM/SAM), de gemeente, 

kerkgemeenschappen,  lokale verenigingen, professionele zorgverleners, buurtsupport en SEDNA. De 

aftrap van het project zal 24 oktober as. worden gegeven in een speciaal hiervoor ingelast 

EOP-Platform 

De Monden 
eop@demonden.info 

www.demonden.info 

Postadres: Postbus 38 

7880 AA  Emmer-Compascuum. 
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Mondenoverleg, waarbij de betrokken partijen zijn uitgenodigd om uitleg te geven over het plan en 

wat de diverse organisaties, vrijwilligers, kerkgemeenschappen en verenigingen hierin kunnen 

betekenen voor wat betreft zorg en diverse activiteiten.  

 

Wij gaan dus proberen een mes te hanteren dat aan meerdere kanten snijdt, de zorg wordt 

goedkoper, mensen kunnen langer in hun eigen omgeving blijven wonen, hulp wordt geboden door 

bekenden en het oude noaberschap  wordt een nieuw leven ingeblazen. Wij denken en hopen 

hiermee het Mondengebied nog aantrekkelijker te maken voor haar inwoners.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Monden EOP’s 

Wim Katoen 

 

 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN AANTAL 

VRIJWILLIGERS 

 

Bij de Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht is 

momenteel plaats voor vrijwillige 

baliemedewerkers.  

 

Mensen die zin hebben om het enthousiaste team te versterken zijn als baliemedewerker van harte 

welkom. Wij vragen personen die graag gasten ontvangen. Het werk bestaat uit het  wegwijs maken 

van de bezoekers, het bedienen van de kassa, het inschenken van een kopje koffie of thee en licht 

schoonmaak werk. Het is de bedoeling dat alle medewerkers bereid zijn om ook in het weekend en 

op zon- en feestdagen diensten te draaien.  

 

Met verhindering vanwege geloofsovertuiging wordt rekening gehouden. In het weekend is het 

museum open van 13.00 tot 17.00 uur op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Vrijwilligers moeten minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar zijn. Van 9.30 uur tot 13.30 uur of van 

13.00 uur tot 17.15 uur. 

 

De Collectie Brands beslaat uit heel veel boeken, tijdschriften en objecten. De Collectie is van 

regionaal en gedeeltelijk van nationaal belang. De hoofdonderwerpen zijn: Drenthiana, Collectie 

Tweede Wereldoorlog, Geschiedenis van Nederland, Theologie en kerkgeschiedenis, Funeralia en 

thanatologie , Almanakken, Juridica, Letterkunde en taalwetenschap, Publicaties overige 

vakgebieden en varia, Numismatiek  en meterologie, Archeologica en Historische voorwerpen. 

 

De komende jaren zal de collectie helemaal worden onderzocht en beschreven.  

 

Heeft u belangstelling voor het vrijwilligerswerk dan kunt u contact opnemen met manager Gert Jan 

dan der Weert op info@collectie-brands.nl 
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