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VERNIELINGEN IN WANDELPARK “DE WENKE” 
 
Zoals iedereen heeft kunnen zien, ondergaat de Wenke een opknapbeurt evenals het gebied rond de 
visvijver. Het tracé van het dorpsommetje door het park is inmiddels aangelegd en voorzien van 
wegwijzerpaaltjes.  
Nu schetste het mijn verbazing dat er inmiddels al weer drie wegwijzerplaatjes van het dorpsommetje 
zijn verdwenen. Er domweg afgetrapt. Ook een nieuw aangeplante lindeboom naast het kerkhof is 
finaal doormidden gebroken en bij het bruggetje zijn de eerste stoeptegels al weer in de vijver 
gegooid.  
 
De politie is inmiddels een onderzoek begonnen naar de dader(s). Er wordt erg veel geld en energie in 
gestoken om het park weer een goed aanzien te geven, het is nu nog wat kaal, maar dat veranderd 
wel weer. Wanneer de boel echter direct weer wordt afgebroken, dan vraag je je af of het wel zin heeft 
om de boel zo op te laten knappen. Er wordt op dit moment voor ruim 70.000 euro geïnvesteerd in het 
gehele gebied rond de vijver en in en om het park, dan mag je toch verwachten dat we hier ook zuinig 
mee omgaan.  
 
De Wenke is een park waar iedereen, jong en oud zich moeten kunnen vermaken en wanneer we dat 
zo willen houden, zal het vernielen van bankjes, bestrating, wegwijspaaltjes, bomen en planten op 
moeten houden. Er is voor de jeugd sinds kort een “pannakooi” gebouwd, dit is een speelveld omringd 
door hekken zodat ze een eigen plek hebben, want de mogelijkheden om te kunnen voetballen en 
spelen worden immers steeds minder. Ook dit project heeft met 8.000 euro handen vol geld gekost en 
het is dus wel zaak, dat de boel heel blijft. 
 
De politie is verzocht wat meer toezicht te houden in het gebied en de vraag ook aan u als inwoner en 
gebruiker van het park eens wat op te letten. Mocht u iets zien dat niet door de beugel kan, spreek 
diegene die het doet er dan op aan of meld het bij de politie, zodat deze hierop kan ingrijpen. We 
moeten echt met elkaar er voor zorgen dat we onze leefomgeving in stand houden. Desnoods meld u 
het anoniem op telnummer 0800-7000. Op dit nummer kunt u uw verhaal kwijt, zonder dat u zich 
bekend hoeft te maken. De politie kan echter met de tips die hier binnenkomen wel handelen. 
 
Verder wil ik de hondenbezitters met klem verzoeken hun huisdier niet uit te laten op de 
kinderspeelplaatsen of op de gazons waar gespeeld wordt. Gooi de drollen van uw hond even aan de 
kant of onder de bossen. Dit is wel net zo netjes voor de wandelaars en andere gebruikers van het 
park en het is een kleine moeite. 
 
Willem Katoen (voorzitter) 
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KERKDIENSTEN 
 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 
28 maart 
Plaats: Roswinkel  
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 
 Bidstond 
1 april 
Plaats: Het Anker 
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 
 W.D. avondmaal 
2 april 
Plaats: Het Anker 
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten  
 G.V. Gloria Patri 
4 april 
Plaats: Roswinkel  
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 
 Eerste Paasdag 
 
Baptisten Gemeente De Open Poort: 
28 maart 
Tijd: 9.30 uur, spreker: dhr. J.H. Meinema 
2 april 
Tijd: 19.00 uur, spreker: ds. Pflaum 
 Goede Vrijdag 
4 april 
Tijd: 9.30 uur, spreker: ds. Pflaum 
 Pasen 
 
     
 
AANMELDING BASISSCHOOL ‘T KOPPEL 
 
Wilt u uw kind vroegtijdig inschrijven voor het komend schooljaar? 
Dan kunnen we vroegtijdig inspringen op de verdeling van de groepen 
voor deze periode. 
 
U kunt natuurlijk altijd eerst vrijblijvend een gesprek met dhr. Meijerink plannen en / of een kijkje in de 
school komen nemen. 
 
Er zijn ouders die hun kind naar de peuterspeelzaal laten gaan en denken dat de inschrijving  
automatisch gaat. Dit is echter niet het geval. U dient zelf actie te ondernemen. 
Ons telefoonnummer: 527089. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dir. obs ’t Koppel 
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WIJNGENOT 
 
Is wijnproeven toverij? 
 
Velen denken dat wijn proeven heel gecompliceerd is en dat men een diploma nodig is om wijn te 
proeven. Dat je een geboren talent moet zijn en dat je pas  na jaren wijn drinken mee praten kan. 
Niets is minder waar. 
Om te kunnen proeven hoef je geen bijzonder talent te hebben of veel moeten oefenen.  
Iedereen kan proeven en dat is een waarheid als een koe. Het enigste wat u nodig heeft is uw neus, 
mond en verstand. En dan nog de bereidheid om uw mening te zeggen.  
Open een fles wijn, schenk een glas half vol en neem een slok. Zeg nu hardop waar de wijn naar 
smaakt. Gewoon wat direct in je opkomt.  
Neem dan weer het glas maar nu niet drinken. Wals het glas een beetje en ga dan ruiken. Ruikt het 
fris of oud? Naar fruit of kruiden? Vrouwelijk of gespierd? Of nog iets anders, zoals citrus, vanille, hooi, 
oma’s kledingkast of papa’s sokken. 
 
Nu neem je weer een slok, maar nog niet doorslikken. Laat de wijn een paar seconden in de mond en 
spoel hem een beetje heen en weer. En dan slik je maar door. Adem door de neus uit en u zult 
merken dat de wijn veel intensiever smaakt. 
En tijdens dit slokje laat je het verstand ook nog even werken. Je gaat met de wijn die nu intensiever 
smaakt een link leggen met een herinnering uit eerdere tijden. Want geuren die u de laatste tijd 
geroken heeft, blijven een poosje in herinnering. Een fruitkraam op de markt, een paardenstal, 
herfstgeuren, tandartspraktijk of een verdrietige herinnering. Dus deze wijn combineert u met iets en 
op dat moment vindt u het lekker  (of niet) aan de hand van uw herinneringen.  
 
Neem een andere wijn en doe hetzelfde. Weer andere herinneringen die vrolijk of eng zijn kunnen 
naar boven komen.  
Zo zal een echte wijnproever ook zijn link leggen, maar die zullen nooit hetzelfde zijn als die van u. 
Omdat hij andere herinneringen hierbij heeft.  
Dan krijg je dus de discussie van over smaak valt te twisten.  
U kunt nu wijnproeven.  
 
Als u totaal geen associatie heeft met een wijn, probeer een andere fles. Werkt het dan nog niet, dan 
bent u een geboren bierdrinker. 
 
Groet Rien. 
 
SPONSOREN BEDANKT! 
 
Bij deze willen we nog een paar sponsors bedanken voor hun bijdrage aan onze carnavalsvereniging: 
 
Schoonmaakbedrijf van Oosten 
Supermarkt H. van Klinken (Valthermond) 
Van Mensvoort 
 
Met vriendelijke groeten, 
Club Spinhakkers. 
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vrijdag 30 april 
Sportpark Nieuw-Weerdinge 

Aanvang 12.00 
. 

Heeft je team zich al aangemeld? 
Het kan nog tot uiterlijk 1 april!! 

 
Ook jeugdteams zijn van harte 

welkom! 
  

Het wordt weer een feestelijke middag met:  
 

*veel volleybal 
*een grote verloting 

*allerlei leuke dingen voor de kinderen 
 

We zien jullie toch op 30 april?! 
 
Je kunt je telefonisch aanmelden bij: 
 
Roel de Boer 
Tel. 522079 

Kiny Wachtmeester 
Tel. 521381 

 
per E-mail: rrdeboer@hetnet.nl 
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COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL   -   DONATEURS BEDANKT 
 
Tussen 8 en 14 februari zijn de collectanten in Nieuw-Weerdinge en Valthe weer voor Amnesty langs 
de deuren gegaan. Zij trotseerden sneeuw en koude om een bijdrage te vragen voor de 
mensenrechten. Hierbij willen wij de gulle gevers bedanken voor de giften, een totaal van € 599,41  – 
het is werkelijk fantastisch.  
Deze bijdrage aan het werk van Amnesty International is van cruciaal belang. Met de collectegelden 
kunnen wij ons werk nóg beter doen. Onderzoek uitvoeren, acties opzetten, opkomen voor al die 
mensen die op ingrijpen van Amnesty rekenen. Mensen die vastzitten om hun mening. Mensen die 
zijn gemarteld. Mensen die worden bedreigd. 
 
Door een beperkt aantal collectanten konden niet alle adressen bereikt worden. Heeft u de collecte 
gemist, dan kunt u uw bijdrage nog storten op giro 454 000  ten name van Amnesty International. 
Mocht u Amnesty een goed hart toedragen, en volgend jaar ook willen collecteren, dan kunt u zich bij 
de coördinator al vast opgeven voor de collecte in 2011 ! 
 
S. Handgraaf, coördinator. 
 
 
WORKSHOP HAPJES MAKEN VOOR VOLWASSENEN 
 
Het Sociaal Kultureel Werk wil in samenwerking met cateringbedrijf Verrukkuluk, een workshop hapjes 
maken aanbieden. 
De hapjes die worden gemaakt zijn bijvoorbeeld: soesjes gevuld met een mousse, brie met zalm, 
gevulde flensjes, kazencare etc. De hapjes mogen uiteraard mee naar huis worden genomen.  
De workshop wordt gegeven op 7 of 14 april. Bij opgave kunt u aangeven welke avond u het beste 
schikt. 
De tijden zijn: 19.15 tot 20.45 uur. 
De kosten bedragen € 5,00 per workshop. 
De workshop wordt gehouden in de soosruimte van De Badde. 
 
De workshops gaan door bij een minimale deelname van 15 personen per avond. 
 
Voor meer informatie of opgave kunt u bellen naar De Badde en vragen naar Ginie de Vries 
Telefoon: 0591 521733  De Badde of 06 27557923 
 

 
VOORAANKONDIGING 
De Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op 19 april 2010 in De Badde, aanvang 20.00 
uur. 
 
De agenda van deze vergadering wordt in de volgende Streekbode bekendgemaakt. 
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JONGERENCOACH 
 
Sinds oktober 2009 ben ik werkzaam als jongerencoach in Nieuw-Weerdinge. Om mijn werk goed te 
kunnen doen is het belangrijk dat iedereen in Nieuw-Weerdinge weet wie ik ben en wat ik kan 
betekenen voor de jongeren in Nieuw-Weerdinge. Vandaar dit stukje in jullie dorpskrant. 
 
Heb jij ook het gevoel dat… 
… je geen antwoord krijgt op de vragen, die jou bezig houden? 
… je niet begrepen wordt door je omgeving? 
… de mensen om je heen teveel van jou verwachten? 
… je niet begrepen wordt door de hulpverlening? 
… je al je problemen zelf moet oplossen? 
… iedereen denkt te weten wat het beste voor jou is? 
 
Herken je dit? 
Dan zou de jongerencoach iets voor jou kunnen betekenen! 
De Jongerencoach is er voor iedereen van 12 t/m 23 jaar. 
De Jongerencoach kan met jou meedenken over de vragen die jij hebt 
en jou ondersteunen bij alles waar jij mee zit. 
Bijvoorbeeld vragen over: 
• School en/of werk; 
• Onderdak; 
• Geldzaken, zoals het aanvragen van een uitkering, 
 studiefinanciering of een verzekering. 
 
En alles wat jou verder bezighoudt. 
Wat heeft de Jongerencoach jou te bieden? 
• De Jongerencoach is er om jou te helpen, op de manier die het beste bij jou past; 
• Gaat samen met jou kijken naar goede oplossingen voor jouw situatie; 
• Maakt afspraken met jou in overleg. 
 
Wil je in contact komen met mij dan kun je contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of 
mailadres. 
Ook is het mogelijk om dit te doen via bijvoorbeeld de jongerenwerker bij jou in de buurt of via de 
maatschappelijk werker op je school. 
 
Als ouder / verzorger van een jongere kunt u ook contact opnemen. Geeft u bij uw contact wel aan in 
welk dorp u woont. Dan komt u bij de juiste jongerencoach terecht. 
 
 
Rosalie Koops van ’t Jagt 
Jongerencoach 
r.koopsvtjagt@welzijngroepsedna.nl 
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag  
06 22270440 
Of 
0591-680800 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN 

 
Recreatiepark "De Wenke" 
Geopend 10 oktober 1981 door de wethouder van openbare werken, dhr. W.H. Baakman. 
De inwoners zowel als de bezoekers van elders waren vol lof over de aanleg. Aantrekkelijk zijn de 
fiets- en wandelpaden, de beplanting, de heuvels met prachtige vergezichten, het dierenparkje, de 
visvijver met de rustieke brug, de asfaltbanen en het volkstuincomplex. 
Algemeen is men het er over eens dat de leefbaarheid van het dorp er in aanzienlijke mate op vooruit 
is gegaan.  
Aldus de dorpskrant van oktober 1981. 
 
De betekenis van de naam Wenke. 
"De Wenke" opzetten was vroeger het teken in het veen dat men thuis moest komen. 
Hiervoor diende vaak een aan de puthaak bevestigde witte doek. Deze werd omhoog gehouden en 
heen en weer gezwaaid. Voor de werkende vader het teken dat moeder het eten klaar heeft staan.  
De naam Wenke voor het park betekend een uitnodiging om de aanwezige attracties te bezoeken. 
De bedenker van de naam was dhr J. Schuiling. 
 
Reactie, 521703   B.B. 
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OPROEP 
 
Hierbij roept de Uitvaart vereniging ‘’De Laatste Eer’’ 
te Nieuw-Weerdinge haar leden op tot het bijwonen 
van de algemene ledenvergadering die wordt 
gehouden op donderdag 8 april 2010 ’s avonds om 
20:00 uur in de zaal Oosterhof. 
 
Verkorte agenda: 
1.      Opening 
2.      Notulen vorige vergadering 
3.      Bespreking jaarverslag 2009 
4.      Bestuursverkiezing 
5.      Rondvraag 
6.      Sluiting 
 
Erfbelasting voorkomen? 
Na de vergadering zal mw. mr. N.M.V. Huizing-Ledda (notaris) een lezing houden over de 
mogelijkheden om de betaling van erfbelasting over de erfdelen van de kinderen te voorkomen.  
 
 
 
 
STICHTING THUISZORG ICARE 
 
Zelfstandig thuis blijven wonen, ongeacht leeftijd, handicap of ziekte is met hulp vaak heel goed 
mogelijk. Voor een deel van de zorg kunt u naasten inschakelen. Wanneer dat niet mogelijk of 
onvoldoende is, kunt u een beroep doen op professionele hulp.  
Welke zorg u ook nodig heeft, Icare staat met verpleging en verzorging dag en nacht voor u klaar. 
Onze deskundige zorgverleners bieden u professionele hulp. Waar nodig meerdere malen per dag. 
 
In Nieuw-Weerdinge en Roswinkel werkt de wijkverpleegkundige Monique Bruinsma namens Icare.  
Zij stemt in samenwerking met haar collega’s de zorg af op uw persoonlijke omstandigheden en 
thuissituatie en neemt regelmatig contact met u op om te kijken of alles naar wens verloopt.  
De wijkverpleegkundigen werken nauw samen met de huisartsen in Nieuw-Weerdinge, Roswinkel en 
andere hulpverleners of instanties zoals Vrijwillige thuiszorg, Mantelzorgondersteuning en Sedna. 
Hierdoor kunnen zij snel inspelen op wat u nodig heeft en u eventueel doorverwijzen. Ook helpen zij u 
graag bij het aanvragen van een indicatie bij het CIZ.  
Voor meer informatie over wat Icare voor u kan betekenen, kunt u bellen naar 0900-8833. 
 
In een van de volgende krantjes zullen de wijkverpleegkundigen weer een stukje schrijven. 
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POMPOENERIE OFFICIELE 
TROUWLOKATIE 
 
De Pompoenerie-Boerderij te Nieuw-
Weerdinge is per 1 januari officieel 
TROUWLOCATIE in de gemeente Emmen. 
Sfeervolle en unieke trouwlocatie voor 
gezelschappen van 15 tot 60 personen, wij  ontvangen u gastvrij in ons Boerderij cafe ,,De Deel,, 
Tevens mogelijkheid om hier ter plekke de bruidstaart aan te snijden of te genieten van een lunch, 
brunch of buffet. 
Rond de Pompoenerie-boerderij kunt u tevens een prachtige fotoreportage laten maken van uw 
mooiste dag. 
 
Voor meer informatie kunt u  bellen  naar Tineke Huizing, tel. 521294. 
 

 
DONATEURWERVING SPORTHAL 
SUCCES! 
 
De afgelopen weken hebben velen zich in 
laten schrijven als donateur van De 
Mondenhal. 
Hiervoor onze hartelijke dank! 
Het opgeleverde bedrag hebben we ook 
hard nodig om de sporthal ook voor de 
toekomst financieel gezond te houden. 
Jammer genoeg waren er veel mensen niet 
thuis tijden de donateurwerving. 

Diegene die nog donateur wil worden kan het onderstaande strookje invullen en met het bedrag 
(minimaal € 5,-) in gesloten enveloppe inleveren bij:  

 Koop Schimmel, Weerdingerkanaal nz 187 of bij  
 Haiko Tiems, Eerste Kruisdiep wz 8 of bij  
 Siert Tjeerdsma, Tramwijk zz 109 of bij  
 Jan de Vries, De Trippen 54. 

U mag het bedrag ook overmaken op banknummer 345915003 (Rabobank) 
 
Bij voorbaat vriendelijk dank! 
Bestuur St. Sporthal Nieuw-Weerdinge 
 
 
 
Naam______________________________________________________________________ 
 
Adres en postcode____________________________________________________________ 
 
Bedrag_____________________________________________________________________ 
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Albert en Janneke 
Komen langs 

Binnenkort presenteren de Ouderengroep en de ANBO weer een 
fantastische  

Modeshow 
Maandag 29 maart 2010 

Plaats: De Rank     Tijd: 13.30 tot 16.30 uur 
 

Na de show kunt u, zoals u bij ons gewend bent, weer rustig kijken, passen en 
kopen. 
 
Voor dames is er heel veel mode om uitgebreid te combineren. 
 
Pinnen? Bij ons geen probleem. Tevens kunt u bij ons terecht in onze winkel in 
Klazienaveen (naast de HEMA) 
 
ALBERT EN JANNEKE DAMESMODE maandag gesloten. 
    

      Wij staan op verschillende markten: 
      Woensdag in Assen de hele dag 
      Donderdagmiddag in Ter Apel 
      Vrijdagmiddag in Vlagtwedde 
      Zaterdag in Stadskanaal de hele dag 
 
Heeft u geen vervoer: bel naar S.A. de Vries 0591-522017 
of naar mw. Doornbos 0591-521525 of naar dhr. Gringhuis 0591-522131 
 
Tot ziens op 29 maart a.s. in De Rank.Ouderengroep en ANBO 
  
 


