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                                              Jaargang 30                                                 Nummer: 1        28  augustus  2014 

 

 

 

 

PROMOTIEAVOND BOULESPLEZIER 

 

Jeu de Boulesvereniging Boulesplezier houdt op woensdagavond 3 

september a.s. een promotieavond. 

Locatie: Jeu de Boules banen bij de Badde. 

Aanvang: 18.30 uur. (bij goed weer) 

 

Wat hebben wij te bieden: 

*  Live muziek. 

*  Jeu de Boules in Franse sferen, hierbij moet u denken aan een wijnproeverij. 

*  Wij bieden de mogelijkheid, voor jong en oud, deel te nemen aan het Jeu de  Boules spel. 

 

U bent van harte uitgenodigd! 

Kijk voor meer informatie op: http://www.boulesplezier.nl 

 

 

UITSLAG VERLOTING T.B.V. PROTESTANSE KERK NIEUW-WEERDINGE/ROSWINKEL 

1 * prijs, Rose 904 Karpet, aangeboden door Woninginrichting Wachtmeester. 

2 * prijs. Rose 817 Fles wijn, aangeboden door Adm. Kantoor H. Postmus 

3 * prijs. Rose 655 Vlees bon, aangeboden door Slager Meems. 

4 * prijs. Rose 529 Fles wijn, aangeboden door Adm. Kantoor H. Postmus. 

5 * prijs. Rose 816 Vlees bon, aangeboden door Slager Dijkstra. 

6 * prijs. Rose 832 Krentenbol, aangeboden door Bakker Eshuis. 

7 * prijs. Rose 866 Boodschappenmand, aangeboden door Supermarkt van Klinken. 

8 * prijs. Rose 459 Fles wijn, aangeboden door Adm. Kantoor H. Postmus. 

9 * prijs. Rose 466 Vlees bon, aangeboden door Slager Dijkstra. 

 

Alle sponsoren, hartelijk bedankt! 

 

Prijzen kunnen afgehaald worden bij, Kiny Wachtmeester, Wisken 1 Nieuw-Weerdinge. tel. 0591 

521381 

 

 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: 

31 augustus 

Plaats: Het Anker 

Tijd:    9.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

   

7 september 

Plaats: Het Anker 

Tijd:  10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

  Start Zondag 

   

Baptisten gemeente de Open Poort: 

31 augustus 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Panneman 

   

7 september 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: dhr. Remmerts  

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. 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: 3 kuub gekloofd brandhout à € 100,--  

en 1 kettingtakel 3000 kg à € 100,-- 

Tel. 0628562678 

 

 

Te huur: minikraan en minishovel, 

 vanaf € 10,- per draaiuur.  

Tel. 06 13194189 

 

Hulp nodig in de huishouding?  

Bel: 0639102150 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN  

Op de foto van Streekbode 22 staan de volgende 

mensen. Achter v.l.n.r. Marie Westerhof en Sientje 

Nieuwenweg .  Voor v.l.n.r. Louwines Huizing, Annie 

Buurs, Gerbrand Op t Ende. 

De foto is van 1953, en gemaakt op het land van 

Huizing, suikerbieten op één te zetten. 

(foto 20) 

 

 

 

 

 

Op de foto geplaatst in Streekbode 20 staan een 

aantal mensen uit de buurt van het Eerste Kruisdiep. 

Foto is van de jaren 50 van de vorige eeuw. 

Achterste rij v.l.n.r. J.Spaan, mevrouw Schut, H. 

Schut, mevrouw Oosterhof, R. Oosterhof, mevrouw 

Blanken, mevrouw Vondel, de heer Vondel, 

mevrouw Van Weerden, mevrouw Schenkel, de heer Van Weerden?, M. Blanken, mevrouw Spaan. 

Zittend. H. Germs, mevrouw Germs, H. Sluiter, mevrouw Sluiter, mevrouw Zefat, H. Zefat, R. 

Schuiling, mevrouw Schuiling, mevrouw M.G. Tapken-Sanders en de heer J.H. Tapken, J. Schenkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 6 jaargangen Streekbode, ruim 125 foto's stop ik om gezondheidsredenen met  

“Grepen uit het Verleden”. Iedereen bedankt voor de positieve reacties. 

 

B.B. 
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         Mondentocht 2014
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 Wij willen iedereen bedanken voor de 

hulp tijdens de KOEKACTIE!!  

Inwoners van Nieuw- Weerdinge bedankt 

voor het kopen!! 

Mede dankzij u was deze actie een groot 

succes!!     

                      

 Bedankt!! Namens het bestuur van Amicitia 

 

 

 

IN MEMORIAM 

Nu Jannes Oosting sinds 12 juli niet meer in Roswinkel en ommelanden gezien zal worden wil ik nog 

enige gedachten en herinneringen aan onze vriend delen. 

 

Toen wij in 1995 op huizenjacht in Drenthe waren stieten wij op een naar onze smaak interessante 

plaats, te weten Nieuwe Schuttingkanaal O.Z. 20. Wij werden daar opgewacht door iemand die een 

zekere gelijkenis vertoonde met Walker Texas Ranger, de hoofdfiguur in een toenmalige gevierde 

serie  op één der commerciële zenders; dit bleek Jannes te zijn, de zoon des huizes die voor zijn 

moeder de verkoop voerde. 

Na een heel prettig verlopen overdracht bleef hij ons een beetje in de gaten houden, kwam eens 

vragen hoe het ging, bood onbezoldigde hulp aan en hielp de gewenning in dit prachtig  

buitengewest. 

 

Op overigens humoristische wijze wees hij ons op de noodzaak tot "inburgering" hetgeen hij 

onderstreepte door slechts in uiterste noodzaak te vervallen tot het spreken van Algemeen 

Beschaafd Nederlands. 

Deze "strenge doch rechtvaardige" aanpak heeft ons die eerste tijd bijzonder goed geholpen. De 

relatie verdiepte zich en op zeker moment werden wij uitgenodigd aanwezig te zijn op zijn 25 jarig 

huwelijksfeest. Zo'n feest is totaal verschillend van wat wij in Haarlem en omstreken gewent waren. 

Wij kwamen te laat en werden totaal verrast door de abrupte stop op de koele dranken gevolgd door 

de hete koffie. Zelden is een kopje koffie zo ontnuchterend overgekomen. Ook dat moesten wij 

leren. Tegelijkertijd moet vermeld dat ondanks onze late aankomst er twee stoelen voor ons aan de 

familietafel waren gereserveerd. Zoiets vergeet je niet! 

 

In de jaren die volgden is er een leuk contact ontstaan met zijn moeder, zijn neef die wij al kenden als 

onze buurman en zijn oom van vaderskant. 

Het was prachtig om de oude verhalen van deze warme en prachtige mensen te horen; het verrijkt 

de plaats waar je woont .... 

En het was ook fijn om te bemerken dat er geen onoverkomelijk verschil tussen twee "werelden" 

hoeft te bestaan.  
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Wij kwamen uit Haarlem, en ik ben klassiek geschoold musicus, afgestudeerd aan het 

conservatorium en componerende in het huis van Oosting. 

Hij neemt z'n "klusradio" mee en samen maken wij het nieuws belachelijk en luisteren anders naar 

de muziek: "Inburgering" naar meerdere kanten. 

 

Nu Jannes er niet meer is hebben wij naast onze herinneringen ook nog veel materiële zaken om aan 

hem te blijven denken. Renovaties, zoals hij dat steevast noemde zowel in zijn ouderlijk huis als in 

zijn toentijds zelfgebouwde schuur. 

 

Maar wie zal straks nog weten hoeveel werk hij elders heeft verzet? 

Bijvoorbeeld de immense verbouwing die geleid heeft tot het bestaan van de Theaterboerderij? 

 

Het is het lot van de meeste mensen om vergeten te worden. 

Alles verandert immers, Panta Rhei. 

En zijn stenen bouwsels zijn niet het belangrijkste. 

 

Laten we proberen Jannes zolang mogelijk in onze gedachten levend te houden! 

 

Roswinkel, .. .. .... 

 

Het "Huis met de Barzois", voorheen bekend als het "Huis van Oosting". 

 

Rohan  J. van Klooster 

 

 

AA REGIO EMMEN 

De A(nonieme) A(lcoholisten) in de regio EMMEN. 

De AA op zich bestaat al heel erg lang; komt oorspronkelijk uit Amerika en is daar opgericht door Bill 

en Bob. Nederland telt inmiddels heel veel groepen, vooral in de grote steden; in  Drenthe zijn er 5. 

Allemaal hebben ze maar één doel: de lijdende alcoholist te helpen om te  stoppen met drinken en 

elkaar te helpen nuchter te blijven. 

Hebt u het gevoel dat u toch wel heel veel drinkt en eigenlijk ook wel elke dag…………… en zou  u toch 

wel een écht leven willen………… zonder alcoholverslaving en zonder alle problemen die  daarbij 

komen, kom dan eens naar een meeting van de AA. Alle mensen die daar komen  hebben, net als u, 

de wens om niet meer afhankelijk te zijn van alcohol. Alcoholisme is een  ziekte en het is zeker niet 

makkelijk om te stoppen……………….  Zeker niet als je er alleen voor  staat: maar dat is de kracht van 

de AA  …………...  SAMEN  ga  je de strijd aan en help je elkaar om sterk te zijn en te blijven. Het is niet 

erg om ziek te zijn, maar wel als je er niets aan doet!  Voelt u zich hierdoor aangesproken, bel dan 

voor informatie naar 06-41366292 of 06-40228099. Algemene informatie over de AA kunt u vinden 

op  www.aanederland.nl  

De meeting van de werkgroep  “De Lege Emmer”  is iedere woensdag van 19.00-20.30 uur in het 

gebouw van de VNN,  Parallelweg  36  in  Emmen. 
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NIEUWS STICHTING KLEDINGKRINGKLOOP 

Na onze zomerstop zijn wij weer op 26 augustus gestart met onze KledingKringloop in De RANK van 

11.00 uur tot 16.00 uur. 

 

De KledingKringloop is voor iedereen.  

U kunt ons steunen door het aanleveren van schone, gewassen en gestreken kleding. 

Kijkt u ook gerust eens rond, er is zoveel mooie kleding aanwezig . 

Wij hebben kinderkleding vanaf maat 50 ,dames en herenkleding van maat S tot XXL. 

Verder zijn er schoenen, handdoeken, dekbedden, onderlakens, dekbedovertrekken ect. 

 

Hoe werken wij? 

Voordat u binnen kunt lopen bij de KledingKringloop is er al veel werk verricht. Om een beetje een 

beeld te krijgen, een ‘kijkje’ achter de schermen: 

 

Het sorteren 

Veel kleding dat we krijgen wordt aangeleverd bij de opslag aan de Mandebroek. Daar wordt het 

gesorteerd en vervolgens ingepakt in kisten. Het sorteren gebeurde hier in het begin regelmatig, 

maar er wordt nu ook vaak kleding en dergelijke gebracht op de dagen dat de KledingKringloop open 

is, het wordt dan ter plekke gesorteerd. 

Als er kleding bij is wat niet bruikbaar is, gaat dit naar de stichting Dorcas. 

 

De KledingKringloop 

Op de dag van de KledingKringloop worden de kisten naar de Rank gebracht.  

Daar wordt het uitgestald op categorie en maat.  ‘s Avonds wordt alles weer ingepakt en weer naar 

onze opslag terug gebracht. 

 

We verdienen er zelf niets mee.  

Zoals u weet wordt er een klein bedrag gevraagd voor de kleding.  Van het geld dat binnenkomt 

worden de onkosten afgetrokken en naar vermogen wordt dan de voedselbank gesteund. 

Zo hebt u een beetje een beeld wat er precies gebeurd voordat u kleding kunt kopen. 

 

We gaan ons tweede jaar in en hopen dat we u ook dit jaar weer van dienst kunnen zijn. 

Voor u, om te bewaren, nog even de openingsdata op een rijtje: 

 

 

 

 

 

Welkom, namens het team vrijwilligers van de KledingKringloop 

 

Gretha Bos 

 9 september, 23 september 

14 oktober, 28 oktober 

11 november, 25 november 

 9 december, 23 december 
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NIEUWS UIT DE TUIN…   

De plant op de foto is een heuchere. Een vaste plant, die vooral 

om z’n mooie bladkleuren eigenlijk overal toe te passen is, want 

hij komt op iedere plek wel tot z’n recht. In een klein voortuintje 

of vooraan in een border, door het aparte blad, heb je er het 

hele seizoen wat aan. Die met de donkere paarsachtige 

bladkleur zal voor velen wel bekender zijn, maar er zijn ook 

soorten met mooi gevlekt blad in diverse kleuren. Zoals mooi 

lichtgeel en oranje kleurig blad. Een hoekje met verschillende 

bladkleuren kan van het voorjaar tot in de herfst best wel heel 

mooi zijn. Daarbij bloeien ze ook nog leuk van ongeveer half mei 

tot half augustus, met open trossen kleine bloemetjes op dunne 

stengels van zo’n 30 á 40 cm. Heel mooi in een klein vaasje. Het 

is jammer dat er van de tientallen soorten zo weinig 

verschillende bij de tuincentra te vinden zijn. Met twee of drie houdt het meestal wel op en vaak zie 

je alleen die met het paars rode blad. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk mooie kleuren zijn die 

gekweekt worden want de kwekers blijven door gaan.  

Dan nog even over de kikkertjes. Heel weinig hebben het gehaald. Van de vele honderden visjes zijn 

er zo’n tien die alle rovers overleefd hebben…. Ja, dat is de ‘natuur’. Waar daar ook alle knoppen van 

een paar fuchsiasoorten door ‘vreterij’ steeds weer afvallen. Maar zelfs hobbykweker Lokhorts zit 

met dat soort problemen. Mooie planten en de knoppen krijgen geen kans. Daar word je wel eens 

flauw van. Maar nog iets leuks dat ik zag tussen vijand en prooi. In een spinnenweb kwam een 

prachtige veelkleurige wants terecht en deed z’n best er uit komen. Maar daar kwam een flinke spin. 

Ik wilde wel eens zien hoe dat zou aflopen. Ik zag dat de spin op zo’n 5 cm afstand twijfelde. Een poot 

vooruit…, even achteruit… , de wants doet druk en daar draait de spin zich verbazend snel om en 

gaat ervan door. Wat was de reden ? Dat wantsen stinken weet ik, maar er eerst snel op af gaan , 

dan zichtbaar twijfelen en dan maken dat hij weg komt… Heel interessant om te zien. Heeft die 

wants (voor mij onzichtbaar) gespoten…? 

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

 

 

Op zaterdag 30 en zondag 31 augustus van 10.00 tot 17.00 uur stel ik mijn tuin open, voor de mensen 

die wel eens rond willen kijken naar wat je met snoeien kunt doen en naar de mogelijkheden met 

fuchsia’s in de tuin.  

Er is geen ruimte voor auto’s op mijn erf. 

J. Aay, Noordveenkanaal n.z. 19 
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"Ritmisch bewegen" 

  
kennismaken met dans en streetdance 

 

voor wie? 

voor kinderen vanaf 3 jaar!! (peuterschool, kleuterschool) 

 

                                         
 

vanaf  19 augustus 2014 van 16:30 – 17:15 uur 

 

    Waar?  In de Mondenhal 

             Van wie?  Gymvereniging Amicitia 

    Kosten?  10 euro per maand 

 

KOM  ALLEN 26 AUGUSTUS of 2 SEPTEMBER 2014  

VOOR  EEN GRATIS LES!! 

 

 

WE HOPEN JULLIE TE ZIEN!!!  
 

 

 

 

 

 

 

 



De Streekbode  -  28 augustus  2014 
 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 


