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                                              Jaargang 30                                                 Nummer: 11      28  januari  2015 

 

 

 

 

ARENT NABER NEEMT AFSCHEID VAN VVN 

AFDELING NIEUW-WEERDINGE OP 7 

FEBRUARI 2015. 

 

Arent begon zijn carrière bij VVN afdeling 

Nieuw-Weerdinge in het jaar 1963. 

 

De eerste paar jaar als bestuurslid, maar al 

gauw had het bestuur gezien dat hij een 

geboren voorzitter zou zijn. 

Nieuw-Weerdingers kunnen zich hem dan ook 

niet anders voorstellen als voorzitter van VVN 

afdeling Nieuw-Weerdinge. 

 

Arent is voor vele mensen, in Nieuw-Weerdinge en Omstreken, een gewaardeerd persoon geworden. 

 

Arent geeft zijn voorzitterschap bij VVN afdeling Nieuw-Weerdinge over aan Jan Meems! 

 

Wie Arent de hand wil schudden is uitgenodigd voor: 

 

Receptie op zaterdag 7 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur in zaal Oosterhof. 

Weerdingerkanaal n.z. 162, 7831 HL, Nieuw-Weerdinge. 

 

Bestuur VVN afdeling Nieuw-Weerdinge. 

   

 

 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: 

1 februari 

Plaats: Het Anker 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

8 februari 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

   

Baptisten gemeente de Open Poort: 

1 februari 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: dhr. van Norden 

Heilig Avondmaal 

8 februari 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Dijkstra  

 

 

 

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 55808002 

Te koop: Mooie zwarte bureaustoel € 25, -. 2 Jaren 

'60 slaapkamer stoelen beige-groen € 10,- per stuk. 

1 Licht eiken kastje h=87 cm, b=78 cm, d=38 cm. € 

10,- boven met klep, ondervak open.  

Tel. 0591 522 763. 

 

Biedt zich aan: hulp in de huishouding.  

Tel. 06 39102150 

Gevraagd: rommelmarkt spullen.  

Wij halen het gratis bij u op.  

Tel. 521497 / 06 81854837 
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INDUSTRIE IN NIEUW-WEERDINGE  

Personeel S.J.Spanjaard N.V. Nieuw-Weerdinge, 26 februari 1949.  

Wie kent hier nog mensen van. 

Reacties kunnen naar Gea Soer, e-mail:vriessoer@kpnmail.nl  

Tel: 0591-521367 

 

DE BADDE ACTIEF 

Het bestuur van MFC de Badde heeft het initiatief genomen tot het organiseren van avonden voor de 

inwoners van Nieuw-Weerdinge.  

Het bestuur is van mening, dat er voor een grote groep dorpsgenoten, weinig georganiseerd wordt in 

het dorp. Dit is de reden om een jaarprogramma samen te stellen, voor elk wat wils. 

De eerste voorstelling is gepland op zaterdag 7 maart aanstaande. Dan komt cabaretier, 

conferenciers en zanger Arie Vuijk uit Rotterdam het spits afbijten. Deze zeer veelzijdige artiest 

geniet landelijke bekendheid door zijn optredens in clubhuizen, wijk- en dorpshuizen en ook de 

grotere schouwburgen overal in het land. 

Hij brengt het programma "Alles en de rest" op de planken. Zijn optreden is een aaneenschakeling 

van hilarische conferences, sketches en liedjes. Het belooft een avond te worden waar de bezoekers 

nog lang met plezier aan terug zullen denken. 

Op vrijdag 20 maart verwachten wij Erwin de Vries met zijn band. Hierover en over de rest van het 

jaarprogramma wordt u later nader geïnformeerd.  
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NIEUWS UIT DE TUIN…   

Winter of voorjaar? 

5 januari 2015, 3 graden boven nul, een worm kruipt over de tegels en er zou wat regen kunnen 

komen. De meeste kerststukjes zijn wel opgeruimd, maar op de foto heb ik een ‘voorjaars’ stukje. 

Het is verbazend om te zien hoe snel veel bomen en struiken al uit beginnen te lopen. Het mooie 

zachte wit van de wilgenkatjes komt te voorschijn en hier en daar zal wel een bos takken op de vaas 

staan. Ook een bos forsythia takken is een bekend gezicht. Maar zet eens gewoon andere takken op 

een vaas zodat je van dichtbij kunt zien hoe bladeren zich ontwikkelen. Ik heb hier verschillende 

takken in een vaasje gezet en zie het verschil eens tussen de lange dunne knoppen van de beuk en de 

korte dikke van de eik. Zo kun je heel veel doen met takken uit de tuin. Een takje van een 

vruchtboom met z’n bloemen kan mooi zijn, maar er zijn zo veel soorten bomen en heesters, dat het 

best de moeite waard is om eens iets te proberen. Als je op een kaal balkon een emmer of flinke vaas 

met takken neer zet, dan kun je best wel plezier van zoiets hebben. Of van een kleinere vaas of bakje 

met div. takjes. Met weinig kun je soms zelf iets doen waar je aardigheid van kunt hebben. Probeer 

het gewoon eens. 

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

 

JAMSESSIE DE MONDEN IN MFC DE BADDE!  

Zondag 11 januari was de eerste Jamsessie van de Monden in 2015! De Jamsessie vond plaats in 

Multi Functioneel Centrum de Badde in Nieuw-Weerdinge. Het was een erg geslaagde middag / 

avond. De muzikanten hebben verschillende soorten muziek laten horen aan het aanwezige publiek. 

De Jamsessie was niet eenmalig en zal een maandelijks terugkomende activiteit worden. Op elke 2de 

zondag van maand zal er in MFC de Badde een sessie worden georganiseerd, waarop iedereen 

welkom is. Zing jij of ben je een drummer, gitarist, bassist, toetsenist of speel je een ander 

instrument? Kom dan mee doen! Ook beginnende bandjes zijn welkom om te komen spelen deze 

middag. Het gaat niet per se om live muziek, begeleiding met mp3 of backing track behoort ook tot 

de mogelijkheden. Het gaat niet om hoe goed iemand is, maar om de ervaring en gezelligheid! Met 

elkaar op een laagdrempelige manier muziek maken en opdoen van podiumervaring is het doel. We 

willen op de jamsessie met name beginnende muzikanten de mogelijkheid bieden om een 

nummer(s) te laten horen.  Afhankelijk van wat je wilt neem je teksten en/of 

akkoordenschema’s mee en overleg je met de sessieleider om te kijken of er andere muzikanten met 

je mee kunnen spelen. Er is tijdens de sessie een backline aanwezig. Wel zelf je blaasinstrument(en) 

meenemen s.v.p. Natuurlijk is iedereen van harte welkom om te komen genieten van al het live 

muziek en tevens is de bar geopend voor diverse drankjes en snacks! 

 

Eerst volgende Jamsessie:      

8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni.  : 13:30 uur – 18:00 uur 13:00 uur is de zaal open  

Meer informatie?Kim de Vries Jongerenwerker, Dorpenzorg  jeugd@dorpenzorg.nl  

06-30234011   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DC-TITAN  

Zaterdag 17 januari hebben we onze 

12e Nieuwjaarstoernooi gehad. Het 

was heel gezellig en we hadden 59  inschrijvingen. Onder deze inschrijvingen waren darters, die in 

competitieverband gooien, maar ook recreanten, die af en toe een pijltje in het bord gooien. We 

waren vereerd met een bezoek van Albertino Essers (heeft in 2006 goed gepresteerd op het 

wereldberoemde Lake-side toernooi in Engeland). Hij doet dit jaar mee met de Dutch Open 2015 in 

Assen, en wilde trainen voor dit groot toernooi. Ook een paar andere regionale darters die 

zaterdagavond aanwezig waren, doen mee met dit toernooi. We begonnen om half acht met het 

Knock-out toernooi. Dank zij gulle giften van onze sponsoren, konden we vastgestelde prijzen 

uitreiken en de winnaar kreeg een wisselbeker. Na de eerste ronde, werd er gespeeld in de winnaars- 

en verliezerronde. Na een paar spannende partijen in 

allebei de rondes, werden rond middernacht de finales gespeeld. Tijdens dit toernooi werden er in 

totaal negentien 180ers gegooid. 

 

Uitslagen 

Winnaarsronde : 

1. Jordy Swama 

2. Albertino Essers 

3. Rienco Marskamp 

4. Harrie Vos 

 

Verliezerronde 

1. Mischa Bloem 

2. Daniël Kuiper 

3. Bé Hendriks 

4. Christian Klompmakers. 

 

Hoogste Finish : 143 Tim Scholtens 

meeste 180ers : 4 x Albertino Essers. 

 

De jongste drie deelnemers ( 12 en 14 en 14 jaar) kregen een VVV-bon 

t.w.v. 10 euro, gesponsord door Regiobank. 

 

Graag willen wij onze sponsoren bedanken: 

    Hoofdsponsor : VV Titan 

  Regiobank   Postmus Administratie en Advies 

  Daktechniek Groningen  Tabak installatietechniek. 
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DC-TITAN 

DC-Titan II is op zoek naar een teamgenoot, die gezellig op de donderdagavond een leuk potje darten 

wil. Voor meer informatie: www.dctitan.jouwweb.nl of via facebook/dctitan. 

 

 

 

NIEUWJAARSVISITE DE ZONNEBLOEM 

De Zonnebloem afdeling Nieuw-Weerdinge heeft 

zaterdagmiddag 17 januari een Nieuwjaarsvisite gehouden, 

voor gasten en vrijwilligers. De gasten werden met een 

drankje verwelkomd en nadat de voorzitter een gedicht en 

een toost op het nieuwe jaar had uitgebracht, was er 

koffie/thee met kniepertjes. Deze waren gebakken door Koos en smaakten voortreffelijk. Natuurlijk 

ontbrak de bingo niet en er werden 5 ronden gespeeld met mooie prijzen. 

Het was een gezellige middag met een goede opkomst. Onze volgende activiteit is op 10 maart een 

busreis waarvoor de gasten nog een uitnodiging krijgen. We willen de familie Heegen weer bedanken 

voor de gastvrije ontvangst. 

 

De vrijwilligers van de Zonnebloem. 

 

 

 

STAVO ONTVANGT DE NIEUWWEERDINGER PLUIM  

Dit jaar kreeg de STAVO de pluim. 

Het bestuur van de STAVO is heel blij met de pluim, het is een mooie 

opsteker en een blijk van waardering voor het werk dat door de 

vrijwilligers al jaren wordt gedaan. 

Wij willen dan ook alle mensen bedanken, die op ons hebben gestemd. 

We hopen voor nu en in de toekomst nog vele leuke dingen te kunnen 

organiseren. 
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KLEDING KRINGLOOP NIEUWS 

 

Allereerst wil ik iedereen bedanken die op ons gestemd heeft. Mijn eerste reactie toen Henk de Vries 

me belde, was, maar dit is niet de bedoeling. Maar dan laat je het wat bezinken en dan zie je toch 

een stukje waardering. 

 

Wat begon na mijn operatie, tijdens een ziekenbezoek van Linda Alting, is uitgegroeid tot dit wat het 

nu is. Linda gaf aan dat zij dit deed vanaf een slaapkamertje, waar mensen die het echt nodig hadden 

werden geholpen. Ze gaf aan dat er echt behoefte aan was. 

 

Mijn man, zus en ik zeiden toen, dit gaan we een half jaartje proberen. Onderdak was het grootste 

probleem. Via de kerkenraad van de PKN mochten we gebruik maken van DE RANK. Inmiddels is die 

verkocht en zitten we in DE OPEN POORT. 

 

Het concept is als volgt: Klanten van de voedselbank krijgen drie keer per jaar per persoon vijf 

bonnen. Hiervoor mogen ze gratis kleding, linnengoed en schoenen uitzoeken. 

 

Verder verkopen wij, voor een klein bedrag, aan een ieder die toe komt. 

 

Na aftrek van onze kosten wordt met de rest van het geld de voedselbank ondersteund. En dan is de 

kringloop dus een feit. Dit hele proces wordt door een tiental vrijwilligers gedaan. 

 

Maar eigenlijk werkt het hele dorp mee door het steeds weer aanvullen van onze voorraad. Dus 

eigenlijk verdient het hele dorp de pluim. 

 

Dus allemaal bedankt.!  

We gaan in het nieuwe jaar weer verder op de volgende data 

13 en 27 januari                19 mei 

10 en 24 februari              2  en 16 en 30 juni 

10 en 24 maart                 

7 en 21 april                     We zijn van 11.00 uur tot 16.00 uur open  

 

Gerda Bos 
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Fleurig Wonen opent op woensdag 11 februari  

haar bloemen- en interieur winkel in Nw-Weerdinge. 

 

Mijn naam is Linda Feringa en ik open woensdag 11 februari 

a.s. mijn bloemen- en interieur winkel aan het 

Weerdingerkanaal n.z. 157a[voorheen Kloppenburg] 

Een veelzijdige eigentijds en gezellige winkel, waar 

betrokkenheid en aandacht voor de klant voorop staat. Een 

verrassend assortiment verse bloemen en een ruime keuze 

uit woon en cadeauartikelen dat is was Fleurig Wonen te 

bieden heeft. 

Maar ook voor bruidsboeketten en rouwwerk bent u bij mij 

aan het juiste adres. Na ruim 25 jaar in de bloemen te 

hebben gewerkt begin ik nu voor mezelf. 

Ik nodig een ieder uit om vanaf woensdag 11 februari vanaf 

9.00 uur kennis te komen maken met mij. Iedere klant krijgt 

bij een besteding vanaf 10 euro een mooi windlichtje 

cadeau. 

Uiteraard zorg ik voor de koffie met iets lekkers erbij en zal 

met trots mijn winkel aan u laten zien. 

 

Houdt u goed de advertenties in de Streekbode in de gaten voor de aantrekkelijke aanbiedingen? 

 

Fleurig Wonen    Weerdingerkanaal n.z. 157a   7831 HL  Nieuw-Weerdinge    Tel 0591 531836. 
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De Badde organiseert: 
    

Arie VuijkArie VuijkArie VuijkArie Vuijk                                                                                                                                                                                                                                                                
cabaretier en zanger is te gast incabaretier en zanger is te gast incabaretier en zanger is te gast incabaretier en zanger is te gast in        De Badde  opDe Badde  opDe Badde  opDe Badde  op    

zaterdag 7 maart a.s.zaterdag 7 maart a.s.zaterdag 7 maart a.s.zaterdag 7 maart a.s.        om 20.00 uur.om 20.00 uur.om 20.00 uur.om 20.00 uur.    

    

Arie Vuijk geniet landelijke bekendheid met zijn theaterprogramma's. Arie Vuijk geniet landelijke bekendheid met zijn theaterprogramma's. Arie Vuijk geniet landelijke bekendheid met zijn theaterprogramma's. Arie Vuijk geniet landelijke bekendheid met zijn theaterprogramma's.     

Hij Hij Hij Hij treedt overal in het land op, zowel in de  treedt overal in het land op, zowel in de  treedt overal in het land op, zowel in de  treedt overal in het land op, zowel in de      

schouwburgen als in de clubhuizen.schouwburgen als in de clubhuizen.schouwburgen als in de clubhuizen.schouwburgen als in de clubhuizen.    

        

Hij brHij brHij brHij brengt zijn programma engt zijn programma engt zijn programma engt zijn programma     

    

"A"A"A"Alles en de rest",lles en de rest",lles en de rest",lles en de rest",    
een afwisselend programma met hilarische conferences, sketches en een afwisselend programma met hilarische conferences, sketches en een afwisselend programma met hilarische conferences, sketches en een afwisselend programma met hilarische conferences, sketches en 

pakkende liedjes. pakkende liedjes. pakkende liedjes. pakkende liedjes.     Een avond met veel die u niet snel zult vergeEen avond met veel die u niet snel zult vergeEen avond met veel die u niet snel zult vergeEen avond met veel die u niet snel zult vergeten.ten.ten.ten.    
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Het programma begint om 20.00 uur, De zaal is open vanaf 19.00 uur,           Het programma begint om 20.00 uur, De zaal is open vanaf 19.00 uur,           Het programma begint om 20.00 uur, De zaal is open vanaf 19.00 uur,           Het programma begint om 20.00 uur, De zaal is open vanaf 19.00 uur,           

Entree Entree Entree Entree € 8.50, incl. een kopje koffie. € 8.50, incl. een kopje koffie. € 8.50, incl. een kopje koffie. € 8.50, incl. een kopje koffie.     

Een kaartje kunt u kopen bij het beheer van De BaddeEen kaartje kunt u kopen bij het beheer van De BaddeEen kaartje kunt u kopen bij het beheer van De BaddeEen kaartje kunt u kopen bij het beheer van De Badde    
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VERKEERSQUIZ 2015 

 
Informatie voor alle bedrijven, verenigingen, scholen en groepen uit Nieuw-Weerdinge, 

en omstreken. 

 

Evenals voorgaande jaren organiseert VVN afd. Nieuw-Weerdinge een verkeersquiz. 

Deze wordt gehouden op donderdag 19 februari 2015, om 20.00 uur in: 

Zaal Heegen. 

Adres:  Weerdingerkanaal N.Z.51, te Nieuw-Weerdinge. 

 

Deelname is mogelijk in groepen van 5 personen. U mag met meerdere groepen deelnemen. U 

kunt ook individueel meedoen. Er zijn weer geldprijzen beschikbaar en voor de 

groepswinnaar een wisselbeker. 

 

Toets uw kennis op verkeersgebied en als voordeel, u bent weer op de hoogte van de vele 

veranderingen. De quiz staat onder deskundige leiding van mevr. L. Berends-Jalving. 

(rijschoolhoudster in Nw-Weerdinge) 

 

 

Opgave graag voor dinsdag 17 februari 2015 bij: 

Dhr. R. Meursing (tel. 0591-522868) 

Mevr. H. Bolk-Schoonbeek (tel. 0591-521818) 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


