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                                   Jaargang 27                     Nummer: 21          28  juni  2012 

 

 

 

SCHOLENVISWEDSTRIJD  

Op woensdag 6 juni j.l. vond weer de jaarlijkse 

scholenviswedstrijd plaats. 

I.s.m. met de H.S.V. Nieuw-Weerdinge organiseerde de Brede 

School deze wedstrijd. 

 

Ondanks het echte visweer (een 

lekker miezer-regentje) waren er 

toch nog  

39 kinderen. En dan ook nog vooral hele jonge kinderen.  

Er werd helaas niet echt goed gevangen maar dat mocht de pret niet 

drukken. 

 

De einduitslag volgt hieronder: 

 

4 t/m 7 jaar   8 t/m 9 jaar   10 jaar en ouder 

 

1. Elize Geissler   1. Rick Vos   1. Ferdy Smidt 

2. Lian Geissler   2. Hieke Mustert  2. Owen de Vries 

3. Lynn Diepstra      3. Nick Diepstra 

        4. Jari Koopman 

        5. Ruben Smith 

De grootste vis werd gevangen door Owen de Vries.  

De vis had een lengte van 21 cm. 

 

De schoolbeker werd gewonnen door De Bentetop.  ’t 

Koppel en de Esdoorn werden respectievelijk tweede en 

derde. 

 

Mede door de volgende sponsoren werd deze wedstrijd 

mogelijk gemaakt: Bob’s Hengelsport, Drukkerij Abbes-

Hummel en Spar Stevens. 

Hopelijk zien we jullie volgend jaar terug zodat er opnieuw gestreden wordt om de schoolbeker.  

Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal NZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 52 2 521 
Bank: Rabobank Nieuw  Weerdinge Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl  
   
Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:  C. Neef   Weerdingerkanaal NZ 137 
JRA Meursing Tel 52 28 68  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 juli 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

8 juli 

Plaats: Het Anker 

 9.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

  Afscheid kinderdienst 

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

1 juli  

Tijd:  9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum 

  Heilig Avondmaal 

8 juli 

Tijd:   9.30 uur, voorganger: ds. Scholtens 

 

Zaterdag 30 juni: 

Op het grasveld bij de Timmermanstraat 

Zaterdagmiddag 30 juni King’s Kids Middag van 15.00 uur – 17.00 uur, voor alle kinderen van 4 t/m 

12 jaar 

Zaterdagavond 30 juni concert Morning-Light vanaf 18.30 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 
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WEERDINGERMONDJES IN DE PRIJZEN OP HET 

ZUIDENVELD IN SCHOONEBEEK. 

Marieke Scherphof heeft op zaterdag 16 juni de felbegeerde 

Burgemeestersprijs gewonnen met haar paard Sarinka.  Dit is een 

wisselprijs, beschikbaar gesteld door de gezamenlijke 

burgemeesters van de acht kernen van het Zuidenveld.  Vandaar 

ook het ‘hoge hoed’ model van de prijs. Het is een zogenoemde 

stijlprijs die Marieke verdiende door o.a. haar omgang met het 

paard, de manier van rijden, haar houding en kleding. De prijs werd uitgereikt door onze eigen 

wethouder Nynke Houwing. Ook andere deelnemers (ten tijde van dit schrijven nog niet alle bekend) 

uit ons dorp waren succesvol tijdens de paardenwedstrijden en de veekeuringen. Van Harte 

Gefeliciteerd iedereen! Succes alvast volgend jaar in Coevorden en daarna….in 2014 in Nieuw-

Weerdinge.   

Foto Marieke/Nynke Houwing 

 

 

EMMEN WINT DE ACHTKAMPBOKAAL  

Een speciaal onderdeel tijdens het 

Zuidenveld is de strijd om de 

Achtkampbokaal. Het is een competitie 

tussen de acht kernen. Coevorden, Dalen, 

Emmen, Odoorn, Oosterhesselen, 

Schoonebeek, Sleen en Zweeloo. Dit zijn 

de voormalige acht gemeenten van het 

Zuidenveld. Het is een spannende strijd 

gedurende alle dagen van het feest. Het 

gaat te ver om nu  precies uit te leggen 

hoe de spelregels in elkaar steken, maar 

het gaat erom om zoveel mogelijk punten te scoren op 10 

verschillende onderdelen. 

 

 Die punten worden verdiend door middel van jurering. Zit deze 

dicht bij de werkelijke uitkomst, dan ontvangt de betreffende 

kern een hoog aantal punten. Een aantal onderdelen zijn 

bijvoorbeeld: de Achtkampwagens in de optocht,  de Tuinen, 

Straten en Bogen, de Veekeuringen en de Hippische Sport. De 

bokaal is een wisselprijs en was o.a.te bewonderen in de optocht 

op het zogenaamde achtkampwagentje. Binnenkort zal het 

winnen van deze prijs tijdens een officiële bijeenkomst van de 

gemeente Emmen worden gevierd.  

GB. 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN  

 

Middenstand in Nieuw-Weerdinge. 

Vervolg Tramwijk z.z. 

Aan Tramwijk z.z. nr. 161 had de familie Bos een bakkerswinkel. In november 2010 hebben ze hun 75 

jarig jubileum gevierd. Op z.z. nr. 164 woonde in 1918 S. Tjeerdsma, met een Potten-, Pannen- en 

Galanteriewinkel. 

 

Rond 1920 had Joh. Tjeerdsma hier een levensmiddelenwinkel (merk Victoria). In 1926 woonde Jan 

Venema hier en verkocht levensmiddelen en Comestibles (kleine eetwaren). T. Staal heeft hier ook 

een levensmiddelenwinkel gehad. Er zijn een aantal panden samengevoegd en vormt nu Meubelzaak 

Jan Luppes jr. 

 

Aan z.z. 165 had familie De Jong hier een schoenenwinkel, Mans Hilgen verkocht hier later groente 

en fruit. 

Op nr. 167 had Jan van Dam manufacturen, confectie en machine brei-inrichting, al voor 1920. 

Ook heeft Jan Mulder (Jan Pet) hier manufacturen, schoenen, hoeden en petten verkocht. Daarna 

kwam 

D. van Veen manufacturen. De foto is van Tramwijk z.z. 164, foto is gemaakt in 1932 .  

Familie Jan Venema poseert voor hun winkel. 

reactie 521703, B.B. 
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DE ACTIVITEITEN COMMISSIE  

We hebben in de Streekbode al meerdere keren de activiteiten commissie 

en hun verrichtingen genoemd. Deze groep mensen heeft zich in het 

informatieboekje van zwembad De Wieke, dat ook op de website te vinden 

is, voorgesteld. Helaas hebben we als bestuur verzuimd dit ook in de 

Streekbode te vermelden. Daarom alsnog hieronder de tekst die in het 

informatieboekje van het zwembad te vinden is. Wilt u uw hulp aanbieden 

bij activiteiten, of heeft u ideeën, dan kunt u daarvoor bij een van de leden terecht.  

Voorstellen activiteiten commissie 

Wij willen ons hierbij graag even aan u voorstellen. We zijn Gerard Hilgen, Henk Duursma, Remon 

Lasker, Sandra Theunissen en Auktje Bosklopper. Samen vormen wij de activiteiten commissie van 

ons zwembad. Een paar van ons doen dit al een aantal jaren, anderen verwelkomen wij dit jaar nieuw 

in ons team. Wij willen proberen er weer een gezellig en actief seizoen van te maken, met 

activiteiten voor jong en oud! Hiervoor zijn wij al druk bezig met de voorbereidingen. Leuke ideeën 

en hulp bij activiteiten is natuurlijk altijd welkom. De meeste van jullie kennen ons wel, dus heb je 

een leuk idee, trek dan even bij een van ons aan de bel. Dan kunnen wij kijken of er bepaalde dingen 

te realiseren zijn.  

 

Afgelopen jaar hadden we voor het eerst sinds jaren weer de mini playback show op het programma 

staan tijdens de zwemvierdaagse. Dit was een groot succes, dus dit jaar staat dit zeer zeker weer op 

ons programma. Hierover later meer, maar onze sterretjes kunnen alvast gaan nadenken over hun 

act. En misschien alvast gaan oefenen?  

Verder zullen we het jaar weer gaan afsluiten met het ouderwetse krooi ‘m d’r in!   

 

Wat er voor de rest op het programma staat houden wij nog even voor ons, er moet wel wat te 

raden over blijven. Wij wensen iedereen een heel gezellig en sportief zwemseizoen, met heel veel 

zonnige spetterende uurtjes. Houd het bord bij de ingang van het zwembad in de gaten voor 

tussentijdse informatie, dan gaan we er ook dit seizoen samen wat leuks van maken! 

 

Groet, de activiteiten commissie  

 

ACTIVITEITEN VAN ZWEMBAD DE WIEKE 

De zwemmarathon heeft op zaterdag 16 juni plaats gevonden. Er was voor ons helaas net te weinig 

tijd tussen deze marathon en het tijdstip van kopij inleveren, om een verslag hiervan te maken. Een 

verslag met de deelnemende teams, het aantal gezwommen banen en natuurlijk de uitslag.  

Dit houdt u voor nu te goed en het verslag zal in de volgende Streekbode te vinden zijn. 

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor verschillende andere activiteiten alweer in volle gang.  
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Volgende week, vrijdagmiddag 6 juli, zullen de leerlingen van groep 8 namens het Kleve project 

zoveel mogelijk banen gaan zwemmen. Van deze prestaties, die gesponsord zullen zijn per baan of 

voor een vast bedrag door familie, vrienden en buren, is de opbrengst bedoeld voor Warchild. Op 

deze dag zal de toegang tot het zwembadterrein gratis zijn, om zo de zwemmers aan te kunnen 

moedigen. De deelnemers en de organisatie wensen wij heel veel succes en een goede opbrengst 

voor Warchild. 

 

De dag daarop, zaterdag 7 juli, zal stichting zwembad De Wieke ook aanwezig zijn op de jaarmarkt. 

Ter hoogte van het Weerdingerkanaal zz 137 zullen we met een kraam staan. Met daarop de te 

winnen prijzen en prijsjes, waarvoor de welbekende enveloppen met lootjes weer worden verkocht. 

Ook de grabbelton en de ijsjes zullen bij de kraam van zwembad De Wieke niet ontbreken.  

 

Van maandag 9 juli tot en met vrijdag 13 juli is er de Zwem-4-Daagse, georganiseerd door de 

activiteitencommissie. De kosten voor deelname aan de Zwem-4-Daagse zijn € 4,50 per deelnemer, 

te betalen bij de kiosk. Opgave is mogelijk vanaf maandag 2 juli, ook bij de kiosk.  

Deze hele week zijn er alle dagen randactiviteiten en/of demonstraties in en om het bad. Deze 

activiteiten zullen ruim van te voren op een bord bij de ingang worden vermeldt. Natuurlijk zijn er 

dan ook nog de 20 te zwemmen banen per dag. Na het zwemmen van deze banen kan er worden 

afgestempeld bij een van de leden van de organisatie. De afsluiting van deze week vol activiteiten en 

de medaille-uitreiking is op vrijdag 13 juli, met een hapje en een drankje.  

  

Graag tot ziens bij deze activiteiten. 

Het bestuur van zwembad de Wieke: 

Uinko Brouwer, Francisca Minnaar, Jannet Hofman, Carla Neef 

Bert Rutten, Belinda Helder, Derk-Jan Smith 

 

KOERSBALTOERNOOI 23 MEI 2012 

Woensdag  23  mei was het weer zover, het jaarlijkse 

koersbaltoernooi in de sporthal van Nieuw-Weerdinge werd 

gespeeld. Op vier velden speelden 10 teams om de 

welbegeerde trofee, waarvan 2 teams van OKO. OKO 2 

eindigde bij de laatste drie. Het was een gezellige en sportieve 

dag. Wij hopen volgend jaar weer met twee teams te kunnen 

deelnemen aan ons eigen toernooi, dus hopelijk zien wij 

nieuwe leden tegemoet. Heeft u tijd over en zin in gezelligheid 

en sportiviteit kom dan eens langs op woensdagochtend en/ of 

donderdagochtend in de Badde te Nieuw-Weerdinge. 

    

Tot dan!!!  Het bestuur  
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• Wilt u graag (meer) bezoek ontvangen of samen met 

iemand er eens op uit? 

• Kunt u wel wat hulp gebruiken om uw administratie te 

ordenen? 

• Zoekt u iemand om een klusje in huis of tuin te doen of 

boodschappen voor u te halen? 

 

De medewerkers van het Infohuus kunnen u in contact brengen met een vrijwilliger, die dit voor u 

wilt doen! 

 

Kom bij ons langs (in De Badde) op dinsdag- of donderdagochtend 

tussen 9.00 en 11.30 uur; u bent van harte welkom! 

Op deze ochtenden kunt u ons ook bellen: 0591 - 76 40 19. 

 

ROMMELEN RONDOM DE KERK 

Op zaterdag 7 juli organiseert de protestantse kerk 

Nieuw-Weerdinge/Roswinkel weer haar jaarlijkse 

rommelmarkt tot 16 uur, tijdens de jaarlijkse braderie. 

Ook zullen er weer kniepertjes en spekkedikken 

worden verkocht. Tevens zullen er lootjes worden 

verkocht, waarmee schitterende prijzen kunnen 

worden gewonnen. Ook kan men prachtige prijzen 

winnen bij het sjoelen. 

Dit alles wordt weer gehouden op het plein en de parkeerplaats voor de kerk . Dus komt allen naar 

deze gezellige rommelmarkt!  

 

BIJEENKOMST OVER WMO-BELEID 

Donderdag 5 juli om 19.30 uur organiseert de gemeente Emmen in de Badde, een bijeenkomst over 

de Wmo. De gemeente Emmen wil hiermee zoveel mogelijk mensen informeren over de 

belangrijkste veranderingen in de Wmo, met name bij de schoonmaakondersteuning- en bezoekers 

de gelegenheid geven vragen te stellen.....  
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BAZAAR NWVV 2012 

 

Voetbal vereniging NWVV wil bij deze iedereen bedanken die mee 

heeft geholpen met de bazaar van 28 april 2012.  

Ook willen wij iedereen via deze weg bedanken die de bazaar bezocht 

hebben. Graag tot de volgende keer. En willen wij de prijswinnaars nog een keer van 

harte proficiat wensen.  

Als laatste gaat onze dank uit naar de volgende sponsoren, die de NWVV bazaar 2012 

tot een groot succes hebben gemaakt.   
 

 

Van Oosten Schoonmaak en Onderhoud 

Bakkerij Bos 

Emile Bakker Auto’s 

Motorhuis Jakob Bakker 

Kapsalon All for you 

Zaalverhuur Heegen 

Postmus Advies en Administratie 

Tieks Tweewielers 

Autobedrijf H. Tjeerdsma 

Intersport Emmen 

Rijschool Start 2 Drive 

Handelsonderneming Tjeerdsma 

’t Mondje 

Van der Veen Diervoeders 

Fietsenspeciaalzaak Pals 

Slagerij Dijkstra 

Woninginrichting Wachtmeester 

Autobedrijf Grooten 

Partycentrum Viper 

Schildersbedrijf JD 

Bouwservice Sanders 

Trivisio  

Spar Stevens 

Lever Sound 

Hilgen Bolk Installatie 

Metaalbouw TSV  

Beautyenter Face & Bodycare 

De Tramhalte 

Schildersbedrijf Bults 

Siersmederij Van der Heide 

XXL Print en Belettering 

Autobedrijf de Drentse Monden 

Kapsalon Klarianke 

Afbouw Duursma 

Slagerij Meems 

Kapsalon Trendy 

Kloppenburg Textiel 

Cafetaria Prinsen 

Schoonheids en pedicuresalon Belinda 

Pedicuresalon Ina Knol 

Fuhler Metselwerken 

Installatiebureau Goeree 

Rijschool Jalvink 

De Pompoenerie 

Handelsonderneming Sanders – Stap 

Loon en grondverzetbedrijf E. Groenwold 

Studio JG 

Cadeaushop Hebbeding 

Nagelstudio Jolanda 

Vistaria ’t Scholletje 

Autobedrijf Kamerling 

Jantje Stap Bloem en interieur 

Pedicuresalon Jellie Supèr 
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