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SPEL3DAAGSE SKW 2017 

 

Op 29,30 en 31 augustus was er 

weer een succesvolle spel3daagse. 

Ruim 50 kinderen deden hun uiterste best met bouwen en verven. Er 

werden waterspelletjes gedaan, ook was er een vossenjacht 

georganiseerd.  

 

Op 31 augustus waren de kinderen in het zwembad. Daar werden op 

grote springkussens en op het gras weer enthousiast spelletjes 

gedaan. In de avond waren er ruim 30 kinderen die hun tentje hebben 

opgezet en de nacht mochten doorbrengen bij het zwembad, helaas 

was het koud maar warme chocolademelk, barbecue en een klein 

vuurtje deden wonderen. 

 

 

Wij van het Sociaal Kultureel Werk willen graag iedereen bedanken die 

dit mogelijk hebben gemaakt, door pallets, tapijtrollen, spijkers en 

eten te geven. 

 

 Wij willen in het bijzonder ook de vrijwilligers bedanken die zich 3 

dagen lang hebben ingezet. Bedankt toppers!!! 

         

 

 

 

 

 

 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 
Ginie de Vries   521365   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 oktober 

Plaats:  Het Anker 

Tijd:  10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten 

 

8 oktober 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:  10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten 

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

  

1 oktober 

Plaats: De Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Heilig Avondmaal 

 

8 oktober 

Plaats: De Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger  Dhr. B. Stadens 

 

 

 

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. Bellen na 16.00 uur.  

Handelsonderneming Sanders-Stap.  

Tel. 06 55808002 
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ONTDEK HET PLEKJE 

 

Waar is deze foto genomen? De juiste oplossing wordt bekend gemaakt in de 

volgende Streekbode. Doen u en jij ook mee? 

 

Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres 

streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal n.z. 122, tel: 0591-522091. 

 

 

OKTOBERMAAND KINDERMAAND IN EMMEN 

In oktober vindt in heel Drenthe het project Oktobermaand Kindermaand 

plaats. Musea, theaters, muziek- en dansscholen, ateliers, bibliotheken en 

molens openen hun deuren en organiseren activiteiten voor kinderen van 4 

t/m 12 jaar. In de weekenden mogen zij gratis deelnemen. Ook in de 

gemeente Emmen. 

 

In het Van Gogh Huis in Veenoord/Nieuw-Amsterdam mogen kinderen de tak van de 

amandelbloesem van Van Gogh op bijzonder manier namaken en bij de Amateur Kunstenaars 

Emmen kunnen kinderen dieren tekenen en schilderen of hun eigen frutzl van wol maken. In het 

Experimenteer Lab in de oude dierentuin worden de eigen ontwerpen van kinderen op textiel 

gedrukt en bij Toolbox helpt Kreakracht om van oud speelgoed en knuffels supersonische nieuwe 

speeltjes met motoren te maken. Centrum Beeldende Kunst Emmen organiseert een workshop 

‘action painting’ waarbij kinderen gebruikmaken van verfrollers, kwasten en spuitbussen. Bij de 

Brede School in de bibliotheek kunnen  griezelmaskers gemaakt worden. En ook Boetiek Creatiek in 

Zandpol pakt ieder weekend tijdens Oktobermaand Kindermaand flink uit met knutselideeën. 

 

Naast knutselen en tekenen zijn er ook andere activiteiten. Drummers Mark en Peter van De 

Drumstudio organiseren een drumfeestje en in Muziekschool MM ga je op een muzikale 

ontdekkingstocht. In het Industrieel Smalspoor Museum in Erica kunnen kinderen een rondrit maken 

met een smalspoortrein en bij Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht worden brandjes 

geblust met de ouderwetse emmerspuit nadat de speurtocht is gevolgd. In Bibliotheek Emmen 

tenslotte staat voor de allerkleinsten de poppenkastvoorstelling “Bang Mannetje” op het 

programma. Bang mannetje is overal en altijd bang. Zal hij zijn angsten overwinnen? 

 

Alle activiteiten in Emmen en de overige elf Drentse gemeenten zijn te vinden op 

www.kindermaand.nl. Oktobermaand Kindermaand wordt georganiseerd door K&C, 

expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur. Het project wil kinderen en hun ouders de 

mogelijkheid bieden om gratis deel te nemen aan activiteiten en zo kennis te maken met kunst en 

cultuur. 

 

Het is dit jaar de 16e keer dat Oktobermaand Kindermaand wordt georganiseerd in Drenthe. 
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NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE  

Wat is de zomer voorbij gevlogen, het zwembad is inmiddels 

alweer gesloten! 

Een korte terugblik op het seizoen van 2017; een prachtig 

voorseizoen met heel erg mooi weer en ontzettend veel 

bezoekers bij ons bad. Met Henriette als ‘nieuwe’ badjuf zijn de 

kinderen begonnen met hun zwemlessen. Mei en Juni zijn vervolgens goede maanden geweest voor 

ons zwembad.  

Helaas kunnen we dit niet zeggen voor de 

maanden Juli en Augustus, en laten we aan de 

maand September al helemaal geen inkt 

verspillen. Daar waar we vorig jaar nog met 

temperaturen van boven de 30 graden te 

maken hadden, hadden we nu te maken met 

bijna 20 graden lager en (bijna) geen 

bezoekers bij het zwembad. Behalve 

natuurlijk onze zwem-diva’s, een grote groep dames en heren die 5 dagen 

in de week bleven zwemmen, petje af! 

Op het eind van het seizoen hebben we een aantal leuke evenementen 

moeten annuleren, dit ook vanwege de weersomstandigheden. De Beach-

party, de modeshow met barbecue en de triathlon; allemaal 

evenementen waar veel mensen tijd en energie in hebben gestoken, en 

waarvan het jammer is dat het uiteindelijk niet door kon gaan. De jongste, 

Sem de Vries, en de oudste, Mevr. Martens deelnemer(st)er aan de 

zwemvierdaagse (3-7 juli) ziet u hiernaast trots op de foto. 

Tijdens het sponsafsluitende onderdeel van het Kleve-project, het sponsor zwemmen, was 

burgemeester Eric van Oosterhout te gast. Ook hebben we de 

zwemclub de Kikker uit Emmen een aantal weken op visite gehad. 

Deze maand vindt nog de gezamenlijke avond met alle vrijwilligers 

plaats, want zonder al deze vrijwilligers is er geen voort bestaan voor 

het bad. Daarom organiseren wij een gezellige barbecue waarvoor 

de vrijwilligers zijn uitgenodigd.  

Als laatste kunnen wij u 

nog een kleine update 

geven voor wat betreft de 

renovatie van het bad; 

zoals het nu lijkt wordt er 

deze maand nog een start 

gemaakt met deze enorme grote klus. We zijn nog 

wachtend op de laatste stukken van de gemeente, maar we 

verwachten en hopen vooral dat we op korte termijn kunnen starten! In de komende Streekbode(s) 

zullen wij u op de hoogte houden.  
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STREEKBODE GAAT VOOR DEEL RABO CLUBKAS CAMPAGNE 

 

Het bestuur van de Stichting Dorpskrant heeft de Streekbode 

voorgedragen voor de clubkas campagne van de Rabobank. Er doen 

meer dan 120 verenigingen/ stichtingen uit de regio mee. Wij willen 

de leden van de Rabobank oproepen om hun 2 stemmen vooral op 

onze dorpskrant uit te brengen en ons zodoende een financieel 

‘steuntje in de rug’ te geven. Onze dorpskrant komt elke twee 

weken uit en dat kost geld. Onze grootste inkomstenbron  is/zijn de 

vaste adverteerders van ondernem(st)ers uit vooral ons eigen dorp. 

maar iedereen begrijpt dat de ‘pot met geld’ bij de verschillende ondernemers maar één keer kan 

worden uitgegeven en alle verenigingen willen daar graag wat van. Jullie, stemgerechtigden, kunnen 

van 3 tot en met 18 oktober jullie stem uitbrengen. Laat die stem niet verloren gaan en zorg er mede 

voor dat we in Nieuw Weerdinge van deze actie mogen mee genieten. Is het niet voor de Streekbode 

dan wel voor de sporthal of Titan. Stem!  

 

 

 

 

DONATEURS STREEKBODE 

Binnenkort komen we (of we zijn al geweest) weer langs met de donateurkaart, 

donateur zijn kost u €5,00 per jaar. De Streekbode wordt huis aan huis 

rondgebracht. Bent u of jij nog geen donateur?  

 

Het bedrag kan ook overgemaakt worden op rekeningnummer: 

NL09RABO0345914600, ten name van (let op) St. Dorpskrant Nieuw-

Weerdinge, onder vermelding van naam en (vooral ook belangrijk), het adres. 
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DE ZOMER VAN DE ZWEMDIVA’S EN STOERE MANNEN 

 

Vanaf het begin van de opening(mei) van ons 

mooie zwembad zijn er elke morgen een groep 

zwemmers actief geweest. Tussen 8.00 en 9.30 

werden er heel wat baantjes afgelegd van een 

groep die gemiddeld bestaat uit zo’n 16 

vrouwen en mannen. In tegenstelling tot wat 

de naam doet vermoeden zijn er ook mannen 

‘lid’ van deze groep. Ook wanneer het weer 

niet uitnodigde om te zwemmen was deze 

ploeg paraat. Medewerker van het zwembad 

Anno Schimmel zorgde er elke morgen voor dat de deur en het bad ‘los’ waren. Super. Was hij 

misschien die fanatiekeling die dan al zijn baantjes had gezwommen? Iedereen is het erover eens dat 

je na zo’n halfuurtje  zwemmen met veel energie de dag kan beginnen. Ook eens ervaren? Kom het 

volgend seizoen ook zwemmen. Naast het zwemmen heeft de groep erg veel lol, er wordt gelachen, 

gespeeld en ‘geouwehoerd’. Elke donderdagmorgen na afloop van het zwemmen werd er 

koffiegedronken met een lekkere koek of zelfgebakken cake. Een aantal keren werd er zelfs aan 

aquajogging gedaan en werd er ‘vrij’ gespeeld. 

 Vast onderdeel is elk seizoen ook de fietstocht. 

Het is een dagvullend programma dat dit jaar 

voor de 7 keer werd ondernomen. Er werd 

verzameld op het Beertha plein, het weer was 

prima en de tocht ging via de eerste, koffie en 

gebak, stop in Exloo naar het boomkroonpad voor 

de lunch, naar het Nije Hemelriek voor een 

speelpauze, naar Borger voor een borrelstop en 

naar Odoorn voor het diner. Een prachtige 

fietstocht met een klein oponthoud na een 

valpartij die uiteindelijk goed afliep. Het 

zwemseizoen werd, inmiddels ook een vaste traditie, afgesloten 

met een heerlijk ontbijt, met Kaffee und Kuchen. En hoe 

toepasselijk de pompen werden aangezet om het bad leeg te 

laten lopen.  

Het zwemmen in de Wieke zit 

er voor dit jaar weer op. 

Volgend jaar weer hopelijk in 

een vernieuwd bad.  
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WEEK VAN DE OPVOEDING 

Van maandag 2 oktober tot en met vrijdag 5 

oktober is het de week van de opvoeding. 

Tijdens deze week wordt er vanuit Welzijngroep 

Sedna en Stichting Dorpenzorg de nodige 

aandacht besteed aan het thema opvoeden.  

In gesprek met ouders… 

Zo gaan we op alle schoolpleinen met ouders in gesprek over dit thema. Wij horen graag wat 

wensen, vragen en ideeën van ouders zijn. Hieronder volgt een overzicht van waar we wanneer 

aanwezig zullen zijn, zodat ouders hier rekening mee kunnen houden indien ze ook graag met ons in 

gesprek willen. Maandag 2 oktober, 14:14 - 14:45 uur ’t Koppel, Vrijdag 6 oktober, 08:15 - 08:45 uur 

de Bentetop,  

 

Voorlichtingen voor ouders   

1. Seksuele ontwikkeling bij pubers. Maandag 2 oktober : 19:30 – 20:30 uur    

Vanaf 9 jaar kunnen kinderen in de pubertijd komen. Ze groeien en gedragen zich anders. De eerste 

lichamelijke veranderingen dienen zich aan en misschien worden ze verliefd. Hoe pak je de seksuele 

opvoeding aan? Wat moeten kinderen weten over relaties en seksualiteit en hoe kun je hierover 

beginnen? Wat is uw rol als ouder? Seksuele voorlichting en opvoeding is complex en niet altijd even 

gemakkelijk voor ouders. Deze voorlichting geeft meer 

informatie over een goede seksuele opvoeding. Waar: MFC 

de Deele in Emmer-Compascuum.   

 

2. Weerbaarheid bij kinderen vergroten. Woensdag 4 

oktober 19:30 – 20:30 uur  

Kinderen kunnen al op jonge leeftijd onzeker zijn, waardoor ze het soms moeilijk vinden om zich in 

een groep staande te houden. Kinderen weten zich niet altijd een houding te geven of hoe zij op 

verschillende situaties kunnen reageren. Wat kan helpen om een kind weerbaarder te maken en 

welke rol als ouder kun je hierin hebben. Waar: MFC de Badde in Nieuw-Weerdinge 

 

Kindermiddag 

Donderdag 5 oktober is er indien de scholen staken een Kindermiddag van 12:00 – 14:00 uur in de 

sporthal de Klabbe in Emmer-Compascuum in samenwerking met de Buurtsportcoaches. Leuke 

activiteiten voor kinderen en voor ouders is er koffie/thee en eventueel informatie.  

 

Opgeven voorlichting(en) of algemene vragen: 

1. Kim de Vries,     2. Danielle Everts 

Jongerenwerk Stichting Dorpenzorg    Jeugd preventiewerker Welzijngroep Sedna   

jeugd@dorpenzorg.nl / 06-30234011    d.everts@welzijngroepsedna.nl / 06-51324638 
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NIEUWS VAN BIBLIOTHEEK EMMER-COMPASCUUM  

De bibliotheek is er voor veel meer dan alleen boeken lenen:  

Klik & Tik Elke woensdag van 11.00 tot 13.00 uur 

Inloopspreekuur voor al uw computervragen en de cursus 

Klik & Tik, waarbij elke beginner kan leren hoe leuk computeren eigenlijk is!  

 

Veel moet u tegenwoordig regelen met uw DigiD. Heeft u veel kennis van de computer maar weet u 

niet goed hoe de DigiD te gebruiken? Of waar DigiD voor is te gebruiken (veel meer dan u denkt!)? 

Dan is er de cursus Digisterker voor u. Deze bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uren. Deelname is 

gratis. Inmiddels hebben al 9 deelnemers deze cursus gevolgd. Eén van de deelnemers zegt hierover: 

“ Het lijkt heel spannend, werken met Digid, maar dat valt best mee. En je kunt zóveel gegevens 

vinden over jezelf! Dat wist ik allemaal niet. Ik kan het iedereen adviseren om mee te doen!” De 

volgende cursus start op dinsdag 21 november. U dient zich vooraf op te geven via de website 

www.bibliotheekemmercompascuum.nl  

Bezorgdienst: Bent u niet in staat om naar ons toe te komen? Bel dan voor een afspraak met de 

speciale vrijwilliger die u de boeken kan thuisbrengen! Zij overlegt met u welke boeken u wilt lezen 

en brengt de materialen aan huis! Mailen kan ook: info@bibliotheekemmercompascuum.nl 

Kent u iemand die moeite heeft met de taal of met rekenen? Hiervoor kunt u ook hulp krijgen in de 

bibliotheek bij het Taalpunt. Informeer in de bibliotheek in Emmer-compascuum naar de 

mogelijkheden.  

 

Uitnodiging:  

Op dinsdagmiddag 31 oktober van 14:00 tot 15:30 is er een gezellige muziekmiddag in de bibliotheek 

met het duo Hij met Haar. Met allemaal bekende liedjes. Komt u ook?  

Entree €1,00 incl. koffie en thee. 

  

Het is bijna Kinderboekenweek!  

 

In deze week is er voor kinderen van groep 1 en 2 van alles te doen: 

4-10 14:00 uur Poppenkast van Jinky’s Mikmak met de voorstelling  Bang Mannetje! Is jouw kind 

wel eens bang? Dan is dit een geschikte voorstelling! 

 

11-10  14:00 uur Middag rond het boek over De Gruffalo.  

Met spelletjes, voorlezen en knutselen. 

  

Beide activiteiten duren ongeveer een uur en kosten 1 euro. U kunt voor de poppenkastvoorstelling 

kaartjes reserveren bij de bibliotheek. Kom u even langs?  

 

Tijdens openingstijden met bibliothecaris kunt u financiële bibliotheekzaken regelen, advies krijgen 

en vragen stellen. Ook zonder abonnement bent u van harte welkom. Om te lenen heeft u deze wel 

nodig. Een abonnement is gratis tot 19 jaar!! 

Wist u dat wij ook een kopieerapparaat en VVV bonnen hebben?  
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NIEUWS VAN JEU DE BOULESVERENIGING BOULESPLEZIER 

 

Op 16 september 2017 hebben 5 teams van onze vereniging meegedaan aan het Jubileumtoernooi te 

Gieterveen. In totaal waren er 22 teams. 

Toen we om half elf begonnen was het droog en dat is het de hele dag ook gebleven. 

Jeu de Boulesvereniging De Uithoek te Gieterveen heeft ons en alle anderen een geweldige dag 

bezorgt. 

 

Drie van de vijf prijzen gingen naar Boulesplezier: 

2e prijs voor Henk Bolk en Jenne Holman. 

3e prijs voor Harm Schuurman en Heiltje Holman-Kamst. 

5e prijs voor Jan Mulder en Bertus Otten. 

 

Boulesplezier feliciteert deze teams met hun behaalde resultaat! 

 

Leden, die hebben 

meegedaan aan dit 

toernooi: 

 

 

V.l.n.r. (staand) Ab 

Schimmel, Stoffer 

Klaas Mulder, Jenne 

Holman, Jan 

Mulder, Bertus 

Otten, Meintje 

Schimmel-Heidema 

en Jacob Stavast. 

V.l.n.r. (gehurkt) 

Henk Bolk, Heiltje Holman-Kamst en Harm Schuurman. (foto Henk Bolk) 

 

Voor meer foto's kijk op: www.boulesplezier.nl 
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BREDESCHOOL 12+ JONGEREN ACTIVITEITEN NAJAAR 2017  

 

Voor jongeren uit Emmer-Compascuum, Nieuw-Weerdinge, Roswinkel, Weerdinge & Nieuw-

Dordrecht hebben we in het najaar nog 3 leuke activiteiten op de planning staan! Jongeren vanaf het 

voortgezet onderwijs die wonen in deze dorpen kunnen voor een kleine eigen bijdrage deelnemen 

aan de volgende activiteiten. Deze activiteiten worden aangeboden door de verschillende betrokken 

brede scholen en het jongerenwerk.  

 

Op vrijdag 20 oktober kunnen je deelnemen aan een GPS-Tocht. In kleine groepjes moet je in het 

donkere bos de juiste route zien te vinden, hiervoor gebruik je GPS. Deze activiteit kost €2,- per 

persoon. De activiteit vindt plaatst bij Drenthe X-perience in Gasselte. Vervoer is op eigen 

gelegenheid, geeft dit problemen neem dan even contact op. We verzamelen om 19:15 uur. De 

eerste groep zal rond 19:30 uur vertrekken. De verwachting is dat 21:30 uur iedereen weer terug zal 

zijn. 

 

Op donderdag 26 oktober is het jaarlijks terug kerende Zaalvoetbaltoernooi in de Mondenhal te 

Nieuw-Weerdinge. Je geeft je op in teamverband, je team bestaat uit 5 tot 7 jongeren vanaf het 

voorgezet onderwijs tot en met 23 jaar. We spelen 5 tegen 5 en de deelnemers betalen 2 euro per 

persoon. Bij opgave graag alle namen, leeftijden en jullie teamnaam vermelden. Vervoer is op eigen 

gelegenheid.  

 

En dan kun je op zondag 12 november nog deelnemen aan de activiteit Bowlen. Dit doen we bij het 

Bowling Centrum in Emmen. Van 13:30 – 15:30 uur hebben we een aantal banen beschikbaar. In 

groepjes zal er worden gebowld. Iedereen ontvangt 1 consumptie, maar je bent vrij om geld mee te 

nemen om nog wat te kunnen kopen. Ook hierbij is vervoer op eigen gelegenheid, mocht dit 

problemen geven neem dan even contact op.  

 

Voor meer informatie, vragen of opgeven kan er contact worden opgenomen met:  

Kim de Vries, Jongerenwerk Stichting Dorpenzorg  

jeugd@dorpenzorg.nl / 06-30234011   
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STICHTING SPORTHAL NIEUW WEERDINGE 

RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE 

 

In het kader van jeugd en leefbaarheid in ons dorp 

willen we op  9 december a.s.  weer een sportdag 

(activiteitendag) in de Mondenhal organiseren. Op 

deze manier willen we de jeugd en de ouderen 

betrekken met allerlei activiteiten.  

 

De bedoeling is dat er zoveel mogelijk sportverenigingen, maar ook b.v. koersbal, sjoelen, darten,  

volksdansen hun sport/activiteit demonstreren. Een dergelijk evenement kost natuurlijk geld. De 

RABOBANK Emmen-Coevorden organiseert dit jaar voor het eerst de Clubkas campagne. De 

RABOBANK stelt € 100.000 beschikbaar voor maatschappelijke activiteiten door het lokale 

verenigingsleven in de regio.  

 

Het bestuur van de Mondenhal heeft de sport- en speldag van 9 december aangemeld voor de 

RABOBANK Clubkas Campagne. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen hebben we echter uw 

steun nodig. Als u lid bent van de RABOBANK mag u stemmen in de periode van 3 oktober 2017 tot 

18 oktober 2017. Afhankelijk van het aantal stemmen wordt een bedrag aan ons uitgekeerd. Ieder lid 

krijgt drie stemmen ter beschikking. Daarvan mag u maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging 

uitbrengen. Wij vragen u de stem(men) die u over heeft te gebruiken voor andere verenigingen in 

ons dorp die zich ook voor de RABOBANK Clubkas Campagne  hebben aangemeld. 

 

Wij rekenen op uw steun en uw stem. Alvast bedankt. 

 

Bestuur stichting Sporthal Nieuw Weerdinge. 

 

 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

Onze zomerstop is weer voorbij, we hebben weer leuke kleding binnen 

gekregen kom gerust een kijkje bij ons nemen. U helpt u zelf en een 

ander. Afgelopen keer konden we de voedselbank weer ondersteunen 

met een flink stuk kaas. We zijn van plan om met Sint en Kerst ook weer 

wat extra,s te doen. U mag ons ook met een gift steunen, het is voor de 

inwoners van Nieuw- Weerdinge. Op rekening nummer NL17 RBRB 0852 

2575 38 

 

We zijn weer in de Badde van 11.00 tot 15.00 uur.  

 

Op de volgende vrijdagen: September 22, Oktober 6 en 20, November 3 en 17, December 1 en 15. 
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•  Secr. G.J.Soer 

•  Weerdingerkanaal nz 155 

•  7831 HL Nieuw Weerdinge 

•  Tel: 0591-521367 

• Bankrekening  NL51 RABO 0184 8645 50    

• E-mail: vriessoer@kpnmail.nl 

 

Weerdingerkanaal nz 155 

Een pand met een gevarieerd verleden. Het pand is gebruikt 

als fabriek voor het vervaardigen van margarine. Daarna dreef 

Warringa ijzerwaren er een zaak. De fam. Tjeerdsma had er 

een textielwinkel annex damesmodezaak. Gerrit Fidder 

vestigde zich er daarna met een handel in galanterieën en 

tuinzaden. Vervolgens vestigde zich Joh. Soer in het pand met 

een winkel in huishoudelijke artikelen, speelgoed en 

galanterieën. Joh Soer verkocht niet alleen vanuit zijn winkel. 

Dit liet hij hoofdzakelijk over aan zijn vrouw. Zelf verkocht hij 

zijn waren bij de weg en bezocht op zijn fiets beladen met 

koffers de klanten in de afgelegen dunbevolkte gebieden in de 

wijde omgeving. Na zijn overlijden zette zijn vrouw de zaak 

voort. Het assortiment werd uitgebreid met de verkoop van wol,garen en kleinvakartikelen. 

 

Weerdingerkanaa

l  

nz 154 

Vele jaren lang 

had Bart Zand 

hier een 

rijwielwinkel. 

Daarna vestigde 

J.P van der Aa 

zich er met een 

zaak in 

elektrische 

huishoudelijke artikelen, radio’s en tv’s. 

Weerdingerkanaal nz 153 

Hier was het expeditiebedrijf “Kwiek van Marinus Blanken gevestigd. 

Weerdingerkanaal nz 151 

In dit pand hebben meerdere smederijen gezeten. Opeenvolgend waren Leutscher, Epping en van 

der Laan hier actief. Jan Rozema kocht het pand en startte er een installatiebedrijf met een winkel in 

elektro-artikelen. Daarna zat er een bloemenwinkel en een kapsalon in. 

Al deze zaken/winkels zijn nu in gebruik als woonhuis. 
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KAPSALON TRENDY BESTAAT 25 JAAR 

 

April 1992: “Heej pa, wat ga je doen met die schuur achter jullie 

huis? Mm, niks, of mot ik die doar een kapsalon maokn?” 

  

Zo gezegd, zo gedaan. Mijn vader heeft daar voor mij een 

prachtige ruime salon gemaakt in de schuur. Super! We zijn 

geopend op 22 augustus 1992. Ik heb daar het eerste jaar 

samen met Monique de salon opgestart en op dit moment 

werken we hier met z’n drieën. Yvonne werkt al ruim 18 jaar bij 

mij, ze is dan ook mijn rechterhand en heeft in al die jaren een 

fijne klantenkring opgebouwd, Leanne werkt nu 5 jaar bij mij en 

is de jongste van ons 3. 

  

Nu 25 jaar later, en natuurlijk hebben we een keer een nieuw 

behangetje gehad, heeft mijn vader nogmaals de salon voor me 

verbouwd.Geweldig! Bijna alles is nieuw, dat werkt fijn en het 

geeft je weer inspiratie, het is nu een mooie moderne salon. 

  

Om het 25 jarig bestaan te vieren, want wie jarig is trakteert, 

hebben we een like en deel- actie op facebook. We maken 25 

mensen blij maken met een prijs , maar ook in de salon waar we 

25 mensen blij maken met een knipbeurt. Iedere klant doet in de 

maand september en oktober een briefje met naam en 

telefoonnummer in een ton en 

daar trek ik dan eind oktober 25 

briefjes uit.  

 

Zonder al onze lieve trouwe 

klanten was dit natuurlijk niet 

mogelijk, dus bij deze wil ik al mijn 

klanten bedanken voor het vertrouwen in ons en we hopen nog lang 

zo door te kunnen gaan. 

  

Hartelijke groet en tot ziens in de vernieuwde salon,  

Marga  
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BRANDWONDENSTICHTING  

 

Volgende maand is het weer zover, de collectanten 

komen weer langs de deur.  

Als organisator ben ik dan al een tijdje bezig om alles in goede banen te leiden. Helaas kom ik nog 

collectanten tekort als er nog mensen zijn die willen helpen met collecteren. Graag even bellen naar 

Aukje Hummel 0636312357. Alvast bedankt.  

 

 

 

 

DE RABO-CLUBKAS VERDEELT €100.000,=. STEMT U OP TITAN? 

 

De Rabobank Emmen-Coevorden organiseert de Rabo Clubkas waarbij € 100.000,= wordt verdeeld 

onder verenigingen en stichtingen die zich hiervoor hebben ingeschreven. De verdeling van het 

bedrag vindt plaats op basis van het aantal stemmen dat wordt uitgebracht op de 

vereniging of stichting. Voetbalvereniging TITAN heeft zich ingeschreven voor de Rabo 

Clubkas. Hoe gaat het in zijn werk? 

 

Rekeninghouders van de Rabobank die tevens lid zijn van de coöperatie Rabobank 

Emmen-Coevorden ontvangen omstreeks 3 oktober een stembiljet. U kunt dan tussen 

3 en 18 oktober op de site inloggen met een unieke code en u kunt dan 3 stemmen 

uitbrengen. U kunt maximaal 2 stemmen uitbrengen op v.v. TITAN. Uw laatste stem kunt u dan nog 

op een ander initiatief uit Nieuw-Weerdinge uitbrengen, bijvoorbeeld op ‘de Streekbode’ of op de 

Stichting Sporthal. Elke andere verdeling is natuurlijk ook mogelijk. Dat bepaalt u zelf. 

 

Het is belangrijk dat er geen stemmen verloren gaan! Maak gebruik van uw stemrecht en haal 

daarmee zoveel mogelijk geld naar Nieuw-Weerdinge! 
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Het heeft veel voor betekent dat er zoveel mensen met ons mee hebben geleefd na 

het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader, opa en overopa, 

 

Wiebe Sanders 

 

J.Sanders-Baas 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

 

Zoveel kaartjes,  

zoveel warme woorden,  

zoveel belangstelling en troost, 

zoveel hulp, 

 

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader, trotse 

opa en schoonzoon, 

 

Herman Hendrik Wilkens 

 

Jantje Wilkens Westerhof 

Miranda en Franz 

Linda en Erwin 

Kyan,Myla 

Marleen en Stefan  

                                         Mam Westerhof     

september 2017 

 


