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WEBSITE HUISARTSENPRAKTIJK 

 
U kunt vanaf heden informatie over de Huisartsenpraktijk van de huisartsen in Nieuw-Weerdinge 
vinden op een handige website: 
 
www.nieuwweerdinge.praktijkinfo.nl   

 
U vindt er o.a. informatie over de telefoonnummers van de praktijk, over de medewerkers en de 
spreekuren. 
Tevens zijn er links naar sites met medische informatie. 
Kijkt u ook eens bij Veelgestelde Vragen (FAQ) : 
 
WAAR KAN IK BLOED LATEN PRIKKEN  
 
WANNEER IS DE UITDEELPOST OPEN?   
 
Wij hopen, dat u er een nuttig gebruik van kunt maken, en we staan open voor verdere suggesties. 
 
M. Demircan en S. Handgraaf, huisartsen. 

 

 

DE ZONNEBLOEM 

 
Vrijdagavond 17 sept was er in de Rank weer een gezellige 
avond voor onze Zonnebloemgasten. 
 
De Esdoorndansers uit Weerdinge e.o. namen ons mee op een dansreis door verschillende landen en 
de stemming zat er goed in. Er werd nog een komisch stukje gedaan door Fennechie en Berend.  
 
Ter afsluiting was er nog een verloting met mooie prijzen. 
We kunnen weer terug kijken op een leuke en geslaagde avond. 
 
De vrijwilligers worden weer hartelijk bedankt voor hun inzet. 
De Zonnebloem afd. Nieuw-Weerdinge. 
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KERKDIENSTEN 

 
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 
3 oktober 
Plaats: Roswinkel  
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten 
10 oktober 
Plaats: Het Anker 
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Van der Kevie 
  
Baptisten Gemeente De Open Poort: 
3 oktober 
Tijd: 9.30 uur, spreker: ds. Pflaum 
 Heilig Avondmaal  
10 oktober 
Tijd: 9.30 uur, spreker: dhr. Van Norden 

 

KAARTSPELERS OPGELET 

 
Zoals u weet moet er voor elk kaartspel de spelregels en speelwijzen geleerd worden om het spel 
onder de knie te krijgen. 
 
Dat geldt ook voor jokeren, canasta, klaverjassen, maar ook voor het spelen van bridge. 
Vandaar dat bridgeclub ’t Kompas een cursus start voor beginners. 
 
De cursusduur en de cursustijden worden in overleg met de cursisten vastgesteld. 
U moet rekenen op minstens 10 bijeenkomsten van 2,5 uur. 
 
Plaats van handeling is Café Hindriks te Emmer Compascuum. 
Als u lid wordt van onze vereniging is de cursus gratis.  
 
U kunt zich opgeven bij: 
Jantje de Vries, telefoon 0591-353388 of 
Hans de Korver telefoon 0591-302299 
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CLOP 2010 5E JAAR 

 
Was weer een geslaagde dag. Het 
weer zat ons weer mee. We hadden 
weer een gevarieerd 
middagprogramma, waaronder een 
djembé workshop, Zumbadans, allerlei 
leuke kraampjes waar men bezig kon 
zijn, lekkere Antilliaanse en Somalische 
hapjes wat je kon proeven.  
Helaas viel de belangstelling weer wat 
tegen. De avond maakte echter alles 

goed. 
Leuke bands, sommigen waren beginners en konden wat podiumervaring opdoen. Anderen hadden 
weer wat meer ervaring en dat was ook te merken. Al met al, weer een zeer geslaagde avond.  
 
Met dank aan: Emmen Revisited, Abbes-Hummel, De Badde, Transportbedrijf Rengers en Marcel, het 
barpersoneel, de tentenbouwers en alle vrijwilligers die de hele dag door geholpen hebben. 
Iedereen bedankt en tot volgend jaar! 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN 

 
Deze foto is van 1920 en gepubliceerd met de volgend tekst: “Door den ernstigen kolennood heeft de 
turf gedurende  de oorlogsjaren meerdere malen groote diensten bewezen. Niet alleen voor 
huisbrand, doch ook voor fabrieken wordt ze met succes gebruikt. 
 
 Nu de distributie vrij is wordt ze enorm veel, vooral in het Noorden van ons land gestookt, zelfs zijn er 
plaatsen die voor 90% op turf zijn aangewezen. De eerst komende jaren zal ze ons dan ook zeer ten 
dienste komen, daar de kolenvoorziening van Nederland met groote moeilijkheden gepaard gaat. Wij 
vinden het actueel daarom een foto van de verveenderij te laten zien en waren door de welwillendheid 
der firma Wessels en Diephuis in staat die in Nieuw- Weerdinge te maken.” 
 
De grote vraag is waar is deze foto gemaakt. Ik denk aan het Achterdiep. De boerderij op de 
achtergrond zou dan de boerderij van toen Reiling zijn. Denkt u dat het op een andere plaats is, laat 
het me dan weten. 
 

Reactie 521703   B.B.  

 

 

DANSEN IN DE BADDE 

 
Zaterdag 9 oktober is er weer dansen in De Badde. 
Voor elk wat wils o.a. stijldansen,oude dansen,country. 
Aanvang 20.00 uur 
U bent van harte welkom. 
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DONATEURS STREEKBODE 

Binnenkort komen wij weer bij u langs voor het innen van het donateursgeld. Om De Streekbode te 
behouden hebben we de donateurs beslist nodig. Voor € 5,- per jaar heeft u om de 2 weken De 
Streekbode in de bus. 
Bent u nog geen donateur en wilt u dit wel worden? Vul onderstaand strookje dan in en lever het in bij 
de kopijadressen. 
 
�  

 
Donateur    2010-2011 
 
Naam:___________________________________________________________________________ 
 
Adres:__________________________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

 

GEZOCHT: JONGEREN ZONDER WERKERVARING! 

 
Het Werkplein Zuidoost-Drenthe is voor de gemeente Emmen op zoek naar jongeren, die geen baan 
kunnen vinden en graag werkervaring op willen doen. De gemeente Emmen heeft binnen haar 
organisatie 15 werkervaringsplaatsen beschikbaar, verdeeld over verschillende afdelingen. De 
gemeente Emmen wil hiermee als regisseur van het Actieplan Jeugdwerkloosheid in Drenthe én als 
maatschappelijk betrokken werkgever het goede voorbeeld geven.  
 
Doel van dit project is jongeren een kans te geven om werkervaring op te doen, wat weer goed is voor 
hun CV en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Het Werkplein Zuidoost-Drenthe is op 
zoek naar enthousiaste jongeren onder de 27 jaar, met of zonder opleiding, die graag werkervaring op 
willen doen bij de gemeente. De werkervaringsplekken verschillen per afdeling en worden afgestemd 
met de vaardigheden, kennis en wensen van de jongere. 
 
Jongeren kunnen zich met hun motivatie en CV per e-mail aanmelden bij het Werkplein Zuidoost-
Drenthe: u.dekker@emmen.nl. 
 
\Het project Werkervaringsplaatsen is een van de projecten van het Actieplan Jeugdwerkloosheid en 
wordt uitgevoerd door het Werkplein Zuidoost-Drenthe, waarin de gemeente Borger-Odoorn, 
Coevorden en Emmen samenwerken met het UWV WERKbedrijf.  
 
Het Werkplein werkt hierin ook nauw samen met de andere Drentse werkpleinen, in Assen en 
Hoogeveen. 
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BREDE SCHOOL EMMEN NU OOK DIGITAAL 

 
Dinsdag 21 september gaat de digitale vlag uit. Brede School Emmen heeft 
per deze datum haar eigen website: www.emmen.nl/bredeschool. 
 
De website www.emmen.nl/bredeschool biedt veel informatie voor ouders, 
kinderen en andere geïnteresseerden. Naast algemene informatie kan 
gericht gezocht worden per locatie (dorp of wijk). Hier vind je naast een korte 
introductie van de locatie een overicht van Brede 
Schoolcommunicatieuitingen: 
de activiteitenladder, de WoeMiladder maar ook ander activiteiten georganiseerd door de Kerngroep 
en/of Sportteams. Kortom, reden genoeg voor een bezoekje! 
 
Brede Schoollocaties 
Op twintig verschillende locaties in de gemeente Emmen vindt Brede Schoolontwikkeling plaats. Een 
samenhangend aanbod van onderwijs, sport en cultuur biedt een rijke leeromgeving waarin kinderen 
en jongeren de kans krijgen om hun talenten optimaal te ontplooien, sociale vaardigheden op te doen 
en 
plezier te hebben. 
 
Om kinderen hiervoor een kans te geven, zijn laagdrempelige voorzieningen nodig: betaalbaar en 
dichtbij. Daarbij gaat het om activiteiten die binnen de school en met en bij de sportvereniging en 
culturele intstellingen plaatsvinden. De gemeente stimuleert deze ontwikkeling, door de Brede 
Schoolontwikkeling per dorp en/of wijk te regisseren. 
 
Doelstelling Brede School 
Alle kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op school, maar ook daarbuiten. Dat is kort 
gezegd de doelstelling van een Brede School. In de gemeente Emmen is het dan ook geen gebouw, 
maar een samenwerkingsverband op dorps- of wijksniveau tussen de scholen, gemeente Emmen en 
organisaties als welzijnswerk, sociaal-cultureel werk, peuterspeelzaal, de openbare bibliotheek, CBK 
Emmen, CQ; 
Centrum voor de Kunsten en, op sommige locaties, de Erkende Overlegpartner van de locatie. 

 

VOGELTREKTELLING IN HET BARGERVEEN  

 
Leden van de IVN-afdeling Emmen en omstreken doen ook dit jaar weer mee aan de Euro Birdwatch.  
Deze vogeltelling vindt in Zuidoost Drenthe plaats op zaterdag 2 oktober vanaf de ‘Telpost 
Bargerveen’. 
Van 9.00 – 12.00 uur zijn IVN-natuurgidsen op de heuvel aan de Noordersloot aanwezig om 
trekvogels te tellen, maar ook om uitleg en informatie te verschaffen over de vogeltrek. 
Belangstellenden zijn van harte welkom om door een kijker of telescoop mee te kijken en te tellen.  
Plaats: parkeerplaats aan de Noordersloot in het Bargerveen en dan de uitkijkpost op de heuvel 
tegenover de parkeerplaats.  
Voor nadere informatie: mevr. Roelien Bijlsma, tel. (0591) 623693 of dhr. Dirk Marissen, tel. (0591) 
618903 
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PAARDENSPORT-TOPPERS!!! 

 
In augustus is het pony-viertal klasse M 
van PC Exloo, Drents kampioen 
geworden.  
 
In dit team zitten maar liefst 3 inwoners 
van Nieuw-Weerdinge, nl. Orsolya 
Wunnink, Mounir El Abdounie en Mariël 
van Mensvoort. 
 
Ditzelfde viertal wist in Kootwijk op 11 
september Nederlands Kampioen te 
worden van de klasse M/Z  cat. C/D/E.  
 
Een geweldige prestatie!  
Super gedaan, dames en heer!! 

 

 

UITDEELPOST MEDISCH CENTRUM NIEUW-WEERDINGE! 

 
Nieuws van Kring-apotheek aan de Markt 
 
Kwaliteit van dienstverlening, medicatieveiligheid en medicatiebegeleiding, zijn zaken die in Kring-
apotheek aan de Markt hoog in het vaandel staan. Om ook in uw uitdeelpost in Nieuw Weerdinge 
deze zaken naar een hoger plan te tillen, gaat er in uw uitdeelpost in het één en ander veranderen. 
Zoals u misschien wel eens hebt ervaren is de balie van de uitdeelpost niet erg geschikt om 
privacygevoelige zaken te bespreken. Wanneer we u bijvoorbeeld informatie geven over het gebruik 
van uw geneesmiddelen, kunnen andere mensen horen wat er besproken wordt. 
 
 U vindt het vanzelfsprekend niet prettig dat anderen mee kunnen luisteren. Vanwege dit gebrek aan 
privacy, worden er vanaf 1 oktober uitsluitend gesloten zakjes met medicatie aan u afgeleverd. Geen 
informatie, zult u nu denken? Natuurlijk wél, echter op een andere manier. Wanneer u een middel voor 
het eerst krijgt en soms in andere gevallen, zullen we u telefonisch benaderen om mondeling het 
gebruik van uw geneesmiddel toe te lichten. Zorgt u er dus voor dat uw telefoonnummer in de 
apotheek bekend is. 
 
Een groot aantal vrij verkrijgbare middelen zoals bijvoorbeeld ibuprofen, maar ook Rennie kan 
wisselwerkingen geven met andere geneesmiddelen. Om het gebruik van deze  zelfzorgmiddelen 
veiliger te maken, kunt u vanaf 1 oktober in de uitdeelpost geen zelfzorgmiddelen meer kopen. U kunt 
bij Kring-apotheek aan de Markt telefonisch uw zelfzorgmiddelen bestellen (0599-481266), die we dan 
voor u meebrengen naar Nieuw Weerdinge. Op deze manier kunnen we altijd controleren of het door 
u gewenste middel veilig gebruikt kan worden. Immers, in Kring-apotheek aan de Markt is altijd een 
apotheker aanwezig. 
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Heeft u vragen of opmerkingen? 
 
U bent van harte welkom in Kring-apotheek aan de Markt. 
 
Kom langs of bel! 

 

COMBINATIEFUNCTIONARIS SPORT 

 
Hallo inwoners van Nieuw-Weerdinge! 
 
Mijn naam is Mark Nicolai en ik ben vanaf 1 september werkzaam als combinatiefunctionaris sport in 
zowel Weerdinge als Nieuw-Weerdinge. Hierbij neem ik de taken over van Eva Sweers in Nieuw-
Weerdinge. De taak Combinatiefunctionaris Sport past binnen de Brede School ontwikkeling. De 
gedachte van de Brede School is dat scholen, verenigingen, organistaties, ouders en de 
woonomgeving samenwerken. Het is een aanpak om kinderen zich beter te laten ontwikkelen, op 
gebied van sport, cultuur en zorg. Hier zal ik als Combinatiefunctionaris Sport een rol in spelen, 
waarbij ik me vooral zal bezighouden met de sport- en beweeg activiteiten van kinderen in Nieuw-
Weerdinge. 
 
Één van mijn taken is voor de basisschoolkinderen i.s.m. de verenigingen en buurtwerkers 
buitenschoolse activiteiten te organiseren; de welbekende activiteitenladder. Daarnaast ligt het ook in 
de planning om elke woensdagmiddag sportactiviteiten aan te gaan aanbieden, dit worden binnen de 
Brede School ook wel WoeMi’s genoemd. Tijdens het aanbieden van de activiteiten dit jaar, beschikt 
Nieuw-Weerdinge over een sportteam. Dit houdt in dat er vanuit de opleiding Sport en Bewegen één 
stagiaire actief zal zijn tijdens het voorbereiden en aanbieden van de activiteiten. Daarnaast zullen er 
nog drie stagiaires iedere woensdag komen helpen met de uitvoering.  
 
Verder zal ik als combinatiefunctionaris ondersteuning bieden waar nodig, tijdens de gymlessen en 
voor de sport- en buurtverenigingen.  
Kortom; jullie zullen mij en het sportteam regelmatig tegenkomen in Nieuw-Weerdinge. 
 
Wanneer er onduidelijkheden, vragen en/of nieuwe ideeën zijn wat te maken heeft met 
beweegactiviteiten in Nieuw-Weerdinge, mag je mij altijd aanspreken (ik zit in multifunctioneel centrum 
De Badde), bellen of mailen.  
 
Met sportieve groet, 
 
Mark Nicolai 
Gemeente Emmen, afdeling sport 
Combinatiefunctionaris Sport Weerdinge, Nieuw-Weerdinge 
T: 0615036750 
E: m.nicolai@emmen.nl 
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COLLECTE BRANDWONDEN STICHTING 

De Nederlandse Brandwonden Stichting doet er alles aan om brandwonden te voorkomen en 
slachtoffers te helpen! 
Vandaar dat wij weer onze jaarlijkse collecte willen houden en wel in de week van 10 t/m 16 oktober 
2010! 
Stel de collectanten niet teleur als zij met de collecte-bus bij U voor de deur staan! 
  
Namens de Brandwondenstichting. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


