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                                              Jaargang 30                                                 Nummer: 11        30  januari  2014 

 

 

 

 

DE PLUIM…. VOOR VRIJWILLIGERS SPELDRIEDAAGSE 

 

In een vrijwel volle "De Badde" is vrijdagavond 10 januari voor de dertiende keer de Nieuw-

Weerdinger Pluim uitgereikt. Nadat het Weerdingermondlied" was gezongen en Dika en Knelske het 

jaar 2013 voor een deel hadden gememoreerd, was het de beurt aan burgemeester Bijl, om de 

felbegeerde Pluim uit te reiken.  

 

Dit jaar was het de beurt aan de vrijwilligers van De Speldriedaagse, die de prijs in ontvangst 

mochten nemen. De groep van vrijwilligers bestaat uit de volgende personen: Ilona de Groot, Anja 

Klasens, Agnes Klasens, Esther Lovers, Karin van Dijken, Eddy Wolters en Ginie de Vries. Daarnaast 

worden ze tijdens de speldagen geholpen door ouders, maar vooral ook door de jeugd van Nieuw-

Weerdinge. De voorbereidingen voor 

dit jaar zijn alweer begonnen. Het team 

maakte het volgende thema bekend: 

De Vier Jaargetijden. “Deze pluim is een 

leuke bekroning en geeft een prettig 

gevoel”, verteld Ginie de Vries. 

 

 De gezellige bijeenkomst werd 

opgeluisterd door optredens van zoals 

al genoemd Dika en Knelske en een 

fantastische optreden van "ons" eigen  

"Bert the Magicman", die een zeer 

professioneel ogend optreden 

verzorgde.  

 

De gezellige avond werd muzikaal 

ondersteund door WKD Drive In. Tegen 

11 uur was het feest ten einde en 

konden Dika en Knelske huiswaarts 

gaan om zich weer voor te bereiden op 

2014.  

 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: 

2 februari 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

9 februari 

Plaats: Het Anker 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

  Heilig Avondmaal 

  

Baptisten gemeente de Open Poort: 

2 februari 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Panneman 

  Heilig Avondmaal 

9 februari 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: dhr. Remmerts 

 

 

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 

Fietssleutel gevonden (AXA slot) bij brievenbus 

hoek Zwarte Weg/Siepelveen. 

Tel.: 522419 

Te koop: hang- legkast, 2 deurs, h 1,80 x b 1,20 x 60cm 

voor € 15,-, eiken tv meubel voor € 10,- 

en een tuinbank voor € 5,-. Tel. 0591 352269 / 06 

40842970 

Te huur: Minikraan en minishovel, vanaf €10,- 

per draaiuur. Tel. 06 13194189 

Te koop: Vulzand & zwarte grond, ook in big bags. Tel. 

0591 353221 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN  

Weer een foto van waarschijnlijk Nieuw-Weerdingers op reis. Wie weet er meer van te vertellen. 

Reactie 0591 521703 B.B. 

 

 

 

 

TITAN-NIEUWS 

Dit keer geen verslag van een officiële wedstrijd. Om de benen weer te laten wennen aan 

veldvoetbal, werd er wel een oefenwedstrijd gespeeld tegen Zwartemeerse Boys. Deze wedstrijd 

werd overtuigend met 4 – 0 gewonnen. Op zich niet zo’n bijzondere prestatie want Zwartemeerse 

Boys speelt een klasse lager dan TITAN. Wat de prestatie wel bijzonder maakt is dat een groot 

gedeelte van de wedstrijd werd gespeeld met een aantal talentvolle A-junioren. Deze jongens 

hebben het heel goed gedaan. Goed dus om te zien dat het er voor de sportieve toekomst ook goed 

uit ziet. De competitiewedstrijd tegen TEVV werd vanwege het matige veld afgelast. Deze wordt dus 

later ingehaald. De eerstvolgende thuiswedstrijd is: 

 

Zondag 2 februari TITAN – Velocitas Aanvang 14.00 uur 

 

U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat! 
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NIEUWS UIT DE TUIN...DAKBEPLANTING  

Soms heb je een tuinhuisje, afdak, schuur of 

gebouwtje waarvan je denkt och, dat zou mooier 

kunnen. In mijn lagere schooljaren, zag ik hier en 

daar van die vetplanten op dak en dat vond ik wel 

mooi. Diezelfde planten zie je nog, maar het 

aantal soorten is enorm uitgebreid. Nu kan je al 

jarenlang een plat dak beplanten met kant en 

klare bakjes met diverse soorten. Ze worden ook 

op matten gekweekt zodat ze op rollen geleverd 

kunnen worden. Allemaal mooi maar nogal 

prijzig. Ik wil graag in een paar keer laten zien, dat 

je zelf ook iets mooi natuurlijks kan maken op een minder prijzige manier. Eerst het redelijk steile dak 

van een tuinhuisje. Het is een houten dak dus eerst dakbedekking erop. Dan stukken vloerkleed 

. Zelfs als je nieuw het goedkoopste neemt, dan ben je nog niet veel geld kwijt. Maak het nat zodat 

de planten er in kunnen wortelen. Span er een fijne maat kippengaas over op zo’n 1,5 á 2 cm hoogte. 

Een lat eronder, die je later weer zo weg kunt trekken, is handig. Als je nu potgrond over het gaas 

strooit en er in wrijft dan heb je een mooi laagje waar alles in kan groeien. Bijvoorbeeld uit zaad 

opgekomen berkenboompjes, taxusplantjes die mooi groen blijven enz. Je kunt er inzetten wat je 

mooi vindt. Besproei het na beplanting, zodat het vochtig blijft en de planten zo snel mogelijk 

wortelen. Als je veel boompjes gebruikt of vaste 

planten. Gebruik je veel vetplanten dan niet te 

veel water. Met een potje zaad van laag blijvende 

vaste planten of bodembedekkers, kun je voor 

een hele kant één kleur zorgen. Al laat je het 

alleen bij de vloerbedekking die je vochtig houdt 

in het begin, dan krijg je een mooie 

mosbedekking. De volgende keer div. 

mogelijkheden op een bijna plat dak. 

J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 

19, tel: 0591-521809) 

 

 

STICHTING ICARE ORGANISEERT EEN KOFFIEAVOND IN DE BADDE!                

      

Koffieavond en kennismaking met de wijkverpleegkundigen. 

Voor alle bewoners van Nieuw-Weerdinge, waaronder ook de mensen die al bij Icare in de zorg zijn. 

 

Hebt u vragen over o.a. zorg, inzet van thuiszorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), 

AWBZ, indicatiestelling zorg (CIZ)? Dan kan de wijkverpleegkundige u helpen. De 

wijkverpleegkundigen van de teams in Nieuw-Weerdinge organiseren een gezellig en informatieve 

avond. 
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U bent van harte welkom!  

Yvonne Fischer en Elles Posthuma  

 

Voor wie:  Alle bewoners van Nieuw-Weerdinge 

Wat:  Kennis maken met de wijkverpleegkundigen onder het genot van een kopje 

thee/koffie. 

Datum:  11 maart 2014  

Tijd:   Van 19.00 tot 20.30 uur 

Locatie:  De Badde 

Aanmelden: Niet nodig, voor informatie kunt u bellen met wijkteam Nieuw-Weerdinge  

0522 277082 

Kosten:  Gratis  

 

 

BENTETOP NIEUWS  

Het is alweer januari 2014. 

We kunnen terug kijken op een sfeervolle december maand. 

Het kerstfeest was dit jaar in school. In alle groepen stonden 

heerlijke gerechten, klaar gemaakt door verschillende ouders. We 

hebben hiervan genoten in combinatie met de kerstviering 

Foto’s kunt u bekijken op de website van school :  

www.bentetop.nl 

Hoewel het buiten nog geen winter, is speelt het thema winter wel een rol binnen school. 

Overal in de school komen we sneeuw/winter werkstukjes tegen. Nu de echte sneeuw nog. 

In het kader van kunst en cultuur gaan verschillende groepen een theatervoorstelling bezoeken. 

Met andere woorden: we zijn weer volop aan de slag! 

 

DANSEN IN DE BADDE  

Zaterdag 8 februari is er weer dansen in de Badde. 

U kunt er mee doen aan stijldansen countrydansen en oude dansen. 

Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom. 

 

DANSEN IS LEUK! 

Dansen geeft plezier! 

Kom mee doen met countrydansen. 

Op maandagmorgen van 9.30-10.30 in de Badde 

Info: Tel. 521796   En laat u verrassen !!!!!!
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DE “LŐZZE VOGELS” 

Omdat er zoveel vraag is wanneer wij als “playback groep” weer gaan optreden, hebben wij als groep 

besloten om dat te doen op zaterdag 22 februari in de Badde. Wij hopen hierbij aan dit verzoek te 

voldoen en hopen dat het weer een gezellige avond gaat worden, net als 23 november j.l. Dat was 

een geweldige avond.  

Wel wordt hetzelfde programma gepresenteerd als in november. 

Entree is € 2,- waarvoor u een kop koffie of thee kunt krijgen. 

De kaarten zijn te koop in de Badde. 

Tot ziens. 

Tel. 0591 521796 

 

 

SPORT VOOR SPORT 

Na een positief verslag in de vorige Streekbode nu toch een tegenvaller.  In de meniscus van Carin 

haar rechterknie  zit een scheur en er zal een operatie moeten volgen. Zij heeft besloten om niet deel 

te nemen aan de geplande toertocht. Een grote 

teleurstelling natuurlijk, wel is haar schaatshart zo groot dat 

ze toch mee gaat om dit schaatsfeest mee te maken en 

Gonny te supporten. Ook dat is sport! 

 

 

Als jullie dit lezen zijn we inmiddels in Oostenrijk en is de 

Alternatieve Elfstedentoertocht van 28 januari hopelijk 

succesvol verreden. Kijk voor informatie op www.nieuw-

weerdinge.com en op www.weissensee.nl  

Wij willen nogmaals van harte onze actie aanbevelen, geld inzamelen voor sportverenigingen in ons 

dorp. Giften kunt u kwijt op rekeningnummer: NL40 RBRB 8807910780 of storten aan de balie van de 

Regiobank. 

 

Verder staan er bij de volgende ondernemers spaarpotjes op de 

balie: Pals tweewielers, Kapsalon ALL4You, Haarstudio Klarianke, 

Kapsalon Trendy, Uw Slager Dijkstra, Tiems bouwbedrijf, Van der 

Veen Houtbouw & Zwembaden, Slagerij Meems, Autobedrijf H. 

Tjeerdsma, Cafetaria Prinsen, Tjeerdsma tuinmachines & 

gereedschappen,  Vishandel en Snackbar  ’t Mondje, Postmus 

Hypotheken & Verzekeringen, Wolters,  keukens, sanitair en tegels 

en niet te vergeten in de Badde.  

 

Carin en Gonny 
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ORANJE- 

VOLLEYBALTOERNOOI 

2014 
 

 

 

 
 

 

 

         op Koningsdag  

         zaterdag 26 april 

 

         Terug van een jaar weggeweest. 
 

Hetzelfde oude en vertrouwde toernooi  

met een nieuwe naam. 
 

  
We rekenen weer op veel teams.  

 

Aanmelden kan vanaf nu!! 

 

 
  

Roel de Boer  Tel. 522079 

rrdeboer@hetnet.nl 

Aanmelden  het  liefst per mail. 

   Kiny Wachtmeester  Tel. 

521381 
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Voetbalvereniging N.W.V.V. organiseert:Voetbalvereniging N.W.V.V. organiseert:Voetbalvereniging N.W.V.V. organiseert:Voetbalvereniging N.W.V.V. organiseert:    

    

    

    

    
  

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 8 februari 2014 organiseert N.W.V.V. ism de 

kaartclub van N.W.V.V. 

een prachtige klaverjasmiddag. 

 

 

Er word deze middag gespeeld om een HEEL 

varken (in delen)!! 

 

Deze middag zal plaats vinden in de kantine 

van N.W.V.V. 

 

Aanvang: 14.00 uur 

Kosten: €7,50 p.p. 

 

Voor meer info neemt u contact op met 

Ali Kloppenburg       06-15833743 
 

 

Kantine N.W.V.V. 

Weerdingerkanaal nz. 144 

7831 H.K. Nieuw Weerdinge 
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Een leefbaar en sterk Nieuw-Weerdinge voor iedereen 
 

In het kader voor iedereen Nieuw-Weerdinge leefbaar te houden, worden acties aangezet om 

overlast door een groepje vrij jonge jeugd terug te dringen. Gelukkig gedraagt de overgrote 

meerderheid van de jeugd zich goed en beperkt de overlast zich tot dat kleine groepje vrij jonge 

jeugd. 

Plaatselijk Belang, SKW, jeugdwerkers, de gemeente Emmen, politie en het dorpsteam stellen een 

plan op om dit een halt toe te roepen. Om gezamenlijk en dorpsbreed dit probleem aan te pakken, 

wordt de samenwerking gezocht met scholen, ouders, verenigingen en organisaties in het dorp, die 

zich met de jeugd bezig houden. Ook de jeugd zelf wordt uiteraard hiervoor benaderd. 

Het dorp mag niet meer accepteren, dat mensen moedwillig worden weggepest of zich niet meer 

veilig wanen in hun eigen leefomgeving. Iedereen die in Nieuw-Weerdinge woont, moet zich er 

prettig kunnen voelen en zijn of haar leven leiden, zonder te worden lastiggevallen door wie dan ook.  

Het op te stellen plan om de huidige overlast een halt toe te roepen, gebeurt door middel van de 

methode "bieden-verbieden" oftewel: je biedt activiteiten aan en wanneer daar geen gehoor aan 

wordt gegeven, wordt het verbieden. Hierbij valt dan zelfs te denken aan gebiedsverboden voor 

bepaalde personen of groepen.  Als eerste actie zet de politie "bikers" in, politieagenten op de fiets, 

die de boel in de gaten houden en ingrijpen daar waar nodig. 

Dat overlast wordt veroorzaakt kan niet worden ontkend. Zo is een leegstaande woning gesloopt, 

wordt bij de voetbalverenigingen regelmatig vernielingen aan de tribunes gepleegd, zijn in de 

nieuwbouwwijken schuttingen en hekken gesloopt en zijn mensen op een zeer vervelende manier 

lastig gevallen in hun eigen woning.  

Het vervelende van dit alles is dat al gauw gesproken wordt over DE jeugd van Nieuw-Weerdinge, 

maar het moet nogmaals benadrukt worden dat het overgrote deel van onze jeugd zich goed 

gedraagt en zich niet schuldig maakt aan de genoemde feiten. Het is zelfs zo, dat die groep zich 

ergert aan het kleine groepje, dat meent dit wel te moeten doen. Het doel nu is om in te zetten de 

overlast van dat groepje te stoppen en die jongeren zich ervan bewust te laten worden, wat ze bij 

hun slachtoffers aanrichten.  

Het is en blijft van belang dat overlast gemeld blijft worden, dit kan vanaf nu ook bij het Noaberhuus 

(0591-714724) of rechtstreeks naar de politie (112 in geval van nood of 0900-8844 voor informatie). 

Wanneer bij u bekend is wie de overlast veroorzaken, geef dat dan ook door zodat ze er direct op 

aangesproken kunnen worden.  

Wanneer we als dorp met elkaar er iets aan doen vermindert de overlast zeker, omdat het duidelijke 

signaal wordt afgegeven dat wíj Nieuw-Weerdingers het niet langer accepteren.  
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STAND VAN ZAKEN BETREFFENDE DE  
NOABERHUUZN IN HET MONDENGEBIED 

 
2013 was ons 1e jaar met  gezamenlijke  aanpak  in  de  dorpen  van  het Mondengebied.  Er zijn 

steeds meer organisaties en instellingen waar we mee samenwerken en die contacten worden steeds 

verder uitgebouwd door regelmatige werkbezoeken van de beheerders. We hebben dus ’n mooie 

start gemaakt en langzamerhand wordt het drukker met allerlei vragen voor hulp en informatie. 

Door de diverse hulpaanvragen, ervaren wij dat onze groep vrijwilligers nog wat aan de krappe kant 

is en vooral wat betreft handige klussers……. Dus wilt u wel eens een klusje doen voor iemand uit ons 

Mondengebied en bent u thuis in kluswerk,  meldt u bij ons aan. Maar ook vrijwilligers op ander 

gebied zijn meer dan welkom.  DUS:   

  

VRIJWILLIGERS   GEZOCHT !!! 
De opzet van de Noaberhuuzn valt ook landelijk op: in november 2013 werden we genomineerd voor 

de vrijwilligersprijs Meerdanhanden  van Movisie in de categorie: lokale vrijwilligersorganisaties, -

projecten en burgeriniatieven. De prijsuitreiking was op 7 december in Utrecht en werd uitgereikt 

door minister Plasterk en staatssecretaris van Rijn. Helaas niet gewonnen, maar een nominatie is al 

geweldig en een bevestiging dat we goed bezig zijn. 

In juli 2013 hebben we ook al bezoek gehad van een PvdA delegatie o.a. Agnes Wolbert lid van de 

Tweede Kamer. Ze was zeer geïnteresseerd in ons project en wilde graag op de hoogte blijven.  

U kunt  bellen  naar  0591-714724 of mailen naar zorg@demonden.info.  Aanmelden kan natuurlijk 

ook van 10.00-12.00 uur bij de dorpshuizen: op maandag en woensdag in de Hilde in 

Emmercompascuum, op dinsdag en donderdag in de Badde in Nieuw-Weerdinge of op vrijdag in het 

Dorpshuis in Weerdinge. 
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VERKEERSQUIZ 2014 
 

 

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

en Roswinkel. 

 

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

Deze wordt gehouden op donderdag 20 februari 2014, 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. 

Opgave graag voor dinsdag 18 februari 2014 bij: 

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

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

 

 

 

VOEDSELBANK ZUIDOOST-DRENTHE 
 

 

De laatste tijd wordt er in de media veel 

aandacht besteed aan de Voedselbank.  

Het aantal mensen dat er gebruik van 

maakt is de laatste jaren explosief 

gegroeid. In Zuidoost –Drenthe staan er al 

meer dan 800 gezinnen ingeschreven. 

Tegelijkertijd neemt het voedselaanbod af, 

zodat de voedselpakketten kleiner worden. 

 

Ook bij het uitgiftepunt in Nieuw-Weerdinge  kwamen (komen) er de laatste tijd 

steeds meer klanten bij.  

We zijn dan ook erg blij met voedselproducten en giften, die we regelmatig van 
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particulieren ontvangen. Onze hartelijk dank daarvoor. 

 

De pakketten worden om de 14 dagen uitgedeeld. De Stichting is op dit moment 

in het bezit van twee bestelauto’s, die de goederen verspreiden over 16 

uitgiftepunten in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.  

 

De Voedselbank is een onafhankelijke landelijke stichting en niet gebonden aan 

bijv. een kerkelijke organisatie, zoals soms wordt gedacht.  

Het wordt volledig gerund door vrijwilligers.  

 

Met name in deze tijd van economische crisis kunnen mensen door allerlei 

omstandigheden in financiële problemen komen.  

Als u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket dient u zich 

telefonisch of per mail aan te melden bij de Voedselbank in Emmen. 

Tel. 06-18678558   voedselbankzod@planet.nl 

Voor meer informatie zie de website: www.voedselbankennederland.nl 

 

Namens de vrijwilligers, 

Roel de Boer 
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Werkzoekend? 
Samen Werken aan Werk (SSSWWWaaaWWW) 

 

Wat is SWaW? 
SWaW is een particulier initiatief van, voor en door werkzoekenden om elkaar op weg te 

helpen naar (betaald) werk. 

 

Wat doet SWaW? 
1. Het voor jezelf duidelijk maken: 

- Wie ben ik? 

- Wat kan ik? 

- Wat wil ik? 

- Wat zijn mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt? 

- Hoe bereid ik mij voor op een sollicitatie? 

Dit doen wij Samen, maar krijgen ook externe ondersteuning voor bijvoorbeeld het gebruik 

van Social Media en voor workshops en lezingen.  

2. Het opzetten van werkervaringsplaatsen (werken met behoud van uitkering) 

Een werkervaringsplaats betekent werken in een branche waar je nog geen werkervaring hebt. 

 

Waar is SWaW? 
Waar?    MFC de Badde, 1ste Kruisdiep o.z. 9, Nieuw-Weerdinge 

Wanneer?   Iedere maandag van 9.30 uur tot 11.30 uur 

Kosten?  Gratis 
*) 

Bereikbaar via: swaw@demonden.info of swaw@kpnmail.nl 

 

 

ALLE werkzoekenden uit de regio zijn van harte 

uitgenodigd! 
werkzoekend: wel of geen baan, wel of geen uitkering, zzp-er of ondernemer 
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