
De Streekbode  -  30 januari 2016 
 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

                                              Jaargang 31                                              Nummer: 11          28 januari  2016 

 

 

UITNODIGING  

 

 

 

 

VERKEERSQUIZ 2016 
 

 

 

 

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

omstreken. 

 

Evenals voorgaande jaren, organiseert VVN afdeling Nieuw-Weerdinge, een verkeersquiz. 

Deze wordt gehouden op donderdag 25 februari 2016, 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 Nieuw-

Weerdinge) 

 

Opgave graag voor dinsdag 23 februari 2016 bij: 

Dhr. J. Meems (tel. 0591 532 805) 

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

 

Kijk op: www.vvnnww.nl en klik op de knop "opgave per mail" 

 

Of via e-mail: info@vvnnww.nl 

 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: 

31 januari 

Plaats: Het Anker 

Tijd:     10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

7 februari 

Plaats: Roswinkel (vanwege carnaval) 

Tijd:     10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

31 januari 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Alkema 

   

7 februari 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Alkema 

  Heilig Avondmaal 

 

 

 

 

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 
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IN GESPREK MET …  GEA WOLTERS  

Op 2 januari bestond de firma Wolters 40 jaar en daarom werd er op 7, 8 en 9 januari een 

jubileumweekend georganiseerd. Als ik binnenkom zijn overal in de showroom mooie boeketten 

bloemen en bloemstukjes te zien, er zijn geen klanten, dus is er tijd voor een gesprekje met Gea 

Wolters. 

 

Hoe is het 40 jaar geleden begonnen?  

Mijn vader is 40 jaar geleden in het Siepelveen, op 

nummer 152, in een kippenschuur van mijn twee 

ooms, begonnen met een kleine showroom. Hij 

was tegelzetter en kreeg daar de mogelijkheid om 

in eerste instantie een showroom met tegels te 

beginnen en later is dat uitgegroeid. In 1988 is de 

zaak in dit pand, aan het Weerdingerkanaal z.z. 

158, gekomen.  

 

Wanneer zijn jullie, jij en je broer Henk, bij de 

zaak ingekomen?  

Ik werkte al bij mijn vader in het Siepelveen en 

kort na 1988 is ook Henk erbij ingekomen. In eerste instantie werkten we in loondienst en sinds 1999 

zijn we mede eigenaar van de zaak. In principe is het nu zo dat Henk en ik de bedrijfsvoering doen en 

onze pa ons meehelpt. Terwijl dat eerder andersom was. Het voelt alsof ik nog steeds hetzelfde werk 

doe als in het begin alleen is er geleidelijk aan steeds meer bijgekomen. Toen onze pa 65 werd, dat is 

inmiddels 6 jaar geleden, heeft hij echt de bedrijfsvoering met een gerust hart aan ons overgelaten. 

Hij komt hier geregeld om nog hand en span diensten te verrichten en we vragen ook wel advies, 

maar beslissingen nemen doen Henk en ik samen. Hij herinnerde ons eraan dat we in januari 

inmiddels 40 jaar zouden bestaan. Wij doen ons dagelijkse werk en hadden daar helemaal niet aan 

gedacht.  

 

Wie werken er nog meer bij jullie?  

Wiepy zit op kantoor en doet ook verkoop, dezelfde werkzaamheden die ik ook doe, alleen ben ik 

eindverantwoordelijk. En we hebben een gepensioneerde tegelzetter met een nul uren contract in 

dienst, die Henk in zijn werkzaamheden helpt. Dit werkt voor alle partijen perfect.  

Hoe waren de reacties op de open dagen? Heel goed, positief, het was gezellig druk. Donderdag 7 

januari was het rustig, maar dat was vanwege de ijzel en een code rood weeralarm niet zo raar. Op 

vrijdag en zaterdag werd dat ruimschoots goedgemaakt. En we hebben het niet voor niets gedaan. Er 

is ook werk uit voortgekomen. 

 

Is er al bekend wie het wandcloset heeft gewonnen?  

Ja, dat laten we ook nog op en ander moment via de Streekbode weten. 
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Hoe kun je het als relatief kleine zaak staande houden tegenover grote zaken als bijvoorbeeld 

Keukenkampioen?  

Dat is een goede vraag inderdaad. Het is eigenlijk zo dat wij luisteren naar de klant en dat die zaken 

verkopen wat ze willen verkopen. Wat ons het meeste onderscheid en wat we ook veel terughoren, 

is dat wij alles kunnen verzorgen en onze service. Dus van A tot Z, en niet dat er apart een loodgieter, 

timmerman of een tegelzetter moet komen. Niet voor elk wissewasje met een rekening klaarstaan. 

Mond tot mond reclame is daarin voor ons heel belangrijk. Verder geven wij natuurlijk ook een stuk 

voorlichting over wat wel en niet kan. We redden het nog steeds alhoewel we ook slechte periodes 

hebben gehad, waarin we financieel hebben moeten inleveren.  

 

 

Is er een onderdeel van jullie werk dat de overhand heeft?  

Dat is heel verschillend, tegels zijn vaak gerelateerd aan de badkamers, maar een keuken heeft qua 

apparatuur vaak weer meer omzet. Het kan eigenlijk per jaar verschillen, we hebben wel eens een 

periode gehad waarin we alleen keukens verkochten en we hier zaten en zeiden:’ we weten niet eens 

meer hoe het erboven uit ziet’. (badkamershowroom is boven)                                

 

 

Wat is het meest aparte en of speciaal wat jullie eens gemaakt hebben?  

We hebben van keukenmateriaal eens een computerkast gemaakt en deze bij de keuken 

aangebouwd. Dat was een leuke, geslaagde creatieve klus. Deze moeder wou graag een andere plek, 

dan de keukentafel, voor de laptops van de kinderen. Maar toch wel het oog op de kinderen kunnen 

houden. Ook hebben we een badkamer gemaakt met 2 wastafels en een douche ruimte, waar 

eigenlijk geen ruimte was. Dit hebben we opgelost door wegschuivende deuren voor het 

douchegedeelte te maken. 

 

 

Zijn er nog leuke anekdotes?  

Nou, vast wel. Maar ik weet natuurlijk lang niet alles, ha, ha. Het is wel eens voorgekomen dat 

sommige dames ‘s morgens nog niet veel kleding aanhadden, wanneer Henk kwam werken of dat ze 

koffie kregen, die in de magnetron werd opgewarmd. Maar ze worden ook wel eens flink in de 

watten gelegd met soep, gehaktballen en vis.  

 

Dank je wel voor dit leuke gesprek en nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie jubileum en heel 

veel succes voor de komende jaren. 

GB. 



De Streekbode  -  30 januari 2016 
 

 

 

 

 

5

NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE 

Het nieuwe jaar is weer begonnen!  

We zijn alweer druk bezig met de voorbereiding van het zwemseizoen van 2016. De afgelopen tijd is 

er van alles gebeurd. We hebben niet stil gezeten. Er is tijdens de bestuursvergadering naar voren 

gekomen, om de bomen naast de ingang van zwembad aan te pakken. De hele strook coniferen, die 

langs het pad naar het zwembad toe staan, hebben we gerooid. Als de coniferen waren blijven staan, 

dan was alles bruin geworden. Geen mooi aangezicht voor het zwemseizoen van 2016 dus.  

Firma Groenwold heeft de bomen eruit getrokken. En de grond geëgaliseerd. En Familie Harttekamp 

heeft er nieuwe laurierbossen gepland. En dat is een hele verandering. Vervolgens kwamen we 

erachter dat de voorkant ook niet mooi meer was. We hebben toen besloten, om daar ook maar wat 

aan te doen. We zijn begonnen aan de voorkant de boel te snoeien. 

 

Een aantal bomen, die scheef waren en gevaar opleverden voor de buren, zijn omgezaagd. Jaap 

Harttekamp heeft dit met een aantal mensen gedaan. Deze mensen hebben een zaagcursus 

(herhaling) bij Jaap gevolgd. Zo hadden we 2 vliegen in 1 klap. De mensen een herhalingscursus en 

wij (het zwembad) het terrein mooi opgeschoond. 

  

Het ziet er nu wel een stuk frisser uit. De takken zijn vervolgens door een bedrijf versnipperd. Nog 

niet alles is weg. Maar dat gaat nog wel gebeuren. Alles moet voor het seizoen wel weer netjes zijn. 

Als je nu door de Raiffeisenstraat rijdt, zie je het zwembad nu liggen. Daar krijgen wij uit de buurt 

veel positieve reacties van. Het zwembad hoort er weer bij. We zien het weer liggen.  

Er zal het komende seizoen iets minder privacy zijn. De laurier bossen moeten nog groeien.  

 

Er moeten nog wel reparatiewerkzaamheden gebeuren. Dan moet u denken aan het repareren van 

hekwerk.  

Zou u/ jij een keer willen mee helpen bij werkzaamheden die er nog zijn, dan bent u van harte 

welkom. Meldt u zich bij het bestuur of via de mail. 

 

Tevens zijn we nog opzoek naar een tuinman. Dit is wel vrijwilligerswerk. Als u zich hiervoor 

geroepen voelt mag u zich ook hiervoor melden bij het bestuur. 

Zo hebt u weer een beetje inzicht wat er allemaal speelt. En we proberen met z’n allen er weer 

prachtig zwemseizoen van te maken!! 

 

Het bestuur van zwembad de Wieke. 

Voorzitter:      Derk-Jan Smith                     

Vice voorzitter:     Carla Neef 

Secretaresse:  Brenda Timmerman               

Penningmeester:   Monique Bos 

Onderhoud:    Anno Schimmel                      

Pr Coördinatie:      Henri Ensing 

 

Email: zwembaddewieke@live.nl  
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NIEUWJAARSTOERNOOI DC TITAN 16 JANUARI 2016  

Ondanks de sneeuwval en de griepaanvallen, waren er toch nog 46 deelnemers. Na beraad toch 

maar besloten om in poules te gaan spelen. Er waren 2 poules van 5 en 6 poules van 6, om daarna 

over te gaan naar de knock-out. 

 

Uitslagen : Hoogste finish : Remco Rendering 

  Meeste 180'ers : Michael Steinfelder met 4 stuks 

 

V.l.n.r. : Michael Steinfelder , Harold 

Feringa, Johan Bauerhuit, Jordie Swama, 

Stefan Dragstra, en Remco Rendering. 

Pieter Ham ontbreekt op de foto. 

 

Winnaarsronde: 

1 Jordie Swama  2 Stefan Dragstra 

3 Johan Bauerhuit 4 Peter Bos 

 

Verliezersronde: 

1 Pieter Ham  2.Remco Rendering 

3 Harold Feringa 4 Kevin Lasker 

 

Dit jaar bestaat onze club 12 1/2 jaar. Bé Hendriks, Jan de Goede, Richard Duitscher, Jannes de Groot 

en Gerrit de Groot zijn de langstblijvende leden. Van harte gefeliciteerd heren. 

 

De verloting was ook een succes, hierbij willen wij onze sponsoren bedanken. 

• Voetbalvereniging Titan 

• Direkt Vastgoed en Verzekeringen / Regio Bank 

• Wolters Keukens Badkamers Tegelcentrum 

• Postmus Administratie & Advies 

• Woninginrichting Wachtmeester 

• Pals Tweewielers 

• Autobedrijf Grooten Nieuw-Weerdinge 

• Uw Slager Dijkstra 

• Cafetaria Prinsen. Snacks, wijn en delicatessen. 

• Daktechniek Groningen 

• Spar Hinderik van Klinken 

• Slagerij Meems 

• Las- en Montagebedrijf Hilgen 

• Tieks Tweewielers 

• Fleurig Wonen 

• Linge de Maison  
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RAYMOND DUITSCHER TOERNOOI 2016 

De organiserende commissie van voetbalvereniging Titan is verheugd te melden, dat de 3e editie van 

het Raymond Duitscher Toernooi zal plaatsvinden in het weekend 17 / 18 / 19 juni 2016. Evenals 

vorig jaar, zullen alle teams van de jeugdcombinatie NWVV/Titan als gastheer fungeren, tijdens het 

jaarlijkse evenement op de sportvelden te Nieuw- Weerdinge. Dankzij de welwillende sponsoren en 

de grote schare vrijwilligers, was het vorig jaar mogelijk om de stap te maken richting een 

weekendvullend programma. Wij willen de ingezette weg graag voortzetten. Vanzelfsprekend 

hebben we de ontvangen reacties gebruikt, om hopelijk dit jaar een nog beter toernooi te 

presenteren. Het gekozen concept, waarbij alle categorieën een apart dagdeel bespelen, valt in de 

smaak bij de deelnemende teams, want reeds velen hebben wij kunnen overtuigen om ook in 2016 

de rit richting het sportpark aan de Raiffeisenstraat te maken.  

Vorig jaar was het toernooi voor de gezamenlijke jeugdafdeling van NWVV/Titan zeer succesvol. Na 

tweede plekken voor ons Dames-, MC- en D-team mocht onze A1 zondagmiddag de hoogste 

podiumplek bestijgen. Bovendien was er persoonlijk succes voor Niels Neef (C1) en Peter van Elten 

(A1) bij de Job Bakker Penaltybokaal, die dit jaar voor alle elftallen zal worden georganiseerd. Ruim 

50 teams zullen in acht verschillende categorieën hun wedstrijden afwerken. Veel van die teams zijn 

afkomstig vanuit onze buurverenigingen, waardoor het regionale karakter gewaarborgd blijft. We 

starten vrijdagavond met de Dames en de Meiden C- junioren. Zaterdag 18 juni speelt de F-, D- en B- 

categorie en we sluiten het Raymond Duitscher Toernooi 2016 op de zondag af met de E-, C- en A- 

junioren. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.rdtoernooi.nl 

 

WERKGROEP DORPSOVERLEG NIEUW-WEERDINGE. WAT IS DE PARTICIPATIE WEBSHOP?   

Hier kunt u, als u voldoet aan de criteria: inkomen maximaal 110% van de bijstand, gebruik van 

maken. De webshop heeft in ieder geval 2 regelingen. 

 

Stimuleringsregeling voor sociaal-culturele activiteiten. 

Via de stimuleringregeling kunt u geld krijgen om aan allerlei activiteiten mee te doen. Denk hierbij 

aan een cursus, een bioscoop- of theaterbezoek, een abonnement op de dierentuin, de bibliotheek 

of de sportclub. Dit geld moet u besteden in de participatiewebshop. Voor 2016 mag u € 125,- per 

volwassene besteden. Inwonende kinderen van 18 jaar en ouder, kunnen zelf een aanvraag indienen. 

 

Participatieregeling voor schoolgaande kinderen. Voor kinderen is het belangrijk dat zij kunnen 

sporten, op muziekles kunnen en mee kunnen gaan op schoolreis. In gezinnen met een laag inkomen 

kan dit niet altijd. Daarom heeft de gemeente Emmen de participatieregeling schoolgaande kinderen 

ingevoerd.  Ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar, met een minimuminkomen, kunnen een budget 

krijgen voor allerlei activiteiten. Dit budget moet worden besteed in de participatiewebshop. Dit kunt 

u aanvragen t/m 31 oktober 2016 

Voor kinderen die basisonderwijs volgen is de tegemoetkoming € 275,-. 

Jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen een bijdrage van € 400,- per jaar. 

www.participatiewebshop.emmen.nl 

Wilt u hier gebruik van maken, maar u heeft geen computer, dan kunt u terecht bij het UWV. 
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WIST U DAT ER VEEL PRIJZEN VAN DE DECEMBERVERLOTING NAAR BUITENDORPEN ZIJN GEGAAN? 

Dat dit betekent, dat onze ondernemers in trek zijn bij onze buurdorpen. 

Dat dit naar voren kwam bij de verloting bij de Pluimuitreiking. 

Dat we daar best trots op mogen zijn. En dat burgemeester Bijl in zijn toespraak ook benadrukte, dat 

we goed bezig zijn in het dorp. 

In de volgende Streekbode komt er eindelijk een stukje van Stichting Leergeld. 

 

Het bestuur van de Streekbode, wil langs deze weg de vrijwilligers van de Badde van harte feliciteren 

met het winnen van de Pluim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMANITAS MAATJESPROJECT EMMEN E.O. 

Voelt u zich alleen/eenzaam, onbegrepen en/of zit u in een sociaal isolement, ontbreekt het u aan 

zelfvertrouwen? 

Humanitas, afdeling Emmen heeft een leuk Maatjesproject, voor jong en oud. 

Wij hebben goede en ervaren vrijwilligers om leuke dingen mee te doen, 

zoals gesprekken voeren, wandelen, fietsen, winkelen, lezen, creativiteit, 

bibliotheek, dierentuinbezoek, contactlegging enz. 

Het gaat hierbij om een tijdelijk, nuttig en ontspannen contact, met 

bezoeken van een keer in de 14 dagen tot eens per week. 

Info: 06-46353390, opgave email: maatjes.emmen@humanitas.nl                                             

Kijk voor nog meer informatie op: www.humanitas emmen.nl                 

Voor het bovengenoemd project zijn we ook steeds op zoek naar vrijwilligers.      

BEDANKJE 

Voor ons een fijne en troostrijke gedachte, dat onze lieve moeder, oma en omi 

 

Harmina Snijders-Stavast 

 

in haar leven voor veel mensen, veel heeft betekend. Daarom, willen wij u op deze 

manier, hartelijk bedanken voor al uw medeleven en steun. 

 

Albert en Jannie 

Hennie en Ap 
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De activiteiten voor februari 
 

 

Kookworkshop, woensdag 3 februari van 13.30-15.00 uur 

in MFC de Badde. Gr. 5 t/m 8.       2
e
 workshop van 15.30-17.00 

uur . 

 

Hockey, woensdag 3 en 10 februari in de Mondenhal.  

Gr 1 / 4 van 13.30-14.30 uur.   Gr 5 / 8 van 14.30-15.30 uur. 

 

Spelen met foamclay,maandag 8 februari van 13.30-14.30 uur in de Badde. 

Groep 1 en 2. 

 

Parfum maken,woensdag 10 februari van 13.30-14.30 uur in de Badde. Groep 

7/8 

 

Fotoshoot voor peuters en kleuters,   
woensdag 17 februari  van 13.30-14.30 uur in de 

Badde. 

 

Vogelhokjes maken, woensdag 17 februari 

van 13.30-16.00 uur in de Badde. Groep 5/8.  

 

Spelen met foamklei,vrijdag 19 februari van 13.30-14.30 uur in de Badde. 

Groep 3 en 4. 

 

Knutselen met kralen,woensdag 24 februari van 13.30-14.30 uur in de 

Badde. Groep 5 en 6. 
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Families 

Wie weet waar deze families gewoond hebben?  
 
Reacties naar: vriessoer@kpnmail.nl of tel:  0591 521367. 
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Voor al u honden groot en klein 

Marjolein van der Veer 

t Soerd 27 

7895 AD Roswinkel 

06 12185254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjoleins-hondentrimsalon@outlook.com  
 

 

 

 

 

 

 

 


