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INSCHRIJFTERMIJN GLASVEZEL EMMEN-DE MONDEN VERLENGD TOT 18 DECEMBER 2011

Afgelopen weken kon Emmen-De Monden (Emmer-Compascuum en Nieuw-Weerdinge) kiezen voor
glasvezel. Als 30% van de huishoudens binnen het aansluitgebied ‘ja’ zegt, dan komt er een
glasvezelnetwerk. Veel bewoners zijn al overtuigd van de noodzaak en voordelen van glasvezel, maar
het percentage van 30 is nog niet gehaald. Om Emmer-Compascuum en Nieuw-Weerdinge nog een
kans te bieden, heeft Reggefiber de inschrijfperiode verlengd tot 18 december 2011.
Waarom 30%?
Gemeente voor gemeente, straat voor straat wordt heel Nederland aangesloten op glasvezel. De
aanleg van glasvezel tot in de woning vergt enorme investeringen. Daarom is het belangrijk zekerheid
te hebben over het aantal huishoudens dat glasvezel ook echt gaat gebruiken. Reggefiber, de partij
die het glasvezelnetwerk aanlegt en exploiteert, hanteert hiervoor een minimale ondergrens. Als 30%
van de huishoudens in het aansluitgebied kiest voor glasvezel, start Reggefiber met de aanleg van het
netwerk. Dan wordt het netwerk kosteloos aangelegd en krijgen inwoners die een
glasvezelabonnement hebben afgesloten het speciale glasvezelmodem ook gratis.
Nu of ooit.
Reggefiber heeft er alle vertrouwen in dat de benodigde 30% voor 18 december wordt behaald,
zodat volgend jaar begonnen kan worden met de aanleg van dit razendsnelle en stabiele netwerk van
de toekomst. Heeft Emmen-De Monden op 18 december niet voldoende inschrijvingen voor
glasvezel, dan gaan andere gemeenten voor en kan het nog jaren duren voordat Emmen-De Monden
opnieuw de kans krijgt.
Abonnement.
Inwoners van Emmer-Compascuum en Nieuw-Weerdinge kunnen kiezen voor glasvezel door een
abonnement voor tv, internet en telefonie af te sluiten bij een van de serviceproviders; Concepts ICT,
Kick XL, KPN, Lijbrandt of Vodafone.
Voor meer informatie over de vele voordelen van glasvezel en over de serviceproviders kan iedereen
terecht in het glasvezelservicepunt in EP Gustin aan de Runde ZZ in Emmer-Compascuum. De
medewerkers van Reggefiber staan daar klaar om alle vragen te beantwoorden en voor een
onafhankelijk advies met betrekking tot de keuze tussen de abonnementen van de verschillende
serviceproviders.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
4 december
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
11 december
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
4 december
Tijd: 9.30 uur, voorganger ds. Pflaum
Heilig Avondmaal
11 december
Tijd: 9.30 uur, voorganger ds. Gankema

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.
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

Bij deze bied ik mij weer
aan als zp voor 2, 3, 4 en
5 december.
Tel. 06 51516822
henryregts@hotmail.com

Te koop: Strooizout, als u het
zelf ophaalt kost het €7,50
per 25kg, bij bezorging €8,00
per 25kg.
1e Kruisdiep WZ 87A, tel. 06
18259308.

VERKOOPDAG KERSTARTIKELEN IN “DE OPEN POORT”.
Op zaterdag 3 december vanaf half 10 ’s morgens hebben we weer een kleine kerstmarkt. U kunt
daar bijv. kerst- en nieuwjaarskaarten kopen, maar ook veel andere dingen zoals bijbels, dagboekjes,
kalenders en Kerststukjes. Dit alles wordt georganiseerd door de evangelische boekwinkel Sola
Scripture uit Emmen, samen met Bram en Diny Pruim. De koffie staat klaar van half 10 tot half 4.
Tevens kunt u weer heerlijk kniepertjes kopen.
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TERUGBLIK 1E OKTOBERFEEST IN PARTYCENTRUM VIPER
Het Oktoberfeest dat op 29 oktober jl. gehouden werd in Partycentrum Viper was een zeer geslaagd
feest. De meeste aanwezigen hadden nog nooit een Oktoberfeest meegemaakt en waren aangenaam
verrast door de vlotte en opzwepende muziek van de Zillertaler Bergcasanovas. Wat een power
hebben deze vier jonge mannen uit Oostenrijk. Na een half uur stond de zaal “op zijn kop” en klapte
iedereen enthousiast mee. De dansvloer werd goed benut. Het personeel en een aantal aanwezigen
was gekleed in typische Oostenrijkse Klederdracht.
Om 21.00 uur werd het buffet geopend en kon men onbeperkt genieten van verschillende soorten
vlees
en zuurkool. Bier, fris en wijn kon men onbeperkt ophalen bij één van de bars. Er waren speciaal voor
deze gelegenheid grote bierpullen aangeschaft, waardoor het bier nog lekkerder smaakte. Althans,
dat werd mij door de meeste mannen in het oor gefluisterd! Er stonden lange biertafels in de
prachtig versierde zaal. De sfeer was gelijk aan het Oktoberfeest in München.
Er werd, zonder enige onderbreking, twee uur vol gas gespeeld door de Zillertaler Bergcasanovas.
Na een korte pauze gingen de mannen verder totdat er rond 0.30 uur een einde kwam aan het
Oktoberfeest.
Wij hebben besloten om volgend jaar weer een Oktoberfeest te organiseren bij Partycentrum Viper.
Zodra een datum gekozen is, laten we jullie dit via de Streekbode weten. Je kunt natuurlijk ook de
fanclubwebsite in de gaten houden.
De foto-DVD van het Oktoberfeest is klaar en kan vanaf nu besteld worden voor 5,- euro. Op de fotoDVD staan 271 foto’s en 7 liedjes van het laatste album (Mitten in dein Herz) van de Zillertaler
Bergcasanovas.
We willen familie Fühler bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen op hun
medewerking om zo jaarlijks een vervolg te geven aan het Oktoberfeest. Natuurlijk willen we ook alle
aanwezigen hartelijk bedanken voor hun komst. Zonder jullie was het niet zo gezellig geweest!
Hopelijk tot ziens bij het 2e Oktoberfeest bij Partycentrum Viper in 2012.
Muzikale groet,
Christiaan & Maletha Cosse
Fanclub “Boarische Power”
Drentse Mondenweg 21,
Telnr. 06-51609306
Meer informatie vind je op de
fanclub website:
http://boarischepower.come2me.nl
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TITAN-NIEUWS
Na de nederlaag tegen ASVB moest TITAN zich zien te herpakken.
Zwartemeerse Boys, een ploeg uit de grote middenmoot, moest hiervan het
slachtoffer worden. Maar daar dachten de Boys zelf anders over. Ze voetbalden
brutaal mee en de eerste grote kans was voor de bezoekers. Een hard schot
spatte uiteen op de kruising. Langzaamaan kreeg TITAN wel een overwicht, maar het resulteerde niet
in grote kansen. De ruststand was dan ook 0 – 0. In de 2e helft schakelde TITAN een versnelling hoger
en dat resulteerde direct in een paar goede mogelijkheden. Toch was er een gelukje voor nodig om
de score open te breken. Een schot met een rare stuit was de keeper te machtig. Daarna had TITAN
niets meer te vrezen. Zwartemeerse Boys bleef netjes meevoetballen, maar werd steeds halverwege
de TITAN-helft opgevangen en kon de volgende aanval worden ongeleid. Het resulteerde uiteindelijk
in een ruime 4 – 0 overwinning.
Vervolgens de uitwedstrijd tegen TEVV, ook al een ploeg uit de middenmoot. In het begin van de
wedstrijd liet TITAN geen twijfel bestaan over de bedoelingen. TEVV werd stevig onder druk gezet en
de snelle 1 – 0 voorsprong kon niet lang uitblijven. Gek genoeg ging TITAN daarna steeds meer mee
in het spel van TEVV en bracht het zichzelf in de problemen. Op slag van rust wist TEVV met een
diagonaal schot de gelijkmaker te scoren. In de 2e helft ontspon zich een interessant duel met
hachelijke momenten voor beide goals. Toch werd er niet meer gescoord in deze wedstrijd,
eindstand 1 – 1. Gezien de gehele wedstrijd een terechte uitslag. Nu hebben de spelers eerst een
weekend vrijaf en daarna volgt de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop.
Zondag 4 december

TITAN – Bargeres

Aanvang 14.00 uur

U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat!

INTERVENTIE RONDOM OVERLAST BEZORGENDE JEUGD
De afgelopen tijd hebben verschillende bewoners van Nieuw-Weerdinge overlast van jeugd
ondervonden. Op dit moment zijn verschillende partijen bezig met het concretiseren van een
passende interventie. Te weten Sociaal Kultureel Werk, Plaatselijk Belang, Jongeren - en
Opbouwwerk van Welzijngroep Sedna, Dorpsteam Emmen Revisited en Politie.
Er wordt niet alleen gekeken naar overlast bezorgende groepen, maar ook naar individuele jongeren.
Er zullen zowel individuele – als groepsgesprekken worden georganiseerd met de direct
verantwoordelijken voor de overlast. Bij deze benadering worden ook de ouders betrokken. Bij hen
wordt er aangedrongen op het nemen van verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun kinderen.
Tenslotte zal er een rol zijn weggelegd voor buurtbewoners. Hoe precies is op dit moment nog niet
duidelijk. Middels deze berichtgeving willen wij aangeven dat wij met z’n allen hard aan het werk zijn
voor de verbetering van de leefbaarheid in Nieuw- Weerdinge.
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GOODWILLACTIE JONGEREN LEVERT
AANSPREKEND RESULTAAT
Zondag 20 november hebben ruim 15 jongeren zich
enthousiast ingezet voor Nieuw - Weerdinge. De
jongeren hebben hun beste beentje voor gezet en zijn
hard aan de slag gegaan met de klussen die ze vooraf
hadden bedacht in samenspraak met de gemeente
Emmen. Zij hebben verschillende bankjes geverfd,
goten van de voetbalkooi schoongemaakt en
bladeren in en rondom de kooi verwijderd.
Op zaterdag 26 november stond een tweede klusdag gepland. Op het programma stonden:
• Nieuwe/extra prullenbakken plaatsen
• Een extra picknick bankje plaatsen bij de Kooi.
• En de nog niet geverfde bankjes een nieuwe verflaag geven.
Ten tijde van het ter perse gaan van de streekbode waren de resultaten van deze tweede actie nog
niet bekend.
Voor de nabije toekomst staat verder nog het
herstellen van de wandelroute op stapel. Op
deze wijze willen jongeren aan de inwoners
van Nieuw - Weerdinge laten zien dat zij het
ook belangrijk te vinden dat het park er goed
uitziet en dat zij bereid zijn hun handen uit
de mouwen te steken.
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GREPEN UIT HET VERLEDEN,
Middenstand in Nieuw-Weerdinge
In de vorige streekbode ben ik geëindigd bij Weerdingerkanaal n.z. 158. Ik ga verder met nr. 161.
Vanaf de jaren twintig van de vorig eeuw had de fam. Wind hier een kruidenierswinkel,
tevens een grossierderij in levensmiddelen. Vanaf ongeveer 1950 had Folkert v. d. Molen een
kruidenierswinkel (VEGË). Vervolgens hadden hier Luit Bulthuis , Hans Lammers en Klaas
Aalderink een levensmiddelen winkel. Nu is het Tieks rijwielhandel. Weerdingerkanaal n.z. 162 is
hotel café restaurant de Harmonie.
Boelem Buigel (genoemd Beugel) was in 1889 de bouwer van dit pand. Een zoon van Boelem was
Pieter Buigel (genoemd Beugel) woonde in de boerderij op Weerdingerkanaal n.z. 164. Boelem was
een zoon van Pieter Buigel (genoemd Beugel) de P. Beugelstraat is genoemd naar deze Pieter Buigel .
De Harmonie kende verschillende eigenaren , vanaf 1905 familie Germs , in 1912 nam famielie
Eleveld het over, in 1914 woonde familie Muntinga hier, in 1919 kwam familie Burggraeff hier te
wonen, en rond 1928 had familie Bouman het café. In 1935 nam R.Oosterhof het over en vanaf 1954
Egbert Oosterhof.
Foto, hotel café restaurant de Harmonie van ongeveer 1920 ,eigenaar was toen Burggraeff.
Reactie 521703 B.B.
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MFC De Badde
Kerst Vakantie 2011/2012
van
16.00 uur op 22 december 2011
t/m
08 januari 2012
is De Badde gesloten
Let Op!! Trombose dienst:
Dinsdag
Donderdag

: 27/12/11 en 03/01/2012
: 29/12/11 en 05/01/2012

van 09.45 tot 10.30 uur
van 08.30 tot 09.00 uur

Op deze dagen is De Badde van 08.00 uur – 12.00 uur wel open.
Het bestuur.

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 10 December is er dansen in de Badde.
U kunt er stijldansen, oude dansen , countrydansen enz.
Aanvang 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

BEDANKT!!! BEDANKT!!! BEDANKT!!!
Ik wil de inwoners van Nieuw Weerdinge en
Roswinkel hartelijk bedanken voor hun bijdrage
aan de collecte voor ALZHEIMER, die €719,23 heeft
opgebracht. Ook de collectanten wil ik langs deze
weg nogmaals bedanken.
De collecte organisator van ALZHEIMER Nederland.
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START INFOHUUS
Dinsdag 1 nov is het infohuus van start gegaan.
Wij hebben er voor gekozen om in het nieuwe jaar de officiële opening te
doen.
De eerste maanden zien we als een aanloopperiode.
Toch was er wel een officieel tintje.
Er werd een foto gemaakt van Roelof Bos vrijwilliger voor de website.
De coördinator was aanwezig te weten Henk van der Molen van Sedna.
De dorpsbewoners kwamen met vragen over persoonsalarmering en thuishulp,
en er hebben zich twee vrijwilligers gemeld.
Middels dit artikel willen we jullie op de hoogte houden van het wel en wee van het infohuus.
Tevens is het de bedoeling de verschillende mogelijk heden verder uit te diepen.
NU VERKRIJGBAAR BIJ INFOHUUS PLASTICAFVAL ZAKKEN

Wie heeft het lef om dit 40 jarig bruidspaar
op 2 december een ontbijt te bezorgen.

Jan en Ina middel
Weerdingerkanaal NZ 204
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