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PENNINGMEESTER GEVRAAGD
Het bestuur van De Streekbode zoekt per direct een nieuwe penningmeester (m/v).
Indien u van mening bent dat De Streekbode moet blijven bestaan en interesse hebt in een
bestuursfunctie, geef u dan op als penningmeester.
E-mail streekbode@hetnet.nl
Telefoon 0591-522163
Geef uw mailadres of telefoonnummer door en wij nemen sowieso contact met u op.

BUURTVERENIGING NOOITGEDACHT
We hebben 31 oktober onze jaarlijkse feestdag gehouden, deze avond werd opgeluisterd door de
band “Anco en Silvia” en onze playbackgroep.
De avond werd gehouden in zalencentrum Hindriks in Emmer-Compascuum.
Allen die aanwezig waren hebben een fantastische avond gehad, er is heel wat afgelachen. Dit kwam
vooral door de playbackgroep, die 5 nummers ten tonele brachten, en dat hebben we geweten.
Om 00.30 uur ging iedereen heel tevreden weer naar huis.
Onze dank gaat vooral dan ook uit naar de playbackgroep, de muziekband en de fam. Hindriks.
Met vriendelijke groet, het bestuur.

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 14 November is er dansen in de Badde Ballroom, oude dansen, country voor elk wat wils
Iedereen is van harte welkom.
Aanvang 20.00 uur.

Op 21 november bakt
handbalvereniging TEMPO
weer oliebollen.
Onze leden proberen weer zoveel mogelijk
bij u aan de deur te komen. Maar kunt u
niet zolang wachten of moet u weg. Dan
kunt u ze natuurlijk altijd bij ons aan de kar
op het Beertaplein halen

21 november
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Kerstfeest
Vrijdag 18 DECEMBER
voor 55+

in de Badde te Nieuw Weerdinge

aangeboden door de

Aanvang 16.00 uur tot 19.30 uur
Dit is inclusief een kerstmaaltijd
Dit kerstfeest zal in het teken staan van zang, muziek
en gezellig samen zijn.
_________________________________________________________________________________________________________________

Opgave strook: (inleveren in de Badde voor 2 december 2009)
0 Ik kom met 1 / 2 personen
0 Gehaald / gebracht worden
Naam:
_____________________
Dieet:
_____________________
Telefoonnummer: _____________________
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WIJNGENOT Barrique wijn uit het dressoir.
Wijn kan fruitig smaken maar ook vanille en houtgeuren tonen. Dit komt door dat de wijnen op houten
vaten bewaard worden en daar hun specifieke smaak ontwikkelen die door velen zeer gewaardeerd
wordt. Dit gebeurt meestal op vaten van 225 liter. Barriques geheten.
Een andere naar mijn idee een bedrieglijke methode is het laten weken van houtsnippers in een soort
theezakje in de wijn zodat het de geur en smaak aanneemt van hout. In Duitsland is dit overigens
verboden maar in veel andere wijnlanden wordt dit steeds meer toegepast.
En de reclamemensen maar roepen. Dit is de toekomst, dit is het en meer van die loze onzinnige
kreten. Geef er niet aan toe want dan drinken we over 10 jaar alleen nog maar van die kunstmatige
fabriekswijnen.
Er is echter nog een goedkopere manier om deze houtwijnen te maken. Bij toeval ontdekt bij vrienden
waarmee we regelmatig een flesje wijn drinken. De dames aan de fruitige witte wijn en de mannen
aan de dreuge rooie. Wat mij opviel was dat de wijn bij onze vrienden altijd sterker naar hout smaakte
dan bij ons. Het was geen prettige geur en na een paar glazen was die dan meestal ook verdwenen.
Het heeft denk ik wel een jaar geduurd tot ik een helder moment kreeg en onze vriendin vroeg waar ze
de wijnglazen bewaarde.
Ze haalde ze meestal uit een achterkamertje waar we geen zicht ophadden. Loop maar mee.
Een heel oud dressoir, zwaar eiken en dik in de boenwas gezet. De glazen glommen me toe.
Op de kop stonden de wijnglazen, kopjes en kannetjes. De geur van het oude dressoir was als het
ware in het glas getrokken.
Nadat we de glazen even goed gespoeld hadden met warm water en zout verdween de nare bijsmaak
als sneeuw voor de zon.
Ieder een heerlijk wijngenot. En bedenk, slechte wijn kun je altijd nog wel drinken.
Groet, Rien.

ZONNNEBLOEM.
In de vorige streekbode hebben we een stukje
geschreven over de geweldige dag die we
hebben beleefd in het “Hotel Eden“ in Emmen.
We hebben daar genoten van een geweldige
voorstelling van een aantal geweldige
artiesten. De artiesten aldaar waren Lucie de
Lange, Henk Poort en Danny de Munk. We
hebben met z’n allen genoten van een
geweldig optreden.
Na het optreden was er speciaal moment voor
een van onze gasten: op de foto met Danny
de Munk.
In ons vorige stukje hadden we graag dit moment met u willen delen. Helaas is er een fout opgetreden
in het digitale verkeer. We willen toch nog graag dit moment aan u laten zien.
Het bestuur en vrijwilligers van de “Zonnebloem”
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IK ZOU GRAAG MET IEMAND……..……
Nieuw in Nieuw-Weerdinge:
Activiteitenbemiddeling.
Heeft u dat wel eens dat u denkt: ik zou wel graag met iemand willen fietsen, naar het theater,
winkelen enz. ,maar ik weet eigenlijk niet met wie. Vanaf nu is er activiteitenbemiddeling voor mannen
en vrouwen in Nieuw-Weerdinge en omgeving. Hierdoor kunnen mensen met dezelfde interesses met
elkaar in contact komen. Hierbij moet men denken aan activiteiten zoals bv: wandelen, fietsen, een
eetgroepje, musea bezoeken, film kijken, gezelschapspelen beoefenen, samen een boek lezen en
nabespreken, rommelmarkten bezoeken, samen musiceren enz. activiteitenbemiddeling is echter
geen relatiebemiddeling, maar een manier om meer mensen te leren kennen met dezelfde
belangstelling als u zelf.
In samenwerking met Welzijngroep Sedna zijn vrijwilligers bezig om de activiteitenbemiddeling op te
zetten in Nieuw-Weerdinge. U kunt zich aanmelden met het opgavenstrookje hieronder of telefonisch
bij het Servicepunt in Emmer-Compascuum (vanwege de telefonische bereikbaarheid), tel.: 0591353689 op de dinsdag van 12.00 – 17.00 uur en op de donderdag van 9.00 – 16.00 uur. Daar geeft u
uw naam, telefoonnummer en woonplaats door onder vermelding dat u belangstelling heeft voor
activiteitenbemiddeling. Een medewerker van de activiteitenbemiddeling zal contact met u opnemen
en uw aanmelding behandelen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgavenformulier voor activiteitenbemiddeling:
Naam:

……………………………………Leeftijd:………

M/V

Adres:…………………………………………………….
Postcode + woonplaats:…………………………………..
Telefoon:………………………………………………….
Inleveren bij “De Badde”, 1e kruisdiep OZ 9, 7831 BA Nieuw-Weerdinge

LEDENVERGADERING HSV NIEUW-WEERDINGE
De wedstrijdvergadering en de algemene ledenvergadering van Hengelsportvereniging Nieuw
Weerdinge wordt gehouden op:
Donderdag 19 november. Aanvang van de vergadering is om 19.00 uur.
De vergadering wordt gehouden bij zaal Oosterhof.
G.Weggemans. secretaris.
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Gymnastiekvereniging
\\

DATUM

:

PLAATS

: DE MONDENHAL

ZAAL OPEN

: 19.00 UUR

AANVANG

: 19.30 UUR

ENTREE

: € 3,:

ZATERDAG 14 NOVEMBER 2009

Kinderen basisschool vrij entree

UW ENTREEBEWIJS IS TEVENS EEN LOT WAARMEE U
EEN GEVULDE BOODSCHAPPENKRAT TER WAARDE
VAN € 50,- KUNT WINNEN!

BRANDWONDENCOLLECTE
De brandwondencollecte, die plaats gevonden heeft in ons dorp, heeft het mooie bedrag van
€.1224,32 opgeleverd. Ietsje meer dan in het jaar er voor. Graag wil ik alle gevers en niet te vergeten,
de collectanten, hartelijk bedanken .
Namens het Nederlandse Brandwonden Stichting,
Organisator: Kiny Wachtmeester.
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VRIJWILLIGERSAVOND ZWEMBAD DE
WIEKE OP ZATERDAG 24 OKTOBER
Zoals algemeen bekend is zwembad De Wieke afhankelijk
van de inzet van vrijwilligers. Zonder hen kan het
zwembad absoluut niet bestaan en is er geen enkele
mogelijkheid om het zwembad open te houden. En dan gaat het om de vrijwilligers voor o.a. de
schoonmaak, de kiosk, het onderhoud, de activiteiten, zowel voor als achter de schermen wordt er
veel werk verzet door al die vrijwilligers.
Het bestuur is zich dat terdege bewust en waardeert de inzet van al die vrijwilligers dan ook erg en
wilde dat laten blijken door een avond voor al deze mensen te organiseren met een hapje en een
drankje. Om dit te kunnen bekostigen werd er een aanvraag gedaan bij Emmen Revisited / het
knelpuntenfonds. Dit knelpuntenfonds is een fonds dat, zoals ook in hun informatie staat “er speciaal
is voor bewoners en bewonersorganisaties in het dorp. Het is bedoeld om sociale activiteiten te
stimuleren en te ondersteunen of om een knelpunt op te lossen.”
De aanvraag, met begroting, werd goedgekeurd en het knelpuntenfonds nam alle kosten voor het
drankje en de aankleding van de avond op zich. Voor alle duidelijkheid: zou er geen vrijwilligersavond
zijn georganiseerd ….... dan was er geen bijdrage vanuit het knelpuntenfonds geweest! Want het
knelpuntenfonds stelt geen geld beschikbaar voor de exploitatiekosten van het zwembad. Het bestuur
wil hierbij dan ook het knelpuntenfonds bedanken voor het bekostigen van deze vrijwilligersavond.
Voor het hapje werd, wederom, gezorgd door slagerij Gerard en Willeke Dijkstra. Deze boden een
uitgebreide BBQ aan, bestaande uit o.a. de bbq, vlees, sausjes, stokbrood, salades, fruit, te veel om
op te noemen. Wij willen dan ook slagerij Dijkstra heel erg bedanken voor deze, zeer grote, bijdrage.
Hun bijdrage aan de vrijwilligersavond wordt zeer gewaardeerd, maar ook het beschikbaar stellen van
de bbq en vlees bij de zwemmarathon en de sluitingsdag mag zeker niet onvermeld blijven.
Het bestuur denkt dat de vrijwilligers een geslaagde avond hebben gehad en dat we de waardering
voor hun inzet op deze manier hebben kunnen laten blijken. We hopen ook volgend seizoen weer een
beroep op jullie te mogen doen, want vrijwilligers zijn absoluut onmisbaar!
Het bestuur zwembad De
Wieke
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GREPEN UIT HET VERLEDEN
Aanleg klinkerstraat Weerdingerkanaal z.z. bij het Eerste Kruisdiep, geopend in 1954.
De weg langs het Weerdingerkanaal z.z.(landskant) is jarenlang slecht begaanbaar geweest. Het was
een weg van sintel en puin. In de jaren dertig van de vorige eeuw is het zelfs afgesloten geweest voor
het verkeer. O.a. het kerkhof was zeer moeilijk te bereiken.
De vrijgekomen sintels en puin zijn weer hergebruikt voor het verbeteren van de rijwiel- en voetpaden
langs de Meiersmarke, Vledders, Noordveen, Siepelveen, Weerdingermarke, en de Kruisdiepen. Het
middelste huisje rechts stond waar nu het Jaagpad uitkomt, op het Weerdingerkanaal z.z. en werd
toen bewoond door fam. Hooiveld.
Reactie tel. 521703 B.B.

OPFRISCURSUS AUTOMOBOLISTEN 50+
Veilig Verkeer Nederland, afd. Emmen en Nieuw-Weerdinge organiseren op
woensdag 25 november a.s. een opfriscursus (BROEM) voor 50+ automobilisten.
Tijdens deze cursus worden o.a. een gehoor-, ogen- en een reactietest afgenomen.
Vervolgens een rijvaardigheidstest in eigen auto met een rij-instructeur, waarna een algehele
evaluatie.
Het geheel duurt ongeveer twee uur en heeft geen gevolgen voor uw rijbewijs.
Maandag 23 november kan van 10 tot 12 uur een verkeersvoorlichting worden bijgewoond.
De totale kosten incl. koffie zijn € 25,==.
Voor opgave/info, gaarne vóór 16 nov, tel: 642832 (sekr. Marcel Hoving) of via e-mail:
kerkuil@hetnet.nl
Na aanmelding ontvangt u nadere informatie.
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WIE WORDT ER GENOMINEERD VOOR DE PLUIM 2009?
Net als voorgaande jaren, wordt er tijdens de nieuwjaarsvisite op 22 januari 2010, weer een Pluim
uitgereikt aan een inwoner, of groep inwoners uit Nieuw-Weerdinge.
Omdat de Pluim wordt gegeven door de Nieuw-Weerdingers zelf, kunt u net als voorgaande jaren
weer een persoon of personen nomineren voor de Pluim. Het enige wat u daarvoor moet doen is een
briefje met de naam van de genomineerde(n) in een van de daarvoor bestemde Pluimbussen te doen.
Deze bussen staan tussen 20 november en 08 december opgesteld bij:
•
Tankstation Grooten
•
De Spar
•
Snackbar “het Mondje”
In de brief die u in een van de bussen deponeert, moet het volgende vermeld staan:
1.
uw eigen naam en adres
2.
de naam van de door u genomineerde(n)
3.
de reden waarom u vindt, dat de door u genomineerde, de Pluim verdient.
Alle binnengekomen nominaties zullen door de Pluimcommissie worden gelezen en beoordeeld. Uit
de inzendingen zullen er door de commissie drie genomineerden worden gekozen, waarop u dan uw
stem kunt uitbrengen. U wordt hier dan weer via de streekbode over ingelicht. De bussen zullen dan in
ieder geval weer op dezelfde plekken te vinden zijn.
Wij rekenen net als voorgaande jaren weer op uw medewerking, zodat het een Pluim van de NieuwWeerdingers blijft.
De Pluimcommissie.
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?
Kom dan zaterdag 21 november naar:

“de Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 10 ronden + 2 superronden.
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee
gratis.
Neem dus pen of stift mee en kom
gezelling meedoen.
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