De Streekbode - 12 januari 2011

KERSTVIERING STAVO
Vrijdag 17 december was het weer zover, de Stavo organiseerde weer een mooie kerstviering voor de
bewoners van het dorp vanaf 55+.
Meer dan 100 mensen bezochten de kerstviering, dit ondanks sneeuw en ijs. Mensen die niet op
eigen gelegen konden komen werden gehaald en terug gebracht.
De zaal was door de Stavo al in prachtige kerstsfeer gebracht, de tafels sfeervol gedekt.
Aan het heerlijke buffet deed iedereen zich tegoed.
De muziek en het kerstverhaal ontbroken uiteraard niet.
De Stavo kan weer terugkijken op een geslaagde kerstviering.
Wie denkt wat is de Stavo eigenlijk, het staat voor Stichting Activiteiten Voor Ouderen.
De ouderen zijn een belangrijke doelgroep in ons dorp, wij doen ons best zoveel mogelijk leuke
dingen te organiseren, bv. iedere donderdagmiddag bingo, donderdagavond kaarten. Eventueel winst
vloeit weer terug naar de andere activiteiten, bv. stampotbuffet, reisje, iets extras met Pasen en Kerst,
enz.
We zijn een kleine groep vrijwilligers, die met veel plezier hier energie in stoppen.
Tot onze verrassing zijn we genomineerd voor de Pluim, dit verheugt ons zeer, vol verwachting klopt
ons hart!
Wij wensen iedereen in het dorp een goed en gezond 2011 toe en heel veel Stavo-activiteiten.

CURSUS EHBO
Op maandag 14 februari 2011 start in het Weerdinger Dorpshuis een cursus EHBO. Tijd: 19.00-22.00
uur.
De cursus duurt in totaal 30 uur inclusief examen en wordt gegeven door een gekwalificeerde
instructeur. Het examen is op 18 april 2011.
Nog enkele aanmeldingen mogelijk. Wie doet mee?
Een complete opleiding bieden wij u aan voor € 300,-- incl. boekjes, examen, materiaal, Lotus,
reanimatie en AED, exclusief consumpties.
Alle cursisten behalen door het Oranje Kruis en de Nederlandse Hartstichting erkende certificaten.
Enkele zorgverzekeraars hebben een vergoeding voor het volgen van een EHBO-cursus opgenomen
in de basisverzekering of aanvullende module. Het is de moeite waard hier naar te informeren.
De cursus wordt gegeven in het Weerdinger Dorpshuis, Emmerhoutstraat 1, 7814 XV Emmen.
Nieuwsgierig geworden?
Voor informatie of aanmeldingen stuurt u ons gewoon een e-mail: dorpshuis@weerdinge.info of
een telefoontje naar 06-20 35 39 70 (Anneke Blekkink, secr.)
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
16 januari
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Terpstra
23 januari
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten
Baptisten Gemeente De Open Poort:
16 januari
Tijd:
9.30 uur, spreker: ds. Pflaum
Gastendienst
23 januari
Tijd:
9.30 uur, spreker: dhr. Remmerts

GEZOCHT!
Wij zijn een enthousiaste groep meiden die iedere maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur recreatief
volleyballen. Dit houdt in dat ontspanning en plezier voorop staat maar dat we toch ook wel serieus
een balletje spelen, We zijn op zoek naar sportieve vrouwen die ons team komen aanvullen.
Leeftijd is niet belangrijk, dit varieert op dit moment van 25 tot 80 jaar.
Heb je interesse, kom dan gerust eens langs op maandagavond in de Mondenhal, de eerste 3 keer
mag je zo meespelen, ben je enthousiast geworden dan kun je lid worden en bedraagt de contributie €
11,- per maand. Iedereen is welkom.
Voor informatie kun je bellen met Trijntje Bosma 0591 521339

OUD PAPIER OBS ‘T KOPPEL
Hallo inwoners van Nieuw-Weerdinge.
Hierbij de volgende data voor 2010/2011.
Noteer ze alvast op uw kalender!
26 januari
2011
23 februari
2011
23 maart
2011
27 april
2011
25 mei
2011
22 juni
2011
27 juli
2011
De maand augustus wordt er niet ingezameld i.v.m. de schoolvakantie.
28 september
2011
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Vr. gr.
Tina Bosklopper
Coördinator oudpapier Obs ‘t Koppel Nieuw-Weerdinge
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GREPEN UIT HET VERLEDEN

Foto van 1924, nu Weerdingerkanaal n.z. nummers 1 t/m 6.
In 1924 behoorde de rij woningen (winkels) op deze foto bij het Noordveenkanaal n.z.
Het was een zandweg, voor de woningen liep een fietspad. Paaltjes, op de foto te zien, zorgden er
voor
dat er geen wagens op het fietspad kwamen. De straatweg Weerdingerkanaal n.z. liep toen, vanuit
Ter Apel
gezien, bij nr.6 over een brug naar Weerd.kan. z.z. rechtsaf naar de Tramwijk.
Op de foto is de eerste woning nu Weerdingerkanaal nr.1. Dhr. J. Venema had er toen een
kruidenierswinkel. Nr.2 was toen schildersbedrijf Marissen. Nr.3 de smederij van H. Drent. Het laatste
huis op de foto te zien was de brugwachterswoning en winkel van weduwe Zefat, al eerder
beschreven in de streekbode.
Reactie 521703 B.B.
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THEATERVOORSTELLING “LAZARUS?”
Woensdag 26 januari 2011, 20.00 uur,
Gymzaal Dr. H. Blinkstraat (naast basisschool op nr. 5), 7815 VH Emmen.
(ontvangst toeschouwers 19.30 uur)
Toegang vrij
27 december 2010.
Graag nodigen wij U, met begeleidende familie, vrienden, collega’s, uit voor deze
voorstelling. Zij is door (voormalig) dak- en thuislozen met professionele
theatermakers tot stand gebracht en wordt door hen in het hele land vertoond.
Mensen die soms in ons blikveld verschijnen en daar weer uit verdwijnen, nergens
vandaan, nergens heen. Zij willen vertellen van het dagelijks en innerlijk leven dat
schuil gaat achter het vluchtige beeld dat zij bij ons achterlaten. Een cultureel
evenement zonder religieuze of politieke bedoelingen, waarvan de productie door
de Provincie Overijssel en het Ministerie van OCW (Fonds voor cultuurparticipatie)
werd gesubsidieerd. In Emmen wordt deze voorstelling financieel mogelijk gemaakt
door de Gemeente, de Provincie Drenthe en particuliere instellingen.
De avond van 26 januari wordt georganiseerd door de Voedselbank Zuid-Oost
Drenthe, het Leger des Heils en de Raad van Kerken.
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WIJNGENOT Winter
De klok een uur terug en direct merkte je de volgende avond reeds dat het vroeger donker werd.
Iedereen is een beetje in de war. Moet ik nu eerder opstaan en hoe laat eten we. Alles verandert nu.
Je gaat je dikker aankleden en ook ga je het eten en drinken aanpassen aan de jaargetijde.
De stamppotten en snert komen weer op tafel. In de zomer drink je nog wel eens een wit biertje of een
frisse rosé.
Zo is het ook met wijn. Met mooi weer pak je gauw een lekkere koele witte wijn of rosé. Een
prikkelende Beaujolais of Lambrusco.
Nu echter komt de tijd voor een iets vollere en stevigere rode wijn.
Een krachtige Spaanse wijn of een volle Dornfelder uit Duitsland. Ook wijnen die op houten vaten
gelegen hebben te rijpen komen nu meer tot hun recht.
Bij witte wijn neem je in de zomer een frisse Rivaner of een kruidige Sauvignon Blanc. Nu het wat
kouder wordt drink je een Chardonnay of een Grauer Burgunder of Pinot Grigio.
En wat denk je van een glaasje port. Een Ruby port, fris en fruitig van smaak, of een Tawny port. Deze
is iets meer belegen en is vaak wat minder fruitig van smaak dan een Ruby. Ze hebben wat meer
alcohol dan een gewone wijn en geven dan ook sneller een lekker warm gevoel.
Port is echter geen drankje om de hele avond te drinken. Vaak blijft het bij 1 of 2 glaasjes. Voor de
gezelligheid, als een afzakkertje of na een goed maaltijd.
Dus ga tijdens de winter niet alleen je kleding en voeding aanpassen maar ga ook eens op avontuur
met een andere lekkere wijn.
U weet vast wel iemand die u daar bij wil helpen.
Rien.
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Oplossing Kerstpuzzel
1

Rondje langs je waffel

Tour de Monden

D

2

Een Russisch ruimtestation kan (wel eng) je echt beter maken.

De mir can

E

3

Grote meid staat voor de heg.

Lang els heim

H

4

Niets anders dan een achterafgelegen plaats

Ver o na

O

5

Dat betaal je uiteindelijk voor de samenleving.

Dorp sommetje

O

6

Zet E. Groenwold maar alvast aan het werk in het nieuwste plan.

Z egge

G

7

Zij acteren (persoonlijk) met een gewicht van uitgeteld 100 gram.

Op ons zölf

S

8

Hij maakt jaarlijks een geestige reis

Spook tocht

T

9

Uitspelen

Speeltuin (anagram)

E

WWW

W

3

10

23

11

Naast de rustplaats harken ze hier eens flink door de terrine.

Bed rijven terrein (anagram)

IJ

12

Vaders hartstochtelijk gesleep.

Paas vuur

S

13

Hier wordt het Oosterbos vastgelegd.

Buchen wald

H

(viering) Jubileum uitgave

E

14

editie

15

Het schaap bint het fundament

Voet balk ooi

I

16

Tentoonstelling rond 3 februari

Midwintershow

D

17

Jong weigerden ze door elkaar genomen daar naar toe te gaan.

Nieuw-Weerdinge (anagram)

I

18

Zelfs de bijenhouders beginnen op het Beertaplein te draaien

Kermis (anagram)

S

19

Bevel in het voortgezet onderwijs? Nee, integendeel

Sta vo

V
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20

Onderuit op 100m

Ko are

R

21

In ruil daarvoor ging hij op stap naar Bulgarije

Uit wisseling

I

22

Amfibievoertuig

Fiets pad

E

23

Rommel jij op allerlei wegen?

Struin paden

N

24

De koeien en paarden zijn gek genoeg van hun tweeën.

Vee nar beider

D

25

Binnenkort groeit het gewasgewas in de Mandebroek.

Riet gras

E

26

De ontleding van jouw gat wordt hierin zeer goed omschreven.

Dorps analyse

L

27

Dit voordeel kan lokaal erg van nut zijn

Plaatselijk Belang

IJ

28

Kamperen op het dorpsplein

De Brink

K

29

Hier krijg je uitgebreid les met een schedelboor !!

Bredeschool (anagram)

H

30

In eendrachtig samenspel verkopen ze zeker geen mohair en
angora.

Harmonie (anagram)

E

31

De bazige vrouw gaf een flauw geluid voor een goed doel.

Kik a

I

32

Er kwam geen arbeider naar die markt.

Braderie (anagram)

D
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Goede voornemens, beste wensen

In plaats van respect vooraf, hebben we lik op
Het nieuwe jaar is weer begonnen. We wensen stuk beleid nodig met straffen achteraf.
De nieuwste beleidsplannen/ goede voornemens
elkaar het allerbeste voor 2011. Of hebben
dat al gedaan middels een kerstkaart. De post zullen deze dagen volop in mooie woorden met
klinkende glazen te horen zijn op de
heeft ze weer kunnen bezorgen ondanks
Nieuwjaarsrecepties. Over de goede
sneeuw en ijs, en ondanks hun achterstand
voornemens las ik dat die in de meeste gevallen
door de staking. Petje af ! De postbezorger/
al weer snel vergeten zijn. Een maand, twee
postbode heeft zelf de pet niet meer op, de
maanden dan zijn ze weer vergeten. Nou is ook
functie is al aardig uitgekleed.
daar een oplossing voor: je laat een tegeltje
Nu we het over petten hebben, heeft u de
maken met daarop de goede voornemens. Moet
oude beelden nog gezien waarin Coen Moulijn
je wel zichtbaar ophangen natuurlijk! En
schitterde. In de wedstrijd Feijenoord-Real
oppassen dat de boodschap geen
Madrid (1965) zou Coen met z’n fameuze
tegeltjeswijsheid wordt. Uitspraken op de
passeerbeweging een verdediger voorbij,
tegeltjes worden vaak snel als verouderd
maar die
gezien en niet meer van deze tijd.
duldde dat niet
Sommige gemeenten waaronder Amsterdam
en gaf Coen
houden geen Nieuwjaarsrecptie, kunnen ze die
een flinke
kosten mooi besparen en hoeven ze geen
schop. Hoewel
tegeltjes laten maken. Kunnen ze dat geld
de tvbesteden aan gladheidsbestrijding. Er zijn
commentator
mensen die al weken hun huis niet uit durven.
nog riep: “Coen,
Boodschappen doen, hondje uitlaten, niets van
Coen beheers je alsjeblieft…”, ging heel
dat alles. Of er nou pekel, zout of zand
Feijenoord in achtervolging op de bewuste
gestrooid moet worden, het is om het even. Of
verdediger om hem terug te betalen. Omdat
vaker sneeuw schuiven misschien? Maar
de scheidsrechter het schijnbaar niet alleen
af kon, kwam een heel legioen “platte petten” gemeenten zoek een oplossing. Of kunnen de
mensen alleen nog met ijzers onder de
binnen de lijnen: bewaking, politie,
schoenen en winterbanden onder de auto de
suppoosten… Wel heel opvallend.
deur uit?
Dit bracht mij bij de gedachte dat je weinig
van dit soort platte petten meer ziet. Het
zijn meer de Ali B. petten die je tegen komt,
Kom goed
die van de coole jongens. De politiemannen
hebben nog een platte variant, de
beslagen
politievrouwen lopen met hoedjes. Nou, de pet
brengt geen gezag. Daarom hebben we het
zero tolerance beleid, dat spreekt meer aan.
Ali B. maakt er zo een goede rap van. In
plaats van respect vooraf, hebben we lik op
stuk beleid nodig met straffen achteraf.
en de beste wensen voor 2011 !
Beleid dat spreekt meer aan. Ali B. maakt er
G.B.J. Holterman
zo een goede rap van.

ten

ijs
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