Streekbode – 13 januari 2010

WINTER IN NIEUW-WEERDINGE

Eindelijk weer eens een ouderwetse winter!
Dit leverde mooie plaatjes op, waaronder deze.

DE LÖZZE VOGELS
Zoals afgesproken; even weer wat nieuws van ‘De Lözze Vogels’. Zoals al eerder vermeld is, hopen
wij weer met u een gezellige avond te houden en wel op zaterdag 27 februari. Kaarten voor deze
avond zijn af te halen tegen betaling van 1 euro per kaartje in de Badde en u weet het: vol is vol en
weg is pech. Dus wacht niet tot de laatste week
Tot de volgende Streekbode
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RECYCLING VAN FRITUURVET EN FRITUUROLIE
Goed genoeg voor een tweede leven
Het frituurvet en de frituurolie krijgen een interessant tweede leven.
Zo wordt een deel verwerkt tot biobrandstoffen, waardoor het voor bepaalde toepassingen niet nodig
is om minerale brandstoffen te gebruiken.
Biobrandstoffen hebben als grote voordelen, boven minerale brandstoffen, dat ze veel minder CO2uitstoot opleveren (bekend van het broeikaseffect) en dat zij geen vervuiling veroorzaken (door fijnstof
uit de uitlaat).
Een ander deel van de oliën en vetten is, na zeer grondige bewerking, geschikt voor industriële
verwerking. Het vindt zijn weg als grondstof in de industrie.
Er worden geen consumptievetten teruggebracht in de voedselketen, zoals bijvoorbeeld via
diervoeder.
Waarom inzamelen?
Uit steekproeven is gebleken dat 90% van de mensen het zonde vindt om gebruikt frituurvet en
frituurolie zomaar weg te gooien en dat men bereid is om dit apart aan te bieden, om op die manier
het milieu minder te belasten.
Hoe gebruikt frituurvet en frituurolie in te leveren?
Een aantal tips voor het inleveren van uw frituurvet of frituurolie:
laat het frituurvet of de frituurolie eerst afkoelen
giet het frituurvet of de frituurolie terug in de originele verpakking
sluit de verpakking goed af
gooi het frituurvet of de frituurolie met verpakking en al in de inzamelcontainer
Inzamelpunten gebruikt frituurvet en frituurolie
Hergebruikfrituurvet.nl heeft als marktleider in het verwerken van gebruikte frituurvetten en frituuroliën
een groot aantal inzamelpunten dat nog dagelijks groeit.
Uw inzamelpunt: Spar Nieuw-Weerdinge

TONEELGROEP EMMERCOMPAS
Toneelgroep Emmercompas brengt op zaterdag 23 januari nog eenmaal het blijspel
“De Tuunkabouter” van Ben ten Velde in Theaterboerderij De Noorderbak in
Roswinkel op het toneel. Er zijn nog kaarten te bestellen via de De Noorderbak,
www.theaterdenoorderbak.nl of via telefoon nummer 352300 van 09:00 tot 12:00 uur.
Voor info kunt u kijken op de website van de toneelgroep: www.toneelgroepemmercompas.nl
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VERBOUWING JEUGDSOOS VOLTOOID
Een groep jongeren van Jeugdsoos De Badde verveelde zich niet in de kerstvakantie. In hun vakantie
namen ze de renovatie van de jeugdsoos op zich. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat werden
vele handen uit de mouwen gestoken.

Op 2e kerstdag was de feestelijke gala-heropening.

TONEELVERENIGING ROSWINKEL
Op 15 en 16 januari treedt Toneelvereniging Roswinkel weer op in de Noorderbak te Roswinkel.
Dit jaar spelen ze een nieuw stuk van Herman van der A en wel “Eigen Arf “
Albert van Wijk is een boer van de oude stempel. Als het buurmeisje aangeeft een mini-camping te
willen beginnen bij de boerderij is dan ook het hek van de dam.
Om nog wat olie op het vuur te gooien, verzint ze er nog wat sappige details bij.
Kortom het belooft weer een leuke toneelavond te worden op 15 en 16 januari.
Kaartverkoop: Theaterboerderij “De Noorderbak”
Telefoon: 0591-352300
Internet: www.theaterdenoorderbak.nl

DARTTOERNOOI IN KANTINE V.V. TITAN
Op Zaterdag 16 Januari 2010 houden wij onze jaarlijkse darttoernooi in de kantine van v.v. Titan aan
de Raiffeisenstraat 27 te Nieuw-Weerdinge
Er zijn leuke prijzen te winnen in een gezellige sfeer. Deelnemers vanaf 16 jaar en iedereen is welkom
Inschrijven is van half één tot half twee. Vooraf aanmelden is mogelijk op het volgende nummer:
0631041313 of op dctitan@zeggis.com of kijk op de site van DC Titan: www.dctitan.tk. Hier kunt u ook
meer informatie vinden over DC Titan.
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GREPEN UIT HET VERLEDEN

Foto afscheid meester J. Graver, april 1936. Foto is van Boelens Readshop Emmermeer.
Meester Graves was op één Mei 1905 aangesteld als hoofdonderwijzer van o.l.s. 1 aan de Ertsstraat.
Een aantal jaren zat hij in het bestuur van het plaatselijk belang. Herkent u nog mensen op deze foto?
Reactie 521703 B.B.

EXTRA COLLECTANTEN HERSENSTICHTING GEZOCHT
Word collectant voor de hersenstichting en help mee aan breinbrekend werk! Vindt u het belangrijk dat
er zoveel mogelijk onderzoek wordt gedaan om hersenziekten te voorkomen of te genezen? En heeft
u de eerste week van februari wel een uurtje tijd? Word dan collectant voor de Hersenstichting!
Wie zijn wij?
De Hersenstichting staat voor Breinbrekend werk: financiert wetenschappelijk onderzoek en geeft
voorlichting over hersenen en hersenaandoeningen. Hierbij kunt u onder andere denken aan ADHD,
Alzheimer, Autisme, Beroerte, Depressie, Hersenschudding, Migraine Voor meer info zie:
www.hersenstichting.nl
Wat houdt het in?
U mag zelf aangeven in welke straat en wijk u wilt collecteren, of hoeveel uur u wilt lopen. U kunt één
straat doen, maar ook meer. Wat u ook doet, u helpt uw medemensen ermee. Kleine moeite - groot
effect!
Mogen wij u als collectant verwelkomen voor de Hersenstichting Collecte 2010? Neem dan contact op
met promotor Joke Berendsen 06 – 55 30 89 88 of met het kantoor in Den Haag 070 – 360 48 16.
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De cursus (een kennismakingscursus met het Christelijk geloof) is een gezamenlijk initiatief van de
kerken van Nieuw Weerdinge –Roswinkel.
De cursus wordt op acht donderdagavonden gegeven. (Daarnaast ook op één vrijdagavond en één
zaterdagmoren-middag). De start is op donderdagavond 14 januari om 18.30
De kosten voor de cursus: een kleine (vrijwillige) bijdrage voor de maaltijd/koffie/thee e.d. € 4,- per
avond.
De cursus wordt gehouden in ‘de Open Poort’ (baptisten kerk) aan het Gedempte Achterdiep 18,
Nieuw Weerdinge.

Voor verdere informatie en/of opgave: Alex van Elten: 0591-527353
Werner Pflaum: 0591-522902
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KASTZITTER…………
Je hebt van die mensen die er het genoegen in scheppen om over allerlei zaken direct boven op de
kast te gaan zitten. Die het nodig vinden, dat als er wat onbenulligs gebeurt, zoals bijvoorbeeld
vuurwerk of rotjes dat door kinderen wordt afgestoken, direct de politie te gaan bellen.
Beetje jammer, deze mensen denken klaarblijkelijk niet terug aan de tijd dat zij zelf jong waren of zij
zijn over allerlei zaken zo gefrustreerd, dat zij er genoegen in scheppen om andere mensen dwars te
zitten. Als je zo in mekaar steekt ben je volgens mij rijp voor een maagzweer. Leven en laten leven is
dan ook mijn motto.
Wat ik dan wel heel grappig vindt, dat juist deze mensen een artikel in de krant laten plaatsen met een
heel zielig verhaal dat niemand hun meer groet. Dit lijkt mij toch niet zo vreemd als je zulks gedrag
vertoond. Misschien is niet iedereen het met mij eens, hoeft ook niet, maar ik hoop dat diegene die dit
aangaat, er zijn conclusies uittrekt en in het vervolg niet zo kortzichtig te werk gaat, want meestal
werkt dit gedrag juist averechts.
Ik wens iedereen een “knallend” 2010.
Sonja Kamerling-Krops.

NATIONAAL MANNENKOOR WEEKEND KNZV
Uitnodiging openbare repetitie Emmens Mannenkoor op zaterdag 30 januari a.s. van 14.30 tot 16.30
uur in de grote kerk te Emmen.
Met de slogan “Wil je zingen,zing dan mee!”, nodigen wij mannen t/m 60 jaar uit.
Waarvoor?
- om samen met ons een paar leuke liedjes in te studeren.
- om te ervaren, hoe leuk het is om in een mannenkoor te zingen.
- om in de pauze met een hapje en een drankje even gezellig met elkaar te babbelen.
- en ………dit alles is voor u geheel vrijblijvend! Het verplicht u tot niets!
Meld u zich daarom aan d.m.v. onderstaand formulier.
Graag tot ziens op 30 januari a.s.
Bestuur/leden/dirigent, Emmens Mannenkoor.

Ondergetekende geeft zich op voor deelname aan de OPENBARE REPETITIE op 30 januari
(naam)--------------------------------------------------------------------------------------------------------(adres)--------------------------------------------------------------------------------------------------------(Postcode en plaats)--------------------------------------------------- (telefoonnr.)---------------------Deze bon s.v.p. inleveren bij de koorleden:
Eb Zwart, Tramwijk nz. 40, tel. 855157 of Ab Stoffers, Weerdingerkan. nz. 175, tel. 521644

7

Streekbode – 13 januari 2010

KERST STAVO
Vrijdag 18 december was het weer zover. Ons
jaarlijks kerstfeest, gehouden in de Badde.
Wekenlang waren de bestuursleden aan het
brainstormen hoe we dit jaar het kerstdiner
weer op zouden zetten. Het besluit viel dit jaar
op een lopend buffet, weer heel gezellig
opgezet en helemaal in kerstsfeer.
Het is een hele organisatie en we zijn dan ook
de hele middag en avond druk in de weer
geweest met de vrijwilligers, ook Karin en
Anja, namens De Badde, droegen hun
steentje bij. Vanaf half één begonnen we de
boel aan te kleden om te zorgen dat de eerste
gasten om half vier aan tafel konden. Met
dank aan dhr. Blom die het podium in kerstsfeer heeft aangekleed. De muzikale omlijsting was in
handen van “De Gezusters”. In het Drents werd verteld en gezongen. Er werd leuk meegezongen met
de oude kerstliedjes.
De belangstelling was weer zeer goed, zo’n kleine 90 personen namen deel aan het kerstbuffet. Dit
alles weer in een ontspannen sfeer.
Tegen half acht, na het toetje, ging een ieder
weer voldaan en tevreden naar huis.
Bij deze willen we iedereen bedanken die deze
dag weer tot een succes hebben gemaakt.

Namens de STAVO
Een gelukkig en gezond 2010!
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NIEUWJAARSVISITE
De Vereniging voor Plaatselijk Belang NieuwWeerdinge SKW en De Badde organiseren op
vrijdag 22 januari 2010 om 20:00 uur de
nieuwjaarsreceptie 2009 met hierin de uitreiking
van

De Pluim 2009.
Alle Nieuw-Weerdingers zijn vanzelfsprekend
uitgenodigd voor dit feest. Maar in het bijzonder zijn
de nieuwe inwoners van ons dorp uitgenodigd om
op deze avond in de Badde te komen.
De nadruk ligt op het informele samenzijn van
dorpsgenoten om onder het genot van rolletjes en kniepertjes en natuurlijk een hapje en een drankje
met elkaar te praten en elkaar beter te leren kennen.
Vooral voor de nieuwkomers is dit een uitgelezen kans het contact met de inwoners te vergroten. Door
de wet op de privacy is het voor de organisatie niet mogelijk de adressen van de nieuwe NieuwWeerdingers van de gemeente te krijgen, vandaar deze oproep aan hen.
Gratis kaarten zijn vanaf dinsdag 7 januari af te halen bij de Badde. De kaarten zijn nodig, omdat niet
alle inwoners van ons dorp in de Badde passen en vol is dus vol. De afgelopen jaren hebben geleerd,
dat de nieuwjaarsvisite altijd een volle zaal trekt, dus zorg ervoor dat u kaarten haalt bij de Badde
wanneer u wilt komen.
We hebben ook dit jaar weer een leuk programma in elkaar gezet om u te vermaken.
De organisatie.
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