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                                              Jaargang 32                                              Nummer: 4         13 oktober  2016 

 

 

UITNODIGING  

 

 

Zaterdag 29 oktober 2016 
In “de Badde” te Nieuw-Weerdinge      

            

PiratenkoorPiratenkoorPiratenkoorPiratenkoor 

““““De StormvogelsDe StormvogelsDe StormvogelsDe Stormvogels””””    

 
Aanvang 20.00 uur 

Entree € 3,00 inclusief 1 kop koffie of thee 

Kaarten verkrijgbaar in de Badde.  Let op vol is vol !!! 

Zaal open vanaf 18.30 uur 

 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: 

16 oktober 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:      10.00 uur, voorganger: ds. Borst 

 

23 oktober 

Plaats: Het Anker 

Tijd:      10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

16 oktober 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Alkema 

  Gastendienst 

23 oktober 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Gankema 

 

Dinsdag 18 oktober, woensdag 19 oktober, donderdag 20 oktober van 9.45 tot 12.00 Kings Kids Days   

 

   

 

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.  

Bellen na 16.00 uur.  

Handelsonderneming Sanders-Stap.  

Tel. 06 55808002 

Te Koop:  

Gebruikte klinkers,  

tel. 06 28562 678 

 

  

Te Koop:  

Centrifuge € 35,- en hoogslaper € 25,-.  

Tel. 0591 521 465 

 

Te Koop: 

 1 houtkachel, € 165,- heeft 1 seizoen gebrand. 

Tel. 06 28562 678 
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ONTDEK HET PLEKJE 

De foto die stond in Streekbode 2 van dit seizoen is gemaakt 

van het sluisje in het Weerdingerkanaal richting Ter Apel. 

Waar is deze foto gemaakt? Oplossingen kunnen ingeleverd 

worden op het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op 

adres Weerdingerkanaal n.z. 122, tel: 0591-522091. De 

juiste plek wordt bekend gemaakt in de volgende 

Streekbode. 

 

 

 

 

 

 

PADDENSTOELEN WANDELING 

De IVN-Afdeling Emmen en omstreken houdt op zondag 16 oktober een paddenstoelenwandeling. 

Hoe komt een Vliegenzwam aan zijn naam? Stinkt een Stinkzwam? Moet je overgeven van een 

Braakrussula en is de Biefstukzwam eetbaar? 

Op deze en nog veel meer paddenstoelenvragen kun je antwoord krijgen op zondag 16 oktober.  

Wil je meer weten over de geheimzinnige wereld van de paddenstoel, ga dan mee op deze wandeling 

onder leiding van 

Tinus Knegt en Dick Haverkamp.  

We verzamelen om 14.00 uur bij de Boslaan in de Emmerdennen.  

De wandeling is gratis voor leden en donateurs van het IVN. Aan niet-leden wordt een vrijwillige 

bijdrage gevraagd. 

 

 

 

ACTIE SCHOENMAATJES 

 

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en 

rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor 

altijd. Wereldwijd gaan 263 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. 

Edukans komt voort uit de Unie voor Christelijk Onderwijs en werkt in ontwikkelingslanden aan het 

best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Maar onderwijs is zoveel meer dan leren 

schrijven en rekenen.  

 

Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat geven om 

een ander belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk 

cadeau! 

 

Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed 

voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets concreets voor vriendjes in 
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arme landen. De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, 

vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen.  

Ook u en jij kunnen meedoen aan deze actie, die door de PKN kerk Nieuw Weerdinge/Roswinkel 

wordt ondersteund. U en jij kunnen folders ophalen uit de Badde, bij Margriet van 

Elten(Weerdingerkanaal ZZ 144, telefoon: 0591-527353) en Gonny Brunia (Weerdingerkanaal NZ 122, 

telefoon: 0591-522091. In deze folders staat precies wat de bedoeling is. Gevulde dozen kunnen 

ingeleverd worden, tot en met 13 november, in de Badde, in de Kerk het Anker en bij Margriet en 

Gonny. Wilt u geen doos vullen maar wel een geldelijke bijdrage leveren dan is dat ook mogelijk.  

Schoenmaatjes knutselmiddag 

 

Wanneer: woensdagmiddag 26 oktober 

 

Waar: in de, vernieuwde jeugdhaven, achter de Kerk het Anker  

 

Hoe laat: van 13.30 tot 16.00 uur 

 

Voor wie: alle kinderen van de basisscholen 

 

Meenemen: een schoenendoos en iets kleins van je eigen speelgoed dat in een doos past. 

Opgeven bij  

Margriet van Elten, tel: 527353   

Gonny Brunia, tel: 522091 

 

 

 

 

Ook u en jij kunnen meedoen aan deze actie, die door de PKN kerk Nieuw Weerdinge/Roswinkel 

wordt ondersteund. U en jij kunnen folders ophalen uit de Badde, bij Margriet van Elten 

(Weerdingerkanaal ZZ 144, tel: 0591-527353), Gonny Brunia (Weerdingerkanaal NZ 122, tel: 0591-

522091) en Roelie van de Sluis (Tramwijk ZZ 107, tel:0591-522899). In deze folders staat precies wat 

de bedoeling is. Gevulde dozen kunnen ingeleverd worden, tot en met 13 november, in de Badde, in 

de Kerk het Anker en bij Margriet en Gonny.  

 

Wilt u geen doos vullen maar wel een geldelijke bijdrage leveren dan is dat ook mogelijk.  
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MANOU GRIJSEN WINT BRONS IN STOCKHOLM 

In het weekend van 2-3 oktober, vond de grote 

internationale finale plaats van de Color Zoom Challenge 

wedstrijd 2016. De 23 jarige, uit Nieuw Weerdinge 

afkomstige haarkleurspecialist  Manou was één van de 

deelnemers. Deze zomer werd zij in Nederland al 

gekozen tot ‘New Talent Colorist’ nationaal, in de 

Zweedse hoofdstad streed ze mee om de internationale 

titel. Van de 35 aanstormende talenten die in de finale 

stonden, wist Manou brons te pakken en dat betekent 

dat ze zich tot de wereldwijde top van jonge 

haarkleurspecialisten mag rekenen. Manou werkt sinds 

2010 bij de kapperszaak Team Twins in Dalen. 

Manou: “Tien juryleden lopen continu langs om te kijken 

wat je doet en hoe je het doet. De ene keer staan ze op 

een afstandje, de andere keer kijken ze echt op je 

vingers. Tijdens de wedstrijd in eigen land worden de 

inzendingen beoordeeld aan de hand van een foto. Daar 

kun je dus ruimschoots de tijd voor nemen. Dat is anders 

tijdens de live finale. Je krijgt dan maximaal drie uur voor 

je kapsel. Dat geeft extra druk, maar de afgelopen tijd heb ik vaker presentaties en grote shows voor 

Team Twins gedaan. Deze zomer mocht ik bijvoorbeeld nog backstage bij de Fashionweek in 

Amsterdam werken en ik heb in aanloop naar het evenement veel tijd genomen om te oefenen. Dat 

heeft goed geholpen tegen de zenuwen.” 

Dat oefenen gebeurde in de avonduren in de salon in Dalen. Talloze keren verfde Manou het haar 

van oefenpoppen en regelmatig kwam ook haar model langs om het stylen van het kapsel tot in de 

details perfect te krijgen. Manou: “De plaatsing van de kleuren moet precies kloppen om het juiste 

effect te bereiken. Daarnaast hebben we heel erg op tijd geoefend zodat het kleuren plus het stylen 

binnen de drie uren zouden passen.” Al die voorbereidingen bleken in de finale niet voor niets te zijn 

geweest, want na ruim twee uren in de kappersstoel zat elke lok van het model precies op de juiste 

plek in de juiste kleur.  Zo ontstond een kort en trendy kapsel vol mogelijkheden. Elke manier van 

stylen geeft namelijk weer een ander effect van de gedurfde kleuren die Manou in het haar heeft 

gezet. Manou: “Ik ben zo ontzettend blij dat de jury mijn ideeën heeft gewaardeerd. Ik ga gewoon 

met een bronzen award naar huis! Het was echt een fantastische ervaring om op zo’n groot, mooi 

opgezet evenement in de finale te staan.” 

(Tekst en foto overgenomen van de website van Team Twins) 

Van Harte Gefeliciteerd met deze prijs! 
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Feestelijke heropening Jeugdhaven 

Wat? 
Na maanden hard werken is het eindelijke zover! De 

jeugdhaven achter het kerkgebouw ‘Het Anker’ heeft een 

grondige verbouwing en heuse metamorfose doorstaan en is 

nu klaar voor een feestelijke heropening. 

Nieuwsgierig? 

U bent zaterdag 22 oktober a.s. vanaf 13:00 tot 17:00 van 

harte welkom om met ons de feestelijke (her) opening van de jeugdhaven te vieren. 

De koffie staat klaar en er is gelegenheid het nieuwe gebouw te bewonderen. We geven u graag een 

rondleiding en vertellen waarvoor het gebouw gebruikt gaat worden. Voor de kinderen zijn er in en 

rondom het gebouw spelletjes te doen 

 

De jeugdhaven bevind zich achter het kerkgebouw ‘Het Anker’ aan het Weerdingerkanaal ZZ 143 

Voor meer informatie zie ook www.pgnwr.info 

 

Namens de Protestantse gemeente graag tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Streekbode  -  13  oktober  2016 
 

 

 

7

 

 

      BINGO    

 

Wilt u gezellig een avond naar de Bingo? 

 

Kom dan zaterdag 15 oktober naar: 

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge 

 

Aanvang 19.30 uur 

Inleggeld € 5,00 

Hiervoor 9 ronden + 3 superronden. 

 

U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis. 

 

Neem dus pen of stift mee en kom gezellig meedoen. 

 
 


