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Jaargang: 27 Nummer: 8 14  december  2011 

 

BESTE LEZERS, 

Dit is dan alweer de laatste streekbode van 2011, de eerste in 2012 komt uit op 

12januari. 

WIJ WENSEN U ALLEN HELE FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND NIEUW JAAR!!!!!! 

 

Hartelijke groet, 

Het bestuur 

 

HELP “DE STREEKBODE” DE WINTER DOOR EN WORD DONATEUR 

Wij met z’n allen zijn er trots op dat we om de twee weken de Streekbode weer bij u kunnen 

bezorgen. Wij als dorpsgenoten koesteren het feit dat we in Nieuw-Weerdinge een eigen dorpskrant 

hebben. Dit alles kan met een groep vrijwilligers die belangeloos dit werk graag voor u doen. 

De bezorgers brengen het nieuws bij u thuis voor een minimum bedrag per exemplaar. 

De advertentiekosten zijn in vergelijking met andere kranten heel laag. 

Dit alles willen we graag zo houden ware het niet dat de kosten stijgen en de inkomsten minder 

worden.  Ook zijn we wegens de recessie dit jaar weer een aantal vaste adverteerders kwijt, wat ook 

merkbaar is in ons budget. Dus moeten we het hebben van onze vaste adverteerders, de giften en 

onze vaste donateurs. 

De trouwe donateurs helpen ons het hoofd boven water te houden. 

Maar in verhouding tot het aantal bezorgde Streekbodes is het aantal vaste donateurs maar de helft 

ervan. Vandaar onze dringende oproep aan al onze bewoners:  WORD DONATEUR voor slechts 5,00 

euro per jaar. Voor 22 dorpskranten per jaar is die 5,00 euro niet te veel gevraagd. 

En kan onze Streekbode blijven bestaan. Ook een extra donatie als blijk van waardering is ook van 

harte welkom. 

 

Wij als vrijwilligers zetten onze schouders eronder, graag met uw hulp, met uw donatie. 

En ook de bezorgers komen door weer en wind de bode op tijd bij u bezorgen. 

De bewoners, de bedrijven, en verenigingen die ons al reeds steunen willen we hierbij ook dank 

zeggen voor hun financiële bijdrage. 

WIJ GAAN ERVOOR………. U OOK? 

Een hartelijke groet het bestuur van “de Streekbode” 

Rek. nr. Rabobank 34.59.14.600   
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel 

18 december 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Akkerman 

 

24 december 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 19.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

25 december 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

31 december 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 19.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

Baptisten gemeente de Open Poort 

18 december 

Tijd:    9.30 uur, voorganger: ds. Stap 

  Gastendienst 

 

25 december 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. Pflaum 

  1e Kerstdag 

 

31 december 

Tijd: 19.00 uur, voorganger: ds. Pflaum 

  Oudejaarsdienst 

 

 

SPEKDIKKENACTIE T.B.V. CHR. ZANGKOOR “GLORIA PATRI” 

Op 28 en 29 december, gaan we weer onze bekende spekdikken 

bakken. Ze kosten 5 stuks voor €3,50.  

10 Stuks voor €6,=. Verkoop en bezorging is vanuit “de Rank”, op 

woensdag 28 december van 10.00-17.00 uur en 

 

Donderdag 29 december van 10.00-14.00 uur. U kunt uw bestelling 

ook doorgeven vóór 28 december aan: 

Mevr. A. Boer tel: 0599-582900 en dhr. T.  Idema tel: 0591-521459 
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DE PLUIM 2011 

 

De genomineerden voor de Pluim van Nieuw-Weerdinge zijn bekend. Uit de 

totaal ingebrachte inzendingen zijn drie genomineerden naar voren gekomen 

die dit jaar gaan strijden om de Nieuw Weerdinger Pluim 2011. 

 

 U kunt weer op de bekende manier aangeven wie u de Pluim 2011 gunt. De 

stembussen staan van 13 december tot en met 7 januari weer opgesteld bij: 

 

• Snackbar het Mondje. 

• Tankstation Grooten. 

• De Spar supermarkt. 

 

Geef dus op onderstaande strook aan, wie u de Pluim wilt toekennen en deponeer hem in en van de 

drie stembussen. Wij hopen wederom op een groot aantal stemmen om een net als voorgaande 

jaren weer een door de Nieuw-Weerdingers zelf gegeven blijk van waardering te kunnen uitreiken. 

De genomineerden voor dit jaar zijn: 

 

1. Vrijwilligergroep van de Streekbode 

2. Activiteitenclub ’t Koppeltje 

3. Vrijwilligers van zwembad “de Wieke” 

 

Alle drie de genomineerden zijn bezig met de leefbaarheid van Nieuw-Weerdinge te vergroten en in 

stand te houden. Breng uw stem uit op één van deze drie genomineerden. Op de nieuwjaarsreceptie 

van 13 januari 2012 zal de uiteindelijke winnaar bekend worden gemaakt. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ik stem voor de Pluim 2011 op: 

  

0   Vrijwilligergroep van de Streekbode 

0   Activiteitenclub ’t Koppeltje 

0   Vrijwilligers van zwembad “de Wieke” 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kruis uw keuze duidelijk aan, knip de strook uit en deponeer hem in één van de stembussen!! Slechts 

één keuze aankruisen, anders is de stem ongeldig!!
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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 

Te koop: Luxaflex grijs 365x200, 

geschikt voor woning aan 

Zetveld. Toe aan nieuwe 

vitrage? Als nieuw,  

vitrage met platte plooi. Voor 

informatie bel 06 4952693, 

Liesbeth Holman 

Te koop: 2 paar schaatsen, 

lage noren maat 28, z.g.a.n. 

samen €30,=. 

Houtdraaibank m.t. op 

wielen, 2 motoren 

prijs n.o.t.k.  

Tel: 0640842970  of  

        0591 352269 

 

 

 

"OLIEBOLLENAKTIE      OLIEBOLLENAKTIE     OLIEBOLLENAKTIE 

 Op 30 december a.s. is het weer zover. Dan komen de jeugdspelers en dames van voetbalvereniging 

Nwvv/Titan weer langs om oliebollen te verkopen. Een zakje van 8 stuks kost € 3,50.  

Het geld van deze aktie komt volledig tengoede van de jeugdkas. 

Wij hopen natuurlijk op een goede verkoop. 

Mocht u de lopers missen, dan kunt u altijd uw bestelling ook telefonisch doorgeven middels 

telefoonnummer 521782 of eventueel zelf afhalen bij de Titankantine. 

  

                                                                Jeugdbestuur Nwvv/Titan" 

 

 

TITAN-NIEUWS 

Na het gelijke spel tegen TEVV had TITAN eerst een weekend vrijaf. Daarna kwam 

middenmoter Bargeres op bezoek. Het eerste gedeelte van de wedstrijd was voor TITAN en het 

duurde dan ook niet lang of de 1 – 0 voorsprong was een feit. Het lukte TITAN niet om de voorsprong 

uit te bouwen en gaandeweg de eerste helft kregen de bezoekers meer grip op de wedstrijd. TITAN 

hield echter de voorsprong in tact tot de rust. De tweede helft was nauwelijks begonnen toen 

Bargeres toch de gelijkmaker scoorde. Daarna bleven de bezoekers de bovenliggende partij, hetgeen 

halverwege de tweede helft werd beloond met een treffer. Niet lang daarna gooide Bargeres de 

wedstrijd definitief in het slot door ook nog de 1 – 3 te scoren. 

Voor de winterstop rest alleen nog de uitwedstrijd tegen Veelerveen (wedstrijd is al gespeeld als 

deze Streekbode verschijnt). We kunnen terugkijken op een geslaagde eerste 

seizoenshelft en kunnen met vertrouwen de rest van het seizoen tegemoet zien. Nu 

gaan we ons eerst weer opmaken voor de zaaltoernooien. 
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Kerstmarkt 

Dierenweide de Wenke 

Zondag 18 december van 15.00 uur -  20.00 uur 

 

De vrijwilligers van de Wenke nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen 

op onze kerstmarkt! 

 

Het doel van deze markt is tweeledig, ten eerste willen we iets doen voor het 

dorp aangezien de Wenke 30 jaar bestaat en ten tweede hopen we hiermee wat 

extra inkomsten te krijgen voor de dierenweide. 

 

Het aantal donateurs is de afgelopen jaren behoorlijk gedaald en het wordt 

steeds moeilijker de dierenweide draaiende te houden. 

Het idee om een marktje te houden met een levende kerststal als achtergrond 

leek ons een leuk idee. De nadruk ligt op de gezelligheid en het bij elkaar zijn. 

 

We hopen dan ook dat veel mensen een bezoekje aan deze markt zullen 

brengen. Het begint ’s middags om 15.00 uur en het einde is om 20.00 uur. 

De koffie en de ranja staan klaar!! 

 

De Kerstman is aanwezig met wat lekkers voor de kleintjes !! 

Verder zijn er een aantal marktkramen met 

verkoop van kleine spulletjes en kniepertjes. 

 

”Cool Dogs” zijn aanwezig zodat de kleintjes voor 0,50 cent een ritje 

kunnen maken met de sledehonden!! 

Vanaf 16.00uur De Baddezangers 

Verder ontbreken natuurlijk de winterse hapjes en drankjes niet 

waar we een kleine vergoeding voor vragen. 

De Wenke is sfeervol verlicht! 

 

We rekenen op veel mensen. Help de dieren de winter door te 

komen!!! 
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MIDWINTERSHOW 2011 OPNIEUW GESLAAGD 

  

Bij woninginrichting wachtmeester vond in 

het weekend van 25, 26 en 27 november 

alweer de  4e midwintershow plaats.  

 

Dat mensen deze show op prijs stellen blijkt 

maar weer uit het groot aantal bezoekers 

die welkom geheten werden door onze 

gastdames. Er werd graag gebruikt gemaakt 

van de mogelijkheid om eens een rit met 

sledehonden te maken en ook de 

demonstraties en modeshows waren in 

trek.  

Verder kon men bij alle ondernemers een kijkje nemen en iets kopen als men wou. Een ieder kon 

meedoen aan een gratis prijsvraag, waarbij elke dag 5 dagprijzen werden verloot. De hoofdprijs  is dit 

jaar gewonnen door Mevr. A. Boonstra uit Nieuw-Weerdinge. Wij hopen volgend jaar opnieuw zoveel 

mogelijk mensen te mogen begroeten, zodat onze ondernemers zich ook dan weer aan u kunnen 

presenteren. 

 

 

 

INTOCHT SINT NICOLAAS IN NIEUW-WEERDINGE  WEER EEN GROOT SUCCES 

  

Op een ludieke manier heeft Sint Nicolaas een bezoek gebracht aan Nieuw-Weerdinge: per boot. 

Op alle 3 plekken die Sint Nicolaas heeft bezocht was de publieke 

belangstelling erg groot. 

De pieten hebben aan zo’n 600 kinderen een zakje chocoladesnoep 

uitgedeeld. Door bakkerij Bos werden de bezoekers ontvangen met 

een hapje en een drankje. 

Het weer was goed, daarom kon na lange tijd Sint Nicolaas weer 

worden ontvangen op het Beertaplein. 

Wij hopen dat de intocht volgend jaar weer net zo’n succes wordt 

als dit jaar. 

 

Onze speciale dank gaat dan ook uit naar: 

  - Heegen Zaalverhuur   - Denny en Tina 

  - Bakkerij Roelof Bos   - Anouk Vos 

  - Autobedrijf/Garage Grooten  - Danny Kiewiet 

  - De Badde    - Carrosseriebedrijf De Poel 

  - Peter Gelling 

 

Bestuur Handelsvereniging Nieuw-Weerdinge 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN,   

Middenstand in Nieuw-Weerdinge 

In de vorige streekbode ben ik geëindigd bij Weerdingerkanaal n.z.162. 

Eerst volgende winkel is slager Dijkstra op nr. 165. Cornelis Dijkstra vestigde zich hier in 1906  

met een slagerswinkel. Hij werd opgevolgd door zoon Geert , deze werd weer opgevolgd door  

zoon  Wiebe, nu is de vierde generatie, Gerard Dijkstra, eigenaar van de winkel. 

Op nr. 166 woonde kleermaker H. Pol, later Jaap Pol, ze verkochten hoeden, petten en tevens 

sportkleding. 

Aan het Weerdingerkanaal n.z. 167 is altijd een bakkerij gevestigd geweest. De eerste bakker die 

hier woonde was bakker van Wijk.  Een verslag uit de Emmer Courant van 13 Mei 1896. 

“Naar we vernemen is gisteren het huis van den heer H van Wijk bakker en winkelier alhier geheel 

afgebrand. Slechts een geit is gered overigens is alles een prooi der vlammen geworden. 

De brand zou in den schoorsteen ontstaan zijn. Alles was verzekerd.” Tot 1920 heeft van Wijk hier 

vanuit een nieuw pand zijn bedrijf gehad. Verder waren in dit pand bakker, Fokke Kügel van 11-05-

1920 tot 27-02-1925, Jan Lemstra van 1925-1955 en Carel Olijve van 1955 tot 1976 ? 

In het pand zat nog een op hout gestookte oven, dit hout (takkenbossen) werd per schip aangevoerd. 

Ook werden er keibongels verstookt die werden gevonden in het veen. 

Aan het Weerdingerkanaal n.z. 167/1  was Harm de Jong, tabakszaak gevestigd vanaf 1955. Vanaf 

1976 was hier een snackbar. In 1979 werd hier snackbar Alex geopend ,vanaf 1984 is het cafetaria 

Prinsen. 

De foto is van 1920 en gemaakt naast het pand nr. 167.  

Op de foto bakker Fokko Kügel, Hillechien Baas, dochter Coba en Harm Kúgel.   

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          : 27/12/11 en 03/01/2012             van 09.45 tot 10.30 uur 

Donderdag : 29/12/11 en 05/01/2012   van 08.30 tot 09.00 uur 

 

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

   Het bestuur. 

 

 

OOK ASBEST AANGETROFFEN IN KLEEDKAMERS SPORTCLUB ERICA. 

De gemeente Emmen heeft een van de kleedgebouwen van voetbalvereniging Sportclub Erica 

tijdelijk buiten gebruik gesteld. Bij het onderzoek naar asbest bij alle buitensportaccommodaties is 

ook hier gebroken asbest aangetroffen. De gemeente heeft uit voorzorg het kleedgebouw 

afgesloten. Bij zaterdagamateurclub Erica’86, die naast Sportclub Erica ligt, is geen gebroken asbest 

aangetroffen. Een gespecialiseerd bedrijf gaat binnen enkele dagen 

onderzoek doen of het daadwerkelijk om gebroken asbest gaat en of dit 

verspreid is naar de kleedkamers. De verwachting is dat de resultaten van het 

onderzoek binnen een week bekend zijn. Tot er meer duidelijkheid is, mag het 

gebouw niet door devoetbalvereniging gebruikt worden. De afgelopen twee 

weken zijn in de kleedruimtes bij voetbalvereniging Drenthina in Emmen en 

SVBC in Barger-Compascuum asbestdeeltjes aangetroffen. Deze ruimtes 

worden schoongemaakt en gerenoveerd. Dit was aanleiding voor het College 

van Burgemeester en Wethouders om bij alle buitensportaccommodaties 

onderzoek te doen naar de aanwezigheid van asbest.  

 

Er zijn inmiddels 19 accommodaties onderzocht. Bij drie daarvan, Zwartemeerse Boys, Weerdinge en 

Sportclub Erica, is gebroken asbest gevonden. Dit wordt nu nader onderzocht. Zo nodig gaat de 

gemeente ook deze accommodaties renoveren.  

 

Op  6 december, worden de laatste vier kleedgebouwen onderzocht: in Emmer-Compascuum (CEC) 

en Nieuw-Weerdinge (NWVV en Titan). Het gaat om gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd. Na die 

tijd mocht asbest niet meer gebruikt worden in de bouw. 
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Lichtpuntjes 

 

We zitten in de donkere dagen voor Kerstmis. Korte dagen, met een beetje slecht weer wordt het 

haast niet licht. Het is dus zoeken naar lichtpuntjes. Letterlijk en figuurlijk. In Nieuw-Weerdinge zijn 

die het best te vinden op de Kerstmarkten en Midwintershows. Vuurkorven en lampjes geven licht, 

glühwein en chocomelk warmte. En voor de dames die nog niet de juiste look hebben gevonden is er 

zelfs een heuse Lady’s Night in ons dorp.  

 

Andere lichtpuntjes… Er is nog hoop op glasvezel voor Nieuw-Weerdinge. De dertig procent grens is 

bijna gehaald. Nog even inschrijven dus. Voor de verbetering van de leefbaarheid in ons dorp. In de 

vorige Streekbode konden we lezen dat er ook in ander opzicht wordt gewerkt aan de verbetering 

van de leefbaarheid in Nieuw-Weerdinge. Men is bezig “met het concretiseren van een passende 

interventie rondom overlast bezorgende jeugd”. “Hoe precies is nog niet duidelijk”, zo stond erbij.  

Wat zou er zoal gedaan worden, is dan mijn  nieuwsgierigheid. Wat moeten we ons erbij voorstellen? 

Zou de leefbaarheid al verbeterd zijn in de afgelopen twee weken nadat het bericht gepubliceerd 

werd? Hoeveel (vergader)uren zouden ze er al hebben besteed? De jongeren lopen in deze periode 

nog steeds rond. Zijn die nog steeds bezig overlast te bezorgen? Overlast kan alleen voorkomen 

worden als sociale controle helpt te voorkomen dat jongeren hun grenzen overschrijden. Allereerst 

komt die controle van ouders die op hun kinderen passen en niet laten rondzwerven. Verder zijn wij, 

met z’n allen, de sociale controle die bij het zien van overschrijdingen op hulp van politie moeten 

kunnen rekenen. 

De leefbaarheid in het dorp bepalen wij met z’n allen als Nieuw-Weerdingers. Verbeteren ervan kan 

door het aanbieden van hulpmiddelen: bepaalde voorzieningen, maar de basis zijn wij samen.  

 

De Kerstperiode komt eraan, een periode om meer aandacht aan 

samen te besteden, binnen familie, gezin en ook daarbuiten. Met 

hulpmiddelen in de vorm van licht en warmte: kerstbomen en –

lichtjes, kerstdiner en –gourmet. Maar de oorsprong van de 

Kerstgedachte, meer of minder religieus, is er een van licht en 

vreugde, samenzijn en overdenking. Ook zonder alle 

hulpmiddelen. 

 

We kunnen samen best tevreden zijn over de leefbaarheid in Nieuw-Weerdinge ondanks incidenten. 

“’t Kon minder” is een pracht (gronings/drents) compliment. En met Kerst en goede voornemens 

voor het nieuwe jaar in het verschiet: “’Kan ‘t nog beter”.                          G.B.J. Holterman 
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UITNODIGING KERSTDINER OP 2E KERSTDAG IN DE BAPTISTENKERK “DE OPEN POORT”  

Bent u 2e Kerstdag alleen en wilt u lekker eten? 

Dan bent u op 26 december a.s. van harte welkom in de Baptisten Kerk “De Open Poort”, gedempte 

Achterdiep 18 in Nieuw-Weerdinge waar u in gezelschap van vele anderen kunt genieten van een 

gezellige middag met een heerlijk Kerstdiner. Deze uitnodiging is niet aan leeftijd gebonden en 

geheel gratis.  

We beginnen om 16.00 uur tot 19.00 uur. Heeft u geen vervoer dan wordt u opgehaald.  

Als u even belt met fam. Alting, (0591) 521694, dan krijgt u een 

persoonlijke uitnodiging.  

 

OPGAVE KLEUTERS 

Beste ouders / verzorgers. 

 

Wilt u uw kind vroegtijdig aanmelden als het vier jaar wordt en uw kind bij ons 

naar school zal gaan? De juf van groep 1 kan dan de planning voor een huisbezoek 

vroegtijdig met u regelen. Op deze manier kunnen we ook rekening houden met de 

inzet van het personeel i.v.m. de groepsgrootte. 

 

U kunt voor een afspraak bellen met 0591527089 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

De directie van obs ‘t Koppel 

 

Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen toe en een goed 2012. 

 

HALLO, IK BEN CHANTAL ENGELS 

Ik ben Chantal Engels en voor school moet ik een maatschappelijke stage doen. 

Ik heb gekozen voor de zonnebloem omdat ik het leuk vind om met oudere mensen te werken en of 

zieken. 

Vrijdagavond 18 november heb ik geholpen met een spellen/feestavond in zaal Heegen. 

Er werden van allerlei spelletjes gedaan en er werd veel gekletst en gelachen. 

Tijdens de hele avond kregen we een hapje en een drankje, er waren kleine prijsjes voor de winnaars 

en uiteraard ook een poedelprijs. 

Al met al een hele leuke geslaagde avond en zeker voor mij voor herhaling vatbaar. We willen de 

familie Heegen bedanken voor hun gastvrijheid. 

Binnenkort gaan we met een aantal mensen naar de Intratuin en ook daar heb ik veel zin in! 

 

Groetjes Chantal Engels 

De Zonnebloem Nw Weerdinge  
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INFOHUUS 

 

Dinsdag en donderdagmorgen  9.00 tot 11.30. 

 

Heeft u vragen over zorg of ondersteuning thuis? 

Of wilt u zich opgeven als vrijwilliger? 

Die bij iemand langs gaat om samen een kopje koffie te 

drinken, boodschappen te doen, een gezamenlijke wandeling 

te maken of mee te gaan naar het ziekenhuis?  

Ook daarvoor kunt u terecht bij het infohuus.  

Nadat u met ons contact heeft opgenomen proberen wij zo goed mogelijk aan uw wens gehoor te 

geven en verzorgen wij samen met u de aanvraag of aanmelding.  

  

U kunt tijdens openingsuren bellen naar 0591 764019 of langskomen in de Badde. 

 

Nu ook bij het infohuus verkrijgbaar: Plastic afvalzakken 

Het infohuus is net als de Badde tijdens de feestdagen gesloten. Zie verderop in de streekbode. 

 

 

 

ZON IN DE SCHOORSTEEN  

Voor de 13de keer hebben wij de Zonnebloem de actie Zon 

in de Schoorsteen gehouden. 

Dit houdt in dat er inwoners van Nw Weerdinge en 

omgeving cadeautje hebben gemaakt  

voor onze gasten van de Zonnebloem. 

Ook dit jaar zijn er bijna 60 cadeautje de deur uit gegaan naar onze gasten. 

Die daar erg blij mee waren. 

En omdat er veel inwoners zijn geweest die er geen naam hebben opgezet kunnen 

de gasten hun niet persoonlijk bedanken. 

Als vrijwilligers horen wij dan ook steeds bedank de makers van ons. 

Bij deze doen wij dat dan ook. Bedankt makers !!! 

Voor onze gasten die geen cadeau hebben ontvangen is de Sint langs geweest  

met een lekkere chocolade letter. 

Wilt u ook mee doen met de actie Zon in de schoorsteen en een cadeautje maken voor  

volgend jaar  of wilt u meer weten over het werk van de Zonnebloem. 

  

Bel dan met de secr. Anita Venema tel 521785  
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GLASVEZEL IN DE MONDEN, BEHALVE DE MONDENWEG !!! 

Beste lezer, 

Het leek zo mooi: Emmen - "De Monden" krijgt glasvezel. Het blijkt 

niet  waar. Een beperkt gedeelte van Nieuw Weerdinge lijkt kans te 

maken op een  glasvezel aansluiting, maar een ander gedeelte van 

Nieuw Weerdinge gaat  waarschijnlijk buiten de boot vallen. Emmen 

- "De Monden", dat is dan toch zeker ook de Mondenweg ? Niet 

dus.. Het gebied rond de Mondenweg zal waarschijnlijk niet worden aangesloten.  Echter, juist hier 

zitten meerdere bedrijven die veel aan een glasvezelverbinding zullen hebben. 

 

Hierbij dus een oproep aan de volgende 2 groepen: 

1. service providers : sluit dit gebied ook aan, hier bevinden zich echt wel voldoende potentiële 

klanten, ook al hebben die zich wellicht nog  niet gemeld. 

2. bewoners van Emmen - "De Monden" en dan in het bijzonder rond de  Mondenweg: schrijf u 

in bij e e n van de service providers om aan te  geven dat hier wel degelijk belangstelling is 

voor een glasvezel aansluiting. 

 

Met vriendelijke groet, 

Albert Huitsing 

 

JOP JOP JOP JOP EMMER ONDERNEMERS IN DE PRIJZEN 

Ondernemers uit Emmen scoren goed bij regionale en landelijke ondernemerswedstrijden. Het 

Emmense bedrijf Emmlight heeft de landelijke Dag van de Maakindustrie gewonnen en Nico Huizing 

is met zijn bedrijf Huizing Harvest de beste jonge ondernemer van Drenthe geworden en tweede van 

Noord-Nederland. Namens het College van Burgemeester en Wethouders, feliciteert wethouder 

Arends de ondernemers van harte: “Wij zijn 

enorm trots op deze ondernemers. Zij laten 

zien dat idealisme, doorzettingsvermogen, 

service aan klanten en maatschappelijk 

innovatief ondernemen prima samengaan”. Emmlight BV heeft woensdag 23 november de Innovatie 

Pitch van de landelijke Dag van de Maakindustrie gewonnen. Gerenommeerde experts als ING, de 

Metaalunie, PKM en Syntens hebben Emmlight uitverkozen vanwege hun innovatieve en duurzame 

verlichtingssystemen. Het bedrijf behoorde ook tot de 13 genomineerden voor de Shell Life Wire 

Award 2011. Nico Huizing van Huizing Harvest is de provinciale winnaar geworden van de Jonge 

Ondernemersprijs van het Noorden 2011. De prijs werd dinsdag 22 november uitgereikt in de 

Oosterpoort in Groningen. Met de prijs wil de organisatie veelbelovende ondernemers uit het 

noorden, die in de afgelopen vijf jaren een bedrijf zijn gestart, een extra stimulans geven. Huizing 

Harvest begeleidt agrarisch personeel dat in het buitenland gaat werken. 

 

HEEFT U COPY VOOR DE STREEKBODE? 

Wilt u deze dan inleveren bij de Driesprong of bij Carla Neef, Weerdingerkanaal ZZ 137. 

En niet bij de drukkerij. Zij kunnen er niks mee. 

Alvast bedan 


