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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
12 November
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten
19 November
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger Ds. Borst
Baptisten gemeente de Open Poort:
12 November
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. J.Gankema
19 November
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Dhr. T. Alkema

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
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HENGELSPORTVERENIGING NIEUW -WEERDINGE
De Wedstrijd – en Algemene Ledenvergadering van Hengelsportvereniging Nieuw- Weerdinge zullen
worden gehouden op Woensdag 22 november a.s. te Café DE Buurvrouw, voorheen Café De
Harmonie/ Oosterhof.
Aanvang van de vergadering is om 19:30 uur.

ONTDEK HET PLEKJE
De foto,links, hiernaast is gemaakt in plan Mandebroek, achter in de
hoek, met zicht op de Vledders. Egge Groenwold wist deze plek juist te
raden.
Waar is de foto, rechts,gemaakt?
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het
e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op adres
Weerdingerkanaal n.z. 122, tel: 0591-522091.

DANSEN IN DE BADDE MET DE BADDESWINGERS
Zaterdag 11 november is er weer dansen in DE BADDE . U bent allen
welkom als U van dansen houdt. Er worden verschillende soorten
dansen gedaan o.a.: Stijldansen,Oude dansen,Country en
Latijns/Amerikaanse dansen, dus voor elk wat wils. Het begint om
20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur. Tot ziens op Zaterdag 11
November in DE BADDE .
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Clubkascampagne Rabobank en Sportief en Gezond Nieuw-Weerdinge
Stichting sporthal Nieuw Weerdinge (Mondenhal), die samen met de
werkgroep “Nieuw-Weerdinge Gezond” een sportdag “Gezond en Sportief
Nieuw Weerdinge” organiseert, heeft dit evenement aangemeld voor de
Clubkas Campagne van de Rabobank. Omdat 78 personen gestemd hebben
voor ons, hebben wij €819,- mogen ontvangen van de Rabobank Clubkas
Campagne. Wij willen in ieder geval de stemmers bedanken voor hun
steun.
Uiteraard Rabobank bedankt voor deze
bijdrage. De Rabobank heeft uiteindelijk 143 initiatieven
ondersteund binnen de regio Emmen-Coevorden. Wij zullen het geld
goed besteden aan het evenement "Gezond en Sportief Nieuw
Weerdinge", te houden op zaterdag 9 december in de Mondenhal.
Iedereen van jong tot oud is dan van harte welkom. Er zullen
verschillende demo’s worden gegeven en is er de mogelijkheid om
deel te nemen aan verschillende sporten en activiteiten. Meer
nieuws over deze dag volgt nog.

JONGERENWERK STICHTING DORPENZORG
Overlast jongeren
In het verleden heeft het dorp veel te maken gehad met jongeren overlast. De laatste jaren is dit
gelukkig stukken minder geworden. Het lijkt erop dat de overlast weer wat toe begint te nemen. Het
leek ons daarom goed via deze weg hier even wat aandacht aan te besteden. Indien u overlast
constateert is het goed om dit door te geven aan de juiste persoon, zodat er snel actie op kan
worden ingezet. U kunt natuurlijk altijd op het spreekuur van de wijkagent terecht op de
maandagmiddag tussen 14:30 en 15:30 uur in MFC de Badde. Daarnaast kunt u altijd contact
opnemen met de jongerenwerker, Kim de Vries van Stichting Dorpenzorg. Dit kan via 06-30234011 of
via de mail jeugd@dorpenzorg.nl. Het kan natuurlijk ook gemeld worden bij één van de
straatcoaches.
Sportief en Gezond Nieuw-Weerdinge
De werkgroep Nieuw-Weerdinge Gezond en Stichting de Mondenhal hebben de handen
ineengeslagen om een vervolg te geven aan de sportdag van vorig jaar. Op zaterdag 9 december is
het zo ver. Van 12:00 – 15:00 uur (uitloop 16:00) is iedereen van jong tot oud van harte welkom in de
Sporthal. Er zullen verschillende demo’s worden gegeven en is er de mogelijkheid om deel te nemen
aan verschillende sporten. Daarnaast zijn er ook verschillende nevenactiviteiten. Meer informatie zal
nog volgen, maar zet 9 december alvast in de agenda!
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Geslaagd zaalvoetbaltoernooi de Monden
Donderdag 26 oktober was het weer tijd voor het jaarlijks terugkerende zaalvoetbaltoernooi in de
Mondenhal. Zeven teams hebben met elkaar gestreden om de wisselbeker in de wacht te slepen.
Uiteindelijk ging FC Kom er met de beker vandoor. Naast de deelnemers was er ook aardig wat
publiek aanwezig. Dit jaar was voor het eerst tijdens het toernooi de kantine geopend, dit was een
erg mooie toevoeging en er is dan ook veel gebruik van gemaakt. Het volgende zaalvoetbaltoernooi
staat alweer in de planning namelijk op woensdag 28 februari, dit is in de voorjaarsvakantie.
Activiteiten 12+ voorjaar 2018
Het jaar is bijna om en dat betekend dat er voor het voorjaar van 2018 weer nieuwe activiteiten
kunnen worden gepland voor 12+ jongeren. Val jij binnen de doelgroep en heb je een leuk idee?
Neem dan contact op met Kim de Vries, via 0630234011 of jeugd@dorpenzorg.nl en via Facebook
mag er natuurlijk ook contact worden opgenomen.

Plaatselijk Belang informeert.
Vanuit de bewonersoverleggen kwam naar voren dat Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge te
onzichtbaar is voor haar inwoners en men eigenlijk niet goed weet waar wij ons zoal mee bezig
houden. Welnu daar zit een behoorlijke kern van waarheid in en daar gaan we wat mee en aan doen.
Ik zal eerst eens aangeven waar we ons onder andere zoal mee bezig houden.
Jeugd: samen met Dorpenzorg, de Badde en SKW en andere verenigingen proberen we de jeugd te
ondersteunen en stimuleren. Tevens zijn we bezig om een inventarisatie te maken van de
speelvoorzieningen in het dorp.
Verkeer: we proberen Nieuw-Weerdinge zo veilig mogelijk te houden voor alle verkeersdeelnemers.
Hierbij zoeken we de samenwerking met Veilig Verkeer Nieuw-Weerdinge om hier gezamenlijk in op
te trekken.
Leefbaarheid: we proberen op alle mogelijke vlakken de leefbaarheid in Nieuw-Weerdinge op peil te
houden en daar waar mogelijk te vergroten. Hierbij zijn we afhankelijk van met name de input vanuit
de inwoners van Nieuw-Weerdinge. Een voorbeeld hiervan is de financiële ondersteuning voor de
dierenweide die door louter vrijwilligers draaiende wordt gehouden voor de inwoners. Ook
ondersteunen we inwoners die een activiteit op willen zetten en daar wat hulp en advies bij kunnen
gebruiken. Ook het groen en grijs heeft hierbij onze aandacht.
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Laagdrempelige zorg: Plaatselijk Belang is een van de drijvende krachten achter Dorpenzorg, die er
op haar beurt weer alles aan doet om via de Noaberhuuzn mensen die hulp of ondersteuning nodig
zijn op een effectieve manier te helpen. Wij doen dit in nauwe samenwerking met de dorpen
Weerdinge, Roswinkel, Emmer-Compascuum, Emmer-Erfscheidenveen en Foxel-Scholtenskanaal.
Voor Nieuw-Weerdinge zoeken wij nog vrijwilligers die zich hierbij aan willen sluiten voor hand en
spandiensten voor de hulpbehoevende medemens. Aanmelden hiervoor kan via het Noaberhuus op
0591-714724 of via mail zorg@demonden.info
Wonen: Plaatselijk Belang heeft een sterke inbreng in het wonen in Nieuw-Weerdinge, zo hebben we
ons intensief bemoeit met herinrichting van de oude bouw en op cruciale momenten in het proces
overleggen gevoerd met de gemeente en Lefier. Ook nu zijn we nog nauw betrokken bij het huidige
inrichtingsproces, zij het op de achtergrond.
Ondernemers: voor een aantal jaren terug hebben we ons sterk gemaakt voor het oprichten van een
nieuwe ondernemersvereniging. Helaas is dat toen niet gelukt, maar we zijn nog steeds een sterk
voorstander van een goede ondernemersvereniging in Nieuw-Weerdinge en het staat dan ook nog
steeds op de agenda.
Hulp aan inwoners: we helpen inwoners die een probleem hebben met de gemeente Emmen. We
kunnen daar een bemiddelende rol spelen of in ieder geval de mensen proberen in contact te
brengen met de juiste ambtenaar.
In april houden wij onze openbare ledenvergadering hiervan wordt vooraf in de Streekbode en op de
website bericht gegeven. Leden zijn van harte welkom hier te komen meepraten met ons. Het
ledenaantal loopt echter wel terug en dat vinden we als bestuur erg jammer graag zouden wij alle
Nieuw-Weerdingers als lid verwelkomen. Voor het lidmaatschapsgeld hoeft u het niet te laten, dat
bedraagt €3,50 per jaar. Voor nog €3,50 erbij per jaar, ondersteunt u ook de Dierenweide. We doen
dit het liefst per automatische incasso, maar u mag het ook zelf overmaken.
Met elkaar kunnen we Nieuw-Weerdinge een leuk en leefbaar dorp houden, aarzel dus niet en wordt
lid van Plaatselijk Belang en het liefst ook donateur van de Wenke. U kunt zich opgeven per mail op
plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com of neem contact op met een van de bovenstaande
bestuursleden.
Wij informeren de inwoners via de Streekbode, facebook en de website van Nieuw-Weerdinge, houd
ze in de gaten.
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Beste inwoners van Nieuw Weerdinge,
Ook dit jaar zal Sinterklaas weer een bezoek gaan brengen aan ons dorp. Zonder dat de meesten dit
weten is een groep vrijwilligers hier al ver van te voren mee bezig. Allerlei zaken moeten geregeld
worden, en verschillende afspraken met de Goedheiligman en zijn Pieten gemaakt worden.
Ieder jaar wordt het steeds moeilijker om het financiële plaatje hiervoor rond te krijgen. Vandaar dat
wij een beroep doen op u als inwoner van Nieuw Weerdinge. Wij willen graag deze mooie traditie
voortzetten, maar dit gaat alleen als we met elkaar een klein (financieel) steentje bijdragen. Dit kunt
u doen door een bedrag te storten op de rekening van Plaatselijk belang, Regiobank:
NL23RBRB0917915275 onder vermelding van intocht Sinterklaas.

DE PLUIMENTIJD IS WEER BEGONNEN
De stembussen zijn inmiddels geplaatst en worden op 11 november weer opgehaald.
In de eerstvolgende Streekbode kunt u dan lezen welke drie personen en/of organisaties uit NieuwWeerdinge meedingen naar de felbegeerde PLUIM.
Daarna worden de stembussen opnieuw geplaatst zodat u uw stem uit kunt brengen op de
genomineerde van uw keuze. Let dus op deze Streekbode!!!
De stembussen staan:
in de Badde,
bij Cafetaria 't Mondje en
bij Tankstation Grooten.
Dus vergeet niet uw kandidaat voor de Pluim in
één van de stembussen te deponeren, uiterlijk
11 november!
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Weerdingerkanaal nz 94
Hier bevond zich een kruidenierszaak
die werd gedreven door de heer de
Vries. Later had mevrouw Weggemans
er een hoedenzaak. Daarna had
Willempje van Veen er een kapsalon.
Vervolgens nam de firma Joh. Soer er
haar intrek. Ze hadden er een bestaan in
de verkoop van galanterieën en
huishoudelijke artikelen. Terwijl
mevrouw Soer vanuit de winkel de
waren aan de man probeerde te brengen reisde
Joh. Soer zogenaamd “met pak”langs de
deuren, voornamelijk naar dunbevolkte en niet
bewinkelde gebieden. Later verplaatsten ze hun
zaak naar Weerdingerkanaal nz 155.
Weerdingerkanaal nz 93
Reeds generaties lang is dit pand in gebruik als
slagerij. Lange tijd was slager Knoop hier
gevestigd. Na hun vertrek kwam Jan Meems en
werd opgevolgd door zijn zoon Gerard.

Weerdingerkanaal nz 92
De familie Rozema woonde op dit adres, waar
vader als installateur van zowel sanitair als
elektra de kost verdiende. Ook was hij erkend
koperslager en waterfitter. Voorheen kon je hier
terecht bij aannemersbedrijf G. Jager, die later
verhuisde naar Weerdingerkanaal nz 55.
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ORGELCONCERT 24 NOVEMBER
Wij willen als Evangelisatiecommissie van de Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel
de volgende activiteit binnen onze gemeente onder uw aandacht brengen:
Op 24 november a.s. vindt er een orgelconcert plaats in de kerk “Het Anker” te Nieuw-Weerdinge.
Aanvang: 19.30 uur!
Het orgel wordt bespeeld door Bert Elbertsen (1967) uit Ede. Hij heeft gestudeerd aan het
Conservatorium te Utrecht. Hij is ook als (vaste) organist verbonden aan diverse koren.
Waaronder het Christelijk Mannenkoor Fontanus te Putten en het Ermelo’s mannenkoor en de
Verenigde Veluwse Koren. Ook heeft hij een achttal solo orgelcd’s op zijn naam staan. Deze zijn
gemaakt in de kerken te Hasselt, Bolsward, Maassluis, Nijmegen, Rhede, Dordrecht, Ermelo en
Doesburg.
Bert heeft een goedlopende lespraktijk voor orgel en pianolessen in Ede.
Laat u verrassen en kom naar deze avond. Iedereen is van harte welkom!
Toegang is gratis! Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de zaal achter de kerk
onder het genot van een kopje koffie/thee.
Hartelijke groet namens de Evangelisatiecommissie.

RABOBANK CLUBKASGELD NAAR NIEUW-WEERDINGE!
U heeft er in de vorige Streekbodes al over kunnen lezen, omdat we u opriepen om toch vooral te
stemmen als u als lid van de coöperatie Rabobank Emmen-Coevorden een stembiljet had ontvangen
voor de Rabobank Clubkas Campagne. Vier verenigingen en stichtingen uit ons dorp hadden zich
hiervoor aangemeld en op maandag 30 oktober was de uitreiking van de cheques in het Atlas-theater
in Emmen.
Zonder enige verwachting zaten wij, ‘de Sporthal, Titan, Jeugd NWVV/Titan en Streekbode’, samen
met nog 139 initiatieven uit de regio, in de zaal. Maar dat iedereen in elk geval met iets naar huis zou
gaan werd al snel duidelijk. Na een kort openingswoord van directievoorzitter Wortelboer nam
cabaretier/zanger Arno van der Heyden de presentatie van de avond over. Op ludieke wijze nam hij
de aanwezigen mee in het proces van aanmelden en de daarop volgende stemperiode. Uit zijn
verhaal bleek dat elke uitgebrachte stem maar liefst € 10,50 waard was.
Alle deelnemers hadden bij het binnengaan van de zaal hun cheque al ontvangen. Alleen zat die in
een zorgvuldig afgesloten envelop en mocht nog niet worden geopend. Na enige tijd werd via een
leuk spel bepaald wie als eerste de envelop mocht openen en het bedrag bekend mocht maken. Ook
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alle initiatieven uit datzelfde dorp mochten op dat moment de envelop openen. De bedragen
varieerden van € 200,= tot soms wel meer dan € 1.000,=.
Wanneer is Nieuw-Weerdinge aan de beurt? Daar hoefden we gelukkig niet heel lang op te wachten.
Voor alle verenigingen en stichtingen komen mooie bedragen uit de envelop.
Stichting Dorpskrant de Streekbode
Voetbalvereniging Titan
Stichting Sporthal
Jeugdafdeling NWVV/Titan

€ 651,=
€ 714,=
€ 819,=
€ 924,=

Met elkaar dus meer dan € 3.100,= voor Nieuw-Weerdinge. Een fantastisch resultaat! Grote
“winnaar” van de avond werd Het Griendtsveenpark in Erica. Zij gingen met maar liefst € 3.700,=
naar huis, maar de Vrienden van Hospice Zuid-Oost Drenthe [€ 2.895,=] en de Voedselbank Zuid-Oost
Drenthe [€ 2.195,=] scoorden bijzonder goed.
De Rabobank gaat ook in de toekomst op deze wijze grote bedragen verdelen. Heeft u een rekening
via de Rabobank Emmen-Coevorden, maar bent u geen lid van de coöperatie, meld u dan nu vooral
aan voor het kostenloze lidmaatschap. U kunt dan een volgende keer ook uw stemmen uitbrengen
en zo meehelpen om nog meer geld naar Nieuw-Weerdinge te halen. Aanmelden voor het
lidmaatschap kan eenvoudig via de site van de Rabobank Emmen-Coevorden. Als u zoekt op “lid
worden” dan komt u direct op de juiste pagina.
ALLE STEMMERS SUPER BEDANKT
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 18 november 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.
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