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DIT JAAR GAAT HET GEBEUREN!
Om te beginnen wensen we iedereen
natuurlijk een goed, gezond en
feestelijk 2014!
Zoals gezegd, dit jaar gaat het gebeuren. Begint het bij u al wat te kriebelen? Om u weer wat te
prikkelen brengen wij u graag nog even het muziekprogramma onder de aandacht.
Vrijdag 11 juli
JANNES
BOUKE
All-roundband MELROSE
Zaterdag 12 juli
MOOI WARK
En uiteraard alle andere muziek en activiteiten in de tent op donderdagavond 10 juli en
zondagmiddag 13 juli. En niet te vergeten de Culturele Avond op de woensdag. De kaartverkoop voor
de vrijdag- en zaterdagavond zal ergens in het voorjaar starten. Houdt u hiervoor onze
nieuwsberichtende Streekbode in de gaten.

KRING-APOTHEEK HEET VANAF NU ALPHEGA APOTHEEK
Kringapotheek heeft een nieuwe naam: ALPHEGA apotheek.
ALPHEGA apotheek is met meer dan 4700 apotheken actief in 6 Europese landen. Om onze klanten
de beste gezondheidszorg te blijven bieden heeft Kringapotheek zich aangesloten bij deze
internationale apothekersformule. Samen staan we sterker. Natuurlijk blijft al het goede behouden.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
19 januari
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Douma
26 januari
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Heilig Avondmaal
Baptisten gemeente de Open Poort:
19 januari
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
Gastendienst
26 januari
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Gankema

KOOPJES
Spelregels “koopjes”: de bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, d ie
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
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GREPEN UIT HET VERLEDEN (foto)

Dames uit Nieuw-Weerdinge een dagje uit in de jaren vijftig. Wie kan mij meer over deze foto
vertellen? Reactie 0591 521703 B.B.

200 JAAR KONINKRIJK DER NEDERLANDEN BIJ COLLECTIE BRANDS
Ter gelegenheid van de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden heeft de Collectie Brands een
prachtige tentoonstelling samengesteld over de betekenis ervan voor Zuidoost Drenthe. Hoe was de
aandacht en de bemoeienis van de achtereenvolgende vorsten en vorstinnen met dit deel van
Nederland? Wat waren de aanleidingen voor hun bezoek? Hoe verliepen de contacten met de
bevolking? Al deze aspecten komen aan bod in de tentoonstelling.
Verder zijn o.a. te zien alle door Jans Brands verzamelde objecten over
ons koninkrijk.
De Collectie Brands is bijzonder trots om in haar korte bestaan deze
eerste grote tentoonstelling aan het publiek te presenteren. Onder
andere is te bezichtigen een prachtige bontjas, die door Koningin
Wilhelmina is gedragen tijdens haar bezoek aan Drenthe. De vitrines in het museum zijn speciaal
ingericht voor deze tentoonstelling met als attractie een gedicht van koningin Juliana en in de
bibliotheek kunt u aanschuiven bij de leestafel met allerlei boeken over het koninkrijk die u kunt
inzien.
De vrijwilligers van de Collectie heten u van harte welkom aan de Herenstreek 11, Nieuw-Dordrecht.
Voor de openingstijden kunt u op de website kijken.
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Nieuwe dienstverlening vanuit het Noaberhuus
Er kan nu via het Noaberhuus onderkleding voor senioren verkregen worden, twee dames,
gediplomeerd en gespecialiseerd in het aanmeten van nachtkleding en (ondersteunend)
ondergoed geven deskundig advies en hulp, waar en wanneer het u uitkomt.

Het blijkt dat senioren die het moeilijk vinden een winkel te bezoeken het erg prettig vinden dat
ze toch vakkundig geholpen worden. Via het Noaberhuus kunt u dit aangeven en zij zorgen
ervoor dat er iemand bij u langskomt om te helpen.

Het bedrijf dat zich hiervoor bij het Noaberhuus heeft aangesloten is gespecialiseerd in:
Ondersteunende bh’s
Pantylettes/corseletten
Step-ins
Nachtkleding
Ondergoed
Nachtkleding en ondergoed voor heren.
Er wordt gewerkt met gerenommeerde merken omdat kwaliteit voorop staat.

Dus, kunt u zelf moeilijk naar de winkel maar wilt u toch deskundig geholpen worden met
onderkleding, neem dan contact op met:

het Noaberhuus: 0591-714724
Zij zorgen er dan voor dat er contact met wordt opgenomen.

Het Noaberhuus helpt en ondersteunt.
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SPORT VOOR SPORT
Sport en tegenslagen. ´Met volle overgave was ik begonnen met het
trainen voor de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.
Echter na een avondje schaatsen op de ijsbaan in Assen dacht mijn knie
daar totaal anders over. Even leek het erop dat deelnemen aan de
Alternatieve Elfstedentocht niet eens haalbaar zou zijn. Ineens was er
even paniek, zou alles nog wel doorgaan? Redelijk gauw een afspraak gekregen in het ziekenhuis en
daar toch gelukkig positief bericht ontvangen. De gemaakte foto liet niets vreemds zien en de testen
van de arts had ik glansrijk doorstaan. Het advies luidde dan ook om door te gaan met trainen
ondanks eventuele pijn. Wel wordt er verder gekeken naar de mogelijke oorzaak van de acute klacht,
maar dat is voor latere zorg. Dus na een dikke drie week verplichte rust kon ik weer
langzaam beginnen met trainen. Elke dag gaat het beter en voel ik mij met de dag sterker worden en
kijk ik nu nog meer uit naar onze uitdaging.´ Met een sportieve groet, Carin Bosklopper.
Volgende week vrijdag 24 januari reizen wij per auto af naar de Weissensee in Oostenrijk, waar we
na een overnachting in Zuid Duitsland zullen aankomen op zaterdag 25 januari. Een week later op 1
februari komen we terug. We hopen en vertrouwen erop dat we op dinsdag 28 januari de derde
Alternatieve Elfstedentoertocht kunnen schaatsen. ( De eerste en de tweede toertocht worden
gehouden op 21 en 24 januari.) Het al of niet volbrengen van de 200 kilometer lange tocht zal van
verschillende factoren afhangen. De weersomstandigheden, de conditie van het ijs en natuurlijk niet
te vergeten de conditie van onze ´schaatsbenen´. De voorbereidingen verlopen nu goed. Er bestaat
de mogelijkheid om op vrijdag 31 januari nogmaals te starten voor de vierde toertocht.
Voor de echte schaatsliefhebbers en diegenen die wat willen proeven van de ´Elfstedensfeer´zijn wij
die dag live te volgen via de website www.weissensee.nl De hele dag is er namelijk live commentaar
in beeld en geluid via de webcams vanaf het meer. Op deze site is te volgen, via een transponder om
onze enkels, hoeveel kilometer en rondjes we erop
hebben zitten. Gonny heeft als startnummer 5183
en Carin 5609. Het is mogelijk om ons een e-mail
bericht te sturen die dan door de speakers daar
worden omgeroepen. Dit kan natuurlijk een
mentale oppepper zijn om de tocht te volbrengen
en zodoende de extra gelden binnen te halen die
ons zijn toegezegd (alleen bij het halen van 200 km)
voor onze actie Sport voor Sport. Want we willen
naast een Alternatief Elfstedenkruisje vooral ook
extra geld binnen halen voor sportverenigingen in ons dorp.
Er wordt tijdens de drie andere toertochten voor meerdere doelen geschaatst maar er zijn geen
mensen, voor zover bekend, die op 28 januari schaatsen voor een goed doel. In het grote veld van
doelen is onze tweemans actie bescheiden en gericht op ons dorp alleen. Wij staan echter achter de
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positieve effecten van sport voor mensen persoonlijk, voor Nieuw Weerdinge en alles wat daarmee
samenhangt voor onze leefgemeenschap. Bij diverse ondernemers staan onze potjes voor een gift
daarnaast hebben we het volgende rekeningnummer NL40 RBRB 8807 9107 80 geopend. Reacties
zijn welkom op ons e-mailadres: sportvoorsport@gmail.com.
Steun de sport in ons dorp! Carin en Gonny

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 18 januari is er weer dansen in de Badde.
U kunt mee doen aan stijldansen, countrydansen en oude dansen.
Het begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

HARTELIJK DANK VOOR ONS
NIEUWE VOETBALTENUES
Hierbij willen wij de Familie Dol met
hun bedrijf RIMA TRANS hartelijk
bedanken voor het beschikbaar stellen
van ons nieuwe voetbaltenues. We zijn
hier heel erg blij mee.
Namens de leiders, ouders en
natuurlijk de kinderen van F2, hartelijk
bedankt!!!!!!!!!!!!

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
Allereerst willen we u allen een gelukkig en gezond 2014 toewensen.
Zo aan het begin van het nieuwe jaar is het goed om kort terug te kijken op “vier maanden
KledingKringloop”.
Het begint al een beetje een soort van begrip te worden in ons dorp en dat is veel meer dan we
hadden gehoopt.
Het overtrof al onze verwachtingen, dat er zo veel belangstelling voor zou zijn.
Daar waar wij dachten dat ‘de winkel’ misschien in de loop van de tijd wel een beetje zou gaan lopen,
bleek er zoveel animo te zijn, dat het binnen een hele korte tijd een ‘drukke winkel’ is geworden.
Elke veertien dagen is het druk en komen veel mensen kijken en / of kopen.
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Na afloop van een dag ‘KledingKringloop’ moet er weer veel aangevuld worden en dat kan niet
zonder nieuwe aanvoer.
Daarvoor willen we u, de inwoners van Nieuw-Weerdinge en, inmiddels ook inwoners van de
buitendorpen, heel hartelijk bedanken. Want zonder deze aanvoer was het niet te realiseren om de
winkel één keer in de twee weken te openen.
Onze dank gaat ook uit naar anderen die, op welke manier dan ook, hebben geholpen om het geheel
tot een succes te maken.
We gaan ook het nieuwe jaar weer op dezelfde voet verder.
Wij zijn 14 januari weer gestart met onze KledingKringloop,
vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur in de Rank, Weerdingerkanaal z.z. 119.
Om te bewaren
Op de volgende dagen zijn we weer open
28 januari
11 februari en 25 februari
11 maart en 25 maart
8 april en 22 april
13 mei en 27 mei
Na 27 mei gaat de winkel en poosje dicht in verband met de zomervakantie. Na de schoolvakanties
gaan we weer open, u kunt in de Streekbode lezen op welke datum dat is.
Denkt u nog even aan ons bij uw kastopruimingen!
Na een telefoontje graag inleveren bij:
Marleen Middel, Vennen 37 Tel. 527351
Gretha Bos, Mandebroek 2 Tel. 521600
Hartelijke groet, namens de KledingKringloop,
Gretha Bos.

OPGAVE NIEUWE LEERLINGEN
Willen ouders / verzorgers, die van plan zijn om hun kind(-eren) bij ’t
Koppel aan te melden, dit vroegtijdig doen, zodat wij daar voor de planning
en organisatie van het volgend schooljaar, rekening mee kunnen houden?
Een fijne bijkomstigheid is het feit dat wij vanaf januari 2014 met een
aparte groep 1 en een aparte groep 2 kunnen werken.
Wilt u eerst een kijkje komen nemen, maak dan even een afspraak voor een gesprek en een
rondleiding.
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Werkzoekend?
Samen Werken aan Werk (SWaW)
Wat is SWaW?
SWaW is een particulier initiatief van, voor en door werkzoekenden om elkaar op weg te
helpen naar (betaald) werk.

Wat doet SWaW?
1. Het voor jezelf duidelijk maken:
•
•
•
•
•

Wie ben ik?
Wat kan ik?
Wat wil ik?
Wat zijn mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt?
Hoe bereid ik mij voor op een sollicitatie?

Dit doen wij samen, maar krijgen ook externe ondersteuning voor bijvoorbeeld het gebruik
van Social Media en voor workshops en lezingen.

2. Het opzetten van werkervaringsplaatsen (werken met behoud van uitkering)
Een werkervaringsplaats betekent werken in een branche waar je nog geen werkervaring
hebt.

Waar is SWaW?
Waar?
MFC de Badde, 1ste Kruisdiep o.z. 9, Nieuw-Weerdinge
Wanneer?
Iedere maandag van 9.30 uur tot 11.30 uur
Kosten?
Gratis *)
Bereikbaar via: swaw@demonden.info of swaw@kpnmail.nl

ALLE werkzoekenden
uit de regio zijn van harte uitgenodigd!
werkzoekend: wel of geen baan, wel of geen uitkering, zzp-er of ondernemer
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GEVONDEN
Gevonden in de huisartsenpraktijk aan het Eerste Kruisdiep
Sleutelbos met 4 sleutels (o.a. fietssleutel) en USB hanger
U kunt ernaar vragen bij de praktijkassistente.

NIEUWS UIT DE TUIN….. DE KERSTBOOM
De kerst is al weer even voorbij en de kerstbomen zijn opgeruimd. En wie hem met
kluit gekocht heeft zal hem intussen wel weer geplant hebben. En waar wil ik het
deze keer over hebben? Het snoeien van de kerstboom. Velen zullen reageren met;
maar die snoei je toch niet… Nee, hij wordt zelden of nooit gesnoeid, maar dat komt
meer door het feit dat vrijwel niemand op het idee komt om hem te snoeien en
daarbij ook niet weet hoe dat te doen. Maar nu drie situaties waardoor ik dacht; Ja,
hier wil ik het toch over hebben en misschien breng ik er iemand mee op een idee.
Vorige maand belde iemand uit Stadskanaal i.v.m.
tuinproblemen.
Tussen de serre en een tuinhuisje stond een heel mooi model kerstboom
van ongeveer 2 meter hoog. Die zou er jammer genoeg over een jaar uit
moeten, omdat hij dan te groot zou zijn. Er wordt verbaasd gereageerd als
ik zeg dat hij door snoeien nog jaren kan blijven staan en ik leg uit hoe en
waarom.
Mijn broer, ja diezelfde van de fuchsia’s, had een kerstboom van ongeveer 1
meter met kluit in een pot en zei;’ Ja, wat moet ik er verder mee’. Nou, zet hem
in de tuin, knip de top tak tot op de laagste knop terug en knip de toppen van de
zijscheuten weg tot aan de eerste zijtakjes daaronder.
Op de foto een kerstboompje uit zaad bij mij in de tuin, die niet veel groter mag
worden. Wat te doen. Net als bij de andere situaties. Aan het uiteinde van de
top en de zijscheuten zit een hele kring van knoppen, zie de foto. Als je die weg
knipt, voorkom je dus het uitlopen van veel nieuwe takjes. Het lijkt eerst wat
vreemd, die toppen eraf, maar dat herstelt zich ook weer. Wie hier wel iets mee wil en het niet
duidelijk is kan mij gerust vragen.
J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel: 0591-521809)
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BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT!
Oliebollenactie 2013
Via deze weg willen wij alle vrijwilligers, jeugdleden/lopers en kopers bedanken voor hun inzet
tijdens de oliebollenactie op 30 december jl.
Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest!
Bij deze ook even een aparte vermelding voor de oudste jeugd, zij hebben lang moeten wachten
voordat ze konden lopen, omdat er geen voorraad meer was. Toch zijn ze allemaal gebleven en
konden na bijna 2 uur toch op pad om de oliebollen te verkopen.
Namens het jeugdbestuur van NWVV/Titan,
Ramona Hilberts

LAATSTE RIT VOOR SCHOOLBUS
DE BENTETOP
Op de dag dat hij 50 jaar werd, vrijdag 20
december was het voor Albert Alting de
laatste keer dat hij kinderen van de Bentetop
met de schoolbus naar school bracht. De
Bentetop was nog de enige school in de
regio, die over deze mogelijkheid van
vervoer voor leerlingen beschikte. Het bestuur van Viviani heeft om verschillende redenen besloten,
het busje niet meer in te zetten. Viviani is een koepelorganisatie voor christelijk basisonderwijs in de
gemeenten Emmen en Borger-Odoorn, met 18 aangesloten scholen waaronder ook de Bentetop. Al
sinds jaar en dag rijdt er een busje door Nieuw-Weerdinge en omstreken om kinderen van en naar
school te brengen. Er was een tijd dat er zelfs 2 busjes reden, één voor de protestantse school en
één voor de gereformeerde school. Voorheen waren de meesters en juffen zelf chauffeur, later
waren dat vrijwillige ouders. Afgewisseld met moeders en een andere vader is Albert de laatste 8 en
een half jaar schoolbuschauffeur geweest.
GB

SYMBOLISCHE PLUIM
Met de gedachte aan de uitreiking van de Nieuw-Weerdinger Pluim, wil ik en met mij vele andere
Nieuw-Weerdinger, een “symbolische pluim” uitreiken. En wel aan de heer Wiebe Sanders. Omdat
hij tijdens het uitlaten van zijn eigen hond, ook de moeite neemt om de uitwerpselen van andere
honden (die dus niet opgeruimd worden door hun baasje) op te ruimen. Hierdoor houdt hij een groot
deel van Nieuw-Weerdinge poepvrij.
Dit vind ik zeker een Pluim waard!! MK
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TITAN-NIEUWS
Wij wensen iedereen een gezond en sportief 2014!
Het Protos-Weeringtoernooi is weer achter de rug. TITAN werd deze keer in de
kwartfinale al uitgeschakeld. In de eerste ronde werd TITAN poulewinnaar met
vier overwinningen. In de kwartfinale trof TITAN in een afgeladen Mondenhal
Twedo, Nieuw-Buinen, TEVV en Emmen av. Na twee overwinningen en twee
nederlagen werd TITAN derde in de poule. Loting bepaalde uiteindelijk dat TITAN
niet doorging naar de halve finale. Ondanks de uitschakeling heeft ons publiek weer met volle teugen
genoten van twee avonden zaalvoetbal. Er wordt intussen weer op het veld getraind en de
veldcompetitie gaat alweer van start. Het komende weekend start de 2e competitiehelft.
Zondag 19 januari TITAN – TEVV Aanvang: 14.00 uur
U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat!

VERKEERSQUIZ 2014
Informatie voor alle bedrijven, verenigingen, scholen en
groepen uit Nieuw-Weerdinge, Weerdinge en Roswinkel.
Evenals voorgaande jaren organiseert VVN afdeling Nieuw-Weerdinge een verkeersquiz.
Deze wordt gehouden op donderdag 20 februari 2014, om 20.00 uur in:
Zaal Heegen. Adres: Weerdingerkanaal n.z..51, te Nieuw-Weerdinge.
Deelname is mogelijk in groepen van 5 personen. U mag met meerdere groepen deelnemen.
U kunt ook individueel meedoen. Er zijn weer geldprijzen beschikbaar en voor de
groepswinnaar een wisselbeker.
Opgave graag voor dinsdag 18 februari 2014 bij:
Dhr. R. Meursing (tel. 0591-522868) Mevr. H. Bolk-Schoonbeek (tel. 0591-521818)
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KLEUREN-RIJK
Voor kleur- en kledingadvies
IN JANUARI 10% KORTING OP UW KLEUR EN/OF STIJLADVIES
Hennie Volkers tel. 0591-521566
h.volkers@xs4all.nl

KLEUREN-RIJK
Voor kleur- en kledingadvies
OOK U KUNT TEVREDEN IN DE SPIEGEL KIJKEN!
Hennie Volkers tel. 0591-521566
h.volkers@xs4all.nl
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