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HET IS WEER PLUIMTIJD IN NIEUW WEERDINGE
De jacht op de felbegeerde Nieuw-Weerdinger Pluim is weer van start gegaan.
De Pluimcommissie is inmiddels begonnen met de organisatie van de
nieuwjaarsreceptie 2011, die op 13 januari 2012 wordt gehouden in de Badde.
Deze receptie is er voor bedoeld, om nieuwe inwoners van het dorp kennis te
laten maken met de ingezetenen. Het is een informeel gebeuren, waar het
onderling contact tussen de bewoners centraal staat. Maar, er zit ook een
officieel tintje aan deze receptie, namelijk de uitreiking van de Pluim, een
oorkonde voor een inwoner of groep inwoners, die hun sporen hebben verdiend door zich op de een
of andere manier in te zetten voor ons dorp.
De nominaties voor de Pluim, komen vanuit de inwoners van Nieuw-Weerdinge zelf. De
Pluimcommissie brengt het aantal nominaties terug tot drie stuks en de Nieuw-Weerdingers kunnen
dan stemmen wie de uiteindelijke winnaar van de felbegeerde Pluim wordt.
U kunt u net als voorgaande jaren weer een persoon of personen nomineren voor de Pluim. Het
enige wat u daarvoor moet doen is een briefje met de naam van de genomineerde(n) in een van de
daarvoor bestemde Pluimbussen te doen. Deze bussen staan tussen 19 november en 03 december
opgesteld bij:
•

Tankstation Grooten

•

De Badde

• Snackbar “het Mondje”
In de brief die u in een van de bussen deponeert, moet het volgende vermeld staan:
•

uw eigen naam en adres

•

de naam van de door u genomineerde(n)

•

de reden waarom u vindt, dat de door u genomineerde, de Pluim verdient.

De Pluimcommissie.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
20 november
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
27 november
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
20 november
Tijd: 9.30 uur, voorganger ds. Pflaum
Gastendienst
27 november
Tijd: 9.30 uur, voorganger dhr. Vos

JOP
Mag ik u attenderen op www.jongeondernemersprijs.nl JOP
Nico Huizing uit Emmen met zijn bedrijf Huizing Harvest ( www.huzingharvest.com) is 1 van de 3
genomineerden uit Drenthe. Op 22 november is de finale voor de Jonge Ondernemers Prijs van het
Noorden in de Oosterpoort te Groningen, kaarten zijn te bestellen via
www.jongeondernemersprijs.nl

EXTRA NIEUWSBERICHT !!! EXTRA NIEUWSBERICHT !!!
Hierbij een nieuwsbericht uit Spanje:
Tijdens de vergadering van 't Koppeltje, hebben we telefonisch contact gehad met Sinterklaas. Hij wil
graag samen met 4 Pieten bij kinderen in Nieuw Weerdinge langs die ziek zijn, gepest worden, of
waarvan de mama's en papa's niet veel geld hebben. Die kinderen verdienen natuurlijk een extra
kadootje van mij, zei de Sint!! Weet jij zulke kidzZ...zou je dat even door willen geven aan ons? Dan
bellen wij Sinterklaas even op en geven wij dat even door. Ook willen de Sint en zijn 4 Pieten op
zaterdag 3 december bij alle andere mensen op bezoek...dit tegen een vergoeding (zie info
hieronder) zodat 't Koppeltje ook weer geholpen is om aan al deze verzoeken te voldoen! Je kunt
voor meer informatie contact opnemen met iemand van 't Koppeltje.
Bel naar 06 12 07 34 90 (Bettie Boekholt).
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GREPEN UIT HET VERLEDEN,
Middenstand in Nieuw-Weerdinge.
In streekbode nr.4 ben ik geëindigd bij Weerdingerkanaal n.z. 150 (Wachtmeester).
Ik ga verder met Weerdingerkanaal n.z.151. Jarenlang heeft Albert Leutscher hier een smederij en
kolenhandel gehad, in de jaren vijftig van de vorige eeuw had R. Epping hier een smederij.
In de zestiger jaren was de smederij van W. van der Laan en Heller. J. Rozema was hier gevestigd
met een electrisch- en installatiebureau. Verder had R. Kist in de vroegere smederij een bloemenzaak
en later heeft haarstudio Klarianke hier een tijdje gezeten.
Aan het Weerdingerkanaal n.z. 153 hebben gewoond: Anne Wind grossierderij, Jan Niemeier
manufacturen en M. Blanken Expeditiebedrijf Kwiek. Er word gezegd dat vóór 1920 Kielman hier een
drankenhandel had. Op Weerdingerkanaal n.z. 154 zat Bart Zand rijwielhandel, vanaf 18-10-1966
Jans v.d. Aa Radio en Tv wasmachines enz. Nr. 155 is in de vorige streekbode behandeld.
Dan hebben we Weerdingerkanaal n.z. 157, daar zat M. Blanken bodedienst Kwiek vanaf
1936 gevestigd, is daarna verhuisd naar n.z.153. J. Tjeerdsma had een kledingzaak daarvoor
gevestigd op n.z. 155, Coba Tjeerdsma dameskleding is nu Kloppenburg Textiel.
Op Weerdingerkanaal n.z. 158 zat K.H. Koers, had in de twintigerjaren vorige eeuw een
schildersbedrijf. Daarna had H. Smit huishoudelijke art. Teun Popken een kledingzaak. Die is gestopt
in september 1979. In maart 1980 had Stemphe hier dierenzaak de Merel, nu is haarstudio Klarianke
hier gevestigd. Foto vrachtauto van bodedienst Kwiek van M. Blanken, persoon op foto is zoon W.
Blanken.
De foto is van
ongeveer 1948.
Veel klanten
hadden geen
telefoon, om toch
aan opdrachten te
komen hadden
vaste klanten
een bordje thuis
met de volgende
tekst: ”Zet mij
goed in zicht en
Kwiek komt
allicht.”
Stond het bordje voor het raam bij een klant, dan kwam Blanken langs en voerde de opdracht uit.
De vrachtauto was voor meerdere diensten geschikt b.v. personen vervoer. Voetbalvereniging
Titan heeft bij uitwedstrijden menigmaal gebruik gemaakt van deze vrachtauto.
reactie 521703 B.B.
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KNIEPERTJES EN ROLLETJES
De Protestantse Kerk, Nieuw-Weerdinge /Roswinkel gaat weer
Kniepertjes en Rolletjes bakken. De opbrengst is bestemd voor
onderhoud van de gebouwen van onze Kerken.
1 zak kniepertjes of rolletjes kosten €. 2,—en 3 zakjes voor €. 5,-U kunt ze bestellen bij:
Bettie Pepping telefoon 0591-521468 en bij
Anna Boerma
,, ,, 0599-481726 of 06-10785353.
U kunt uw bestellingen doorgeven tot en met 10 december 2011!!!!!.
(logo bibliotheek emmen)

TIENERSOOS IN NIEUW WEERDINGE
Op vrijdagavond 25 november zal de soos weer haar deuren openen; speciaal voor de tieners van 10
tot en met 15 jaar in Nieuw-Weerdinge. De tieners zijn welkom van 19:00 tot 21:30 in de soosruimte
van de Badde! Naast leuke muziek, die je tevens zelf mag draaien en discoverlichting zijn er ook
activiteiten te doen namelijk; darten, tafelvoetbal, poolen & gratis internetten. Je kunt natuurlijk ook
lekker aan de bar voor een kleine bedrag iets drinken of op de bank hangen! De soos is een plek waar
in dit geval tieners zich kunnen uitleven zonder gebonden te zijn aan al te strikte regels. Het is een
ontmoetingsplek voor jongeren waar ze zichzelf kunnen zijn. Een aantal enthousiaste vrijwilligers van
het SKW zullen de soos om de twee weken op vrijdagavond draaien. De jongerenwerkster van
welzijngroep Sedna zal ondersteuning bieden waar nodig. Kom jij ook?

MODESHOW
Dinsdag 1 november organiseerde de STAVO een
modeshow, samen met modehuis Wubs en Schoenenhuis
Drenth beide uit Onstwedde.
De sieraden kwamen van Bijouterie Krallegies en
Keddegies.
De belangstelling was groot voor de modeshow en onder
het genot van een gratis aangeboden koffie met cake,
konden de dames genieten van de komende herfst en wintermode
De mannequins waren weer geweldig gekapt door Kapsalon Trendy, waarvoor onze waardering,
want ze doen dit iedere keer maar weer gratis.
Veel bezoekers gingen met een nieuwe aankoop naar huis.
De STAVO kan terugzien op een geslaagde maar vooral gezellige middag.
Ina Middel
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NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING.
De collecte, die in Nieuw-Weerdinge gehouden is, heeft het mooie bedrag
van €.1096,57 opgeleverd. Alle collectanten, nogmaals hartelijk bedankt
voor jullie inzet. Door regen en wind, bewoners niet thuis enz.. Jullie
hebben toch , dit bedrag bij elkaar gekregen. Bedankt!
Ook alle gevers en geefsters bedankt, zonder jullie was dit ook niet gelukt.
Namens collecteorganisator,
Kiny Wachtmeester

HET DREUMESUURTJE, EEN LEUKE ACTIVITEIT VOOR DE ALLERJONGSTEN
Kent u het dreumesuurtje al?
Het dreumesuurtje is een gezellig uurtje voor kinderen van 1- 2 jaar en voor 2 jaar en ouder en hun
ouders of oppas. Al heel veel kinderen hebben er aan meegedaan. En... er is weer plaats voor
nieuwe deelnemers.
Tien jaar geleden ontstond in Zwartemeer het idee voor een dreumesuurtje. Er werd een project
voorbereid: "Zwartemeer leest" en er werd gezocht naar een leuke activiteit voor
heel jonge kinderen en hun ouders. De nadruk kwam te liggen samen luisteren
naar Woutertje kaboutertje, samen zingen, samen lezen, samen spelen.
Zo werd het idee voor een dreumesuurtje geboren.
Het dreumesuurtje is een samenwerkingsproject van peuterspeelzaal en
bibliotheek, uitgevoerd door Bibliotheek Emmen met hulp van enthousiaste
vrijwilligers. Ook de wijkverpleegkundigen zijn betrokken bij het leesbevorderingproject. Zij reiken
aan de ouders van baby's van 3 maanden tot 1 jaar een babyboekje uit en leiden toe naar het
dreumesuurtje.
Er worden inmiddels dreumesuurtjes gehouden in tien (!) wijken en dorpen in de gemeente Emmen,
waar projecten worden uitgevoerd in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE-beleid).
De dreumesuurtjes worden gesubsidieerd door de gemeente Emmen .
Wat kunt u verwachten?
Tijdens de dreumesuurtjes wordt er gezongen, gespeeld en voorgelezen aan en geknutseld met de
kinderen (de groep van 2 jaar en ouder). Er is limonade en iets lekkers voor de dreumesen. De
bibliotheek zorgt voor een leuke collectie prentenboeken. Ouders kunnen hieruit een boek lenen om
dit samen met hun kind te bekijken en er uit voor te lezen.
Het dreumesuurtje in Nieuw-Weerdinge, wordt gehouden in MFC De Badde, Eerste Kruisdiep OZ 9,
op 25 oktober, 29 november, 20 december, 31 januari, 21 februari, 27 maart, 24 april, 22 mei en 26
juni, voor 1-2 jarigen van 9.15 – 10.15 uur, vanaf 2 jarigen van 10.45 – 11.45 uur.
Belangstellenden kunnen bellen of mailen met Tineke Fietje Bibliotheek Emmen. tel. 0591- 681429,
t.fietje@bibliotheekemmen.nl
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KINDERACTIVITEITEN COLLECTIE BRANDS GOED BEZOCHT
Elk jaar worden er in oktober door het hele land activiteiten voor kinderen
georganiseerd in het kader van ‘Oktobermaand Kindermaand’. Ook de
Collectie Brands doet hier aan mee en dit jaar hebben we op drie dagen iets
leuks georganiseerd. Op 1 oktober ging een groep van 14 kinderen in het bos
achter de boerderij opzoek naar een spook, dat zélf bang was. Eenmaal gevonden kregen de
kinderen limonade met wat lekkers, waarna de verkleedkist klaar stond om in te duiken en een
toneelstukje te spelen. Zaterdag 15 oktober was er een Oud-Hollandse spelletjes middagdag waarop
de kids zich konden uitleven, onder andere met hinkelen, steltlopen, sjoelen en hoepelen. Groot
succes was ook het ‘knieperties bakken’ op 19 oktober. Kinderen moesten zich van te voren voor de
activiteiten opgeven, maar ruim een week van te voren zaten we al helemaal vol. Het recept lezen,
meel afwegen, beslag kneden, bolletjes deeg draaien en bakken maar! Behalve gezellig en lekker was
de kniepertjes bakdag ook leerzaam: alle kinderen konden na afloop thuis vertellen wat metrologie
is.

KAMPEERWEEKEND IN ELP VOOR JONGEREN!!!
Van 21 t/m 23 oktober j.l. heeft een groep jongeren vanaf
14 jaar gekampeerd op een groepskampeerterrein in Elp.
Dit weekend was door jongeren zelf georganiseerd met
ondersteuning van SKW Nieuw-Weerdinge en het
jongerenwerk van Welzijngroep Sedna. Het was een zeer
leuk en geslaagd weekend. De nachten waren enorm koud,
maar overdag was het heerlijk weer. Gedurende het
weekend hebben we verschillende activiteiten gedaan zoals
een dropping, landje pik en Highland games. De aantal
jongeren hadden de taak om zelf eten te maken, vuur te
maken, op te ruimen en afwassen. De jongeren hebben fanatiek meegedaan en samen gezorgd voor
een gezellig weekend!
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GYMNASTIEKVERENIGING AMICITIA
Om iedereen te laten zien hoe leuk het is om mee te doen met gym houden wij van
Gymnastiekvereniging Amicitia op maandag 21 november 2011 een kijkles waarbij wij laten zien wat
we doen tijdens onze gym en airtumbling lessen.
U bent van harte uitgenodigd vanaf
15.30 uur tot 16.30 uur tijdens kleutergym (vanaf 3 jaar tot groep 3 basisschool)
16.30 uur tot 17.30 uur bij Groep I (groep 3 basisschool t/m groep 5)
17.30 uur tot 18.30 uur bij Airtumbling (vanaf 6 jaar)
18.30 uur tot 19.30 uur bij Groep II (vanaf groep 6)
*****************************************************************************
Vaak horen wij dat er animo is voor STREET-DANCE maar dat hiervoor geen
mogelijkheid is in ons dorp; daarom willen wij een open kennismakingsles
organiseren op dinsdag 22 november 2011 in de Mondenhal zodat wij bij
voldoende belangstelling dit kunnen realiseren:
van 15.45 uur tot 16.30 uur
voor Basisschool groep 3 + 4 + 5
van 16.30 uur tot 17.15 uur voor Basisschool groep 6 + 7 + 8
van 17.15 uur tot 18.00 uur voor 12 jaar en ouder
KOMT ALLEN KIJKEN OF NATUURLIJK MEEDOEN !!
Tevens zullen er op beide dagen mensen van het bestuur aanwezig zijn om uw vragen te
beantwoorden.

Waarom zou u lid worden?
Als de vereniging de uitvaart verzorgt kunnen de praktische zaken vanaf het overlijden tot en met de
uitvaart tegen kostprijs worden uitgevoerd. Dit is het grote verschil met een commerciële
uitvaartverzorging. U krijgt bij de vereniging hetzelfde voor minder geld.
Binnenkort verschijnt de uitvaartkrant.
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TITAN-NIEUWS
Twee wedstrijden verder. Eén glorieuze overwinning, maar ook de eerste
nederlaag van het seizoen.
Koploper Stadskanaal kwam op bezoek in Nieuw-Weerdinge. Ze stonden
nog
zonder puntverlies bovenaan. De wedstrijd was amper begonnen toen
Stadskanaal matig verdedigen bij TITAN afstrafte en op voorsprong kwam. Daarna was TITAN de
bovenliggende partij, maar kwam ondanks goede mogelijkheden niet tot scoren. Tot overmaat van
ramp scoorde Stadskanaal op slag van rust uit één van de spaarzame kansen de 0 – 2. Na rust ging
TITAN op zoek naar de aansluitingstreffer en die viel ook na een tijdje. Maar direct daarop bracht
Stadskanaal het verschil weer op twee goals en leek het gedaan met TITAN. Maar daar dachten de
Nieuw-Weerdingers anders over en er werden extra aanvallers ingebracht. Al vlot viel de 2 – 3 en
toen het een kwartier voor tijd zelfs 3 – 3 werd gingen de 400 toeschouwers er eens goed voor
zitten. En dat was niet voor niets, want TITAN scoorde nog twee keer en behaalde een geweldige 5 –
3 overwinning. Absolute reclame voor het voetbal!
In de uitwedstrijd tegen ASVB kwam TITAN al snel op voorsprong. Toen kreeg ASVB een overwicht en
dat kwam ook in de score tot uitdrukking, 3 – 1 bij rust. Na rust probeerde TITAN met dezelfde
tactiek als de week ervoor de schade te beperken, maar de aansluitingstreffer liet lang op zich
wachten. Zo’n tien minuten voor tijd werd het nog 3 – 2, maar dat bleek te laat. ASVB profiteerde in
het restant goed van de ruimte die het kreeg en scoorde vlak voor tijd de 4 – 2. Hiermee is de eerste
nederlaag van het seizoen een feit.
Met ASVB, Stadskanaal en TITAN zijn ook de ploegen genoemd die dit seizoen de dienst lijken te gaan
uitmaken. TITAN speelt voor de winterstop nog één thuiswedstrijd tegen Bargeres. De aankondiging
daarvan in de volgende Streekbode.
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Kerstfeest
Vrijdag 16 DECEMBER
Let op voor 55 jaar en ouder
in de Badde te Nieuw Weerdinge

aangeboden door de

Aanvang 16.00 uur tot 20.00 uur
Dit is inclusief een kerstmaaltijd
Dit kerstfeest zal in het teken staan van zang, muziek en gezellig samen zijn.

_____________________________________
Opgave strook: (inleveren in de Badde voor 1 december 2011)
- Ik kom met 1 / 2 personen
- Gehaald / gebracht worden
Naam:

_____________________

Dieet:

_____________________

Telefoonnummer: _____________________
Adres:

_____________________
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