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UITNODIGING
Op vrijdag 15 januari 2016 organiseren wij weer onze Nieuwjaars receptie.
Hiervoor nodigen wij de inwoners van Nieuw-Weerdinge van harte
uit. Voor de nieuwe inwoners van het dorp een mooie gelegenheid
om in een ongedwongen sfeer kennis te maken met hun
dorpsgenoten. Of om de banden aan te halen met mensen die u al
een tijdje niet meer heeft gezien.
Het hoogtepunt van de avond is natuurlijk de bekendmaking van de
winnaar van de Pluim 2015. Aan wie van de genomineerden reikt
burgemeester Bijl de felbegeerde Pluim uit?
En verder:
•

Dika en Knelske komen weer langs met hun belevenissen in het oude jaar.

•

Wij hebben ook de play-back groep De Lözze Vogels bereid gevonden een aantal acts op de
planken te brengen.

•

De december winkelactie van ondernemers uit Nieuw-Weerdinge wordt deze avond
afgesloten met de verloting van de prijzen die de ondernemers beschikbaar hebben gesteld.

De avond wordt muzikaal begeleid door de Soundmakers.
Aanvang 20.00 uur; zaal open om 19.30
De Nieuwjaarsreceptie wordt u aangeboden door Plaatselijk Belang,
MFC de Badde en SKW Nieuw-Weerdinge.
Gratis toegangskaarten zijn af te halen in de Badde (op=op) vanaf 16
december.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
20 december
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Wisselink
24 december
Plaats: Roswinkel
Tijd:
19.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Kerstnachtdienst
25 december
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
1e Kerstdag
27 december
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Kok-Mellema
31 december
Plaats: Het Anker
Tijd:
19.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Oudejaarsdienst
3 januari
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
10 januari
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
Zaterdagmiddag 19 december King’s Kids Kerstfeest
van 15.00 uur – 17.00 uur
Voor alle kinderen van de basisschool. De toegang is gratis.
20 december
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. Oosterhuis
25 december
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Alkema
1e Kerstdag
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27 december
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. Boelhouwers
31 december
Plaats: de Open Poort
Tijd:
19.00 uur, voorganger: ds. Alkema
Oudejaarsdienst
3 januari
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Alkema
Heilig Avondmaal
10 januari
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. 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. 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 55808002
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Kerstbingo
Wilt u voor de kerst nog gezellig een
avond naar de Bingo?
Kom dan zaterdag 19 december naar:
“de Badde” te Nieuw-Weerdinge

Aanvang 19.30 uur Inleggeld € 5,00

Hiervoor 9 ronden en op deze
Kerstbingo 4 super ronden.
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee.
Neem dus pen of stift mee en kom gezellig meedoen.
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WERKGROEP DORPSOVERLEG NIEUW-WEERDINGE
Leren doe je niet alleen op school!
Sport is een belangrijke aanvulling in de ontwikkeling van uw kind.
Natuurlijk is het goed om te bewegen, maar evenzo belangrijk is ontspanning na een lange
schooldag. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die wel sporten, beter presteren op school.
Het gebeurt weleens dat kinderen sport opgeven in verband met weinig tijd, maar vaak is een uurtje
sporten genoeg om weer vol energie aan de volgende schooldag te beginnen.
En wat denkt u van het sociale aspect? Kinderen leren omgaan met hun eigen emoties, emoties van
anderen, leren samenwerken, samen toewerken naar een doel, omgaan met verlies en winst,
kortom; sport is naast het plezier wat kinderen eraan beleven, belangrijk voor hun ontwikkeling van
zowel lichaam als geest.
De laatste jaren zijn er veel kinderen, vooral jongens, die ADHD, PDD NOS enz. hebben. Voor deze
kinderen zijn regels en het kwijt worden van de energie/spanning erg belangrijk. Een kind met ADHD
blijkt zijn aandacht beter vast te kunnen houden als ze aan sport doen.
Sport is bovendien een verbindende factor in ons dorp. Kinderen van beide basisscholen vermengen
zich mede door het sporten en daardoor is er meer saamhorigheid.
Vanuit de werkgroep dorpsoverleg Nieuw-Weerdinge, zijn de sportverenigingen ook meer met elkaar
betrokken.
In de overleggen komt naar voren, dat het ledenaantal afneemt en dat dit mede komt doordat
kinderen het erg druk hebben, vooral als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Huiswerk neemt
veel tijd in beslag, ook al is er meestal wel ruimte om te sporten, we merken dat dit als eerste
wegvalt.
De meeste verenigingen in ons dorp bieden de mogelijkheid om vrijblijvend één of meerdere
proeflessen te volgen. Uw kind is van harte welkom.

SPEKDIKKEN ACTIE
Ook dit jaar houden wij weer onze spekdikken actie en wel vanaf
29 december. Ze zijn te koop in Jeugdhaven! Ze kosten € 0,70
per stuk en wij hebben een aanbieding voor € 6,00, maar dan
krijgt u er 10 stuks! En ze zijn weer ouderwets lekker, met veel
spek en worst.
Er liggen bestellijsten in de Kerk, maar u kunt ze ook bestellen. Als u even Anna Boerma ( 06
10785353 ) of Bettie Pepping ( 0591 521468 ) belt, dan komt alles in orde. Eet smakelijk.
De actie heeft als doel: Onderhoud van onze Kerkelijke Gebouwen.
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OLIEBOLLENACTIE NWVV/TITAN
Op woensdag 30 december is het weer zover. Dan komen de
jeugdleden en de dames van NWVV/Titan weer bij u langs voor
de verkoop van oliebollen. Een actie waarvan de opbrengst direct ten
goede komt van de jeugdkas en die bovendien ook nog lekker is!!!
Een zak met 8 oliebollen kost € 3,50.
Vanaf half elf komen wij bij u langs de deur.
Kunt u niet wachten of heeft u de lopers gemist dan kunt u de
oliebollen eventueel zelf afhalen uit de Titankantine of contact met
ons op nemen om uw bestelling door te geven (tel. 52 17 82).
Een sportieve groet,
Jeugdbestuur NWVV/Titan

EEN KENNISMAKING MET HUMANITAS EMMEN EN OMSTREKEN
Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Zij
kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken. Zoals ouderen die de deur
niet meer uit komen, kinderen die niet op vakantie kunnen, mensen die er
ineens alleen voor staan of die het overzicht op hun administratie kwijt
zijn.
•

Jaarlijks bieden ongeveer 70 goed geschoolde vrijwilligers gratis steun aan meer dan 100
deelnemers. Tijdelijk praktische en emotionele steun. Zo gaven zij mensen het
zelfvertrouwen terug om hun situatie op eigen kracht te veranderen.

•

Humanitas Emmen en omstreken houdt zich o.a. bezig met:

•

De kindervakantie weken: Voor kinderen die om de een of andere reden niet op vakantie
gaan, organiseert Humanitas in Drenthe jaarlijks twee vakantieweken. Vanuit Emmen en
omgeving kunnen jaarlijks dertig kinderen mee.

•

De Speelgoedactie: Omstreeks `Sint Nicolaas worden er Sinterklaascadeautjes gebracht bij
gezinnen, die financieel in een moeilijke positie zitten. Voor kinderen tot twaalf jaar.

•

Rijnmond vakantieweek: Dit project biedt kinderen uit de regio Rotterdam en omgeving een
korte vakantie bij gastgezinnen in Drenthe.

6

De Streekbode - 17 december 2015

•

Steun bij rouw en verlies: Het verlies van een dierbare is vaak moeilijk te verwerken. Hierover
praten met mensen die dit herkennen blijkt een goede ondersteuning te zijn. Deze
ondersteuning kan via een individueel huisbezoek of via lotgenotencontact.

•

Thuisadministratie: Soms is het moeilijk de administratie thuis op orde te krijgen en op orde
te houden. Op uw verzoek komen vrijwilligers bij u thuis om samen met u de administratie te
doen. In beginsel is dit op tijdelijke basis, tot het moment dat u in staat bent dit zelf weer te
doen.

•

Vrouwen Contactgroep: Een ontmoetingsplaats waar vrouwen ervaringen kunnen
uitwisselen, leren voor zichzelf op te komen en zichzelf te ontwikkelen.

•

Telefooncirkel voor alleenstaanden: Een of meerdere telefooncirkels voor mensen, die alleen
zijn en dagelijks op die manier gebeld worden.

•

Maatjes bezoekcontact: Iedereen die tussen 12 en 99 jaar kan worden gekoppeld aan een
maatje voor bezoek en/of samen leuke dingen te doen.

•

Begeleide Omgangsregeling: Ondersteuning aan kinderen van gescheiden ouders in verband
met (het op gang brengen van ) een omgangsregeling.

•

Topclub: Topclub is een club voor jongeren vanaf 14 jaar met een vorm van autisme. Samen
onderneem je gezellige activiteiten.

•

Voorlezen: Het voorlezen aan kinderen wordt gedaan in een groep of individueel.

Taalgroep: Volwassenen uit Europa en buiten Europa, die het actief spreken van onze taal nog
moeilijk vinden. Door oefening hopen zij betere contacten te krijgen en hun kans op der
arbeidsmarkt te vergroten.
Aanmelding en informatie:
U kunt met ons meedoen als lid, vrijwilliger of als donateur. Deelname als cliënt en als hulpzoekende
voor de activiteiten is kosteloos en u hoeft hiervoor geen lid te zijn.
U kunt een mail sturen naar emmen@humanitas.nl
of bellen met het secretariaat: Dhr. D. Grimme, 0591 - 514 205
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In de maand november heeft VVN afdeling Nieuw-Weerdinge op de basisscholen van NieuwWeerdinge ( 't Koppel en De Bentetop), Weerdinge (Esdoorn) en Roswinkel (De Dreske) de fietsen
gecontroleerd van de leerlingengroepen 5 t/m 8.
Onze bevindingen: De fietsen van de leerlingen zijn over het algemeen wel goed!
Alle leerlingen waarvan de fiets is gecontroleerd (in totaal 209), hebben een presentje ontvangen in
vorm van fietsbeads, die kunnen ze in de spaken doen om beter zichtbaar te zijn in het verkeer.

Agenda:
De eerstvolgende activiteit van VVN afdeling Nieuw-Weerdinge is de Verkeersquiz op 25 februari
2016 in Heegen Zalen. Wij hopen u dan te mogen begroeten.
Het Bestuur.
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KINDEREN IN NIEUW-WEERDINGE HELPEN MEE MET AANLEG GROENSTROOK
Lefier richt de openbare ruimte achter de J. Lokkerstraat in NieuwWeerdinge in met bomen en planten. Op woensdag 2 december
hielpen kinderen uit de buurt mee met de klus, bolletjes poten en
bomen planten. De modderspatten vlogen om onze oren! De
herinrichting van het terrein is onderdeel van de dorpsvernieuwing in
Nieuw-Weerdinge.
Ontwerp
In mei van dit jaar leverde Lefier vier nieuwe woningen op aan de J. Lokkerstraat. Het terrein achter
deze woningen blijft onbebouwd en wordt ingericht als groenstrook.
In september hebben Lefier en IVN verschillende schetsen
gepresenteerd voor het ontwerp van het terrein. Omwonenden
konden hun voorkeur aangeven. De schets waar de meeste stemmen
voor zijn uitgebracht wordt nu uitgevoerd.
Fruitbomen
Er zijn nu verschillende fruitbomen en bessenstruiken geplant. De grasmat wordt hersteld, voor- en
najaarsbollen worden geplant en de hoeken van het perceel worden gemarkeerd met groepen
zwerfkeien.
Vrijwilligers
Dolmans landscaping uit Beilen begeleidde de uitvoering.
Vrijwilligers uit het dorp en het kindercentrum Calimero hielpen
mee met de aanplant. In de toekomst zullen een viertal
vrijwilligers uit het dorp de handen uit de mouwen blijven steken
om de tuin te blijven onderhouden. Wilt u ook een handje
helpen? Meldt u dan aan bij Lefier, de wijkbeheerder Paul Ahlers
en/of bewonersparticipant Adinda Bornkamp, bereikbaar via 088 – 20 33 000.
Dorpsvernieuwing Nieuw-Weerdinge
In de toekomst verandert de bevolking van
Nieuw-Weerdinge en daarmee ook de vraag
naar een woning. Om te zorgen dat NieuwWeerdinge nu en straks aantrekkelijk is om te
wonen, ondergaat het dorp een
gedaantewisseling. Verouderde woningen
worden gesloopt om plaats te maken voor een
kleiner aantal nieuwe woningen. De open
plekken krijgen een nieuwe bestemming als groene ruimte. Zo blijft Nieuw-Weerdinge een vitaal
dorp, met een modern en betaalbaar woningaanbod voor alle leeftijden.
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SINTACTIE KLEDINGKRINGLOOP
Dinsdag 1 december hebben wij een Sinterklaasactie gehouden. In de
weken daarvoor hebben wij een oproep in de Streekbode geplaatst,
met een verzoek om speelgoed, zodat wij die konden uitdelen.
Het was hartverwarmend om te zien wat dat met de inwoners van
Nieuw-Weerdinge doet.
We kregen in totaal drie auto’s vol speelgoed. We kregen ook nieuw speelgoed wat speciaal voor
onze actie werd gekocht. Van anderen kregen we donaties. Dit alles maakte dat we een zeer
geslaagde actie konden houden. Namens alle kinderen van Nieuw-Weerdinge hartelijk dank
daarvoor.
We krijgen nog weleens vragen, wat doen jullie met het geld van de verkoop van de kleding.
Het is heel simpel. Het is een kringloop dus het komt terug bij de mensen die het nodig hebben.
Na aftrek van onze kosten wordt het geld besteed aan de voedselbank. Een vrijwilligster zorgt er
voor, dat de versproducten op de dag van uitgifte aanwezig zijn.
Wij zijn op 15 december weer IN DE OPEN POORT (van 11.00 uur tot 16.00 uur)
Rond de feestdagen stoppen we even. We staan op 12 januari weer voor u klaar.
Namens alle vrijwilligers wensen wij u fijne feestdagen toe.

TERUGBLIK 2015 ZONNEBLOEM NIEUW-WEERDINGE
We kunnen tevreden terug kijken naar verschillende leuke
activiteiten dit afgelopen jaar.
17 januari
Een Nieuwjaarsvisite met een gezellige bingo.
10 maart
Een dagtocht met de bus via een toeristische route naar Vledder inclusief 3 gangendiner. Aansluitend
een humoristische bingo met mooie prijzen.
9 mei
Picknick; deze werd door het slechte weer binnen in zaal Heegen gehouden. Er werd een optreden
gegeven door de Streetdance groep van Amicitia.
19 september
Wandeltocht waarvan de opbrengst ten goed kwam van onze afdeling, een aantal vrijwilligers
hebben ook meegelopen, helaas werkte het weer niet mee en daarom viel het aantal deelnemers
wat tegen.
26 september
Gezellige middag met medewerking van het duo Max en Janny. Er werd door de gasten goed
meegezongen met de wel bekende liedjes.
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31 oktober
Bingo met mooie prijzen en lekkere hapjes in de kleine zaal Heegen.
13 november
Gezellige muzikale middag bij Bentlage dit wordt door de regio georganiseerd. Hiervoor worden er
elk jaar een andere straat met gasten uitgenodigd.
21 en 22 november
Op de midwinter fair stonden wij als vrijwilligers met knutsel spullen waarvan de opbrengst voor
onze
afdeling bestemd was. Dit gebeurde bij rijwielzaak Tieks, die ons de ruimte beschikbaar stelde.
5 december
Zon in de schoorsteen hierbij ontvangen alle gasten van 80 jaar en ouder en cadeautje van de goede
Sint.
14 december
Kleinschalige activiteit met enkele gasten die zich hier voor hebben op gegeven nl. een kerststukje
maken.
De vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Nieuw-Weerdinge wensen iedereen fijne feestdagen en
een gelukkig 2016. Wij hopen u weer te mogen begroeten in het nieuwe jaar bij een van de
activiteiten van de Zonnebloem.
HELPT U WEER MEE POSTZEGELS SPAREN VOOR CYSTIC FIBROSIS EN ANDERE ZIEKTES?
De doos staat op de piano in de Badde. Tevens spaar ik plastic doppen van o.a. pindakaas, melk, vla,
appelstroop enzovoort. Deze gaan naar andere goede doelen, namelijk A.L.S., KIKA, Stichting
Hulphond en nog meer. Ook zijn bierdoppen en clips van blikjes zijn welkom. Deze kunt u in de
emmer bij mijn voordeur deponeren. Grote plastic wasmiddelflessen en fluitketels zijn ook welkom.
Alvast hartelijk dank, Jannie Kuiper, Weerdingerkanaal n.z. 62.

DE BADDE IS GESLOTEN VAN 24 DECEMBER TOT EN MET 4 JANUARI

HET BESTUUR VAN DE STREEKBODE WENST IEDEREEN GEZELLIGE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND
2016
In de week van 13 januari verschijnt de eerste Streekbode van 2016.
Een nieuw jaar, een nieuwe start. Wij gaan dan over op lettertype Verdana. Dus als u kopij inlevert
graag in Verdana, ook de pdf bestanden. Alvast hartelijke dank!!
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Kleve Project - Dag van Respect
12 november 2015
Respect is een belangrijke leidraad binnen het Kleve Project. Dit jaar hebben we gekozen voor een
zeer actueel
onderwerp: vluchtelingen. Al jaren is er dichtbij ons dorp het Centrum voor Opvang van Asielzoekers.
Alleen de laatste maanden worden we steeds meer geconfronteerd met dit feit. Niet alleen door de
stroom
vluchtelingen die we voorbij zien komen maar ook via beelden en verhalen in de media.
Op de Dag van Respect komen de groepen 8 van PCB De Bentetop en OBS ’t Koppel en leden van het
Kleve Comité voor het eerst samen bij de Vredesduif, het beeld dat midden in ons dorp staat.
Om ons eraan te herinneren dat we al zoveel jaar in vrijheid mogen leven.
Dhr. Kleve opent het project voor dit jaar en vertelt over de Vredesduif.
In het beeld zie je een gebroken hart: vriendschap en vertrouwen tussen mensen is weggenomen.
Uit het gebroken hart zie je vlammen omhoog slaan. En uit die vlammen vliegt de duif de vrijheid in,
in een wereld van vrede waar mensen respectvol met elkaar omgaan.
Namens de kinderen van De Bentetop vertelt meester van der Laan het volgende verhaal en gedicht:
Bijzondere dag: Dag van het RESPECT.
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Dag dus voor: WIE JE BENT! (HOE JE HEET, HOE OUD JE BENT, WAAR JE VANDAAN KOMT).
In Nieuw-Weerdinge houden we die dag elk jaar bij onze DUIF. Weet je dat dit prachtige beeld
gemaakt is door
iemand uit groep 8?? Nee, niet de groep 8 van jullie, maar van een tijdje geleden. Toen Martine
Gangelhof net zo oud was als jullie. Martine maakte het beeld om te laten zien dat het weer goed
komt na oorlog. De duif vliegt uit het vuur de vrijheid tegemoet.
Nu vliegen geen duiven meer naar onze vrijheid, maar juist heel veel kinderen en volwassenen. Ze
vluchten. Ze willen weg van de oorlog. Ze moeten weg anders worden ze slachtoffer van het vuur en
de bommen. Want in een oorlog zijn 10 x zoveel burgers (vooral kinderen) dan soldaten slachtoffer.
Wie zijn dat eigenlijk, die vluchtelingen kinderen?? Het zijn kinderen die hun land moeten
ontvluchten, omdat de regering/de volwassenen hen niet kunnen beschermen.
En in een heel belangrijke afspraak die heel veel landen in de wereld hebben gemaakt met elkaar,
staat nog wel dat ALLE KINDEREN in de hele wereld VOOR DE WET GELIJK ZIJN. ALLE KINDEREN,
NIEMAND UITGEZONDERD. RESPECT betekent DUS OOK: EEN KIND HEEFT ER RECHT OP ERGENS TE
KUNNEN SCHUILEN.
Claudia de Brey, die ken je misschien, heeft een mooi liedje over schuilen. Een vluchtelingenkind op
de asielzoekersschool in Ter Apel maakt er misschien wel dit liedje van: Het gaat zo:
De knuffel weg, het huis weg, de straat, de school, de winkel weg.
Pappa zegt: We gaan…
Langs stoffige wegen gaan we, over hoge golven.
Tegengehouden door muren van prikkeldraad.
Overvolle treinen en bussen, op weg naar daar….
Ik zie vreemde ogen, ik hoor onverstaanbare woorden.
Ik sta in lange rijen, ik eet onbekend voedsel.
Pappa zegt: Vertrouw me maar…
We krijgen het beter…daar.
Je krijgt een knuffel, een huis, een nieuwe school.
Want waar we heengaan vieren mensen Bevrijdingsdag.
Daar zingen mensen:
Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan?
Naar die mensen gaan we toe.
Het komt goed, zegt pappa.
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