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20 NOVEMBER SINTERKLAASINTOCHT
Geachte dorpsbewoners,
Waar wij vorig jaar een prachtig film hebben gemaakt gaan we
Sinterklaas nu weer lijfelijk in het dorp ontvangen. (In verband
met de huidige Corona maatregelingen en de consequenties die
dat heeft voor organiseren niet zoals eerdere jaren bij Bakker
Bos, De Badde en Garage Grooten.) U kunt samen met uw kind
voor uw eigen huis plaats nemen, of wanneer Sinterklaas niet langs uw huis komt, een plekje langs
de route zoeken. Op deze manier kunt u Sinterklaas verwelkomen en kan uw kind iets lekkers van de
Pieten ontvangen.
DE ROUTE:
Start aan het Weerdingerkanaal nz, tsnackbar ’t Mondje, → Noordveenkanaal NZ → Noordveenkan.
ZZ, →Tramwijk NZ VTramwijk ZZ (nr 153) → Weerdingerkanaal NZ +ZZ → Gedempte Achterdiep →
Achterdiep → P.Beugelstraat→ B. Nieuwenhuisweg, → J.Lokkerstraat → PH.Lindemanstraat → 1e
Kruisdiep wz → De Trippen → De Koare → De Stobbe → De Trippen → Menpad, 1e Kruisdiep oz →,
Zetveld, 1e Kruisdiep oz →,Jaagpad → Weerdingerkanaal ZZ (tot aan de brug) → Weerdingerkanaal
NZ → Raiffeisenstraat → Wisken → Bouwte → Vennen → Raiffeisenstraat → Zegge.
Sinterklaas zal op zaterdag 20 november 2021 om 13.30 uur starten met de route!!
Doordat onze stichting afhankelijk is van donaties, willen wij u vragen om een “vrijwillige” bijdrage.
Indien u een vrijwillige bijdrage zou willen geven dan kunt u dit overmaken op rekeningnummer:

NL02RBRB0706672933 tnv Stichting Sinterklaas intocht nieuw. Alvast bedankt voor uw donatie!!
Met vriendelijke groet, Het bestuur van Stichting Sinterklaas intocht NieuwWeerdinge:
Martin Rengers, Dennis Soetevent, Janny Hoijtingh, Mandy de Vries,
Henry Regts , Jacqueline Rengers
Correspondentie-adres:
Vennen 7, 7831 KA, Nieuw-Weerdinge
Bank: Regio Bank: NL02RBRB0706672933
KVK: 72215356
E-mail: sinterklaasintochtnwweerdinge@gmail.com
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
21 november
Plaats: De Hoeksteen / Valthermond
Tijd: 10.00 uur. Voorganger Ds. H.W. Thon
28 november
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00, voorganger Ds. P.A. van Elten
De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info

Baptisten gemeente de Open Poort:
21 november
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. K. Stap
28 november
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. H. de Raaf
De diensten zijn ook te volgen via ons YouTube-kanaal of via onze website www.deopenpoort.nl

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 € 7,5
Oud ijzer en metalen. Wordt gratis gehaald
Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap
Tel: 06 - 55808002
Heerlijke spekdikken,
10 voor € 6,00.
Bestellen t/m 15 dec. bij Hulshof.
Tel: 0591 – 521 181 of 06 - 5413 7736.
Bestellingen af te halen op 23 of 24 dec.
Weerdingerkanaal ZZ 1

Zelf gebreide sokken.
Verschillende kleuren.
Telefoon: 0591 - 548 187
Twinny Load € 25,00
2 emaille wasketels + rooster € 20,00 per stuk.
Aluminium wasketel € 25,00
Telefoon: 0591 – 522 283
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ONTDEK HET PLEKJE
De foto links is gemaakt van
de schuur naast de
boerderij van fam. Bos aan
het Weerdingerkan. ZZ 253.
Negen juiste oplossingen
binnen gekomen.
Na loting is Elroy Pruim de
winnaar geworden.
Gefeliciteerd!

De bon voor een droge worst kan worden opgehaald op onderstaand adres. Waar staan de schuren
op onderstaande foto? Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 0591-522091.
De winnaar maakt kans op een droge worst van één van onze slagers. Laat ons je antwoord weten.
Denk wel aan de kopij inleverdatum. Niet geschoten is altijd mis en iedereen heeft evenveel kans.
Veel succes!!

Helaas kon onze verkoop op 18 oktober niet doorgaan vanwege ziekte.
Wij komen nu op maandag 22 november van 14.00 - 16.00 uur in De Badde.
Albert en Janneke Damesmode

Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven, op welke manier dan ook,
na het overlijden van onze lieve vader, schoonvader en opa
Hendrik Jan Oosterhuis
Het heeft ons goed gedaan.
Kinderen en kleinkinderen
November 2021
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NIEUWS VAN FIETSTOERCLUB TOERLUST
De Tieks Tweewielers Slenerveldtocht, een ATB
tocht in de omgeving van De Kibbelkoele, die al
30 jaar vanuit ’t Haantje wordt georganiseerd
gaat net als in 2020 ook dit jaar niet door.
Jammer, maar het is niet anders. Het bestuur van de vereniging heeft dit besluit moeten nemen
nadat men tot de conclusie was gekomen dat aan de strenge voorwaarden van Nederlands Toer Fiets
Unie (NTFU), met betrekking tot Corona, niet kon worden voldaan.
De hoop is nu gevestigd op zondag 20 november 2022. Tevens het jaar waarin de club al weer 40 jaar
bestaat. Wat betreft festiviteiten rondom dit jubileum zit men nog in de ideeënfase. Een mooie
bijkomstigheid is wel dat het jubileum van de club samenvalt met het 150 jarig bestaan van NieuwWeerdinge.

WIJKAGENT
Mijn naam is Sietske van der Meer en ik
ben werkzaam als wijkagent in de
Monden (Emmer-Compascuum/
Roswinkel/ Nieuw-Weerdinge en
Weerdinge). Ik ben bereikbaar via het volgende e-mailadres: sietske.van.der.meer@politie.nl Elke
werkdag lees ik mijn email en ga ik ermee aan de slag. Gezien het grote aantal berichten is het niet
mogelijk om elke email meteen te beantwoorden.
Inloop spreekuur Emmer-Compascuum:
Dinsdagmiddag in de oneven weken (om de twee weken) van 12:30 tot 14:00 uur in De Deele, Spoel
151b te Emmer-Compascuum.
Inloop spreekuur Nieuw-Weerdinge:
Dinsdagmiddag in oneven weken (om de twee weken) van 14:30 tot 15:30 uur in De Badde, Eerste
Kruisdiep OZ 9 te Nieuw-Weerdinge.
Tijdens de inloopspreekuren kunt u terecht voor vragen en overleg. Moet er een uitgebreide aangifte
opgenomen worden, dan kunt u een afspraak maken met de aangifte unit. Deze zijn te bereiken via
het algemene nummer: 0900-8844 In veel gevallen kunt u ook aangifte doen via internet. Zie
politie.nl. Politie Noord Nederland is te bereiken op 0900-8844. Hier kunt u een belverzoek voor mij
achterlaten. Bij spoed bel dan 112.
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EHBO IN NIEUW WEERDINGE
De meeste ongevallen gebeuren in en om het huis, weet jij wat je
moet doen als het erop aankomt? De ambulance kan er in
buitengebieden langer over doen dan wenselijk is, wat kun je doen in
afwachting van de professionals?
EHBO Vereniging Nieuw Weerdinge biedt de mogelijkheid je hierbij te
helpen middels een cursus!
-

Cursus Eerste Hulp aan Kinderen: Voor de mensen die
graag willen weten wat te doen bij ongevallen met
kinderen. Conform en certificering door het Oranje
Kruis, een cursus van 4 avonden of 2 dagen.

-

Cursus Reanimeren met AED: Voor wie wil weten hoe moet je reanimeren en hoe
een AED werkt. Conform en certificering door de NRR (Nederlandse Reanimatie
Raad). Dit is een cursus van 1 avond of een dagdeel.

-

Cursus Eerste Hulp Bij Ongevallen: Wil je alle aspecten van EHBO weten? Dan kan je
bij ons ook een volledige cursus volgen. Conform en certificering door het Oranje
Kruis, dit kan in 3 hele dagen óf 10 avonden.

Houden de kosten je hiervan tegen? De meeste ziektekostenverzekeringen doen een (gedeeltelijke)
vergoeding. Preventie is immers belangrijk. Ook als je al in het bezit van bent van een geldig
reanimatie-certificaat of EHBO-diploma kun je je aansluiten bij onze vereniging voor het volgen van
competentielessen. Op een prettige wijze kun je interactieve en leerzame lessen volgen zodat jouw
certificaat of diploma geldig blijft.
Voor meer informatie of aanmeldingen mail naar: ehbo.nieuw.weerdinge@gmail.com en volg ons op
facebook EHBO Vereniging Nieuw Weerdinge!
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PIETENGYM IN DE MONDENHAL
Gymnastiek vereniging Amicitia organiseert
samen met de Brede School Emmen op
woensdag 1 december Pietengymnastiek.
Peuters Aanvang: 10:30 tot 11:30 uur
(Inloop vanaf 10:15 uur)
Groep 1 t/m 4 Aanvang: 14:30 tot 15:30 uur
(Inloop vanaf 14:15 uur)
Groep 5 t/m 8 Aanvang: 16:00 tot 17:00 uur
(Inloop vanaf 15:45 uur)
Opgeven kan tot en met 24 november via de site
www.actiefinemmen.nl/pietengym

BEWEGEN VOOR SENIOREN
Kom vrijblijvend twee lessen meedoen en
ervaar of het iets voor je is.

Wanneer: donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur in de Mondenhal.

Voor informatie tel: 522091 of 06-18629054, G. Brunia
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JAN AAY ERELID BILJARTCLUB
Jan Aay kreeg uit handen van de voorzitter Hilbrand Hummel een oorkonde.
Met deze oorkonde is Jan benoemt tot erelid van onze biljartclub De Badde.
Hij heeft dit verdiend omdat: hij al vanaf de oprichting lid is. Hij ook vele jaren
bestuurslid is geweest. Hij op alle onderdelen van het biljartspel wel eens
Nederlands kampioen is geweest. Kortom ruimschoots verdiend!!!
Daarnaast werd Jan verrast met een pakket Oud Bruin Bier.
Nogmaals Van Harte Gefeliciteerd!

HENNY’S VERHOALTJES
"SOMS WAS `T BEHELPEN"
Veur de oorlog hadden wie groot feest op school, de
verloving van Prinses Juliana en Prins Bernard. Wie gingen
mit versierde proamen voar`n deur de wieke. `s Middags
warren wie bie de boomplanting bie de tweide Kruusdeip
teeg`n over boer Joling bie café Scholtens net noast de
tramrails noa het planten wui d`r ein gruin zeskantig hek
omtou zet mit in `t midden `n wit gedeilte woar (in mien
herinnering) in oranje letters J.B. in ston. Ik kin mie nait
herinner`n of de muziek vereniging "Juliana" d`r ook bie was,
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doar was ons pabe in dei tied ook bie. Wie hadden nog gein woaterleiding, wie hadden ein
drinkwoater put in toene mit drei huusholns, broen woater, mor wel lekker. Wie hadden wel stroom,
éín lampie en gein stopcontacten, ons moeke et nog joar`n ein striekiesder had woar de bolte eerst
van in de kachel mos.
Loater toen ze ein striekiezer op stroom kreeg mos eerst de laampe d`r uut draaid worren, doar wui
dan ein fitting in draait, dan ging de laampe d`r
weer in. Ons moeke huil dei fitting d`r drekt noa
`t striek`n weer uut aanders versleet hij te gauw.
As d`r in dei tied ein stop (zekering) stuk was
mos Brunia d`r bie kommen. Bie Brunia kon je
ook `n kniepersjes iesder huur`n. De meinste
minsen deed`n dat veur ein haalve dag in
verband mit de kosten. Doar wui veul gebruuk
van mokt veural in december. Loater har Brunia
meerdere iesders.
Zoaterdag`s mossen wie ons huilemoal wassen, ein eerappel zak op de grond in `t schuutje ein tobbe
mit woater uut de wieke en ein keteltje waarm woater, ein blok klokseibe, soms ook wel gruine
seibe.Wie kreeg`n ook elke week schoon ondergoud zo as dat bie nette minsen gebrukeliek was. Wie
hadden ook nog ein grotere schure, doar zatten elk joar twei zwien`n in en mien knien`n en mien
kippen dei overdag gewoon los luip`n.
Bie de Graaff hadden ze ein kiphok mit `n grode ren. Ein hoane mit wel tien kippen, zuver ras, huile
mooie Wit-leghorns. Het was dan ook gein wonder dat eine van mien krielhoantjes verliefd wui op
eine (misschien wel meerdere) van dei lekkere kippetjes. Mor dat was nait zo slim, hij kon d`r toch
nait bie kommen. Mor op `n keer warren ze vergeet`n de ren noa het schoonmokken weer goud
dicht te doun.
De hoane en zien dame`s luipen boeten. Het verliefde
hoantje was dat nait ontgoan. Hij ging as`n speer richting
mis-bulde woar de schoonheed`n inmiddels warren. De
hoane zag hom kommen en muik hom dudeliek dat hij
van zien vrouwen oafblief`n mos. Het wui vechten en wat
`t er precies gebeurde wait ik nait mor de mooie grode
Witleghorn hoane zat onder `t bloud en was zo gewond
dat opa de Graaff hom doodmokken mos, hij et hom toen
slacht, ik ston d`r bie te janken, ik wol het krielhoantje nait langer emmen en heb hom toen ruild mit
Hinderk Veldman in de Vledders veur ein jonge vlaamse reus.

9

De Streekbode - 17 november 2021

10

De Streekbode - 17 november 2021

11

De Streekbode - 17 november 2021

12

