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PAASVUURBOUWERS WINNAARS VAN “DE PLUIM”
In een volle zaal van De Badde is afgelopen vrijdagavond 12 januari de groep paasvuurbouwers
beloond met “De Pluim”. Uit handen van
burgemeester Van Oosterhout nam Thom de Vries
de prijs namens alle paasvuurbouwers in ontvangst.
De genomineerde groep had de meeste stemmen
gekregen van de inwoners van Nieuw-Weerdinge.
Henk Hofman en Rien Prinsen, de twee andere
genomineerden, werden voor hun inzet beloond
met een mooie bos bloemen.
De Paasvuurbouwers hadden de prijs volgens de
Pluimcommissie verdiend voor hun jarenlange inzet
om geheel belangeloos zich in te zetten om ieder jaar weer een mooi paasvuur te bouwen. En om op
die manier een traditie in stand te houden. Ze denken daarbij niet alleen aan het bouwen van een
grote paasbult, maar ook om iets extra’s te doen voor de kinderen zoals de fakkeloptocht en het
verstrekken van een surprise voor de jongsten. Ze konden daarom de Pluimtrofee, een oorkonde en
een bossen bloemen in ontvangst nemen.

Het Nieuw-Weerdinger lied
werd uit volle borst
meegezongen.

Lees verder op pagina 4
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
21 januari
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger Dhr. F. Verkade
28 januari
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
21 januari
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, gastendienst

28 januari
Plaats: De Open Poort
Tijd: 19.00 uur, Ontmoetingsdienst

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

Te Koop: Velgen + Winterbanden
bandenspanningcensoren, Renault Clio,
J.Baas tel: 06-25458396

Te Koop: Velgen + Winterbanden
Renault Megane,
J. Baas tel:06-25458396
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ONTDEK HET PLEKJE
In deze Streekbode nog geen nieuwe foto, maar kunt u nog even nagenieten van de oplossingen van
de kerstpuzzel. Vanaf de volgende Streekbode is er aan de oplossing van het ‘Ontdek Het Plekje’ een
prijsje verbonden. Wanneer er meerdere juiste oplossingen zijn dan wordt er geloot. Een extra
stimulans om uw oplossing in te sturen.
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op adres
Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 0591-522091.

AIRSOFTEN VOOR JONGEREN VANUIT DE BREDE SCHOOL
De eerste activiteit vanuit de Brede School voor jongeren vanaf het voortgezet onderwijs staat
alweer gepland. En net als vorig jaar beginnen we het jaar knallend, namelijk met Airsoft! Deze
activiteit is voor jongeren uit Emmer-Compascuum, Roswinkel, Nieuw-Weerdinge, Nieuw-Dordrecht
& Weerdinge.
Het is op vrijdag 19 januari van 19:00 – 20:30 uur bij Paintball Emmen (Meerdijk 104A, 7825 TH
Emmen). Vervoer is op eigen gelegenheid. Eigen bijdrage is €5,- p.p. en kan betaalt worden bij de
activiteit zelf.
In teams moeten jullie samenwerken om het andere team uit te schakelen! Jullie krijgen onbeperkt
rubberen balletjes, een vol of semi automatisch geweer en in de pauze wat drinken met wat lekkers.
Wil je mee doen? Geef je dan op bij Kim de Vries, Jongerenwerk Stichting Dorpenzorg, 06-30234011
of jeugd@dorpenzorg.nl. Via facebook mag natuurlijk ook.

Antwoorden foto’s Kerstpuzzel.
1 Bij het monument van de duif
2 In het park bij het dierenparkje
3 Tramwijk bij de blikvanger
4 Siepelveen einde zwarte weg
5 Bij de sluis
6 Bij de Jeu de Boules baan
7 Noordveen bij de speeltuin
8 Tussen Weerdingerk. Zz en Nz ter hoogte installatiebureau Goeree
9 Bij de visvijver
10 Derde kruisdiep ingang zwarte weg richting Siepelveen
11 Vledders bij Horstman
12 Visvijver bij het bruggetje
13 B.Nieuwenhuisweg
14 Tramwijk bij het bruggetje
15 Op de begraafplaats
16 Siepelveen afslag tweede kruisdiep
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VERVOLG NIEUWJAARSRECEPTIE
Het was in De Badde vrijdagavond weer een gezellige boel. Nadat
Wim Katoen, voorzitter Plaatselijk Belang, de avond had geopend
werd zoals gewoonlijk het Nieuw-Weerdinger lied gezongen.
Daarna was het beurt aan Eric van Oosterhout. Met een mooi
verhaal drukte hij iedereen even onder de neus dat we, gezien
alle problemen in de wereld, het hier in Nederland toch wel erg
goed hebben. Zoals hij het zo mooi zei dat wij ons druk maken om
kerstkaarten die te laat zijn bezorgd en het in de rest van de wereld kommer en kwel is.
Daarna was het beurt aan Dieka en Knelske om het
Nieuw-Weerdinger jaar 2017 eens op de hak te
nemen. Rode draad in hun optreden was ‘Nieuw
Weerdinge Gezond’. Ze kwamen op met het lied
van Ria Valk, “Ik heb worstjes op mijn borstjes……”.
Ze waren weer ouderwets op dreef met hun kijk op
de gebeurtenissen in ons dorp. Het cabaret werd
dit jaar ondersteund door vele foto’s op een groot
scherm. In hun conference mocht natuurlijk het
lege Mandebroek3 niet ontbreken.
Burgemeester Van Oosterhout werd “kritisch” bekeken, waarbij één van dames toch wel heel
duidelijk liet merken dat ze erg van hem was gecharmeerd. Ook Roelof Kleve kwam niet
ongeschonden uit de strijd, maar dat bleek later toch een misverstand tussen Dieka en Knelske,
hetgeen luide lachsalvo’s in de zaal tot gevolg had. Ook “Lien Plinsen, de klokettenplins” werd nog
even in het zonnetje gezet met zijn nieuwe reclamefoto die
bedoeld is voor de inwoners van Japan.
De drie optredens van Dieka en Knelske werden onderbroken
door de Groninger zanger Erwin de Vries. In zijn twee optredens
bracht hij diverse liedjes in het Gronings dialect ten gehore.
Waarvan “Mien poedie ..”wel de bekendste is.

Zoals ieder jaar zorgden ook dit jaar De Soundmakers weer voor de
muzikale omlijsting. Tegen half 11 bedankte Wim Katoen de
aanwezigen en sloot hij het officiële gedeelte van de avond af.
Daarna werd er door velen nog even nagepraat of werd de
dansvloer gebruikt en kunnen we terugkijken op een
supergezellige Nieuwjaarsbijeenkomst.
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HUMANITAS AFDELING EMMEN, BORGER-ODOORN

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een
vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun
situatie en die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Zoals ouderen die de deur niet meer
uitkomen, kinderen die niet op vakantie kunnen, mensen dier er ineens alleen voor staan, of die het
overzicht op hun administratie kwijt zijn.
Landelijk bieden ruim 18.000 goed getrainde vrijwilligers gratis steun aan ruim 60.000 deelnemers.
Humanitas Emmen, Borger - Odoorn heeft ruim 200 deelnemers en bijna 100 vrijwilligers.
Zij werken met de volgende thema’s: Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden en Thuisadministratie.
•

Onder eenzaamheid vallen de volgende activiteiten: Maatjesproject, Telefooncirkel,
Vrouwen Contactgroep, Taalondersteuning en Levensverhaal

•

Onder Verlies vallen de activiteiten: Lotgenotengroep en Individuele Begeleiding

•

Onder Opvoeden vallen de activiteiten: Kindervakantieweken, Sinterklaas speelgoedactie en
Topclub

•

De Thuisadministratie is een van de grootste activiteiten. Hier worden mensen geholpen om
hun financiële administratie weer op orde te krijgen.

Nog niet genoemd is de Begeleide Omgang Regeling (BOR ). Dat is ondersteuning aan kinderen van
gescheiden ouders i.v.m. het op gang brengen van een omgangsregeling.
Alle Activiteiten zijn in principe gratis; soms betaal je een kleine bijdrage voor materiaal.
Op de website www.humanitas.nl/afdeling/emmen kunnen alle Activiteiten bekeken worden en
kan men zich eventueel aanmelden als deelnemer, maar ook als vrijwilliger.
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Afdeling Nieuw-Weerdinge

VERKEERSQUIZ 2018
Evenals voorgaande jaren organiseert VVN afd. Nieuw-Weerdinge een verkeersquiz.
Deze wordt gehouden op dinsdag 20 februari 2018, om 20.00 uur in:
De Badde. Adres:
Eerste Kruisdiep OZ 9
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.
Toets uw kennis op verkeersgebied en als voordeel, u bent weer op de hoogte van de vele
veranderingen.
De quiz staat onder deskundige leiding van
mevr. L. Berends-Jalving. (rijschoolhoudster in Nw-Weerdinge)
Opgave graag voor dinsdag 13 februari 2018 bij:
Dhr. J. Meems (tel. 0591 532 805)
Mevr. G. Bos-Roelfs (Tel. 0591 521 600)
Digitale opgave:
Kijk op: www.vvnnww.nl en klik op de knop "opgave per mail"
Of via E-mail: secretariaat@vvnnww.nl
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NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE
Ondanks de winter periode zitten wij niet stil. Het bestuur is
inmiddels alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen.
Wij hebben inmiddels de gesprekken met ons enthousiaste bad
personeel gevoerd, en we kunnen u dan ook mededelen dat Henriette Hummel tezamen met Harm
Jan Moesker wederom terug komen als badjuf/meester. Wij zijn heel blij dat zij zich opnieuw willen
inzetten voor het zwembad! Naast dit enthousiaste team zijn wij nog op zoek naar
uitbreiding/ondersteuning tijdens de openingstijden van ons bad. Wij proberen de openingstijden
van het zwembad zo ruim mogelijk te houden, maar dit kan niet zonder de inzet van de juiste
mensen. Daarom hebben wij besloten een cursus aan te bieden aan geïnteresseerden. Wellicht zijn
wij wel op zoek naar u en jou! Wie zoeken wij dan?
Mensen die tijdens de openingstijden van ons bad toezicht willen houden, wat wil zeggen dat het
gehele reilen en zeilen van het zwembad in de gaten wordt gehouden. Het gaat hierbij met name om
de orde bij het zwembad, en uiteraard het verlenen van hand- en spandiensten aan het
badpersoneel. Ook is hierbij het verlenen van eerste hulp bij eventuele problemen/calamiteiten een
essentieel onderdeel.
Uiteraard willen wij als bestuur van het zwembad de mensen
die zich hiervoor willen inzetten ondersteunen. Daarom
bieden wij onze toekomstige toezichthouders een cursus aan.
Dit bevat een BHV opleiding, aangezien dit vereist is om aan
het bad te mogen staan. Uiteraard zal de cursus plaatsvinden
bij het zwembad, zodat ter plekke alle voorkomende
activiteiten/gebeurtenissen de volle aandacht krijgen.
Het volgen van deze cursus voor de toezichthouders is
uiteraard kosteloos. Wel vragen wij na het succesvol afronden van deze cursus uw/jouw inzet tijdens
het zwemseizoen. Wij werken met een toezichthouders rooster, waarop inroostering in overleg
plaats vindt.
Mochten er nog andere vragen en interesse zijn, dan zijn we uiteraard bereid deze te beantwoorden.
Hiervoor kan contact opgenomen worden per mail via zwembaddewieke@live.nl of telefonisch met
Brenda Timmerman via 0591-522230.
Het aanmelden kan uiterlijk tot 1 februari a.s. Wij hopen uiteraard op een groep enthousiaste
mensen die met elkaar het zwembad draaiende willen houden. Wij zijn benieuwd naar de reacties.
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AMICITIA-NIEUWS
Wat een top dag, zaterdag 6 januari, voor alle
turnsters! Bij de aller jongste meiden won Yanniek
Rengers de bronzen medaille, Romay Super het zilver
en Milou Windt ging met goud naar huis. Bij de
instappers pakte Nienke Goet het brons en Emily Prins
ging met een zilveren plak naar huis.
Bij de pupillen 1 ging
Ninthe Suurd er met een
bronzen medaille
vandoor en was er voor
Marissa Sassen een
mooie gouden plak.
Nienke Brunia behaalde
een mooie bronzen plak
en Hieke Mustert sloot
de dag af met een
gouden plak. Naast al
deze mooie prijzen zijn er
door iedereen kleine en
grote successen behaald.
Zo deed Emma Pepping
voor het eerst een salto
alleen op brug, draaide
Marlies van Elten voor
het eerst mee op een
hoger niveau en was het
voor Suzy Floor Scholte
de aller eerste keer dat
ze aan een turnwedstrijd
mee deed.
We zijn trots op alle
meiden, ook op diegenen
die deze keer leerden
omgaan met
teleurstelling, en gaan
weer hard trainen voor
de eerste KNGUwedstrijd waar een groot deel van de meiden op 20 januari aan deel zullen nemen.
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Zaterdag 13 januari 2018 was het heropeningsfeest van PCS de Bentetop. De school is al langere tijd
een fusie tussen beide scholen met de bijbel. De school is geheel gerenoveerd. Hieronder een aantal
herinneringen.
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EGGE GROENWOLD WINNAAR KERSTPUZZEL
“Ga er maar even voor zitten”, de kerstpuzzel bleek wellicht
voor veel mensen toch wat moeilijk te zijn afgaande op het
aantal inzendingen. Het was natuurlijk de bedoeling dat er niet
werd ‘gezeten’ maar dat er actie werd ondernomen om in de
benen te komen en de bankjes op te zoeken. Met een knipoog
naar het afgelopen jaar dat veel in het teken stond van ‘Nieuw
Weerdinge gezond’. Maar liefst 4 ingezonden oplossingen
waarvan er twee helemaal goed waren. Tussen Egge
Groenwold en Lammie Wagenaar is eerlijk, door middel van
een dobbelsteen, geloot. Bart Timmerman was misschien iets
te snel met inleveren(drie dagen na brengen Streekbode)
want er zaten wel wat foute antwoorden bij. Roelof en Gretha
Bos moeten nog iets beter om zich heen kijken bij het
wandelen in en rondom Nieuw Weerdinge want ook daar
zaten wat foutjes in de opgave. Het is leuk te horen dat jullie
allemaal zoveel plezier hebben beleefd aan het opzoeken en
opmerken van de bankjes in Nieuw Weerdinge, en dat het is
opgevallen dat het er best veel zijn. Voor alle andere mensen die het ook best wisten, wellicht een
goed voornemen om dit jaar (nog meer) in beweging te komen, de bankjes op te zoeken, en dan als
er weer een nieuwe Kerstpuzzel komt mee te ‘strijden’ om de hoofdprijs. Niet geschoten is altijd mis!
Zelfs de hoofdprijs van de Dr. Denker puzzel is in Nieuw-Weerdinge gevallen, nota bene tegenover
het bankje op foto nummer 13.

IN GESPREK MET ………DE WINNAARS DHR. EN MEVR. STAVAST
Dr. Denker Kerstpuzzel. In 1980 verscheen rond de kerstdagen de eerste Dr. Denker Kerstpuzzel in
Dagblad van het Noorden. Dr. Denker liet in een interview in de krant van 19 december 2014 weten,
dat de redactie van het Dagblad van het Noorden destijds best wel terughoudend was geweest. In
voorgaande edities hadden er ook weleens
kerstpuzzels in de krant gestaan, maar tot
de editie van 1980 was dit geen groot
succes geweest. Het aantal oplossingen
was nooit hoger geweest dan een kleine
duizend.
Dr. Denker kreeg de kans om zijn puzzel te
publiceren maar alleen als hij kon zorgen
voor een record aantal inzendingen van de
oplossing. Wat niemand op voorhand had
kunnen bedenken gebeurde. De
kerstpuzzel werd een groot succes en de
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krant ontving maar liefst 11.000 inzending. Vanaf dat moment was er een kersttraditie geboren. De
puzzel bestaat uit 40 kleine puzzeltjes. Deze woordspelletjes, beeldcrypto's of ook wel gewoon
rebussen genoemd, hebben allen afzonderlijk een oplossing. De puzzeltjes bestaan uit een soort
cryptogram en in de vorm van een tekening. Een tekening waarop letters en soms ook andere tekens
staan. Bij deze puzzeltjes is de positie van de letters/woorden, de vorm en afwijkende kleur van groot
belang. Deze geven vaak belangrijke informatie voor de oplossing. Wanneer de oplossingen in de
oplossingskolom worden gezet, dan zal er een oplossingszin ontstaan. De puzzels hebben ieder jaar
een ander thema.
Van Harte Gefeliciteerd met deze hoofdprijs, wat een verrassing! “Dank je wel, dat was inderdaad
een verrassing, wie had dat nou kunnen bedenken vanuit 13.000 uitzendingen. Mijn vrouw heeft de
prijs gewonnen hoor. We schrijven anders altijd in op mijn naam maar mijn vrouw heeft de puzzel
ook meest opgelost. We doen elk jaar mee en kijken ernaar uit om ermee aan de slag te gaan” Mv.
Stavast: “De krant ligt hier die dagen op de tafel en dan onder het eten of koffiedrinken kijk je er
weer even naar. Het is elke keer weer een uitdaging om de puzzeltjes op te lossen. Ik heb er een
kladblok bij waarop ik opschrijf wat er in me op komt bij het bekijken van de plaatjes en dan kijken of
het allemaal klopt.”
Wat heeft u gewonnen en weet u al wat er mee te doen?
Mv. Stavast:” We hebben €250,00 gewonnen, ik weet nog
niet wat we ermee gaan doen. Er komt vast wel een leuke
bestemming voor.”
Welke puzzeltje was het moeilijkst? “Ik vond plaatje 32 erg
lastig, s’avonds op bed bedacht ik me zo opeens dat het best
wel eens te maken kon hebben met plaatje 3, zo’n
verwijzing doet Dr. Denker wel eens vaker. Het was ook nog
zo. Ik denk dat mijn boerenachtergrond zeker meegeholpen
heeft met het oplossen van deze puzzel.”
Het thema van deze puzzel was: Het boerenleven. De
oplossing werd het door Dr. Denker bedachte gezegde: ‘Die
slaapt in de zaaitijd, vindt nooit een maaltijd’.
GB.
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Titan nieuwsbrief
De senioren van voetbalvereniging
Titan zijn inmiddels weer begonnen
met de veldtraining ter
voorbereiding op de tweede
seizoenshelft. De eerste
competitiewedstrijd staat immers gepland op
28 januari 2018. Voor de avonturen van de jeugdteams in de zaalcompetitie is er vanaf de volgende
nieuwsbrief ook weer genoeg ruimte. Deze nieuwsbrief staat uiteraard volledig in het teken van het Protos
Weering Zaalvoetbaltoernooi.
23 december 2017
De Titanen Remon Poede, Nick Katoen, Kevin Faber, Rick Hendriks, Harm Jan Moesker, Jos Smidt, Mike
Oosting, Klaas Anne Postmus, Marko Mihalj en Rick Poede wisten dat er vanaf moment één gepresteerd
moest worden tijdens de voorronde van de 41e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Nieuw
Buinen en Nwvv waren de eerste twee wedstrijden en Titan begon met het strijdplan om overal vroegtijdig
druk te zetten en veel energie te steken in het schakelen tussen verdediging en aanval. Titan wist dat het
hiermee het trouwe publiek achter zich zou krijgen en zodoende een goede kans zou hebben om door te
gaan naar de kwartfinale.
Zo geschiedde, eerste klasser Nieuw Buinen werd volledig verrast en verslagen door Titan met 4-1. Tegen
Nwvv kwam Titan ook vroeg op voorsprong waarna het gedurende de rest van de wedstrijd moeilijker werd
voor het rood wit geblokt tegen de altijd lastige buurman. Pas in de laatste zeven minuten werd er
uitgelopen naar 4-0. Voor Titan betekent een eerste plek in de poule tijdens de voorronde steevast dat er
ook in de kwartfinale gespeeld zal worden in
de eigen Mondenhal. Er werd geen fout
gemaakt tegen competitiegenoot Valther
Boys (5-1) en vervolgens werd ook de Treffer
’16 uit Tweede Exloermond verslagen met 63.
27 december 2017
Dat nog niet alles goed ging bleek al snel in
de kwartfinale. Tegen het vooraf lager
ingeschatte Dwingeloo kwam Titan niet
verder dan een 4-4 gelijkspel. De wedstrijd
tegen CEC erna kwam daardoor in een ander
daglicht te staan omdat men zich geen verlies
kon permitteren. Titan startte zoals gebruikelijk vol energie en de duels werden vanaf het eerste moment
niet geschuwd. De thuisclub stond even later met 2-0 voor waarna het zaalteam van CEC meer druk ging
zetten op de Titan verdediging. Dit resulteerde, met nog 30 seconden te spelen, in een late gelijkmaker van
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de ploeg uit Emmer Compascuum (2-2). Titan wist dat het nog twee maal moest winnen en in de derde
wedstrijd werd Borger verslagen met 5-0. Vervolgens stond favoriet DZOH op het programma. Titan had
geen boodschap aan die favorietenrol want er werden weer als vanouds duels uitgevochten waardoor de
Titanen het publiek volledig achter zich kregen. Met volwassen spel en energieke aanvallen werd het 4-2
tegen de finalist van vorig jaar. Ongeslagen mocht Titan naar de halve finale in het Activum te Hoogeveen.
30 december 2017
De Titan ploeg had het publiek voor zich gewonnen en ruim 130 fans in twee bussen, mede mogelijk gemaakt
door Tim Schimmel Grondverzet en Supportersvereniging Rood & Wit, vervolgden het avontuur naar
Hoogeveen. Hierin waren onder andere de finalisten van vorig jaar Dedemsvaart en Noordscheschut de te
kloppen ploegen. Er werd zonder ontzag gespeeld tegen de hogergeplaatste teams die het voetbal
onmogelijk werd gemaakt door de Titanen. Moedig werd er ter strijde getrokken en tot de laatste minuut
was er spanning. Uiteindelijk won Dedemsvaart de eerste wedstrijd vanwege de individuele kwaliteit van het
team dat Titan op dat moment was (2-4). De selectie en staf bleven kansen zien en er werd sterk gespeeld
tegen Ruinerwold (3-2). SC Erica werd vervolgens glansrijk met 2-0 verslagen waardoor Titan tot de laatste
wedstrijd in de halve finale nog oog had op een vervolg in het toernooi.
Winnaar van vorig jaar Noordscheschut had het thuispubliek mee maar het was ook in deze laatste wedstrijd
niet de meerdere van het meegereisde Titan publiek. Met op dat moment één wedstrijd meer in de benen
moesten de moegestreden Titanen de overwinning laten aan de latere nummer twee van het toernooi
Noordscheschut (3-1). Het applaus van de selectie was vervolgens voor de steun van het Titan publiek drie
avonden lang. Hierna kon het feest beginnen en liet Titan zien ook in de kantine van het Activum de beste te
zijn. De avond duurde nog lang en de dank van de staf en voltallige selectie gaat uit naar het publiek.
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