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                                              Jaargang  35                                             Nummer:  8       19 december   2019 

 

 

 

  

 

NIEUWJAARSVISITE 

De Vereniging voor Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge, SKW en  

MFC De Badde 

 

... organiseren op vrijdag 10 januari 2020 om 19.30 uur de nieuwjaarsreceptie in 

MFC De Badde.  

We hebben weer een gevarieerd programma samengesteld dat garant staat 

voor een zeer gezellige avond. Dieka en Knelske nemen de gebeurtenissen van 2019 in Nieuw-

Weerdinge weer met u door op hun eigen dolkomische wijze.  

Nieuw is Dieka's en Knleskes Pubquiz waar alle aanwezigen aan deel 

kunnen nemen.  

 

 

 

 

 

En natuurlijke de uitslag van de verkiezing van de Pluim. Altijd weer spannend wie 

er met de eer gaat strijken.  

 

Alle Nieuw-Weerdingers zijn vanzelfsprekend welkom op dit feest. Maar in het 

bijzonder worden de nieuwe inwoners van ons dorp uitgenodigd om op deze avond 

in De Badde te komen.  

 

Gratis kaarten zijn vanaf maandag 3 januari af te halen bij de Badde.  De kaarten zijn nodig, omdat 

niet alle inwoners van ons dorp in De Badde passen en vol is dus vol. De afgelopen jaren hebben 

geleerd, dat de Nieuwjaarsvisite altijd een volle zaal trekt, dus zorg ervoor dat u als u wilt komen, 

kaarten haalt bij De Badde. 

 

Let op: aanvang 19.30 uur 

 

 Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 522521 
 Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl   
   
 Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:   
Ginie de Vries   521365   Gonny Brunia - Weerdingerkanaal NZ 122 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

22 december 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur - Voorganger Ds. E.Akkerman. Vierde Adventszondag 

 

24 december 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 19.30 uur - voorganger Ds. P.A. van Elten - Kerstnachtdienst 

 

25 december 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur  - voorganger Ds. P.A. van Elten - 1e Kerstdag 

 

29 december 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur - voorganger Ds. E. Akkerman 

 

31 december 

Plaats: Valthermond 

Tijd: 9.30 uur - voorganger Ds. P.A. van Elten - Ouderjaarsdienst 

 

5 januari 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur - voorganger Ds. P.A. van Elten 

 

12januari 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur - voorganger Ds. P.A. van Elten 

 

19 januari 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 10.00 uur 10.00 uur - voorganger Dhr. Broers 
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Baptisten gemeente de Open Poort:    

 

24 december 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 21.30 uur - voorganger Ds. W. Pflaum - Kerstnachtdienst 

 

25 december 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur - voorganger Ds. T. Alkema - 1e Kerstdag 

 

29 december 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur - voorganger Dhr. U. Saathof, Gastendienst 

 

31 december 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 19.00 uur - voorganger Ds. T. Alkema - Oudejaarsdienst 

 

5 januari 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur - voorganger Ds. J. Zijlstra 

 

12 januari 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur - voorganger Ds. M. de Nooijer 

 

19 januari 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur - voorganger Ds. T. 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. Bellen na 16.00 uur.  

Handelsonderneming Sanders-Stap.  

Tel: 06 55808002 

Geeft u een feestje maar u heeft geen ruimte? 

www.zaalverhuurdefeestschuur.nl  

Voor een betaalbare locatie in uw dorp. 

Camping De Drentse Monden 

Dr. Mondenweg 40 - Tel: 06 28 67 36 01 



De Streekbode  -  19 december  2019 
 

 

 

4

SPEKKEDIKKEN BESTELLEN 

Op zaterdag 28 december worden door de vrijwilligers van de 

PKN kerk spekkedikken gebakken. Een zakje met 10 stuks kost 

€7,00. Bestellen kan bij Jan de Jonge tel: 06-28882728 en ze 

zijn vanaf 10.00 uur af te halen in de jeugdhaven achter de 

kerk Het Anker.  

Kniepertjes zijn verkrijgbaar bij bloemen winkel Fleurig Wonen, 

Woninginrichting Wachtmeester, Bouwbedrijf Jan Tiems, 

Autobedrijf Tjeerdsma en Tjeerdsma Tuinmachines. Één zakje 

voor €2,50 en 3 voor €7,00.  

 

 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

Onze Sinterklaasactie was ook dit jaar weer een groot succes. We hebben 

veel kinderen en hun ouders blij kunnen maken. Naast het vele speelgoed 

hebben we gelukkig donateurs die ons ondersteunen. Aangezien we voor 

de kinderen van acht tot twaalf jaar meestal te weinig krijgen, konden we 

ook deze kinderen een fijne Sinterklaas bezorgen. We kopen vaak 

knutselspullen en stiften. Dat is altijd zeer welkom. Voor de Kerst kunnen 

we weer bonnen, voor deze keer van Slagerij Dijkstra, aanschaffen voor 

de voedselbank in Nieuw-Weerdinge. Al met al kunnen we dit jaar weer 

vele gezinnen ondersteunen. Dank aan allen voor hun inzet en gulle gaven. Zonder jullie was dit niet 

mogelijk geweest. In het nieuwe jaar beginnen we weer op 10 januari in de Badde van 10.00 tot 

15.00 uur. 

Alle vrijwilligers van de Kledingkringloop wensen jullie fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. 

 

 

 

 

 

ZWEMBAD DE WIEKE WENST U FIJNE FEESTDAGEN! 

Beste dorpsgenoten, 

Alhoewel de voorbereidingen voor het komende zwemseizoen 

achter de schermen alweer in volle gang zijn, staan nu eerst de 

feestdagen voor de deur. Wij wensen u allen hele fijne kerstdagen 

en een spetterend 2020! 
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WIE WINT DE PLUIM 2019? 

De inwoners van Nieuw-Weerdinge hebben hun kandidaat voor 

de Pluim genomineerd. 

Vervolgens heeft de Pluimcommissie de stemmen geteld en de 

volgende Nieuwweerdingers gaan door naar de finale: 

In willekeurige volgorde: 

 

De Stavo: organiseert en verzorgt gedurende het gehele jaar activiteiten voor ouderen, zoals 

wekelijks een kaartavond en een bingomiddag. Ook worden er jaarlijks reisjes georganiseerd en kan 

men aanschuiven bij het kerstdiner. 

 

Organisatie Sinterklaasintocht. Elk jaar klaren ze de klus weer. Dankzij hun inzet voor het werven 

van fondsen kunnen ze elk jaar opnieuw de intocht van Sinterklaas en zijn zwarte Pieten organiseren. 

 

Hilbrand Hummel en Gerrit de Goede: Sinds mensenheugenis bekleden deze heren, vaak samen, 

bestuursfuncties. Meer dan dertig jaar lang waren zij degenen waar voetbalclub Titan volledig op kon 

bouwen. Ook nu zijn ze nog bestuurslid van Biljartclub De Badde. 

Tijdens de Nieuwjaars receptie op vrijdag 10 januari wordt de winnaar van de Pluim bekendgemaakt. 

Deze verkiezing maakt deel uit van een gezellige avond met muziek, zang en sketches. Het is vooral 

een prachtige gelegenheid voor onze nieuwe inwoners 

om kennis te maken met elkaar en met de medebewoners 

van het dorp. 

 

 

Noteer deze datum dus alvast in uw agenda! 

De voorbereidingscommissie 

 

 

...............................................................................................................................................  

 

Mijn stem voor de pluim gaat naar: 

 

0 De STAVO 

O Organisatie Sinterklaasintocht 

O Hilbrand Hummel en Gerrit de Goede 

 

Aankruisen wie volgens u de pluim verdient en uiterlijk 28 december deponeren in de bus in de 

Badde, bij tankstation Grooten of cafetaria 't  Mondje 
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MAAK KENNIS MET DYNAMIC TENNIS 

In januari kan er op de dinsdagavond in de Mondenhal 

kennisgemaakt worden met Dynamic Tennis.  

 

Het is een dynamische racketsport die in de zaal gespeeld wordt. 

De rackets en de ballen zijn licht waardoor de belasting op de schouder-, arm- en polsgewrichten 

klein is. De spelregels, afkomstig uit de tafeltenniswereld, zorgen ervoor dat het spel zeer 

aantrekkelijk is.  

 

Dynamic tennis is eenvoudig aan te leren en kan op diverse niveaus 

gespeeld worden. U zult ervaren dat techniek, tactiek en 

uithoudingsvermogen samen komen bij deze sport. 

Meedoen? Wil je het eens proberen? Kom dan op dinsdag 7, 14 en 21 

januari naar de Mondenhal in Nieuw Weerdinge voor de 3 gratis 

kennismakingslessen. Je bent van harte welkom van 19.00 – 20.00 uur. 

Rackets en ballen zijn aanwezig. Het is fijn als je 3x keer kunt deelnemen maar lukt het een keer niet 

dan is dat geen enkel probleem.  

 

Aanmelden kan bij Petra van den Bosch, buurtsportcoach mail: p.vdbosch@emmen.nl  of tel.nr:  06 – 

11 39 43 01        

 

 

 

 

ONTDEK HET PLEKJE 

 

De opgave in de vorige Streekbode is gemaakt van de mast 

naast/achter het huis aan het Weerdingerkanaal Nz 107. Het 

leverde 9 juiste oplossingen op. Als winnaar is (trouwe deelnemer) 

Jan Timmer, uit de bus gekomen. Hij kan de bon voor een droge 

worst ophalen.  

 

In het nieuwe jaar een nieuwe opgave. Voor nu veel puzzelplezier 

met de kerstpuzzel.  

 

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 vleespakket van één van onze slagers. Veel succes!! 
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MET EEN LACH EN EEN TRAAN 

Beste dorpsgenoten, vrienden en andere patateters.  

Jeetje, hoe zeg je het. Ik weet het niet. Maar we stoppen met de 

snackbar. En als ik dit schrijf, schieten de tranen in mijn ogen……41 

jaar patatjes bakken. Tis niet niks. Begonnen in 1978 als patatboer 

na eerst jaren als matroos je leven proberen een richting te geven. 

In 1984 begonnen Edel en ik in Nieuw Weerdinge. Dat is dus al 35 

jaar dat wij frietjes voor jullie bakken. Maar waarom dan stoppen?  

Het is niet omdat we niet willen maar omdat het  lichamelijk en tussen de oren steeds zwaarder 

wordt. Dus we hebben besloten om op een andere manier nog een aantal jaren door te gaan. En dat 

zal voor velen niet leuk zijn. Ook voor ons voelt het niet prettig op dit moment. Want na 35 jaar 

hebben wij met velen een zeer leuke band opgebouwd. Toen we begonnen, kwamen veel kinderen 

een patatje eten en waarvan nu sommigen al oma en opa zijn. Wat hebben we al niet meegemaakt. 

Zoveel beleefd. Vrolijke dingen maar ook veel verdrietige. En door het delen van leuke en minder 

leuke gebeurtenissen kan ik wel zeggen dat hierdoor een zeer fijne en hechte band is ontstaan.  

Maar niet getreurd. We blijven gewoon in het lekkerste dorp van Drenthe, maar we gaan een nieuwe 

richting inslaan. We gaan verder als “kroketten atelier.”  Wat houdt dat in!!!!! We worden een 

dagzaak met de intentie van een kroketten bistro/ atelier. Jullie kunnen bij ons nog steeds heerlijk 

happen en snappen in de vele soorten kroketten. Geserveerd met bijpassende garnituur en sausjes. 

Enkele van onze eigengemaakte ambachtelijke snacks blijven in het assortiment. En een frietje bij uw 

kroket is ook mogelijk. Alleen anders. Geen andere snacks meer, zoals hamburger, loempia, 

gehaktbal, frikandel, mexicano, patatje oorlog, speciaal enz.  Ook alle patat specialiteiten gaan 

verdwijnen. Voor afhalen is het alleen mogelijk om onze kroketten en ambachtelijke snacks te 

bestellen met eventueel een zak friet. En bijzondere in eigen keuken gemaakte sausjes.  

Ook lekker smikkelen bij ons blijft mogelijk, alleen het is allemaal even anders. Minder keus maar net 

zo lekker als altijd. Wij kunnen zeggen dat we veel inwoners van ons dorp groot gebracht hebben. En 

ik weet zeker dat er een fantastische band is opgebouwd. Hoe trots zijn wij op onze jeugd, die we 

door de jaren heen met veel plezier hebben laten genieten. We hebben gelachen, getreurd en 

gehuild met de jaren. Want dat is zo belangrijk op een klein dorp. En gewoon blijven komen 

kinderen. Altijd welkom.  

Maar we gaan verder als KrokettenKunst:  - als kroketten atelier/bistro met straks in de zomer onze 

kroketten tuin, - leveren van kroketten door heel Nederland aan genieters, - leveren aan de 

gastronomie. (Om hun gasten te verwennen met het beste wat je op kroketten gebied kunt hebben), 

- www.krokettenkunst.nl,  - Gewoon doen wat ik al jaren graag wil.  

Edel en ik bedanken jullie allemaal voor het vertrouwen, waar we nog iedere dag van genieten en we 

hopen jullie straks nog regelmatig te zien. Dit jaar maken we uit tot en met 22 december. Dan 2 

januari gaan we beginnen met “KrokettenKunst”.  

 

Knuffel allemaal. Edel, Rien en onze zoon Robby.   
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PEDICURESALON INA KNOL SLUIT BINNENKORT HAAR DEUREN 

Ik heb besloten, na 25 jaar voetverzorging, per 1 januari 2020 te stoppen met 

mijn pedicurepraktijk. Ik kijk terug op 25 mooie jaren waarin ik met heel veel 

plezier gewerkt heb. Ik ben dan ook dankbaar voor al het vertrouwen wat in 

mij is gesteld in al die jaren. Een mooie klantenkring met hele lieve gezellige 

mensen. De fijne gesprekken.  

Ik zal het zeker gaan missen. Maar ook dit zal gaan wennen en zal er tijd zijn 

voor andere leuke dingen. Dit alles neem ik in gedachten mee naar de 

Rietlanden. Dank jullie wel voor 25 mooie jaren.  

 

Ina Knol. 

 

 

 

 

 

UITNODIGING FLEURIG WONEN 

NIEUWSJAARSBORREL  

 

Afscheid van mijn droom, mijn passie….het blijkt 

werkelijkheid geworden. Opnieuw moet ik loslaten.  

 

Deze keer mijn winkel die ik jaren geleden startte 

samen met mijn grote liefde. Het (noodgedwongen) 

sluiten van de deur doe ik nu alleen. 21 december 

sluit voorgoed de deur.  

 

Het doet zoveel pijn! Wat ik meeneem is de warmte, steun  en kracht van ieder die er was als klant, 

als mens. Vanuit mijn hart dank ik u allen. Het blijven kostbare jaren die ik meeneem naar de 

toekomst.  

 

Met een Nieuwjaarsborrel op 7 januari, 19.00 uur – 20.00 uur wil ik u graag ontvangen om 

persoonlijk afscheid te nemen van mijn klantenkring die mij zo dierbaar was. Groet, Linda Feringa. 
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WEEK VAN GEBED 2020 IN HET TEKEN VAN HET BUITENGEWONE 

“Buitengewoon” is het thema voor de Week van Gebed 2020 voor de eenheid van christenen, 

aangedragen door christenen van Malta. Ieder jaar wordt het thema door een ander land 

voorbereid. De jaarlijkse gebedsweek 2020 vindt plaats van 19 tot 26 januari. Christenen in de hele 

wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid. Ook dit jaar willen de 

kerken u uitnodigen om samen te bidden. Daarnaast staan we in deze week gezamenlijk stil bij de 

buitengewone gastvrijheid die kenmerkend was voor de aankomst van Paulus op Malta, waar hij 

schipbreuk leed. We hopen dat dit ons ook als kerken verder inspireert om “buitengewoon gastvrij” 

te worden in de Monden. Deze “Buitengewone vriendelijkheid”  willen we ook graag met u delen als 

kerken. We nodigen u uit om met ons te bidden op één of meerdere avonden die wij als 

gezamenlijke kerken uit Valthe, Nieuw-Weerdinge, Exloërmond en Valthermond houden. 

 

Zondag 19 januari 16:00 uur, Protestantse Gemeente te Nieuw-Weerdinge (Neem een warme jas mee)            

Maandag 20 januari 19:00 uur, Baptisten Gemeente te 2e Exloërmond                                                                                                                                        

Dinsdag 21 januari 19:00 uur, Nieuw-Apostolische kerk te 2e Exloërmond                                                                                          

Woensdag 22 januari 19:00 uur, Baptisten Gemeente te Nieuw-Weerdinge                                                                                                                    

Donderdag 23 januari 19:00 uur, Protestantse Gemeente te 2e Exloërmond                                                                                                

Vrijdag 24 januari 19:00 uur, Protestante Gemeente te Valthe-Valthermond, locatie Valthe “Bethelkerk”                                                                                               

Zaterdag 25 Januari 19.00 uur, Baptisten Gemeente te Valthermond                                                                                                                                    

                                                                      

De duur van deze avonden zal ongeveer drie kwartier zijn en de inhoud zal verschillend zijn.                                                      

Na deze gebedsavonden is er nog tijd en ruimte om onder het genot van koffie of thee na te praten of verder 

kennis te maken. Mensen zijn uitgenodigd om (eventueel ook anoniem) gebedspunten aan te dragen via het 

hiervoor aangemaakte en vertrouwelijke emailadres: wiljijvoormijbidden@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

BEDANKT!!  

  

Bij deze willen wij graag iedereen bedanken voor alle hulp en steun, 

in welke vorm dan ook, die wij hebben gekregen tijdens de 

Sinterklaasintocht. De afgelopen jaren staan wij ervan te kijken 

hoeveel mensen ons een warm hart toedragen, daar zijn wij als 

Stichting, u enorm dankbaar voor. Zonder sponsoren en steun lukt 

het ons namelijk niet om de intocht neer te zetten en er weer een 

mooi kinderfeest van te maken. 

  

Stichting Sinterklaas Intocht Nieuw-Weerdinge  
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KersKersKersKerstnachtdiensttnachtdiensttnachtdiensttnachtdienst in ‘De Badde’in ‘De Badde’in ‘De Badde’in ‘De Badde’    24242424----12121212----2019201920192019 

 

    
    

‘Het verhaal van de herder’‘Het verhaal van de herder’‘Het verhaal van de herder’‘Het verhaal van de herder’    
AAAAanvang 21.30 uuranvang 21.30 uuranvang 21.30 uuranvang 21.30 uur. . . . Vanaf 21.00 uur inloop met koffie en theeVanaf 21.00 uur inloop met koffie en theeVanaf 21.00 uur inloop met koffie en theeVanaf 21.00 uur inloop met koffie en thee. . . .     
    

Iedereen is welkom! Iedereen is welkom! Iedereen is welkom! Iedereen is welkom!     
Muzikale begeleiding door Henrieke Meijerink en Jan SikkenMuzikale begeleiding door Henrieke Meijerink en Jan SikkenMuzikale begeleiding door Henrieke Meijerink en Jan SikkenMuzikale begeleiding door Henrieke Meijerink en Jan Sikken    
Medewerking van Zanggroep ‘FundamentMedewerking van Zanggroep ‘FundamentMedewerking van Zanggroep ‘FundamentMedewerking van Zanggroep ‘Fundament’ uit Klazienaveen’ uit Klazienaveen’ uit Klazienaveen’ uit Klazienaveen    

    
Spreker: A. van Elten Spreker: A. van Elten Spreker: A. van Elten Spreker: A. van Elten ––––    NieuwNieuwNieuwNieuw----WeerdingeWeerdingeWeerdingeWeerdinge    

    
Organisatie: Protestantse gemeente NieuwOrganisatie: Protestantse gemeente NieuwOrganisatie: Protestantse gemeente NieuwOrganisatie: Protestantse gemeente Nieuw----Weerdinge/RoswinkelWeerdinge/RoswinkelWeerdinge/RoswinkelWeerdinge/Roswinkel    

in samenwerking met de vrijwilligers van ‘De Badde’in samenwerking met de vrijwilligers van ‘De Badde’in samenwerking met de vrijwilligers van ‘De Badde’in samenwerking met de vrijwilligers van ‘De Badde’    
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