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DE GENOMINEERDEN VOOR DE PLUIM 2015 ZIJN BEKEND!
De Pluimcommissie heeft zich weer gebogen over de
inzendingen van de inwoners van Nieuw-Weerdinge. De
inzenders hebben weer hun best gedaan door hun kandidaten
naar voren te schuiven. Uiteindelijk zijn de volgende nominaties
uit de bus gekomen:
* Straatcoach Luuk Rengers. Hij is sinds enige jaren als
vrijwilliger actief als Straatcoach. Door zijn inzet zijn al vele
problemen opgelost.
* De paasvuurbouwers. Zij houden al jaren een oude traditie in ere door elk jaar het snoeihout in het
dorp te verzamelen en om te vormen tot een groot paasvuur.
* De Vrijwilligers van De Badde. Deze vaste groep vrijwilligers zorgt ervoor dat de inwoners van het
dorp alle dagen en avonden van de week met hun activiteiten terecht kunnen in De Badde.
Maar wie op 15 januari er met de felbegeerde pluim gaat strijken bepaalt u als inwoners van NieuwWeerdinge. Vul onderstaande strook in en gooi deze uiterlijk 18 december in een van de
stembussen. Ze staan vanaf 2 december weer op de volgende adressen:
* Tankstation Grooten
* Snackbar 't Mondje en
* De Badde
__________________________________________________________________________________
De Pluim moet gaan naar:
O
Luuk Rengers
O
De Paasvuur bouwers
O
De vrijwilligers van De Badde
Kruis de genomineerde van uw keuze aan en deponeer het strookje uiterlijk 18 december in een van
de stembussen.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
6 december
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
13 december
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
m.m.v. “Samen op Weg” koor
Baptisten gemeente de Open Poort:
6 december
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Alkema
Heilig Avondmaal
13 december
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. van der Struik

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

Te koop: Grote boereneiken kast, 6 delig, 4 laden,
L3,40cm, H1,70cm en D0,50cm.
Een z.g.a.n. partytent, 1 keer gebruikt, in een
passende kist, 6x3m.
Tel. 06 40842970

Te koop: Brandhout:
€ 20,-- per m³.
Tel. 06 28562678

Hovenier in opleiding biedt zich aan, voor
onderhoud, snoeiwerkzaamheden, bladruimen
en/of winterklaar maken van uw tuin.
Martijn Naber 06 37421903
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WERKGROEP DORPSOVERLEG NIEUW-WEERDINGE

Geslaagde dropping in Grolloo vanuit de Brede School
Op vrijdag 20 november was er een dropping voor onder andere jongeren uit Nieuw-Weerdinge. De
jongeren werden in verschillende groepen met een begeleider gedropt in het bos. Het was aan de
jongeren om de weg weer terug te vinden. Het eerste stuk moest er worden kaart gelezen,
vervolgens konden ze de weg vervolgen met behulp van een kompas. Bij het tweede punt
aangekomen was er voor iedereen wat te drinken. Vervolgens moesten de jongeren de weg terug
vinden met het kompas en de woorden Noord/Oost. Uiteindelijk hebben alle groepen met enige
vertraging de weg weer terug gevonden. Na een warme chocolade melk of wat fris was het tijd om
weer naar huis te gaan. Kortom een erg geslaagde avond!

Rondleiding op het politiebureau vanuit de Brede School
Op vrijdag 11 december om 19:30 uur is er voor jongeren een rondleiding op het politiebureau.
Erwin Kuper, de wijkagent zal de jongeren rondleiden door het gebouw. De jongeren mogen onder
anderen een kijkje nemen in de ME-Bus, in de cellen en de plek waar foto’s, blaastesten en
vingerafdrukken worden genomen. In het verleden is er vaker een rondleiding geweest wat bij veel
jongeren in de smaak viel. Zit jij op het voortgezet onderwijs en wil jij ook mee? Dat kan! Neem dan
contact op met Kim de Vries van het jongerenwerk. Dat kan telefonisch, via de mail of facebook.
Telefoonnummer: 06-30234011 E-mailadres: jeugd@dorpenzorg.nl

Jeugdsoos de Badde
Jeugdsoos de Badde is elke maandag tot en met donderdag geopend vanaf 19:00 uur. De soos sluit in
ieder geval om 21:30 uur. Indien er geen tot weinig bezoekers zijn sluit de soos eerder zijn deuren.
Veel jongeren hebben een bijbaantje of zijn lid van een sportvereniging, waardoor het niet nodig is
dat de soos de hele avond geopend is. Daarnaast is ook vrijdagmiddag van 14:30 tot 16:30 uur de
soos open. De soos wordt gedraaid door vrijwilligers met ondersteuning op de achtergrond door het
jongerenwerk. Vrijwilligers, kunnen we altijd gebruiken. Mocht je hier belangstelling voor hebben,
neem dan contact op met Kim de Vries, 06-30234011 of via jeugd@dorpenzorg.nl
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De activiteiten voor december.

De onderbouw:
Dinsdag 1 december: Sinterklaasvoorstelling voor peuters en kleuters
in de Badde van 14.00-15.00 uur. De kinderen gaan hier met de
scholen, Calimero en peuterspeelzaal naar toe.
De bovenbouw:
Vrijdag 4 en 11 december van 15.30-16.30 uur in de Badde, The Voice
of Xmas

Dinsdag 29 december
Tafeltennisfeest in gymzaal Heckningecamp 26 in Angelslo.
Groep 5/6 van 10.00-12.00 en groep 7/8 van 13.00-15.00 uur
__________________________________________________________________________________

Te Koop.

-

Vanaf maandag 7 december !!!!

Blauw spar Omorika

Koreanna

Van klein tot groot.
Tevens weer zeer mooie Nordmann dennen. In diverse maten.
Vanaf 9.30 uur geopend. Zondags gesloten.
Op zaterdag 12 en 19 december staat de koffie
weer klaar.

Fedde Oosting
www.oostingsbomen.nl
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DE STORMVOGELS WAREN IN DE BADDE
Op 20 november leek het
bij de Badde een invansie
van zeerovers.
Het bestuur van MFC de
Badde organiseerde een
voorstelling verzorgd door
het Piratenkoor De
Stormvogels uit Emmen.

Dit befaamde koor treedt regelmatig overal op in Nederland en in andere landen van Europa, zoals
eens per twee jaar in Letland. En nu was de Badde in ons dorp aan de beurt.

De publieke belangstelling viel wel tegen, maar de aanwezigen hebben toch kunnen genieten van
een prachtig concert met een brede keur aan nummers die allemaal op een of andere manier te
maken hadden met de zee en de zeevaart.
De prachtig uitgedoste zangers werden begeleid door een band met gitaar- en accordeonspelers en
een drummer.
Zo'n optreden is zeker voor herhaling vatbaar.
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BOUW NIEUWE WONINGEN IN NIEUW-WEERDINGE VAN START.
Lefier bouwt 12 nieuwe woningen aan het Achterdiep in Nieuw-Weerdinge. De voorbereidingen voor
de bouw van de eerste zes zijn in volle gang. Ook worden er woningen gesloopt. De sloop en
nieuwbouw zijn onderdeel van de dorpsvernieuwing in Nieuw-Weerdinge.
Nul-trede woningen
De nieuwe woningen aan het Achterdiep in Nieuw-Weerdinge zijn zogenaamde ‘nul-trede woningen’,
met een slaapkamer en badkamer op de begane grond en twee slaapkamers op de eerste
verdieping. Daarmee zijn ze geschikt voor kleinere huishoudens van alle leeftijden. De woningen
worden energieneutraal gebouwd, waardoor de kosten voor elektra en gas laag zijn. In juli van dit
jaar leverde Lefier al vier vergelijkbare woningen op aan de J. Lokkerstraat.
Start bouw
De voorbereidingen voor de bouw van de eerste zes zijn al in volle gang. Naar verwachting krijgen de
nieuwe bewoners in juni 2016 de sleutel. Op de plek van het blokje dat er nog staat (Achterdiep 51
t/m 65) komen ook nog eens zes woningen van hetzelfde type. Zodra de huidige bebouwing is
gesloopt begint de bouw van deze woningen. De verwachting is dat deze zes woningen na de
zomervakantie 2016 klaar zijn.
Verhuur
De eerste zes woningen zijn al verhuurd.
De tweede zes woningen worden
aangeboden aan kandidaten die een optie
hebben op deze woningen, volgens de
spelregels voor woningtoewijzing. Wilt u
ook in aanmerking komen voor deze
woningen, dan kunt u via de website wwww.lefier.nl een optie nemen op het cluster J.
Lokkerstraat/Achterdiep.
Slopen van woningen
De komende periode worden de leegstaande blokjes aan de J. Lokkerstraat en lege 2-onder-1
kapwoningen in de nabijheid gesloopt. De bedoeling is om dit nog voor de feestdagen uit te voeren.
Daarbij probeert Lefier de overlast tot een minimum te beperken.
Dorpsvernieuwing Nieuw-Weerdinge
In de toekomst verandert de bevolking van Nieuw-Weerdinge en daarmee ook de vraag naar een
woning. Om te zorgen dat Nieuw-Weerdinge 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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Huisje bij het derde kruisdiep
Wie weet waar dit huisje precies heeft gestaan en wie zijn de mensen die ervoor
staan?
Reactie naar vriessoer@kpnmail.nl of tel: 0591521367
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VOORTGANG HERSTEL VAN DE WENKE
17 November 2015 heeft loonbedrijf E. Groenwold in Nieuw-Weerdinge opdracht gekregen om
werkzaamheden in wandelpark de Wenke uit te voeren samen met BTL, om het park weer wat te
fatsoeneren. Echter kunnen ze momenteel nog niets uitvoeren i.v.m. de vele regenval en de
daardoor te natte grond. Zo gauw het enigszins kan, zullen de werkzaamheden gestart worden.
Er wordt dus gewerkt aan het herstel van het park, maar we moeten nog even geduld hebben i.v.m.
het weer.
W. Katoen.
SPECIALE KERSTEDITIE VAN JAMSESSIE / OPEN PODIUM DE MONDEN IN MFC DE BADDE
Zondag 13 december van 13:30 uur – 18:00 uur is er weer een Jamsessie in Multi Functioneel
Centrum de Badde, in Nieuw-Weerdinge. Deze keer een speciale Kersteditie. Muzikanten laten
verschillende soorten muziek bij voorkeur met een kersttintje horen aan het aanwezige publiek.
Iedereen is van harte welkom om te komen spelen of te genieten van al het live muziek en tevens is
de bar geopend voor diverse drankjes en snacks.
Meedoen?
Zing jij of ben je een drummer, gitarist, bassist, toetsenist of speel je een ander instrument? Kom dan
mee doen! Ook beginnende bandjes zijn welkom om te komen spelen deze middag. Het gaat niet per
se om live muziek. Het gaat niet om hoe goed iemand is, maar om de ervaring en gezelligheid! Met
elkaar op een laagdrempelige manier muziek maken en opdoen van podiumervaring is het doel. We
willen op de jamsessie vooral beginnende muzikanten de mogelijkheid bieden om een nummer(s) te
laten horen. Afhankelijk van wat je wilt
neem je teksten en/of
akkoordenschema’s mee en overleg je
met de sessieleider om te kijken of er
andere muzikanten met je mee kunnen
spelen. Er is tijdens de sessie een
backline aanwezig. Wel graag zelf je
blaasinstrument(en) meenemen.

Meer informatie?
Kim de Vries
Jongerenwerker, Dorpenzorg

jeugd@dorpenzorg.nl
06-30234011
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SKW ORGANISEERT………………..
SKW organiseert samen met Linda van Fleurig wonen een
gezellige avond. We gaan dan een kerststuk maken.
Woensdag 16 december om 19.30 tot ongeveer 22.00 uur
in de Badde.
Kosten hiervoor zijn, kerststuk met lampjes € 22,50 en zonder lampjes €17,50.
Koffie en thee zijn gratis. Lijkt het je leuk en wil je meedoen, geef je dan op via de app bij Karin van
Dijken 06 15439322 of via een briefje met naam en telefoonnummer in de brievenbus nummer 3 in
de Badde.
Opgave voor 9 december.
VOL =VOL

BEDANKT
Ik wil de inwoners van Nieuw-Weerdinge en Roswinkel bedanken voor hun
bijdrage aan
de COLLECTE voor ALZHEIMER, die €400,82 heeft opgebracht.
Nogmaals bedankt!
De collecte organisator van
ALZHEIMER NEDERLAND

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
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STEM OP v.v. TITAN!!
Voetbalvereniging TITAN is kanshebber voor een ”Steuntje in de rug”, een initiatief van Rabobank
Emmen-Coevorden. Samen met 7 andere sportverenigingen en – initiatieven zijn wij genomineerd en
de 3 verenigingen die op 13 december de meeste stemmen hebben verzameld kunnen een bedrag
winnen dat kan oplopen tot € 1.250,-. Heel veel geld voor een vereniging.
Daarom willen wij u vragen om op ons te stemmen. Dat kan als u een rekening heeft bij de Rabobank
en beschikt over internetbankieren. Stemmen is eenvoudig en als u onderstaande stappen volgt is
het in 3 minuten gepiept.
•

Ga naar www.rabobank.nl/emmen-coevorden of Google op “rabo emmen” of
o Ga naar www.rabobank.nl
o Klik op “Kies uw bank”
o Zoek op “Emmen” en [enter]

•

Klik nu op “Wie verdient een steuntje in de rug?”

•

Klik op de foto van v.v. Titan en klik dan op de button “Stemmen”

•

U kunt nu inloggen

•

Klik vervolgens op “Sport”, kies voor “v.v.Titan” en bevestig uw stem.

Als u dit voor ons wilt doen dan zijn wij u reuze dankbaar!!
En nu u toch ingelogd bent: het Kleve-project in genomineerd in de categorie Maatschappij. Stemt u
ook direct even op hen?
U kunt per rekeningnummer in elke categorie één stem uitbrengen. Dus als u meerdere
rekeningnummers heeft dan kunt u vaker stemmen.
Nogmaals, reuze bedankt!!
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SUCCESVOLLE 8e EDITIE MIDWINTERSHOW
De organisatie van de Midwintershow blikt terug op een zéér geslaagd weekend. Gedurende 3 dagen
lang konden bezoekers kennismaken met 24 enthousiaste ondernemers en hun producten/diensten.
Er zijn meer dan 1.700 bezoekers bij Woninginrichting Wachtmeester geweest. Bezoekers gaven aan,
dat ze de show prachtig, veelzijdig, gezellig en verrassend vonden.
Tijdens de Midwintershow maakten de bezoekers kans op één van de mooie prijzen die beschikbaar
waren gesteld door de deelnemende ondernemers.
De hoofdprijs, een gloednieuwe zwarte Sparta Pick Up Herenfiets, is gewonnen door Inge v.d. Sluis.
Inge heeft de fiets dankbaar in ontvangst genomen van Remmelt Pals & Trijnie Klok van Pals
Tweewielers
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