De Streekbode - 23 december 2010

GREPEN UIT HET VERLEDEN
IJspret, februari 1929 te Nieuw-Weerdinge.
Op de hardrijderij met paren te Nieuw-Weerdinge was één der hindernissen het steken van een
vlaggetje in een stoof. Men leverde er gratis menig kluchtig toneeltje bij.

1

De Streekbode - 23 december 2010

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
24 december
Plaats: Roswinkel
Tijd:
20.00 uur, voorganger: ds. Van Elten
Kerstnacht
24 december
Plaats: Mondenhal
Tijd:
22.30 uur, voorganger: ds. Van Elten
Kerstnacht
25 december
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten
Gloria Patri
26 december
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten
31 december
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten
Baptisten Gemeente De Open Poort:
24 december
Plaats: Mondenhal
Tijd:
22.30 uur, spreker: ds. Pflaum
Kerstnacht
25 december
Tijd:
9.30 uur, spreker: ds. Pflaum
26 december
Tijd:
9.30 uur, spreker: ds. Pflaum
31 december
Tijd:
9.30 uur, spreker: ds. Pflaum
Tijd:
19.00 uur, ds. Pflaum
Oudejaarsdienst

DE BADDE GESLOTEN
Van 23 december t/m 2 januari is De Badde gesloten
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OUD PAPIER OBS ‘T KOPPEL
Hallo inwoners van Nieuw-Weerdinge.
Hierbij de volgende data voor 2010/2011.
Noteer ze alvast op uw kalender!
22 december
2010
26 januari
2011
23 februari
2011
23 maart
2011
27 april
2011
25 mei
2011
22 juni
2011
27 juli
2011
De maand augustus wordt er niet ingezameld i.v.m. de schoolvakantie.
28 september
2011
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Vr. gr.
Tina Bosklopper
Coördinator oudpapier Obs ‘t Koppel Nieuw-Weerdinge

SPEKDIKKENACTIE
Chr. Gem. koor “Gloria Patri”
Tussen kerst en oudjaar gaan we weer onze bekende spekdikken bakken.
Ze kosten per 5 stuks € 3,00
per 10 stuks € 5,00
Uw bestelling zien we graag tegemoet vóór 25 december.
Verkoop en bezorging is vanuit “De Rank” op
dinsdag 28 december van 10.00 – 17.00 uur en op
woensdag 29 december van 10.00 – 14.00 uur

CURSUS ENGELS – SKW NIEUW-WEERDINGE
Voor die cursus Engels zijn er drie plekken vrijgekomen.
De cursus wordt van 09.30 – 11.45 uur op een donderdagochtend in De Badde door dhr. B. Baas
gegeven.
De cursus begint weer op donderdag 13 januari 2011 en de kosten zijn 50 euro voor 10 lessen plus
wat extra kosten voor het lesmateriaal.
Enige voorkennis van de Engelse taal is een vereiste.
Voor meer informatie bel Ginie de Vries of Allan Prosser in De Badde.
Tel.nr. 0591 521733
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KNIEPERTJES- EN ROLLETJES ACTIE TEN BATE VAN DE PROTESTANTSE
GEMEENTE NW-WEERDINGE/ROSWINKEL
U kunt ze weer bestellen, de zelf gebakken kniepertjes en rolletjes.
3 zak kniepertjes
voor € 5,-3 zak rolletjes
voor € 5,-U kunt uw bestelling doorgeven aan:
Mw. Pepping 0591 521468
Mw. Boerma 0599 481726
U kunt uw bestelling afhalen bij de kerk.

WIJNGENOT

Portemonnee

Afgelopen augustus bracht ik een bezoek aan enkele wijnbouwers in het Ahrgebied. Dit ligt zon 100
kilometer ten zuiden van Köln. We hadden daar een bespreking over een te organiseren wijnreis
volgend voorjaar voor een lang weekend. De Ahr staat bekend om zijn
heerlijke rode wijnen. En vooral de omgeving is schitterend.
Dit wijnweekend zal dan ook het neusje van de zalm zijn voor liefhebbers van
een goed glas wijn en lekker eten. Gesprekken met wijnbouwers, kelder
bezichtigen en wandelingen door de wijngaarden.
Tijdens een wandeling met Ger Stodden, wijnbouwer behorende tot de top
100 van Duitsland, liep een groep toeristen voor ons door de wijngaard. Dat
je dan om te proeven een enkele druif plukt om te proeven is geen bezwaar.
Maar deze mensen plukten hele trossen van de ranken, om ze daarna
achteloos weg te gooien. De heer Stodden liep naar de groep toeristen toe en
vroeg aan enkele mensen of ze hun portemonnee bij zich hadden. Ja,
natuurlijk. Maar wat wou u daarmee.
“Ik wou graag een greep in jullie portemonnee doen, als jullie daar niets op tegen hebben”.
Een beetje verontwaardigd werd er gereageerd. Wat hij wel niet bezielde.
Nou, heel eenvoudig, jullie trekken hele trossen druiven van de ranken. En die trossen daar moet ik
mijn brood verdienen. Dus ik dacht, als jullie zo wild met mijn druiven omspringen, dan mag ik ook in
jullie portemonnee graaien.
OEI, ja daar hebben we niet bij nagedacht. Na een welgemeend excuus en een leuke uitleg over de
wijngaard vervolgden de toeristen hun weg door de wijngaarden. Een ervaring rijker.
Groet Rien.

VUURWERKOVERLAST KUNT U MELDEN
In de Zuid Oosthoek van onze provincie zijn we weer bezig met
controles op vuurwerkoverlast.
Heeft u last van het veel te vroege geknal van vuurwerk, geef dit dan
door via telefoonnummer 0900-8844.
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Stuur de complete puzzel, al dan niet volledig ingevuld, voor 5 januari 2011 naar:
K. Schimmel - Weerdingerkanaal NZ 187 - 7831 HN Nw. Weerdinge
Onder de inzenders van de juiste zin wordt een leuke prijs verloot.
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DE DREUMESUURTJES IN NIEUW-WEERDINGE
De dreumesuurtjes in Nieuw-Weerdinge. Nieuwe deelnemers zijn welkom!
Vooral de eerste groep is (te) klein.
Het dreumesuurtje is een gezellig uurtje voor ouders of oppas met hun jonge kinderen.
Er wordt o.a. gezongen, gespeeld en geknutseld en voorgelezen (met de groep 2 - 4 jarigen).
De toegang is gratis en u hoeft zich niet op te geven van te voren.
Met ingang van 1 januari vindt het dreumesuurtje plaats in de peuterspeelzaal in de Badde.
Ook de tijd is een beetje gewijzigd.
Voor 1 - 2 jarigen en hun ouder/oppas van 9.15 - 10.15 uur en voor de 2 jarigen en ouder (ook peuters
zijn van harte welkom!) van 10.30 - 11.30 uur.
Tot ziens op het dreumesuurtje!
Voor informatie; t.fietje@bibliotheekemmen.nl
Met vr. groet, Tineke Fietje

AAMBEIEN: ZO ZIT HET (BETER)
Aambeien zijn lastig en pijnlijk. Het zijn uitgerekte en opgezette bloedvaatjes, die zich in een kluwen in
het kanaal voor de anus bevinden. Bij een uitgezakte kluwen is er sprake van uitwendige aambeien.
Het eerste symptoom is vaak een beetje ‘vers bloed’ bij de ontlasting en last van wat afscheiding,
irritatie en jeuk.
Aambeien kunnen ontstaan door een moeilijke stoelgang (verstopping, diarree, verslapping van de
bekkenbodemspier, of zwangerschap. Ook bij het ouder worden krijgen aambeien meer kans.
Hoe zijn de klachten te voorkomen?
Probeer verstopping te voorkomen door vezelrijk te eten (groenten, fruit, volkorenproducten) en veel te
drinken (minimaal zes tot acht glazen per dag). Lichaamsbeweging in de vorm van sport of een
dagelijkse wandeling kan ook heilzaam werken. Ga verder onmiddellijk naar toilet wanneer u
aandrang voelt. Blijf niet te lang op het toilet zitten en probeer niet te persen. Was na de stoelgang de
anus met lauw water zonder zeep. Gebruik voor het droogmaken een zachte handdoek of zacht
toiletpapier. Merkt u dat u gevoelig reageert op prikkelende stoffen als alcohol, scherpe kruiden, koffie,
koolzuurhoudende dranken of chocolade, beperk dan het gebruik daarvan.
Zelfzorg
Als er reeds sprake is van (geringe) klachten, heeft Kring-apotheek aan de markt zalven en zetpillen
ter verbetering van de klachten. Gaan aambeien gepaard met jeuk en pijn, dan bestaat er ook een
beschermende zalf of zetpil, met een plaatselijk licht verdovende stof.
Ook over aambeien kunt u altijd advies vragen in Kring-apotheek aan de Markt. U bent van harte
welkom!
Meer informatie: vraag naar de folder ‘Aambeien’ of kijk op www.kring-apotheekaandemarkt.nl
Robert Scheper, apotheker
Kring-apotheek aan de Markt, Ter Apel
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LAATSTE OPROEP VOOR HET BESTELLEN VAN REFLECTERENDE HUISNUMMERPLATEN
De verstrekking van de reflecterende huisnummerpalen met een bijdrage van Plaatselijk Belang loopt
ten einde. Tot 22 december 2010 kunt u nog een paal bestellen door overmaking van € 12,50 op
rekening 34.59.16.352 van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge met vermelding van straat en
huisnummer. Na deze datum zijn de palen nog wel te verkrijgen, maar kosten dan 36,50. Dus wilt u
nog een reflecterende huisnummerpaal, bestel dan op tijd!
Ook kunt u natuurlijk lid worden van Plaatselijk Belang. Dit kan door u op te geven via het e-mail
adres plaatsbelang@hetnet.nl. De contributie bedraagt minimaal € 3,50 per jaar, meer mag
natuurlijk altijd. Wij besteden het geld goed in het dorp en u versterkt ons er erg mee. Wanneer u
zich opgeeft, dan ontvangt u een brief met daarin de gegevens over het overmaken van de
contributie of u geeft een machtiging, dat wij het ieder jaar van uw rekening afschrijven.
Heeft u ook al eens op www.nieuw-weerdinge.com gekeken?

NIEUWJAARSBAL IN DE BADDE
Zaterdag 8 Januari 2011 is er dansen in De Badde.
Aanvang 20.00 uur
Iedereen een prettige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar gewenst!

PRIJSWINNAAR MIDWINTERSHOW-PRIJSVRAAG
Een, tot aan de rand toe, gevulde mand
nam mevrouw Pepping uit NieuwWeerdinge mee naar huis als winnares
van de gratis prijsvraag tijdens de
onlangs gehouden Midwintershow in
Nieuw-Weerdinge. Tijdens de show
presenteerden 20 deelnemers uit
Nieuw-Weerdinge en Roswinkel zich in
het pand van Woninginrichting
Wachtmeester.
Drie dagen vol demonstraties,
workshops en modeshows trokken
meer dan duizend bezoekers.

7

De Streekbode - 23 december 2010

HANDELSONDERNEMING BARENKAMP SPONSORT DAMES 1 SELECTIE
VOETBALVERENIGING NWVV/TITAN
Afgelopen vrijdag heeft de Dames 1 selectie van voetbalvereniging NWVV-Titan uit handen van Dhr.
Barenkamp eigenaar van Handelsonderneming Barenkamp uit Emmercompascuum nieuwe
presentatie polo's in ontvangst mogen nemen. Deze polo's zullen gedragen worden tijdens de
wedstrijddag en bij andere officiële gebeurtenissen waar de Dames 1 selectie zich presenteert. De
Dames zijn zeer content met deze mooie geste.

Op de foto poseren:
Achterste rij: Dhr. Barenkamp ( sponsor ) Annabelle Spieard, Rowan Jorna, Lisa Sanders, Annet Kort,
Daniëlle Kamies, Raymond Jorna ( trainer-coach )
Voorste rij: Mark Wachtmeester ( grensrechter ) Mariska Dexter-Duitscher, Suzanne IJken, Wendy
Sanders, Marchien Naber, Nathalie Barenkamp, Mandy Super, Judith Alting.\
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Nieuw in NIEUW-WEERDINGE
JIU-JITSU voor SENIOREN (M/V)

Heb je vroeger altijd aan JUDO en/of JIU-JITSU gedaan en ben je alweer een tijdje gestopt. Heb je
weer eens zin om te beginnen grijp dan nu je kans……
Wat staat er te gebeuren?

Niesko Veenker : 3e dan JIU-JITSU en 3e dan JUDO start vanaf woensdag 5 januari 2011 met het
geven van JIU-JITSU lessen. Iedereen vanaf 15 jaar met JUDO en/of JIU-JITSU ervaring is van harte
welkom bij:
GEN-DO-JU, Mondenhal te Nieuw-Weerdinge
TIJDSTIP:
Vanaf woensdag 5 januari:

20.00 u – 21.00 u – JUDO
21.00 u – 22.00 u – JIU-JITSU

Spreekt je dit aan kom dan woensdagavond vanaf 20.00 uur lekker trainen.
Mocht je geen ervaring hebben en lijkt het je toch leuk, ook dan ben je van harte welkom.
Tot dan!!!
Voor vragen kun je terecht bij :
John Stavast
Mob. 06 – 20 02 91 15
Voorzitter Judovereniging Gen-Do-Ju
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