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GENOMINEERDEN VOOR DE PLUIM 2017 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:
In willekeurige volgorde:
•

Rien Prinsen, zet Nieuw-Weerdinge op de kaart met zijn kroketten

•

Henk Hofman, vanwege zijn inzet als vrijwilliger voor v.v. Titan

•

De Paasvuurbouwers, zorgen elk jaar weer voor het behouden van een traditie

Maar wie er op 12 januari 2018 met de felbegeerde Pluim gaat strijken bepaalt u als inwoner van
Nieuw-Weerdinge. Vul onderstaande strook in en gooi deze uiterlijk 23 december in een van de
stembussen. Ze staan vanaf 18 november weer op de volgende adressen:

•

Tankstation Grooten

•

Snackbar 't Mondje en

• MFC De Badde
--------------------------------------------------------------------------------------------Mijn kandidaat is:
O Rien Prinsen
O Henk Hofman
O Paasvuurbouwers
Kruis de genomineerde van uw keuze aan en deponeer het strookje uiterlijk 23 december in een van
de stembussen.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
26 November
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten
3 december
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
26 November
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. R. Ham
3 december
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Heilig Avondmaal

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
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ONTDEK HET PLEKJE
De foto, links, is gemaakt aan het
weerdingerkanaal zz van de trap en deel
terrasafscheiding (met vogel) van de flat.
Egge Groenwold, Binie Baas, G.Eshuis en
Maik Grooten wisten de juiste plek te
raden. Waar is de foto, rechts, gemaakt?
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op
het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal
n.z. 122, tel: 0591-522091.

VEURDRACHTWEDSTRIED ’T AOL VOLK
Op 1 november waren de voorrondes van de Drentse
veurdrachtwedstried van 't Aol Volk in Emmen en in Dalen. Eino en
Mellanie Hummel hadden zich als enigen uit Nieuw Weerdinge hiervoor
opgegeven. De bedoeling was dat ze een gedicht voordroegen aan het
publiek. Een paar dagen voor de herfstvakantie hadden ze een gedicht
gekozen en zijn ze gaan oefenen. Mellanie deed mee met het gedicht :
‘Weegeleedtien’ van Louis A. Roessingh en Eino koos een gedicht van
Frouwien Klaassens-Perdok met de titel: ‘Juf is niet lief’.
Eino kwam door de voorrondes en mocht op 3 november in het Atlas
theater nog eens zijn gedicht voordragen. Helaas was hij niet een van de
beste 3
van de 35 die meededen en ging hij
niet door naar de volgende ronde.
Maar volgend jaar een nieuwe ronde,
nieuwe kansen.

3

De Streekbode - 23 november 2017

Plaatselijk Belang informeert.
Vanuit de bewonersoverleggen kwam naar voren dat Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge te
onzichtbaar is voor haar inwoners en men eigenlijk niet goed weet waar wij ons zoal mee bezig
houden. Welnu daar zit een behoorlijke kern van waarheid in en daar gaan we wat mee en aan doen.
Ik zal eerst eens aangeven waar we ons onder andere zoal mee bezig houden.
•

Jeugd: samen met Dorpenzorg, de Badde en SKW en andere verenigingen proberen we de
jeugd te ondersteunen en stimuleren. Tevens zijn we bezig om een inventarisatie te maken
van de speelvoorzieningen in het dorp.

•

Verkeer: we proberen Nieuw-Weerdinge zo veilig mogelijk te houden voor alle
verkeersdeelnemers. Hierbij zoeken we de samenwerking met Veilig Verkeer NieuwWeerdinge om hier gezamenlijk in op te trekken.

•

Leefbaarheid: we proberen op alle mogelijke vlakken de leefbaarheid in Nieuw-Weerdinge op
peil te houden en daar waar mogelijk te vergroten. Hierbij zijn we afhankelijk van met name
de input vanuit de inwoners van Nieuw-Weerdinge. Een voorbeeld hiervan is de financiële
ondersteuning voor de dierenweide die door louter vrijwilligers draaiende wordt gehouden
voor de inwoners. Ook ondersteunen we inwoners die een activiteit op willen zetten en daar
wat hulp en advies bij kunnen gebruiken. Ook het groen en grijs heeft hierbij onze aandacht.

•

Laagdrempelige zorg: Plaatselijk Belang is een van de drijvende krachten achter Dorpenzorg,
die er op haar beurt weer alles aan doet om via de Noaberhuuzn mensen die hulp of
ondersteuning nodig zijn op een effectieve manier te helpen. Wij doen dit in nauwe
samenwerking met de dorpen Weerdinge, Roswinkel, Emmer-Compascuum, EmmerErfscheidenveen en Foxel-Scholtenskanaal. Voor Nieuw-Weerdinge zoeken wij nog
vrijwilligers die zich hierbij aan willen sluiten voor hand en spandiensten voor de
hulpbehoevende medemens. Aanmelden hiervoor kan via het Noaberhuus op 0591-714724
of via mail zorg@demonden.info

•

Wonen: Plaatselijk Belang heeft een sterke inbreng in het wonen in Nieuw-Weerdinge, zo
hebben we ons intensief bemoeit met herinrichting van de oude bouw en op cruciale
momenten in het proces overleggen gevoerd met de gemeente en Lefier. Ook nu zijn we nog
nauw betrokken bij het huidige inrichtingsproces, zij het op de achtergrond.
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•

Ondernemers: voor een aantal jaren terug hebben we ons sterk gemaakt voor het oprichten
van een nieuwe ondernemersvereniging. Helaas is dat toen niet gelukt, maar we zijn nog
steeds een sterk voorstander van een goede ondernemersvereniging in Nieuw-Weerdinge en
het staat dan ook nog steeds op de agenda.

•

Hulp aan inwoners: we helpen inwoners die een probleem hebben met de gemeente
Emmen. We kunnen daar een bemiddelende rol spelen of in ieder geval de mensen proberen
in contact te brengen met de juiste ambtenaar.
In april houden wij onze openbare ledenvergadering hiervan wordt vooraf in de Streekbode
en op de website bericht gegeven. Leden zijn van harte welkom hier te komen meepraten
met ons. Het ledenaantal loopt echter wel terug en dat vinden we als bestuur erg jammer
graag zouden wij alle Nieuw-Weerdingers als lid verwelkomen. Voor het lidmaatschapsgeld
hoeft u het niet te laten, dat bedraagt €3,50 per jaar. Voor nog €3,50 erbij per jaar,
ondersteunt u ook de Dierenweide. We doen dit het liefst per automatische incasso, maar u
mag het ook zelf overmaken.
Met elkaar kunnen we Nieuw-Weerdinge een leuk en leefbaar dorp houden, aarzel dus niet
en wordt lid van Plaatselijk Belang en het liefst ook donateur van de Wenke. U kunt zich
opgeven per mail op plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com of neem contact op met
een van de bovenstaande bestuursleden.
Wij informeren de inwoners via de Streekbode, facebook en de website van NieuwWeerdinge, houd ze in de gaten.

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS

Wij zijn van plan om op 1 december een Sinterklaasactie
te houden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. We zamelen in tot en
met 24 november. Daarna liever niet meer omdat we het ook nog
moeten sorteren. Het is de bedoeling dit gratis uit te delen.
Hebt u geen speelgoed maar wilt u ons toch steunen een gift is ook erg
welkom op St Kledingkringloop NL17 RBRB 0852 2575 38
In De Badde staat een bus waar u ook een gift in kan doen.
Dus hebt u nog speelgoed liggen wat niet wordt gebruikt zou u dit dan bij mij willen brengen.
Gretha Bos, Mandebroek 2, telefoonummer: 521600
De ervaring leert ons dat er aan knuffels en puzzels weinig behoefte is. Dus die liever niet.
Wij zijn weer in de Badde op de volgende dagen van 11.00 uur tot 15.00 uur
20 oktober ,3 november, 17 november 1 december, 15 december.
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Uitgegeven door de Handelsvereniging “Nieuw Weerdinge” 1958
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OPBRENGST COLLECTE ALZHEIMER
Ik wil de inwoners van Nieuw Weerdinge bedanken voor hun bijdrage aan De
COLLECTE voor ALZHEIMER, die 424,37 euro heeft opgebracht.
Nogmaals bedankt!
De collecte organisator van ALZHEIMER NEDERLAND

BRANDWONDENSTICHTING
Beste collectanten van de Nederlandse
Brandwonden Stichting,
Hartelijk dank voor uw inzet tijdens onze
collecteweek. Het was weer een geweldige prestatie! Ik hoop ook van harte dat ik volgend jaar weer
op u mag rekenen! Ondanks het uitvallen van enkele routes dit jaar was de opbrengst in NieuwWeerdinge €905.71
Vriendelijke groet, uw collecte organisator, Aukje Hummel.

ADVENTSCONCERT MUZIEKVERENIGING SDG/JULIANA
Graag nodigen we jullie uit om op vrijdagavond 15 december te komen luisteren naar ons sfeervol en
gevarieerd adventsconcert. Kom in deze drukke periode tot rust door onze muziek. Het concert is
samen met praiseband Shelter uit Valthermond die ook enkele nummers zal spelen. Laat u eens een
keer verbazen hoe mooi het kan zijn om te luisteren naar een fanfare en een praiseband.
Dus kom gewoon op vrijdagavond 15 december om 20.00 uur naar de baptistenkerk in
(Wilhelminalaan 2) Valthermond. De entree is gratis! We verwelkomen u graag,
Met vriendelijke groet,
Muziekvereniging SDG/Juliana

PAPIERPLANNING OBS ’T KOPPEL 2018
Zoals altijd lopen we de 4e woensdag van de maand vanaf 18:00. Dit jaar lopen we in augustus niet
in verband met de vakantie en in december niet in verband met tweede kerstdag. De datums zijn 2401-2018, 28-02-2018, 28-03-2018, 25-04-2018, 23-05-2018, 27-06-2018, 25-07-2018, Augustus niet,
26-09-2018, 24-10-2018, 28-11-2018
December niet.
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GEEN KERSTNACHTDIENST MONDENHAL DIT JAAR
Er is dit jaar vanwege praktische redenen geen kerstnachtdienst in de sporthal. De sporthal is tot
zaterdag laat nog in gebruik in verband met het Protos-toernooi. De opbouw zou dan in de vroege
uren op zondagmorgen moeten gebeuren, terwijl er enkele uren daarna ook dienst is in beide
kerken. Er is nu zowel in de Baptistengemeente ‘De Open Poort’ als in de Protestantse kerk ‘Het
Anker’ gewoon om 21.30 uur een kerstnachtdienst. Volgend jaar in 2018 hopen we weer gezamenlijk
een kerstnachtdienst te kunnen houden in de ‘Mondenhal.’

BIJSCHOLINGSCURSUS IN DE BADDE

We hadden een goede opkomstop 13
november. Onze voorzitter Jan Meems
heette ons welkom. Vroeger was dit de
opfriscursus maar door veranderde
regelgeving hebben we ook een
naamswijziging.
De insteek blijft het zelfde oude regels
opfrissen en nieuwe regels uitleggen.
Deze keer ging het over het verschil tussen
parkeren/stilstaan/laden en lossen. Tevens werden de
voorrangsregels binnen en buiten de bebouwde kom
besproken.
Ook de nieuwe verkeersborden kwamen aan bod. Al met al
een leerzame avond. Tot slot was er de mogelijkheid een
ogen en reactie test te doen.

Dit alles gebeurde onder de deskundige
leiding van onze plaatselijke
rijschoolhouder Mevrouw Lies –BerendsJalving.
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VUURWERK
Het einde van het jaar nadert en dit betekend dat er richting oud en
nieuw waarschijnlijk steeds meer vuurwerk zal worden afgestoken.
Vuurwerk mag echter alleen worden afgestoken tussen 31 december
18:00 en 1 januari 02:00 uur. Het afsteken van vuurwerk buiten de
toegestane tijden kan een boete opleveren van €100,- en dan zal het
vuurwerk in beslag worden genomen. Voor het afsteken van illegaal
vuurwerk zal de strafmaat er anders uit zien. Als jongeren van 12 tot
18 jaar zich niet aan de wettelijke regels houden, dan kunnen zij
door de politie naar Halt gestuurd worden voor een Halt-straf. Bij
Halt krijgen ze dan een passende interventie, die bestaat uit een
aantal gesprekken, excuus maken en het maken van een
leeropdracht. Schade vergoeden hoort ook bij deze interventie.
Melden van overlast en/of illegaal vuurwerk.
Als er overlast wordt ervaren door het vuurwerk wat wordt afgestoken kan het beste melding
worden gedaan via de politie, dit kan op 0900-8844. Er is een speciaal vuurwerk team die veel op
straat aanwezig is. Dit team werkt in burger, zodat het voor de omgeving niet opvalt dat er controle
is op het afsteken van vuurwerk.
Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor bewoners en de omgeving. Als u informatie heeft over waar
illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld kan er ook contact worden opgenomen met de
politie. Dit kan eventueel ook anoniem op 0800-7000.
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Kerstfeest
Vrijdag 22 DECEMBER
in de Badde te Nieuw-Weerdinge
Het feest is bedoeld voor inwoners van Nieuw Weerdinge van
55 jaar en ouder en ook bedoeld voor deelnemers aan de wekelijkse
activiteiten van de STAVO van 55 jaar en ouder.

Het kerstfeest wordt u aangeboden door de

Aanvang 17:30 uur tot circa 22:00 uur
(zaal open 17:00 uur)

Dit is inclusief een kerstmaaltijd
Dit kerstfeest zal in het teken staan van zang, muziek en gezellig samen zijn.
Een vrije gift is welkom maar niet verplicht

Opgave strook kerstfeest 22 december 2017

Ik kom met 1 / 2 personen

Naam:

_____________________

Dieet:

_____________________

Telefoonnummer:

_____________________

Adres:

__________________________________________

Inleveren in de Badde voor woensdag 6 december 2017 want vol is vol
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Te Koop / Verkocht

MD Makelaardij: korte lijntjes en persoonlijke aandacht.
Uw woning verkopen?
Vernieuwd concept voor de verkoop van uw woning
•
•
•
•

Vraag een vrijblijvend gesprek
Gratis en vrijblijvende waardebepaling
Opstartkosten op maat
Persoonlijke aandacht!

Bel nu voor een vrijblijvende afspraak met Mina Duursma, Register Makelaar
Taxateur ook het adres voor een gevalideerd taxatierapport.
Bel: 06-54767821 of stuur een mail naar info@mdmakelaardij.com
www.mdmakelaardij.com
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IN GESPREK MET …….JAN EN ELLEN LUPPES
‘Van turfwagen tot designmeubilair. Het begon
100 jaar geleden met het maken van houten
veenarbeidersgereedschap. Een eeuw later
verkoopt de familie Luppes vanuit NieuwWeerdinge designmeubilair.’ Deze kop was te
lezen in het dagblad van het Noorden van
dinsdag 4 april 2017. Al 100 jaar een
familiebedrijf !, dat is niet zomaar wat. Op de
valreep van het 100-jarige bestaan jaar 2017
natuurlijk een interview in de Streekbode.
Voor diegene in Nieuw –Weerdinge die jullie
nog niet kennen: Wie zijn jullie, waar wonen jullie en hoe ziet jullie gezin eruit? ‘Wij zijn Jan en
Ellen Luppes, wonen met veel plezier boven onze winkel aan de Tramwijk z.z 164, we hebben drie
kinderen; Max 24 jaar, Joost 22 jaar en Wieke 18 jaar.’
Hoe is het 100 jaar geleden begonnen? ‘ Mijn opa Jan Luppes, geboren in Wildervank, was
stelmaker. Hij maakte houten gereedschappen voor de vervening, hier met name voor de familie
Veldkamp. Later maakte hij ook houten opbouwen voor vrachtauto’s, doodskisten, ledikanten en
theemeubeltjes. Met de tram werd dit dan vervoerd naar andere winkeliers in Exloo, Stadskanaal en
verder door Van Gend en Loos. Op 21 maart 1917 is hij hier begonnen aan de Tramwijk op nummer
165. Mijn vader en moeder, Johannes en Grietje, hebben begin jaren 50 het leegstaande pand
ernaast, een vervallen supermarkt, gekocht. Nummer 165 bestaat nu niet meer, de twee panden zijn
samengevoegd.’
Hoe bijzonder is het dat jullie bedrijf nog steeds in hetzelfde pand is gevestigd? ‘We stonden er
eerst niet zo bij stil, voor onszelf is het een constatering, totdat je inderdaad beseft dat een
familiebedrijf dat al 100 jaar bestaat en op dezelfde plek is gevestigd niet zo heel vaak voorkomt.
Toen er aandacht voor kwam in verschillende kranten en vakbladen en we nog steeds een ‘up to
date’ en levend bedrijf zijn, dan is het inderdaad best bijzonder.’
Hoe hebben jullie aandacht besteed aan dit jubileum? ‘We hebben voor kleinere groepen op
uitnodiging een borrel en diner verzorgd. Ook hebben we een barbecue gehouden hier achter in de
tuin voor klanten en relaties. Er was natuurlijk aandacht in de media en voor onze klantenkring
hebben we tussen kerst en oud en nieuw nog een moment voor een hapje en een drankje hier in de
winkel. Ook hebben we dan als verrassing een aantal producten voor een leuke jubileumprijs.’
Wat voor bedrijf was het vroeger en hoe is dat nu? ‘Zoals gezegd is mijn opa begonnen met het
maken van houten gereedschappen en meubelen, mijn vader Joh nam het na de oorlog over. Het
was een moeilijke tijd waarin ze hard hebben gewerkt om alles weer goed aan de loop te krijgen. Hij
besefte dat het zelf maken van meubels niet meer uit kon en dat uitbreiding van het assortiment
noodzakelijk was. Mijn ouders waren harde werkers, mijn moeder naaide zelf de gordijnen. Ik zag
ook dat er nauwelijks vrije tijd was. Zij waren altijd aan het werk. Ik heb geleerd om de handen uit de
mouwen te steken maar dacht in mijn studententijd wel ‘ik ga het anders doen’ en wil niet in een
winkel werken. Maar de tijd heeft ook mij geleerd dat het inderdaad gewoon hard werken is. Het was
wel altijd gezellig, met verjaardagen en feestdagen familie en vrienden over de vloer. Ik heb er fijne
herinneringen aan. Na het VWO en mijn studie Heao wilde ik wel graag verder studeren in het
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buitenland, maar dat koste te veel geld en ik durfde die stap niet te wagen. In 1981, ik was 21 jaar,
was het crisis en toen ben ik mijn vader gaan helpen. Eerst fysiek maar later vroeg mijn vader ook
mijn hulp economisch gezien. We hebben het bedrijf gereorganiseerd, we moesten verder, ik wilde
vooruitstrevend zijn. Je probeert ook te beredeneren waar je nog verder mee kunt op de markt. We
zijn ons gaan richten op Scandinavische meubelen, op Deens design. We zijn toen ook landelijk gaan
adverteren. Er kwam een moment dat mijn vader wilde stoppen, we hebben samen drie jaar in een
vennootschap gewerkt en in 1987 heb ik de zaak toch overgenomen. In dat jaar heb ik ook Ellen
leren kennen. We zijn bovenregionaal gaan kijken, moderner, “eigenwijs” en onderscheidend
geworden. In 2012 hebben we in Haren een winkel overgenomen, Melles interieur. Een zelfde soort
winkel als hier. Mijn goede collega daar wilde vanwege zijn leeftijd stoppen en heeft mij benaderd. Ik
zag een kans. Ons team bestaat nu uit 7 mensen.’
Is er nog iets hetzelfde als toen? Nou niet in het gebouw, behalve dan dat het dezelfde plek is. Het
zit wellicht in de mensen, net zoals mijn vader ben ook ik gedreven.’ En Ellen vult aan: hij heeft een
groot verantwoordelijkheidsgevoel. Die gedrevenheid zit je ook af en toe in de weg en heb je er last
van. Maar ik heb geleerd om mijn eigenschappen te herkennen en mezelf daarin te accepteren. Je
kunt het ‘beestje’ niet veranderen maar wel leren ‘handelen’ met je eigenschappen. Ook moet je
relativeren.
Waar komen jullie klanten vandaan? ‘Uit een grote regio, 50% van onze klanten woont meer dan 50
km hier vandaan. Maar er komen ook klanten uit Emmen en verdere directe omgeving. We hebben
wel klanten in Nieuw Weerdinge maar niet veel. Dat is ook een gevolg van de keuzes die wij hebben
gemaakt.’
Waarin verschillen jullie met andere meubelzaken? ‘Wij verschillen in de manier waarop we mensen
helpen om tot een goede koop te komen. Wij verkopen niet, wij helpen ze kopen. Iemand snel iets
verkopen heb ik niets aan. We nemen de tijd voor mensen, vragen naar de situatie. We doen ook
bouwbegeleiding, ik plan dan alles rondom de praktische zaken en dat heeft heel veel meerwaarde.’
Wie zijn jullie concurrenten in meubelland? ‘Dan moet je denken aan Vos in Groningen, O42
(Oosterstraat 42) in Groningen, Postma in Drachten, Gerritsma in Assen.
Hoe ziet de toekomst eruit, komt er nog een generatie Luppes? ‘Dat weten we nog niet, de
kinderen moeten hun eigen weg zoeken. Wij zijn er voorlopig nog vele jaren. We blijven ons richten
op de menselijke kant van het bedrijf. Op onze kennis, kunde en betrokkenheid. Het ondernemen
gaat door, ideeën creëren, kansen zien en dat invullen. Of er nog een generatie Luppes komt? De tijd
zal het leren.’
Zijn er nog bijzondere spullen bewaard gebleven van wellicht 100 jaar geleden? Op deze vraag
werd ik meegenomen naar het ‘museumpje’ achter in de zaak. Benieuwd wat er daar te zien is? Jan
en Ellen geven aan dat iedereen zich vrij mag voelen en welkom is om eens vrijblijvend een bezoekje
te brengen aan hun winkel en ‘museumpje’.
Jan en Ellen, dank jullie wel voor dit leuke gesprek, gefeliciteerd met jullie 100 jarig jubileum, heel
veel plezier bij jullie te houden jubileumactiviteiten en heel veel succes voor de toekomst. GB.
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