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BEHOUD MONDENHAL
Het comité “behoud Mondenhal” is vrijdag 11 oktober bij
elkaar geweest. Als eerste hebben we besloten dat we in de
week van 28 oktober van start gaan om donateurs te
werven.
Elke sportvereniging die gebruik maakt van de sporthal
neemt een deel voor zijn rekening en de leden komen bij u
aan de deur.
Het minimum bedrag voor het donateurschap is € 5,-. Het
bedrag kan zowel contant als via een incassoregeling betaald
worden.
We hopen dat we veel steun van jullie, bewoners van Nieuw Weerdinge, krijgen.
Wordt vervolgd!
Met vriendelijke groet, namens comité “Behoud Mondenhal”
Koop Schimmel

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Graag willen wij namens de
Zonnebloem afdeling Nieuw-Weerdinge
de lotenverkopers en iedereen die loten
heeft gekocht bedanken. Mede
hierdoor is het mogelijk om het komend
jaar weer een paar gezellige middagen
te organiseren. De volledige uitslag
hangt in de Badde en kunt u ook vinden
op www.zonnebloem.nl/uitslag 2019
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
27 oktober
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. Oldenhuis
3 november
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
27 oktober
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. R. Peters
3 november
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
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ONTDEK HET PLEKJE
De opgave in de vorige Streekbode
leverde 1 onjuiste en 6 juiste
oplossingen op. De foto is gemaakt
van de rechter boven hoek van het
pand van drukkerij Abbes/Hummel.
Na loting kwam Jaimy van Klinken als
winnaar uit de bus. Hij kan de bon
voor een droge worst ophalen.
De nieuwe opgave. Waar is de hiernaast staande foto gemaakt.
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 een droge worst van één van
onze slagers. Als u de oplossing weet laat het ons weten. Niet geschoten
is altijd mis, let wel op de juiste inleverdatum. Veel succes!!

GRIEPVACCINATIE SPREEKUUR
Net als voorgaande jaren zullen de griepvaccinaties op zaterdagochtend gegeven worden:
Zaterdag 16 november 2019 tussen 9.00 uur en 11.00 uur
Iedereen die ouder is dan 60 jaar of binnenkort 60 wordt, komt in aanmerking voor de griepspuit.
Verder worden uitnodigingen verstuurd aan:
•
•
•
•
•

mensen met suikerziekte
mensen met astma en COPD, chronische luchtwegklachten
mensen met hart- en vaatziekten
mensen met nierziekten
gebruikers van medicijnen die de weerstand
doen afnemen.

U kunt ongeveer 2 weken van te voren een schriftelijke
uitnodiging verwachten.
H. Gerbrandy, S. Handgraaf, huisartsen.
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COLLECTE DIERENBESCHERMING
4 oktober - dierendag! En ieder jaar is in de week van 4 oktober de
landelijke collecte voor de Dierenbescherming. Dit jaar hebben ook in
Nieuw-Weerdinge collectanten voor de Dierenbescherming
gecollecteerd. Samen haalden we "488 euro en 66 cent" op. Alle gevers
hartelijk dank! Met de opbrengst van de collecte kan de
Dierenbescherming haar belangrijke werk blijven doen: het redden, opvangen en beschermen van
dieren in nood.
Is er geen collectant bij u aan de deur geweest, en zou u wel wat willen geven? Dat kan op deze
manieren:
- sms het woord DIER naar 4333 - dan steunt u de Dierenbescherming eenmalig met een gift
van 3 euro; of
- maak een gift over naar rekeningnummer NL60 RABO 0160 0387 90 t.n.v.
Dierenbescherming, Den Haag.
Bedankt namens de dieren in nood!
H.H. Lageveen, wijkhoofd voor de collecte in Nieuw-Weerdinge
Tel. 0591 - 52 13 87

ESCAPEROOM; DE MIJN XXL
Voor jongeren vanaf het voortgezet onderwijs en met 18 jaar uit o.a. Nieuw-Weerdinge.
Tijdens een rondleiding door de oude kolenmijnen van Emmen komen jullie plotseling vast te zitten
in een ondergrondse mijnschacht. Zuurstof begint op te raken, dus jullie moeten zo snel mogelijk zien
te ontsnappen. Vinden jullie door de mijngangen en ruimtes van deze extra grote Escape Room op
tijd de weg naar buiten?
Zondag 3 november 12:00 - 13:15 uur.
Eigen bijdrage €5,- per persoon. Let op: vervoer is op eigen gelegenheid!
Meer informatie & opgeven:
www.actiefinemmen.nl  Activiteiten  Activiteiten 12+  Escaperoom de Mijn XXL

4

De Streekbode - 24 oktober - 2019

KABSA: ARABISCHE RIJST MET KIP, AMANDELEN EN ROZIJNEN UIT SYRIË, OP DE
CULTURELE MIDDAG IN JULI VOOR U KLAARGEMAAKT DOOR RONIN
Thuis maken? Dat kan nu:
U heeft nodig voor 5 personen:
1 pak Rijst (basmati)
2 Uien in plakjes .
2 Paprika’s (groen of rood of geel of alles door elkaar).
3 wortels (geraspte)
3 tomaten (klein stukjes)
Kipdijfilet (500 gram)en amandelen.
Kippenkruiden (kruidnagel, laurier, kurkuma, lomé : gedroogde
citroen). kruiden voor rijst (Kabsa-kruiden - zwarte peper - curry –
zeven kruiden mix)
Bereidingswijze:
Bak eerst de uien met olie, voeg dan de paprika's toe en bak dit een poosje. Voeg vervolgens de
wortels na twee minuten toe en voeg vervolgens de tomaten toe. Wacht vijf minuten en voeg dan
de kip toe en voeg alle kruiden van kip en rijstkruiden toe en roer goed.
Wacht twee minuten en voeg dan water toe om de kip te koken laat een half uur pruttelen tot het
een dikke saus is geworden. Voeg de basmatirijst toe aan het kokende water en kook dit gaar op een
laag vuur. Giet na het koken in een schaal met de noten en het kipmengsel.
Eet smakelijk!

NIEUWS VAN SEDNA
Beste inwoner van Nieuw Weerdinge en omgeving.
In de Badde is er elke
maandagmiddag spreekuur.
Van 13.30-15.30 uur zit een
medewerker van Sedna voor u
klaar om u te helpen met allerlei
verschillende vragen. Heeft u vragen over algemene zaken, heeft u hulp nodig bij financiële zaken?
Wilt u weten waar u terecht kunt als het thuis even niet zo lekker loopt?
Wandel dan gerust bij ons binnen, wij zijn er voor u! Een afspraak maken is niet nodig!
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STAVO (STICHTING ACTIVITEITEN VOOR OUDEREN)
Wij zijn een groep mensen dat zich bezighoudt met onder
anderen het organiseren van activiteiten voor de inwoners van Nieuw Weerdinge en omgeving.
Wij organiseren kaartavonden, bingo’s, busreisjes en feestavonden, waaronder op 26 oktober het
oktoberfest in de Badde met Tiroler muziek van “die Stadlfreunde”
Iedere donderdagmiddag hebben we een bingo van af 13.30 uur. Iedere donderdagavond gaan we
klaverjassen en jokeren vanaf 19.30 uur. Vooral bij het klaverjassen kunnen we nog wel wat
deelnemers gebruiken. Dit alles gebeurt in de Badde te Nieuw Weerdinge
Wij hebben wel één gouden regel: Gezelligheid gaat voor winnen.
Els

KILO'S VERLIEZEN, GELD WINNEN
"Je verliest kilo's en je maakt kans op een geldprijs." Een
uitspraak van Marja van den Berg die bijna te mooi klinkt om
waar te zijn, maar die werkelijkheid kan worden. Samen met
een aantal andere initiatiefnemers organiseert zij de Weight
Loss Challenge. Het idee overgewaaid uit Amerika en dat in
Nieuw-Weerdinge van start gaat. Het idee is simpel.
Deelnemers krijgen 12 wekelijkse workshops van een uur
waarin ze informatie krijgen over gezonde voedingskeuze en lichaamsbeweging. Feiten over gezonde
voeding en ook hoe langdurige gewichtsbeheersing werkt, want dat laatste is vaak erg moeilijk.
Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke coach toegewezen en samen gaan ze aan de slag om het
doel te bereiken De deelnemers bepalen zelf met welke methode of dieet hij of zij wil afslanken.
Iedere week wordt er gewogen en gemeten in alle privacy. De drie deelnemers die aan het einde van
de 12 workshops percentueel het beste resultaat hebben bereikt worden beloond met een geldprijs.
De kosten voor deelname aan de 12 workshops is slechts €60 euro. Daarvan gaat het grootste deel in
de prijzenpot. Marja van den Berg: "Hoe meer deelnemers, hoe meer geld er in de pot zit. En je 'wint'
natuurlijk altijd want je verliest kilo’s en daarmee (toekomstige) gezondheid." Marja benadrukt dat
bij de workshops lol van belang is. "Afslanken, vitaler worden en het leuk met elkaar hebben. Dat is
de basis." De eerstvolgende Weight Loss Challenge groep start woensdag 30 oktober om 19.30 uur
op het Noordveenkanaal NZ 1, 7831 AV Nieuw-Weerdinge. Daar waar de welzijnspraktijk van Marja is
gevestigd. Op woensdagavond 6 november is er nog instroom mogelijk. Meer informatie of
aanmelding: Marja van den Berg, tel. 06-12323154,
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SINTERKLAASACTIE KLEDINGKRINGLOOP
Ook dit jaar willen we weer een sinterklaasactie houden bij de
kledingkringloop en wel op vrijdag 30 november. Hiervoor willen we
weer speelgoed inzamelen. Dus heb u nog speelgoed wat u kind niet
meer gebruikt dan mag u het brengen bij Gretha Bos, Mandebroek 2
in Nieuw-Weerdinge.Tel: 0591- 521600.
Heb u geen speelgoed maar wilt u ons toch steunen dan is een
donatie ook welkom. Dat mag op stichting kledingkringloop NL
17RBRB 0852257538

NIEUWS VAN DE ‘TUINDERS’
Het gaat goed met de volkstuinen in ons dorp. Ondanks
het warme weer van afgelopen zomer was de groente
opbrengst redelijk te noemen. U heeft al een poosje niets
gelezen over ‘het wel en wee’ van onze tuinen maar er is
het afgelopen seizoen veel werk verricht. Na een oproep
in de streekbode hebben alle stukken grond nu een
tuinder/ster. We hebben een nieuwe waterput in gebruik
en is er een geheel gesponsorde kas gekomen. Het is
altijd erg gezellig om in en rondom de tuin bezig te zijn.
Tijdens het tuinieren ontstaan er de meest leuke,
gezellige gesprekken.
Onderling maar ook met
mensen die langs komen. De voederbieten worden of zijn inmiddels
gerooid door de medewerkers van dierenparkje de Wenke. De
samenwerking verloopt prima. De voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen zijn in volle gang. De officiële opening laat nog even op zich
wachten, maar gaat volgend jaar geworden. Het bord met de (nog
geheime) naam is gemaakt en staat klaar om onthuld te worden.
Wordt vervolgd!
De laatste groenten worden
geoogst en dan maken we de
grond winterklaar. Kom gerust
eens langs om te kijken.

7

De Streekbode - 24 oktober - 2019

Bijscholing Verkeersveiligheid
voor alle leeftijden!
Deze cursus bestaat uit slechts één lesavond en
wordt gehouden op:
Maandag 18 november 2019 in de Badde.
Aanvang 19.30 uur.
Deze voorlichtingsavond is geheel gratis.
(incl. koffie / Thee)
Deze avond staat onder deskundige leiding van
Mevr. L. Berends-Jalving,
rijschoolhoudster hier in Nieuw-Weerdinge.
Laat deze kans niet voorbij gaan en zorg dat u op
verkeersgebied weer op de hoogte gesteld wordt
van de vele veranderingen.
Wij zijn zeer gesteld op uw aanwezigheid!

Bestuur Veilig Verkeer afd. Nieuw-Weerdinge.
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Hoe zou het voor je zijn om meer rust in je hoofd te ervaren?
Om meer energie te hebben? Om minder pijn te hoeven voelen
in je rug, schouders en nek? Om weer beter te kunnen slapen?
Enz….
Yoga kan je helpen om op een ontspannen manier bewuster te
worden van jezelf, je lichaam, je emoties en je omgeving.
Geniet en kom tot rust bij De YogaBoom. Heerlijke rustige en
ontspannen yogalessen waar je helemaal in kan wegzakken
met lichamelijke oefeningen, ademhalingsoefeningen, meditatie
en meer….
Dag en tijden Nieuw Weerdinge:
Maandagavond 18.30 – 19.45 uur
Maandagavond 20.00 – 21.15 uur
Tel: 06-22 41 14 25
Email: info@deyogaboom.nl
Website: www.deyogaboom.nl
Volwassen yoga / Meditatie / Kinderyoga / Zwangerschapsyoga / Tieneryoga
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