Streekbode – 25 november 2009

PENNINGMEESTER GEVRAAGD
Het bestuur van De Streekbode zoekt per direct een nieuwe penningmeester (m/v).
Indien u van mening bent dat De Streekbode moet blijven bestaan en interesse hebt in een
bestuursfunctie, geef u dan op als penningmeester.
E-mail streekbode@hetnet.nl
Telefoon 0591-522163
Geef uw mailadres of telefoonnummer door en wij nemen sowieso contact met u op.

TITAN-nieuws
TITAN blijft het voorlopig moeilijk houden in de 1e klasse. Hoewel er wel een paar aardige resultaten
zijn geboekt. Thuis tegen Tubantia werd, na een matige eerste helft, de tegenstander in de tweede
helft volledig van de mat gespeeld en met een 4 – 0 nederlaag naar huis gestuurd. In de wedstrijd
daarna werd een punt gehaald bij GVAV Rapiditas. Tegen het hooggeklasseerde Hoogeveen kon
TITAN echter geen potten breken en werd een forse 1 – 7 nederlaag geleden. Al met al staat TITAN
met 5 punten nog steeds in de gevarenzône.
De eerstvolgende thuiswedstrijd:
Zondag 13 december

TITAN – Appingedam Aanvang: 14.00 uur

U bent van harte welkom op ons sportpark van Nieuw-Weerdinge!
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IK ZOU GRAAG MET IEMAND……..……
Nieuw in Nieuw-Weerdinge:
Activiteitenbemiddeling.
Heeft u dat wel eens dat u denkt: ik zou wel graag met iemand willen fietsen, naar het theater,
winkelen enz. ,maar ik weet eigenlijk niet met wie. Vanaf nu is er activiteitenbemiddeling voor mannen
en vrouwen in Nieuw-Weerdinge en omgeving. Hierdoor kunnen mensen met dezelfde interesses met
elkaar in contact komen. Hierbij moet men denken aan activiteiten zoals bv: wandelen, fietsen, een
eetgroepje, musea bezoeken, film kijken, gezelschapspelen beoefenen, samen een boek lezen en
nabespreken, rommelmarkten bezoeken, samen musiceren enz. activiteitenbemiddeling is echter
geen relatiebemiddeling, maar een manier om meer mensen te leren kennen met dezelfde
belangstelling als u zelf.
In samenwerking met Welzijngroep Sedna zijn vrijwilligers bezig om de activiteitenbemiddeling op te
zetten in Nieuw-Weerdinge. U kunt zich aanmelden met het opgavenstrookje hieronder of telefonisch
bij het Servicepunt in Emmer-Compascuum (vanwege de telefonische bereikbaarheid), tel.: 0591353689 op de dinsdag van 12.00 – 17.00 uur en op de donderdag van 9.00 – 16.00 uur. Daar geeft u
uw naam, telefoonnummer en woonplaats door onder vermelding dat u belangstelling heeft voor
activiteitenbemiddeling. Een medewerker van de activiteitenbemiddeling zal contact met u opnemen
en uw aanmelding behandelen.
Opgavenformulier voor activiteitenbemiddeling:
Naam:

……………………………………Leeftijd:………

M/V

Adres:…………………………………………………….
Postcode + woonplaats:…………………………………..
Telefoon:………………………………………………….
Inleveren bij “De Badde”, 1e kruisdiep OZ 9, 7831 BA Nieuw-Weerdinge

WIE WORDT ER GENOMINEERD VOOR DE PLUIM 2009?
Net als voorgaande jaren, wordt er tijdens de nieuwjaarsvisite op 22 januari 2010, weer een Pluim
uitgereikt aan een inwoner, of groep inwoners uit Nieuw-Weerdinge.
Omdat de Pluim wordt gegeven door de Nieuw-Weerdingers zelf, kunt u net als voorgaande jaren
weer een persoon of personen nomineren voor de Pluim. Het enige wat u daarvoor moet doen is een
briefje met de naam van de genomineerde(n) in een van de daarvoor bestemde Pluimbussen te doen.
Deze bussen staan tussen 20 november en 08 december opgesteld bij:
•
Tankstation Grooten
•
De Spar
•
Snackbar “het Mondje”
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In de brief die u in een van de bussen deponeert, moet het volgende vermeld staan:
1.
uw eigen naam en adres
2.
de naam van de door u genomineerde(n)
3.
de reden waarom u vindt, dat de door u genomineerde, de Pluim verdient.
Alle binnengekomen nominaties zullen door de Pluimcommissie worden gelezen en beoordeeld. Uit
de inzendingen zullen er door de commissie drie genomineerden worden gekozen, waarop u dan uw
stem kunt uitbrengen. U wordt hier dan weer via de streekbode over ingelicht. De bussen zullen dan in
ieder geval weer op dezelfde plekken te vinden zijn.
Wij rekenen net als voorgaande jaren weer op uw medewerking, zodat het een Pluim van de NieuwWeerdingers blijft.
De Pluimcommissie.

OPENING KLEVE-PROJECT 2010 OP DE DAG VAN RESPECT
Donderdag 12 november, de Dag van Respect,
heeft de opening van het Kleve-project 2010
plaats gevonden.
Bij het plaatselijk kunstwerk van de Vredesduif,
gemaakt in het kader van het Kleve-project 2005
“60 jaar bevrijding, 60 jaar vrij”, waren de groepen
8 van beide Nieuw-Weerdinger scholen aanwezig
om hun gedachten over respect te laten gaan.
Allereerst las Carla Neef als vertegenwoordiger
van het Kleve-comité, het gedicht Respect.
Dokter Kleve vertelde in de inleiding hoe het
kunstwerk symboliseert dat na oorlog (het
gebroken hart) gelukkig de vrede overwint (de
duif vliegt uit), en hoe belangrijk respect voor
elkaar is ter voorkoming van ruzie en oorlog.
De leerlingen van de Bentetop en ’t Koppel
mochten daarna hun gedachten laten horen in
zelf gemaakte gedichten. In een tweetal prachtige
gedichten, traditioneel en op rapwijze, uitten zij
wat respect en respectloos is in de samenleving.
Op de Dag van Respect het Kleve-project openen, gebeurt nu voor de tweede keer en begint traditie
te worden. Het eerste vervolg van het project is de Ijsbrekerdag op 16 februari. Dan zullen de
kinderen elkaar en het onderwerp van het jaar beter leren kennen. Het thema zal dit jaar zijn:
“Kinderen voor Kinderen”. De Nieuw-Weerdinger kinderen kijken vanuit hun positie naar kinderen in
de wereld rondom hen. Naar kinderen die het moeilijk hebben (of hadden) door ziekte of handicap,
door armoede en honger, of door leven in oorlog.
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JAARLIJKSE COLLECTE VOOR MULTIPLE SCLEROSE START 23 NOVEMBER
Vanaf 23 november zullen
de vrijwilligers van het MS
Fonds regen en wind
trotseren om met de
collectebus langs de deuren
te gaan.
Multiple Sclerose is de
meest invaliderende
aandoening onder jonge
mensen, zelfs kinderen, in
Nederland. Helaas is het
nog niet mogelijk om MS te
genezen.
Het MS Fonds helpt
mensen die Multiple
Sclerose hebben met
coaching, voorlichting en financiering van wetenschappelijk onderzoek.
Multiple Sclerose is de bekende onbekende. Iedereen kent de letters MS, maar wat de ziekte precies
is, is bij de meesten onbekend. Over de ziekte zelf zijn vele vragen, niet alleen bij patiënten maar
zeker ook bij het grote publiek. Vragen wegnemen en oplossen is een constante uitdaging voor het
MS Fonds en is helaas ook gebonden aan beperkte budgetten.
Het MS Fonds is 100 % afhankelijk van giften.
Ook ú kunt het MS Fonds steunen:
geef aan de collectant of doneer op giro 5057 te Maassluis.
Wilt u meer informatie? Kijk op www.msfonds.nl of bel met 010-5919839

JEUGDSOOS DE BADDE
De jeugd van jeugdsoos De Badde, kan sinds kort gebruik maken van een Multi tafel. Deze is gekocht
ter vervanging van de oude pooltafel. De tafel is zeer geschikt omdat er meerdere spellen op gespeeld
kunnen worden zoals air hockey
en pool tevens kan er op
getafeltennist worden. Deze
tafel is mogelijk gemaakt door
een bijdrage uit het
knelpuntenfonds van Emmen
Revisited. Dus bij deze willen wij
Emmen Revisited bedanken
voor deze bijdrage.

De jeugd van Jeugdsoos “De
Badde”
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GREPEN UIT HET VERLEDEN

Schoenmakerij Piebes Weerdingerkanaal z.z.194. Foto is van 1912
Op de foto v.l.n.r.: Geesje Lok met op haar arm Derk Roellof Piebus, Jantje Piebes en vader Arent
Piebes.
Reactie tel. 521703 B.B.
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EMMEN ZOEKT EEN NIEUWE GEMEENTEDICHTER
Per 1 maart 2010 zoekt de Stichting Gemeentedichter Emmen een nieuwe gemeentedichter.
Van de gemeentedichter wordt verwacht dat hij of zij regelmatig een gedicht schrijft dat een relatie
heeft met de gemeente Emmen. De stichting zoekt naar kwaliteit en staat open voor nieuwe impulsen.
De Stichting Gemeentedichter Emmen bestaat bijna vier jaar. In die tijd zijn er twee gemeentedichters
geweest: Gezienus Omvlee en Bart FM Droog. Van de nieuwe gemeentedichter wordt een of twee
keer per maand een gedicht verwacht dat te maken heeft met de gemeente Emmen. De gedichten
worden gepubliceerd in de regionale pers, op de eigen website en via een mailinglist verzonden aan
abonnees.
De gemeentedichter ontvangt van de stichting een vergoeding van 1500 euro per jaar. Daarnaast kan
de gemeentedichter op eigen initiatief betaalde extra activiteiten organiseren. De ervaring tot nu toe
leert dat de gemeentedichter regelmatig wordt benaderd voor optredens en schrijfopdrachten.
De Stichting Gemeentedichter Emmen wil de poëzie in Emmen een extra impuls geven.
Het werk van een gemeentedichter draagt hieraan bij. Daarnaast zoekt de stichting mogelijkheden om
andere literaire activiteiten te organiseren. We bieden de nieuwe gemeentedichter een
(boven)regionaal platform voor zijn of haar werk. De gemeente Emmen telt meer dan 100.000
inwoners, verdeeld over de plaats Emmen en een aantal dorpen. Waar nodig is professionele
ondersteuning aanwezig op het gebied van communicatie en organisatie. De stichting is een
particulier initiatief. Voor de financiering wordt gebruik gemaakt van sponsoring en incidentele
projectsubsidies.
Geïnteresseerde dichters vragen we om voor 24 december 2009 een aantal representatieve
gedichten en een literair cv te mailen naar contact@gemeentedichteremmen.nl.
Per post sturen, mag ook:
Stichting Gemeentedichter Emmen
p/a Aleid Rensen (voorzitter)
Min. Kanstraat 56
7811 GR Emmen
0591-616791
De bestuursleden zijn: Aleid Rensen, Coosje Hoekstra, Harry Leutscher en Peter Veen.
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Sfeervolle fair in de
Tramhalte!

Zaterdag 28 november:14.00-21.00
Zondag 29 november: 13.00-19.00







Sfeervolle winterverlichting
Ook kramen en pagodetenten
buiten
Marshmallows en Zwarte Pieten
Vuurkorfen
Groot aanbod van standhouders
Verloting met als prijs,van elke
standhouder een kado!

Graag tot dan!!!!!!
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