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NIEUW IN NIEUW-WEERDINGE
Studio JG
Een nieuw bedrijf genaamd Studio JG is vanaf het begin dit jaar gestart met het produceren van
reclame spotjes, jingles voor radiostations en aankondigingen voor
websites en artiesten.
Jaap Goeree die al zijn hele leven in Nieuw-Weerdinge woont, heeft altijd al
iets met muziek gedaan. Vanaf zijn jeugd was muziek zijn grote hobby. Als
14 jarig jongetje mocht hij voor het eerst op zondagmiddag zijn plaatjes
draaien in discotheek 1906 in het pand die tegenwoordig de Tramhalte
heet. Door de jaren heen heeft hij in diverse discotheken de mensen laten
swingen met zijn muziek. Ook de Boemerang en de Brug wat tegenwoordig
de Viper heet. Na ruim 30 jaar deejay in discotheken hielt hij het voor
gezien. Toch was het geen muziek draaien niets voor hem en zo draait hij
nu ruim 5 jaar voor Radio Moonlight zijn platen bij deze legale muziekzender.
Nu wordt er uitgebreid met het repareren van computers in een kleine ruimte bij huis. Hiervoor is
gekozen om de kosten zo laag mogelijk te houden voor de klant.
Naast het repareren kan de klant ook onderdelen en randapparatuur bestellen bij Studio JG.
Het bedrijf is van mening dat soms iets oudere computers best door kunnen worden gebruikt met
kleine verbeteringen of opnieuw de software te installeren.

DONATEURS STREEKBODE
Om De Streekbode te behouden hebben we de donateurs beslist nodig. Voor € 5,- per jaar heeft u om
de
2 weken De Streekbode in de bus.
Bent u nog geen donateur en wilt u dit wel worden? Vul onderstaand strookje dan in en lever het in bij
de kopijadressen.

Donateur 2010-2011
Naam: _________________________________________________________________________
Adres: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
31 oktober
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten
3 november
Plaats: Het Anker
Tijd:
19.30 uur, voorganger: ds. Van Elten
Dankdag
7 november
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten
Avondmaal

Baptisten Gemeente De Open Poort:
31 oktober
Tijd:
9.30 uur, spreker: ds. Pflaum
7 november
Tijd:
9.30 uur, spreker: ds. Pflaum
Heilig Avondmaal

BESTE TONEELVRIENDEN
Zoals ieder jaar zijn wij als toneelgroep
alweer druk bezig met de voorbereidingen
voor het nieuwe toneelseizoen.
Dit jaar zijn de datA van optredens 19 en
20 november 2010 en 5 februari 2011 in
“De Noorderbak” te Roswinkel. Het toneelstuk “Kaomers” is geschreven door Herman van der A en de
kosten zijn € 6,00 per persoon. Ook zal er als vanouds een playback optreden zijn, en is er live muziek
aanwezig.
Dus genoeg redenen voor een gezellig avondje uit.
Kaarten zijn vooraf te reserveren bij A. Schimmel 0591522493 of E-mail niweto@kpnplanet.nl of
Noorderbak 0591352300
PS 20 november is uitverkocht.
Het bestuur NiWeTo
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GREPEN UIT HET VERLEDEN
Zonnereis ouderen 1953.

In 1934 werd de handelsvereniging opgericht. Het uitbreken van de tweede wereldoorlog had tot
gevolg dat vrijwel alle producten werden gedistribueerd en leidde ertoe dat de handelsvereniging haar
activiteiten moest staken.
In 1948 besloten de middenstanders tot heroprichting van de organisatie.
Eén van de eerste activiteiten was het organiseren van een bustocht voor de ouden van dagen.
Vele jaren zijn deze tochten georganiseerd.
Van een aantal mensen op deze foto zijn de namen bekend o.a.
Eerste rij van boven: 1 R. Niemeier, 7 H. Hemmen, 12 R Hof, 13 zuster Schoenmaker,
14 H. Timmerman.
Tweede rij van boven: 2 Jan Niemeijer 6, 7 meneer en mevr. Blanken.
Vierde rij van boven: 2 Jac. Tjeerdsma, 3 T Staal, 8 J Lammers.
Vijfde rij van boven: Van der Kaap
Verder staan er nog op: Jan Mulder, Davids, v.d. Hof, J. de Graaf, W. Zefat, Gerrit Hilberts, mevr.
Hilberts, Slagter.
De drie personen vooraan zijn chauffeurs, de derde persoon is B.Grooten.
Reactie 521703 B.B.
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Voor het project SAMENSPRAAK van 't Gilde Emmen.
Wij zoeken mensen die in het Nederlands willen converseren met anderstaligen. Een keer per week
praat u met een anderstalige, de deelnemer, Nederlands. Laten we zeggen ongeveer een uur.
Onderling spreekt u af waar en wanneer. Het gaat om gewoon praten met mensen van buitenlandse
afkomst. Zin gekregen? Bel met Gilde Emmen tel 681449 di,wo of vr middag of do ochtend.

VRIJWIILIGERSAVOND ZWEMBAD DANKZIJ KNELPUNTENFONDS / EMMEN
REVISITED
Ook dit seizoen kon zwembad De Wieke weer open gaan en open
blijven dankzij de geweldige grote inzet van vrijwilligers bij alle
werkzaamheden. De kiosk, de activiteiten, het toezicht, het gehele
onderhoud en de schoonmaak: voor al deze werkzaamheden
waren dit seizoen weer vrijwilligers inzetbaar. Om onze
waardering voor hun inzetbaarheid en werkzaamheden te laten
blijken is er ook dit jaar een aanvraag gedaan bij het Knelpuntenfonds voor het organiseren van een
barbecue-avond voor de vrijwilligers met een hapje en een drankje.
En net als in het jaar 2009 is de aanvraag door het Knelpuntenfonds goedgekeurd.
Op zaterdag 9 oktober hebben ± 50 vrijwilligers, al dan niet met partner, als dank voor hun inzet een
gezellige barbecue-avond aangeboden gekregen door het bestuur. Waarbij ook dit keer, evenals
tijdens de zwemmarathon met randactiviteiten op 21 augustus en het “fiets ‘m d’r in” spektakel van 4
september de barbecue werd geleverd door Slagerij Dijkstra. Met het grote verschil dat tijdens deze
vrijwilligersvond de barbecue ditmaal geleverd werd compleet met salades, stokbrood, sausjes,
bestek, enz. waarvoor onze grote dank.
Het mag duidelijk zijn: zonder vrijwilligers kan ons zwembad absoluut niet bestaan. En we zullen in de
toekomst hopelijk op een grotere groep mensen een beroep mogen en kunnen doen om de
inzetbaarheid te spreiden en zo de werkdruk voor de vrijwilligers te verlichten.
Het mag ook duidelijk zijn: het zwembad heeft niet de financiële middelen om de ontzettend grote
waardering voor deze groep vrijwilligers te laten blijken. Het Knelpuntenfonds heeft hierbij, net als
vorig jaar, de helpende hand geboden door de kosten van deze avond voor hun rekening te nemen.
Dit nadat er een aanvraag is gedaan bij het Knelpuntenfonds / Emmen Revisited. Wij zijn deze
instantie dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze waardering voor de
vrijwilligers aan hun te laten blijken.
Namens het bestuur van zwembad “De Wieke”, Jannet Hofman
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DE NACHT VAN EMMEN
Op zaterdag 30 oktober aanstaande
organiseert Educohof samen met het
Dierenpark Emmen de tweede ‘Nacht
van de Nacht’ in Emmen. Tijdens dit
evenement wordt het licht in de
Emmen zoveel mogelijk gedoofd en
worden allerlei activiteiten
georganiseerd. Educohof is het
podium voor duurzaamheid in de
voormalige Villa Lindenhof in het
centrum van Emmen. Educohof
organiseert aansprekende activiteiten
voor zowel het bedrijfsleven, het
onderwijs als de particulier om
duurzaamheid te bevorderen.

Foto - Jan Anninga

Schoonheid van het donker
Tijdens de Nacht van de Nacht worden op honderden plaatsen in Nederland activiteiten
georganiseerd die de schoonheid van het donker laten zien. Dit jaar wordt de ‘Nacht van de Nacht’
wel op een heel speciaal tijdstip gehouden, namelijk de nacht waarin de wintertijd ingaat. De klok gaat
een uur terug en er is bovendien een kleine maan waardoor de pracht van de sterrenhemel nog beter
tot z’n recht komt.
Activiteiten
Dierenpark Emmen
• Workshop Kriebelende Kruipers
• Rondleiding langs de nachtdieren
• Meer informatie op www.dierenpark-emmen.nl
Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde
• Cursus Sterrenkunde
• informatie op www.sterrenkunde.nl/jwg
Educohof
• Een spannend verhaal
• Kijken naar de sterren
• Optreden van gitarist Jef Zwart (o.a. van De Kast en Twarres)
• Lezing over de sterren
• Meer informatie op www.educohof.nl
Kosten € 5,00 voor volwassenen, kinderen gratis.
Aanmelden voor de Grote Kerk!Om de activiteiten van Educohof goed te kunnen organiseren vragen
wij u zich van te voren op te geven via info@educohof.nl of even bellen met tel.nr.: (0591) 68 53 00
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WERKEN IN DE NATUUR VAN EMMEN
Op zaterdag 6 november vindt de Nationale Natuurwerkdag plaats. In Emmen wordt dan 's morgens
de omgeving van een heideveld in het Noordbargerbos onder handen genomen door leden van de
IVN-afdeling Emmen in samenwerking met Staatsbosbeheer. Er wordt gewerkt van 9.15 uur tot en
met 12.45 uur. Wie mee wil helpen kan zich aanmelden bij:
Herman J. Weegenaar, tel. 0591-615361 of e-mail: hjweegenaar@kpnplanet.nl

VROUWEN VINDEN GEHOOR BIJ MARGRIET
Margriet Fissering uit Noord-Sleen heeft een eigen vestiging van Care for Women. Bij haar kunnen
vrouwen van alle leeftijden terecht, die eens willen praten of advies willen hebben over allerlei zaken
die vrouwen aangaan. Te denken valt aan menstruatieproblemen, PMS, seksuele voorlichting, keuze
voor anticonceptie, voorlichting over soa’s, zwanger willen worden, zwanger zijn, overgangsklachten,
seksuele problemen of gewoon niet lekker in je vel zitten.
Margriet is Verpleegkundige en ook docent Verpleegkunde op het Drenthe College in Emmen.
Ze miste de zorg voor mensen en is toen de opleiding van Care for Women gaan doen in het UMC in
Utrecht.
Care for Women is een franchiseorganisatie. Margriet werkt dus als zelfstandige maar met
ondersteuning van deze organisatie.
Margriet biedt een luisterend oor en geeft adviezen. Maar zij geeft ook les op scholen over seksuele
voorlichting, soa’s en anticonceptie.
De meeste vrouwen komen voor overgangsproblemen. Tijdens de overgang gebeurt er nogal wat. De
eierstokken de eierstokken functioneren minder goed en de hoeveelheid oestrogeen daalt.
Veel vrouwen krijgen dan klachten in de vorm van opvliegers, nachtelijk transpireren en
stemmingswisselingen. Maar ook op de lange duur kunnen problemen ontstaan op het gebied van
botontkalking en hart- en vaatziekten.
Vrouwen van middelbare leeftijd willen graag een goede moeder, werknemer, partner, vriendin en
dochter zijn. Zij voelen zich vaak opgebrand en schuldig . Hierdoor kunnen veel lichamelijke klachten
optreden.
Margriet Fissering : “Ik ben geen huisarts en ga ook niet op de stoel van deze mensen zitten, maar
ben een aanvulling op hen. Een consult bij mij duurt een uur en dat is voor veel vrouwen prettig. Soms
is er over praten al een stap in de goede richting en ik kan veel uitleggen hoe klachten ontstaan en
wat je er aan kunt doen. Maar ik heb ook een doorverwijzende functie naar andere hulpverleners”.
Margriet heeft praktijk aan huis in Noord Sleen maar houdt ook spreekuur bij de Kringapotheken in Ter
Apel en Emmen.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten bij Margriet Fissering.
Alle informatie hierover en veel meer onderwerpen staan op www.careforwomen.nl
Margriet Fissering
m.fissering@careforwomen.nl
Telefoon: 0591-677431
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KINDERCENTRA CALIMERO
Beste dorpbewoners,
Graag willen we u op de hoogte brengen van het reilen en zeilen binnen Kindercentra Calimero.
U zult het ongetwijfeld gezien of gehoord hebben; de groepen kinderen die tussen de middag naar
Kindercentra Calimero wandelen. Na de zomervakantie is het Kindercentra gestart met de TSO
(Tussen Schoolse Opvang). Deze opvang is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders werken,
studeren, en voor kinderen die verder van huis wonen, en te weinig tijd hebben om thuis te lunchen.
Veel kinderen van basisschool de Bentetop en basisschool t’Koppel maken
er gebruik van. De kinderen worden van school gehaald en terug gebracht
door professionele leidsters van het Kindercentra. Voor de ouders een
geruststellende en betaalbare oplossing!
We merken dat kinderen het fijn vinden samen te eten, ongeacht naar
welke school ze gaan, ze accepteren en respecteren elkaar, ontzettend
fijn! Na het eten spelen ze nog even samen binnen of buiten tot het tijd is
om terug te gaan naar school.
Dat professionele en betaalbare kinderopvang ( KDV 0-4 jaar, en BSO 412 jaar) kan bestaan in een dorp als Nieuw-Weerdinge, blijkt uit de vele
kinderen die het Kindercentra komen bezoeken, en uit de aanmeldingen van kinderen binnen en
buiten het dorp die nog komen. Dit komt met name omdat ouders alleen maar de uren hoeven te
betalen die ze ook daadwerkelijk werken, dus geen dagdelen hoeven af te nemen, en wij op deze
manier de kosten voor hen laag kunnen houden.
Veel mensen denken dat wanneer kinderen naar de Buiten Schoolse Opvang gaan, niet deel kunnen
nemen aan andere buitenschoolse activiteiten. Het tegengestelde is waar! De leidsters brengen de
kinderen naar brede school activiteiten, kerkelijke activiteiten(king kids days), regelen samen met de
ouders het vervoer naar sporten etc. Na schooltijd en tijdens de schoolvakanties worden er door ons
zelf leuke activiteiten neer gezet en werken we vaak met thema’s.
Het is fijn te weten en te merken dat er vanuit ons dorp vertrouwen is in ons Kindercentra! We zijn
professioneel, maar doen het werken met kinderen vooral met heel veel liefde, en dat is in onze ogen
het allerbelangrijkste!
Natuurlijk mag u gerust eens binnen komen wandelen, ook wanneer u alleen maar benieuwd bent hoe
het er bij ons uit ziet, geen of al oudere kinderen hebt, bejaard bent.. de deur staat altijd open aan het
Weerdingerkanaal zz 185 te Nieuw-Weerdinge, of neem eens een kijkje op:
www.kinderopvangcalimero.nl
Een vriendelijke groet van alle leidsters van “Kindercentra Calimero”
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MISBRUIK 1-1-2 GEEN LOLLETJE
Een beetje kattenkwaad uithalen, hoe erg is dat? We hebben allemaal wel
eens belletje getrokken of met een portemonnee aan een touwtje
voorbijgangers gefopt? Maar dat soort geintjes leverde hoogstens een boze
buurman op (en een preek van vader of moeder als die er achter kwamen).
Anders is het bij misbruik van 1-1-2.
Wie voor de lol het landelijk alarmnummer belt, houdt de lijn bezet voor mensen die dringend politie,
brandweer of ambulancezorg nodig hebben. Je huis zal maar in de brand staan. Of je partner krijgt
een hartaanval. Dan wil je toch zo snel mogelijk hulp?
Denk niet dat het probleem wel meevalt. Elke dag bellen vooral kinderen de alarmcentrale voor de lol.
Soms wel dertig keer per uur. Uit onderzoek blijkt dat bij 65 procent van alle telefoontjes naar het
alarmnummer 1-1-2 sprake is van misbruik of onjuist gebruik. Piekmomenten zijn de
woensdagmiddag, het weekend en de schoolvakantie. Het misbruik kan dan zelfs oplopen tot 85
procent van de telefoontjes op een dag. Dat zijn zo’n negenduizend neptelefoontjes per dag bij de
landelijke alarmcentrale.
Dat is dus niet grappig meer! Niet voor de mensen die ons echt nodig hebben, niet voor onze
meldkamercentralisten, maar ook niet voor de nepbellers zelf. Want vooral kinderen beseffen meestal
niet dat het opzettelijk onnodig bellen van het alarmnummer1-1-2 strafbaar is. Misschien toch iets om
ook eens met zoon- en dochterlief over te hebben voordat ze hun eerste mobieltje krijgen?
Wie via1-1-2 een valse melding doet, kan er daarom op rekenen dat de politie in actie komt. Met ons
nieuwe computersysteem kunnen we direct zien van welke plek iemand belt en wie de eigenaar van
de telefoon is. Handig voor als u onderweg een ongeluk krijgt en niet weet waar u bent. Maar wie ons
voor de lol opbelt, weten we dus ook te vinden.

OOIEVAARSNESTEN IN NIEUW-WEERDINGE
In ons dorp zijn 2 ooievaarsnesten waargenomen. Eén bij het wandelgebied voor in de mond bij de
sluis en één achter in de mond in de buurt van motorhuis Bakker. Wees er zuinig op!!!
Al vele eeuwen is de ooievaar in Nederland één van de opvallendste vogels. Niet alleen vanwege z'n
grootte en opvallende zwart-wit-tekening maar vooral ook omdat de ooievaar zich altijd dicht bij de
mensen ophoudt. De ooievaar is daarom ook een vogel die in vele landen deel uitmaakt van de
folklore.
De combinatie van het dicht bij de mensen leven en de opvallende verschijning maken dat er weinig
vogels zijn die zo tot de verbeelding spreken als de ooievaar. Aan zijn fantastische glijvluchten op
thermiek en een voorkeur voor drassige graslanden dankt hij zijn bijnaam "zweefvlieger van het
platteland".

8

De Streekbode - 28 oktober 2010

De ooievaar was en is een graag geziene gast. Hij kondigde het voorjaar aan, bracht geluk als
kinderbrenger en staat symbool voor huwelijkstrouw om maar eens wat positieve eigenschappen te
noemen. Het is kortom een vogel waar veel over valt te vertellen en het is een vogel waar veel
mensen plezier aan beleven.
De witte ooievaar is een vogel van ruim 1 meter groot, weegt
3 tot 5 kilo, heeft een vleugelspanwijdte van 150 tot 170 cm
en wordt gemiddeld 13 jaar oud. Ooievaars kunnen redelijk
oud worden, want er zijn ooievaars die de leeftijd van 30 jaar
bereiken. Wat de ooievaar verder opvallend maakt naast zijn
grootte is de duidelijk begrensde kleurencombinatie rood,
zwart, wit en rood. Dus rode lange steltpoten, dan van onder
zwart en van boven wit, met een grote rode snavel.
Nadrukkelijk moet worden vermeld, dat er voor het oog geen
kenmerken zijn waardoor je kunt zien of het een mannetje of
vrouwtje betreft.
Ooievaars vormen met ibissen, reigers, lepelaars,
schoenbekken en hamerkoppen de, over de gehele wereld
verspreide, orde van Ardeiformes. Samen vormen deze een
groep van ooievaarsachtigen met in totaal 113 soorten.
Wereldwijd zijn er 18 ooievaarssoorten. Ooievaars, reigers
en lepelaars, de soorten van de orde die in Nederland vooral bekend zijn, lijken wel veel op elkaar,
maar vertonen toch ook weer duidelijke verschillen in uiterlijk, vlucht, jacht en andere
gedragskenmerken. Zo vliegen ooievaars met gestrekte hals en reigers juist niet. De ooievaar is ook
degene die echt gebruik maakt van de thermiek tijdens het vliegen.
Het menu van de ooievaar is gevarieerd en bestaat hoofdzakelijk uit muizen, slakken, grote insecten
(vooral veel loopkevers), regenwormen, amfibieën en mollen. Daarnaast staat af en toe vis, kikker,
hagedis, slang en een jonge vogel op de spijskaart.
Steeds weer wordt beweerd dat ooievaars veel kikkers eten. Door de achteruitgang van de kikkers
zouden ook de ooievaars verdwijnen, maar ook dit is onjuist. Zeer waarschijnlijk is deze
veronderstelling afkomstig uit de volksverhalen dat de ooievaar de kinderen brengt en dan altijd
afgebeeld wordt met een kikker en/of dat je de ooievaar met een kikker kon lokken. Maar zoals al
eerder gezegd, het hoofdvoedsel bestaat uit regenwormen, grote loopkevers, muizen en mollen.
Wilt u meer weten over de ooievaar kijk dan eens op www.ooievaars.nl
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RIJVAARDIGHEIDSVVN afd. Emmen/Nw-Weerdinge
Sekretaris Marcel Hoving
Kerkuil 31.7827 GC Emmen
Tel: 0591-642832.

RITTEN 50+
Bestaat uit de volgende onderdelen:

•
•
•
•

Gehoortest
Reactiesnelheidtest
Ogentest
Kennis van het verkeer(test)
Rijvaardigheidstest (met eigen auto)

•
•
(het geheel duurt ongeveer 2 uur en … het heeft géén gevolgen voor Uw rijbewijs !)

Kosten: € 25,==.

Plaats : Emmer-Compscuum.

Datum: 10-11- 2010.

(alleen bij voldoende opgave !)

Vóór 1 nov. a.s. bij:

Sekretariaat VVN afd. Emmen (zie boven)
e-mailadres: kerkuil@hetnet.nl
of tel: 0591-615769. (voorz. Fokke Sanders.)
e-mailadres: fokkesanders@hotmail.com

Ook wordt op 8 nov. van 10 – 12 uur in De Boo een verkeersvoorlichting
gegeven, dit zit bij de cursus in.
Koffie staat klaar !
(na opgave ontvangt u z.s.m. bericht)

Zo lang en zo veilig mogelijk aan het verkeer deelnemen
dáár maken de gemeente en VVN zich sterk voor !!
DAAROM

DEZE

OPFRISCURSUS !!
DOET U MEE ??

ZEGT HET VOORT !!

ZEGT HET VOORT !!
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