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Het is weer Pluimtijd in Nieuw-Weerdinge
De jacht op de felbegeerde Nieuw-Weerdinger Pluim is weer van start gegaan.
De Pluimcommissie is inmiddels begonnen met de organisatie van de
nieuwjaarsreceptie 2014, die op vrijdag 9 januari 2015 wordt gehouden in de
Badde. Deze receptie is er voor bedoeld, om nieuwe inwoners van het dorp
kennis te laten maken met de ingezetenen. Het is een informeel gebeuren,
waar het onderling contact tussen de bewoners centraal staat.
Maar, er zit ook een officieel tintje aan deze receptie, namelijk de uitreiking van de NieuwWeerdinger Pluim, een oorkonde voor een inwoner of groep inwoners, die hun sporen hebben
verdiend door zich op de een of andere manier in te zetten voor ons dorp.
De nominaties voor de Pluim, komen vanuit de inwoners van Nieuw-Weerdinge zelf. De
Pluimcommissie brengt het aantal nominaties terug tot drie stuks en de Nieuw-Weerdingers kunnen
dan stemmen wie de uiteindelijke winnaar van de felbegeerde Pluim wordt.
U 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 18 november 2014 en 29
november 2014 opgesteld bij:
Tankstation Grooten
De Badde
Snackbar “het Mondje”
In de brief die u in een van de bussen deponeert, moet het volgende vermeld staan:
Uw eigen naam en adres
De naam van de door u genomineerde(n)
De reden waarom u vindt, dat de door u genomineerde, de Pluim verdient.
De Pluimcommissie.

1

De Streekbode - 4 december 2014

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
7 december
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
2e Advent
14 december
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
3e Advent
Baptisten gemeente de Open Poort:
7 december
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
Doopdienst
14 december
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 13 december is er weer dansen in de Badde.
U kunt mee doen aan stijldansen, countrydansen en oude dansen.
Aanvang 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

BEDANKT NAMENS ALZHEIMER NEDERLAND
Ik wil de inwoners van Nieuw-Weerdinge bedanken voor hun bijdrage aan
de collecte voor ALZHEIMER, die € 413,40 heeft opgebracht.
Nogmaals bedankt.
De collecte organisator van ALZHEIMER NEDERLAND
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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. Ook nemen we koelkasten en diepvriezers mee,
hier zijn wel kosten aan verbonden, € 5,- per stuk. Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap. Tel. 06 55808002
Te koop: Wegens omstandigheden een dames- en
herenfiets, z.g.a.n. compleet met fietstassen.
Tel. 0591 521881
Zaag-, snoei- en tuinonderhoud, tevens sloten
opschonen en mollenbestrijding.
Onkruidbestrijding met roundup.
Tel. 06 31082919, dhr. Wieringa
Te Koop: Blank eiken eethoek € 150,Tel. 0591 521 465

Te koop:
Een blauw baby wipstoeltje, z.g.a.n. € 7,50.
Tel. 0591 527017
Te koop: Donker eiken eethoek € 50,- en
brandhout € 20,- / m³
Tel. 0628 562 678
Te Koop: Strooizout per zak à 25 kg € 7,50 per zak,
2 zakken € 12,Vledderdiep 3 Tel. 0591 859 196

GROTE KNIEPERTJES ACTIE T.B.V. PKN NIEUW-WEERDINGE/ROSWINKEL
Wij zijn weer druk aan het bakken van kniepertjes en rolletjes en lekker dat ze zijn!!!!! Wij gaan ze
verkopen voor € 2,50 per zakje en voor € 6,00 krijgt u 3 zakjes. U mag zelf
even langs komen in de Jeugdhaven, Weerdingerkanaal z.z. 143, waar wij
tijdens werkdagen tot 17.00 uur aanwezig zijn. Maar u kunt ze ook bestellen
en wel bij Bettie Pepping ( 0591 521468 ) of bij Anna Boerma ( 06-10785353 ).
Rolletjes bakken wij alleen op bestelling en kniepertjes zijn op voorraad, maar
hier geldt natuurlijk wel......OP is OP.
De opbrengst is voor onderhoud van onze Kerkelijke Gebouwen.

MFC DE BADDE IS GESLOTEN VAN…
MFC de Badde is gesloten van 24 december t/m/ 4 januari 2015.
We wensen iedereen alvast fijne feestdagen en een mooie
jaarwisseling.
Bestuur MFC de Badde
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NIEUWS UIT DE TUIN…
Callicarpa.
Een bladverliezende sierheester van ongeveer 125 cm hoogte. Is dit zo’n bijzondere struik waarom ik
hem hier noem? Och, het grootste deel van het jaar niet vind ik zelf. Er is één reden waarom ik deze
heester hier naar voren wil brengen. En dat zijn de kleine paarse vruchtjes, die er in het najaar
aanzitten. Door de aparte paarse kleur van de ronde bolletjes zijn
het net plastic kraaltjes. Ze zitten aan trosjes rond een takje en ik
vind het een mooi gezicht. Bovendien heel leuk voor een
bloemstukje. De bloei is ongeveer augustus met kleine crèmewitte bloempjes.
Ja, 25 november. Het onkruid groeit nog en een ‘wolkje’ cicaden
vliegt op uit een fuchsia, als ik daar wat blad grond om heen doe
om het onderste gedeelte tegen mogelijke nachtvorst te
beschermen. Maar er is nog steeds schade door insecten. Waar ik
wel een antwoord op zou willen hebben, is de omstandigheid, dat ik geen luizen op rozen en
fuchsia’s gezien heb. Maar ook geen lieveheersbeestjes die hun natuurlijke vijand zijn. Waarom niet…
vorig jaar zat het er ‘vol’ van… En dat de wormen nu nog zó boven de grond zitten? Is dat een teken
dat we voorlopig nog geen echte winter krijgen..?
J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809)

NIEUWE KAARTEN VOOR DE KAARTAVOND
Iedere donderdagavond om 19.30 uur, is er kaarten in de Badde,
georganiseerd
door de Stavo, { stichting activiteiten voor ouderen}. Momenteel hebben
we 27 deelnemers bij het jokeren en 16 deelnemers bij het klaverjassen.
Er worden dus heel wat kaarten versleten, daarom heeft de Regiobank
ons 20 pakjes kaarten geschonken, waarvoor onze hartelijke dank.
Lijkt het u ook wel wat om mee te kaarten, kom dan een keer
vrijblijvend langs, de eerste keer is gratis, we zouden vooral graag wat
klaverjassers er bij krijgen.
Informatie: Ina Middel tel: 522393 of
Jantje Super tel: 522156
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Kerstfeest
Zaterdag 20 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 22:30 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.
Opgave middels het strookje in De Streekbode.
Voor woensdag 10 december inleveren bij De Badde.
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Informatie over ontwikkelingen nieuwbouw 10 woningen J.Lokkerstraat en Achterdiep

Vergunning
Lefier heeft besloten om te starten met de bouw
van 10 sociale huurwoningen in het gebied waar
zij woningen heeft afgebroken. De
bouwvergunning voor het bouwen van vier
woningen aan de J.Lokkerstraat is verstrekt.
Voor de bouw van de overige zes woningen aan het Achterdiep moet het bestemmingsplan
nog worden gewijzigd. Dit is nodig omdat deze zes woningen op een andere plek komen te
staan. Samen met de Gemeente is Lefier deze procedure aan het voorbereiden.
Onderstaand een kleine impressie over de nieuwe situatie
Nieuwbouw aan de J. Lokkerstraat- Achterdiep

Planning
In de week van 3 november start Lefier met
de bouw van de vier woningen aan de
J.Lokkerstraat. Er wordt gestart met de
grondwerkzaamheden, daarna met de bouw
van de woningen. Er wordt op kort termijn
bouwhekken en een bouwbord geplaatst.
Afhankelijk van de winterperiode, verwacht
Lefier deze woningen in april/mei 2015 op te leveren.
Zodra het bestemmingsplan voor de overige woningen gewijzigd is en de bouwvergunning is
verstrekt, start de bouw van het blokje van zes woningen. De verwachting is in maart/april
2015 te kunnen starten met de bouw van dit blokje.
Informatie
In het buurtkantoor (Achterdiep 48) komen panelen met daarop de tekeningen van de
nieuwbouw en plattegronden. De 52 bewoners van de sloopwoningen ontvangen eerst
persoonlijk een uitnodiging om een kijkje te komen nemen. Op een later tijdstip krijgen
omwonenden en belangstellenden voldoende de gelegenheid om de plannen te komen
bekijken. Het doel is om tijdens de herstructurering het Buurtkantoor aan de Achterdiep meer
te gaan gebruiken als infocentrum.We willen u regelmatig via de Streekbode informeren over
de voortgang.
Elke donderdagmiddag is de wijkconsulent van Lefier, Paul Ahlers, vanaf 13:30 tot 16:00 uur
in het buurtkantoor aanwezig. Hij is daar om vragen over leegstaande woningen en de
woonomgeving te beantwoorden.
Ziet u ongeregeldheden bij lege woningen? Hebt u vragen over het beheer van de
woonomgeving? Loop dan even op donderdagmiddag het buurtkantoor binnen om met Paul te
overleggen.
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VEEL MEDAILLES VOOR TURNSTERS AMICITIA
Zaterdag 15 november was het dan zover, de eerste
wedstrijd van het seizoen. In de ochtend was het de
beurt aan Emma, Nienke, Amy, Annelie en Esther om
hun kunnen te tonen. Emma maakte haar debuut in
een hoger niveau en turnde op de vloer een prachtige oefening en liet op sprong een mooie
handstandoverslag tot ruglig zien.
Nienke turnde een hele stabiele wedstrijd, haar sprong was heel goed en ook op de brug liet ze een
zeer nette oefening zien.
Amy liet op de vloer een zeer nette oefening zien, waarbij ze voor het eerst ook een overslag liet
zien. Voor Annelie was het de eerste keer dat ze aan een
wedstrijd meedeed. Ze turnde een zeer goede wedstrijd en
vooral haar balkoefening was prima. De handstand en de
koprol gingen allebei goed! Esther doet dit jaar weer een
niveau hoger maar dit gaat haar goed af, zo eindigde ze bij de
brug met een mooie salto af. En zo werd de ochtend
afgesloten met een 2e plaats voor Emma, een 1e plaats voor
Nienke, een 3e plaats voor Amy en een 1e plaats voor Annelie.
Tijdens het tweede deel van de wedstrijddag mochten Celia,
Maike, Lana, Marlies en Michelle laten zien wat ze konden.
Celia had een super brugoefening en ook op sprong blonk ze
uit. Voor Maike en Lana was het de eerste keer dat ze aan een
wedstrijd deel namen maar daar was tijdens de meeste oefeningen helemaal niets van te zien. Zo
turnde Lana een prachtige brugoefening en Maike deed op sprong een mooie koprol. Marlies en
Michelle zijn dit jaar een niveau omhoog gegaan en daar kunnen ze goed mee uit de voeten. Marlies
turnde een erg mooie brug oefening en Michelle liet op sprong een overslag over de pegasus zien.
Het tweede deel van de wedstrijd werd afgesloten met een 1e plaats voor Celia en een 3e plaats
voor Michelle.
De laatste ronde mochten Naomi, Kayleigh, Sanne en Melissa laten zien wat ze konden. Voor Naomi
startte de wedstrijd helaas niet zo goed, op het eerste onderdeel, de balk, viel ze bij het maken van
de radslag van de balk en zwikte haar enkel waardoor de helaas niet verder kon met de wedstrijd.
Kayleigh en Sanne kwamen beide uit op hetzelfde niveau en turnde allebei een goede wedstrijd. Op
sprong liet Kayleigh een mooie handstandoverslag zien en Sanne had een mooie handstandoverslag
op de vloer. Melissa turnde voor het eerst onder de vlag van Amicitia en deed dit hartstikke goed.
Haar vloeroefening opende ze met een mooie arabier flikflack salto achterover. Sanne sloot de
wedstrijddag af met een 2e plek.
Turnsters, het was een gezellige en zeer geslaagde dag met maar liefst 7 medailles! Goed gedaan
allemaal! Op naar de volgende wedstrijd op 13 december in de Hunsowhal.
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UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN?
ALLEEN MET UW TOESTEMMING!
Goede zorg met goede informatie
Het kan belangrijk zijn dat een arts op de Huisartsenpost, het ziekenhuis in Emmen of elders snel en
gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij of zij snel een goed beeld
van uw medische situatie. En zo krijgt u de juiste zorg!
Uw huisarts heeft uw dossier met medische gegevens, en houdt dit ook bij. Maar het raadplegen
door anderen is pas mogelijk als u daarvoor toestemming gegeven hebt. Uw huisarts heeft een
geheimhoudingsplicht. Hij kan niet zomaar uw medische gegevens delen met andere zorgverleners
via het LSP, Landelijk Schakelpunt.
Het is belangrijk te weten:
1. Tot nu toe heeft slechts 11 % van de mensen toestemming gegeven
2. Vanaf 1 januari 2015 zijn uw gegevens op de huisartsenpost alleen te raadplegen als u dit bij uw
huisarts gemeld hebt.
3. Uw gegevens kunnen alleen met uw toestemming geraadpleegd worden.
4. Misschien gaf u al toestemming aan de apotheek voor gegevensuitwisseling. Maar u moet dit ook
bij de huisarts doen.
Hoe geeft u toestemming?
U kunt aan de balie van de praktijk een formulier hiervoor ophalen en ondertekenen.
U kunt ook persoonlijk toestemming geven aan de balie bij de assistente. Zij zal dat dan direkt in het
dossier noteren.
Voor vragen en folders hierover kunt u altijd bij ons terecht
S.M. Handgraaf en M.M. Demircan, huisartsen

KLEDINGKRINGLOOP NIEUWS
Wij zijn verhuisd.
U kunt ons nu vinden in de “OPEN POORT” Gedempte Achterdiep 18 ( tegenover o.b.s. ‘t Koppel)
Ruim een jaar mochten we gebruik maken van “DE RANK”, daarvoor nogmaals hartelijk dank,
namens alle vrijwilligers en klanten van de kledingkringloop.
Dit jaar zijn we nog open op
25 november ( sint aktie) dus per kind twee stuks gratis uitzoeken
9 december
23 december
In het nieuwe jaar starten we weer op 13 januari. De openingstijden zijn ongewijzigd namelijk van
11.00 uur tot 16.00 uur
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Stichting Sociaal Kultureel Werk Nieuw-Weerdinge
1e Kruisdiep OZ 9
7831 BA, Nieuw-Weerdinge
Tel: 0591-521733
E.mail: skw@de-badde.nl

SKW stopt met de Soos, maar de Soos stopt NIET.
Stichting Sociaal Kultureel Werk Nieuw-Weerdinge (SKW) wil er zijn voor de jeugd en
meer organiseren voor de jeugd.
Het blijkt dat het draaiende houden van de jeugdsoos veel tijd vergt van de
vrijwilligers van het SKW. Wij zijn in overleg gegaan met Plaatselijk Belang en
Multifunctioneel centrum ‘De Badde’. Tijdens dit overleg kwamen wij er achter dat
alle organisaties het belang van een soos voor de jeugd ondersteunen.
Om de jeugd niet de dupe te laten worden van het eventueel stoppen van de soos is
geopperd om verder te gaan met de soos, alleen is vanaf heden het SKW niet meer
verantwoordelijk voor het draaiend houden van de Soos, maar Mondenzorg neemt
deze taak over.
SKW, Plaatselijk Belang en de Badde vinden dit voor alle partijen een goede
oplossing.
Jeugd van Nieuw-Weerdinge, binnenkort zullen jullie weer terecht kunnen in de soos
en wij van SKW hopen dat jullie dan als vanouds weer plezier kunnen beleven tijdens
de openingstijden van de soos. Wij blijven ons inzetten voor de jeugd in NieuwWeerdinge!

Het bestuur SKW.
___________________________________________________________________
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PLAYBACKSHOW IN CAFÉ OOSTERHOF!
Op vrijdag 19 december vanaf 19:00 is er een Playbackshow in café Oosterhof. Deze avond wordt
georganiseerd door de jongerenraad met ondersteuning van het SKW en het jongerenwerk.
Alle jongeren vanaf 10 jaar mogen zich opgeven om deel te nemen aan de playbackshow! Ook
volwassenen mogen mee doen en dat zouden de jongeren erg leuk vinden! Je kunt jezelf of je groep
opgeven tot en met 1 december. Elke act zal door een jury worden beoordeeld, diegene die als
besten worden uitgeroepen krijgen een prijs!
Doe je mee? Houd dat vrijdag 12 december van 19:00 – 22:00 uur vrij in je agenda, want dan is de
generale repetitie! Hierbij worden alle deelnemers verwacht.
Natuurlijk mag iedereen komen kijken op 19 december naar de playbackshow. Kaarten worden aan
de deur verkocht voor €2,-. Er worden ook lootjes verkocht voor verschillende leuke prijzen!
Meedoen aan de playbackshow is gratis!
Vragen of opgave?
Opgeven kan telefonisch, via facebook of via de mail.
Vermeld bij opgave het volgende:
- Contactgegevens contactpersoon
- Namen overige deelnemers
- Het nummer wat je / jullie gaan doen.
Kim de Vries
Facebook:

Jongerenwerk de Monden Telefoon: 06-30234011 (whatsapp is ook mogelijk)
E-mail: k.devries@scw-de-boo.nl

________________________________________________________________________________

Vanaf zaterdag 6 december !!
•
•
•
•

Abies
Blauw spar
Omorika
Koreanna

Tevens weer zeer mooie Nordmann dennen
Diverse maten.
Vanaf 9.30 uur geopend. Zondags gesloten.
Op zaterdag 6,13 en 20 december staat de koffie weer klaar.

Fedde Oosting www.oostingsbomen.nl
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Kerst Bingo
Wilt u voor de kerst nog gezellig een
avond naar de Bingo?
Kom dan vrijdag 19 december naar
“De Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang: 19.30 uur
Inleggeld: € 5,00
Hiervoor 9 ronden + 3 super ronden en deze avond extra prijzen.
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis.

Neem dus pen of stift mee en kom gezellig meedoen.
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Jeugdsoos in MFC de Badde
Na een tijd lang dicht te zijn geweest gaat de jeugdsoos in Nieuw-Weerdinge weer open! Alle
jongeren van 10 tot en met 23 jaar uit Nieuw-Weerdinge zijn welkom! De jeugdsoos wordt begeleid
door vrijwilligers, die worden ondersteund door het jongerenwerk.
In eerste instantie is de soos geopend op de volgende momenten:
Donderdagavond
19:00 – 21:30 uur
Vrijdagmiddag
14:30 – 16:30 uur
De doelstelling is om de soos in de toekomst vaker te openen, hiervoor zijn echte voldoende
vrijwilligers voor nodig. Ben jij 30 jaar of ouder, verantwoordelijk, consequent en vind je de omgang
met jongeren leuk? Neem dan contact met me op!
Jeugdsoos
MFC de Badde
Eerste kruisdiep OZ 9
7831 BA Nieuw-Weerdinge

Naam: Kim de Vries
Tel.
06-30234011
E-mail: k.devries@scw-de-boo.nl

_________________________________________________________________________
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