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VAN DE REDACTIE
De donateurlopers zijn weer bij u langs geweest.
Iedereen ontzettend bedankt voor jullie bijdrage.
Bij de mensen die ze niet thuis troffen hebben ze een rode kaart door de bus gedaan met daarop de
vraag of u de €5,00 donateur geld per bank wilt over maken.
Heeft u het vergeten zou u dit dan alsnog willen doen? Bent u nog geen donateur en wilt u de
Streekbode graag steunen dan kunt u het geld overmaken op het rekeningnummer: NL09 RABO 0345
9146 00. Onder vermelding van uw naam en adres.
Let op,voor de kerst komt er nog één Streekbode uit, in het nieuwe jaar 2020 komt de Streekbode uit
op 16 januari. De kopij inleverdatum daarvoor is maandag 6 januari.
Mochten er opmerkingen zijn over de bezorging laat ons dat dan vooral weten. Dan kunnen wij actie
ondernemen en het oplossen.
U kunt daarover bellen met Ginie de Vries tel:521365. Dit staat ook vermeld bovenaan op het
voorblad van de Streekbode.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
8 december
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten,
Tweede Adventszondag
15 december
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten,
Derde Advents zondag
Baptisten gemeente de Open Poort:
8 december
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds J. Gankema
2.0 XL Dienst
15 december
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. A. Schipper
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
Wegens verhuizing te koop:
Mooi elektrisch rolluik + hoeklijn, kleur wit.
Breed 3.40 meter en hoog 1.60 meter,
Prijs € 350,=.
Telefoon: 06 – 4278 2252
Geeft u een feestje, maar heeft u geen ruimte?
www.zaalverhuurdefeestschuur.nl
Voor een betaalbare locatie bij u in het dorp.
Martijn vd Plas,
Dr. Mondenweg 40, Tel: 06 – 2867 3601

Ik ben weer thuis, dus ik wil uw kleding weer
repareren of recent maken.
Telefoon: 06 – 1323 6942
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GROOT SUCCES TIEKS TWEEWIELERS SLENERVELDTOCHT
Op zondag 17 november heeft de fietstoerclub Toerlust voor
de 28e keer de Tieks Tweewielers Slenerveldtocht georganiseerd vanuit ’t Haantje. Dit jaar opnieuw
gereden met goede weersomstandigheden. Een heerlijke ATB temperatuur en met veel zon.
Uiteindelijk bleef de teller bij de inschrijving in Het Dorpshuis van ’t Haantje steken op bijna 600
deelnemers. Een zeer hoog aantal
in vergelijking met andere
toerverenigingen in de regio. De
deelnemers waren, gezien de vele
positieve reacties, zeer tevreden
met het door linten uitgezette
parcours. De ATB’ers konden
kiezen uit de afstanden 25, 30 of
50 kilometer. De meesten kozen
voor de 50 kilometer route door
de bossen vanaf De Kibbelkoele
tot aan het Orvelterveld.
Onderweg kwamen ze drie
verzorgingsposten tegen waar de
deelnemers werden voorzien van onder andere stroopwafels (aangeboden door de FoodMarket) ,
bananen (aangeboden Tieks Tweewielers) een beker warme bouillon, krentenbollen en kruidkoek.
Ook Zwarte Piet was op één van de posten aanwezig.
Kwaliteit van de organisatie en de sfeer van de tocht van Toerlust begint zich zo langzamerhand uit te
betalen. Afgezien van de verzorgingsposten worden ook een zestal oversteekplaatsen van
doorgaande wegen beveiligd door vrijwilligers. Opgeteld heeft de organisatie meer dan 50
vrijwilligers in actie voor deze veldtoertocht waaraan een ieder kan deelnemen.
Ook de medewerkers van Dorpshuis zijn zeer
ingenomen met het evenement. Zij halen een
groot deel van hun inkomsten uit de opbrengst
van koffie, snert en een warme hap in stalletje
bij de finishplaats.
Zoals het nu lijkt wordt de tocht in 2020 op
zondag 15 november georganiseerd. En dan
gaat het al aardig in de richting van een
prachtig jubileum in 2021.
ONTDEK HET PLEKJE
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De opgave in de vorige Streekbode bleek toch nog moeilijker dan verwacht. Het leverde 1 onjuiste en
3 juiste oplossingen op. De foto is gemaakt in het Siepelveen, in de richting van de zwarte weg, thv.
loods firma Groenwold. Als winnaar is, Jantje Super-de Vries uit de bus gekomen. Zij 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!!

OUD PAPIER ‘T KOPPEL
De volgende datum’s komen wij het oud papier ophalen. Zoals altijd is het de
4e woensdag van de maand, in juli is het vakantie en lopen we niet: 22 januari,
26 februari, 25 maart, 24 april, 27 mei, 24 juni, 26 augustus, 23 september, 28
oktober, 25 november, 23 december.

STRUUN’N DAG
Hallo, wij, Henriette en Ellen, willen graag een STRUUN’N dag
organiseren. En wel in de vorm van schuur en/of tuin verkoop.
En wel op zaterdag 16 mei 2020. Nu willen we even kijken
hoeveel animo hier voor is. Heb je belangstelling, mail Henriette
voor vrijdag 24 januari. henriettehummel@hetnet.nl
Groetjes, Henriette en Ellen (Het zou leuk wanneer we veel
reacties krijgen)

4

De Streekbode - 5 december 2019

V ZE ZIJN ER WEER DE KNIEPERTJES EN ROLLETJES,
Ze zijn verkrijgbaar bij bloemen winkel Fleurig Wonen, Woninginrichting Wachtmeester, Bouwbedrijf
Jan Tiems, Autobedrijf Tjeerdsma en Tjeerdsma Tuinmachines. Één zakje voor €2,50 en 3 voor €7,00.
Dit geld voor zowel de kniepertjes als de rolletjes.
Op zaterdag 28 december worden de, alleen op bestelling, spekkedikken gebakken. Een zakje met 10
stuks kost €7,00. Bestellen bij Jan de Jonge tel: 06-28882728 en af te halen in de jeugdhaven achter
de kerk Het Anker.

BESTE BEWONER,
Graag brengen wij u op de hoogte dat in verband met de kerstvakantie wij op maandag 23-12-2019
en maandag 30-12-2019 geen spreekuur hebben
in de Badde:
U bent van harte welkom op het laatste
spreekuur in 2019 op maandag 16-12-2019 van 13.30 tot 15.30 uur. Mocht dit niet lukken dan zien
wij u graag op het eerste spreekuur in 2020 op maandag 06-01-2020 van 13.30 tot 15.30 uur.
Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met Sedna via het telefoonnummer 0591-680800.
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK EMMER-COMPASCUUM – DE MONDEN

De bibliobus komt in Nieuw-Weerdinge, ook voor volwassenen.
Donderdag: ’t Koppel: 13:25 - 14:25 uur
De Badde:
19:00 – 20:00 uur (ook in de schoolvakanties)
Vrijdag:

Bentetop
’t Koppel

13:20 – 14:05 uur
14:10 – 15:10 uur

Joris’ kerstboom nu ook in de bibliotheken in Emmen!
Vanaf 9 december kunnen bibliotheekbezoekers een kerstbal met daarop een mooie gedachte in de
boom hangen. Zo kun je een reddende engel bedanken, of een hechte vriendschap vieren. Komt u
ook langs?

Cursus DigiD: word nú Digisterker
De cursus DigiD ging helaas niet door vanwege ziekte. We gaan dit in het voorjaar weer aanbieden. U
kunt alvast uw belangstelling aangeven via de mail. Deelnemers die zich al hadden opgegeven krijgen
natuurlijk weer een uitnodiging. Onderdelen van deze cursus zijn onder meer:
•

Hoe werkt DigiD, hoe kan ik hiermee werken op internet,

•

Hoe werkt de Berichten box

•

Hoe kan ik mijn gegevens inzien bij de ziektekostenverzekering

•

en hoe maak ik een afspraak met de gemeentewinkel?

Meer informatie: info@bibliotheekemmercompascuum.nl / 0591 351460
Helaas is de cursus Klik en tik gestopt vanwege te weinig deelname.
Openingstijden bibliotheek Emmer-Compascuum
Maandag:
9.00 - 17.00 uur.
Vanaf 14.00 uur is er een bibliothecaris aanwezig.
Woensdag:
11.00 - 17.00 uur.
Vanaf 11.00 uur is er een bibliothecaris aanwezig.
Donderdag:
9.00 - 20.00 uur.
Vanaf 14.00 uur is er een bibliothecaris aanwezig
Op maandag en donderdag is er van 9-11 uur geen medewerker aanwezig (Selfservice)
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WIE WINT DE PLUIM 2019?
De inwoners van Nieuw-Weerdinge hebben hun kandidaat voor de
Pluim genomineerd.
Vervolgens heeft de Pluimcommissie de stemmen geteld en de
volgende Nieuw-Weerdingers gaan door naar de finale:
In willekeurige volgorde:
De Stavo: organiseert en verzorgt gedurende het gehele jaar activiteiten voor ouderen, zoals
wekelijks een kaartavond en een bingomiddag. Ook worden er jaarlijks reisjes georganiseerd en kan
men aanschuiven bij het kerstdiner.
Organisatie Sinterklaasintocht. Elk jaar klaren ze de klus weer. Dankzij hun inzet voor het werven
van fondsen kunnen ze elk jaar opnieuw de intocht van Sinterklaas en zijn zwarte Pieten organiseren.
Hilbrand Hummel en Gerrit de Goede: Sinds mensenheugenis bekleden deze heren, vaak samen,
bestuursfuncties. Meer dan dertig jaar lang waren zij degenen waar voetbalclub Titan volledig op kon
bouwen. Ook nu zijn ze nog bestuurslid van Biljartclub De Badde.
Tijdens de Nieuwjaars receptie op vrijdag 10 januari wordt de winnaar van de Pluim bekendgemaakt.
Deze verkiezing maakt deel uit van een gezellige avond met muziek, zang en sketches. Het is vooral
een prachtige gelegenheid voor onze nieuwe inwoners
om kennis te maken met elkaar en met de medebewoners
van het dorp.
Noteer deze datum dus alvast in uw agenda!
De voorbereidingscommissie

Mijn stem voor de pluim gaat naar:

O
O
O

De STAVO
Organisatie Sinterklaasintocht
Hilbrand Hummel en Gerrit de Goede

Aankruisen wie volgens u De Pluim verdient en uiterlijk 28 december deponeren in de bus in de
Badde, bij tankstation Grooten of cafetaria 't Mondje
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BEDANKT,
Ik wil de inwoners van Nieuw Weerdinge bedanken voor hun bijdrage aan De
COLLECTE voor ALZHEIMER, die € 729,36 euro heeft opgebracht.
De collecte organisator van ALZHEIMER NEDERLAND

Start verkoop woensdag 4 december
Te Koop:
Abies
Blauw spar
Omorika
Van klein tot groot.
Tevens weer zeer mooie Nordmann dennen
In diverse maten.
Vanaf 9.30 uur geopend. Zondags gesloten.

Fedde Oosting
www.oostingsbomen.nl

8

De Streekbode - 5 december 2019

9

De Streekbode - 5 december 2019

10

De Streekbode - 5 december 2019

11

De Streekbode - 5 december 2019

Kerstnachtdienst
Kerstnachtdienst in ‘De Badde’ 2424-1212-2019

‘Het verhaal van de herder’
Aanvang 21.30 uur.
uur. Vanaf 21.00 uur inloop met koffie en thee.
thee.

Iedereen is welkom!
Muzikale begeleiding door Henrieke Meijerink en Jan Sikken
Medewerking van Zanggroep ‘Fundament’
‘Fundament’ uit Klazienaveen
Spreker: A. van Elten – NieuwNieuw-Weerdinge
Organisatie: Protestantse gemeente NieuwNieuw-Weerdinge/Roswinkel
in samenwerking met de vrijwilligers van ‘De Badde’
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Kerstfeest
Vrijdag 20 DECEMBER

in Be 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 20 december 2019

Ik kom met 1 / 2 personen

Naam:

_____________________

Dieet:

_____________________

Telefoonnummer:

_____________________

Adres:

__________________________________________

Inleveren in de Badde voor vrijdag 6 december 2019 want vol is vol
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 21 december naar:

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 9 ronden + 3 superronden.
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis.
Neem dus pen of stift mee en kom gezellig meedoen.
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