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DE PLUIMTIJD IS WEER AANGEBROKEN 

 

De Pluimtijd is weer aangebroken in Nieuw-Weerdinge, hetgeen 

betekent dat de inwoners van Nieuw-Weerdinge weer een mede 

dorpsgenoot of groep kan nomineren voor de Nieuw-Weerdinger Pluim. 

Ieder jaar rond deze tijd wordt via de streekbode een oproep gedaan 

mensen te nomineren voor deze blijk van waardering voor 

vrijwilligerswerk. De Pluimcommissie zal uit de inzendingen drie 

nominaties kiezen waarvan de Nieuw-Weerdingers dan weer de 

nummers 1 2 en 3 kiezen.  

 

De uitreiking van de Pluim zal tijdens de nieuwjaarsreceptie 2012, die gehouden wordt op 11 januari 

2013 in de Badde, geschieden door de burgemeester van Emmen. De nieuwjaarsreceptie is ieder jaar 

weer een uitverkochte happening waarin nieuwe dorpelingen kennis kunnen maken met de Nieuw-

Weerdingers. Wij hopen ook dit jaar weer op een groot aantal genomineerden en zijn erg benieuwd 

naar wie de felbegeerde Pluim dit jaar in de wacht weet te slepen. 

 

W. Katoen (voorzitter Pluimcommissie) 

tel: 0591-522950 gsm: 06-23341892 

willem.katoen1963@kpnmail.nl 

 

DE KNIEPERTJES EN ROLLETJES KOMEN ER WEER AAN!!!!! 

Wij gaan weer kniepertjes en rolletjes bakken en wel vanaf 3 december in 

de Jeugdhaven. De opbrengst is voor de Protestantse Kerk Nieuw-

Weerdinge/Roswinkel. U kunt ze zelf ophalen vanaf deze locatie en u kunt 

ze ook bestellen bij B. Pepping tel 0591 521468 en bij A. Boerma tel. 0599 

481726, want OP is OP !! Rolletjes alleen op bestelling! 

Ook bakken wij spekdikken en wel op 27 en 28 december in Jeugdhaven. Andere jaren verzorgde het 

zangkoor Gloria Patri deze actie, maar deze zijn nu samengegaan met Valthermond en zij hebben ons 

gevraagd, of wij deze actie door wilden zetten, maar dan is de opbrengst voor de Protestantse Kerk 

Nieuw-Weerdinge/ Roswinkel. Kwaliteit is het zelfde, dus lekker!! U kunt ze zelf ophalen, maar ook 

bestellen bij: B. Pepping tel. 0591 521468 en bij A. Boerma tel. 0599 481726. 

 Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 522521 
 Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl   
   
 Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:  C. Neef   Weerdingerkanaal ZZ 137 
JRA Meursing Tel 522868   en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

9 december 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

  feestelijke dienst i.v.m. opening vernieuwde kerk 

16 december 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Akkerman 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

9 december 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:   9.30 uur, voorganger: dhr. Kwant 

16 december 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:   9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum 

 

 

 

KOOPJES 

Spelregels “koopjes”: de bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, d ie 

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. 

 

 

 

 

   

 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 18259308 

 

    

 

Jongedame, bijna 16 jaar, zoekt oppaswerk.  

 

Tel. 06 37334060 

 

 

 Te koop: onkruidbestrijding met roundup, mollenbestrijding, sloten opschonen en zaag-, snoei- en 

tuinonderhoud. Tel. 06 31082919, dhr. Wieringa 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN Middenstand in Nieuw-Weerdinge. 

Vervolg Weerdingerkanaal z.z. 

 

 

De Boerenleenbank was van 1928 tot 1968 gevestigd aan het Weerdingerkanaal z.z. 140.  

Op nr. 142 zat het Nationaal geheel onthoudersgebouw (Volkskoffiehuis) vanaf 1904. 

De familie Branholte woonde hier vanaf 1920 en was kruidenier (merk Albino). 

Daarna was J. Abbing  hier met een schoenenwinkel gevestigd, dit was na 1960. 

T. Kruit had hier een schoenenwinkel tot ongeveer 1989. Daarna kwam hier bloemenwinkel de Lelie 

tot juni 1996. 

Vanaf juni 1996 tot heden is hier Jantje Stap Bloem en Interieur gevestigd. 

Foto Weerdingerkanaal z.z. 142 is van ongeveer 1910.  

Uit de Emmer Courant van april 1908. 

Door de aparte commissie uit de alhier bestaande afdeling van de Nederlandse Christelijke 

Vereniging van  Geheelonthouders, belast met het toezicht op het volkskoffiehuis, werd gisteravond 

bij inschrijving verpacht, het naar den eisch des tijds ingerichte volkskoffiehuis, waaraan verbonden 

de verkoop van alcoholvrije dranken, nachtlogies en winkel, staande bij het Eerste Kruisdiep alhier. 

Van de inschrijvers werden er een tweetal geplaatst: Stoter te Nieuwe Pekela met 200 gulden en 

Bakker te Emmen met 215 gulden per jaar, uit welk tweetal de leden van de afdeling eerdaags een 

pachter konden kiezen. Met algemene stemmen werd benoemd de heer Stoter.  

 

Reactie 521703 B.B. 
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RECTIFICATIE 

N.a.v de streekbode van 22 november j.l. (nr.6) moet er een fout hersteld worden, wat betreft de 

schoenendoosactie waaraan de Bentetop heeft meegedaan. De schoenendoosactie is niet van 

Actie4kids, maar van: EDUKANS. (SCHOENMAATJES). 

Ambassadeurs van schoenmaatjes zijn: Nick en Simon. 

 

Edukans helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school te gaan, zonder onderscheid 

naar ras, religie of politieke overtuiging. Ook seunt Edukans kleinschalige onderwijsprojecten van 

betrouwbare particuliere lokale organisaties, daar waar de overheid tekort schiet. 

 

Er werden 50 dozen door leerlingen versierd en samen met ouders gevuld. Wat fijn, dat er namens 

kinderen van de Bentetop, 50 blije kinderen ergens in de wereld zijn. De dozen werden 12 november 

naar Emmen gebracht. Van daar uit gaan ze verder op transport. 

 

Volgend jaar moeten we zeker weer meedoen. 

 

Namens de Bentetop: Trijntje Bosma en Margriet van Elten. 

 

MAX TUBBEN NEDERLANDS KAMPIOEN KARTEN 

‘Virtuoze Vettel pakt derde titel’, staat erboven het 

artikel in de krant van maandag 26 november. Tot 

voor dit weekend had ik geen idee wie deze Vettel 

was. Sebastian Vettel wel te verstaan en ook niet wie 

Max Tubben is. Maar nu wel. Max is 11 jaar, gaat in 

Ter Apel naar school en woont met zijn ouders Gerri 

en Wenda aan de Mondenweg. Karten is zijn grote 

hobby. 

 

Hoi Max, wanneer ben jij Nederlands kampioen 

Karten geworden?  

Wanneer was het ook alweer Pap? Het was op 5 november op de kartbaan in Kerpen, in Duitsland. 

Dat was geweldig. Ik was eigenlijk al kampioen voordat ik alle wedstrijden had gereden. Ik had al 

genoeg punten en hoefde alleen de laatste wedstrijd maar uit te rijden.  

 

Hoe zit dat precies met die wedstrijden?  

Ik rijd in de klasse mini- junior en voor dit kampioenschap moesten we 6 wedstrijden rijden. Per 

gewonnen race krijg je 40 punten, van de 12 manches heb ik er 8 gewonnen. Éen wedstrijd bestaat 

uit drie onderdelen. Eerst heb je de kwalificatie tijdrijden, net als bij de formule 1 races. Wij rijden 

dan 10 minuten en wie het snelste rondje rijd mag op de voorste rij starten. Daarna rijden we 15 

minuten plus 2 ronden en dat twee keer. Op elke kart zit een transponder en zo kunnen ze zien wie 

het snelste is. 
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Wat heb je gewonnen?  

Een grote beker en een set nieuwe banden. 

 

Waar rijd je de wedstrijden?  

In Nederland op de Pottendijk, in Eindhoven en Berghem. In België: in Genk en Spa Francorchamps 

en in Duitsland: in Kerpen- Mannheim.  

Wat vind jij het mooiste circuit en 

waarom?  

Spa-Francorchamps is het mooist omdat 

er hoogteverschil in de baan zit. Van de 

drie officiële banen van Nederland is de 

Pottendijk het mooist vanwege het 

snelle rechte stuk en de 

bochtencombinaties. 

 

Wanneer ben je begonnen met karten?  

Ik was 4 jaar toen ik zelf mocht rijden. 

Pap reed vroeger ook kart en samen 

met ‘pap’ Ronnie Meyerink werkt hij in de kartshop op de Pottendijk.  Toen ik 8 jaar was ben ik 

begonnen met wedstrijd rijden. Ik mag nu in een hogere klasse, de KF3. Ik heb dispensatie want 

eigenlijk moet je 13 jaar zijn om in deze klasse te rijden. Ik train nu al in mijn nieuwe 125cc kart. Bij 

de mini’s zijn de karts 60cc, maar nu kan ik veel sneller.  

 

Hoe hard ga je dan?  

100 km per uur, de gemiddelde snelheid op het circuit is ongeveer 70 km per uur. Maar nu kan ik wel 

116 km per uur. 

 

Wat vind je het leukst aan karten en hoe vaak train je?  

De snelheid en het inhalen. Het inhalen van de andere jongens en dan winnen natuurlijk. Ik train 

twee keer per week op zaterdag en zondag op de Pottendijk. 

 

Ben je lid van een club?  

Ik ben lid van de Kart Club Drenthe en het R.M. racing team.  

 

Het R.M. racing team?  

Pap Gerrie vertelt: Ronnie en ik vormen de begeleiding en zijn de leverancier van materiaal rondom 8 

jongens die in verschillende classes rijden. Vier daarvan rijden bij de mini’s, het zijn jongens die 

komen uit Ter Apel, Coevorden, Geesbrug en Albergen. We hebben het erg leuk samen. Zowel de 

vaders en de kinderen kunnen erg goed met elkaar opschieten. 
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Wat wil je bereiken?  

Nog sneller rijden en Formule 1 coureur worden. 

 

Wie is je grote voorbeeld?  

Sebastian. Sebastian??? Ja, Sebastian Vettel. Kijk daar rijd tie. Ze rijden nu de kwalificatie. (Voor alle 

duidelijkheid, tijdens dit interview staat de t.v. aan en flitsen de Formule 1 wagens over het beeld.) 

Dagblad van het Noorden: “De 25 jarige Duitser Sebastian Vettel won zondag 25 november zijn derde 

wereldtitel Formule 1 op rij. Vettel leerde racen op een kartbaantje in Kerpen, niet ver over de grens 

bij Venlo.” De Streekbode: “ Max Tubben, Nederlands kampioen Karten, leert het racen op dé 

kartbaan van Nederland, de Pottendijk, niet ver, de rotonde recht oversteken.” 

Max heeft al een talentenstatus van het NOC-NSF te pakken en wie weet horen we in de toekomst 

nog wel veel meer van hem. Max (en begeleidingsteam), Van harte Gefeliciteerd met dit behaalde 

kampioenschap en slaap lekker onder je eigen, met deze foto’s beklede, dekbedovertrek.  

GB 

 

ZIE GINDS KOMT DE ROEIBOOT WEER AAN IN 

NIEUW WEERDINGE 

Sinterklaas en zijn vele pieten kwamen op 24 november 

weer aan in ons 

dorp. Dit keer kwam 

hij met zijn hoofd- en 

hulppieten aan in 

een roeiboot. Alweer 

niet op zijn paard. Er 

is ook altijd een reden waarom hij niet op zijn paard komt. Hij 

kwam vanuit de dichte mist eerst aan bij Bakker Bos op de 

Tramwijk vandaar op weg, over het fietspad, naar het 

Beerthaplein en tenslotte ging hij naar autobedrijf garage 

Grooten. Hij werd begeleid door Pieten op de fiets, te paard en in 

een ‘open’ auto. Inmiddels is hij alweer met de, stoomboot, 

onderweg naar Spanje.  
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NIEUWS UIT DE TUIN…. 

Er gebeurt de laatste jaren zo veel om ons heen in de natuur dat ik 

me afvraag; Wat is er aan de hand met de natuur? 

Waarom begonnen enkele jaren geleden op meerdere plaatsen in 

het land kastanje bomen ziek te worden? Waardoor kregen diverse 

coniferen ‘zomaar’ dode toppen en takken? Enkele essen ‘knot’ 

boompjes in  mijn voortuin begonnen, ook een paar geleden, 

zomaar af te sterven waar ik niets van begreep. Er volgden door de 

hele tuin in snel tempo meer doodgaande essen van zo’n twee tot 

twintig jaar oud. Wat was dit? En dit gebeurde ook in 

Heerhugowaard. 

Toen stond er zo’n vier maanden geleden  een klein stukje in het 

Dagblad van het Noorden (D.v.h.N.) over essentaksterfte in 

Groningen en over de grens. Héé………dat is het dus!  

1 September in het D.v.h.N.: In het hele land populieren aangetast door schimmel. 13 oktober in het 

D.v.h.N.: Help, de buxus is ziek. Ongeveer twee jaar geleden zag ik bij Jac. B in de straat en bij Gerd. G 

in het gras enkele plantjes levermos. Bij mij nog niet… 

Tot begin dit jaar… en nu: wat een vette, zeer snel 

groeiende ‘onkruid’ rommel. En dat probleem hebben 

nu ook velen in Emmen, Heerhugowaard, Rotterdam 

en vele andere plaatsen. 

13 November 2012 in het D.v.h.N.: Experts buigen zich 

over de (al jaren lange) raadselachtige sterfte van 

bijen. Heb ik niets leukers..? Ja, bijvoorbeeld over het 

overwinteren van fuchsia’s. Niet dat ik wil zeggen hoe 

het moet, maar hoe het óók kan. En wat je allemaal 

voor creatiefs kan doen met opslag van berkenboompjes, coniferen, esdoorn enzovoort. 

Op de foto’s een van bovenaf doodgaand essen ‘knot ’boompje met onderaan nog een paar groene 

takken. Op de andere het overal tussen kruipende levermos. Met bovenstaande en met de foto’s 

wilde ik toch even naar voren brengen dat er wel degelijk het één en ander aan de hand is met de 

natuur. 

J.Aay  (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel: 0591-521809) 

 

 

HIERBIJ WIL IK ZOWEL ………. 

Hierbij wil ik zowel kapsalon "Trendy" alsmede schoonheidssalon "Belinda" zeer hartelijk bedanken 

voor de metamorfose, die mijn vrouw mocht ondergaan tijdens de midwintershow. De reacties die 

mijn vrouw kreeg waren overweldigend en alleen maar positief.  

Luuk Rengers. 

 

 



De Streekbode  -  9 december  2012 
 

 

 

 

 

8

 “WINTERMARKTJE IN DE OPEN POORT”  

 

Zaterdag 8 december aanstaande van 10.00 uur tot 15.30 uur is er  

in de Baptisten kerk ‘de Open Poort’ (Ged. Achterdiep 18) een Wintermarktje. 

 

Wat kunt u zoal verwachten: 

Evangelische boekwinkel Sola Scriptura uit Emmen,  

zij verkopen veel soorten kerstkaarten, boeken, kalenders en allerlei andere leuke dingen… 

 

Een aantal bewoners van Huize Henricus uit Emmer-Compascuum  

(een woonvorm en dagbesteding voor mensen met een beperking),  

zij zullen ook op deze markt zijn, met hun zelf gemaakte schilderijen en houten voorwerpen  

(ook houtbewerking).  

 

Ook zal er iets voor de kinderen zijn en kunt u houten versieringen kopen voor in de kerstboom. 

De opbrengst hiervan zal in zijn geheel ten goede komen aan de Voedselbank in Nieuw-Weerdinge. 

 

……………………………… misschien tot 8 december 

De koffie staat klaar……………………….. 

 

 

OLIEBOLLENACTIE NWVV/TITAN 

 

Op zaterdag 29 december is het weer zover. Dan komen de jeugdleden en de 

dames van NWVV/Titan weer bij u langs voor de verkoop van oliebollen. 

Een actie waarvan de opbrengst direct ten goede komt van de jeugdkas en die bovendien ook nog 

lekker is!!! 

Een zak met 8 oliebollen kost € 3,50. 

 

Vanaf tien uur komen wij bij u langs de deur. Kunt u niet 

wachten of heeft u de lopers gemist dan kunt u de oliebollen 

eventueel zelf afhalen uit de Titan-kantine of contact met ons 

op nemen om uw bestelling door te geven (tel.nr. 52 17 82). 

 

Een sportieve groet, 

Jeugdbestuur NWVV/Titan 
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DANSEN IN DE BADDE 

Zaterdag 8 december is er dansen in de Badde. U 

kunt er stijldansen, oude dansen en country dansen.  

 

Aanvang 20.00 uur U 

bent van harte welkom. 

 

 

 

 

GEZELLIGE MIDDAG IN WINTERSE SFEER 

Op 15 december a.s. organiseert de Collectie Brands een gezellige middag in winterse sfeer. Er komt 

een groep midwinterhoornblazers muziekmaken en informatie geven over dit oer instrument. Om in 

de sfeer te blijven serveren we warme chocolademelk, gluhwein, snert en lekker broodjes met 

warme worst. U bent van harte welkom!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDANKT! 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het 

medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens het ziekzijn en het 

overlijden van mijn lieve man, vader en opa 

 

Jan Jannes Idema 

 

Heel veel dank, 

Martje 

Karin en Jans 

Thom en Mike 

Martin en Anja 

Silvana 

 


