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HEEFT U AL GESTEMD? HET KAN NOG TOT EN MET 23 DECEMBER.

De Pluimcommissie heeft zich weer gebogen over de inzendingen van de inwoners van NieuwWeerdinge. De inzenders hebben weer hun best gedaan door hun kandidaten naar voren te
schuiven. Uiteindelijk zijn de volgende nominaties uit de bus gekomen:
In willekeurige volgorde:
•

Rien Prinsen, zet Nieuw-Weerdinge op de kaart met zijn kroketten

•

Henk Hofman, vanwege zijn inzet als vrijwilliger voor v.v. Titan

•

De Paasvuurbouwers, zorgen elk jaar weer voor het behouden van een traditie

Maar wie er op 12 januari 2018 met de felbegeerde Pluim gaat strijken bepaalt u als inwoner van
Nieuw-Weerdinge. Vul onderstaande strook in en gooi deze uiterlijk 23 december in een van de
stembussen. Ze staan vanaf 18 november weer op de volgende
adressen:
•

Tankstation Grooten

•

Snackbar 't Mondje en

•

MFC De Badde

----------------------------------------------------------------------------------Mijn kandidaat is:
O Rien Prinsen
O Henk Hofman
O Paasvuurbouwers
Kruis de genomineerde van uw keuze aan en deponeer het strookje uiterlijk 23 december in een van
de stembussen.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
10 december
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten, 2e Advent
17 december
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten, 3e Advent

Baptisten gemeente de Open Poort:
10 december
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. H. de Raaf

17 december
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. W. Pflaum

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. Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap.
Tel. 06 55808002
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NIEUWS VAN BIBLIOTHEEK EMMER-COMPASCUUM
De feestdagen komen er weer aan:
Geef een bibliotheekabonnement cadeau!
Stel je eens voor: een jaar lang boeken en tijdschriften lezen voor nog
geen 50 euro. Bovendien ook nog dvd's lenen en e-books op je ereader of tablet/telefoon lezen.
Dat kan, met een bibliotheekabonnement. Idee om cadeau te geven bij verjaardag of feestdagen. En
geldig in heel Drenthe.
Ook handig voor de feestdagen: VVV bonnen te koop in de bibliotheek! (zolang de voorraad strekt,
want de bieb stopt helaas met verkoop van VVV bonnen)
De bibliotheek is er voor veel meer dan alleen boeken lenen:
•

Klik & Tik Elke woensdag van 11.00 tot 13.00 uur Inloopspreekuur voor al uw
computervragen en de cursus Klik & Tik, waarbij elke beginner kan leren hoe leuk
computeren eigenlijk is!

•

De bibliotheek heeft diverse mogelijkheden voor mensen die moeite hebben met lezen :
Passendlezen.nl: Brailleboeken, gesproken boeken, luisterboeken. Ook voor jongeren:
Welkboek.nl

Openingstijden:
maandag:

woensdag:
Donderdag:

11.00 - 17.00 uur.
Tot 14.00 uur wordt u geholpen door een vrijwilliger, daarna is de
bibliothecaris aanwezig.
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 20.00 uur.
Tot 14.00 uur wordt u geholpen door een vrijwilliger, daarna is de
bibliothecaris aanwezig.

Tijdens openingstijden met bibliothecaris kunt u financiële bibliotheekzaken regelen, advies krijgen
en vragen stellen. Ook zonder abonnement bent u van harte welkom. Om te lenen heeft u deze wel
nodig. Een abonnement is gratis tot 19 jaar!!
Wist u dat wij ook een kopieerapparaat hebben en dat u kunt printen in de bieb?
Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2018.
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ZATERDAG 16 DECEMBER

BEERTAPLEIN
NIEUW WEERDINGE
10.00 – 17.00 uur
INFO:
Stichting Volksvermaak Nieuw Weerdinge
06 1451 5451
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NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE
Goed nieuws voor ons prachtige zwembad; de
broodnodige renovatie van de baden kan worden
doorgezet!
Het was een vervelende tijd voor het zwembad-bestuur;
Kregen wij de beschikking over het geld van de gemeente
Emmen voor de renovatie van de drie baden ja of nee??
Dit heeft weken, zo niet maanden, in beslag genomen.
Wij hadden eind 2016 al de nodige gesprekken gevoerd waarin wij aangegeven hebben dat de
coating laag van de baden eigenlijk vóór aanvang van seizoen 2017 opnieuw aangelegd zou moeten
worden. Toen waren alle geluiden vanuit de gemeente zeer positief, en hebben wij in maart van dit
jaar het eerste voorschot bedrag ontvangen zodat de renovatie zou kunnen plaatsvinden. Aangezien
het niet meer haalbaar was om dit voor de opening van het seizoen uit te voeren, hebben wij het
noodgedwongen moeten uitstellen tot na de zomer. De eerste week na de sluiting van het bad is
direct gestart met de werkzaamheden. Maar toen……. Bleef het lange tijd stil vanuit de gemeente
Emmen. Hetgeen ons als zwembad in een lastig parket bracht, want de renovatie moest worden
stilgelegd. Zeer vervelend voor alle partijen die het zwembad een warm hart toe dragen en graag hun
steentje wilden bijdragen.
Maar uiteindelijk, na weken discussies, problematiek en onzekerheid met de gemeente, hebben wij
23 november groen licht gekregen! Wij kunnen dus opgelucht mededelen dat de renovatie kan
worden doorgezet; met het geld van de gemeente kunnen wij zorgen dat het zwembad er bij de start
van het seizoen 2018 weer piekfijn uitziet! Het grote bad moet nog van een nieuwe coating laag
worden voorzien, alle bestrating rondom de baden moet opnieuw worden aangelegd, maar al met al
zal het terrein en de baden er weer prachtig bij liggen bij de start van het seizoen!
Uiteraard willen wij van de gelegenheid gebruik maken om de gemeente Emmen te bedanken, want
zonder deze subsidie gelden heeft het zwembad in ons dorp geen bestaan. Maar ook zonder de
steun van de bewoners van ons dorp en bezoekers van ons zwembad kunnen wij niet bestaan, u
allen ook bedankt voor de steun die het bestuur heeft ontvangen ten tijde van bovenstaande
kwestie. Wij voelen ons gesteund door de gemeenschap, en dit geeft ons de energie om te blijven
vechten voor ons voortbestaan!
Hopelijk binnenkort wat nieuwe foto’s van de ontwikkelingen van de renovatie, blijft u onze website
en facebook pagina in de gaten houden!
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TITAN NIEUWSBRIEF
Vanaf heden is besloten te stoppen met de uitgave van het clubblad De Titaan. Dit in
verband met te weinig ingestuurde stukken. Onze dank gaat uit naar de verschillende
redacties en de vele bezorgers door de jaren heen. De Titan nieuwsbrief wordt
gebruikt om uw tweewekelijks te informeren over alles wat er speelt binnen de
voetbalvereniging en de gezamenlijke jeugdopleiding Nwvv/Titan! In deze editie een terugblik op het
seizoen 2017/2018 tot nu toe voor het eerste elftal en het programma voor komend weekend.

Titan 1 doet goed mee in de vierde klasse D.
Titan 1 is de competitie goed begonnen en staat na negen speelronden op een tweede plaats achter
WKE’16. Nadat Titan alle wedstrijden in de beker had gewonnen van achtereenvolgens Gieterveen
(8-2), Eext (0-6) en Buinen (1-5) begon het de competitie met een uitwedstrijd tegen WKE’16.
Na een teleurstellende eerste helft herpakte de jonge ploeg van Geert Aalderink zich knap en kwam
terug van een 2-0 achterstand via doelpunten van Jos Smidt. Hierna boekten de rood-witten
eenvoudige zeges op Zwartemeerse boys (4-0), Witteveense Boys (1-7) en DSC’65 (6-2) en daarmee
zette het een reeks neer. Schoonebeek maakt aan deze reeks abrupt een einde door Titan op een
ruime nederlaag te trakteren: 0-4.
Na deze nederlaag heeft Titan echter geen puntverlies meer geleden. Op bezoek bij Bargeres werd
eenvoudig met 1-4 gewonnen. Tegen EHS’85 en Sweel werd er minder eenvoudig gewonnen maar in
beide gevallen trok de ploeg een 3-2 overwinning over de streep.
Titan staat hierdoor tweede in de competitie met vijf verliespunten, dat zijn er drie meer dan WKE’16
en twee meer dan HOC. Tussen de competitiewedstrijden door speelde Titan ook nog voor de beker.
Op bezoek bij hoofdklasser HZVV bleek de ploeg uit Hoogeveen een niet te nemen horde voor Titan.
Nadat er halverwege tegen een 6-0 achterstand aan gekeken werd wist Titan de tweede helft de
schade beperkt te houden: 8-1.

Programma senioren:
Zondag 10/12/2017
Zondag 10/12/2017
Zondag 10/12/2017
Maandag 11/12/2017

DVC ’59 1 – Titan 1
Titan 2 – FC Ter Apel ’96 2
SPW 3 – Titan 3
Titan 1 (zaal) – EHS ’85 1

14:00 uur
10:00 uur
10:00 uur
20:00 uur Mondenhal
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Programma jeugd (zaterdag 9/12/2017):
WKE ’16 JO9-2

-

Nwvv/Titan JO9-1

09:00 uur

DZOH JO9-6

-

Nwvv/Titan JO9-2

09:00 uur

Nwvv/Titan JO11-1

-

Borger JO11-3

09:00 uur

Stadskanaal JO13-2

-

Nwvv/Titan JO13-1

12:30 uur

Nwvv/Titan JO13-2

-

Zwartemeerse Boys JO13-2

09:00 uur

Nwvv/Titan JO15-1

-

Emmen JO15-2

10:15 uur

FC Ter Apel ’96 JO17-1 -

Nwvv/Titan JO17-1

14:00 uur

Nwvv/Titan JO17-2

-

Mussel JO17-1

13:30 uur

Nwvv/Titan MO17-1

-

ZVC ’14 MO17-1

09:30 uur

Nwvv/Titan VR1

-

FC Ter Apel ’96 VR1

14:00 uur

Agenda:
9/12/2017:
30/12/2017:

Nwvv/Titan is aanwezig met de puppy’s en VR2 bij de sporthaldag
(Mondenhal) en gaan o.a. broodjes gezond en fruit promoten.
De jaarlijkse oliebollenactie van Nwvv/Titan

Contact:
Uw stukken kunnen worden ingeleverd op onderstaande mailadressen. Wij proberen deze dan mee
te nemen in de volgende editie van de Titan nieuwsbrief.
Angelique Schuttrups m.schuttrups@t-mobilethuis.nl
Kevin Faber
kevin-faber@hotmail.com

DANSEN IN DE BADDE MET DE BADDESWINGERS
Zaterdag 9 December is er weer dansen in DE BADDE .Als u/jullie
van dansen houden dan bent u van harte welkom. Er worden
verschillende soorten dansen gedaan o.a.: Stijldansen, Oude
dansen, Country en Latijns/Amerikaanse dansen, dus voor elk wat
wils. Het begint om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur.
Tot ziens op Zaterdag 9 December in DE BADDE .
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SPORTIEF & GEZOND NIEUW-WEERDINGE
Zaterdag 9 december is iedereen van harte welkom in de
Mondenhal voor het evenement Sportief & Gezond NieuwWeerdinge. De opening is om 13:00 uur en wordt gedaan door
de burgermeester. Het evenement is rond een uur of 17:00
uur afgelopen. Uiteraard zijn de toegang en deelname aan de
activiteiten helemaal gratis.
Speciale gast
José Fraai, Nederlands kampioen Zumba en voormalig coach van het televisie dansprogramma “So
You Think You Can Dance”. José komt een demonstratie geven, maar geeft ook een workshop! Hoe
leuk is dat!?
Wat is er te doen?
Verschillende sportverenigingen en clubs zullen gedurende de middag allerlei demonstraties geven.
Na deze demonstratie kunnen bezoekers zowel jong als oud
deelnemen aan deze activiteiten / sporten.
De volgende sporten zullen naar voren komen deze dag:
tennis, voetbal, tumblingbaan, streetdance, bootcamp,
country line dance, internationaal dansen, boccia (zaal jeu
de boules). Daarnaast is er ook een kleine informatiemarkt
m.b.t. gezondheid, je kunt je eigen (gratis) smoothie maken,
een voetscreening laten doen en er is zelfs een rodeostier!
Speciaal voor kinderen!
Speciaal voor kinderen is er op deze dag een stempelkaart te krijgen, deze is uiteraard gratis. Als
kinderen aan minimaal 5 onderdelen hebben deelgenomen ontvangen ze een cadeautje! Ook is er
voor de kinderen een springkussen en kunnen de kinderen zich laten schminken.
Tot zaterdag 9 december!

TELEFOONNUMMER TRI FYSIO
Binnenkort zal het telefoonnummer voor de praktijk in NieuwWeerdinge worden opgezegd. Nu al wordt u bij het bellen van
het oude nummer: 521280 automatisch doorgeschakeld naar
de praktijk in Ter Apel. Over niet al te lange tijd zal dat nummer
worden opgezegd. Wij zijn nu en dan te bereiken op
telefoonnummer: 0599-582235.
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PCBS DE BENTETOP NIEUWS
Zoals u wellicht heeft vernomen heeft de school in de zomervakantie een
verbouwing ondergaan. Er heeft zowel nieuwbouw als renovatie
plaatsgevonden. Dit willen wij graag aan iedereen laten zien. Hiervoor
organiseren wij op ZATERDAG 13 JANUARI 2018 OPEN HUIS. Een nieuw
schooljaar in een “nieuwe” school…
Op deze dag kunt u van 11.00 uur tot 14.00 uur de school bezichtigen maar
ook zullen er allerlei activiteiten worden georganiseerd. Wij hopen dat we u
mogen verwelkomen op deze dag! IDEREEN IS WELKOM.

LAATSTE STREEKBODE VAN HET JAAR
Er komt dit jaar nog één Streekbode uit. Aanstaande maandag kunt u hiervoor nog uw kopij inleveren

GESLAAGDE 10 JARIG JUBILEUM MIDWINTERSHOW
De show was zeer geslaagd met een bezoekersaantal van 1300
bezoekers kunnen we dat zeker wel zeggen. De vele prijzen die
gewonnen werden vielen goed in smaak en de hoofdprijs, een
mooie Sparta fiets met 7 versnellingen aangeboden door Pals
Tweewielers en de Midwintershow, is gewonnen door Ramona
Hilberts. Zij nam dankbaar haar prijs in ontvangst.
Wij bedanken alle deelnemende ondernemers, vrijwilligers en
alle bezoekers voor hun betrokkenheid bij deze editie van de
midwintershow.
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JAMSESSIE /OPEN PODIUM DE BADDE
Zondag 10 december is er van 14:30 uur – 19:00 uur is er weer een Jamsessie in Multi Functioneel
Centrum de Badde, in Nieuw-Weerdinge. Muzikanten laten verschillende soorten muziek horen aan
het aanwezige publiek. Iedereen is van harte welkom om te komen spelen of te genieten van al het
live muziek en tevens is de bar geopend voor diverse drankjes en snacks.
Meedoen?
Zing jij of ben je een drummer, gitarist, bassist, toetsenist of speel je een ander instrument? Kom dan
mee doen! Ook beginnende bandjes zijn welkom om te komen spelen deze middag. Het gaat niet
perse om live muziek. Het gaat niet om hoe goed iemand is, maar om de ervaring en gezelligheid!
Met elkaar op een laagdrempelige manier muziek maken en opdoen van podiumervaring is het doel.
We willen op de jamsessie met name beginnende muzikanten de mogelijkheid bieden om een
nummer(s) te laten horen. Afhankelijk van wat je wilt neem je teksten en/of
akkoordenschema’s mee en overleg je met de sessieleider om te kijken of er andere muzikanten met
je mee kunnen spelen. Er is tijdens de sessie een backline aanwezig. Wel graag zelf je
blaasinstrument(en) meenemen.
Meer informatie?
Kim de Vries, Jongerenwerker, Dorpenzorg , jeugd@dorpenzorg.nl , 06-30234011

Vanaf woensdag 6 december !!!!
•

Abies

•

Blauw spar

•

Omorika

•

Koreanna

Van klein tot groot.
Tevens weer zeer mooie Nordmann dennen. In diverse maten.
Vanaf 9.30 uur geopend. Zondags gesloten.
Op zaterdag 9 en 16 december staat de koffie weer klaar.

Fedde Oosting

www.oostingsbomen.nl
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SUCCESSVOLLE TIEKS TWEEWIELERS
SLENERVELDTOERTOCHT
Op 19 november werd er door fietstoerclub FTC Toerlust de
Slenerveldttoertocht georganiseerd. De tocht werd voor de 26 keer door de 35 jarige vereniging
gehouden. De tocht stond dit jaar in het teken van gezond eten en bewegen. Vanuit het dorpshuis in
’t Haantje kon er gestart worden voor een route van 25, 30 of 5 kilometer. Na een aantal jaren pech
te hebben gehad met het weer waardoor het aantal deelnemers erg tegenviel was de organisatie dit
jaar dik tevreden over de deelname van 400 fietsers, waaronder ook vele jeugdige deelnemers.
Nieuw dit jaar was dat de jeugd tot en met 16 jaar gratis kon deelnemen.
De 42 vrijwilligers en de sponsors; Tieks Tweewielers, M&Gezond en de FoodMarket, hadden weer
uitstekend hun best gedaan om het de fietsers naar de zin te maken. Uit de vele reacties deed blijken
dat we hierin ook zeker geslaagd waren. Onderweg waren er drie verzorgingsposten waar gratis
drinken en versnaperingen werden aangeboden. Ook bij de start was kon er gratis fruit worden
genuttigd. Nu het ATB parcour in Nieuw –Weerdinge vorm begint te krijgen hoopt de organisatie
voor volgend jaar natuurlijk op nog meer jeugdige deelnemers. Alle vrijwilligers, sponsoren en
deelnemers nogmaals hartelijk bedankt voor jullie deelname.
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KNIEPERTJESACTIE
In met vrijdag 1 december zijn vele vrijwilligers in de weer geweest om kniepertjes en rolletjes te
bakken voor de verkoop. Dit alles vond plaats in de jeugdhaven achter de kerk ‘Het Anker’. U kunt de
kniepertjes en rolletjes kopen bij Woninginrichting Wachtmeester, bouwbedrijf Tiems, Fleurig wonen
en bij Tjeerdsma tuinmachines en gereedschappen. Zowel de kniepertjes als de rolletjes kosten €2,50
per zakje en drie zakjes voor €6,00.
Bestellen kan ook via telefoonnummer: 0591522091/06-18629054, 0599-481726/ 0610785353. Op 28 en 29 december bakken we
spekkedikken, deze kunt u alvast bij ons
bestellen via dezelfde bovenstaande
telefoonnummers.

KERSTMARKT 16 DECEMBER BEERTAPLEIN
Op 16 december gaan we deelnemen aan de kerstmarkt, georganiseerd door stichting Volksvermaak
Nieuw-Weerdinge, die wordt gehouden op het Dr. Beertaplein in Nieuw- Weerdinge.
In de kraam verkopen we onder andere ijstaart(boomstam).
Maar u kunt ze ook alvast bestellen via telefoonnummer: 06-46498016 of 0591-521263. Tot ziens in
onze kraam!
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ONTDEK HET PLEKJE
De foto, links, is gemaakt aan het Gedempte Achterdiep met zicht op de
huizen aan de P.Beugelstraat. Iris Veldman, Johan en Jenny Prins, Ab en
Bea van Klinken en onze trouwe meespeler Egge Groenwold, wisten de
juiste plek te raden. Bij deze de eer van het vermelden.
Waar is de foto, rechts, gemaakt?

Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het emailadres streekbode@hetnet.nl of op adres
Weerdingerkanaal n.z. 122, tel: 0591-522091.

ONDERNEMERS, STICHTINGEN, VERENIGINGEN EN INWONERS VAN NIEUW- WEERDINGE
Op zaterdag 16 december organiseert Stichting Volksvermaak Nieuw Weerdinge voor de 2e keer een
gezellige en sfeervolle kerstmarkt op het Beertaplein in Nieuw Weerdinge. Ook u kunt hier staan met
een kraam om uw handel aan de man te brengen of om uw vereniging of stichting te promoten.
U kunt hiervoor een kraam huren voor maar 20 euro, dit is inclusief grondplaats en LED-verlichting.
Als u eigen materiaal heeft dan zijn de kosten slechts 3 euro per meter.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ramon Zomer, tel: 06 1451 5451,
globaltradingholland@gmail.com
De markt vindt ook plaats op een gedeelte van het 1e Kruisdiep. Hierdoor kunt u hinder ondervinden
omdat er een gedeelte van het 1e Kruisdiep en het gehele Beertaplein wordt afgesloten. Deze
afsluiting zal van 06.00 uur tot 19.00 uur zijn.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op de Kerstmarkt en dat de verkeershinder mee zal vallen.
Met vriendelijke groet, Ramon Zomer, Voorzitter Stichting Volksvermaak Nieuw Weerdinge
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DAG VAN RESPECT
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HANDELSVEREEN.NIEUW-WEERDINGE 1950
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Kerstbingo
Wilt u voor kerst nog gezellig een avond
naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 16 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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