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INFORMATIEAVOND OPENBARE VERLICHTING
Hierbij nodigen wij u uit voor een informatieavond op maandag 17 december a.s. in
Multifunctioneel centrum De Badde, Eerste Kruisdiep O.Z. 9 te NIEUW-WEERDINGE, van 20:00 uur
tot 22:00 uur.
Deze informatieavond gaat over de actualisering beleidsplan Openbare Verlichting.
De gemeente gaat actief aan de slag om een nieuw beleidsplan voor de openbare verlichting op te
stellen. Daarbij gaan we het niet alleen over de openbare verlichting hebben, maar over al het licht
buiten in de openbare ruimte. Denk daarbij ook aan etalageverlichting, verlichting van bedrijven,
aangestraalde monumenten, paardenbakken, reclame en dergelijke. Niet al deze lichtbronnen zijn
van de gemeente. Maar ze hebben wel effect op het beeld buiten op straat en dus ook op de
openbare verlichting.
Om een interactief beleidsplan van te maken, is de gemeente druk bezig de wensen te
inventariseren van de EOP’s, belangenorganisaties en de inwoners van de gemeente Emmen. Om u
als inwoner te informeren, houden wij een avond waarbij de gemeente Emmen komt vertellen wat
licht nu eigenlijk is, wat de effecten zijn en wat er wel en niet
kan. Na deze avond wordt er door de gemeente Emmen een
online enquête gehouden. De uitkomsten van deze enquête
worden meegenomen in de uitwerking van het nieuwe
beleidsplan Openbare Verlichting.
We zien u graag op 17 december 2018 in Multifunctioneel centrum De Badde in Nieuw-Weerdinge.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
9 december
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten, Tweede adventszondag

16 december
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten, Derde Adventszondag
Baptisten gemeente de Open Poort:
9 december
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. P. van Norden
16 december
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema

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
Te koop
afgehaald.
Brandhout van gezaagd pallethout
Bellen na 16.00 uur.
7 big bags van 1 m3 : €10,= per big bag, €50,=
Handelsonderneming Sanders-Stap.
alles in één koop.
Tel: 06 55808002
Telefoon: 06-23815118
Te koop van Heegen Zaalverhuur.
Kerstboom, ca.1.80 m met goudkleurige versiering, € 20,=
Guirlande met licht, 4 stuks, € 5,= per stuk. Horeca-porselein, kopjes + schotels, glazen, borden,
gebakbordjes, schilderijen.
Telefoon Tineke: 06-38949667
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Lieve mensen,
Het is ongelofelijk fijn te voelen, te weten dat zoveel mensen van je houden en je willen troosten en
de moeite nemen om afscheid te nemen van de man die ons zo dierbaar was.
Het is daarom ook onmogelijk voor ons om alle mensen persoonlijk te bedanken, hoe graag we dat
ook zouden willen. Vandaar dat we langs deze weg iedereen ontzettend bedanken die ons gesteund
heeft, op wat van manier dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze
lieve (schoon)vader en trotse opa
Henk Huizing
Olga Huizing-Walman
Kinderen
Kleinkinderen

ONTDEK HET PLEKJE
Zes mensen hebben de juiste doorgegeven. De rechterbovenkant van de
klok op de kruising Weerdingerkanaal NZ en de Tramwijk. Na dobbelen
met de dobbelsteen is Gretha Bos de winnaar geworden. De bon is op te
halen op het onderstaande adres.

Waar is de foto
rechts gemaakt?

Geef de oplossing door en maak weer kans op
een heerlijke droge worst gemaakt door onze
slagers. Veel Succes.
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het
e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op adres
Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 0591-522091.
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Al weer heel wat jaren geleden hielden wij de intocht gewoon op straat. De motorpolitie reed
voorop.
We begonnen de ochtend met de voorbereidingen bij
café Oosterhof en later bij de familie Everts. Mevrouw
Everts zorgde altijd voor koffie en broodjes.Als we er
klaar voor waren kwam de koets voor rijden en stapten
Sinterklaas en de hoofdpiet in de
koets. De andere Pieten moesten
lopen. We begonnen bij bakkerij Bos.
Ook kon je toen nog een drumband
of een orkest inhuren die konden lopen,
met majorettes voorop.

Vervolgens ging het naar het 1e Kruisdiep, waar ook
weer uitgebreid gezongen werd. De Pieten
trakteerden snoep dat netjes in zakjes verpakt was.
Daarna helemaal voor naar de mond, waar jarenlang
de bewoners het feest meevierden. Leuk om even terug te kijken.
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WIE WINT DE PLUIM 2018
De inwoners van Nieuw-Weerdinge hebben hun kandidaat
voor de Pluim genomineerd.
Vervolgens heeft de Pluimcommissie de stemmen geteld en
de volgende Nieuwweerdingers gaan door naar de finale:
In willekeurige volgorde:
* Harrie Katoen en Bert Sanders, de voorzitters van Titan en
NWVV. Samen met hun besturen werken ze aan goede
gemeenschappelijke toekomst voor het voetbal in NieuwWeerdinge
* Nieuw-Weerdinge Gezond organiseert allerlei activiteiten voor een gezonder Nieuw-Weerdinge
* Het Eettafelproject in de Badde. Wekelijks bereiden ze maaltijden voor dorpsgenoten die voor een
lage prijs een heerlijk diner kunnen genieten.
Wie uiteindelijk de pluim gaat winnen bepaalt u als inwoner van ons dorp. U kunt uw stem
uitbrengen op de kandidaat van uw keuze door onderstaande strook in te vullen en uiterlijk 21
december te deponeren in de stembus. Deze staat in de hal van De Badde.
U kunt ook stemmen op ons email adres depluim2018@gmail.com
Tijdens de Nieuwjaars receptie op vrijdag 11 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

Het Eettafelproject De Badde
De voorzitters van NWVV en Titan
Nieuw-Weerdinge Gezond

Aankruisen wie volgens u de pluim verdient en uiterlijk 21 december deponeren in de bus in De
Badde
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OUD PAPIERROOSTER 2019 ’T KOPPEL
23 januari, 27 februari, 27 maart, 24 april, 22 mei, 26 juni.
28 augustus, 25 september, 23 oktober, 27 november, 26 december.

SINT ACTIE KLEDINGKRINGLOOP
Ook dit jaar hebben we een oproep gedaan om speelgoed te
doneren voor onze actie. Hier werd
massaal gehoor aan gegeven. Ook
kregen we opnieuw verschillende giften
zodat we weer een geslaagde actie
konden houden.
Daarvoor onze hartelijke dank.

NIEUWS VAN DE REDACTIE STREEKBODE
De volgende Streekbode, Streekbode 8, is de laatste van dit jaar. Het is zoals gebruikelijk onze
‘kerstuitvoering’. Is er nieuws voor de eerste twee weken van januari? De kopij inleverdatum is
maandagavond 10 december. De eerste Streekbode (9) komt uit op 16 januari 2019. Wist u dat de
Streekbode ook online te lezen is? Zie hiervoor de website www.nieuw-weerdinge.com Als je nog
eens iets wilt teruglezen, de laatste 182 uitgaven zijn terug te vinden onder het item Streekbode.
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KNIEPERTJES, ROLLETJES, SPEKKEDIKKEN ACTIE
Ze zijn er weer! Verkrijgbaar bij bloemen winkel Fleurig Wonen, Woninginrichting Wachtmeester,
Bouwbedrijf Jan Tiems, Autobedrijf Tjeerdsma, kapsalon In2Hair en Tjeerdsma Tuinmachines. Één
zakje voor €2,50 en 3 zakjes voor €7,00. Dit geld voor zowel de kniepertjes als de rolletjes.
De geoliede bakfabriek achter in de
jeugdhaven was vorige week vol in
bedrijf. Draaiend gehouden door de
vele vrijwilligers waarvan o.a. deze
drie dames zeker tot de harde kern
behoren. Mevrouw Volkers,
mevrouw Ensing en mevrouw
Moesker bakken al zeker zo’n 50
jaar achtereen in de eerste twee
weken van december. Grote
Klasse!.
De bakfabriek is dit jaar nog eens in bedrijf en wel op
vrijdag 28 december. Dan worden de spekkedikken
gebakken. U kunt uw bestellingen doorgeven aan Roelof
Meursing op telefoonnummer 522868 of 06-15368826 of
via meursingroelof38@gmail.com of bij Anna Boerma op
telefoonnummer 0599-481726 of 06-10785353. Een zakje
kost €7,00.

Op vrijdag 28 december af te halen in de jeugdhaven achter de kerk Het Anker.
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GROOT SUCCES TIEKS TWEEWIELERS SLENERVELDTOERTOCHT
Het was alweer de 27e keer dat fietstoerclub Toerlust deze ATB
tocht organiseerde. Er werden maar liefst 680 deelnemers
ontvangen. Mede dankzij de hulp van de vele vrijwilligers en
zeker ook het prachtige, tikkeltje, winterse weer kunnen we
terugkijken op een zeer geslaagd evenement. In
samenwerking met de vrijwilligers van het dorpshuis ’t
Haantje werden de deelnemers goed verzorgt. Onderweg
waren er meerdere verzorgingsposten en bij het
dorpshuis kon genoten worden van o.a. warme snert en
gehaktballen.
We hebben veel complimenten ontvangen over het ‘goed
verzorgd’ zijn in meerdere opzichten, van deze tocht. En
dat is natuurlijk altijd mooi om te horen. We zijn dan ook
ontzettend blij met al onze vrijwilligers. Dat we als kleine
vereniging deze tocht zo kunnen organiseren. Super!

Voor meer foto’s bezoek onze website www.ftc-toerlust.nl
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COMITÉ 150 JAAR NIEUW WEERDINGE
Weet u het nog? 100 jarig bestaan. 125 jarig bestaan.
Geweldige feesten waren dat.
We zijn met een klein comité bij elkaar geweest om eens te
brainstormen over het 150 jarig bestaan. Dat valt samen met
het Zuidenveld in 2022.
Mocht dit feest ons ook toegewezen worden dan kunnen we er
samen een fantastisch feest van maken.

DANSEN IN DE BADDE MET DE BADDESWINGERS
Namens de Baddeswingers nodigen wij U uit om a.s. zaterdag 8
december te komen dansen in de Badde vanaf 20.00 uur zaal open om
19.30 uur. U kunt meedoen met allerlei soorten dansen zoals,
Stijldansen, Oude dansen, Country en Latijns/Amerikaanse dansen.
Voor elk wat wils tot ziens op 8 december 20.00 in de Badde.

OPBRENGST COLLECTE MS
Alle gulle gevers hartelijk bedankt voor jullie gift.
Wij hebben 307,68 opgehaald.
Mensen die ons hebben gemist en toch alsnog willen geven kunnen het
overmaken op giro 5057 of via een smsje: sms STOPMS naar 4333 en eenmalig 2 euro doneren. We
hebben in Nieuw Weerdinge echt een tekort aan collectanten voor het MSfonds. Ook al heb je maar
1 middag en of avond tijd. Wij zijn er erg blij mee.
Aanmelden kan bij:
Linda Rogaar-van Wijk
Gedempte Achterdiep 13
7831 CJ Nieuw Weerdinge
Tel 06-30009011
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ETENTJE /V UURWERK / BINGO EN DISCO!
14 december willen wij van het SKW een gezellige middag en avond organiseren in de soos van de
Badde. Deze middag/avond is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5 tot en met het 1ste jaar van het
voortgezet onderwijs.
•

De middag begint om 17.30 uur met een diner.

•

Om 18.45 uur is er een kleine vuurwerkshow op het Beertaplein.
Kindervuurwerk (spetterkaarsen).

•

Om 19.00 uur Bingo, 2 rondes.

•

Om 20.00 uur Disco tot 21.30 uur.

Als je wilt komen dineren dien je je op te geven met onderstaand briefje. Let op! Zonder opgave
geen deelname! Het opgavebriefje kun je bij de Badde inleveren in brievenbus nummer 3 bij de
ingang. Voor de andere activiteiten hoef je je niet op te geven.
De hele avond is gratis, alleen drinken is wel voor eigen rekening. Kosten per drankje is 0,50 cent.
Voor verdere vragen Ilona de Groot telefoon: 0646128733

Opgave voor 9 december!!!
Naam:

..........................................................................

Telefoonnummer:

..........................................................................

Leeftijd:

..........................................................................

Bijzonderheden/ dieet: ..........................................................................
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Kerstfeest
Vrijdag 21 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 22:00 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 21 december 2018

Ik kom met 1 / 2 personen

Naam:

_____________________

Dieet:

_____________________

Telefoonnummer:

_____________________

Adres:

__________________________________________

Inleveren in De Badde voor donderdag 10 december 2018 want vol is vol.
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Wij houden op Woensdag 12 december 2018
van 14.00 uur tot 16.00
16
uur een verkoopmiddag in

De Badde
Wij zijn gespecialiseerd in dames en heren ondergoed,
nachthemden en pyjama’s
pyjama van de bekende merken zoals o.a.:

Beeren Bodywear - Toker collection – Irressistible
Irressisti
Kwaliteit en service is bij ons een groot begrip.
Graag tot ziens op woensdag 12 december.
december

www.lingedemaison.nl
Tel: 06 41 961 941
U kunt bij ons pinnen.
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Vanaf donderdag 6 december !!!!

Te Koop:

Abies - Blauwspar - 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
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Kerst Bingo
Wilt u voor de kerst nog gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan Zaterdag 15 december naar:
“De Badde” te Nieuw-Weerdinge

Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 9 ronden + 3 super ronden.
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis.
Neem pen of stift mee en kom gezellig meedoen.
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