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                                              Jaargang  32                                              Nummer:  8         8 december  2016 

 

 

UITNODIGING  

 

 

NIEUWJAARSVISITE  

De Vereniging voor  Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge  SKW en MFC De Badde, 

 

Organiseren op vrijdag 13 januari 2017 om 20:00 uur de 

nieuwjaarsreceptie met hierin de uitreiking van:  

 

De Pluim 2016 

 

Alle Nieuw-Weerdingers zijn vanzelfsprekend 

uitgenodigd voor dit feest. Maar in het bijzonder zijn de 

nieuwe inwoners van ons dorp uitgenodigd om op deze 

avond in de Badde te komen. De nadruk ligt op het 

informele samenzijn van dorpsgenoten en onder het 

genot van rolletjes en kniepertjes en natuurlijk een 

hapje en een drankje met elkaar te praten en elkaar beter te leren kennen.  

 

Vooral voor de nieuwkomers is dit een uitgelezen kans het contact met de inwoners te vergroten.  

Gratis kaarten zijn vanaf donderdag 8 december 2016 af te halen bij De Badde. 

 

De kaarten zijn nodig, omdat niet alle inwoners van ons dorp in de Badde 

passen en vol is dus vol. De afgelopen jaren hebben geleerd, dat de 

nieuwjaarsvisite altijd een volle zaal trekt, dus zorg ervoor dat u kaarten 

haalt bij de Badde wanneer u wilt komen. We hebben ook dit jaar weer een 

leuk programma in elkaar gezet om u te vermaken. 

 

De organisatie. 

 

P.s. 

Heeft u al gestemd op de Pluim nominatie van uw keuze? Dat kan nog tot 16 december. Gebruik 

hiervoor de strook uit  Streekbode 7. 

 

 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 
Ginie de Vries   521365   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: 

11 december 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:      10.00 uur, voorganger: ds. A. van Elten 

 

18 december 

Plaats: Het Anker 

Tijd:      10.00 uur, voorganger: ds. de Kok-Mellema 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

11 december 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. J.Dijkstra 

   

18 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 

 

 

Gevraagd: oud ijzer en metalen.  

Wordt gratis afgehaald.  

Bellen na 16.00 uur.  

Handelsonderneming Sanders-Stap.  

Tel. 06 55808002 

Te koop:  

kerstbomen,  

blauwspar, 150 t/m 250 slechts 10,00 euro per 

stuk,  

Eerste kruisdiep wz 87a (industrie terrein) 

 

1 Ronde tafel 1.2m doorsnee + 4 stoelen, 

 1 3-zitsbank,  

Tel: 0591-522715 

6 Stoelen, op nieuw gestoffeerd met stoffen 

bekleding, p.n.o.t.k.,  

Tel: 0591-521368 

Gevonden: 

Een envelop met een kaartje voor Kim. 

Tel. 0591 522 607 / 0636 239 690 
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ONTDEK HET PLEKJE 

  

De foto die stond in Streekbode 7 is gemaakt van het infobordje in de 

berm aan het Verbindingskanaal Noordzijde ter hoogte van de T- splitsing 

met het Nieuwe Schuttingskanaal. Elders in deze Streekbode vind u de 

tekst die op dit bordje te lezen is.  Daniell Rijkens wist deze plek te vinden. 

Gefeliciteerd! 

 

Waar is deze foto gemaakt?  

 

Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres 

streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal n.z. 122, tel: 0591-522091.De juiste plek wordt 

bekend gemaakt in de volgende Streekbode. 

 

 

ROOSTER OUDPAPIER 2017 ’T KOPPEL 

 

25 januari  22 februari   22 maart 

 26 april  24 mei   28 juni  

26 juli    27 september   25 oktober 

 22 november   27 december 

 

 

 

DANSEN IN DE BADDE 

 Aanstaande zaterdag 10 December is er weer dansen in de Badde. Er kan 

meegedaan worden met de volgende dansen: Country, Stijldansen, Oude 

dansen en Latijns/Amerikaanse dansen.  

 

Dus voor een ieder die van dansen houd, Tot ziens zaterdagavond 10 

december in de Badde.  

 

Aanvang 20.00 uur zaal, open om 19.30 uur. 

 

Namens DE BADDESWINGERS 
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  Kerst Bingo    

Wilt u voor de kerst nog gezellig een 

avond naar de Bingo? 

 

Zaterdag 17 december 

“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 dus pen of stift mee en kom 

gezellig meedoen. 
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KNIEPERTJES/ROLLETJES EN SPEKDIKKENACTIE!  

Wij zijn weer begonnen met het bakken van KNIEPERTJES en 

ROLLETJES. De opbrengst is bestemd voor de Protestantse Kerk Nieuw-

Weerdinge/Roswinkel. Vanaf NU, kunt u ze kopen bij de Kerk, maar 

ook bij Bouwbedrijf Tiems en Woninginrichting Wachtmeester.  

 

1 zakje kost € 2,50 en voor € 6,00 krijgt u er 3. 

 

U kunt ze ook bestellen, waarna ze thuis bezorgd 

worden. Deze bestelling kunt 

u doen bij: 

Anna Boerma, tel: 06- 10785353 of bij Kiny Wachtmeester, tel: 0591- 

521381. 

De ROLLETJES en SPEKDIKKEN zijn op bestelling. 

Spekdikken: 10 voor € 6,00. 

De spekdikken worden eind december gebakken en worden voor Oud en Nieuw bij U thuis bezorgd. 

 

 

 

Vanaf dinsdag 6 december !!!! 

Te Koop:  

Abies 

Blauw spar 

Omorika 

Koreanna 

     

     

    

Tevens weer zeer mooie Nordmann dennen In diverse maten. 

 

Vanaf 9.30 uur geopend. Zondags gesloten. 

 

Op zaterdag 10 en 17 december staat de koffie weer klaar. 

Fedde Oosting www.oostingsbomen.nl 
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INFORMATIE OP INFOBORDJE AAN HET VERBINDINGSKANAAL 

 

Duizendknoop. 

‘Hunze en Aa’s zorgt in Oost Groningen en Noordoost Drenthe voor schoon en gezond water. Een 

gezonde natuur is hier een belangrijk onderdeel van. Soms duiken er “exotische bezoekers” op die 

dat verstoren. Op deze plek wordt een praktijkproef uitgevoerd met de bestrijding van 

duizendknoop. Duizendknoop is een uitheemse plantensoort die afkomstig is uit Azië.’  

De rest van dit stukje is op het bordje niet goed te lezen, maar op het internet valt te lezen dat   in 

het voorjaar van 2013 een landelijke praktijkproef naar de bestrijding van duizendknoop met een 

looptijd van 4 jaar is gestart. Meer dan 25 terreinbeheerders werken hierbij samen met Stichting 

Probos aan het vinden van effectieve bestrijdingsmethoden voor duizendknoop. 

De plantensoort heeft een groot negatief effect op zowel de biodiversiteit als natuurlijkheid. 

Bovendien kan de soort aanzienlijke economische schade veroorzaken, bijvoorbeeld doordat de 

stabiliteit van dijken wordt verminderd of door schade aan bijvoorbeeld verhardingen, bouwwerken, 

rioleringen en funderingen door de enorme groeikracht van de wortelstokken. Op dit moment is het 

onvoldoende duidelijk welke bestrijdingsmethoden (kosten)effectief zijn. Daarom is deze landelijke 

praktijkproef met een looptijd van 4 jaar opgestart. Op meer dan 100 groeilocaties zullen 5 

bestrijdingsmethoden (intensief maaien, afdekken, afgraven en behandeling met 

bestrijdingsmiddelen) in verschillende varianten worden toegepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKW Nieuw Weerdinge organiseert een jeugdbingo (vanaf groep 6). 

De bingo is gepland op 16 december om 19:00 uur in de grote zaal van  

De Badde. 

 

8 rondes voor 5 euro! Inclusief 1 consumptie 

Er zijn leuke prijzen te winnen! 

Voor vragen; Ilona de Groot ����06 46128733 
 

 

 

 

 



De Streekbode  -  8  december  2016 
 

 

 

7

EETTAFELEN IN DE BADDE 

Elke donderdag middag kunnen Nieuwweerdingers aanschuiven aan de 

eettafel in MFC de Badde. Geen zin om zelf te koken, of wilt u wel eens 

gezellig met dorpsgenoten de maaltijd nuttigen? Dat kan elke donderdag. En 

voor € 5.00 krijgt u een complete maaltijd voorgeschoteld !! 

 

U moet u wel eerst aanmelden bij het beheer van de Badde. Dat kan overdag 

door even langs te gaan en onderstaande strook in te leveren. 

 

 

Deze strook moet uiterlijk 

binnen zijn op de dinsdag VOOR 

de donderdag waarop u aan wilt schuiven. 

 

 

 

 

Ja, ik wil graag mee eten op 17 november aanstaande in  De Badde   

Naam:  .................................................................... 

Tel. nr ................................................................... 

Aantal personen: ..................  

                                                                          

Moeten wij rekening houden met een dieet? Ja/Nee 

Zo ja, welk dieet: ..................................................... 

 

Inleveren bij het beheer van De Badde,  uiterlijk dinsdags voor de dag dat u mee wilt eten. Ik geef mij 

op voor de volgende data:  15/12,  22/12 

 

 

 

BEDANKT  

 

Ik wil de inwoners van Nieuw Weerdinge bedanken voor hun bijdrage aan 

De COLLECTE voor ALZHEIMER, die 342,11 euro heeft opgebracht. 

Nogmaals bedankt! 

De collecte organisator van  

ALZHEIMER NEDERLAND 
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SUCCESVOLLE 9
E
 EDITIE MIDWINTERSHOW  

 

De organisatie van de Midwintershow blikt terug op een zéér geslaagd weekend. Gedurende 3 dagen 

lang konden bezoekers kennismaken met 24 enthousiaste  

ondernemers en hun producten/diensten. Er zijn meer dan 1.500 bezoekers bij Woninginrichting 

Wachtmeester geweest. Bezoekers gaven aan, dat ze de show prachtig, veelzijdig, gezellig en 

verrassend vonden.  

 

Tijdens de Midwintershow maakten de bezoekers kans op één van de mooie prijzen die beschikbaar 

waren gesteld door de deelnemende ondernemers. De hoofdprijs, een gloednieuwe zwarte Sparta de 

Luxe herenfiets, is gewonnen door Richard Viel uit Nieuw-Weerdinge. Richard en zijn zoon hebben de 

fiets dankbaar in ontvangst genomen van Trijnie van Pals Tweewielers, Marga van Kapsalon Trendy, 

Maletha van Cosse Camper Adventure en Willeke van Slagerij Dijkstra, allen gevestigd in  Nieuw-

Weerdinge (zie foto). 

 

U kunt de Midwintershow blijven volgen op Facebook: www.facebook.com/Midwintershow 
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WINTERWANDELING BIJ DE GROTE RIETPLAS 

De IVN- Afdeling Emmen en Omstreken houdt op  zondag 11 december een 

wandeling bij de Grote Rietplas in Emmen. Onder deskundige leiding van Dirk 

Marissen, IVN-Natuurgids, wordt gekeken en geluisterd naar aanwezige flora en 

fauna.Tijdens de wandeling wordt aangegeven hoe de natuur zich al heeft of 

gaat voorbereiden op de komende winter. Ook zijn de voorbereidingen op een nieuwe lente nu reeds 

zichtbaar. Tevens kunnen we de nu aanwezige vogelsoorten(standgasten en overwinteraars ) 

waarnemen en horen. 

Om 14.00 uur start de wandeling vanaf de parkeerplaats aan de Grote Rietplas (zijweg van de 

Ericasestraat) in Parc Sandur, Emmen. De wandeling is gratis voor leden en donateurs van het IVN. 

Aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor meer informatie: Dick Haverkamp, tel. 

(0591) 531969 of email: dickhaverkamp22@gmail.com 

 

 

 

 

KLEDINGKRINGLOOP NIEUWS 

Wij hebben dit jaar weer een heel succesvolle Sinterklaas actie 

gehouden. Vele kinderen kunnen een mooie sinterklaasavond 

tegemoet zien. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder alle 

gulle Nieuw Weerdingers.  

 

Onvoorstelbaar hoe gul we zijn naar onze medebewoners. Dit 

alles in de vorm van speelgoed en donaties. Daarvoor onze 

hartelijke dank. Zoals U weet zitten we nu in de Badde.  

 

Op de vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 15.00 uur. Dit jaar nog 

een keer en wel op vrijdag 9 december. 

 

In 2017 zijn we er weer op vrijdag 6 

januari.  
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17 DECEMBER 

10.00 – 17.00 uur 

 

BEERTAPLEIN 
NIEUW - WEERDINGE 
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Op 19 & 20 november heeft Gymvereniging Amicitia op de Winterfair bij Tieks Tweewielers gestaan. 

We hebben een verloting gehouden t.b.v. de aanschaf van nieuwe materialen en het kunnen 

organiseren van leuke activiteiten voor onze leden. Deze verloting was een groot succes! Wij willen 

via deze weg alle leden die een prijsje beschikbaar hebben gesteld hartelijk bedanken. Ook Tieks 

Tweewielers willen we bedanken voor het plekje op de fair, evenals iedereen die van ons lootjes 

hebben gekocht. En natuurlijk dank aan alle bedrijven en ondernemers die een prijs beschikbaar 

hebben gesteld 

 

Regiobank 

Tieks Tweewielers 

Jet's  Brocantiek 

Kaatje Ditjes en datjes 

Autobedrijf Kuipers 

Li BeauTi 

Luppes interieur 

Motorhuis Bakker 

Emile Bakker auto's 

Handelsonderneming Tjeerdsma 

Kapsalon All 4 you 

Cafetaria 't Mondje 

Drukkerij Abbés Hummel 

Slagerij Meems 

Fleurig  wonen 

Bouwbedrijf Tiems 

Kapsalon Klarianke 

Postmus administratie en advies 

Slagerij Dijkstra 

Schoonheidssalon Kosmetiek 

De Limonaderij 

Horecacentrum Viper 

Cafetaria Rien Prinsen 

Xxl belettering 

Garage Grooten 

Schadecentrum Rengers 

Kapsalon In2hair 

Kadoshop Hebbeding 

Elly's speelgoedkraam 

Garagebedrijf Kamerling 

-Dakkapel.nl 

Autobedrijf Tjeerdsma 

Geerdsen kunststoffen 

Spar van Klinken 

Keukencentrum Wolters 

Loonbedrijf Groenewold 


