Streekbode – 9 december 2009

PENNINGMEESTER GEVRAAGD
Het bestuur van De Streekbode zoekt per direct een nieuwe penningmeester (m/v).
Indien u van mening bent dat De Streekbode moet blijven bestaan en interesse hebt in een
bestuursfunctie, geef u dan op als penningmeester.
E-mail streekbode@hetnet.nl
Telefoon 0591-522163
Geef uw mailadres of telefoonnummer door en wij nemen sowieso contact met u op.

KNIEPERTJES- ROLLETJESAKTIE T.B.V. PROTESTANTSE KERK
Ze zijn er weer, heerlijke kniepertjes en rolletjes. U kunt ze vast
bestellen bij:
Bettie Pepping. telefoon 0591 521469 of bij
Anna Boerma
,,,, 0599 481726.
Ze kosten €. 2,-- per zakje en per 3 zakjes €. 5,-Ook kunt U ze zelf even halen op werkdagen achter de Kerk in
Jeugdhaven.
Rolletjes verkopen wij alleen op bestelling.

SHADOWS BEYOND IN CAFE DE ROOS TE WEERDINGE
Een jonge band bestaande uit: Mark Schimmel- Zang/gitaar,
Ramon Wessel - Gitaar/mondharmonica,
Jan Wietses - Drums en
Tom Scheper – Basgitaar.
Deze succesvolle band speelt voor u op zaterdagavond 12-12-2009 een repertoire van
Rock, Rock 'n Roll, Blues, Jaren 60/70 en eigen muziek.
Dit wordt weer een avond vol genot van luister en beentjes van de vloer muziek.
Aanvang 22.00 uur.
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IK ZOU GRAAG MET IEMAND……..……
Nieuw in Nieuw-Weerdinge
Activiteitenbemiddeling.
Heeft u dat wel eens dat u denkt: ik zou wel graag met iemand willen fietsen, naar het theater,
winkelen enz. ,maar ik weet eigenlijk niet met wie. Vanaf nu is er activiteitenbemiddeling voor mannen
en vrouwen in Nieuw-Weerdinge en omgeving. Hierdoor kunnen mensen met dezelfde interesses met
elkaar in contact komen. Hierbij moet men denken aan activiteiten zoals bv: wandelen, fietsen, een
eetgroepje, musea bezoeken, film kijken, gezelschapspelen beoefenen, samen een boek lezen en
nabespreken, rommelmarkten bezoeken, samen musiceren enz. activiteitenbemiddeling is echter
geen relatiebemiddeling, maar een manier om meer mensen te leren kennen met dezelfde
belangstelling als u zelf.
In samenwerking met Welzijngroep Sedna zijn vrijwilligers bezig om de activiteitenbemiddeling op te
zetten in Nieuw-Weerdinge. U kunt zich aanmelden met het opgavenstrookje hieronder of telefonisch
bij het Servicepunt in Emmer-Compascuum (vanwege de telefonische bereikbaarheid), tel.: 0591353689 op de dinsdag van 12.00 – 17.00 uur en op de donderdag van 9.00 – 16.00 uur. Daar geeft u
uw naam, telefoonnummer en woonplaats door onder vermelding dat u belangstelling heeft voor
activiteitenbemiddeling. Een medewerker van de activiteitenbemiddeling zal contact met u opnemen
en uw aanmelding behandelen.
Opgavenformulier voor activiteitenbemiddeling:
Naam: ……………………………………Leeftijd:………

M/V

Adres:…………………………………………………….
Postcode + woonplaats:…………………………………..
Telefoon:………………………………………………….
Inleveren bij “De Badde”, 1e kruisdiep OZ 9, 7831 BA Nieuw-Weerdinge

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 12 december is er dansen in de Badde.
Stijldansen, oude dansen,country, voor elk wat wils.
Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.
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WIJNGENOT

Slurpen.

De feestdagen komen er weer aan. Er zal dus weer veel gegeten en gedronken worden.
Om dit alles in goede banen te houden zijn er etiquette regels bedacht om alles zo netjes mogelijk te
laten verlopen.
Ook bij wijn drinken horen natuurlijk enkele regels. Zeker in combinatie met een lekker etentje.
Tijdens een diner is het niet aan te raden om te zwaar geparfumeerd aan tafel te komen. Dit kan voor
u en uw tafelgenoten erg onprettig zijn.
Wijn slurpen tijdens het eten is niet gebruikelijk. Slurpen is meer weggelegd voor beroepsproevers om
zo de wijn beter te kunnen beoordelen. Ze laten de wijn door hun mond rollen.
Je pakt je glas altijd bij de steel vast. Anders wordt het glas vettig en dat drinkt echt niet fijn. Ook kun
je wijn dan niet goed beoordelen op kleur en geur.
Ik heb wel eens horen vertellen dat je het glas zo laag mogelijk bij de steel vasthoud. Dit is een
legende van heel vroeger. De mensen wasten zich toen nog niet zo als vandaag en men stonk dus
nog wel eens. Ook de handen roken niet fris. Vandaar zo laag mogelijk vasthouden, anders kon men
de geur van de wijn niet goed beoordelen.
Wist u trouwens dat er 1 persoon in Nederland is die een wijnglas bij de kelk mag aanpakken. En dat
is onze koningin Beatrix. Je ziet dan ook regelmatig op de tv dat ze dit dan ook doet. Vorig jaar is er
nog een klein relletje geweest, dat de koningin niet wist hoe je een glas vast pakt. Toen is bekend
geworden dat de koningin dit recht heeft.
Het is gangbaar om in een gezelschap eerst te toosten alvorens te drinken. In kleine gezelschappen
mag je klinken en bij grotere groepen hef je het glas naar elkaar.
Veeg bij het eten voor iedere slok je mond af met een servet. Anders komen er alleen maar vetvlekken
op je glas en dat staat zo slordig.
Wijn is geen limonade. Zet daarom je glas na iedere slok weer even neer.
Roken tijdens een uitgelezen diner met lekkere wijnen is uit den boze. Het verpest je smaak en zeker
voor je disgenoten kan het vervelend zijn.
De regels zijn natuurlijk niet verplicht. Maar als je je eraan houdt, zullen veel mensen denken dat je
een wijnkenner bent.
Vriendelijke wijngroet Rien.
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ECHTE BAKKER ROELOF BOS SPONSORT TURNPUNT DRENTHE
Echte bakker Roelof Bos
uit Nieuw-Weerdinge
heeft de turnselectie van
Turnpunt Drenthe voorzien
van wedstrijdtassen.
Het wedstrijdseizoen voor
de turnselectie begint in
december en eindigt in juni
2010.
De turnselectie komt uit in
de DERDE, TWEEDE,
EERSTE EN
TALENTENDIVISIE.
De meiden hebben allemaal als doel door te dringen tot de landelijke wedstrijden met als eindpunt het
Nederlands Kampioenschap.
Echte bakker Bos wenst alle meiden komend wedstrijdseizoen heel veel succes toe.
Wilt u meer weten over deze ambitieuze vereniging kijk dan op.
WWW.TURNPUNTDRENTE.NL

Nieuws van De Wenke
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WERKGROEP HISTORISCH NIEUW-WEERDINGE
Deze zomer heeft de werkgroep:
Historisc h Nieuw-Weerdinge een
boekje op de markt gebracht met
oude foto’s van Nieuw-Weerdinge.
Het is een boekje om gezellig in te
kijken tijdens de lange
winteravonden die er weer aan
komen. Een leuk cadeau om tijdens
de feestdagen te geven of om een
jarige mee te verrassen. Ook zijn er
nog boekjes over meester Slik te
verkrijgen. Meester Slik verzamelde
een heleboel briefjes van ouders en
daar draait het in het boekje om. Het
boekje is voorzien van mooie foto’s
en er staan ook nog oude versjes in.
Dit is Jans Hilgen de groenteman
De boekjes zijn verkrijgbaar voor € 10,- bij kapsalon Trendy tel: 521336 en bij Gea Soer tel: 527261

GREPEN UIT HET VERLEDEN
Foto van de bakkerswagen is
van vόόr 1920.
Foto is van Boelens Readshop
Emmermeer.
Op achterkant van de foto staat:
Bakker Vegter (Bos) Geert links
Jo. Verder is niets bekend.
Foto kan genomen zijn aan de
Westerstraat Ter Apel, dit was
vroeger Weerdingermond,
of aan Weerdingerkanaal n.z.
Wie kan me nog meer vertellen
over deze foto?
Reactie 521703 B.B.
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PRIJSWINNAARS MIDWINTERSHOW-PRIJSVRAAG
Nieuw-Weerdinge, 26 november 2009
Een, tot aan de rand toe, gevulde mand
nam mevrouw Specken-Kiers uit
Emmen mee naar huis als winnares van
de gratis prijsvraag tijdens de onlangs
gehouden Midwintershow in NieuwWeerdinge.
Tijdens de show presenteerden 16
ondernemers zich in het pand van
Woninginrichting Wachtmeester.
Drie dagen vol demonstraties,
workshops en modeshows trokken zo’n
duizend bezoekers.
Op de foto Mw. Specken-Kiers (links) en Marga Katuin van de organisatie.

HERFSTWANDELING IN HET NOORDBARGERBOS
De IVN Afdeling Emmen houdt op zondag 13 december een Herfstwandeling door het
Noordbargerbos, waarbij gekeken en geluisterd zal worden naar aanwezige flora en fauna.
Onder leiding van IVN-natuurgidsen wordt tijdens de wandeling in het bos en op de hei aangegeven
hoe de natuur zich reeds heeft of gaat voorbereiden op de komende winter. Ook zijn de
voorbereidingen op een nieuwe lente reeds nu zichtbaar.
Tevens kunnen we de nu aanwezige vogelsoorten (standgasten of overwinteraars) in het bos
waarnemen en horen.
Verder wordt, indien daar behoefte aan is, deskundige toe-lich-ting gegeven op flora en fauna in bos
en hei.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur.
Om 13.00 uur start de wandeling vanaf de SBB-parkeerplaats aan de Ermerweg nabij de kruising
Nieuw-Amsterdamsestraat.
De toegang is gratis.
Voor nadere informatie: Herman J. Weegenaar, tel. (0591) 615361
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