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KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

Ook in het nieuwe jaar staan we weer als vanouds voor u klaar in dorpshuis de 

Badde in Nieuw-Weerdinge. We zamelen weer gebruikte kleding, beddegoed 

,hand- en theedoeken in. We verkopen deze voor prijzen van €0,10 tot 

maximaal €1,50. Met de opbrengst steunen we de voedselbank in Nieuw-

Weerdinge na aftrek van onze kosten. We zijn open van 10.00 uur tot 15.00 

uur op de volgende dagen: 

10- 24 januari, 7- 21 februari, 6-20 maart, 3-17 april, 1-15—29 mei, 12-26 juni. 

Daarna zomerstop. We beginnen weer op 21 augustus. Iedereen is welkom. 

 

 

 

ONTDEK HET PLEKJE 

 

De nieuwe opgave. Waar is de hiernaast 

staande foto gemaakt? Oplossingen 

kunnen ingeleverd worden op het e-

mailadres streekbode@hetnet.nl of op 

adres Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 

0591-522091. De winnaar maakt kans 

op een droge worst van één van onze 

slagers.  

Als u de oplossing weet laat het ons 

weten. Niet geschoten is altijd mis, let 

wel op de juiste inleverdatum. Veel 

succes!! 

 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:   
Ginie de Vries   521365   Gonny Brunia - Weerdingerkanaal NZ 122 

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

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

19 januari 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 10.00 uur -  voorganger Dhr. Broers 

 

26 januari 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur -  voorganger Ds. P.A. van Elten 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

19 januari 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema 

 

26 januari  

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. R. Peters 

 

 

 

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 gehaald 

Bellen na 16.00 uur. 

Handelsonderneming Sanders-Stap 

Tel: 06 - 55808002 

Ook ruimte voor uw advertentie !! 
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DE BENTETOP OP WEG NAAR 2020  

 

De laatste maand van 2019 is voorbij gevlogen. Het stond bol van de activiteiten. Op 5 december 

kwam Sinterklaas onze school bezoeken 

echter niet helemaal zoals gepland. De pieten 

waren Sint kwijtgeraakt. Een feest zonder de 

goedheiligman, dat kan natuurlijk niet. 

Gelukkig zagen en hoorden de kinderen even 

later een politiebusje stoppen bij onze school.  

 

De wijkagent had de Sint gezien en hem een lift gegeven. Nu kon het feest toch nog gevierd worden. 

En dat is zeker gebeurd in alle groepen die de Sint heeft bezocht. In de bovenbouw werden de pieten 

nog even getest. Ze deden mee met de ‘Ik hou van Sint’ quiz. De Sint was ook erg te spreken over de 

hulp die hij had gekregen van de leerlingen van groep 5 t/m 8. Zij hadden prachtige surprises 

gemaakt, die vanaf 2 december tentoongesteld werden op het leerplein. Dit jaar gáf de Sint niet 

alleen cadeautjes, hij kreeg er ook eentje. Er werd hem namens de school een heel mooi, beschilderd 

wandbord aangeboden. We hebben Sint en zijn pieten uitgezwaaid. 

 

Diezelfde middag was het in veel lokalen al weer een heel ander gezicht. Sint eruit, Kerst erin. De 

voorbereidingen voor het volgende feest waren al weer in volle gang. De bovenbouw had op 19 

december een viering in de kerk. Daar werd de musical ‘Vrede is dichtbij’ opgevoerd. De kinderen 

van de onderbouw hadden op hetzelfde moment een kerstmaaltijd op het prachtig, sfeervol 

versierde leerplein. Alle ouders hebben hier hun bijdrage aan geleverd. Onze dank daarvoor. Na 

afloop van beide vieringen was er een gezellig samenzijn op het plein. Daar stond een hele mooie 

versierde, verlichte kerstboom (dank aan dhr. Otten). Alle aanwezigen werd daar een drankje 

aangeboden door de activiteitencommissie. 

 

 Ook kregen alle kinderen een oliebol. Gebakken door Koen Poede. Ouders konden natuurlijk ook 

oliebollen kopen of hun bestelling ophalen. Als afsluiting werden de ouders en andere aanwezigen 

toegezongen door alle leerlingen. Het lied: Vrolijk Kerstfeest Iedereen’ werd ten gehore gebracht.  

 

De laatste dag voor de vakantie werd de school weer kerstvrij gemaakt. Deze morgen gingen de 

leerlingen van groep 7/8 op de fiets naar de vuurwerkwinkel van der Veen. Daar kregen ze 

voorlichting over het veilig omgaan met vuurwerk. Alle leerlingen van de Bentetop(inclusief de 

Voorschool) kregen een vuurwerkbril. Deze werd hen aangeboden door van der Veen, want  

‘Kijken naar vuurwerk is bijna net zo gevaarlijk als het afsteken zelf.’ Op deze manier kon de vakantie 

wat ons betreft veilig beginnen. Wij wensen iedereen een gezond en liefdevol 2020. 
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OPROEP GEZOCHT ACCORDEONIST 

Hallo mensen, 

Wij van de Baddezangers zoeken een accordeonist. Wij zijn een 

volkszanggroep en zingen één keer per maand in de Badde. Als je zin 

hebt om ons daarin te begeleiden zouden wij dat fantastisch vinden. 

Als je belangstelling hebt mag je je melden bij :  

Egbert Pepping, telefoon 06-12092809, Mail: epepping@xs4all.nl 

Vriendelijke groet, Egbert Pepping 

 

  

________________________________________________________________________________ 

 

Uitnodiging 
 
In verband met het beëindigen van haar werkzaamheden als  uitvaartleidster bij 

onze vereniging van 

 

Geesje Naber 
 

nodigen wij u van harte uit om onder het genot van een hapje en een drankje 

Geesje de hand te drukken. 

U bent daarvoor welkom op vrijdag 31 januari 2020 van 17.00 uur tot 18.00 uur 

in de Badde te Nieuw-Weerdinge. 

 

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Nieuw-Weerdinge 
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DE PLUIM VOOR DE STAVO 

Het hoogtepunt van de 

Nieuwjaarsvisite op vrijdagavond 10 

januari in de Badde was natuurlijk de 

bekendmaking van het winnen van 

de Pluim. De dames van de STAV0 

(STichting Activiteiten Voor 

Ouderen) waren er zichtbaar erg blij 

mee. Els Tiems, Martje Hilgen, Anja 

Botter, Annie op ’t Ende, Nannie 

Schuurman en Lucia Hilberts namen 

de Pluim, oorkonde, motivatie en de 

bloemen dankbaar in ontvangst. De stichting Sinterklaasintocht en Hilbrand Hummel en Gerrit de 

Goede waren de overige genomineerden.  

De prijs werd uitgereikt door onze burgemeester Eric van Oosterhout. Die was samen met zijn vrouw 

aanwezig . Van Oosterhout sprak in zijn toespraak o.a. over het jaar 2020 waarin we onze 75-jarige 

bevrijding mogen vieren. In de hele gemeente Emmen zullen zo’n 50 tot 60 verschillende soorten 

activiteiten plaatsvinden rondom deze bevrijding. Hij geeft zijn complimenten aan de organisatoren 

van het Kleve-project. Hij maakt tijdens zijn werkzaamheden reclame voor dit project. Het project 

waarbij de thema’s; Vrijheid, de betekenis van vrijheid, de vrijheid van meningsuiting en rekening 

houden met elkaar een grote rol spelen. Hij pleit ervoor om zuinig te zijn met waarden als vrijheid 

van meningsuiting. Hij geeft aan dat wij als inwoners van Nieuw-Weerdinge trots mogen zijn op wat 

wij in het ons dorp hebben aan faciliteiten en verenigingen. Dat is echt niet overal zo. Dat wil niet 

zeggen dat alles ook goed gaat in ons dorp. Natuurlijk zijn er ook zorgen, zorgen om vereenzaming, 

zorgen om de sporthal, zorgen om woon/leefklimaat, zorgen over jeugd en jongeren. Zorgen om 

alcohol en drugsgebruik in het 

gehele Mondengebied. Hij wenst 

aan het slot van toespraak iedereen, 

in dit boeiende jaar, een heel 

gelukkig, gezond en mooi nieuw 

jaar. Maar dan komt hij terug op zijn 

zorg over de jeugd. Het is niet alleen 

kommer en kwel, integendeel. Hij 

roemt Martijn Stavast, Colin 

Meijering en Dylan Jaarsma om hun 

heldendaad. Zij redden vorige 

maand de teckel Sam uit het Weerdingerkanaal. Ze werden beloond met een waardebon.  

Vraag van de redactie Streekbode: Hadden jullie dit verwacht? ‘Nou, we hadden wel iets in de gaten, 

want we moesten hier aanwezig zijn. Voor ons was het normaal dat we dat hondje hebben gered. 

We moesten elkaar bij de voeten vasthouden om het hondje te kunnen pakken. Die mevrouw was er 

wel echt heel erg blij mee, we kregen alle drie een taart met een foto van het hondje..’  

De avond werd geopend door de voorzitter van Plaatselijk Belang Wim Katoen, waarna staande het 

lied “Weerdingermond” werd gezongen. Na de toespraak van de burgemeester was het de beurt aan 
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het cabaretduo Dika en Knelske. Ze hadden wat moeite 

op gang te komen, waren wat melancholiek, ook na het 

horen van het lied: ‘Het dorp’ van Wim Zonneveld. Er was 

volgens hen niet veel gebeurd in ons dorp het afgelopen 

jaar. Het was rustig. Maar schijn bedriegt en al gauw 

kwamen ze op dreef. Verscheidene Nieuw-Weerdinger 

inwoners kwamen in hun ‘roddelpraatjes’ voorbij. 

Voorzien van mooie plaatjes, via de beamer op het grote 

scherm. Zelfs de burgemeester en zijn vrouw waren 

onderwerp van gesprek. En niet één of twee keer maar 

meerdere keren.  

Vraag van de redactie Streekbode: Wat vond u ervan 

burgemeester dat u zo ‘op de hak’ werd genomen? ‘Nou, 

erg leuk hoor. Als het niet erger wordt dan dit. Zelfs mijn 

vrouw werd te pakken genomen. Nee, niets mis mee 

hoor. Ze hebben het erg leuk gedaan. Wat vond u ervan, mevrouw burgemeester? Ik kan de humor 

er wel van inzien hoor. Ik vond het vorig jaar zo gezellig dat ik zei ik ga gewoon weer mee. Nee hoor, 

er was niets mis mee.’ 

Voor het publiek hadden Dika en Knelske (lees tekstschrijvers: Jan de Vries en Roelof Kleve) een 

heuse pubquiz met 24 vragen voorbereid. Het juist beantwoorden viel nog niet mee. Daarover in de 

volgende Streekbode meer. Het geheel van de avond werd muzikaal omlijst door de muziek van The 

Soundmakers. Afsluitend aan het cabaret werd gezongen door Mark Schimmel en Peter Gelling….   

Al waaien de pannen bie mie van t’ dak. Al waait de schörstain ook van ’t hoes. 

Wie leven een alderwets gemak. Toch is het naargens beter as thoes. (4) 

 

Nieuw –Weerdinge: Daar wil je wonen! 
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK  
 

Doe meer met je DigiD! Cursus start weer op 27 januari om 

14:00 uur.  

Onderdelen van deze vierdelige cursus zijn onder meer:  

• Hoe werkt DigiD, hoe kan ik hiermee werken op 

internet,  

• Hoe werkt de Berichten box  

• Hoe kan ik mijn donorregistratie wijzigen of inzien?  

• Hoe kan ik mijn gegevens inzien bij  de 

ziektekostenverzekering  

• en hoe maak ik een afspraak met de gemeentewinkel?  

  

Meer informatie: info@bibliotheekemmercompascuum.nl  / 0591 351460  

U kunt zich opgeven via de website van de bibliotheek. Vol is vol! Deelname is gratis.  

Cursusdata zijn: 27 januari, 3, 10 en 17 februari. 14:00 uur tot 16:15 uur in de Badde.  

De cursus wordt gegeven door een medewerker van de bibliotheek, Ruud Wijnhoud.  

 

 

Helaas is de cursus Klik en Tik gestopt vanwege te weinig deelname.  

 

 

Openingstijden bibliotheek Emmer-Compascuum  

 

Maandag: 9.00 - 17.00 uur.  Vanaf 14.00 uur is er een bibliothecaris aanwezig.  

Woensdag: 11.00 - 17.00 uur.   Vanaf 11.00 uur is er een bibliothecaris aanwezig.  

Donderdag:  9.00 - 20.00 uur. Vanaf 14.00 uur is er een bibliothecaris aanwezig  

Op maandag en donderdag is er van 9-11 uur geen medewerker aanwezig (Selfservice)  

 

 

Activiteiten in de bibliotheek in Emmer-Compascuum  

 

• 4 februari informatiemiddag over het Donorregister (14:00 uur) , 11 februari 

inloopmiddag om uw registratie aan te passen. (DigiD nodig)  (14:00 – 16: 00 uur). 

 

• 27 februari: Lezing Hoogsensitiviteit. Aanvang 19:30 uur 

 

• 19 maart Lezing Emslandkampen.  Aanvang 19:30 uur. 
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Voor al uw reparaties, onderhoud, aircoservice, storingen, in- 
en verkoop auto`s, bandenservice, uitlijnen en APK. 
 
Eerste Kruisdiep WZ 87A 
7831 CC Nieuw-Weerdinge 
 
Openingstijden: 

• Maandag       8.00 – 17.00 uur 

• Dinsdag         8.00 – 17.00 uur 

• Woensdag     8.00 – 17.00 uur 

• Donderdag    8.00 – 17.00 uur 

• Vrijdag           8.00 – 17.00 uur 

• Zaterdag        8.30 – 16.00 uur    

 
Website:  www.autobedrijf-super.nl 

E-mail:  info@autobedrijf-super.nl  
 
Tel: 06-83562646 U kunt ons ook vinden op Facebook. 

 

Wij hanteren een uurtarief van € 35,- exclusief  btw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


