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                                              Jaargang 30                                                 Nummer: 6      20  november  2014 

 

 

 

 

SINT NICOLAAS KOMT WEER NAAR NIEUW-WEERDINGE 

 

Zaterdag 22 november a.s.komt de sint met zijnzwarte 

pieten weer in aloude glorie naar Nw. Weerdinge. 

 

De Sint zal om 13.30 uur worden begroet aan de 

Tramwijk bij Bakkerij Roelof Bos. Daarna gaat de stoet 

via het Weerdingerkanaal richting De Badde. Hij zal 

daar om ongeveer 14.30 uur arriveren. Vervolgens 

gaat het naar Autobedrijf Garage Grooten. Dit zal zijn 

tegen de klok van 15.30 uur. 

 

Op alle locaties worden de kinderen getrakteerd.  

 

Het is de bedoeling dat alle kinderen ÉÉN ZAKJE SNOEP krijgen. We willen natuurlijk geen kinderen 

met lege handen zien staan.  

 

De muzikale omlijsting is van "SDG JULIANA". Het geluid zal worden verzorgd door Peter Gelling.  

 

                                        De Sint Nicolaas Actie wordt mogelijk gemaakt door: 

Autobedrijf Garage Grooten Postmus Administratie &  Advies 

Bakkerij Roelof Bos Schadecentrum Rengers 

Café Restaurant Oosterhof Slagerij Gerard Dijkstra 

Cafetaria Prinsen Slagerij Meems 

Direkt Vastgoed en Verzekeringen Spar Van Klinken 

Heegen Zaalverhuur Tegel- en Keukencentrum Wolters 

Drukkerij Abbes Hummel Tieks Tweewielers 

Installatiebureau Goeree BV Tjeerdsma Tuinmachines 

Loonbedrijf E. Groenwold Vis en Snacks t Mondje 

 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 
JRA Meursing Tel 522868   en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

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



De Streekbode  -  20 november  2014 
 

 

 

 

 

2

KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

23 november 

Plaats: Het Anker 

Tijd:  10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

  Eeuwigheids Zondag 

30 november 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:  10.00 uur, voorganger: ds. van Elten  

  1e Advent 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

23 november 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: dhr. Sikkema 

 

30 november 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: dhr. Sikkema 

 

 

 

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. Ook nemen we koelkasten en diepvriezers 

mee, hier zijn wel kosten aan verbonden, € 5,- per stuk.  

Bellen na 16.00 uur.   Handelsonderneming Sanders-Stap. Tel. 06 55808002 

 

 

Te koop: Handgerooide eetaardappelen, o.a. 

Parel, Suprice, Woudster en Mozart.  

Tel. 0591 353391 

 

Te koop: 1 Opafiets € 100,-. 1 Fiets met 3 

versnellingen € 30,-. Brandhout € 20,- / m³ 

Tel. 06 28 562 678 
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IN GESPREK MET …..MALETHA COSSE 

 

Hoewel de buiten temperatuur er de laatste weken nog niet op leek (het kan natuurlijk zo 

veranderen) maar komend weekend is het ‘weer’ tijd voor de Midwintershow. Een gesprek daarover 

met Maletha Cosse. 

 

Alweer voor de 7e keer een Midwintershow. Hoe is het idee voor die eerste keer geboren? 

Op een grauwe grijze koude novemberdag zat Bart Wachtmeester op zijn zolderkamer naar buiten te 

turen. Hij zag in de verte lichtjes branden en ging een kijkje nemen. 

Zijn overbuurvrouw organiseerde een kerstshow, maar haar winkeltje was erg klein. Bart opperde 

om het jaar daarop een show in zijn winkel te organiseren en dat is nu alweer 7 jaar geleden.  

 

Is er een speciaal ‘Midwinter organisatieteam’?  

Ja, die hebben wij. Wij noemen dit team de Midwintercommissie.  

De commissie bestaat uit een klein aantal enthousiaste ondernemers, die alles voorbereiden en 

begeleiden. Elk commissielid heeft zijn eigen taken c.q. specialiteiten. Ik ben o.a. verantwoordelijk 

voor alles op het gebied van reclame, marketing en advertenties. 

 

Wanneer zijn jullie begonnen met de voorbereidingen? 

Wij zijn in januari al begonnen met de eerste voorbereidingen van de komende Midwintershow. Na 

de zomervakantie organiseren wij een vergadering met alle deelnemende ondernemers en vanaf dat 

moment wordt er wekenlang hard achter de schermen gewerkt om weer een sprankelende en 

vernieuwde show neer te zetten.  

 

Waaruit bestaan die voorbereidingen? Waar gaat de meeste tijd in zitten? 

Elk komt nogal wat kijken bij het organiseren van een grote show. Te denken valt aan het benaderen 

van de deelnemers, het bedenken van een thema, de indeling van de winkel, de tent en nog veel 

meer. De meeste tijd wordt besteed aan het opbouwen van de show en het maken van reclame. 

 

Zijn er nog leuke anekdotes te vertellen? 

Het weer is altijd een verrassing voor ons. Het ene jaar is het min 17 en bevriezen alle spullen in de 

tent, het andere jaar is het plus 20 en staan de ondernemers met een T-shirtje in de tent. 

Een aantal jaren geleden (en ook vorig jaar) werd er tijdens de modeshow voor het eerst lingerie 

getoond door onze prachtige modellen. Het werd daardoor heel warm in de zaak, menig hart ging 

sneller kloppen en er werd nog wekenlang over nagepraat in het dorp. 

 

Kunnen de bezoekers ‘nieuwe dingen’ verwachten? 

Ja, natuurlijk! Ons doel is om de bezoekers elk jaar kennis te laten maken met een zo gevarieerd 

mogelijk aanbod aan producten en diensten. Ook dit jaar zijn wij er weer in geslaagd een aantal 

nieuwe ondernemers te vragen die een goede aanvulling zijn op de show. 
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Is er iets totaal anders dan vorige jaren? Zo ja,wat? 

Ja, wij hebben een primeur! Wij maken de primeur nog niet bekend, maar alle bezoekers krijgen een 

aangename verrassing én onze inrichting is spectaculairder dan ooit! 

 

Hoe gaat dat met de ondernemers, melden die zich aan of worden ze benaderd? 

De meeste ondernemers worden door ons benaderd, maar het komt ook weleens voor, dat 

ondernemers zich bij ons aanmelden. 

 

Waarom moeten mensen beslist komen? 

Iedereen die van een gezellig uitje houdt, moet zeker een bezoekje brengen aan de Midwintershow. 

Er zijn demonstraties, proeverijen, workshops, modeshows, live muziek, catering en meer … 

 

Wanneer is de show voor jullie geslaagd? 

Als de bezoekers en de ondernemers tevreden zijn. 

 

Wil je nog iets toevoegen? 

Hierbij nodigen wij alle lezers van de Streekbode uit om van 21 t/m 23 november a.s. een bezoekje te 

brengen aan de Midwintershow bij Woninginrichting Wachtmeester. 

 

Op onze Facebook pagina treffen de lezers de laatste nieuwtjes en aanbiedingen aan 

www.facebook.com/Midwintershow 

 

Heel veel succes dit weekend. 

GB 

 

 

 

TITAN-NIEUWS 

Als je veel doelpunten wilt zien dan ga je voetbal kijken bij TITAN. 

In de laatste twee thuiswedstrijden stond twee keer de uitslag 5 – 

3 op het bord. Eén keer in het voordeel en één keer in het nadeel 

van TITAN. 

Eerst hadden we de wedstrijd tegen vv Sweel, het vroegere ZBC. Deze ploeg heeft het moeilijk in de 

3e klasse. Toch nemen ze brutaal een 1 tegen 0 voorsprong, die ook tot de rust op het bord blijft 

staan. TITAN creëert ook na rust weinig kansen. Echter, als de bal uit een vrije trap min of meer 

toevallig in het Sweel-doel belandt, is TITAN los. In een mum van tijd wordt een voorsprong genomen 

en deze wordt uitgebouwd tot 5 – 1. In de laatste minuten van de wedstrijd verslapt TITAN weer 

waardoor Sweel nog twee keer kan scoren. 

In de week daarna komt zfc Zuidlaren op bezoek. Het slappe spel van TITAN uit de vorige wedstrijd 

wordt voortgezet in deze wedstrijd. Hoewel Zuidlaren laag op de ranglijst staat weet het wel raad 

met deze situatie. TITAN wordt nog voor rust getrakteerd op een onoverbrugbare achterstand van 3 

– 0. Na rust volgt wel enig herstel, maar het is onvoldoende om Zuidlaren nog te verontrusten. TITAN 



De Streekbode  -  20 november  2014 
 

 

 

 

 

5

scoort dan weliswaar nog drie keer, maar ook Zuidlaren vindt nog twee keer het net en neemt de 

punten mee naar huis. De eerstvolgende thuiswedstrijden van TITAN zijn: 

 

Zondag 30 november TITAN – Protos Aanvang: 14.00 uur 

Zondag 14 december TITAN – Raptim Aanvang: 14.00 uur 

 

U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat! 

 

 

 

NIEUWS UIT DE TUIN…  

Hypericum 

Ook wel Hertshooi of Sint Janskruid genoemd. Op de foto Hypericum ’Magical Red Star’. Een van de 

vele hypericum soorten. Dit is een heesterachtige vaste plant, die van ongeveer 50 cm tot één meter 

hoog kan worden, met mooie goudgele bloemen in het voorjaar met een leuk verloop naar roze rode 

bessen die lang aan de plant blijven. Hierdoor hebben ze ook wel sierwaarde in de tuin. De takjes 

met bessen worden vaak in bloemstukjes gebruikt, dus je kunt echt wel wat aan zo’n plant in je tuin 

hebben. Bij te groot worden of door invriezen kunnen de planten zonder probleem in het voorjaar 

teruggesnoeid worden. De planten kun je door stekken vermeerderen. Knip of snij de stek dicht 

onder een knop af. Dat voorkomt een rottend stukje stengel. De bessen verkleuren na verloop van 

tijd naar zwart. Het is intussen 9 november, het is ‘lekker’ weer en veel fuchsia’s zitten nog vol 

bloemen met zelfs veel knoppen. Af en toe hoor ik een egel weer hoestende en knorrende geluiden 

maken alsof hij de winterslaap niet kan vatten. Hij ligt mooi schuil onder een dichte struik. De 

goudvissen doen ongeduldig als ik het blad uit de vijver schep, want ze weten dat ze daarna voer 

krijgen.  

 

J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809) 

 

 

 

 “VOCAAL ANDERS” IS OP ZOEK NAAR MEER LEDEN 

Zing je graag en wil je met een enthousiaste groep zangers en zangeressen meedoen?  

"Vocaal Anders" repeteert iedere donderdagavond van 19.30 tot 21.30 in Cultureel Centrum nr. 11, 

Zuiderdiep 505 in Valthermond.  

 

Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Dina Drenth, tel. 0599-662011  

Natuurlijk kun je ook gewoon eerst eens komen kijken en luisteren.  

 

Je bent van harte welkom.  
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DE “LŐZZE VOGELS” 50+ 

Even een geheugensteuntje. 

Vrijdag 28 november 2014, aanvang 20.00 uur, zaal 

open om 18.30 uur in de Badde.  

Wij hopen weer een knalgezellige avond te geven.  

 

De kaarten kosten € 2,-, dat is inclusief een kopje koffie 

of thee. 

 

Wij hopen u allen te mogen begroeten de 28ste 

november. 

 

Playbackgroep 50+ de “Lözze Vogels”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen iedereen bedanken, voor de vele kaarten, 

 telefoontjes, bezoekjes enz.,die wij mochten ontvangen,  

voor en na het overlijden van onze lieve pa en opa 

 

Henk Huizing 

 

Kinderen en kleinkinderen 
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Informatie over ontwikkelingen nieuwbouw 10 woningen J.Lokkerstraat en Achterdiep 

 

Vergunning 

Lefier heeft besloten om te starten met de bouw van 10 

sociale huurwoningen in het gebied waar zij woningen 

heeft afgebroken. De  bouwvergunning voor het bouwen 

van  vier woningen aan de J.Lokkerstraat is verstrekt. Voor 

de bouw van de overige  zes woningen aan het Achterdiep 

moet het bestemmingsplan nog worden gewijzigd. Dit is 

nodig omdat deze zes woningen op een andere plek komen 

te staan. Samen met de Gemeente is Lefier deze procedure 

aan het voorbereiden. Hiernaast  een kleine impressie over de nieuwe situatie Nieuwbouw aan de J. 

Lokkerstraat- Achterdiep 

 

Planning 

In de week van 3 november start  Lefier met de bouw van de vier woningen aan de J.Lokkerstraat.  Er 

wordt gestart met de grondwerkzaamheden, daarna met de bouw van de woningen.  Er wordt op 

kort termijn bouwhekken en een bouwbord geplaatst. Afhankelijk van de winterperiode, verwacht 

Lefier deze woningen in april/mei 2015 op te leveren. 

 

Zodra het bestemmingsplan voor de 

overige woningen gewijzigd is en de 

bouwvergunning is verstrekt, start de 

bouw van het blokje van zes 

woningen. De verwachting is in 

maart/april 2015 te kunnen starten 

met de bouw van dit blokje. 

 

Informatie 

In het buurtkantoor (Achterdiep 48) komen panelen met daarop de tekeningen van de nieuwbouw 

en plattegronden. De 52 bewoners van de sloopwoningen ontvangen eerst persoonlijk een 

uitnodiging om een kijkje te komen nemen. Op een later tijdstip krijgen omwonenden en 

belangstellenden voldoende de gelegenheid om de plannen te komen bekijken. Het doel is om 

tijdens de herstructurering het Buurtkantoor aan de Achterdiep meer te gaan gebruiken als 

infocentrum.We willen u regelmatig via de Streekbode  informeren over de voortgang.  

Elke donderdagmiddag is de wijkconsulent van Lefier, Paul Ahlers, vanaf 

13:30 tot 16:00 uur in het buurtkantoor aanwezig. Hij is daar om vragen over 

leegstaande woningen en de woonomgeving te beantwoorden. 

 

Ziet u ongeregeldheden bij lege woningen? Hebt u vragen over het beheer van de woonomgeving? 

Loop dan even op donderdagmiddag het buurtkantoor binnen om met Paul te overleggen. 
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Het is weer Pluimtijd in Nieuw-Weerdinge 

 

De jacht op de felbegeerde Nieuw-Weerdinger Pluim is weer van start 

gegaan. De Pluimcommissie is inmiddels begonnen met de organisatie van de 

nieuwjaarsreceptie 2014, die op vrijdag 9 januari 2015 wordt gehouden in de 

Badde. Deze receptie is er voor bedoeld, om nieuwe inwoners van het dorp 

kennis te laten maken met de ingezetenen.  

 

Het is een informeel gebeuren, waar het onderling contact tussen de 

bewoners centraal staat. Maar, er zit ook een officieel tintje aan deze receptie, namelijk de uitreiking 

van de Nieuw-Weerdinger Pluim, een oorkonde voor een inwoner of groep inwoners, die hun sporen 

hebben verdiend  door zich op de een of andere manier in te zetten voor ons dorp.  

De nominaties voor de Pluim, komen vanuit de inwoners van Nieuw-Weerdinge zelf.  De 

Pluimcommissie brengt het aantal nominaties terug tot drie stuks en de Nieuw-Weerdingers kunnen 

dan stemmen wie de uiteindelijke winnaar van de felbegeerde Pluim wordt. 

 

U kunt u net als voorgaande jaren weer een persoon of personen nomineren voor de Pluim. Het 

enige wat u daarvoor moet doen is een briefje met de naam van de genomineerde(n) in een van de 

daarvoor bestemde Pluimbussen te doen.  

 

Deze bussen staan tussen 18 november 2014 en 29 november 2014 opgesteld bij: 

• Tankstation Grooten 

• De Badde 

• Snackbar “het Mondje” 

 

 

In de brief die u in een van de bussen deponeert, moet het volgende vermeld staan: 

 

1. uw eigen naam en adres 

2. de naam van de door u genomineerde(n) 

3. de reden waarom u vindt, dat de door u genomineerde, de Pluim verdient. 

 

 

De Pluimcommissie. 
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Dorpsschouw Nieuw-Weerdinge 

Op woensdag 10 december van 19:00 uur – 21:00 uur zal er een schouw plaats vinden in Nieuw-

Weerdinge. Deze schouw kan worden gezien als het vervolg op de vorige schouw. 

  

Wat is de bedoeling van de dorpsschouw? De dorpsschouw wordt gedaan, omdat het plaatselijk 

belang het belangrijk vindt dat de bewoners van het dorp gehoord worden. Tijdens de schouw zullen 

de volgende partijen aanwezig zijn; Plaatselijk belang, de Gemeente, Welzijngroep Sedna,  het 

Jongerenwerk, de Politie &  Lefier. Deze partijen zullen met elkaar een bepaalde route in het dorp 

lopen en eventuele problemen/zorgen inventariseren.  

 

Denk hierbij aan; slechte verlichting, te veel of te weinig begroeiing, vervuiling en eventuele 

vernielingen. Voor een goede schouw zijn we de bewoners van Nieuw-Weerdinge hard nodig! Jullie, 

als bewoners weten natuurlijk als geen ander waar bijvoorbeeld meer licht of zicht wenselijk zou zijn, 

waar begroeiing terug gesnoeid dient te worden, waar losse stoeptegels liggen etc. Maar, ook voor 

het sociale aspect kunt u als bewoners in gesprek gaan met één of meerdere deelnemers.  

 

Heeft u bijvoorbeeld  vragen, opmerkingen, signalen of zorgen over bewoners of bepaalde situaties. 

Kortom wij gaan graag met u in gesprek over datgeen wat u bezighoudt als bewoners van Nieuw-

Weerdinge. Wij kunnen uiteraard niet garanderen dat er direct iets gedaan kan worden met de 

gestelde vragen en/of opmerkingen, maar wij zullen ons altijd voor de volle honderd procent 

inzetten. 

  

De schouw zal starten bij de Badde. De volgende straten zullen we in ieder geval bezoeken; Jaagpad, 

Zetveld, Menpad, de Stobbe & het parkje de Wenke. Uiteraard zijn ook bewoners uit andere straten 

welkom bij de dorpsschouw om met één of meerdere partijen in gesprek te gaan. 

Wij hopen u te zien op woensdag 10 december! 
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Windturbines in Nieuw-Weerdinge. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Emmen heeft het gebied bij Pottendijk 

(hoort bij Nieuw-Weerdinge) aangewezen om 

minimaal 17 of 18 windturbines te plaatsen. Dit 

vloeit direct voort uit de opstelling van de huidige wethouder om tegen de provincie te zeggen dat hij 

geen windturbines op Emmens grondgebied wilde hebben, terwijl er al een afspraak tussen de 

gemeente Emmen en de provincie lag voor het plaatsen van 20 windturbines. 

 

Door deze opstelling van de wethouder en het college moet Emmen nu 12 turbines meer plaatsen 

dan oorspronkelijk was overeengekomen. Iedereen heeft kunnen horen wat voor ellende er in het 

Rundeveen gebied is aangericht door de eventuele plaatsing van 20 turbines in dat gebied.  

 

Het lijkt er nu op dat wij hier dat probleem uit de weg moeten ruimen omdat het college niet 

voornemens is nog turbines in het Rundeveen te plaatsen, maar deze te verspreiden over de gehele 

gemeente.  Wel is gezegd dat er gelden beschikbaar moeten gaan komen voor de omliggende dorpen 

die overlast zullen gaan ondervinden van de turbines. 

 

Wij zijn als Plaatselijk Belang totaal niet betrokken geweest bij de besluitvorming over de plaatsing 

van de molens en evenmin zijn de inwoners van de betrokken dorpen erbij betrokken. Dit was wel 

toegezegd. Er zullen nu in december informatieavonden door de gemeente Emmen worden belegd in 

de betrokken dorpen. Echter het regieplan moet voor 1 december bij provinciale staten liggen om te 

voorkomen dat de provincie alsnog de volledige regie over plaatsing naar zich toe trekt. Dit is een 

keiharde deadline die door de provincie aan de gemeente gesteld is. 

 

Ik weet dan ook totaal niet hoe de inwoners van Nieuw-Weerdinge aankijken tegen de plaatsing van 

de turbines bij Pottendijk en langs de N391 (zie kaart). Ik vraag mij wel af of de beloofde 1100 meter 

afstand tot de huizen gehaald kan worden met name voor het Siepelveen. Er schijnen turbines te 

komen met een ashoogte van ongeveer 180 meter boven het maaiveld. 

 

Wij zullen als Plaatselijk Belang uiteraard de vinger strak aan de pols houden en via de streekbode, 

de website van Nieuw-Weerdinge en van de Monden en ook via de Facebookpagina “ 

Mondenplatform” u zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden van de ontwikkelingen. Wij 

zijn voor deze informatievoorziening hierbij volledig afhankelijk van wat wij van de gemeente te 

horen krijgen. 

 

Houd dus wanneer u geïnteresseerd bent in de turbines dit goed in de gaten en ook de uitnodiging 

van de gemeente Emmen over de informatieavonden. 
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Als Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge zijn we in ieder geval over de manier waarop de gemeente 

Emmen de turbines nu verdeeld zeer ontstemd, omdat het er zeer sterk op lijkt dat hier een politiek 

agenda achterligt die het gezicht van een partij moet redden die in het Rundeveen de commotie 

heeft veroorzaakt en nu probeert de overlast naar andere gebieden te drukken en in onevenredige 

mate naar de Monden. Wij willen hier in ieder geval wanneer er wel 50,5 Mw geplaatst moet worden 

bij de Pottendijk een zware financiële compensatie voor terug, waardoor de openbare voorzieningen 

tot in lengte van jaren financieel geborgd zullen blijven vanuit de opbrengst van de turbines en vanuit 

de gemeente Emmen. 

 

Wim Katoen, voorzitter Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge 

 

 

 
 


