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KERSTPUZZEL 

In deze uitgave van De Streekbode ook de Nieuw-Weerdinger kerstpuzzel. Als u graag 

het origineel van de puzzel in kleur wilt downloaden uitprinten dan kan dat op de 

website van Nieuw-Weerdinge. www.nieuw-weerdinge.com  

 

 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

Het jaar loopt op zijn einde.   

In september 2023 bestaan wij 10 jaar. We zijn begonnen met een proef van een half jaar. En we zijn 

er nog steeds! 

Dit mede doordat iedereen ons weet te vinden hetzij door goederen of geldelijke ondersteuning. 

Door onze ervaring horen we ook welke mensen we nog een leuke Sint/Kerst kunnen bezorgen. Fijn 

dat iedereen zo mee denkt! 

Ook dit jaar konden we de voedselbank ondersteunen in elk geval met de feestdagen en nog vele 

malen tussendoor. Voor de Paasdagen brachten we een ontbijtpakket. Voor de Sinterklaas brachten 

we chocolademelk, slagroom eieren, en speculaas naar de voedselbank. De traditie is inmiddels dat 

we met de Kerst slagersbonnen naar de voedselbank brengen. Dit 

doen we ook dit jaar weer. 

Inmiddels zijn er sponsoren met leuke giften. Daardoor kunnen we 

enkele gezinnen die net buiten alle regelingen vallen ook een hart 

onder de riem steken. 

Dit jaar zijn we nog op 23 december voor onze kringloop in de 

Badde. In het nieuwe jaar starten we weer op 13 januari. 

Alle vrijwilligers van de Kledingkringloop wensen iedereen fijne 

Kerstdagen en een gezond 2023! 

 

E-mail: streekbode@hetnet.nl                Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600 
      
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. 

http://www.nieuw-weerdinge.com/
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

24  december 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 19.30 uur.  Voorganger Ds. A. van Elten. Kerstnachtdienst. 

 

24  december 

Plaats: De Badde 

Tijd: 21.30 uur.  Voorganger Ds. A. van Elten. Kerstnachtdienst. 

 

25 december 

Plaats: Nieuw-Weerdinge 

Tijd: 10.00 Voorganger Ds. A. van Elten. Eerste Kerstdag. 

 

31 december 

Plaats: Valthermond  

Tijd: 19.30 Voorganger Ds. A. van Elten. Oudejaarsdienst. 

 

De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info 

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

24 december 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 21.30 uur, voorganger Ds. M. Nijhoff. Kerstnachtdienst.  

  

25 december 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 10.00 uur, voorganger  Ds. M. Nijhoff 

 

31 december 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 19.00 uur, voorganger  M. Nijhoff. Oudejaarsdienst. 

 

 

De diensten zijn ook te volgen via ons YouTube-kanaal of via onze website  www.deopenpoort.nl 

 

 

http://www.pgvv.nl/
http://www.pgnwr.info/
http://www.deopenpoort.nl/
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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 € 3,00 per 

artikel.  Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.) kosten € 5,00, met een foto € 7,50 

 

 

 

 

 

SLAGERIJ MEEMS 50 JAAR 

 

Feest bij slagerij Meems, op 4 december bestond de zaak 50 jaar. Van Harte Gefeliciteerd!! 

 

Gerard Meems, hoe is het 50 jaar geleden begonnen? Mijn ouders zijn 4 december 1972 hier 

begonnen onder de naam Slagerij J. Meems. Het pand was ook daarvoor een slagerij. 

 

Uit eigen redactionele Streekbode 

onderzoek: Het pand is in 1923 door de 

familie Knoop gebouwd. Deze familie is hier 

begonnen als MODEL slager. Deze tekst is 

nog steeds te lezen voor op het pand. In 

1963 heeft de familie Knoop de slagerij 

verkocht aan Slager de Vries uit Erica. Tot 

1972 hebben er 4 andere slagers de winkel 

en slagerij gerund. In 1976 is de winkel 

gekocht, het oude  slachthuis afgebroken en 

een geheel nieuw slachthuis voor terug 

gekomen. In 1981 is de winkel verbouwd.  

 

  

Gevraagd  

Oud ijzer en metalen 

Wordt gratis afgehaald 

Bellen na 16.00 uur 

Sanders: Mobiel: 06 1964 6636 
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Is het altijd duidelijk geweest dat jij, Gerard, 

het bedrijf over zou nemen?  

Ik ben boven de slagerij geboren en weet 

niet anders. Ik heb als klein kind altijd al 

gezegd: ‘Ik wil slager worden. Na de Mavo 

ben ik naar de slagersvakschool gegaan. Ik 

was net 20 en had al mijn papieren inclusief 

een ondernemersdiploma.  Als kind was ik 

altijd aan het meehelpen. Slachten, uitbenen 

en verwerken. Ik ben per 01-01-1998 bij mijn 

ouders in de VOF getreden en heb per 01-01-

2012 het bedrijf overgenomen. Sinds die tijd 

doe ik het samen met mijn vrouw Marianne en de medewerkers.  

 

Hoe is het om een zelf-slachtende slager te zijn?  

Het slagersvak is mooi, ik hou van mijn werk. Vooral het slachten en alles wat daarbij komt kijken. Ik 

zoek zelf mijn vee uit. Selecteer het op leeftijd en in wat voor conditie ze zijn, niet te vet niet te 

mager. Wat ik voor de winkel nodig ben. We kunnen ons hiermee ook onderscheiden. Vanuit een 

groothandel weet je niet precies wat je krijgt. We slachten ook voor andere slagers. 

 

Wat is er duidelijk anders in het slagersvak ten opzichte van 50 jaar geleden?  

Het slagersvak is behoorlijk veranderd. Vroeger waren het alleen de stukken en lappen zo uit het 

varken of rund. Nu zijn er veel meer bewerkte artikelen, wat ook wel weer veel meer variatie heeft. 

En natuurlijk zijn de regels omtrent hygiëne en wetgeving erg veranderd.  

 

Zijn er specialiteiten?  

We kunnen wel zeggen dat onze specialiteit onze droge worsten zijn. Met en zonder extra 

kruidnagel. Heerlijk! 

  

Hoe ziet de toekomst eruit?  

Zolang we nog zo door kunnen zetten, dan ga we ervoor. Wij hebben 4 medewerkers en 2 

zaterdaghulpen. Ik heb een dochter van 10 en een zoon van 7. Als één van hen het later over wil 

nemen zal ik ze zo goed als ik kan helpen en steunen zolang het kan.  

 

Wil je nog iets toevoegen? 

 In onze advertentie in deze Streekbode staan de winnaars vermeld van onze kassabonnenactie. En 

natuurlijk willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties en wensen we iedereen hele fijne 

feestdagen en een gelukkig en gezond 2023 toe. 
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HET FEESTBULLETIN 

De kerstmarkt was een daverend succes                                                                                          

Op Zaterdag 10 december jl was het zover! De allereerste kerstmarkt in onze eigen 

Mondenhal, georganiseerd door Feest in’t Dörp. Was u er ook? De sporthal was 

prachtig gemaakt door de vrijwilligers en straalde volop kerstsfeer uit! We hebben 

alleen maar positieve reacties mogen ontvangen. Onze dank hiervoor! We bedanken u voor uw 

komst. Zonder de grote groep bezoekers was het nooit zo’n succes geworden. Ook willen we via deze 

weg nogmaals de beheerders van de sporthal bedanken voor de warme ontvangst en alle hulp bij de 

op- en afbouw van de kerstmarkt! En niet te vergeten, alle vrijwilligers die deze dag tot een succes 

hebben gemaakt!  

 

Een tipje van de sluier… 

Misschien heeft u de artiesten ook voorbij zien komen op het grote informatie scherm in de hal. Zo 

niet, dan ziet u hieronder de artiesten die we inmiddels hebben vastgelegd voor de 2 feestavonden 

op vrijdag 7 juli en zaterdag 8 juli 2023. 

 

Volle agenda 

Naast de planning van de 2 grote feestavonden, zijn meerdere commissies inmiddels ver gevorderd 

met de invulling van de overige dagen van de feestweek. Het wordt een mooie en volle agenda met 

voor iedereen wat wils, van begin tot eind, voor jong en oud. Beetje voor beetje zullen we steeds 

meer de agenda vrijgeven. Sommige zaken vergen nou eenmaal veel tijd en voorbereiding voordat 

wij hier, als organisatie, mee naar buiten kunnen treden. 

 

Vragen of opmerkingen? 

Altijd welkom! Schroom niet om ons te mailen op info@feestintdorp.nl  

Of ons anderszins te vragen, wanneer u in de gelegenheid bent. Zeer binnenkort zal ook onze 

website goed bereikbaar zijn, zodat u voor de meeste vragen en antwoorden ook daar terecht kunt. 

Programma, kaartverkoop, reglementen, en nog veel meer zult u daar aan gaan treffen. We staan als 

bestuur open voor allerlei suggesties. We willen er tenslotte MET en VOOR alle bewoners van het 

dorp een groot feest van maken!  

 

Op naar 2023 

Als organisatie van 

Feest in’t dörp, 

wensen wij u allen 

fijne feestdagen!  

 

GB. 

 

 

 

 

mailto:info@feestintdorp.nl
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Secretariaat:                                  Voorzitter:                               Penningmeester    

John Uffels                                      Wim Katoen                 Lenie Henrion 

Tel: 06-24380994     Tel: 06-23341892                               Tel: 06-44812240 

 

www.nieuw-weerdinge.com                    

Regiobank: NL 23 RBRB 0917 9152 75 

Mail: plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com                                      

 

 

STRAATCOACHES AAN DE SLAG IN NIEUW-WEERDINGE 

  

Straatcoaches zijn vanaf woensdag 7 december aan de slag in Nieuw-Weerdinge. Ze worden ingezet 

tegen een kleine groep asielzoekers die overlast veroorzaakt als zij lopend de route afleggen tussen 

Emmen en het azc in Ter Apel. Naast de inzet van straatcoaches komt er ook cameratoezicht en 

wordt er zichtbaar meer gecontroleerd door politie en handhaving. De straatcoaches zullen eerst 

voor een periode van drie maanden actief zijn in Nieuw-Weerdinge. Daarna wordt hun inzet 

geëvalueerd. 

  

Het pakket aan maatregelen is tot stand gekomen in samenspraak met de Erkende Overleg Partner 

Nieuw-Weerdinge. Burgemeester Eric van Oosterhout: “Ik hoop dat door de maatregelen de overlast 

afneemt. De maatregelen moeten er ook toe leiden dat inwoners zich veiliger voelen.”   

  

Jongeren ontmoeten elkaar graag op straat of op hangplekken. Niets mis mee, zolang er geen sprake 

is van overlast voor omwonenden en voorbijgangers. Overlast van jeugd kan bestaan uit lawaai, 

vernielingen, blowen, achterlaten afval of intimiderend gedrag. In veel gevallen zijn er goede 

afspraken te maken met jongeren bijvoorbeeld over het tijdstip waarop het rustig moet zijn of over 

hun gedrag. Straatcoaches leggen contact met jongeren en maken afspraken. 

  

Ervaart u overlast van jongeren? Neem dan contact op met de straatcoaches. Zij proberen direct ter 

plaatse te gaan om met de jongeren in gesprek te gaan. 

  

Bel de straatcoaches: 06-41092454. 

  

Werktijden straatcoaches: 

Woensdag t/m zondag: 16:00 tot 21:00 uur. 

Wanneer de situatie erom vraagt kunnen deze dagen en tijden wijzigen 

 

http://www.nieuw-weerdinge.com/
mailto:plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com
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KERSTNACHTDIENST ROSWINKEL 

 24 december, aanvang: 19.30 uur 

Spreker: Alex van Elten 

Met muzikale medewerking van “Amoroso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERSTNACHTDIENST DE BADDE 

24 december, aanvang 21.30 uur  

 Thema: ‘Hard, of hart?’ Spreker: Alex van Elten 

Inloop met koffie en thee vanaf 21.00 uur 
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De Verlichting 

 

Wat zei ik laatst? Had ik het niet over de 

slechte verlichting en de slechte wegen 

waar we op donkere novemberavonden 

veel last van ondervinden? Ik moet mijn 

opmerkingen, nu enkele weken later, toch 

maar even wat bijstellen. De donkere dagen 

voor kerst zijn dan wel aangebroken maar 

daar merken we in ons dorp nog niet zo 

heel erg veel van. De tijd van de Verlichting 

is aangebroken lijkt het wel. Ik bedoel dan 

niet de stroming uit de 18e eeuw waarbij de 

Franse schrijver en filosoof Voltaire de 

wereld heel realistisch ging benaderen en 

beschrijven. Het denken was toen gericht 

op feiten. Hoewel dit gedachtegoed toch 

ook nu wel goed zou zijn en dan met name 

voor de groep complotdenkers in onze 

maatschappij. Nee, met Verlichting bedoel 

ik de feestelijke aankleding van ons dorp. 

Meteen al bij binnenkomst vanuit Emmen 

of Ter Apel is menig huis aangekleed met de 

meest uiteenlopende lichtornamenten. 

IJspegels langs de dakgoot, verlichte 

FairyBells in de tuin, lichtslangen door de 

bomen en de Kerstmannen in de arrenslee 

doen erg feestelijk aan. Na een ritje door  

een aantal  schaars verlichte buurdorpen 

blijkt dat de oproep van “Lichtroute Nieuw-

Weerdinge” om de straten te verlichten zijn 

vruchten heeft afgeworpen.  Een mooi 

initiatief dat navolging verdient. Verlichting 

in deze donkere dagen is er ook voor De 

Zegge maar deze zal ook na de feestdagen 

nog wel blijven branden. Maar gelukkig zien 

we ook nog een andere verlichting. Doordat 

de storm van de Corona is gaan liggen 

kunnen we gelukkig weer genieten van  

 

georganiseerde activiteiten. De Kerstmarkt 

in de Mondenhal was daar een lichtend 

voorbeeld van. Goed georganiseerd, 

gezellige sfeer, mooie aankleding van de 

sporthal en veel plaatselijke standhouders 

deden het lockdownleed weer wat 

vergeten. Volgend jaar maar weer!!! En 

vanaf 27 december zullen Titan en NWVV, 

eveneens in de Mondenhal, proberen ver te 

komen in het Protos-Weering 

zaalvoetbaltoernooi. Wellicht kunnen zij de 

pijn bij de supporters wat verlichten na de 

vroegtijdige WK uitschakeling van 

Nederland.  

Kijkend naar de rest van de wereld is niet 

alles vanzelfsprekend. In de Oekraïne heeft 

de bevolking heel wat anders aan het hoofd 

dan verlichting. Daar hebben ze er al 

moeite mee om het eigen huis te 

verlichten. En ondanks dat ook wij 

Nederlanders de gevolgen van de oorlog in 

de Oekraïne merken,  voelt de vrijheid om 

alles te kunnen verlichten toch als een grote 

Verlichting.  Fijne Kerst allemaal. 

 

P. Proatjesboksem 
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In onderstaande omschrijvingen zitten woorden die met Nieuw-Weerdinge te maken hebben. Denk 

aan straatnamen, sportclubs, bedrijven, personen.  Op iedere punt een letter plaatsen. Van de 
antwoorden is soms het lidwoord weggelaten. “De Badde” schrijf je dus als “Badde”.  Voor de juiste 

oplossingen is een leuke prijs beschikbaar. De redactie van De Streekbode wenst u veel puzzelplezier. 
 
1. Iedere ½ kilo gaat er door.       ‘.      .   .   .   .   .   . 
 
 
 
2.          . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
3. Opnieuw een voorwerp met een e uit de eerste hand.   .   .   .   .   .      .   .   .   .   
.   .   .   .   .  
 
4. De doorgedraaide ekster had gelukkig wel een gids.    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
 
 
 
5.          .   .   .   .   . 
 
 
 
6. In het Gronings zit er een borst aan.      .   .   .   .   .  
 
7. Houdt het stil in het voortgezet onderwijs     .   .   .   .   . 
 
 
 
8.          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .    
 
 
 
 
9. “Zij zijn groot en ik ben klein” is daar zeker van toepassing   .   .   .   .   .   .   .   .   
 
10. Een vogel op leeftijd.       .   .   .   .   .      .   .   .   . 
 
11. Op het motorschip kregen we eerst een honingdrankje.      .   .   .   . 
 
 
 
12..             . . . . .   . .   . . . .  . .    
 
 
 
13. De laatste voor de akker.       .   .   .   .   .   .   . 
 



De Streekbode  -  22  december  2022 
 

 

 

 

 

10 

14.          .   .   .   .   .   .    
 
 
 
15. Smakelijk eten Abba !!!       .   .   .   .      .   .   . 
 
16. Dit bedrijf is de docent van de bewaking     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 
 
17.          .   .   .   .  .   .   .   .   .     
 
 
 
18. Door elkaar genomen is het een prachtidee om daar te gaan wonen  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
 
19. Herenland                                   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
 
20.          .   .   .   .   .   .   .   
             
 
21. Zo te horen hebben ze veel lol  in het leven.     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 
22. Ze woont naast je.         .   .   .   .   .   .   .   .   .   
 
 
          
23.          .   .   .   .   .    
 
 
 
24. Voor de Verenigde Oostindische Compagnie was nikkel    .   .   .   .   .    
       een gouden handel. 
 
 
25. 
          .   .   .   .        
 
 
 

 
 

 
 

Oplossingen van de puzzel kunt u tot 8 januari in de brievenbus doen van:  
Gonny Brunia. Weerdingerkanaal NZ 122  

7831 HJ Nieuw-Weerdinge. Per mail kan ook: streekbode@hetnet.nl  
 

 

mailto:streekbode@hetnet.nl
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                                                                    V.V. Titan                       Sponsoren 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweel pakt volle buit bij Titan 

Ondanks de nachtvorst kon er zondagmiddag gewoon gevoetbald worden in Nieuw Weerdinge. Titan 

ontving het nog ongeslagen Sweel. Titan leek Sweel de eerste nederlaag van het seizoen te bezorgen, 

maar dat wisten de bezoekers in de slotfase toch nog om te draaien: 1-2.  

Waar de bezoekers het hele seizoen nog niet hadden verloren, had ook de thuisploeg al zeven 

wedstrijden niet verloren. De wedstrijd begon afwachtend waarbij de bal vooral achterin rond werd 

gespeeld. De eerste echte kans was voor de spits van de gasten. Jasper van der Veen gaf goed voor, 

maar Jort Jalving kwam niet verder dan een zacht schot. Niet veel later schoot Jalving wel 

overtuigend, maar bracht doelman Poede redding. Namens Titan trok Jos Smidt goed naar binnen, 

maar schoot net over het doel van Lars Sikken. Ondanks dat er weinig kansen waren voor beide 

ploegen werd er toch gescoord. Sweel draaide een vrije trap voor het doel en de bal werd door 

niemand geraakt en viel daardoor binnen. Toch werd de treffer geannuleerd wegens hinderlijk 

buitenspel. Hierdoor stond halverwege de brilstand nog op het bord. 

De tweede helft was het aanzien een stuk meer waard. Wederom was het Jos Smidt die een actie 

inzette om vervolgens uit te kunnen halen, maar ditmaal trof hij de lat. Even later ging Smidt 

buitenom bij zijn tegenstander en gaf een voorzet op maat. Harm Jan Moesker stond op de juiste 

plek en knikte de bal tegen de touwen: 1-0. Na de 1-0 ging Sweel wat opportunistischer spelen en 

werd het ook dreigender. Zo trof Jeroen Seubers van dichtbij de paal. Scheidsrechter Leuning 

meende dat de bal werd getoucheerd door een Titaan en gaf ten onrechte een corner. Uit deze 

corner viel de gelijkmaker van Jasper van der Veen: 1-1. Vlak na de gelijkmaker kwam Titan met 10 

man te staan. Bruining kreeg geel voor een overtreding en zijn applaus wat hier op volgde leverde 

hem ook directe zijn tweede gele kaart op. Titan leek daardoor het gelijkspel te willen koesteren 

terwijl Sweel op jacht ging naar de winnende. Die winnende viel vlak voor tijd. Een indraaiende vrije 

bal werd tegen het achterhoofd van Jasper van der Veen gekopt en zo viel de bal zomaar binnen: 1-2. 

De ontlading bij de bezoekers was groot en de druiven door de thuisclub zuur. Titan gaat ondanks de 

nederlaag als de nummer 4 van de competitie de winterstop in en kan zich nu op gaan maken voor 

Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. 
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                                                                    V.V. Titan                       Sponsoren 
    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


