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BESTE DORPSBEWONERS, 

 

We merken dat de feestweek in 2023 al steeds meer begint te leven, erg fijn 

om te zien dat zoveel dorpsbewoners zich betrokken voelen! 

 

Wellicht heeft u via de sociale media de aankondiging van de kerstmarkt op 

10 december aanstaande ook al voorbij zien komen. Deze kerstmarkt wordt 

georganiseerd door een aantal enthousiastelingen die zich ook bezig houden 

met onze feestweek van komend jaar. Vanuit Feest in’t Dörp staan wij zelf ook op de kerstmarkt met 

een verloting en catering. Uiteraard kunt u daar ook uw straatversiering aanmelden of andere vragen 

stellen aan onze commissie.  

 

Daarnaast is er vanuit de optochtcommissie een document beschikbaar waarop de richtlijnen staan 

vermeld voor deelname aan de optocht en versieringen. Indien u hiervan een exemplaar wenst te 

ontvangen, stuurt u dan gerust een mail naar info@feestintdorp.nl Uiteraard zullen deze richtlijnen 

ook gepubliceerd worden op de website! Uiteraard zullen we alle overige informatie en/of 

belangrijke mededelingen ook blijven delen in de Streekbode en website en/of Facebook.  

 

 

JAARLIJKSE KNIEPERTJES ACTIE STICHTING VOLKSVERMAAK NIEUW WEERDINGE 

 

Heerlijke roomboter kniepertjes, slechts 2 euro per zakje van 15 stuks 

en 3 zakjes voor 5 euro!!! 

 

Tevens zijn onze kniepertjes ook verkrijgbaar op de kerstmarkt in 

Nieuw Weerdinge op zaterdag 10 december. 

 

Bestellen kan telefonisch/sms/whats app: 06 - 1451 5451 of via een mail naar: info@svnw.nl 

 

De gehele opbrengst is voor de activiteiten van de stichting!!! 

 

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. 

mailto:info@feestintdorp.nl


De Streekbode  -  23  november  2022 
 

 

 

 

 

2 

KERKDIENSTEN 
 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

27  november 

Plaats: Valthermond 

Tijd: 10.00 uur.  Voorganger Ds. Hordijk 

 

4 december 

Plaats: Roswinkel  

Tijd: 10.00 Voorganger Ds. Bruinewoud 

 

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

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

27 november 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. A. Dijkstra 

  

4 december 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger  Ds, M. Nijhoff 

 

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

 

 
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 

 

 

 

  

Gevraagd  

Oud ijzer en metalen 

Wordt gratis afgehaald 

Bellen na 16.00 uur 

Sanders: Mobiel: 06 1964 6636 

Te koop: 

 

Veel bamboe, verschillende lengtes en diktes,  

zelf kappen/uitspitten.  

Jan Aay Tel:521809 

http://www.pgvv.nl/
http://www.pgnwr.info/
http://www.deopenpoort.nl/
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WINTERSWEEKEND LICHTWEDSTRIJD 

 

Vandaag een bericht over de verlichte huizen/ buurten. Het is natuurlijk alweer mooi 

op tijd donker dus het wordt weer tijd voor lichtjes. 

 

Hoe mooi is het om Nieuw-Weerdinge te laten stralen gedurende de december maand! 

Versier je huis met mooie verlichting, dit hoeft niet in extremen om mee te doen. Maar 

maak het gewoon gezellig bij jezelf en of met elkaar. Het mooist zal zijn dat er op 17 

december tijdens de puzzeltocht overal wat leuke lichtjes branden.  

 

We begrijpen dat het voor 

sommigen wat lastig is ivm de hoge 

energie kosten. Doe je toch mee denk 

dan aan een timer om het verbruik wat 

te reguleren en tegenwoordig zijn er 

natuurlijk ook vele opties op batterij. 

Kortom als je mee wilt doen, graag! En 

wil je mee dingen naar een mooie prijs, 

geef je dan op. Een onafhankelijke jury 

zal de 2e week december gaan keuren 

en daarop een winnaar kiezen.   

 

 

Er zijn in 3 categorieën prijzen te verdienen:  

1) individuele huizen 

2) straatprijs  

3) originaliteitsprijs  

 

Geef je op voor 1 december op:  wintersweekendweerdingermond@gmail.com 

 

En natuurlijk zijn wij druk bezig met de puzzeltocht, volg ons op Facebook: Lichtroute Nieuw 

Weerdinge  

 

 

 

Route staat op de volgende bladzijde. 

 

 

 

 

 

 

mailto:wintersweekendweerdingermond@gmail.com
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KRUISDIEPEN 

 

Het is weer erg vroeg donker ’s avonds. 

Aangezien ik nog volop in een werkzaam leven 

zit moet ik mij in de weekse dagen altijd in het 

schemerdonker verplaatsen als ik door ons dorp 

rijd om wat boodschappen te doen. Dan zie je 

minder maar voel je meer. Niet dat ik zo’n 

gevoelig type ben maar meer in trend van 

lichamelijke opdonders. Zo merk ik rijdend op 

het  1e Kruisdiep dat die er niet beter op wordt. 

Op de E-bike op weg naar de Lidl worden zowel 

de fiets als het fysieke gestel behoorlijk op de 

proef gesteld. Begint het nog te miezeren ook. 

Op het Verbindingskanaal eindelijk asfalt. Dat 

rijdt een stuk beter. Een rustige 80 

kilometerweg. De automobilist die in de verte 

met groot licht opdoemt en snel dichterbij komt 

heeft het boekje met de verkeersregels 

waarschijnlijk twee keer gelezen en de 

maximum snelheden bij elkaar opgeteld. 

 

 Nog even door het “koal gat” en met lege 

fietstassen zie ik in de verte het bord van de Lidl 

al. Nog even doortrappen op de eco-stand en ik 

ben er. Tot mijn verbazing zie ik dat de letters 

“Lidl “van het bord zijn gehaald. Vreemd. Of 

hebben ze de Corona niet overleefd? Ook geen 

mens te bekennen. Dan maar even aanbellen.  

“Is de winkel dicht?”, vroeg ik. Een verbaasd 

gezicht keek mij aan. “Wij verkopen alleen geel 

zand .. maar als u wilt dan spit ik de twee  

fietstassen wel even vol”.   

 

 

Het was maar goed dat het donker was want 

met mijn rode kop stond ik er mooi gekleurd 

op. In de turbo-stand gauw verder. Nog even 

achteromkijkend naar het geel blauwe bord en 

inderdaad de letters waren verwijderd maar 

wel “elke zondag open”. Dan maar weer met 

lege fietstassen naar huis. Met het liedje van 

Rooie Rinus en Pé Daalemmer, “Bie de Lidl” in 

het hoofd draai ik het 3e Kruisdiep op. In de 

volksmond beter bekend als De Zwarte Weg. 

Ook deze weg wordt er zeker niet beter op en 

fiets en mens worden andermaal behoorlijk op 

de proef gesteld.  

 

Gat na gat, gelukkig zie ik De Landbouwer al 

weer staan en kan ik eindelijk het veilige 

fietspad opdraaien.  Tja .. ’t is wat met die 

Kruisdiepen. 

  

P. Proatjesboksem 
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REIS ALS VRIJWILLIGER MEE MET DE VOORLEESEXPRESS  

 

Wij zoeken medepassagiers die de VoorleesExpress laat 

groeien door gezinnen te begeleiden naar een rijker 

taalklimaat in huis. Met een uur per week kun jij 

ouders/verzorgers handvatten geven voor leuke 

taalactiviteiten en  bijdragen aan de taalontwikkeling 

van een kind. 

 

De VoorleesExpress ondersteunt Emmense gezinnen 

met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het taalaanbod in 

huis. Door middel van voorlezen, (taal)spelletjes spelen en talige activiteiten te ondernemen 

ontdekken ze, hoe leuk en gemakkelijk taal kan zijn. Als bonus breiden de kinderen hun 

woordenschat uit en ontwikkelen ze hun taalgevoel.  

 

Als vrijwilliger spreek je twintig keer af met een vast gezin op een samen af te spreken dag en tijd. 

Samen ga je op zoek naar leuke manieren om de taalontwikkeling te stimuleren.  

 

Wat doet een voorlezer? 

• Je ontdekt mét ouders hoe zij het taalaanbod in huis kunnen vergroten 

• Je laat kinderen en hun ouders op een leuke manier kennismaken met interactief voorlezen, 

boeken en (taal)spelletjes 

• Je leest 20 keer een uur voor bij het gezin thuis. 

 

Daarnaast 

• Krijg jij begeleiding middels een korte training en een korte lijn met de projectleiders 

• Is er regelmatig gelegenheid om met andere voorleesvrijwilligers in gesprek te gaan en tips 

en ervaringen uit te wisselen.  

• Krijg je een abonnement van Facet om onbeperkt het gezin te kunnen voorzien van heerlijke 

boeken 

 

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met Anouk of Karlijn, projectleiders 

VoorleesExpress van Facet via voorleesexpress@facet-emmen.nl  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:voorleesexpress@facet-emmen.nl
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NIEUWS VAN DE EETTAFEL 

 

Kent u het Eettafel project nog?  

Het loopt sinds de herstart in april al weer 7 maanden heel 

succesvol. Mocht u er nog niet van hebben gehoord, elke 

donderdag wordt door een groep enthousiaste vrijwilligers 

gekookt in De Badde. Om 12:00 uur serveren zij een 

heerlijk 3-gangenmenu voor slechts €5,00 per persoon.  

Het doel van het Eettafel project is om mensen die anders 

alleen eten, of mensen die het heerlijk vinden dat er voor 

ze wordt gekookt bij elkaar aan tafel te brengen. De 

vrijwilligers zien elke week veel blije gezichten en kregen 

mooie feedback.  

 

Er is nog ruimte voor instroom van nieuwe mensen. Mocht u meer willen weten bel dan vrijblijvend 

met Marja van den Berg op 06-12323154. Mocht uw belangstelling zijn gewekt, dan kunt u met 

Marja afspreken een donderdag naar De Badde te komen om zelf een keer te ervaren of wekelijks 

aanschuiven aan de Eettafel ook iets voor u kan zijn. 

 

 

STOELGYMNASTIEK IN DE BADDE 

 

Wilt je graag bewegen maar bent je niet meer zo mobiel?  

Sinds kort wordt er stoelgymnastiek gegeven op de dinsdagmorgen in de 

Badde. Tijdens de lessen wordt er op, naast en achter de stoel oefeningen 

gedaan. Maar lukt staan niet meer zo goed, geen probleem want alle 

oefeningen kunnen ook zittend uitgevoerd worden. Er wordt in een ontspannen en gezellige sfeer 

gewerkt aan spierkracht, lenigheid, coördinatie en conditie. 

Uitnodigende muziek zorgt ervoor dat stoelgymnastiek een heus ‘beweegfeestje’ wordt. Redenen 

genoeg om richting de Badde in beweging te komen. 

 

Wanneer:  Dinsdagen 29 november en 6, 13 en 20 december 

Tijd:   11.00 tot 11.45 uur 

Waar:   De Badde 

Lesgeefster:  Gonny Brunia, gymleider GV. Amicitia 

Kosten:   €3,50 per keer 

 

Heb je belangstelling voor deze lessen neem dan contact op 

met: Gonny Brunia, tel: 06 186 290 54. Of je komt gewoon langs 

om te kijken. Deelnemers hebben geen specifieke conditie 

nodig. Wel makkelijk zittende (sport)kleding en stevige 

(sport)schoenen.  
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START VAN HET KLEVE-PROJECT   

 

Donderdag 10 november was het de dag van 

Respect, een mooi moment voor de start van het 

Kleve Project. Het Kleve project heeft tot doel 

kinderen te laren ervaren hoe op een respectvolle 

manier met elkaar om te gaan, ongeacht 

geloofsovertuiging, huidskleur, afkomst, geslacht, 

ras, politieke overtuiging en seksuele geaardheid. 

Dit is een jaarlijks terugkerend project voor de 

leerlingen uit groep 8 van beide basisscholen. Dit 

jaar doet ook groep 7 van de Bentetop mee, dit 

heeft te maken met de combiklas groep 7/8. Niet 

getreurd, want de kinderen uit groep 7 van het 

Koppel zijn volgend jaar gewoon aan de beurt.  

 

Voor het startmoment hebben beide groepen zich verzameld bij het standbeeld van de duif. Na een 

korte introductie door het jongerenwerk, nam Roelof Kleve het woord en vertelt het verhaal over de 

totstandkoming van het standbeeld. Vervolgens heeft Juf Janet samen de kinderen laten zien hoe zij 

bezig zijn geweest met het onderwerp respect in de klas. Er werd afgesloten met het volgende 

verhaal, wat perfect de essentie van het project weergeeft.  

 

Er zaten twintig muisjes in de klas van meester Muis: Alles ging goed in de klas en het was een fijne 

klas. lederen ging respectvol met elkaar om. Ze respecteerden elkaar omdat ze zich allemaal 

gelijkwaardig voelden. Ze waren immers allemaal wit en dus gelijk aan elkaar. Toen kwam er een 

nieuw musje in de klas. Hij was niet wit, maar grijs. Dit grijze muisje deed alle dingen anders. Het ging 

nu allemaal mis in de klas en het was niet meer fijn in de klas. De witte muisjes vonden het grijze 

muisje respectloos en accepteerden niet dat hij alles anders deed. Zij waren gewoon en respectvol 

naar elkaar en hij moest zich maar aanpassen. Dit deed het grijze muisje niet. De witte muisjes 

werden boos en verlangden van meester Muls dat hij de grijze muis uit de klas zou zetten. Hij was 

respectloos, wilde zich niet aanpassen en had geen respect voor de witte muisjes. 

 

"Nee", zei meester Muis, ‘Ik heb juist het grijze muisje in jullie klas gehaald om jullie meer over 

respect te leren. Respect is het begrijpen en accepteren van elkaars onderlinge verschillen. Toen er 

alleen witte muisjes in de klas zaten was het gemakkelijk om respectvol naar elkaar te zijn. Toen ik 

het grijze muisje in de klas haalde hadden juist jullie moeite om deze verschillen te accepteren. Als het 

grijze muisje nu uit de klas haal, zullen jullie nooit leren wat werkelijk respect is. Hij is het 

belangrijkste muisje in de klas om te leren wat respect is. Discriminatie wordt gevoed door de angst 

om te veranderen, angst voor het onbekende, angst voor een andere mening. Wees niet bang voor 

het verschil in muizen, jullie kunnen gewoon wit blijven, maar je kunt van hem geen witte muis 

maken! De buitenkant kan verschillen, wit, grijs, bruin, gevlekt, maar we blijven muizen. We hebben 

allemaal andere gevoelens, we denken allemaal anders en zo vormen we allemaal een andere 
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mening. Dat maakt elk muisje uniek en speciaal. Luister naar de mening van een ander. Je hoeft je 

eigen mening niet bij te stellen of te veranderen, maar het mag wel. Als jullie leren hem te 

respecteren, dan zullen jullie zien dat jullie ook respect van hem terug zullen krijgen. Respect moet je 

geven om het te kunnen ontvangen. 

 

 

 

 

ZEER GESLAAGDE LAMPIONOPTOCHT 

 

Dat was hem weer... de lampionoptocht van Stichting Volksvermaak Nieuw-Weerdinge. Op vrijdag 4 

november liepen er bijna 90 (!) kinderen mee. 

 

Onze dank gaat uit naar: 

• Jaap Harttekamp Bedrijfstrainingen 

• Plaatselijk Belang Nieuw Weerdinge  

• MFC De Badde 

• Team FM 

• SKW Nieuw Weerdinge 

• Nieuw-Weerdinge Gezond  

voor het mede mogelijk maken van de lampionoptocht. 

 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

Allereerst willen wij iedereen bedanken voor de vele donaties van kleding en speelgoed. 

Onze  sponsorbus in de Badde was dit jaar ook weer goed gevuld. Tevens werd er op onze rekening 

een fijn bedrag gestort. Daardoor konden we een hele mooie 

partij nieuw speelgoed kopen. Hierdoor konden we veel kinderen 

weer een leuke Sinterklaas bezorgen. 

Na een oproep op Facebook kregen we maar liefst 34 bonnen van 

de postcode loterij (geniet van het goede) pakketten. We hebben 

eerst deze pakketten aan de voedselbank van Nieuw-Weerdinge 

geschonken. De rest is uitgedeeld tijdens de openingstijd van de 

Kledingkringloop. 

 

Wat fijn dat iedereen zo mee helpt! Zo kunnen we samen veel bereiken. 

We zijn weer in De Badde van 10.00 tot 15.00 uur op 25 november en op 9 en 23 december. In het 

nieuwe jaar starten we weer op 13 januari. 

 

Voor inlichtingen: Gretha Bos Tel 0591 – 521 600 
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                                                                    V.V. Titan                       Sponsoren 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titan boekte tegen Twedo de derde zege op rij 

 

Met een gehavende ploeg ging Titan op bezoek bij kampioenskandidaat Twedo. Titan kende een 

valse start van de competitie met drie nederlagen op een rij, maar boekte tegen Twedo alweer de 

derde overwinning op rij. Invaller Julian Bruining maakte de enige treffer van de middag en daardoor 

ging de volle buit mee naar Nieuw Weerdinge en klimt Titan naar plek vijf. 

 

Waar bij Vitesse een arend door het stadion vliegt voor aanvang van de wedstrijd, daar vliegt bij 

Twedo een papegaai over het veld. Bij opkomst had het sfeerteam van Twedo een fraaie actie in 

petto voor de blauw-witte matadoren. Twedo schoot dan ook uit de startblokken. De eerste grote 

kans was er na luttele minuten spelen. Dimitri Lazaridis kwam op doelman Remon Poede af, maar 

Poede wist de inzet te keren. Na een kwartier spelen was het andermaal Twedo dat gevaarlijk werd. 

De inzet uit de afdraaiende vrije trap werd tot twee keer toe gered door Poede. Titan kwam 

nauwelijks tot kansen in de eerste helft. Eenmaal leek Patrick Luiten door te komen na goed werk 

van Tom Rengers, maar Luiten bleek buitenspel te staan. Ook Twedo kwam na het eerste kwartier 

niet meer tot grote kansen waardoor de brilstand halverwege nog op het bord stond. 

 

Ook in de tweede helft werden de bezoekers niet getrakteerd op attractief voetbal. Gezien het veld 

was dit ook vrij lastig. De wedstrijd kabbelde voort. Doelman Poede moest nogmaals handelend 

optreden bij een afstandsschot. Titan-trainer Henri Goeree besloot tweemaal een dubbele wissel 

door te voeren en bracht daarmee Jos Smidt, Julian Bruining, Thijs Over en Luc Hummel binnen de 

lijnen. Aanvallende wissels die ook het spelbeeld veranderde. Titan werd gevaarlijker en maakte 

twintig minuten voor tijd ook de openingstreffer. Mike Oosting onderschepte zelf de bal, speelde zijn 

tegenstander uit en gaf een voorzet op maat. Julian Bruining maakte vervolgens knap af: 0-1. Twedo 

startte hierna een slotoffensief, maar de defensie van Titan hield zich staande en daardoor boekten 

de bezoekers een knappe zege. Hierdoor klimt Titan weer een plek op de ranglijst. Twedo moet 

voorlopig een pas op de plaats maken.  
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Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi  

Hopelijk zal dit jaar het Protos Weering 

Zaalvoetbaltoernooi weer plaats gaan vinden . 

 

Zie hiernaast de indeling van de voorronde op 27 

december in de Mondenhal. 

 

 

Mooiste voetbaltenue van Drenthe  

Titan eindigt op de tweede plaats bij de verkiezingen 'Mooiste voetbaltenue van 

Drenthe'!  

 

NWVV/Titan JO-15-1 speelt de eerste thuiswedstrijd in een nieuwe competitie  

Borger, een oude bekende tegenstander, kwam op bezoek. Op deze mooie 

zaterdagmorgen was oud trainer Dennis de trainer. Er werd afgetrapt en beide 

ploegen gingen lekker volop in de strijd. Borger veelal de lange bal hanterend op 

een spits en NWVV/Titan meer de voetballende ploeg. In de eerste 15 minuten 

hadden onze spitsen het al kunnen beslissen. Een tal van kansen lieten ze onbenut en de fantastische 

keeper van Borger was gewoon niet te passeren. Met schitterende reddingen hield hij zijn doel 

schoon. En dan is de oude voetbalwet van kracht….. maak je hem zelf niet dan gaat ie er aan de 

andere kant in. De snelle spits van Borger liep de achterhoede er uit en maakte geen fout. Hierop 

volgden nog twee hele snelle goals die uit het niets vielen 0-3. 

 

Na de thee kwam NWVV/Titan heel goed uit de startblokken, maar de keeper van Borger was een 

enorme sta in de weg voor onze jongens. Door een snelle counter viel de 0-4 en was de wedstrijd 

gespeeld. Teun en Niek hadden geen geluk met hun afronding en Senna kwam nog twee keer alleen 

voor de keeper maar deze was niet te kloppen. Eindstand 0-4.  

 

 

 

 

 

                                                                    V.V. Titan                       Sponsoren 
    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/protosweering?__cft__%5b0%5d=AZWQS7blYeIz9WArN_m1fCxowNFSbvRLXVziwfXFEX-AaQUYY6wwyc2oroJzqtUstGsgfKj0BKiRXM9dab3B67p3GeqhilhhMY1H6TrkEACirye54k-LNQzOyi59QzEh8Z3Amdd4Wr20IXJgSN7VVn_BRozO3W_03ghkJJMcE0Tih5Aouw9YpEYtN8qrFu_zPtw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/protosweering?__cft__%5b0%5d=AZWQS7blYeIz9WArN_m1fCxowNFSbvRLXVziwfXFEX-AaQUYY6wwyc2oroJzqtUstGsgfKj0BKiRXM9dab3B67p3GeqhilhhMY1H6TrkEACirye54k-LNQzOyi59QzEh8Z3Amdd4Wr20IXJgSN7VVn_BRozO3W_03ghkJJMcE0Tih5Aouw9YpEYtN8qrFu_zPtw&__tn__=-%5dK-R

