
De Streekbode  -  12  januari  2012 
 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

                                   Jaargang 27                     Nummer: 9          12 januari 2012 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWJAARSVISITE 

 

De Vereniging voor Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge  

SKW en De Badde organiseren op vrijdag 13 januari 2012 om 

20:00 uur de nieuwjaarsreceptie met hierin de uitreiking van  

De Pluim 2011. 

 

Alle Nieuw-Weerdingers zijn vanzelfsprekend uitgenodigd 

voor dit feest. Maar in het bijzonder zijn de nieuwe inwoners 

van ons dorp uitgenodigd om op deze avond in de Badde te komen.  

 

De nadruk ligt op het informele samenzijn van dorpsgenoten om onder het genot van rolletjes en 

kniepertjes en natuurlijk een hapje en een drankje met elkaar te praten en elkaar beter te leren 

kennen. Vooral voor de nieuwkomers is dit een uitgelezen kans het contact met de inwoners te 

vergroten.  

 

Door de wet op de privacy is het voor de organisatie niet mogelijk de adressen van de nieuwe Nieuw-

Weerdingers van de gemeente te krijgen, vandaar deze oproep aan hen.  

 

Gratis kaarten zijn vanaf maandag 9 januari af te halen bij de Badde.  De kaarten zijn nodig, omdat 

niet alle inwoners van ons dorp in de Badde passen  en vol is dus vol. De afgelopen jaren hebben 

geleerd, dat de nieuwjaarsvisite altijd een volle zaal trekt, dus zorg ervoor dat u kaarten haalt bij de 

Badde wanneer u wilt komen. We hebben ook dit jaar weer een leuk programma in elkaar gezet om 

u te vermaken. 

De organisatie. 

 

 

HELP “DE STREEKBODE” DE WINTER DOOR EN WORD DONATEUR 

Wij met z’n allen zijn er trots op dat we om de twee weken de Streekbode weer bij u kunnen 

bezorgen. Wij als dorpsgenoten koesteren het feit dat we in Nieuw-Weerdinge een eigen dorpskrant 
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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. 

 

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 18259308 

Te koop: Luxaflex grijs 365x200, 

geschikt voor woning aan 

Zetveld. Toe aan nieuwe 

vitrage? Als nieuw,  

vitrage met platte plooi. Voor 

informatie bel 06 4952693, 

Liesbeth Holman 

Te koop: 2 paar schaatsen, 

lage noren maat 28, z.g.a.n. 

samen €30,=. 

Houtdraaibank m.t. op 

wielen, 2 motoren 

prijs n.o.t.k.  

Tel: 0640842970  of  

        0591 352269 

 

 

 

GLASVEZEL EMMEN-DE MONDEN 

20 december 2011, Emmer-Compascuum - De uitslag is duidelijk: Emmen-De Monden heeft gekozen 

voor de toekomst. Voldoende huishoudens hebben ‘ja’ gezegd tegen glasvezel. Dankzij de vele 

aanmeldingen in Emmen-De Monden heeft Reggefiber besloten om iedere woning binnen het 

aansluitgebied te voorzien van een geheel kosteloze glasvezelaansluiting. Binnenkort start Reggefiber 

dan ook met de aanleg van dit netwerk. 

 

 

 

LOOP MEE EN COLLECTEER VOOR DE HERSENSTICHTING 

Wilt u in het nieuwe jaar ook meer bewegen? Trek uw wandelschoenen dan aan en collecteer in de 

week van 6 t/m 11 februari in uw eigen buurt voor de Hersenstichting. Al is het maar een uurtje in 

uw eigen buurtje. U helpt uw medemens ermee! De Hersenstichting wil hersenaandoeningen 

voorkomen en genezen. Verder zorgt de Hersenstichting ervoor dat er binnen de samenleving meer 

kennis over hersenen en hersenaandoeningen komt, en meer begrip voor hersenpatiënten. 

Aanmelden kan bij de Hersenstichting in Den Haag tel. 070- 360 48 16, info@hersenstichting.nl of bij 

promotor Joke Berendsen 06- 55 30 89 88 www.hersenstichting.nl 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN.  

 

Middenstand in Nieuw-Weerdinge 

 

In de vorige streekbode ben ik geëindigd bij Weerdingerkanaal n.z. 167/1. 

Deze foto geeft de situatie van de jaren 1910 – 1950 weer van het Weerdingerkanaal n.z. v.l.n.r. 

n.r 165 t/m 172. De foto is van Freerk Goeree. 

 

Ik ga verder met van links gezien de derde woning n.r.168. 

In 1917 werd de grond gekocht door H de Jonge, ze begonnen hier een kuikenboerderij en hadden 

300 kippen. Later is hier een fietsenzaak gevestigd door de heer de Jonge, hij had een eigen merk 

fiets genaamd VIOS (vooruitgang is ons streven). In 1949 nam D. Idema de zaak over, in 1968 kwam 

zoon Tieme in de zaak met de verkoop van gereedschap. In 1972 ging zoon Gerrit verder met een 

rijwielzaak en een bezinepomp. Nu is er de hobbywinkel van Bianca. Van links gezien vierde woning 

n.r.169. Voor 1920 vestigde zich hier Jans Tepper horlogemaker en juwelier, ongeveer 1955 nam A. 

Kremer de zaak over. De fam. Idema heeft hier nog een hengelsportzaak gehad. Van links gezien 

vijfde woning nrs. 170 en 171, hier woonden de gezusters van Wijk, ze maakten hoeden.  

De fam. Hilgen had op nr. 171 vanaf jaren vijftig een groente- en fruitzaak. 

Van rechts gezien op foto eerste woning nr. 172, voor ouderen onder ons beter bekend als de 

woning van Wubbe de Boer.  Voor 1920 tot in de dertigerjaren woonde hier spekslager en varkens 

handelaar Joost Oldenbeuving, nu is hier kapsalon Trendy gevestigd. 

 

Reactie 521703 B.B. 
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NIEUWE NATUUR: HET VALTHERDIEPJE 

 

Tussen het Vledderdiep en de Valtherdijk is een nieuw natuurgebied aangelegd, wat inmiddels al is 

uitgegroeid tot een mooi stukje natuur in Nieuw Weerdinge. Je kunt er een leuke wandeling maken. 

Het vroegere landbouwgebied ontwikkelt zich tot een wat afwisselend landschap rond het 

uitgegraven Valtherdiepje. Het grasland wordt overgenomen door wat meer gevarieerde vegetatie, 

nu er niet meer bemest wordt en de bodem schraler wordt. Wellicht zullen er straks ook weer wilde 

orchideeën te bewonderen zijn. 

Niet alleen nieuwe planten, ook veel vogels hebben zich er nu gevestigd, voornamelijk rond het 

water, maar ook in het gras. Ook al is het oppervlak niet erg groot toch komen er veel vogels nu tot 

broeden. 

In het voorjaar heb ik deze vogels geïnventariseerd en kwam tot de volgende soorten, met aantal 

broedparen: 

 

Kwartel  1  Roodborsttapuit 3 

Wilde Eend 1  Grasmus  3 

Meerkoet  2  Kleine karekiet 4 

Gele Kwikstaart 1  Rietzanger 3 

Veldleeuwerik 3  Geelgors  4 

Graspieper 4  Rietgors  6 

Blauwborst 2     

 

Daarnaast zijn er de vogels te zien en te horen die in de aangrenzende bossen en akkers  broeden: 

vinken, groenlingen, kieviten, scholeksters. 

 

Tijdens uw wandeling kunt u ook reeën ontmoeten en er is ook al een bever waargenomen, die 

waarschijnlijk uit het Hunzedal hierheen is gekomen. Al met al is het gebied een wandeling dubbel en 

dwars waard. 

 

Momenteel zijn bijna alle vogels naar het warme zuiden vertrokken, maar vanaf maart of april zijn ze 

weer present. En wellicht zal een torenvalkje de nestkast in gebruik gaan nemen. 

 

Heeft u leuke of bijzondere vogels of dieren gezien rond het Valtherdiepje, dan hoor ik het graag  

van u. 

 

S. Handgraaf 

 

DANSEN IN DE BADDE  

Zaterdag 14 Januari is er dansen in de Badde. 

Stijldansen, oude dansen, country dansen. 

Aanvang 20.00 uur. 

U bent van harte welkom. 
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DE GEMEENTE EMMEN IS OP ZOEK NAAR JONGE HELDEN. 

 

Kinderen en jongeren van zes tot en met 18 jaar die zich op een bijzondere 

manier hebben ingezet voor anderen. Op 22 februari 2012 wordt namelijk 

voor de eerste keer het Emmense Jeugdlintje uitgereikt. Door de jonge helden 

te eren met het Jeugdlintje, wil de gemeente Emmen de maat-schappelijke 

betrokkenheid van kinderen en jongeren zichtbaar maken en stimuleren. 

 

Kinderen en jongeren komen voor het Jeugdlintje in aanmerking als: 

• zij tussen de zes en de 18 jaar oud zijn; 

• zij in de gemeente Emmen wonen; 

• zij meer of langer dan men mag verwachten hulpvaardig zijn geweest; of 

• zij een bijzondere prestatie hebben verricht die van belang is (geweest) voor een persoon, de 

straat, de buurt, enzovoorts; of 

• zij een daad hebben gedaan waardoor ongelukken met mensen of dieren zijn voorkomen of 

beperkt zijn gebleven. 

Bij uitzondering kan ook een groep als bijvoorbeeld een schoolklas in aanmerking komen voor het 

Jeugdlintje. 

 

De spelregels 

Voor het aanmelden van kinderen en jongeren voor het Jeugdlintje voor 2011 gelden enkele 

spelregels:  

1) alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen iemand aanmelden,  

2) ouders mogen niet hun eigen kind nomineren,  

3) gezinsleden mogen niet een ander lid van het gezin nomineren,  

4) aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op www.emmen.nl/jeugdlintje en per post 

(Gemeente Emmen, Dienst Beleid, afdeling SEO Sociaal, t.a.v. Jeugdlintje, Postbus 30.001, 7800 RA 

Emmen) en 5) aanmeldingen moeten uiterlijk op 31 januari 2012 binnen zijn. 

 

De uitreiking 

De binnengekomen aanmeldingen worden beoordeeld door een deskundige jury. Zij kiest één of 

meerdere jongeren in de categorieën zes tot en met 12 jaar en 13 tot en met 18 jaar. Het Jeugdlintje 

wordt op 22 februari 2012 tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt. De winnaars krijgen een 

mooi aandenken en een kadobon. 

 

Meer informatie 

Meer informatie en het aanmeldformulier is te vinden op www.emmen.nl/jeugdlintje. 
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VIVRE: POPKOOR VOOR JONGEREN ZOEKT LEDEN! 

 

Altijd al je zangtalent willen ontwikkelen? Dan is jongerenkoor Vivre iets voor jou. Vivre is een 

jongerenkoor opgericht in 2009 op Erica. Graag willen wij met nog meer leeftijdgenoten zowel pop- 

als musicalliederen zingen. Zingen is gezond, leuk, werkt stressverlagend en is gewoon super gezellig. 

Op 3 februari 2012 kun je dit allemaal zelf ervaren op de kennismakingsrepetitie. Je kunt dan zonder 

verplichtingen komen zingen. Er wordt gerepeteerd van 19.00 tot 20.30. We zijn op zoek naar een 

geschikte repetitieruimte in Emmen. Zolang we deze nog niet gevonden hebben, repeteren we in de 

kantine van de ijsbaan ‘de Volharding’ op Erica.  Mocht je meer informatie willen kijk dan op 

Facebook naar ‘vivre’ of mail naar jongerenkoor@hotmail.com.  

 

Mocht je 3 februari mee willen repeteren, mail dan naar jongerenkoor@hotmail.com  

 

 

RENE WIGGERS NIEUWE VOORZITTERS SIVO 

 

Ondernemer René Wiggers wordt op 1 januari de nieuwe 

voorzitter van het bestuur van het Internationale dansfestival 

SIVO in Odoorn. Hij volgt Hans Post op, die al voor het laatste 

SIVO-festival had laten weten te zullen stoppen. Post is zes jaar 

voorzitter geweest. 

 

René Wiggers is geen onbekende voor SIVO. Al vanaf het begin van het 

festival, dat dit jaar haar 27-ste editie kende, treden René Wiggers en zijn 

vrouw op als gastgezin voor buitenlandse dansers. Daarnaast is hij zes jaar 

voorzitter geweest van één van de commissies van SIVO. 

In de afgelopen weken heeft Wiggers al diverse gesprekken met andere 

SIVO-bestuursleden gevoerd om zich alvast in te werken in zijn nieuwe 

functie. 

De 49-jarige René Wiggers runt in het dagelijkse leven zijn eigen zaak in woninginrichting in 

Valthermond. 

 

 

RESTVERKOOP ALI’S KLEDINGBOETIEK BIJ WONINGINRICHTING WACHTMEESTER 

Vrijdag 13 en zaterdag 14 januari, kunt u ’s middags tegen zeer scherpe prijzen de laatste 

kledingstukken van Ali’s Kledingboetiek kopen. Ali is bekend van de kleding, die geshowd worden op 

de Midwintershow. 

 

Sla uw slag en kom bij Woninginrichting Wachtmeester op vrijdag- en zaterdagmiddag, de 13e en 14e 

januari. 

Vanaf 2 januari 2012 bestaat de mogelijkheid om kleding, die vermaakt moet worden, in te leveren 

bij Woninginrichting Wachtmeester. Een week later kunt u die dan weer kant en klaar afhalen. 

 



De Streekbode  -  12  januari  2012 
 

 

 

 

 

7

SLAGERIJ MEEMS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


