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UITNODIGING
RAYMOND DUITSCHER TOERNOOI 2016
De organiserende commissie van voetbalvereniging Titan is verheugd te melden, dat
de 3e editie van het Raymond Duitscher Toernooi zal plaatsvinden in het weekend 17 /
18 / 19 juni 2016. Evenals vorig jaar, zullen alle teams van de jeugdcombinatie NWVV/Titan als
gastheer fungeren, tijdens het jaarlijkse evenement op de sportvelden te Nieuw- Weerdinge. Dankzij
de welwillende sponsoren en de grote schare vrijwilligers, was het vorig jaar mogelijk om de stap te
maken richting een weekendvullend programma. Wij willen de ingezette weg graag voortzetten.
Vanzelfsprekend hebben we de ontvangen reacties gebruikt, om hopelijk dit jaar een nog beter
toernooi te presenteren. Het gekozen concept, waarbij alle categorieën een apart dagdeel bespelen,
valt in de smaak bij de deelnemende teams, want reeds velen hebben wij kunnen overtuigen om ook
in 2016 de rit richting het sportpark aan de Raiffeisenstraat te maken.
Vorig jaar was het toernooi voor de gezamenlijke jeugdafdeling van NWVV/Titan zeer succesvol. Na
tweede plekken voor ons Dames-, MC- en D-team mocht onze A1 zondagmiddag de hoogste
podiumplek bestijgen. Bovendien was er persoonlijk succes voor Niels Neef (C1) en Peter van Elten
(A1) bij de Job Bakker Penaltybokaal, die dit jaar voor alle elftallen zal worden georganiseerd. Ruim
50 teams zullen in acht verschillende categorieën hun wedstrijden afwerken. Veel van die teams zijn
afkomstig vanuit onze buurverenigingen, waardoor het regionale karakter gewaarborgd blijft. We
starten vrijdagavond met de Dames en de Meiden C- junioren. Zaterdag 18 juni speelt de F-, D- en Bcategorie en we sluiten het Raymond Duitscher Toernooi 2016 op de zondag af met de E-, C- en Ajunioren. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.rdtoernooi.nl

DANSEN IN DE BADDE
Er is zaterdag 13 februari weer dansen in DE BADDE. U kunt er met allerlei dansen
meedoen zoals: Country, stijldansen, oude dansen en Latijns-, Amerikaanse dansen.
Tot ziens op zaterdag 13 februari in DE BADDE. Aanvang 20.00 zaal open om 19.30
DE BADDESWINGERS
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
14 februari
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
21 februari
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
14 februari
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. van der Struik
21 februari
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Alkema
Gastendienst

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
Te Koop:
afgehaald. Ook nemen we koelkasten en
Aggregaat Briggs & Stratton. BSS 3200 Model:
diepvriezers mee, hier zijn wel kosten aan
HPP1598-0 Ratted Power 2.7 KwMax. 3.4 KvA.
verbonden, € 5,- per stuk.
Amp 11-6 Gewicht 39 kg.
Bellen na 16.00 uur.
Prijs: € 200,-Handelsonderneming Sanders-Stap.
G. Mets. tel. 522763
Tel. 06 55808002
Gratis af te halen, een goede zonnehemel 10 lampen en een 1 persoonsbed.
Tel. 0647010201
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WERKGROEP DORPSOVERLEG NIEUW-WEERDINGE
Wat is Stichting Leergeld Emmen?
Stichting Leergeld Emmen probeert te voorkomen dat kinderen, die in een armoedesituatie leven in
een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen, doordat zij vanwege onvoldoende middelen
niet deel kunnen nemen aan activiteiten, die voor hun vorming van groot belang zijn. Stichting
Leergeld Emmen gaat voor een actieve benadering en werkt met goed opgeleide vrijwilligers, die bij
u thuis op bezoek komen.
Voor wie?
Stichting Leergeld Emmen e.o. richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar,
die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten
nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het
bijstandsniveau liggen.
ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN, WANT NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN!!
Kijk voor meer informatie op www.leergeld.nl/emmen

PRIJSWINNAARS 40-JARIG JUBILEUM TEGEL- EN KEUKENCENTRUM WOLTERS
Op zaterdag 23 januari jl. werden de prijzen uitgereikt aan de mensen die mee hebben gedaan aan
de Facebook-actie en de verloting naar aanleiding van ons 40-jarig jubileum. Robert Lindeman nam
de Grohe douchespeaker in ontvangst en de familie Smit ging met het complete wandcloset naar
huis.
Wij willen graag iedereen bedanken voor hun belangstelling, kaartjes en de vele felicitaties. Het
waren voor ons zeer geslaagde dagen
waar wij met veel plezier op
terugkijken.
Familie Wolters
Telefoon: 0591-521572

Tegelcentrumwolters@concepts.nl
www.wolters-vof.nl
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UITNODIGING SPORTVERENIGINGEN
AFTRAPBIJEENKOMST POD SPORT
Positief Opgroeien in de Drentse Sportvereniging
POD Sport is een aanpak – een manier van doen. De aanpak helpt om positief gedrag bij kinderen te
stimuleren en een positief klimaat binnen de vereniging te realiseren.
Het effect van POD Sport
Het toepassen van de principes zorgt vooral voor een verbeterde sfeer bij de leden, vrijwilligers en
ouders. Daarnaast heeft het de volgende voordelen:
•
•
•

Voor het kind en de ouder | Meer plezier, gemotiveerder, talentontwikkeling, hulp bij
eventuele problemen.
Voor de vereniging | een goede naam, verbeterde sfeer, minder uitval van leden, ouders en
vrijwilligers meer betrokken
Voor de trainers/ coaches en andere vrijwilligers | meer rust in de groep, verbeterde
trainingen, professionele hulp bij problemen, korte lijnen

Werken met POD Sport
De aanpak is ontwikkeld voor en te leren door alle vrijwilligers binnen de Sportvereniging. Denk
hierbij aan de bestuursleden, trainers en coaches en andere vrijwilligers. Ouders hebben eveneens
een belangrijke rol.
POD Sport in Nieuw-Weerdinge
Joep Schuringa, meewerkend leidinggevende van Welzijngroep Sedna, Mark Nicolai, buurtsportcoach
gemeente Emmen & Kim de Vries, o.a. POD-sport medewerker van Welzijngroep Sedna hebben
gesprokken met verschillende bestuursleden van de sportverenigingen in het dorp. De verenigingen
hebben enthousiast gereageerd op het project POD Sport. Daarom willen we nu graag met iedereen
die een link heeft met een sportvereniging in Nieuw-Weerdinge uitnodigen voor de aftrap
bijeenkomst. Bestuursleden, leiders, trainers, beheerders, ouders etc. iedereen is van harte welkom.
Maandag 15 februari 20:00 uur in de MFC de Badde.
Mocht u willen komen? Dan horen we dit graag vóór vrijdag 12 februari. Als u ook via de
sportvereniging bent benaderd, dan kunt u ook daar aangeven dat u erbij bent. Er zitten geen kosten
verbonden aan deze avond.
Contactgegevens:

Kim de Vries

06-3023401

k.devries@welzijngroepseda.nl
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BEDANKJE
Hierbij wil ik iedereen bedanken, voor de getoonde belangstelling, kaarten en bloemen, tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis, de Horst en bij thuiskomst.
W. Faber-Goeree

DE ZONNEBLOEM
Op zaterdag 23 januari hebben de
gasten, vrijwilligers en het bestuur
van de Zonnebloem NieuwWeerdinge een stamppot buffet
gehad bij Heegen.
Het was een "heerlijk" geslaagde
middag.

Wist u dat ....
Wist u dat er meer dan 100 jongeren, al maanden bezig zijn, met het maken van een carnavalskar?
Dat dit toch wel uniek is voor ons dorp. Dat er dus veel saamhorigheid is onder de jongeren.
En weet u ook dat het Kleve Project heeft gewonnen bij het stemmen op categorie Maatschappelijk
van de Rabobank? Dat ze erg blij zijn met uw stem, en u daarvoor nog hartelijk willen bedanken.
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SKW Nieuw Weerdinge organiseert een jeugdbingo
(vanaf groep 7).
De bingo is gepland op 19 februari om 19.00 uur
in de grote zaal van De Badde.
10 rondes voor 5 euro!
Er zijn leuke prijzen te winnen!
Voor vragen; Ilona de Groot  06 46128733
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 20 februari naar:

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 9 ronden + 3 superronden.
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis.
Neem dus pen of stift mee en kom gezellig meedoen.
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Valentijns Jamsessie - Open Podium de Monden in MFC de Badde!
Zondag 14 februari van 14:30 uur – 19:00 uur is er weer een Jamsessie in Multi Functioneel Centrum
de Badde, in Nieuw-Weerdinge. Deze keer een speciale editie, omdat het 14 februari de dag van de
liefde is! Muzikanten spelen verschillende soorten muziek bij voorkeur nummers over de liefde.
Iedereen is van harte welkom om te komen spelen of te genieten van al het live muziek en de gezellig
sfeer. De bar is tevens geopend voor diverse drankjes, snacks of een klein Valentijns geschenk.
Dansen voor jongeren in MFC de Badde
Op woensdagavond 10, 17 & 24 februari wordt er voor jongeren dansen aangeboden in MFC de
Badde van 20:30 uur – 21:30 uur. De kosten hiervoor zijn €2,- voor 3 keer. Het is voor jongeren vanaf
het voortgezet onderwijs tot en met 23 jaar. Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door de Brede
School & MFC de Badde
Opgeven? Geef je naam, leeftijd & je telefoonnummer door aan;
Kim de Vries, Jongerenwerk Stichting Dorpenzorg 06-30234011 of via Jeugd@dorpenzorg.nl
Jongeren denken en doen mee
Vanuit de jeugdsoos is er met verschillende groepjes jongeren gesproken over activiteiten in het
dorp. Jongeren denken na over wat ze zouden willen en helpen ook bij de organisatie van deze
activiteiten. De dansactiviteit is de eerste activiteit die is opgezet door de jongeren. Binnenkort zullen
ook andere activiteiten verschijnen in de streekbode en op facebook.
Formulierenbrigade De Monden. Woont u in Nieuw-Weerdinge, Emmer-Compascuum, Roswinkel,
Weerdinge, Emmerefscheidenveen , Scholtenskanaal of de Foxel en heeft u een vraag over:
- uw inkomen
- uw schulden.
- uw administratie.
Hebt u hulp nodig bij het aanvragen van regelingen en toeslagen zoals:
- huurtoeslag
- zorgtoeslag
- bijzondere bijstand
- kindgebondenbudget
- kinderopvangtoeslag
- langdurigheidstoeslag
- kwijtschelding
- gemeentelijke heffingen.
Formulierenbrigade De Monden kijkt samen met u naar uw inkomsten en helpt u met het ordenen
van uw administratie. U kunt contact opnemen met het Noaberhuus in uw dorp en uw vraag
voorleggen tijdens het spreekuur. U wordt dan gebeld door een van vrijwilligers van de
Formulierenbrigade voor een afspraak. Mailen mag ook op e-mail adres formulier@dorpenzorg.nl
U kunt ook altijd contact opnemen met het gebiedsteam van Sedna in Emmer-Compascuum op
telefoonnummer 0591-351145 of de spreekuren van Sedna bezoeken. U wordt dan gebeld door een
van vrijwilligers van de Formulierenbrigade voor een afspraak.
Mailen mag ook op e-mail adres demonden@welzijngroepsedna.nl
Uiteraard is deze hulp gratis.
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Gezamenlijk spreekuur gebied de Monden
Voor al uw vragen over wonen, welzijn, veiligheid, zorg en vrijwilligers(werk)

In een van de zes gebieden van de gemeente Emmen, de Monden, hebben een aantal partijen zich
verenigd in het uitvoeren van een gezamenlijk spreekuur, op het gebied van wonen, welzijn,
veiligheid, zorg en vrijwilligers(werk). De uitvoerende organisaties van dit spreekuur zijn:
Welzijnsgroep SEDNA, Politie (wijkagenten), Icare, het Noaberhuus, MEE Drenthe en Zorggroep
Tangenborgh.
Het spreekuur is voor iedereen, die in de dorpen Weerdinge, Nieuw-Weerdinge, Roswinkel, EmmerCompascuum, Emmer-Erfscheidenveen en Foxel-Scholtenskanaal woont toegankelijk voor vragen op
het gebied van wonen, zorg, hulp, welzijn, ondersteuning en vrijwilligers(werk). Tijdens het
spreekuur worden vragen in behandeling genomen en op basis van de aard van de vraag naar het
juiste team of organisatie doorverwezen. Die zal dan contact met de vragensteller opnemen en de
vraag in behandeling nemen om, wanneer nodig, samen met u aan de slag te gaan.
Hiermee hopen de deelnemende organisaties de versnippering van de nu afzonderlijke spreekuren te
hebben gestopt en sneller hulp aan te kunnen bieden. De politie zal een deel van haar eigen
spreekuren behouden in verband met het gevoelige karakter hiervan, en draait daarbij volledig mee
in het geheel.
De samenwerkende organisaties zorgen er met elkaar voor dat de gestelde vragen op de juiste plek
terecht komen. Iedereen is vanaf januari 2016 van harte welkom op de volgende tijden en locaties:
-

Maandag:

De Badde, Nieuw-Weerdinge

13:00-17:00 uur

-

Dinsdag:

De Deele, ruimte 2 Emmer-Compascuum

09:00 - 12:00 uur

-

Woensdag:

De Deele, kantoor Sedna Emmer-Compascuum

13:00 – 17:00 uur

-

Donderdag:

Dorpshuis Weerdinge

15:00 – 17:00 uur

-

Vrijdag:

De Badde, Nieuw-Weerdinge

09:00 – 12:00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met demonden@welzijngroepsedna.nl
en met zorg@demonden.info
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Evangelisatiedienst
21 februari 2016
M.w.v: van Martin Brand

Protestantse Kerk “Het Anker”
Weerdingerkanaal z.z. 143 Nieuw – Weerdinge.
Het begint om 19.30 uur.
Er wordt een collecte gehouden voor Operatie
Mobilisatie.
Na afloop is er gelegenheid om bij te praten onder het
genot van een kop koffie/thee.
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