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STILLE TOCHT NIEUW-WEERDINGE
Op zaterdag 4 mei a.s. wordt weer de jaarlijkse
STILLE TOCHT gehouden.
Om 19.40 uur wordt u verwacht bij het
standbeeld van de “VRIJHEIDSDUIF” , nabij het
Beertaplein, van waar we om 19.45 uur
vertrekken naar de begraafplaats.
Daar zal de Christelijke muziekvereniging Juliana spelen en wordt
er 2 minuten stilte in acht genomen. Leerlingen van de Bentetop en 't Koppel zullen gedichten
voorlezen. Daarna kunnen er bloemen worden gelegd ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers.
Hierna lopen we terug naar het Beertaplein, waar de stoet wordt ontbonden. Vervolgens bent u van
harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie / thee wordt aangeboden.
Het 4 mei comité nodigt u allen hartelijk uit mee te doen aan deze STILLE TOCHT.
Ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om hieraan deel te nemen.
Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
Het 4 mei comité.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
14 April
Plaats: Het Anker l
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten
18 april - Witte donderdag, Heilig Avondmaal
Plaats: Roswinkel
Tijd: 19.30 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten
19 april - Goede Vrijdag
Plaats: Het Anker
Tijd: 19.30 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten
21 april - Eerste Paasdag
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
14 April - Jeugddienst
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. J. Dijkstra
19 april - Viering Heilig Avondmaal
Plaats: De Open Poort
Tijd: 19.00 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Viering Heilig Avondmaal
21 april - Eerste Paasdag
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Viering Heilig Avondmaal

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.
Bellen na 16.00 uur. Handelsonderneming Sanders-Stap. Tel: 06 55808002
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HUMANITAS KINDERVAKANTIEWEKEN
2019
Ook dit jaar organiseert Humanitas in de
zomervakantie weer vakantiekampen voor
kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar. Deze
kampen worden gehouden in een kampeerboerderij in Drenthe. In de buurt zijn zandvlakten en
bossen die zeer geschikt zijn voor speurtochten, nachtwandelingen en spelletjes.
Ieder jaar zijn er weer vrijwilligers die de kampen organiseren en de kinderen begeleiden tijdens de
vakantieweken. Zij zorgen ervoor dat de kinderen een fijne vakantie hebben. Met sport, spel disco,
zingen en creatieve activiteiten wordt een groot deel van de vakantie doorgebracht. Dus samen
kletsen, spelen en lol maken, maar ook opruimen en schoonmaken!
De kampen worden gehouden in Drouwen en Appelscha. De kampen in Appelscha zijn speciaal
ingericht voor kinderen met een gedragsafwijking in de zin van ADHD, PDDnos of anderszins. Deze
kinderen moeten wel als zodanig gediagnostiseerd zijn. Voor kinderen uit bijstandsgezinnen worden
de kosten van het kamp door de gemeente Emmen vergoed.
Aanmelding voor de kampen dient zo spoedig mogelijk te gebeuren maar in ieder geval uiterlijk 1
mei. Voor meer informatie en het aanmelden van kinderen kunt u bellen met:
de heer Koops, tel. 06-14811447 of mevr. Berends, tel. 0591-371628.

NIEUWS VAN DE MONDENHAL
Het is al meerdere keren voor gekomen
dat er puin wordt gestort op de
parkeerplaats van de sporthal. Wil
diegene die dit heeft gedaan de puin
hier weer weghalen? Wij hebben hier
geen belang bij. Misschien zijn er andere
liefhebbers!
Bestuur en beheerders Mondenhal
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POD, POSITIEF OPGROEIEN IN DRENTHE
Wij, als voetbalvereniging, hebben ons indertijd geconformeerd aan het initiatief Positief Opgroeien
in Drenthe. Dit mede om het positief omgaan met jeugd te stimuleren. Qua coaching en
spelbegeleiding zijn wij van mening dat positiviteit bijdraagt aan het spelplezier. Dit geldt zowel voor
de trainers/leiders als ook voor de ouders. Wij willen als vereniging een veilige, stimulerende
omgeving creëren, zodat ieder kind met plezier naar de club komt.
Binnen onze vereniging werken wij ook samen met welzijnorganisatie Sedna om bovengenoemd
initiatief nog beter uit te kunnen voeren. Dus als er een probleem zich voordoet met uw kind
waarvan u denkt dat u niet terecht kunt bij iemand van de club, dan kunt u zich wenden tot:
Kim de Vries, Jongerenwerk Stichting Dorpenzorg, 06-30234011
Erika Santinge, Preventief Jeugdwerker Welzijngroep Sedna, 06-51324337
Zij zullen ook af en toe trainingen bezoeken, zodat zij zichtbaar aanwezig
zijn en eventueel aangesproken kunnen worden.
VOETBAL TECHNISCHE ONTWIKKELING
Naar aanleiding van de VTON-avond op 5 maart j.l. willen wij graag nog
het volgende mededelen:
Op deze avond is nogmaals de VTON-trainingsmethode uitgelegd aan
zowel trainers als ouders. Helaas was de opkomst van de ouders niet heel erg groot, daarom via deze
weg nog even een korte toelichting.
De trainers werken met VTON-methode. Dit wil zeggen dat ze via de app een complete leerlijn
aangeboden krijgen voor het desbetreffende team. Elke week staan de trainingen klaar in de app. Dit
heeft tot gevolg dat op termijn elk kind hetgeen krijgt aangeboden wat op dat moment voor hun van
toepassing is en dat er dus een goede basis ontstaat voor een betere jeugdopleiding. Ongeacht of er
een gekwalificeerd iemand voor de groep staat of een ouder.
Binnen VTON is er ook een play-app
ontwikkeld voor de kinderen zelf. Dit is een
leerzame en uitdagende manier om de
kinderen thuis ook oefeningen te laten doen.
Bovendien kunnen ze hier punten mee
verzamelen die ze later weer in kunnen
wisselen voor leuke items van profclubs e.d.
Voor meer info:
www.vton.nl/playapp/Namens het
jeugdbestuur Nwvv/Titan
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NIEUWS VAN JEU DE BOULES VERENIGING BOULESPLEZIER
Dankzij Jan Mulder en Henk Bolk heeft onze vereniging bij alle banen een Teller om de
standen bij te houden! Jan heeft de materialen geleverd, bewerkt, gevormd en Henk de
schijven met cijfers (computerwerk). Alle leden zijn inmiddels gewend geraakt aan de
Tellers en het bevalt uitstekend! Iedereen is er blij mee!
Voor meer nieuws en informatie kijk op: http://www.boulesplezier.nl

VOORAANKONDIGING OPEN DAG AULA
Op zaterdag 4 mei a.s. organiseert Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" in Nieuw-Weerdinge een open
dag in de aula aan het Weerdingerkanaal Noordzijde.
Uitnodiging en nadere informatie volgt nog. Zet het alvast in uw agenda.
U bent van harte welkom!
Bestuur "Laatste Eer Nieuw-Weerdinge"

5

De Streekbode - 11 april 2019

Openbare ledenvergadering Plaatselijk Belang 2018/19
Op 23 April 2019 om 19:30 houdt Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge haar openbare
ledenvergadering in MFC de Badde te Nieuw-Weerdinge. Bent u lid en hebt u vragen of opmerkingen
of wilt u weten waar Plaatselijk Belang zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden en zich het
komend jaar mee bezig houdt, kom dan gerust langs.
Het jaarverslag en het financiële jaarverslag liggen dan ter inzage. Dus voelt u zich als lid betrokken
kom dan 23 april as. om 19:30 uur naar de Badde in Nieuw-Weerdinge.

ZONNELENING WEER BESCHIKBAAR VOOR INWONERS EMMEN
Inwoners van de gemeente Emmen kunnen vanaf maandag 1 april weer
een zonnelening aanvragen. In 2019 is hiervoor 2,3 miljoen euro
beschikbaar. Inwoners kunnen de zonnelening onder andere gebruiken
om te investeren in zonnepanelen of een zonneboiler.
Wethouder René van der Weide: “De belangstelling voor de
zonnelening is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. We stimuleren inwoners graag bij het
duurzamer maken van hun woning. De zonnelening is een goede stimulans om zonnepanelen of een
zonneboiler te kopen. De gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen ligt op ongeveer 8 jaar. De
aanschaf is dus goed voor het milieu en voor de portemonnee.”
Dak geschikt voor zonnepanelen?
Met een zonnekaart is binnen een paar minuten te zien of een dak geschikt is voor zonnepanelen. De
kaart geeft ook meteen aan wat jouw dak aan energie kan opleveren en tegen welk rendement. De
kaart is te bekijken op www.zonnekaart.nl.
Aanvragen
De lening is voorzien van een rentevoordeel, zodat inwoners gunstig kunnen lenen. Meer informatie
staat op emmengeeftenergie.nl/zonnelening De provincie
Drenthe en de gemeente Emmen betalen de zonnelening
gezamenlijk.
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Het 50 jarig bestaan van het Groene Kruis te Nieuw Weerdinge.
Op 3 april 1958 bestond het Groene Kruis 50 jaar. Er werd een viertal
feestavonden georganiseerd. Ze werden verzorgd door de plaatselijke
verenigingen. Op zaterdag 15 april werd een receptie gehouden in zaal
Oosterhof.
In 1957 kwam er een 2e wijkgebouw aan de
P.H. Lindemanstraat.
Hierin werd ook het badhuis ondergebracht. Ook werd voorzien in een
woonruimte voor de wijkverpleegster en de badmeester. In 1987 werd het
gebouw verbouwd en aangepast aan de nieuwe eisen.
In 1977 gingen het Wit/Gele Kruis en het Groene Kruis in districtsverband op in
één vereniging. Als gevolg daarvan veranderde de naam in Kruisvereniging
Nieuw Weerdinge.
Op 18 december 1990 kwam na 82
jaar een eind aan het lokale
kruiswerk door het ondertekenen van
de akte van ontbinding.
De gezondheidszorg werd steeds
verder geprofessionaliseerd en het
Kruiswerk van toen wordt nu
uitgevoerd door centraal geregelde
grote organisaties. Van vaste
wijkverpleegster met een bekend
gezicht, die bij iedereen bekend was
en zelf ook de meeste van haar
dorpsgenoten kende is nu geen
sprake meer.
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Titan verliest topper van HODO
Titan heeft de topper tegen HODO met 3-1 verloren. Daardoor kan het de titel helemaal uit het
hoofd zetten en zal het zich moeten gaan richten op het vasthouden van de derde plek. Die plek zal
aan het einde van het seizoen waarschijnlijk wel recht geven op nacompetitievoetbal.
HODO had het betere van het spel tegen Titan en kreeg ook de betere kansen in de eerste helft.
Titan-doelman Remon Poede verrichte echter een aantal goede reddingen. Titan zelf had weinig in
de melk te brokkelen en dus werd de kleedkamer opgezocht met een 0-0 ruststand.
Al snel na rust kwam HODO op een 1-0 voorsprong via Patrick Timmerman. Daarna was het even
wachten op een volgende treffer, maar opnieuw was het HODO dat wel weer scoorde. OP prachtige
wijze schoot Stefan Kikkert de bal tegen de touwen. Kort daarna kon Rick Hendriks de spanning nog
terugbrengen door de 2-1 te maken namens Titan. Een punt zat er niet meer in voor Titan, dat HODO
in de laatste minuut nog zag scoren via Mark ten Cate: 3-1.
Dames 1 begaat grote nederlaag, maar boekt de volgende wedstrijd een uitstekende overwinning
Zaterdag, 23 maart, speelde Dames 1 de wedstrijd tegen Hollandscheveld VR2. Deze hebben zij
verloren met 5-0. Helaas zijn de meiden vergeten een verslag te schrijven over deze wedstrijd.
Zaterdag, 30 maart, speelden de Dames de wedstrijd tegen vv Sweel VR1. In het begin wist vv Sweel
VR1 voor het doel te komen en te scoren, 0-1 achter. Patricia zorgde voor een reactie hierop door te
scoren,1-1. Vv Sweel VR1 kwam nog een paar keer op onze helft, maar maakten het niet af in
tegenstelling tot Dite. Zij scoorde de 2-1. Na de rust bleef Dames 1 dit vasthouden en scoorden de
ene na de andere goal. Patricia scoorde nog 3 keer, Dite nog 1 keer en Leonie wist na lange tijd haar
doelpunt mee te pakken. Ze hebben super gespeeld en willen iedereen bedanken die met hen mee
heeft gedaan. Eindstand: 7-1.
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Uit naar Dalen, altijd lastig voor de JO11-1
Iedereen was gebrand om de drie punten mee te nemen en vol vertrouwen werd er begonnen aan
de aftrap. Maar na 20 seconden lag de bal al in het netje en kon Tyson al gaan vissen 1-0.
Iedereen werd goed wakker en er kon begonnen worden aan het doel om zo snel mogelijk de
gelijkmaker te maken. Met af en toe leuke combinaties werd het doel van Dalen opgezocht en kort
voor de eerste time out was het Niek die de 1-1 scoorde. Na de time out werd er direct weer
gescoord door Niek, alleen op de keeper af maakte hij geen fout. Op slag van rust werd de bal door
Jürgen naar Niek gespeeld die de bal teruglegde op Senna die met een schitterend afstandsschot de
bal in de verre kruising schoot, ruststand: 1-3. Dalen probeerde na de rust hun spits te bereiken maar
deze werd helemaal afgeschermd door de man van de wedstrijd Stef. De andere verdedigers stonden
ook zeker hun mannetje en door een klein foutje werd er gescoord, 2-3. Binnen 30 seconden was het
weer Niek die de 2-4 scoorde na een mooie combinatie tussen Lars en Jorwin. De 2-5 werd gescoord
door Senna met weer een afstandsschot. Dalen scoorde een goal na een mooie actie van een van
middenvelders 3-5. Daarna wist Dalen nog één keer het doel te bereiken. Eindstand: 4-5.

Titan feestweekend 12, 13 en 14 april 2019
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OPGAVE PAASVUUR
OPTOCHT 2019
Maandag 22 april om 19:00 uur verzamelen bij de Badde, na een
kleine traktatie lopen wij, om
19:15 uur, met zijn allen richting het paasvuur !!! Geef je op om
teleurstelling te voorkomen.
Briefje in de brievenbus nummer 3 in de Badde
Naam :
School :
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