De Streekbode - 11 februari 2015

Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137 7831 AJ Nieuw Weerdinge Tel: 522521
Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge Rek.nr 34.59.14.600 E-mail: streekbode@hetnet.nl
Klachten bezorging:
JRA Meursing Tel 522868

Jaargang 30

Inleveren kopij: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137
en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan"

Nummer: 12

11 februari 2015

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen.

VOORBEREIDINGEN SEIZOEN 2015
Nog een paar maanden en dan is het zwemseizoen alweer begonnen. Een zwembadseizoen dat nu
nog ver weg lijkt, maar over ruim 11 weken alweer begint. Achter de schermen wordt zowel door het
bestuur als door andere vrijwilligers al heel hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe
zwemseizoen.
Vrijwilligers die ook dit jaar weer onmisbaar zijn voor het zwembad. Voor de schoonmaak, de kiosk,
het onderhoud, de activiteiten, alle handen kunnen we gebruiken en zijn we nodig. Aarzel niet en
meldt u aan: we zijn ook u nodig om samen het zwembad voor Nieuw-Weerdinge te behouden. U
kunt zich tijdens de voorverkoopdagen als vrijwilliger aanmelden.
De voorverkoopdagen voor abonnementen en tevens de inschrijvingen voor zwemlessen zijn op
donderdagavond 9 april van 18.00 tot 20.00 uur en zaterdag 18 april van 10.00 tot 14.00 uur.
We hebben dit jaar de prijzen van abonnementen en zwemlessen gelijk aan vorig jaar kunnen
houden, dit ondanks meerdere verhogingen en prijsstijgingen waar we als zwembadbestuur mee van
doen hebben.
De opening van het seizoen is op zaterdag 2 mei. Met als laatste dag van het zwemseizoen zondag 30
augustus. Inschrijfformulieren voor abonnementen zullen voorafgaand aan de voorverkoop in de
Streekbode worden geplaatst. De inschrijfformulieren voor abonnementen vindt u binnenkort ook op
onze website. Het adres van de website is: www.zwembad-dewieke.nl. En ze zullen te vinden zijn
op de site van Nieuw-Weerdinge: www.nieuw-weerdinge.com, onder het kopje “recreatie”.
Tijdens deze voorverkoopdagen kunt u uw kind(eren) ook opgeven voor zwemlessen. Kinderen,
opgegeven voor zwemles A, moeten minimaal 5 jaar zijn op 1 mei 2015. Alle zwemlessen dienen in
één keer betaald te worden op de dag van opgave. Bij instroming later in het seizoen wordt ook het
gehele seizoen in rekening gebracht.
Zwembad de Wieke is ook dit jaar deelnemer in de participatiewebshop van de gemeente Emmen.
Dit is een regeling voor ouders van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die minimaal één jaar leven met
een inkomen rond het minimum. Ouders met een laag inkomen kunnen in deze webshop producten
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bestellen voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Om gebruik te kunnen maken van
de webshop, moet de participatieregeling schoolgaande kinderen worden aangevraagd. De precieze
voorwaarden en het aanvraagformulier staan op www.participatiewebshop.emmen.nl. Voor
zwembad de Wieke kunnen er in die webshop, indien u ervoor in aanmerking komt, onder andere
gezins- / combinatie- en persoonlijke abonnementen aangevraagd worden en ook het deelnemen
aan de zwemlessen A, B of C.
Het bestuur van zwembad de Wieke
Derk-Jan Smith, voorzitter
Francisca Minnaar, secretaris
Jannet Hofman, penningmeester

Carla Neef, vice-voorzitter
Uinko Brouwer, algehele coördinatie
Anno Schimmel, coördinatie onderhoud

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
15 februari
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Scholing
22 februari
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
15 februari
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
Gastendienst
22 februari
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. Oosterhuis
19.00 uur, Joh. de Heer zangdienst
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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,- per artikel. Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.) kosten € 5,-, met een foto €
7,50.

Gevraagd: rommelmarkt spullen.
Wij halen het gratis bij u op.
Tel. 521497 / 06 81854837

Te koop:
Terrasscherm voor achterkant woning aan de
Trippen.
Nieuwprijs € 900,-, nu € 375,-. Tel. 06 11881774

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 55808002

INDUSTRIE IN NIEUW-WEERDINGE 2
Station Emmen 1947. Bezig met het lossen van weefgetouwen
voor de Spanjaard. Van links naar rechts de heren S. Schrik, G. Meyers, J. Pruim

en D. Beekman.
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BADDE ACTIEF
Goed nieuws voor de liefhebbers en beoefenaars van de
biljartsport in Nieuw-Weerdinge. De afgelopen week zijn
twee zo goed als nieuwe biljarttafels geplaatst in het MFC
De Badde. De oude biljarttafel was toe aan een grote
onderhoudsbeurt en kon worden ingeruild.
De groep biljarters in De Badde is de afgelopen periode
sterk gegroeid, waardoor men soms erg lang moest
wachten voordat men een partijtje kon spelen. Bovendien
moest de biljartclub voor hun thuiswedstrijden uitwijken
naar andere lokaties. Met twee tafels kunnen ze hun
thuiswedstrijden ook "thuis" in De Badde organiseren.

U hoeft natuurlijk geen lid te zijn van de biljartclub om een
keer een balletje te stoten. Iedereen kan tijdens de openingsuren langskomen. Soms zijn de tafels
bezet en moet je even wachten, maar dan kun je wel spelen op een van de twee prachtige
wedstrijdtafels.

* Maar De Badde biedt meer! Niet vergeten
kaarten te kopen voor de voorstelling van Arie Vuyk
op zaterdag 7 maart. De kaarten zijn voor € 8,50 te
koop in De Badde. Hierbij is een gratis kop koffie
inbegrepen.

* En ook niet vergeten de Groninger avond verzorgd door Erwin de Vries met zijn band op vrijdag 20
maart. Hij brengt een avondvullend programma met muziek, zang en conferences.

Deze avond mag je eigenlijk niet missen. In
de volgende Streekbode meer informatie.
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 21 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.

5

De Streekbode - 11 februari 2015

BILJARTNIEUWS VAN DE BILJARTCLUB “DE BADDE”
Na jarenlang te hebben gesteggeld om een 2e biljart in de Badde, is dan nu onze wens in vervulling
gegaan. Wij moesten al jaren 4 of 6 keer naar Groningen, 4 keer naar Zuidlaren, 4 keer naar Veendam
en 4 keer naar Pekela. Verder hier in de buurt zoals Stadskanaal, Valthermond en Borger. Nu wij een
2e biljart hebben, kunnen we de helft minder reizen.
Trouwens, wij hebben geen 1 biljart erbij gekregen, maar 2 nieuwe. Wij gaan nu zelfs met 2 teams de
competitie in en dit is natuurlijk een meerwaarde voor de Badde. Zo komen er veel andere mensen in
de Badde.
Wij kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken, we kunnen elke doordeweekse middag van 13.00
uur tot 16.00 uur oefenen. Onze vereniging is lid van de O.B.V. van de K.N.B.B., dit houdt in dat onze
leden minimaal 50 jaar moeten zijn.
Wij van de biljartclub “DE BADDE” willen het bestuur van de Badde heel hartelijk danken voor hun
medewerking aan onze vereniging.
Alle leden van de biljartclub “DE BADDE”.

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 14 februari is er weer dansen in de Badde. U kunt er meedoen aan stijldansen,
countrydansen en oude dansen. Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.

GASTTRAINING VAN POLAR BIJ LOOPGROEP RUM DRUK BEZOCHT
De loopgroep Rum groeit en er ontstaan steeds meer vragen over hardlopen.
Afgelopen dinsdag heeft Polar een gasttraining en presentatie verzorgd voor loopgroep Rum. Er
waren ruim 40 hardlopers uit de Monden aanwezig bij de uitleg van gasttrainer Jeroen Schenk van
Polar. Polar biedt hartslagmeters en sporthorloges aan. Veel topsporters maken ook gebruik van hun
hulpmiddelen. Jeroen Schenk vertelde hoe aan de conditie kan worden gewerkt, door te letten op de
hartslag. Juist door niet altijd te intensief te sporten, kan er sneller conditie worden opgebouwd.
Na het theoretische verhaal was het tijd om het in de praktijk te brengen. Er werd een
hardlooptraining opgezet waarbij met behulp van de hartslagmeter werd getraind. Op basis van de
maximale hartslag per persoon werden er rondes gelopen. Het doel ervan was om een goede
opbouw in de training te krijgen en in de juiste
intensiteit te lopen.
Nadat iedereen zijn of haar rondes had gelopen,
was er tijd voor een vragenronde. Duidelijk was
wel dat de gasttraining voor veel lopers erg nuttig
is geweest. Deze informatie zal bij de reguliere
trainingen op dinsdag weer van pas komen.
Loopgroep Rum traint iedere dinsdag om 19.30
met als vertrekpunt sporthal de Hunsowhal in 2e
Exloermond. Je kunt ons ook volgen op facebook.
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NIEUWS UIT DE TUIN…
Zelf bonsaiachtige miniboompjes kweken.
Het is maandag 9 Februari, 6 graden boven nul maar
koud en nat door de motregen als ik de tuin doorloop.
Ik wil er een paar kleine opslag boompjes uitsteken
waarvan het jammer is om ze er zomaar uit te halen en
weg te gooien. Bij iedereen die een tuintje heeft komen
wel boompjes op uit zaad van diverse bomen. Vaak
mooi klein van maar zo’n 10 cm die je omschoffelt
omdat die ‘troep’ anders te groot wordt. Jammer eigenlijk. Haal ze er eens uit en zet ze in een pot,
pan, bord of wat je hebt om ze in te kunnen zetten. Probeer dat eens. Het kost niets en je kunt er
jaren plezier van hebben omdat ze mooi klein blijven. Heb je iets grotere boompjes met daardoor
wat langere wortels zoals op de foto en je laat ze over een keitje groeien heb je (weer) een mooi
stukje natuur. Er komt overal om ons heen zoveel moois op zoals ook conifeertjes. Dat zo mooi
gebruikt kan worden in alles waar zo’n plantje in kan. Het is maar een idee om iets met die ‘rommel’
te doen maar ook een kind kan hier wat aan hebben.
J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809)

Autobedrijf Nieuw-Weerdinge
Voor al uw reparaties;
Uitlaten en Remblokken
Accu’s en Banden
Grote en kleine beurt
Eerste kruisdiep WZ 80A
7831 CC Nieuw Weerdinge,
K.V.K. nr: 59577444
Tel: 06-51236087

Gratis APK bij grote beurt
Wij rekenen €29,- per uur exclusief btw
Voor afspraak bel 06-51236087 of Mail naar:
autobedrijfnwweerdinge@live.nl

RDW ERKEND

Bij ons kunt u pinnen of contant betalen.
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BASISSCHOOL DE BENTETOP 90 JAAR
Op 1 december 2014 bestond PCBS de Bentetop 90 jaar.
Dit wilden we niet zomaar voorbij laten gaan.
Voor de activiteiten commissie was dit een perfect moment
om een logo te laten ontwerpen. De leerlingen van groep 6 en
7 mochten met hun tekentalent een logo gaan tekenen. De
leerlingen kregen eerst een presentatie over wat een logo is
en waarvoor het dient. Het logo moest aan een aantal eisen
voldoen; duidelijk zichtbare activiteit, feestelijk, naam AC, associatie met
school.
1 December was dus de grote dag. Allereerst gingen de kinderen naar buiten om
daar een ballon met daaraan een kaartje met hun naam in ontvangst te nemen.
Het was erg koud, dus na “Hieperdepiep Hoera onze school bestaat 90 jaar”
mochten de ballonnen snel de lucht in. Welke ballon zou het verst gaan?
Binnen werden de kinderen door de activiteiten commissie getrakteerd op een
lekkere cupcake.
En… werd de winnaar van de logo-ontwerp wedstrijd in het zonnetje gezet! Lian
Geissler uit groep 6 is de winnares. Zij mocht een prachtige sporttas met daarop
haar logo in ontvangst nemen!
De ballonnen die gevonden zijn, zijn allemaal gevonden in Friesland. De verste
ballon is gevonden in Lemmer en was van Pieter Derk Oosting uit groep 2. Hij
heeft met deze prestatie een cadeaubon gewonnen van de Top1Toys.
Kortom het 90 jarig bestaan was een klein feestje
met 2 grote
winnaars!

Wij
danken XXLbelettering
voor de
verzorging van
het drukwerk
en het
prachtige
eindresultaat
van het logo van
de activiteiten
commissie
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Playbackshow in Café Oosterhof!
Op Zaterdag 28 maart is er een Playbackshow in café Oosterhof. De zaal is open vanaf 19:00 uur, de
playbackshow zal starten om 19:30 uur. Deze avond wordt georganiseerd door de jongerenraad met
ondersteuning van het SKW en het jongerenwerk van Dorpenzorg.
Alle jongeren vanaf 10 jaar mogen zich opgeven om deel te nemen aan de playbackshow! Ook
volwassenen mogen mee doen en dat zouden de jongeren erg leuk vinden! Je kunt jezelf of je groep
opgeven tot en met zondag 8 maart. Elke act zal door een jury worden beoordeeld, diegene die als
besten worden uitgeroepen krijgen een prijs!
Doe je mee? Houd dan vrijdag 20 maart van 19:00 – 22:00 uur vrij in je agenda, want dan is de
generale repetitie! Hierbij worden alle deelnemers verwacht.
Natuurlijk mag iedereen komen kijken op 28 maart naar de playbackshow. Kaarten worden aan de
deur verkocht voor €2,-. Er worden ook lootjes verkocht voor verschillende leuke prijzen! Meedoen
aan de playbackshow is gratis!
Vragen of opgave?
Vermeld bij opgave het volgende:
- Contactgegevens contactpersoon
- Namen overige deelnemers
- Het nummer wat je / jullie gaan doen.
Kim de Vries
Facebook:
Telefoon:
E-mail

Jongerenwerk de Monden
06-30234011 (whatsapp is ook mogelijk)
jeugd@dorpenzorg.nl

Opgeven kan ook in de Jeugdsoos tijdens de openingstijden of bij Ashley de Roo.
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