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KOEKACTIE
Maandag 6 en dinsdag 7 april

Op beide dagen komen we tussen 18:00 - 20:00 uur langs de deuren !
Daarnaast bent u ook altijd welkom bij de Mondenhal om ze persoonlijk te komen halen. Dat kan
tevens tussen 18:00 - 20:00 uur.
Of u kunt via de website van GV Amictia middels het digitale bestelformulier al koeken bestellen
(reserveren) als u er zeker van wilt zijn dat u de overheerlijke ontbijtkoek aan de deur geleverd wilt
krijgen.

Link naar digitaal bestelformulier:
https://www.gymamicitia.nl/Ontbijkoek-bestellen/
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
15 maart
Plaats:
Tijd:
22 .maart
Plaats:
Tijd:
Baptisten gemeente de Open Poort:
15 maart
Plaats:
Tijd:
22 .maart
Plaats:
Tijd:

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 gehaald
Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap
Tel: 06 - 55808002

Ook ruimte voor uw advertentie !!
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Voorverkoop abonnementen 2020
Donderdag 9 april van 18.00 - 20.00 uur.
Zaterdag 18 april van 10.00 - 14.00 uur.
Tevens kunt u op deze dag(en) uw zoon/dochter opgeven voor de zwemlessen.
Zwemlessen zijn alleen mogelijk in combinatie met een abonnement.
Het basis- (of gezins-)abonnement geeft 2 gezinsleden, woonachtig op hetzelfde adres, recht op
toegang tot het zwembad. Basisabonnementen is voor gezinnen en voor 1 oudergezinnen. Het is
mogelijk om extra personen toe te voegen aan dit abonnement, mits deze personen op hetzelfde
adres woonachtig zijn.
Voorverkoop
Vanaf 25 april 2020
□ Basisabonnement:
€ 85,00
€ 95,00
□ extra personen inwonend: (vanaf 3 jaar)
€ 12,50
€ 15,00
□ persoonlijk abonnement:
€ 65,00
€ 75,00
□ ik geef mij op als vrijwilliger
Tarieven zwemles A
Tarieven zwemles B en C

€ 92,50 voor het gehele seizoen.
€ 72,50 voor het gehele seizoen.

Zwemlessen gaan alleen door bij voldoende deelnemers.
Naam……………………………………………… Adres…………………………………………………….
Postcode……………………………........... Woonplaats…………………………………………..
Tel. Nummer…………………………………. E-mail……………………………………………………
Naam ouder/ verzorger: ……………………………………. Geb. datum……………………………………….
Naam ouder/ verzorger:…………………………………….. Geb. datum……………………………………….
Naam kind:.……………………………………………………….. Geb. datum……………………………………….
Naam Kind:………………………………………................ Geb. datum……………………………………….
Naam Kind:…………………………………….................. Geb. datum……………………………………….
Naam kind:………………………..……………….............. Geb. datum……………………………………….
Betaling dient te geschieden bij inlevering van dit formulier. Zonder (pas)foto van elk gezinslid,
voorzien van naam, worden formulieren niet in behandeling genomen. Er kan om een
legitimatiebewijs gevraagd worden. Tijdens de voorverkoop is pinnen mogelijk!
Om de drukte te beperken is het mogelijk om dit formulier voorafgaand aan de voorverkoop te mailen
naar zwembaddewieke@gmail.com Tijdens de voorverkoop hoeft u dan enkel een pasfoto in te
leveren en de betaling te voldoen.
Datum……………………………… Handtekening………………………………….
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NIEUWE WEBSITE HUISARTSENPRAKTIJK:
BESTEL ZELF UW MEDICATIE EN MAAK ZELF UW AFSPRAAK!
De huisartsenpraktijk Nieuw-Weerdinge is overgegaan op een nieuw computersysteem waarbij het
nu mogelijk is om via internet zelf uw afspraak in te plannen bij de huisarts. Ook is het mogelijk om
via uw eigen account inzage te hebben in uw dossier, medicatie te bestellen, uitslagen te bekijken en
rechtstreeks te e-mailen met de praktijk.
Op de website van onze praktijk, www.huisartsen-nieuwweerdinge.nl, kunt u met uw eigen account
inloggen.
Hoe maakt u een account aan?
Het account kan aangemaakt worden door iedereen van 16 jaar en ouder. Het is wel noodzakelijk dat
bij het aanmaken van dit account een eigen 06-nummer en een persoonlijk e-mailadres doorgegeven
wordt. Voor het aanmaken van een account kunt u onderstaand formulier invullen en inleveren aan
de balie van de praktijk.
Natuurlijk blijft het ook gewoon mogelijk om ons te bellen, wij staan maandag tot en met vrijdag van
08.00 uur tot 17.00 voor u klaar!
S.Handgraaf en H. Gerbrandy, huisartsen
Deze strook afknippen, invullen en inleveren bij de huisartsenpraktijk Nieuw-Weerdinge
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:
Geboortedatum
Tel.nr (06)
Emailadres

Naam:
Geboortedatum
Tel.nr (06)
Emailadres
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VERKEERSQUIZ 2020
Ook dit jaar hielden we weer onze jaarlijkse quiz in de
Badde. Maar liefst 7 teams deden er mee en er waren
ook enkele individuele spelers. Na het welkomstwoord
van onze voorzitter Jan Meems konden we beginnen.
Het ging om drie rondes van elk 20 vragen. Per team
kon je maximaal 300 punten behalen. De vragen werden samengesteld door onze rijschoolhoudster
Lies Berends-Jalving. Alle nieuwe situaties en verkeersregels werden doorgenomen zodat je door
mee te doen aan de quiz weer goed op de hoogte bent van alle veranderingen. De verkeersregels
veranderen voortdurend dus het is erg belangrijk om op de hoogte te blijven. Door mee te doen heb
je een gezellige en erg leerzame avond.

Als winnaar kwam uit de bus de IJsvereniging met 245 punten. De Tweede plaats was voor de
Vrouwen van Nu uit Roswinkel met 236 punten. De gedeelde derde plaats was voor de Badde en
Nitec1 met 235 punten.

Lucy Boskloppper was de beste deelnemer met 54 punten. Op de foto van links naar rechts Jonny
Scheve, Albert Tabak, Lucy Bosklopper, Jouke Kiewiet en Jan Wijnholts. De prijswinnaars kregen een
envelop met inhoud aangeboden door VVN afd. Nieuw-Weerdinge. We hopen volgend jaar op een
goede opkomst. Want veilig deelnemen aan het verkeer is voor iedereen belangrijk.
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OPENING NATIONALE BOOMFEESTDAG
Op woensdag 18 maart vindt de 63e Nationale Boomfeestdag plaats in Nederland. De gemeente
Emmen neemt ieder jaar deel aan deze dag door het planten van bomen. Dit jaar vindt de
Boomfeestdag plaats in het nieuwe dorpspark Achterdiep in Nieuw-Weerdinge. We starten om 9.00
uur in het dorpshuis de Badde.
Wethouder René van der Weide gaat samen met leerlingen van groep 7 en 8 van OBS ’t Koppel en
Basisschool de Bentetop ruim 40
bomen planten in het nieuwe park.
Als inwoner van Nieuw- Weerdinge
bent u van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn.
Aanpak Achterdiep
Het nieuwe dorpspark in aanleg ligt
in het gebied tussen de P.
Beugelstraat, de J. Lokkerstraat en
de H.E. Timmermanstraat. De
woningcorporatie Lefier heeft hier in
2018 een aantal huurwoningen gesloopt. Samen met de bewoners en Plaatselijk Belang van NieuwWeerdinge is besloten om dit gebied in te richten als een openbaar groene ruimte. Het moet een
plek worden waar kinderen kunnen spelen en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het park wordt
eind maart 2020 in gebruik genomen.
Graag tot ziens op 18 maart!
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AFSLANKEN, VITALER WORDEN EN HET LEUK MET ELKAAR HEBBEN.
"Je verliest kilo's en je maakt kans op een geldprijs."
Samen met een aantal collega’s organiseert Marja van den Berg voor de 2de keer in NieuwWeerdinge de Weight Loss Challenge. Het idee is simpel. Deelnemers krijgen 12 wekelijkse
workshops van een uur met informatie over gezonde voedingskeuzes en lichaamsbeweging gericht
op langdurige gewichtsbeheersing. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke coach toegewezen. De
deelnemer bepaalt zelf met welke methode of dieet hij of zij wil afslanken. Iedere week wordt er in
alle privacy gewogen en gemeten. De drie deelnemers die aan het einde van de 12 workshops
percentueel het beste resultaat hebben bereikt worden beloond met een geldprijs. De kosten voor
deelname aan de 12 workshops is slechts €60 euro. Daarvan gaat het grootste deel in de prijzenpot.
Marja van den Berg: "Hoe meer deelnemers, hoe meer geld er in de pot zit. En je 'wint' natuurlijk
altijd want je verliest kilo’s en daarmee (toekomstige) gezondheid." Marja benadrukt dat bij de
workshops lol en het gericht zijn om hetzelfde doel van belang is. "Afslanken, vitaler worden en het
leuk met elkaar hebben. Dat is de basis."
De eerstvolgende Weight Loss Challenge groep start woensdag 25 maart om 19.30 uur op het
Noordveenkanaal NZ 1, 7831 AV Nieuw-Weerdinge. Daar waar de welzijnspraktijk van Marja is
gevestigd. Op woensdagavond 1 april is er nog instroom mogelijk. Meer informatie of aanmelding:
Marja van den Berg, tel. 06-12323154,
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1995 - 2020
bestaat dit jaar
25 jaar!!
Nieuw- Weerdinge 0591-522709
Het hele jaar door hebben wij allerlei acties en
aanbiedingen voor u in petto. Profiteer nu!!!
Sensa Romagna SLE
*Prachtige Limited Edition racefiets
* lichtgewicht aluminium frame en carbon
voorvork
*2x 11speed

*Shimano 105 afmontage
Normaal €949,-

Jubileumactie
€799,Gazelle Esprit T3
*Leverbaar in heren- en damesmodel
*Met 3 versnellingen
Normaal €599,*verkrijgbaar in 3 kleuren

Jubileumactie
€525,€525,11
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