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DE KLEDINGKRINGLOOP
Naar aanleiding van onze advertentie in de laatste Streekbode kregen we nogal wat vragen,
wat is dat, voor wie is het enz.
De kledingkringloop is een particulier initiatief dat door een tiental vrijwilligers wordt gerund.
We willen goed gedragen kleding beschikbaar stellen voor een kleine vergoeding.
Daarbij denken we aan prijzen van 0,50 tot 2,50.
We zijn een stichting zonder winstoogmerk. De vergoeding is bedoeld voor de onkosten.
Mocht er toch eventueel winst gemaakt worden dan schenken we dat aan een goed doel.
De kerken en de middenstand steunen ons op allerlei manieren.
We beginnen op dinsdag 10 september van 13.00 tot 16.00 uur in de Rank.
De volgende data zijn 24 sept., 8 okt., 22 okt., 5 nov., 19 nov., 3 dec. en 17 dec.
Iedereen is welkom, om te kijken of te kopen of zo maar voor een kopje koffie in de koffiehoek.

STICHTING ’T KOPPELTJE NIEUW-WEERDINGE
Op zaterdag 24 augustus organiseerden wij van 't Koppeltje met medewerking van Zwembad De
Wieke een grote zeskamp bij het zwembad. Ondanks dat het aantal deelnemende teams toch een
beetje tegenviel, was het toch een geslaagd evenement. Het weer was perfect en de (sportieve) sfeer
was uitstekend.
Namens de organisatie willen wij de BIKERS4ALL, alle vrijwilligers, de E.H.B.O, Lever Sound en
iedereen die wij vergeten zijn HARTELIJK DANKEN en wat een geweldige teams deden er mee aan de
ZESKAMP. Nogmaals iedereen bedankt!
Uiteraard willen wij ook onze SPONSOREN danken voor hun bijdrage!
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
15 september
Plaats: Het Anker
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. Akkerman
22 september
Plaats: Roswinkel
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
15 september
Plaats: de Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
Startdienst
22 september
Plaats: de Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger: dhr. Sikkema
Heilig Avondmaal

KOOPJES
Spelregels “koopjes”: de bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, d ie
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 metaal. 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:
Onkruidbestrijding met roundup,
mollenbestrijding, sloten opschonen en zaag-,
snoei- en tuinonderhoud.
Tel. 06 31082919, dhr. Wieringa.
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GREPEN UIT HET VERLEDEN,

Onlangs kreeg ik een aantal foto's toegestuurd van de heer Boelen, van de readshop in Emmermeer.
Met de vraag of ik meer van deze foto’s wist. Waarschijnlijk zijn ze in Nieuw- Weerdinge gemaakt.
Het heeft te maken met meester S. Maneschijn.
Meester Maneschijn is van 1924 tot 1939 hoofdonderwijzer geweest op school 2 (de Voor).
De komende tijd plaats ik deze foto's in de Streekbode, met de vraag wie mij er meer over van
vertellen.
Van de geplaatste foto weet ik alleen dat meester Maneschijn rechts op de foto staat.
Wie weet nog de namen van de kinderen en van de andere onderwijzer op de foto?
Wanneer kan de foto gemaakt zijn?
Reactie 521703 B.B.

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 14 september is er weer dansen in de Badde.
U kunt meedoen aan stijldansen, countrydansen en oude dansen.
Het begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.
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Gezellige avond
Zaterdag 28 september 2013
In “de Badde” te NieuwNieuw-Weerdinge
Met medewerking van

Rie
Rien van Boven & Fennie
Pompstra
Een muzikaal programma met
een knipoog naar het
het verleden
Aanvang 20.00 uur
Entree € 2,00 inclusief 1 kop koffie of thee
Kaarten verkrijgbaar in De Badde.
Let op vol is vol !!!
Zaal open vanaf 18.30 uur
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Samen Werken aan Werk
Opening seizoen MaMoKo
23 september 2013
in de Badde, Nieuw Weerdinge
Brunch
Op 23 september 2013 is er om 9.30 het begin van het seizoen van de MaMoKo van Samen Werken aan Werk.
Ontmoet collega werkzoekenden om samen te gaan naar die betaalde baan!
Samen aan de slag om te kijken hoe het beste een netwerk is op te bouwen. Leer jezelf te profileren op Twitter,
Facebook en Linkedin. Bij voldoende deelname worden workshops georganiseerd gericht op het vinden van die
baan. PC’s beschikbaar!
Dit alles onder het genot van een kop koffie (of thee) met keek op vacatures.
(koffie en thee voor eigen rekening).

De oproep is voor alle werkzoekenden
en andere belangstellenden

om te komen naar de opening van het
MaMoKo seizoen.
Kom 23 september van 9.30 uur tot 11.30 uur naar
de Badde in Nieuw Weerdinge
Ondernemers zijn zeker ook welkom!
Meld ja aan via SWaW@kpnmail.nl of telefonisch via 0591-714724 of via de noaberhuuzn

swaw@demonden.info

Met dank aan Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge, het project Mondenzorg, SKW,
Sedna en de Badde
Het project gaat NIET uit van het UWV of gemeente maar is een initiatief van 2 werkzoekenden.
Graag tot ziens
Roelof en Inge Evers

Ook inventarisatie belangstelling opzet Noabertuun of Dorpstuin in Nieuw Weerdinge
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IEDEREEN HARTELIJK DANK VOOR DE STEUN………
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de steun aan onze vereniging door het kopen van loten
op de jaarmarkt van afgelopen juli 2013.
Uiteraard bedanken wij ook de sponsoren, die dit voor ons mogelijk hebben gemaakt en leuke prijzen
beschikbaar hebben gesteld.
In het bijzonder willen wij Stukadoorsbedrijf Stuvo bedanken voor
de gulle bijdrage die wij mochten ontvangen.
Bedankt!
Bestuur en leden
Gymnastiekvereniging Amicitia
Nieuw-Weerdinge

HET ZOMERFEEST ZONDER GRENZEN
Internationaal Folkloristisch dans- en muziekfestival
SIVO ODOORN 2014
Wie in onze omgeving kent SIVO niet!
SIVO zal in 2014 voor de 30e keer worden georganiseerd zoals altijd in week 31. Het SIVO kan alleen
blijven bestaan door de inzet van VELE vrijwilligers. Voor allerlei werkzaamheden voor en tijdens het
festival, maar ook zijn er veel gastgezinnen nodig om de buitenlandse gasten, gastvrijheid te
verlenen. Elk jaar komen er 15 buitenlandse groepen die onder gebracht moeten worden. Dit komt
neer op ongeveer 400 gasten. De gasten komen van over de hele wereld weg, van Noord tot Zuid en
van Oost tot West.
Het afgelopen jaar waren er uit Nieuw-Weerdinge, twee gastgezinnen. Wat zou het mooi zijn om in
het jubileumjaar in Nieuw-Weerdinge een land onder te brengen. Hebt u niets met volksdansen,
maar vindt u buitenlandse sociale contacten wel erg leuk en wilt u met ons meedoen neem dan
kontact op met onderstaande telefoon nummers. Gastgezin zijn kost u wel wat, maar u krijgt er veel
voldoening voor terug.
Wilt u meer weten over het festival kijk op www.sivofestival.nl
A. Idema 52 14 59
E.T. Zwart 85 51 57
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ZWEMEXAMENS IN ZWEMBAD DE WIEKE
Het zwemseizoen 2013 zit er weer op. Gelukkig hebben we ook
tijdens het diploma zwemmen op zaterdag 31 augustus nog van
de zon kunnen genieten. Het was een geslaagde dag, zowel wat
het weer betrof tijdens het afnemen van de examens, als voor de
deelnemers aan het examen, die voor hun diploma gingen
zwemmen: alle 30 deelnemers zijn geslaagd.

De volgende deelnemers hebben hun zwemdiploma in
ontvangst mogen nemen:
Diploma A, de 9 geslaagden zijn:
Silke Alting, Esmeé Hogenbirk, Britt Leeuwerik, Sem van
Oosten, Xavier v/d Spek, Nikita Prins, Mark Timmerman,
Kilian de Vries, Maike Welsink

Diploma B, de 9 geslaagden
Annelie Brakels, Patricia
Mensvoort, Lennart Koopman,
Danielle te Velde, Rozanne te

zijn:
Heijne, Fredrike van
Lauren Ooasting, Denise Prins,
Velde, Romy Weggemans

Diploma C, de 8 geslaagden
zijn:
Emma Bremer, Jeffry Idema, Britt Kaijser, Ruben van Klinken, Naomi Rengers, Ryan Sanders, Sanne
van Santen, Dinand v/d Veen

Survival 1, de hiervoor geslaagde is: Nina v/d Veen
Survival 3, de 3 geslaagden hiervoor zijn:
Lisa Dijkstra, Melanie Scheven, Laura Tjeerdsma

Namens het bestuur: iedereen van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma.
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 21 september naar:

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 10 ronden + 2 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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KOFFERBAKMARKT ’T VOLK VAN GRADA
De leden van de Drentse vereniging ’t Volk van Grada organiseren op zondag 15 september bij haar
museum boerderij “de Nabershof” aan het Noordeind 21 in Emmen al weer de laatste
kofferbakmarkt van dit seizoen.
Iedereen die nog gebruikte spullen wil verkopen, kan bij zijn auto een plekje krijgen van 5 meter.
Deze plek kost € 5,= meer meters à € 1,= per meter.
De markt is van 09.00 – 15.00 uur of uitloop. Inruimen vanaf 08.00 uur
Ook handelaren in gebruikte spullen zijn van harte welkom.
Opgave voor deze markt graag bij Roelie tel 06-18066502
e-mail g.j.h.dorgelo@ziggo.nl
Op deze dag is het clubgebouw “Oes Hoes” geopend voor een kop koffie of een hapje en een
drankje.
Namens de organisatie,
Gerrit Dorgelo

HENK TER HORST EXPOSEERT TOT 1 OKTOBER BIJ
COLLECTIE BRANDS.
Henk ter Horst, geboren in Roswinkel (1937) volgde de
vrije kunst aan academie Minerva te Groningen.
Aansluitend volgde hij de opleidingen voor MO tekenen A en B. Van 1969 tot 1990 was hij docent
beeldende vorming aan de pedagogische academie ‘de Eekhorst’ te Assen. Naast zijn leraarschap is
hij steeds actief geweest als beeldend kunstenaar. Tot de jaren 80 schilderde hij hoofdzakelijk in een
realistische stijl.
Eind jaren 90 begint hij met een serie sterk geabstraheerde schilderijen met als titel: ‘Wolken en
reflecties’. Besmet met het ‘Wad-virus’ zegt Henk: “Je komt er nooit weer vanaf!” Om de
ambachtelijke kant van het schilderen niet kwijt te raken, maakt hij zo nu en dan ook stillevens.

WILLEN DE DADERS ZICH MELDEN A.U.B.
In de nacht van vrijdag op zaterdag nacht, 24 augustus j.l., zijn bij mij de ruiten in gegooid. Mijn adres
is Menpad 56. Mijn kleinzoon was de hele week bij mij en sliep beneden op de bank. Wat een geluk,
dat hij vrijdags weer naar huis is gegaan, anders was dit verkeerd afgelopen voor hem. Ik hoop dat de
daders zich durven te melden. Er is namelijk veel schade aangericht. Ik durf ’s nachts niet te slapen.
Waar gaan we heen in deze wereld.
Mijn telefoon is 06 27912345, mevr. Wagenaar.
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COMPUTER CURSUSSEN
DE BADDE,
NIEUW-WEERDINGE
In samenwerking met SeniorWeb ZO Drenthe organiseert SKW Nieuw-Weerdinge, met
voldoende animo, een aantal computercursussen voor 50 plussers.
1- Windows 7 Internet en E-mail, 8 lessen, kosten € 65,00 incl. boek. Begin 8 oktober 2013
om 13.30 uur. Basis computerkennis vereist.
2- Basiscursus Windows 7 +
om 09,30 uur.

9 lessen, kosten € 70,00 incl. boek. Begin 9 oktober 2013

In overleg kunnen cursustijden misschien veranderd worden.
Voor opgave en meer informatie neem contact op met
Allan Prosser MFC De Badde of Tel: 0653159115

SKW Nieuw-Weerdinge
MFC De Badde
1e Kruisdiep oz 9
7831 BA Nieuw-Weerdinge
Tel: 0591 521733
Email: de.badde@planet.nl

DIT NAJAAR!
Computercursussen voor 50 plussers

Zuid-Oost Drenthe
Voor Senioren!
Door Senioren!
OPEN HUIS
zaterdag
21 september 2013
van 13.30 – 16.00 uur
Holtingerhof
(Emmen/Bargeres)

Leercentra in Emmen en Klazienaveen
Korte cursussen (3 of 4 lessen)
Tablets (iPad en Android)
Social Media: Twitter & Facebook
en verder
Cursussen Windows 7 en 8 (basis en vervolg), Internet en e-mail
(Windows 7 en 8), Orde op uw PC (5 lessen), digitale
fotobewerking met Picasa of PhotoStudio, MS-Office
(de meeste cursussen bestaan uit
8 lessen, eventueel ook ‘s avonds)
Workshops:
(1e week oktober)
Skype, Mappenbeheer/USB/externe harde schijf, Back Ups, Rabo
Internet Bankieren.
Voor aanmeldingen en inlichtingen:
 06-30205277 of 0591-851707
e-mail: secretariaatzodrenthe@swleercentra.nl
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VRIJDAG 8 NOVEMBER 2013
organiseren wij weer een

LAMPIONOPTOCHT
Met medewerking van Drumband Fortissimo uit Coevorden
18.00 uur verzamelen bij De Badde
18.30 uur start de lampionoptocht
Wij zorgen voor lampion, lampionstokje en een traktatie.
Kinderen moeten ZELF batterijen meenemen (AA)
----------------------------------------------------------------------

Naam:

Leeftijd:

Loopt er ouder of begeleider mee? JA / NEE

Opgavestrookje inleveren bij:
Zetveld 101
Drentse Mondenweg 10
Achterdiep 31
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