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                                              Jaargang 30                                                 Nummer: 14        13  maart  2014 

 

 

 

 

ZUIDENVELDTENTOONSTELLING 2014 

Zoals bekend wordt er tijdens het Zuidenveld ook weer 

een optocht gehouden. Daarnaast hopen we dat 

tijdens het Zuidenveld zoveel mogelijk straten versierd 

zullen zijn.  

 

Optochtwagens, bogen, tuinen en versieringen 

 

Thema: Er is geen verplicht thema, iedereen is vrij in het kiezen van een onderwerp. 

 

Aanmeldingen van bogen, wagens, straatversiering en tuinen, kunt u doen bij één van de 

contactpersonen Stoffer Klaas Mulder of Nico van Herpt.  

Telefoonnummers: Nico 521520 of Stoffer Klaas 521364. 

Graag een korte omschrijving van de boog, wagen en of straatversiering in dienen (dit om doublures 

te voorkomen). Hierbij geldt “wie het eerst komt, enz.”.  

 

Indien u wilt dat uw tuin meedoet aan de tuinbeoordeling, dan kunt u zich ook aanmelden bij 

bovengenoemde personen, uiterlijk vóór 15 juni 2014.  

 

De richtlijnen voor optochtwagens, bogen en versiering kunt u terugvinden op onze website. 

Uiteraard staat hierop ook ons muziekprogramma vermeld. 

 

www.zuidenveld.com 

 

 

BEDANKT GONNY EN CARIN!  

Langs deze weg willen wij Gonny Brunia en Carin Bosklopper bedanken, voor hun donatie aan de 

clubkas van Gen-Do-Ju. Namens alle leden en bestuur hartelijk dank voor deze bijdrage, dit naar 

aanleiding van hun deelname aan de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee. 

 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:                       Inleveren kopij:  C. Neef   Weerdingerkanaal ZZ 137 
JRA Meursing Tel 522868   en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

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

 
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

16 maart 

Plaats: Het Anker 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: dhr. Slothouber 

23 maart 

Plaats: Het Anker 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

   

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

16 maart 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Panneman 

  Gastendienst 

23 maart 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Panneman 

 

 

 

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 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 18259308 

 

Gevraagd: Rommelmarktspullen, wij halen het 

gratis bij u op. Tel. 06 40472420 

 

Te huur: Minikraan en minishovel, vanaf €10,- per 

draaiuur. Tel. 06 13194189 

 

Bied zich aan, hulp in de huishouding, jaren 

ervaring. Tel. 522240 

 

Laat uw bomen gratis verwijderen. Tel. 0591 353221 
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Zaterdag 26 april  

Sportpark Nieuw-Weerdinge 

Aanvang 12.00 
 

Willen we dit prachtige toernooi behouden?  

Geef dan nu een team op! 

 

 
 

Aanmelden is mogelijk tot 1 april a.s. !! 
 

Roel de Boer  tel. 522079         

 

Kiny Wachtmeester tel. 521381 

 

rrdeboer@hetnet.nl 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN  

 

De nu geplaatste foto is waarschijnlijk van de vrouwenvereniging op reis 

in de jaren 60 van de vorige eeuw. Wie weet de namen van de dames op deze foto. 

Reactie, 0591 521703 B.B. 

 

 

 

PAASACTIE GEN-DO-JU  

Vanaf 5 maart komen de judoka’s langs de deuren in verband met de 

Paasactie van judovereniging Gen-Do-Ju. Net als vorig jaar verkopen we 

paaseitjes, walnoten, hazelnoten en doppinda’s. De levering zal plaats 

vinden vanaf 9 april. Mocht u vragen hebben over deze actie, dan kunt u 

contact opnemen met John Stavast 06 – 20 02 91 15. Mocht er 

onverhoopt geen judoka bij u aan de deur zijn geweest, dan kunt u ook 

uw bestelling telefonisch aan ons doorgeven.  

 

Bestuur Judovereniging Gen-Do-Ju Nieuw-Weerdinge 
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DONATIE AAN DE MONDENHAL  

In de vorige Streekbode bedankten de dames, Carin Bosklopper en Gonny Brunia,  de sponsoren voor 

hun bijdrage voor de actie “Sport voor sport”.  Een deel van deze bijdrage is ten goede gekomen aan 

de sporthal. Wij, bestuur Mondenhal, willen bij deze graag Carin en Gonny bedanken voor deze 

bijdrage. Wij kunnen het goed gebruiken. Uiteraard vinden wij, net als Gonny en Carin, dat sport 

beoefenen belangrijk is, namelijk  sport;   

• Geeft je vertrouwen in eigen kunnen          

• Verbroederd 

• Is gezond voor lichaam en geest 

• Is goed voor jong en oud         

Bestuur Mondenhal                       

 

 

JAARVERGADERING IJSVERENIGING NIEUW-WEERDINGE 

Dinsdag 18 maart is er weer een jaarvergadering van IJsvereniging Nieuw-Weerdinge voor    hun 

leden. Vanaf 20.00 uur in het gebouw van de ijsvereniging Nieuw-Weerdinge (naast autobedrijf E. 

Bakker). 

Agenda: 

   1 Opening 

   2 Verslag Secretaris 

   3 Verslag Voorzitter 

   4 Verslag Kascontrole 

   5 Verslag Penningmeester 

   6 Bestuursverkiezing 

   7 Pauze 

   8 Rondvraag 

   9 Afsluiting 

 

 

 

TITAN-NIEUWS 

Eerst de uitwedstrijd tegen het hooggeplaatste Hoogezand. In de thuiswedstrijd 

had TITAN tegen hen geen schijn van kans. TITAN kon het spel van de 

Groningers nu echter redelijk bijbenen. De kansen over en weer leidden tot een 

2 – 2 stand, die op dat moment zeker terecht was. Maar aan één 

onachtzaamheid in de verdediging van TITAN had Hoogezand genoeg om de 

volle drie punten op te eisen. 

Maart is de maand van de thuiswedstrijden. Maar liefst vier keer wordt er op eigen terrein gespeeld. 

Eerst de wedstrijd tegen Velocitas. Alweer een ploeg die bovenin meedoet en loert op een 

periodetitel. Tel daarbij de afwezigheid van een aantal basisspelers bij TITAN en dan weet je het wel. 

Weer geen gemakkelijke opgave dus. Niets was echter minder waar. Na een prima eerste helft stond 
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het maar liefst 3 – 0 voor TITAN. Na rust ging TITAN rustig door en liet Velocitas niet meer in het spel 

komen. De eindstand werd, nadat de Titangoalie ook nog twee strafschoppen had gestopt, 6 – 0 voor 

TITAN. Dat geeft vertrouwen voor de volgende thuiswedstrijden: 

 

Zondag 23 maart TITAN – Actief Aanvang: 14.00 uur 

Zondag 30 maart TITAN – TEVV Aanvang: 14.00 uur 

 

U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat! 

 

 

ACTIE LIAN GEISLER VOOR KIKA 

In november startte Lian, na het zien van de film ’Achtste groepers huilen niet’, haar actie om geld in 

te zamelen voor de stichting Kika. Het doel was om 100 euro binnen te halen. Bij dezen laat ze weten 

dat het uiteindelijke bedrag 247 euro is geworden. Ze wil nogmaals iedereen die haar actie gesteund 

heeft hartelijk bedanken.     

 

 

NIEUWS UIT DE TUIN….DE CAMELLIA  

Een stevige groenblijvende struikachtige vaste plant met dikke leerachtige 

ovaalronde bladeren. Het zijn prachtige roosachtige bloemen zoals hier op de 

foto. De kleur is hier niet te zien maar die is heel mooi roze. Het zijn ook 

vooral roze en rode tinten en de bloeitijd is vanaf ongeveer september tot 

eind mei. Het is jammer dat je ze maar weinig ziet maar daar is wel een 

reden voor. Het zijn geen planten van een paar euro en daarbij komt dat ze 

nog wel eens ‘stuk’ kunnen vriezen. Bij strenge 

vorst moet je ze in pakken met doek of 

noppenfolie. Ik heb daarom ook pas sinds twee 

jaar een paar van deze camelia’s en heb daar geen 

spijt van. Wat een mooie bloemen en dat door het ‘zachte’ winterweer in 

deze tijd van het jaar. En ik heb ze niet afgedekt. Om geen risico te lopen 

met bevriezen kun je ze ook in een kuip of grote pot zetten waardoor ze 

bij wat meer vorst naar binnen kunnen of onder bv. een afdak. Door de 

prachtige bloemen zijn ze zeker het geld waard. J. Aay (eventuele reacties: 

Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809) 

 

 

ZOA-COLLECTE: VOOR HULP IN AZIË EN AFRIKA  

Landelijke collecteweek: 23 t/m 29 maart 2014 

Door oorlogen en rampen zijn wereldwijd veel mensen op de vlucht. Voor hen is het elke dag de 

vraag hoe ze aan drinkwater komen, of er eten is, of familie en vrienden nog leven, en wanneer ze 

ooit weer naar huis kunnen. 
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In een aantal landen in Azië en Afrika helpt ZOA vluchtelingen, o.a. slachtoffers van de tyfoon op de 

Filippijnen en Syrische vluchtelingen in Jordanië.  

Van noodhulp tot wederopbouw - zo wil ZOA slachtoffers van een oorlog of van een natuurramp 

helpen. 

Als u aan ZOA geeft, dan geeft u 

- voor schoon drinkwater: de beschikbaarheid van schoon drinkwater spreekt na een ramp of conflict 

niet vanzelf. Het aanleggen van waterputten is de eerste stap op weg naar herstel; 

- voor sanitaire voorzieningen; 

- voor onderwijs: voor wederopbouw van een land zijn goed opgeleide mensen nodig. ZOA werkt aan 

onderwijs, omdat dit een hoopvolle toekomst biedt voor kinderen én voor hun land; 

- voor voedsel en inkomen: voor jezelf kunnen zorgen is belangrijk voor je gevoel van eigenwaarde. 

Met microkrediet, landbouw- en vaktraining krijgen mensen de kans weer een eigen inkomen te 

verdienen; 

- voor onderdak: overnachten in de openlucht is gevaarlijk en slecht voor je gezondheid. Daarom 

bouwt ZOA onderdak voor slachtoffers van natuurrampen en oorlogsgeweld. 

In 2013 heeft ZOA ruim anderhalf miljoen mensen kunnen helpen! 

In alle werkzaamheden besteedt ZOA aandacht aan vredesopbouw en aan gelijke kansen voor 

mannen en vrouwen. 

Meer informatie? Kijk dan op www.zoa.nl. 

 

STICHTING KLEDINGKRINGLOOP NIEUW-WEERDINGE 

Zoals de naam al doet vermoeden: we zijn inmiddels een stichting. 

 

Een vraag die af en toe gesteld wordt; “voor wie is de KledingKringloop nu precies?” 

De opzet van de KledingKringloop, is om een ander van dienst te zijn, door middel van het goedkoop 

aanbieden van spullen. Wie is de ander? Dat bent u, dat ben jij. 

De KledingKringloop, is voor degene die kleding, schoenen en dergelijke nodig heeft.  

En dat heeft iedereen zo nu en dan, dus de KledingKringloop is voor iedereen.  

 

Omdat de kleding, schoenen en dergelijke tegen een zeer gering bedrag word verkocht, komen er zo 

links en rechts vragen binnen, wat er met het geld, dat binnen komt gebeurd.  

U brengt kleding, een ander koopt dit en vervolgens gaat het geld naar de voedselbank  

(wat overblijft na aftrek van de kosten). U helpt een ander door het brengen van kleding, een ander 

heeft daar baat bij en dat kan voor weer iemand anders een groot verschil maken.   

Het is een Kringloop wat begint met het brengen van Kleding. 

 

U kunt ons vinden in de Rank op de volgende dinsdagen  

van 11.00 uur tot 16.00 uur; 

 

25 maart 

8 april   en  22 april 

13 mei  en  27 mei 
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Als u al eens eerder een kijkje heeft genomen zult u zien, dat er gekozen is voor een andere 

opstelling. De kleding, schoenen en dergelijke staan nu nog ruimer opgesteld, zodat u nog beter iets 

van uw keuze kunt vinden. 

 

Als u uw kasten opruimt en nog handdoeken, twee persoonsdekbedden en tweepersoons 

onderlakens heeft liggen; wij hebben er behoefte aan. Evenals aan baby- en kinderkleding. 

  

U mag het brengen op de dinsdagen in de Rank of na een telefoontje naar; 

Marleen Middel,  Vennen 37 Tel 527351 

Gretha Bos,   Mandebroek 2 Tel 521600 

  

Ook al bent u niet van plan om direct iets te kopen, kom gerust eens langs op de bovenstaande data. 

U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen.  

 

 

JONGELUI AAN HET OPRUIMEN 

Op woensdag 26 februari heeft een groep jeugdigen uit dit dorp de 

pannakooi opgeruimd en al het afgevallen blad bij elkaar geveegd en 

verwijderd. 

Ook werd de afwateringsgoot vrij gemaakt van vele kruiwagens zand, 

zodat de afvoer van regenwater geen probleem meer is. 

Het ligt in de bedoeling om binnenkort de skatebaan aan te vegen. Deze 

ligt bezaaid met glas, waardoor het niet verantwoord is om er te 

rolschaatsen of te skaten. 

Ook hier zijn de afwateringsgoten dichtgegroeid met onkruid en ligt er veel zand in. Met zo’n 

enthousiaste groep vrijwilligers moet ook dit geen probleem zijn om ook 

hier even de handen uit de mouwen te steken.  

Op de foto staan v.l.n.r.: Milan Duursma, Tim Kollmer, Mario Mihalj, 

Richard Grijsen, Arjan Luiten, Dylon Meijering, Marcel van der Tuuk, 

Robin Dragstra, Kevin Stratingh, Jasper Jansen, Tom Fransen, Brendan 

Blom en Michael Dummer. In de kruiwagen zit Joep Moleman. Remon 

Barenkamp heeft ook flink meegeholpen, maar staat niet op de foto. 

Brendan Blom, Arjan Luiten en Albert Bos hebben enkele weken 

geleden meegeholpen om sneeuw te scheppen bij de Badde, zodat de 

mensen die aanwezig waren op de feestavond van de A.N.B.O. hun auto 

veilig konden bereiken. Dank aan jullie allen voor het meehelpen bij al 

deze klusjes. Top. 

Luuk Rengers, burgerstraatcoach. 
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VVN Afd. Nieuw-

Weerdinge 

 

"BOB AAN TAFEL" IS EEN GROOT SUCCES! 

 

Veilig verkeer Nederland heeft in overleg met VVN afdeling Nieuw-Weerdinge een actie gehouden, 

om de verkeersveiligheid te vergroten, d.m.v. viltjes op tafel te leggen bij Partycentrum Viper en Café 

De Harmonie met daarop de tekst BOB. 

Diegene die moet rijden, pakt het viltje en vult z'n naam en adres in op het viltje, daardoor ding je 

mee in de prijs en laat je zien wie de BOB is van het gezelschap aan tafel. Deze gebruikt dan geen 

alcohol houdende drankjes! 

 

VVN afd. Nw-Weerdinge en Partycentrum Viper feliciteren 

Mevrouw Kampman met haar prijs, zij heeft gewonnen en daardoor  € 50,-- te besteden bij Viper. 

 

Mevr. Kampman heeft hier op 2 maart j.l. 

gebruik van gemaakt. 

 

De prijs werd overhandigd door dhr. R. 

Meursing van VVN afd. Nw-Weerdinge. 

 

Kijk voor meer op: www.vvnnww.nl 

 

 
_________________________________________________________________ 

 
Stichting Activiteiten ’t Koppeltje organiseert m.m.v. Zwembad “De Wieke” 

ZATERDAG 31 MEI 

ZESKAMP  
Aanvang: 10.00 uur tot ??? 

Locatie: Terrein Zwembad “De Wieke” 

Kosten: 5 euro p.p. inclusief consumptie 

 

Voor opgave en meer informatie kunt u kijken op onze site 

www.t-koppeltje.nl 
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VERDERE VOORBEREIDINGEN VOOR SEIZOEN 2014 

De jaarrekening over 2013 van zwembad de Wieke is ingeleverd 

bij de gemeente en deze wordt, naar het zich laat aanzien, ook 

nu weer goedgekeurd. Het arbeidscontract met badmeester Tim 

Vogelzang gaat in per 16 maart. Vrijwilligers zijn nu al volop 

bezig met allerlei werkzaamheden voor het komende seizoen. Het snoeiwerk rondom het bad, en de 

verdere groenvoorzieningen, wordt door vrijwilligers in de voorbereidingen voor het seizoen onder 

handen genomen. Zodat de borders er, net als in de afgelopen seizoenen, netjes en goed verzorgd 

uitzien voor de opening van het zwemseizoen. Een zwembadseizoen dat over 6 weken, op zaterdag 

26 april vanaf 13.00 uur, alweer begint. 

De bijdrage van de gemeente Emmen uit het “Knelpuntenbudget 2013” is geïnvesteerd in grondig 

onderhoud en reparatie van de gehele waterbehandelingsinstallatie, in controle en onderhoud van 

de afdek-kleden kast, in het opnieuw beitsen van de houten schuur, in nieuwe tegelvloeren in de 2 

grote kleedhokken, in nieuwe zitbankjes in alle kleine kleedhokjes en in het met een afsluiter dichten 

van een zeer groot lek, waardoor het waterverbruik terugliep van 5.600 m³ naar 2.200 m³. De deuren 

en de hendels van de kleine kleedhokjes zullen nog van een nieuwe coating worden voorzien, evenals 

de beide zandfilters. Dit alles is en wordt gedaan, daar waar het kon en kan, met hulp van de inzet 

van vrijwilligers. Vrijwilligers, die ook in het komende seizoen weer onmisbaar zullen zijn bij onder 

andere de schoonmaak, bij de activiteiten, bij het onderhoud en in de kiosk. Wij zijn u hierbij ook 

nodig, dus aarzel niet en meldt u aan. Aanmelden als vrijwilliger kan tijdens de voorverkoopdagen 

van de abonnementen, bij een van de bestuursleden en gedurende het seizoen bij de kiosk.   

De voorverkoop van de abonnementen is op donderdag 3 april van 18.00 tot 20.00 uur en op 

zaterdag 12 april van 10.00 tot 14.00 uur. Tijdens deze dagen kunt u uw kind(eren) opgeven voor 

zwemlessen. Kinderen, opgegeven voor zwemles A, moeten minimaal 5 jaar zijn op 1 mei 2014. Alle 

zwemlessen dienen in één keer betaald te worden op de dag van opgave. Bij instroming later in het 

seizoen wordt het gehele seizoen in rekening gebracht.  

U vindt op onze website het inschrijfformulier voor de abonnementen. Ook alle datums van de 

activiteiten kunt u daar vinden, evenals de aangepaste openingstijden, de nieuwe entreeprijzen, het 

informatieboekje en alle sponsoren met een reclamebord en alle deelnemers  aan de “club van 50”. 

Het adres van de website is: www.zwembad-dewieke.nl. Het inschrijfformulier voor de abonnementen 

zal in de volgende Streekbode worden geplaatst. De inschrijfformulieren voor zwemles worden 

ingevuld bij opgave in de badmeesterpost. 

We willen het belang van zwemlessen in ons eigen zwembad nog eens benadrukken. De voordelen 

heeft u in (een eerdere editie van) het zwembad-informatieboekje kunnen lezen, evenals vorig jaar in 

de Streekbode. Toch vinden wij het belangrijk u nogmaals daarop te wijzen: vaak is het zwembad bij 

de kinderen al bekend en daarom vertrouwd en eigen, het lessen met klasgenootjes kan een 

positieve invloed hebben, er zijn over het algemeen geen reiskosten en reistijd, er is geen wachtlijst, 

het is kleinschalig en vergeleken met menig andere zwemlesaanbieder zijn de kosten laag. En niet 

onbelangrijk: door te zwemlessen in ons eigen zwembad laten we de noodzaak en het belang van het 

in stand houden van het zwembad zien. 

 



De Streekbode  -  13 maart  2014 
 

 

 

 

 

11

Ook willen we u nogmaals melden dat zwembad de Wieke deelnemer is in de participatiewebshop 

van de gemeente Emmen. Ouders met een laag inkomen kunnen in deze webshop producten 

bestellen voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Op 

www.participatiewebshop.emmen.nl staan de precieze voorwaarden en het aanvraagformulier. Voor 

zwembad de Wieke kunnen er in die webshop, indien u ervoor in aanmerking komt, o.a. 

abonnementen aangevraagd worden en ook het deelnemen aan de zwemlessen A, B of C, waarbij 

opgemerkt moet worden dat zonder geldig abonnement geen opgave voor zwemlessen mogelijk is.  

 

En we willen ‘sport voor sport’ bedanken voor hun donatie aan het zwembad. Wij vinden dit een 

geweldige actie van de beide vrouwen. Zowel de grote inzet en de prestaties van Carin Bosklopper en 

Gonny Brunia op de Weissensee, alsook de donatie van “sport voor sport” aan het zwembad. Heel 

erg bedankt dames!  

 

Het bestuur van zwembad de Wieke 

 

IJSBREKERDAG 

18 februari 2014 

 

Zoals de titel al zegt is deze middag bedoeld om het ”IJs te breken” 

tussen de leerlingen van de beide scholen en om kennis te maken met 

het thema van dit jaar: “Na pesten komt spijt!” 

De leerlingen gaan samenwerken door middel van verschillende 

spelopdrachten, die betrekking hebben op o.a. pesten, respect en het 

ontbreken hiervan. 

 

Bij binnenkomst in de Mondenhal, krijgen de leerlingen prachtige nieuwe shirts aan met op de 

achterkant het logo van het Kleve project: de vredesduif en het gebroken hart. 

Deze worden bij iedere ontmoeting gedragen door de leerlingen. 

 

Ginie van het Kleve comité, vertelt wat we deze middag gaan doen. En wat er verder nog op het 

programma staat voor de groepen 8. 

Ze vraagt ook aan de leerlingen of zij weten wat het thema is van dit project. 

Iris, één van de leerlingen, weet hier het antwoord op: Pesten! Inderdaad en de bedoeling is dat we 

ons meer bewust worden van de gevolgen. 

 

Het spel waar we mee beginnen is petje op, petje af. Er wordt een vraag gesteld en daarbij hebben 

de kinderen keuze uit twee antwoorden. Doormiddel van petje op of petje af, kiezen de kinderen een 

antwoord. Enkele vragen die voorbijkomen: Hoeveel kinderen worden op de basisschool gepest? (1 

op de 6). Als je over iemand roddelt heb je dan respect voor hem/haar? (Nee). Dit jaar gaan we ook 

naar het Memory Museum in Nijverdal, in welke provincie  ligt Nijverdal? (Overijssel).                                                                                      
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De jongens blijken het “sterkst“ te zijn in het kiezen van goede antwoorden en de winnaar is Niklas 

Aeilkema. 

 

Verdeeld over twee groepen doen de kinderen daarna een estafettespel en een vertrouwenspel. 

Hierbij worden twee kinderen aan elkaar gekoppeld, één van De Bentetop en één van ‘t Koppel. 

Samen gaan ze een parcours afleggen, één geblinddoekt en begeleid door de ander. 

 

Bij het estafettespel krijgen de kinderen kaartjes met verschillende stellingen, ze moeten deze zo snel 

mogelijk in de goede mand doen. 

 

De vijf keuzes zijn: Racisme, oorlog, pesten, plagen en discriminatie. Het bepalen van welke stelling 

bij welke mogelijkheid hoort, valt niet altijd mee. Bijvoorbeeld wat is nou pesten en wat is nou 

plagen? Als je hierover informatie zoekt zijn er duidelijke verschillen... maar dat neemt niet weg dat 

plagen soms voor iemand voelt als pesten. 

 

Winnaars van de eerste ronde: Groep Rood: Daphne Duursma, Christiaan Platen,  

Niek Rademaker, Henri Stavast, Mike Veen, Niklas Aeilkema 

 

Winaars van de tweede ronde: Groep Geel: Daniëla Ananias, Jarno Stavast, Lennard Hummel, Sanne 

Veldman, Nick Zwiers. 

 

Alle kinderen krijgen nog een armbandje. De opdruk ‘You are Good’, staat symbool voor respect. Jij 

bent goed zoals je bent, laten we de verschillen tussen mensen omarmen. De armband is een 

initiatief van de “You are Good” company en ondersteunt goede doelen als de Kindertelefoon en 

Sensoor om pesten bespreekbaar te maken en te voorkomen. 

 

 

 

PLAYBACK 50+ DE “LŐSSE VOGELS” 

Omdat er allerlei verhalen en geruchten de ronde doen over onze groep, dat wij zouden stoppen met 

optreden even het volgende. Wij stoppen niet met optreden, wij vliegen niet meer ergens anders 

heen, maar treden alleen nog op in de Badde. Of als er clubs of verenigingen zijn, die eens een 

optreden van ons willen, dan kan dat altijd in overleg, maar dan wel in de Badde. Dus mensen, die 

ons een warm hart toedragen, wij blijven er nog steeds voor jullie. 

Met vriendelijke groet van ons allemaal de “lősse vogels”. 

Tevens is onze dichte aanhanger te koop (521796). 
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IN GESPREK MET ……KRISTIAN GROOTEN 

Op dinsdag 21 januari werd Kristian tweede op het Nederlands kampioenschap voor jonge slagers. 

Deze Young Butchers Competition 2014 wordt jaarlijks georganiseerd door de 

Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie in samenwerking met de 

vakopleiding voor slagers SVO. De wedstrijd werd gehouden in Rijswijk. Reden 

om eens wat meer te weten te komen over Kristian en deze wedstrijd. In de 

keuken van slagerij Dijkstra kwamen wij in gesprek. 

Hoeveel deelnemers deden er mee en hoe kwam jij daartussen? Er waren 8 

deelnemers opgegeven waarvan er drie zijn afgehaakt. Bleven er dus vijf over. 

Alle deelnemers worden opgegeven door school. We volgen allemaal een 

slagersopleiding en mogen niet ouder dan 24 jaar zijn om aan deze wedstrijd 

mee te mogen doen. 

Wat voor opleiding volg je en hoe oud ben jij? Ik volg de opleiding productiemedewerker slager in 

Groningen, de opleiding duurt twee jaar en ik zit in het tweede jaar. De volgende stap is winkelslager 

en daarna chef-slager. Ik ben 20 jaar, ga één dag in de week naar school en de rest van de week werk 

ik bij Gerard en Willeke . 

Wat moest je precies doen? De wedstrijd bestond uit drie onderdelen: 1. Het uitbenen van een 

runderstomp, binnen een half uur. 2. Het maken van iets creatiefs van drie kleine stukjes vlees en 

verschillende groenten. En als laatste het maken van een gevuld braadstuk of een gevulde rollade. 

Voor deze laatste onderdelen hadden we elk één uur de tijd. Alle drie de onderdelen werden 

gezamenlijk gestart en vond plaats in één ruimte. We stonden achter elkaar elk aan een tafel. Ik 

stond vooraan en dat vond ik wel zo prettig. Het vlees en de groenten lagen klaar en daar kon je dan 

een keuze uit maken.  

Hoe ging dat met jouw en hoe kom je aan de creatieve ideeën? Het uitbenen ging heel goed. Ik was 

na 20 minuten klaar en tevreden. Het tweede onderdeel ging ook goed. Het laatste onderdeel was 

wel een beetje stressen. Toen werd ik een beetje moe. Ik was ’s morgens al om 5.00 uur weggegaan. 

Om 10.15 uur zijn we begonnen en om 15.30 uur waren we klaar. Om 17.00 uur kregen we de 

uitslag. Willeke en Henriët hebben me geholpen met het creatieve deel. We wisten een half jaar van 

tevoren wat de opdrachten ongeveer waren. Ik heb er ook voor geoefend op school en bij Gerard. Ik 

kreeg tips en aanwijzingen van Gerard, Willeke en van begeleiders op school.  

Was je zenuwachtig? Ik wel zenuwachtig en voor het uitbenen stond ik best te trillen op mijn benen. 

Maar dit onderdeel ging hartstikke goed en dan valt de spanning wel van je af. Ik wist dat ik op dit 

onderdeel één van de beteren was want dat is ook het werk dat ik bij Gerard. Die andere jongens 

doen dat werk niet. Ik ben ook één van de weinigen die werkt bij een zelfslachtende slager. 

Wat heb je gewonnen? Een grote beker en een plek in het Nederlands team. Ik ben reserve en mag 

mee naar de Europese wedstrijd in Zwitserland, op 12 en 13 september. Volgend jaar is deze 

wedstrijd in Frankrijk en daar mag ik zelf als deelnemer aan meedoen. Ik mag, samen met de twee 

andere jongens, meedoen aan een trainingstraject van 16 dagen. Dit gebeurt op locaties van school 

in Zwolle, Wageningen of in Best. Vanuit school krijg ik alle medewerking om aan het trainingstraject 

mee te doen en mijn uren bij Gerard te kunnen werken.  

Kristian, Van Harte Gefeliciteerd met deze prestatie en veel plezier en succes in de toekomst. 
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 Hand en spandiensten 

Wij bieden diensten aan voor allerlei klusjes in en rondom huis. 

Te denken aan:  

Elektrische aansluitingen bv lampen, stopcontact, stekker vervangen van 

huishoudelijke apparaten. Reparatie waterleidingen. Afvoer enz.…… 

Lekkende kranen vervangen. 

Reparatie van sloten of vervangen. 

Timmerwerkzaamheden, schilderwerk. 

 

Opruimen van schuur, zolder, huis en afvoeren naar de stort. 

Tuin opruiming en snoei werkzaamheden + afvoeren naar de stort. 

Mocht u om nog andere zaken verlegen zitten bel dan gerust,  

in goed overleg kan veel geregeld worden. 
 

Telefoon nummer : 0628885211 
 

Wij horen graag van u, 

Maris 
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      BINGO    
 

Wilt u gezellig een avond naar de Bingo? 

 

 

Kom dan zaterdag 15 maart 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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Grandioze feestavond met accordeongroep 

Con Affetto 

    

    

    

    

    

    

    

    

In “In “In “In “De Badde” te Nieuw WeerdingeDe Badde” te Nieuw WeerdingeDe Badde” te Nieuw WeerdingeDe Badde” te Nieuw Weerdinge    
Op zaterdag 29 maart 2014 
Wij beginnen om 19.30 uur 
Zaal open om 18.45 uur     

 

Entree is € 3, 00. Kaarten verkrijgbaar in “De Badde” 
Tevens is er een verloting met mooie prijzen. 

Inlichtingen 0591-353356 
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KWALITEIT VOOR WEINIG 

 

JUDO & JIU-JITSU te NIEUW-WEERDINGE  
 

 

Heb je vroeger altijd aan JUDO en/of JIU-JITSU gedaan en ben je alweer een 

tijdje gestopt.  

Ook als je nog nooit aan JUDO gedaan hebt maar het lijkt je een leuke sport.  

Heb je weer eens zin om te beginnen grijp dan nu je kans…… 

     
Iedereen vanaf 5 jaar met en/of zonder JUDO en/of JIU-JITSU ervaring is 

van harte welkom bij: 

GEN-DO-JU, Mondenhal te Nieuw-Weerdinge 

 

Elke woensdag :        18.00 u – 19:00 u – JUDO (5 jaar t/m 9 jaar) 

         19.00 u – 20.00 u – JUDO (9 jaar t/m 15 jaar) 

      20.00 u – 21.00 u – JUDO / JIUJITSU (15 jaar en ouder) 

       

Heb je het financieel niet zo breed, dan kan door de Gemeente Emmen jouw 

contributie worden betaald. Dit kan of via jeugdsportfonds of via de Participatie 

webshop Gemeente Emmen. Kijk op de website www.gendoju.nl naar de 

voorwaarden. 

 

Kinderen tot 15 jaar € 8,50 / maand, vanaf 15 jaar  € 12,50 / maand  

 

Spreekt dit je aan, kom dan elke woensdagavond trainen. Mocht je geen ervaring 

hebben en lijkt het je toch leuk, ook dan ben je van harte welkom. Tot dan!!! 

 

Voor vragen kun je terecht bij: 

John Stavast, voorzitter Judovereniging Gen-Do-Ju 

Mobiel  06 – 20 02 91 15 
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Werkzoekend?  

werkzoekend: wel of geen baan, wel of geen uitkering, zzp-er of ondernemer 

 

ALLE werkzoekenden uit de regio zijn van harte 

uitgenodigd! 

Samen Werken aan Werk (SSSWWWaaaWWW) 
Wat is SWaW? 
SWaW is een particulier initiatief van, voor en door werkzoekenden om elkaar op weg 

te helpen naar (betaald) werk. 

Wat doet SWaW? 
1. Het voor jezelf duidelijk maken: 

- Wie ben ik? 

- Wat kan ik? 

- Wat wil ik? 

- Wat zijn mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt? 

- Hoe bereid ik mij voor op een sollicitatie? 

Dit doen wij samen, maar krijgen ook externe ondersteuning voor bijvoorbeeld het gebruik 

van Social Media en voor workshops en lezingen. De wekelijkse MaMoKo netwerk 

bijeenkomst (de ‘sollicitatieclub’). Minimaal 1 keer per maand themabijeenkomst:  

31 maart 2014 met gemeente Emmen en TDC van half 10 tot half 12 in de Badde te Nieuw-Weerdinge 

 

2. Het opzetten van werkervaringsplaatsen (vrijwilligerswek of werken met behoud van 

uitkering) 

Bijvoorbeeld: 
-  (Dorps-)Tuinproject, moestuin en/of bloementuin (Noabertuun) 

- Open eettafel (met gebruik van groente uit eigen tuin) 

- Noabershop 

 

Waar is SWaW? 
Waar?    MFC De Badde , Eerste Kruisdiep o.z 9, Nieuw-Weerdinge 

Wanneer?   Iedere maandag van 9.30 uur tot 11.30 uur 

Toegang?  Gratis 
*) 

Bereikbaar via: swaw@demonden.info of swaw@kpnmail.nl 
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