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INDRUKWEKKEND BEZOEK AAN BERGEN-BELSEN
Zaterdag 1 september hebben een veertigtal jongeren en enkele
volwassenen een bezoek gebracht aan voormalig concentratiekamp
Bergen-Belsen in Duitsland.
Om 7.00 uur vertrok de bus uit Nieuw-Weerdinge en rond 11.00 uur
kwamen ze aan op de plaats van bestemming. Eerst volgde er een
korte inleiding door Roelof Kleve, één van de initiatiefnemers van
deze excursie. Hij vertelde een stuk geschiedenis van het kamp
en benadrukte nogmaals wat er kan gebeuren als men elkaar
niet in ieders waarde laat.
Vervolgens gingen de jongeren naar het museum waar o.a. een
film werd vertoond waarop was
te zien hoe verschrikkelijk het
leven in het kamp was voor de
gevangenen.
Tot slot gingen het gezelschap naar buiten, het voormalig kampterrein
op. Veel aandacht was er voor de verschillende
"bezienswaardigheden", met name het graf van Anne Frank maakte
veel indruk.
De jongeren waren zeer geïnteresseerd en stelden vele vragen.
Eigenlijk was de tijd te kort op het kamp volgens hen.
Op de terugweg is er een stop gemaakt in Haselüne waar na het
indrukwekkend bezoek aan het
voormalig concentratiekamp kon karten
en er werd met elkaar een patatje gegeten. Rond 20.00 uur was de groep
terug in Nieuw-Weerdinge, een hele ervaring rijker.
Het bezoek aan Bergen-Belsen is mogelijk gemaakt door een bijdrage van
Id€€ voor de buurt, het SKW Nieuw-Weerdinge en Plaatselijk Belang.
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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 SandersStap. Tel. 06 18259308

Te koop: onkruidbestrijding met
roundup, mollen bestrijding,
sloten opschonen en zaag-,
snoei- en tuinonderhoud.

Aankomen lopen, wit/zwart
katertje. Voor info kunt u bellen
met: 06 54930292

Tel. 06-31082919, dhr. Wieringa

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
16 september
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Schippers
23 september
Plaats: Het Anker
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
De King’s Kids op zondag is weer begonnen.
Elke zondagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur.
1e zondag van de maand vanaf 9.00 uur.
Ook is er weer meisjesclub, elke dinsdagavond.
Van 18.00 uur tot 19.00 uur, voor meisjes van 4 t/m 8 jaar.
Van 19.00 uur tot 20.00 uur, voor meisjes vanaf 9 jaar.
Je bent van harte welkom om eens te komen kijken!
Inlichtingen King’s Kids; Linda Alting, 0591 52 16 94
Inlichtingen meisjesclub; Anita de Vries, 0591 52 10 15
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16 september
Plaats: de Open Poort
9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum
23 september
Plaats: de Open Poort
9.30 uur, voorganger: ds. Bosscher

BALLENHONDJE, FLORIS!
Op een mooie zonnige vrijdagavond ging Floris samen
met zijn baasje mevr. Romp op visite bij hun buren, de
tennisvereniging Nitec. En als je op visite gaat dan neem
je soms wat mee voor je gastheer en/of dame. Floris nam
wat mee.
Floris is een Welsh corgi Cardigan, een hondenras
afkomstig uit Wales en oorspronkelijk gefokt als vee
drijver. Elke dag maakt hij een fikse wandeling. Vaak gaat
de route achter de tennisvelden langs en Floris is er als de kippen bij om de ballen, die over het net
zijn geslagen, tussen alle bomen en struiken terug te vinden. Soms wel 4 op een dag. Thuisgekomen
worden de ballen netjes verzameld in de speciale ballenmand.
Omdat de mand toch aardig vol begon te raken leek het Floris deze vrijdagavond een geschikt
moment om de 32 ballen aan de buren terug te geven. De ‘tennisburen’ bedankten Floris op hun
beurt met een pak heerlijke hondenkoekjes.
GB.

VERLOTING HET ANKER TIJDENS DE JAARMARKT
De prijzen voor de verloting, zijn aangeboden door:
•

Woninginrichting Wachtmeester

•

Slager Meems

•

Slager Dijkstra

•

Bakker Bos en

•

Bakker Eshuis

Hartelijk dank hiervoor.
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SKW Nieuw-Weerdinge
organiseert een

op

vrijdag 12 oktober 2012
in

De Badde
van 20.00 uur tot 22.30 uur
Met o.a. Sieraden, Make-up, Manicure, Pedicure
Hebbedingetjes, Tassen, Lingerie, Tattoo’s,
Piercing, Icoon Behandeling, en nog veel meer.
Om 21.30 uur een Spectaculaire Verrassing.
Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje en veel
gezelligheid.
Uw entree bewijs van € 2,50 is tevens
1 Kopje Koffie/Thee Gratis
uw lotnummer voor de verloting om 22.15 uur.
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GREPEN UIT HET VERLEDEN
Middenstand in Nieuw-Weerdinge. Vervolg Tramwijk

Eerst nog enkele vergeten middenstanders aan de Tramwijk z.z.
Op Nr. 55? T. Bosklopper met een olieballenkraam. Aan de Tramwijk z.z. nr. 168 woonde Berend
Kremer met een groente- en fruitzaak. Daarna vestigde hier zich W. Harder.
Voor de oorlog stonden aan de Tramwijk z.z. drie cafe's n.l.: café Akker, café Hofman (deze twee
heb ik al eerder genoemd) en het derde café was van H. Schadenberg. Later was er ook nog café
Wachtmeester op z.z. nr. 88. Voor 1940 zijn de cafe's Hofman en Wachtmeester afgebrand, in de
jaren zestig van de vorige eeuw is het café van Akker afgebrand.
Aan Tramwijk n.z. hebben ook enkele neringdoenden gewoond. Op n.z. 15 woonde L. Lodenstein
met een galanterie. R. Trip had een melkhandel op n.z. 19? Motorhuis Bakker begon aan de Tramwijk
n.z. 51 in 1967.
Foto
Het Groene Kruisgebouw aan de Tramwijk omstreeks 1960. Deze is geopend in 1955 en weer
gesloten in 1984. De benzinepomp van Wolf is nog niet verplaatst naar het Noordveenkanaal.
reactie 521703 B.B.

BEDANKT!!!
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, bloemen en cadeau’ s, die we mochten ontvangen voor ons
50 jarig huwelijk.
M.v.g.
Sietse en Jannie Alting.
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?
Kom dan zaterdag 15 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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RINKJE VEENSTRA ZIET SARAH!!!!
Als u dit leest,
Is het grote feest al geweest!
Dat Rinkje Veenstra van het Achterdiep,
op 3 september SARAH heeft gezien!!!!!!

AFSCHEID FRITS WOLTERS
Op zondag 26 augustus heeft Buurtvereniging Siepelveenwijk aftredend voorzitter Frits Wolters in
het zonnetje gezet en hem en zijn vrouw bedankt voor alles wat ze vele jaren voor de
buurtvereniging hebben gedaan.
Nadat hij bijna 30 jaar als voorzitter van Buurtvereniging Siepelveenwijk actief is geweest vond Frits
Wolters het welletjes. De voorzittershamer is overgegaan naar Grietje Naber. Veel activiteiten
vonden plaats onder het voorzitterschap van Frits.
Het Nieuwjaarsontbijt in januari, de fietstocht met aansluitend BBQ in de zomer, de dropping in de
herfst, de kegelavond in het najaar en voor de kleintjes de sinterklaasviering in december, hij heeft ze
allemaal meerdere keren mede georganiseerd.
Vaak werd dankbaar gebruik gemaakt van het huis, de tuin of schuur annex ontmoetingsruimte van
de familie Wolters. Frits (samen met zijn Willy) was ook de spreekbuis namens de buurt naar de
gemeente Emmen.
Zo hebben we daardoor nu bij gladheid onze ‘eigen ‘
strooidienst. Hoort de gemeente het als de berm kapot
is en ook de schade aan de weg en het betonpad van 2e
kruisdiep worden gemeld.
Wij, de leden van de buurtvereniging, respecteren het
besluit van Frits Wolters en hopen dat hij nog vele jaren
als gewaardeerd buurtgenoot deel zal nemen aan de
buurtactiviteiten, daarnaast hopen we natuurlijk dat
Sint Nicolaas Siepelveenwijk zal blijven vinden!!
Frits en Willy bedankt !!
Namens buurtgenoten en bestuur Siepelveenwijk.
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Gezellige muziekavond
Zaterdag 29 september 2012
In “de Badde” te NieuwNieuw-Weerdinge
Met medewerking van

DansDans- en stemmingsorkest

“Gain Idee”
Accordeon, keyboard en zang

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
8
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FIETSTOERCLUB TOERLUST 30 JAAR
Al weer een jubileum te vieren in Nieuw-Weerdinge en dit keer was er feest in één van de schuren
van de firma Potze. Bij binnenkomst was duidelijk te merken dat de stemming er goed in zat. Het
ideale moment om een aantal vragen te stellen aan de secretaris Jan de Vries, die al 30 jaar zijn
functie vervult. Ik werd echter eerst verwezen naar de speciale tak binnen de vereniging, ‘de Free
Bikers’, uit Emmer-Compascuum. Onder aanvoering van ‘Appie Ragebol’ (artiestennaam) uit Emmercompascuum werden er door de leden aan het bestuur twee banieren, vlaggen, aangeboden. (Zie
foto)

Hoe hebben jullie je ingekocht binnen deze
vereniging?
Ingekocht? Niks ingekocht, zij hadden ons nodig! Ha,
Ha. Wij zijn een club van 17 mountainbike
fietsvrienden en hebben ons 3 jaar geleden
aangesloten bij Toerlust. Het bevalt ons prima.
Dat het hen prima bevalt is wel duidelijk te zien en te
horen. Via dit clubje terug naar de secretaris.

Wie waren de oprichters en wat was de
aanleiding?
Er werd al veel gefietst in Nieuw-Weerdinge door een
man of 6 en we fietsten allemaal alleen. Jan
Schoonbeek en ik vatten toen het idee op om een
georganiseerde club op te richten zodat we ook
samen konden fietsten en een tocht organiseren.

Hoeveel leden hadden jullie toen en nu, zijn er ook vrouwen lid?
In het begin waren er zo’n 50 leden, dit is wel eens teruggezakt naar 26, nu zitten we op 44 leden
waarvan twee vrouwen uit Emmer-Compascuum.

Wat zijn de activiteiten?
Jaarlijks gaan we een weekend weg. Dit jaar gaat er een grote groep mee naar België. In dat weekend
wordt in Limburg het WK fietsen op de weg gehouden en daar gaan we dan naar toe. In november
organiseren we een mountainbiketoertocht vanuit ’t Haantje. Verder nog een gezamenlijke tocht
voor de leden, dit hebben we vanmorgen ook gedaan. En we trainen meerdere keren per week.

Wat zijn de hoogtepunten in de historie?
Dat is toch wel de gesponsorde tocht vanuit Verona geweest. In 1987 zijn we in 6 dagen teruggefietst
naar Nieuw Weerdinge. We hebben toen 10.000 gulden opgebracht voor de te bouwen sporthal. Het
viel ons tegen dat er zo weinig mensen aan de kant stonden maar toen we in Nieuw Weerdinge
kwamen stonden er echt veel mensen ons op te wachten. De uitzendingen via de radio, waarop we
elke middag te horen waren, had heel wat te weeg gebracht. Dat was geweldig. Ook de
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wielerwedstrijden die we ongeveer 15 keer in Nieuw Weerdinge hebben georganiseerd, samen met
de Handelsvereniging, waren een hoogtepunt. Een hoogtepunt deze week was de uitreiking van de
nieuwe jubileumkleding door onze 3 sponsoren. Postmus Administratie en Advies, Tieks Tweewielers
en Autobedrijf Garage Grooten vormen al jaren onze sponsoren en daar zijn we zeer tevreden en
content mee.

Zijn er nog leuke anekdotes?
Ja zeker. Eén van onze leden had eens zijn ketting eraf. Dit gebeurde in een afdaling. Een ander lid
zei: waarom stap je niet op je fiets?, dan rol je zo naar beneden! O, ja zei hij, dat is ook zo en stapte
op zijn fiets. Iemand anders vult aan en vertelt over de keer dat ze stonden te koffiedrinken en er een
auto wegrolde. Jan er toen in de sprint achteraan ging in de veronderstelling dat er niemand in zat,
maar toen hij er bijna was, stapte de chauffeur uit. En tijdens een inschrijving voor een toertocht
stonden Meinie Brunia (lengte 1,98 m) en Henk Suelmann (lengte 1,65m) naast elkaar toen de man
achter de tafel vroeg: Zijn jullie broers? Ja, zei Henk, we zijn een tweeling!

Wie kan er geen banden plakken en wie vertelt de schuinste moppen?
Henk Wolters! Een ander lid aan de tafel reageert op de tweede vraag en zegt: Jan de Vries

Wie is het oudste lid en wie is het jongste lid?
Ab Schimmel is 69 jaar en Tim Koote is 25 jaar.

Wanneer wordt er weer eens een wielerwedstrijd in Nieuw Weerdinge georganiseerd?
De eerste jaren niet, het kost ontzettend veel tijd, geld en energie.

Wil je nog iets toevoegen?
Dat we een leuke club blijven houden en dat we gevrijwaard mogen blijven van ernstige ongelukken.
Verder hebben we altijd veel lol, het is echt leuk. We zetten elkaar voor schut, maar we kunnen het
van elkaar hebben. Kijk voor nog meer info op www.ftctoerlust.nl
GB

ZWEMEXAMENS IN ZWEMBAD DE WIEKE
Het zwemseizoen is alweer afgelopen. Met veel regen en ook hele
mooie en warme zomerdagen. Gelukkig hebben we ook tijdens het
diploma zwemmen op zaterdag 1 september nog van de zon kunnen
genieten. Het was een geslaagde dag, zowel wat het weer betrof, als
voor de deelnemers aan het examen die voor hun diploma gingen
zwemmen: alle deelnemers zijn geslaagd!
De volgende deelnemers hebben hun zwemdiploma in ontvangst mogen nemen:
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Diploma A, de 12 geslaagden zijn:
Ruben Goeree, Mandy Hendriks, Patrick Hendriks, Patricia Heyne, Marieke Jetten, Denley Klinker,
Benjamin Lageman, Nathanaël Lageman, Frederike van Mensvoort, Denise Prins, Rozanne te Velde,
Romy Weggemans
Diploma B, de 9 geslaagden zijn:
Dyon Blom, Armando Draayer, Danieck Faber, Jeffry Idema, Matthijs van der Kam, Tim Kaijser, Sanne
van Santen, Dilana v/d Veen, Dinand v/d Veen
Diploma C, de 9 geslaagden zijn:
Jarno Baron, Nienke Brunia, Lynn Diepstra, Marlies van Elten, Kayleigh de Goede, Brandon Rutten,
Rick Stavast, Bart Timmerman, Ricardo Versteeg
Zwemvaardigheid 1, de 2 geslaagden zijn: Nina v/d Veen en Elise Timmer
Zwemvaardigheid 2, hiervoor is geslaagd: Daniëlle Aalderink
Zwemvaardigheid 3, de 3 geslaagden zijn: Melissa Aalderink, Melanie Scheven en Lisa Dijkstra
Survival 1, afgenomen op 26 juli, hiervoor zijn de volgende 4 deelnemers geslaagd:
Chirella Helder, Jearelle Minnaar, Melanie Scheven, Laura Tjeerdsma.
Survival 2, afgenomen op 31 augustus, hiervoor zijn de volgende 5 deelnemers geslaagd:
Lisa Dijkstra, Chirella Helder, Jearelle Minnaar, Melanie Scheven, Laura Tjeerdsma.

Namens het bestuur: iedereen van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma.

KUN JIJ ALS JONGERE WEL EEN STEUNTJE IN DE RUG GEBRUIKEN?
Inmiddels ben ik al een geruime tijd werkzaam in Nieuw-Weerdinge als buurtwerker van
Welzijngroep Sedna. Daarnaast heb ik ook uren voor het individueel coachen van jongeren, als
jongerencoach.
De jongerencoach is er voor iedereen van 12 t/m 23 jaar. Ik kan met je meedenken over de vragen
die je hebt- en je ondersteunen bij dingen waar je mee zit. Dat kunnen heel praktische dingen zijn,
zoals school en/of werk, huisvesting en geldzaken; maar eigenlijk kan het over alles gaan wat jou
maar bezighoudt. Samen kijken we op welke manier ik jou het beste kan helpen en welke
oplossingen er zijn voor jou situatie.
Wil je in contact komen met mij? Bel of mail me dan!
Groeten,
Kim de Vries
06-30234011
k.devries@welzijngroepsedna.nl
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Wanneer:
Waar:
Tijden:
Kosten:

Zondag 23 September
Nabij voetbalkooi/park
12:00 uur – 17:30 uur
€2,- p.p. (inclusief na afloop br.
Hamburger + frisdrank)
Doelgroep: 12 +
Minimaal 4 deelnemende teams
Maximaal 15 deelnemende teams (VOL=VOL)

Meedoen?
Teamvoorwaarden:
1. Er is een teamcaptain.
2. Team bestaat uit 8 bewoners uit Nieuw-Weerdinge
(waarvan er 2 minimaal 21 jaar moeten zijn)
Je kunt je team opgeven t/m 15 september bij Kim de Vries:
k.devries@welzijngroepsedna.nl
06-30234011(sms/telefonisch)
Vermeld hierbij alle namen en leeftijden + teamnaam. Daarnaast de
contactgegevens van de teamcaptain!

Georganiseerd door: de bewoners van De Stobbe & de buurt
straatcoaches in samenwerking met het SKW & Welzijngroep Sedna.
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VOLLEYBALTOERNOOI DE STOBBE IN SAMENWERKING MET SEDNA EN DE
BUURTCOACHES
Een stralende zon, 8 teams en 2 volleybalvelden waren het decor voor de eerste editie van het
Stobbe volleybal toernooi in Nieuw Weerdinge. Een volleybaltoernooi dat is opgezet door bewoners
van de Stobbe in samenwerking met de buurtcoaches en Sedna.
Het doel van het toernooi is om de verstandhouding tussen de jeugd en de buurtbewoners te
verbeteren.
De jeugd was massaal te vinden voor dit toernooi en trad aan met 5 teams. Er waren 2 teams
aanwezig van buurtbewoners en er was 1 combinatie team van de politie, buurtcoaches en Sedna.
Het werd een gezellige en sportieve middag, met aan het eind van de middag de finale tussen team
autodrop en de stobbe2, waarbij team autodrop als overwinnaar uit de bus kwam.
Tijdens de prijsuitreiking kregen zij dan ook de wisselbeker uitgereikt, want het is de bedoeling om
hier een jaarlijks terugkerend toernooi van te maken.
Tijdens het toernooi werd goed duidelijk dat ondanks de strubbelingen tussen jeugd en
buurtbewoners het wel degelijk mogelijk is om samen een gezellige en sportieve middag te beleven.
De volledige einduitslag van het toernooi was als volgt. : 1 autodrop; 2 de stobbe 2; 3 tepellikkers; 4
de stobbe 1; 5 Lucky jumpers; 6 powergirls; 7 team BPS; 8 team jogi.
Op 23 september wordt er in het kader van de burendag door de bewoners van de stobbe in
samenwerking met de buurtcoaches en Sedna een zeskamp georganiseerd voor de jeugd en voor
andere belangstellenden. Verdere informatie hierover volgt nog.
Tot slot gaat onze dank uit naar: Harold Lever, Jan de Vries, Jan Groenewold, de
koninginnevolleybalcommissie, de sporthal.
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LEERLINGEN PCBS DE BENTETOP DUURZAME ONTWERPERS VAN DE TOEKOMST!
Leerlingen PCBS De Bentetop duurzame ontwerpers van de toekomst!
Dit najaar opent Het Drents Museum de deuren van een geheel nieuw kindermuseum. Om deze
gebeurtenis kracht bij te zetten heeft het IVN Consulentschap Drenthe in opdracht van de Provincie
Drenthe het educatieprogramma ‘Het genie van Vinci’ opgezet. Zo’n honderd leerlingen van vier
basisscholen in Drenthe hebben de afgelopen weken keihard gewerkt aan dit project. Ze werden
uitgedaagd om het meest duurzame apparaat van de toekomst te ontwerpen. Afgelopen maandag
en dinsdag heeft een jury deze
ontwerpen beoordeeld en een
winnaar gekozen. De leerlingen van
PCBS De Bentetop wisten de
jury te overtuigen van hun
ontwerptalent!
Deze laatste weken voor de zomer
werkten de leerlingen hard
aan het project. Aan de hand van
een verhalend ontwerp over
Leonardo da Vinci afgewisseld met
proefjes, ontdekten de
leerlingen veel over ontwerpen en
duurzaamheid. Met de
opgedane kennis maakten ze
vervolgens een ontwerp van
een duurzaam apparaat voor de
toekomst. Op maandag 16 en
17 juli beoordeelde de jury (bestaande uit medewerkers van het IVN, de NAM en het Drents
museum) op school de ontwerpen. PCBS De Bentetop uit Nieuw Weerdinge ontving de jury in hun
‘Leonardo da Vinci’museum en presenteerde zeer innovatieve ontwerpen. Zij mogen dan ook dit
najaar het Kindermuseum openen! De overige deelnemende scholen (OBS mr. Siebering uit Nieuw
Balinge, OBS Schuilingsoord uit Zuidlaren, en Het Blokland uit Noordscheschut) ontvangen een
prachtig Energiespel van de NAM en mogen volgend schooljaar een bezoek brengen aan het
Kindermuseum.

AFSLUITING 10E KLEVE-PROJECT: SPONSORZWEMMEN VOOR WARCHILD
Vrijdagmiddag 6 juli is het 10e Kleve-project afgesloten in zwembad De Wieke. De laatste activiteit
van dit jaar was het sponsorzwemmen voor Warchild. Het jubileumjaar was een bijzonder jaar waarin
teruggegaan werd naar het allereerste begin van het Kleve-project. Net als 10 jaar geleden gingen de
kinderen uit de groepen 8 van de beide Nieuw-Weerdinger basisscholen op bezoek naar Buchenwald,
een concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog. Omdat ook nu nog veel mensen in
oorlogsgebieden leven, was de afsluitende inzamelingsactie voor Warchild, om kinderen in
oorlogssituaties te steunen.
De groep 8-ers van ’t Koppel en de Bentetop gingen langs ouders, familie, bekenden en buurtgenoten
om hun te zwemmen baantjes te laten sponsoren. Mevrouw Petra Pastoor, vertegenwoordigster van
Warchild, had tijdens een gastles uitgelegd dat voor elke 12 euro één kind in een oorlogsgebied de
mogelijkheid geboden kon worden naar school te kunnen. Zo konden de Nieuw-Weerdinger kinderen
Warchild helpen de oorlog uit een kind te halen. Ruim 40 kinderen en een tweetal comitéleden
zwommen daarom zo veel mogelijk baantjes om zo veel mogelijk kinderen weer naar school te
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kunnen helpen. Voor ruim 200 kinderen werd dit bereikt. Aan Warchild kon na afloop een cheque
van maar liefst 2500 euro worden aangeboden. Een geweldig resultaat! Dank daarvoor aan alle
sponsoren, aanmoedigend publiek en vooral de zwemmers natuurlijk.

De groep 8-ers, mevr. Pastoor en dokter Kleve ,trots op de cheque

HET KAARTSEIZOEN 2011/2012 IN DE BADDE GEEFT DE VOLGENDE UITSLAG
Uitslag klaverjassen:
1 Thomas vd Veen 191.2002 punten
2 Henk Huizing 189.766 punten
3 Andries Visser 187.530 punten
Poedelprijs Pieter v.d. Molen 174.294 punten.
Uitslag van het jokeren:
1 Mevr. A Goeree 1450 punten
2 Grietje Rengers 1497 punten
3 Willy Wolters 1523 punten
Poedelprijs Willy Hummel 2062 punten.
Op 6 september start het nieuwe kaartseizoen, lijkt het u ook leuk, speel gerust een keertje mee,
gezelligheid is troef.
Voor meer informatie kunt u bellen met Jantje Super tel: 0591 522156 en/of
Ina Middel tel: 0591 522393 .
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WIJKVERPLEEGKUNDIGE MARJOLEIN LIPPOLT
VAN ICARE STELT ZICH EVEN VOOR.
Mijn naam is Marjolein Lippolt en ik ben als
wijkverpleegkundige werkzaam voor wijkteam NieuwWeerdinge/ Roswinkel. Samen met mijn collega’s verlenen
wij met een met ons team verpleging en verzorging bij
mensen thuis, overdag en ‘s nachts. Met ons wijkgerichte
team kunnen we heel flexibel en klantgericht inspelen op
de wensen van de klanten en werken we intensief samen
met andere zorgaanbieders in de wijk, zoals de huisarts en
de apotheek. In het wijkteam zijn alle specialisaties op het
gebied van verzorging en verpleging aanwezig, zodat – wat
voor zorgvraag iemand ook heeft – ons wijkteam dit kan
regelen. Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het
vaandel.
Hoe kunt u mij bereiken?
Voor al uw vragen met betrekking tot persoonlijke verzorging, verpleging of andere vragen ben ik op
donderdagochtend aanwezig in de oneven weken in de Badde tijdens het infohuus van 9.45 -10.45
uur. Ook kunt u mij of een collega van het wijkteam bereiken op ons rechtstreekse telefoonnummer:
(0522) 27 97 49, dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 7.00 -17.00 uur.

MTC DE HONDSRUG STEUNT SIGRID’S GARDEN MET OPEN TOERRIT
MTC De Hondsrug houdt op zaterdag 15 september weer haar jaarlijkse Open Toerrit. De Emmer
motortoerclub heeft zich ten doel gesteld om elk jaar een toertocht te houden voor een goed doel.
Dit jaar komt de gehele opbrengst ten goede aan inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen. Vorig jaar
werd 675 euro bijeengebracht voor het Hospice in Emmen. Iedere motorrijder kan zich voor deze rit
inschrijven. Alle deelnemers betalen 7,50 euro als inschrijfgeld.
Sigrid’s Garden is een initiatief van Jaap Boer. Zijn dochter, Sigrid Boer, verloor op 20 juni 2008 op 27jarige leeftijd de strijd tegen kanker. “Zij was een warme persoonlijkheid met grote vriendenkring bij
wie alles en iedereen ertoe deed. Niets en niemand was onbelangrijk.”
Inloophuis Sigrid’s Garden, gevestigd aan de Weerdingerstraat 252c in Emmen, is een
ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten en/of nabestaanden. Sigrid’s Garden
wil helpen de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te handhaven door het bieden van een plek waar
iedereen, die geconfronteerd wordt of werd met kanker, terecht kan voor een praatje, een luisterend
oor, steun, ontspanningsmogelijkheden, creatieve activiteiten en themabijeenkomsten.
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De start van de toerrit is tussen 9.30 uur en 10.30 uur bij Motorhuis Bakker in Nieuw-Weerdinge. De
finish is bij McDonald’s in Emmen. Alle deelnemers worden ontvangen met koffie en koek. De ruim
200 km lange toertocht voert voor het grootste deel door Nederland en een stukje door Duitsland.
De rit biedt een overdaad aan natuurschoon en mooie toerwegen. Onderweg zijn er voldoende
mogelijkheden ingepland om de inwendige mens te verzorgen.
De route is alleen verkrijgbaar in Garmin-formaat. Er zijn computers aanwezig om de route over te
dragen op het navigatiesysteem. Ook zijn er leden van MTC De Hondsrug aanwezig die vooraan
willen rijden. Het is mogelijk zich van te voren al aan te melden en/of de route op te vragen bij
henk.kroezen@ziggo.nl. Zie voor meer info www.mtcdehondsrug.nl.

BEDANKT BEDANKT BEDANKT!!!
Langs deze weg, wil ik allen nog bedanken voor de vele bezoekjes, die mij zijn gebracht tijdens mijn
ziekenhuisverblijf. Ook tijdens de 6 weken revalidatie in de Horst. Bedankt voor de vele kaarten en
bloemen en de grote fruitmand, die ik van mijn trouwe maatjes van de Hondenclub “de zwervers” uit
Ter Apel heb mogen ontvangen. En niet te vergeten Bert Gringhuis en Elzo Pruim, voor hun
geweldige steun, die ze me elke dag gaven. In de vorm van een wandeling of gesprek, dat heeft mij 6
weken lang erg goed gedaan. Jullie waren voor mij “de rots in de branding”. Een dikke 10 met een
gouden griffel voor jullie Elzo en Bert.
Hartelijk dank.
Jans en Jek

TITAN-nieuws
Het nieuwe seizoen is alweer in volle gang.
Voorafgaand aan de competitie werden eerst een aantal bekerwedstrijden
gespeeld. Tegen Muntendam en Gasselternijveen werd met respectievelijk 4 - 1
en 3 - 2 gewonnen. De wedstrijd tegen ter Apel '96 ging helaas met 3 - 1
verloren. TITAN werd tweede in de poule, helaas net niet genoeg om door te
mogen bekeren.
De eerste competitiewedstrijd werd TITAN direct behoorlijk op de proef gesteld. Tegenstander
Stadskanaal miste vorig jaar op een haar na het kampioenschap en promotie. Stadskanaal kwam snel
uit de startblokken en drong TITAN terug in de verdediging. Deze hield echter lang stand. Halverwege
de tweede helft moest TITAN toch buigen en kwam met 1 - 0 achter. In het laatste gedeelte van de
wedstrijd ging het roer echter om. Met een paar aanvallende wissels ging TITAN vooruit voetballen.
Deze speelwijze werd vlak voor tijd beloond met de gelijkmaker. Het zwaarbevochten punt ging mee
naar Nieuw-Weerdinge.
De eerstvolgende thuiswedstrijden zijn:
Zondag 23 september TITAN - SVV '04 Aanvang 14.00 uur
Zondag 7 oktober TITAN - TEVV Aanvang 14.00 uur
U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat!
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AAN DE INWONERS VAN NIEUW-WEERDINGE. JEU DE BOULES
Van Plaatselijk Belang de mededeling, dat de Gemeente bereid is een jeu de boule baan aan te
leggen op het Beertaplein, waarschijnlijk op het grasveld naast de jeugdsoos met 2 banen. Mij is
gevraagd deze sport te promoten.
Mijn vrouw en ik zijn beide al meer dan 25 jaar bij de jeu de bouleclub “De Emmese Boule” aan de
Meerdijk en ik beleef met mijn vrouw veel plezier aan deze sport.
Ik ben bereid liefhebbers de spelregels bij te brengen en ook de tactiek van het spel.
Het is een spel voor jong en oud, maar wel overwegend door ouderen gespeeld.
Geinteresseerden kunnen zich opgeven bij de Badde. Als het ingericht en gereed is zijn leden van de
Emmese Boule wel bereid om demonstraties te geven.en zelfs lessen.
Ook U kunt dan volop meespelen om kennis te nemen van dit prachtige spel.
Je moet natuurlijk eerst het spel gespeeld hebben, alvorens enthousiast te worden.
Het is een spel, dat buiten wordt gespeeld in de gezonde buitenlucht. Er zullen bankjes worden
geplaatst om het aantrekkelijker te maken. Ook bent u natuurlijk welkom om het spel te oefenen op
de Meerdijk. De banen liggen aan de noordkant van het stadion van de BVO Emmen
Wanneer u nu al wilt oefenen is er na overleg met de jeu de boule club in Emmen een mogelijkheid.
Geef dit dan aan mij door.
Liefhebbers, belangstellenden kunnen zich opgeven bij de Badde.
T.z.t. kan dan een vereniging opgericht worden.
A. Naber Weerdingerkanaal z.z. 11 7831 AA Nieuw-Weerdinge
E-mail: Naber82@zonnet.nl Tel: 521427
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