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PROJECT ‘GEZOND EN FIT OUDER WORDEN’ NIEUW WEERDINGE
Na een succesvolle fittest op 9 februari zijn er inmiddels in de sporthal 2 vervolggroepen gestart met
een 10-weekse beweegprogramma. De groepen bestaan uit gemiddeld 15 deelnemers en zijn
ingedeeld op basis van leeftijd en score bij de fittest. De groepen krijgen iedere week een beweegles
op niveau en twee keer is er gezamenlijk een voorlichting in de kantine over voeding en over
valpreventie. Daarnaast wordt er aan de hand van een boekje ingegaan op het belang van een
gezonde leefstijl. De beweegles is heel gevarieerd. Elke les wordt er aandacht besteed aan oa.
conditie, lenigheid, reactievermogen, coördinatie en spel. We doen dit alles op een speelse manier
waardoor er ook heel veel gezelligheid is tijdens de les. We hopen dat de deelnemers zullen ervaren
hoe goed en gezellig het is om met elkaar in beweging te zijn en te blijven!
Valpreventie
Na dit 10-weekse project start begin mei een cursus Valpreventie. Deelnemers aan de fittest die zich
hiervoor hebben opgegeven krijgen persoonlijk bericht. Ook mensen die niet mee hebben gedaan
aan de fittest kunnen zich opgeven voor deze (gratis) cursus.
Informatie over data en locatie volgen nog!
Meedoen?
Wanneer u na het lezen van dit bericht enthousiast bent geworden en u zich aan wil sluiten bij deze
groepen of meer informatie wilt over het project ‘Gezond en Fit ouder worden’ dan kunt u contact
met mij opnemen!

Eefke Weismann-Hooijer
Buurtsportcoach senioren gemeente Emmen.
Telefoon 06 11 250 789 / e-mail: e.weismann-hooijer@emmen.nl
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
19 Maart
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger Ds. van Elten
26 Maart
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger Ds. A. van
Baptisten gemeente de Open Poort:
19 Maart
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Gastendienst
26 Maart
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. M.Luth

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

Gevraagd: Rommelmarkt spullen.
Wij halen het gratis op.
Tel:0591-521497

Te Koop: 2e hands mooie kleding,
Schwartenbergerstraat 10, Rutenbrock.
Tel: 0049-5934703879
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BRAINSTORMSESSIE NIEUW-WEERDINGE GEZOND!
Beste inwoner, ondernemer, vrijwilliger, sporter of anderzijds betrokkene bij Nieuw-Weerdinge,
Op initiatief van inwoners uit het dorp is er projectgroep voor Nieuw-Weerdinge GEZOND ontstaan.
Nieuw-Weerdinge Gezond is een project vóór en dóór het dorp. Inwoners, ondernemers, vrijwilligers
met ondersteuning van professionals zetten zich in om gezondheid op de kaart te zetten. Gezondheid
in de breedste zin van het woord; Financieel, Voeding, Bewegen, Maatschappelijk, Geestelijk etc.
Graag nodigen we je uit voor een eerste brainstormsessie in de Badde op 10 april aanstaande van
20.00 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur).
Waar gaat het over?
Gezondheid is een actueel en zeer belangrijk onderwerp. Door een gezonde leefstijl hebben we
minder te maken met ziekte, minder gezondheidsproblemen, zijn we gelukkiger én leven we zelfs
langer. Door preventief in te spelen op gezondheid, participeren we langer in de maatschappij en zijn
er minder zorgkosten.
Wie zijn er bij betrokken?
Doordat in Emmer-Compascuum een soortgelijk project van start is gegaan kwam een bewoonster
uit Nieuw-Weerdinge hiermee in aanraking. Ze was direct enthousiast om te kijken of een dergelijk
project ook in Nieuw-Weerdinge haalbaar zou zijn. De eerste geluiden waren zo positief dat door
deze enthousiaste groep mensen het idee geopperd is om een brainstromsessie te houden om een
beeld te krijgen van het draagvlak vanuit het dorp zelf.
Wie worden er allemaal uitgenodigd?
Alle inwoners van het dorp zijn van harte welkom. Ook zijn de scholen, ondernemers, de
sportverenigingen, stichtingen, kerken etc. Kortom iedereen die op welke manier dan ook een link
heeft met het dorp en iets zou willen betekenen m.b.t. het project is welkom.
Wat is het doel?
Het doel van het project is: het onder de aandacht brengen van, én bewustwording creëren bij de
inwoners van Nieuw-Weerdinge tot een gezonde leefstijl. En mensen letterlijk en figuurlijk in
beweging te krijgen. Het koppelen van initiatieven die er al zijn in het dorp op dit gebied, het
ondersteunen van nieuwe initiatieven en het ontwikkelen van initiatieven.

Wie is de doelgroep?
Echt alle inwoners van Nieuw-Weerdinge: kinderen, jongvolwassenen, ouders, bewoners zonder
kinderen, mensen met een beperking, ouderen.
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Wat is de bedoeling van de brainstormsessie op 10 april?
We willen graag peilen of er draagvlak is vanuit het dorp om dit project verder vorm te gaan geven.
Graag willen we met alle aanwezigen nadenken over een passende, inspirerende, creatieve en
aansprekende invulling van het project. We zouden het waardevol vinden als jullie mee willen
denken en doen, zodat het iets wordt van ons allemaal!
Hoe kun je je aanmelden?
Je kunt je opgeven door te mailen naar één van de contactpersonen;
•

je naam;

•

vanuit welke achtergrond je komt;

• en met hoeveel personen je komt.
In verband met de organisatie willen we je vragen dit vóór 3 april te doen.
Voor aanmelden / vragen:
Kun je contact opnemen met:
Kim de Vries
Erik van der Heide
06-30234011
06-57475827
jeugd@dorpenzorg.nl
e.heide@welzijngroepsedna.nl
We hopen op je/jullie aanwezigheid! Met vriendelijke groet, projectgroep Nieuw-Weerdinge Gezond!

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
Zoals jullie in de vorige streekbode konden lezen heeft de gemeente Emmen
een verkiezing van ’T EMMER DOEMPIE VAN ’T JOAR georganiseerd.
Wij van de kledingkringloop hebben ons hier voor aangemeld. We houden U
op de hoogte. Wij gaan gewoon door op de ons ingeslagen weg.
We verkopen kleding voor prijzen van 0,10 tot maximaal 1’50 aan een ieder
die daar belangstelling voor heeft. Wij hanteren geen inkomens grens. Ons
motto isl: we helpen elkaar. Na aftrek van kosten ondersteunen we de
voedselbank in Nieuw-Weerdinge
Herhaalde oproep voor keukentextiel!
We hebben afgelopen periode behoorlijk wat gekregen maar door de grote vraag is bijna alles alweer
weg.
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IJSVERENIGING NIEUW WEERDINGE
Beste leden,
Dinsdag 21 maart houden wij weer ons jaarvergadering voor
de leden. U bent welkom tegen 20.00 uur in het gebouwtje
van ijsvereniging Nieuw Weerdinge.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening.
Verslag secretaris.
Verslag penningmeester en kascontrole.
Pauze.
Aftreden voorzitter.
Verkiezing nieuwe voorzitter.
Verkiezing kascontrole.
Rondvraag.
Afsluiting.
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• Secr. G.J.Soer
• Weerdingerkanaal nz 155
• 7831 HL Nieuw Weerdinge
• Tel: 0591-521367
• Bankrekening:
NL51 RABO 0184 8645 50

E-mail: vriessoer@kpnmail.nl Weerdingerkanaal
zz 145. Hier stond vroeger het gebouw met
het kantoor van de Rijks Kolen Distributie,
afd.Turf. Hier werd de administratie van het
turfvervoer bijgehouden. Later was hier
bouwbedrijf Prins gevestigd, opgevolgd door
de heer B. Hemmen, die de zaak overdeed
aan de heer Meendering.
Die gaf vervolgens het stokje over aan Jan
Tiems sr. En nu zwaait Jan Tiems jr. er de
scepter en drijft er een doe het zelf zaak.
Weerdingerkanaal zz 147. Dit pand werd gebouwd door de Trammaatschappij. Hierin was een
koffiehuis gevestigd bij tramhalte 1. De zaak werd gerund door de heer Klomp, die tevens schilder
was. Hij ging failliet en de zaak werd overgenomen door Stoter. Daarna zat Lammert Otter er in met
een dames- en herenkapsalon. Jacob Wachtmeester heeft er nog enige tijd meubels verkocht,
waarna Trip Baggerbedrijf en Veenker Sokkenhandel er nog enige tijd hun bedrijf hadden.
Weerdingerkanaal zz 148. Onder de naam “de Magneet” had de heer J Muller hier een winkel in
huishoudelijk en aanverwante artikelen. Zijn schoonzoon de heer Nieswaag nam de zaak over en
verkocht het pand enkele jaren later aan de heer W. Hilgen. Deze had er tot 1975 een winkel in vis en
snacks.
Weerdingerkanaal zz 149. De heren Th. en J.T. Muller hadden hier achtereenvolgens een textiel- en
kledingzaak. Daarna werd het pand verhuurd aan de heer R. Idema Jzn. die onder de naam
“Textielhuis Muller” de zaak voortzette. In 1999 werd de winkel opgeheven.
Weerdingerkanaal zz 150. Dit pand heeft een gevarieerd verleden. Architect J.H. Mulder bouwde het
pand en had er tevens een papier en boekhandel. Daarna vestigde zich hier Joh. Schoenmaker. Later
was hier de boek en kantoorhandel van de heer R. Hof gevestigd. In de jaren zeventig werd de zaak
verkocht aan de heer van der Schaar, die de winkel op dezelfde voet voortzette. De volgende
eigenaar, de heer F. Huigen vestigde er een winkel in elektrische apparaten en rookartikelen. Het
assortiment werd later nog uitgebreid met sportvisbenodigdheden. Het bedrijf werd in 1998
opgeheven.
Wordt vervolgd.
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CARNAVALSVERENIGINGEN
NIEUW WEERDINGE
De Uierkruiers

Biertap-FM

Roeg en Stroef

De Kloeckhalzen
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BRABANTFRUIT ELKE DONDERDAG WEEKMARKT TER-APEL
Rode kool
Witte kool
Kool Raap
Rode bieten 2 kilo
Courgette 2 stuks
Mango’s 5 stuks
Bananen 2 kilo

50 cent
50 cent
50 cent
1 euro
1 euro
3,50
1,50

Prei kilo
Komkommer 2 stuks
Kanzi appels kilo
Kiwi 20 grote
Navels 20 grote
Puur sap sinaasappels 35 stuks
Bildstar 10 kilo

98 cent
1 euro
1,98
5 euro
5 euro
5 euro
3,98

Nicola Nieuwe Oogst 5 kilo 5 euro

OP DE VALREEP VAN DE WINTER VLAK VOOR HET VOORJAAR INZET
KEN HET NOG NET: EEN WINTERBUFFET MET SNERT (enzo….)
WANNEER ?
WAAR ?
HOE LAAT ?
KOSTEN ?
VERVOER NODIG ?
DIEETWENSEN ?

VRIJDAG 17 MAART 2017
IN DE JEUGDHAVEN (achter de Protestantse kerk)
OM 18 UUR GAAN WE ETEN, INLOOP VANAF 17:30 UUR
E 10,- PER PERSOON, KINDEREN T/M 12 JAAR E 5,ER IS EEN OPHAAL- EN THUISBRENG SERVICE
GRAAG OPGEVEN BIJ AANMELDEN

OPGEVEN !
KAN T/M 16 MAART BIJ:
*Geertje de Groot: kleinjb56@gmail.com of tel: 0591-354742
*Janneke Boode: jannekeboode@hotmail.com of tel:0591-527446
WELLICHT IS HET EEN IDEE OM IEMAND MEE TE NEMEN , BV. EEN VRIEND, VRIENDIND, ZUS, BROER,
BUURMAN, BUURVROUW WANT GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD EN DIT GELDT ZEKER VOOR EEN
LEKKERE MAALTIJD MET ELKAAR! (en u hoeft niet te koken , zelfs niet af te wassen !)
GRAAG TOT ZIENS BIJ “HET KEN NOG NET BUFFET”
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 18 maart 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.
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PAASVUUR Zondag 16 april 2017 zal SKW Nieuw-Weerdinge samen met de
jeugd van Nieuw-Weerdinge het dorp weer met een
Paasvuur
paasvuurtje verwarmen.
2017
Het paasvuur bevindt zich op de locatie aan het 1e Kruisdiep,
achter het industrieterrein (zie kaart). We zullen in de weer
gaan om materiaal op te halen en u kunt zelf materiaal komen
brengen. Het materiaal wat bestemd is voor een paasbult is
snoeiafval, takken, coniferen en ander hout wat op geen
Industrieterrein
1e Kruisdiep
chemische wijze is behandeld. We accepteren geen boomwortels, kluiten,
of dikke stammen
en
takken. Voorwaarde voor het ophalen is dat men het materiaal op een begaanbare manier klaarlegt,
voor aan de straat, op een geordende wijze.
We vragen voor het ophalen € 15, - per dumper, € 10, - per halve dumper, , € 5, - per aanhanger.
Voor het brengen rekenen we € 5, - per aanhanger.
We krijgen weleens de vraag: waarom moeten we betalen voor het ophalen/brengen van ons
materiaal? Immers, bij het stort in Emmen is het gratis. De redenen:
•

De jeugd is elke zaterdag vrijwillig bezig met het opbouwen van het paasvuur en het
inzamelen van materiaal. Kosten worden gemaakt voor maaltijden en koffiepauzes.

•

Er komt een optocht met een presentje voor de kinderen, dit kost ook geld

•

Vergaderkosten

Het onverbrande materiaal en as moeten worden afgevoerd, dit kost geld aangezien het
chemisch afval is
Hopelijk kunnen wij op uw begrip rekenen. Het is een dorpsevenement en zonder sponsoring, giften
en donaties vanuit het dorp kunnen we een paasvuur niet realiseren.
Bel de contactpersoon voor meer informatie.
De data voor het ophalen en brengen van materiaal staat in onderstaand schema.
•

Zaterdag 25 maart

Zaterdag 1 april

Zaterdag 8 april

Zaterdag 15 april

Brengen en ophalen

Brengen en ophalen

Brengen en ophalen

Brengen

09.00 en 12.00
&
13.00 en 16.00

09.00 en 12.00
&
13.00 en 16.00

09.00 en 12.00
&
13.00 en 16.00

09.00 en 12.00

Tevens komt er een optocht voor de kinderen. Om 19.00 uur verzamelen bij MFC De Badde.
Het paasvuur zal rond de klok van 19.30 uur ontstoken worden.
Contact:
Anja Koops:
Susan Prikar:

SKW Nieuw-Weerdinge
06 50 51 17 52
06 52 66 10 37
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