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WAANZINNIG WEEKEND WEERDINGERMOND GOED VERLOPEN 
  
Met een groot aantal toeschouwers werd het 2e Waanzinnig Weekend Weerdingermond 
donderdagavond ingeluid met een mooie vuurwerkshow.  
Op vrijdagavond was het de beurt aan Bouke en Nick en Simon. Op de foto is te zien dat het talrijke 
publiek met volle teugen genoot van de diverse optredens. 
  
Zaterdagavond het vervolg van het Waanzinnig Weekend. Op zondagmorgen werd er in de feesttent 
een gezamenlijke kerkdienst gehouden waarna het 's middags de beurt was aan tal van lokale 
artiesten. 
  
De organisatie heeft te kennen gegeven dat er volgend jaar een Waanzinnig Weekend 
Weerdingermond 3 komt. 
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KERKDIENSTEN 
 
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 
20 juni 
Plaats: Roswinkel 
  
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. Van Elten 
27 juni 
Plaats: Het Anker 
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. Hekman 
 
Baptisten Gemeente De Open Poort: 
20 juni 
Tijd: 9.30 uur, spreker: ds. Pflaum 
 Gastendienst 
 
27 juni 
Tijd: 9.30 uur, spreker: dhr. Pot 
 
 
 
 
NIWETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste toneelvrienden 
  
Zoals ieder jaar zijn wij als toneelgroep alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe 
toneelseizoen. Dit jaar zijn de data van optredens 19 en 20 november 2010 en 5 februari 2011 in “De 
Noorderbak” te Roswinkel.  
 
Het toneelstuk “Kaomers” is geschreven door Herman van der A en de kosten zijn € 6,00 per persoon. 
Ook zal er als vanouds een playback optreden zijn, en 19 en 20 november is er live muziek aanwezig. 
Dus genoeg redenen voor een gezellig avondje uit. 
 
Kaarten zijn vanaf 1 juli te reserveren bij A. Schimmel 0591522493 of E-mail  niweto@kpnplanet.nl 
  
 
Het bestuur NiWeTo 
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Zwembad De Wieke, verslag van het zwemseizoen tot nu toe 
 
Tot het moment van dit schrijven (5 juni) zijn er in totaal 179 abonnementen verkocht en zijn er voor 
de zwemlessen 45 deelnemers. Ook zijn de 20 vrijwilligers bijna klaar met het rondbrengen van de 
ruim 400 donateurkaarten en het werven van nieuwe donateurs. Hierbij willen we de vrijwilligers, alle 
donateurs en alle gevers van giften dan ook heel hartelijk bedanken voor hun hulp en steun aan het 
zwembad. Mochten we u niet thuis hebben getroffen en wilt u zich aanmelden als donateur, dan kan 
dat bij de kiosk. Ook zullen we 3 juli op de jaarmarkt aanwezig zijn, waar u zich ook kunt aanmelden.  
 
Op de website www.zwembad-dewieke.nl kunt u terecht voor een overzicht van en informatie over de 
te organiseren activiteiten door de activiteitencommissie, zoals o.a. de Zwem4Daagse, de 
zwemmarathon die op zaterdag 21 augustus plaats zal vinden met randactiviteiten en het “fiets ‘m d’r 
in” spektakel van zaterdag 4 september.  
 
De bezoekers van het zwembad hebben het ongetwijfeld al opgemerkt: er is een nieuwe kassa. Op de 
oude kassa konden geen bezoekers, deelnemers aan activiteiten en artikelen worden geregistreerd. 
Door een bijdrage van het Knelpuntenfonds van Emmen Revisited en het Plaatselijk Belang, heeft het 
bestuur deze kassa kunnen aanschaffen zonder eigen kosten, waarvoor we beide organisaties bij 
deze nogmaals hartelijk willen danken.   
 
Wat ons brengt op het volgende voor het bestuur zwaarwegende punt: 
Emmen Revisited is samen met andere organisaties bezig met een dorpsprogramma om te kijken 
waar en hoe Nieuw-Weerdinge leefbaar gehouden kan worden, door o.a. het zwembad en de sporthal 
overeind te houden. Dit alles is te lezen in de nieuwsbrief die uitgegeven wordt. In de nieuwsbrief van 
mei 2010 werden enkele reacties op stellingen en vragen gepubliceerd.  Een van de gepubliceerde 
reacties was:  “het zwembad moet behouden blijven voor Nieuw-Weerdinge. Het zwembad in Ter Apel 
is een stuk goedkoper, we moeten onszelf niet uit de markt prijzen”. Wij kunnen hierop antwoorden dat 
het zwembad in Ter Apel, evenals het bad in Valthermond, een gemeentebad is, wat wil zeggen dat 
de desbetreffende gemeente alle kosten voor zijn rekening neemt.  
 
Zwembad De Wieke krijgt, evenals de zwembaden in Erica en Emmercompascuum, van de gemeente 
Emmen een bijdrage van € 13.341,- in de exploitatiekosten. De totale exploitatiekosten zijn € 61.000,- 
volgens de begroting, het verschil van bijna € 50.000,- zal de stichting zelf moeten bekostigen uit o.a. 
de abonnementenverkoop, de zwemlessen, de kioskomzet, de opbrengsten van activiteiten, de 
bijdrage van sponsoren, de club van 50 deelnemers en vrije giften. In het informatieboekje, wat in 
beperkte oplage bij de kiosk te verkrijgen is, worden de inkomsten en uitgaven over 2009 nader 
uitgesplitst. 
Helaas staan 2 sponsoren met een foutieve naam in dit informatieboekje vermeld, waarvoor onze 
excuses. Op de website is het boekje ook te downloaden en daarin is deze fout hersteld. 
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Rest ons te melden dat het seizoen veel te koud begonnen is. Daar waar vorig jaar in totaal 9.551 m³ 
gas nodig was om het water te verwarmen, staat de gasmeter nu na ruim 4 weken al op 8.299 m³, we 
hopen dan ook op een lange, warme zomer. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met iemand van het bestuur:  
Belinda Helder, Jannet Hofman, Tjitske Katuin, Teunie Perdok, Johnny Scheven 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
VOLKSTUINEN IN NIEUW-WEERDINGE 
 
Het voorjaar is dan toch eindelijk begonnen. 
Lekker in de buitenlucht bezig zijn met groenten, fruit en bloemen. 
Voor de echte liefhebbers hebben we nog enkele stukken van  100 en 200 m2. 
Heeft u vragen bel dan met 521618  Gerke Plooy. 
 
 
 
UITNODIGING INLOOPAVONDEN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 
 
 
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor één van de inloopavonden over het 
bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Emmen. 
U bent welkom tussen 17.00 en 20.30 uur op: 
 
maandag 7 juni in het Sociaal Cultureel Centrum't Schienvat, 
Heidebloemstraat 4 te Erica; 
dinsdag 15juni in het Veenpark, Berkenrode 4 te Barger-Compascuum; 
woensdag 23 juni in het Multifunctioneel Centrum De Badde, Eerste 
Kruisdiep OZ 9 te Nieuw-Weerdinge. 
 
Wat is een bestemmingsplan? 
In een bestemmingsplan staat precies omschreven wat er op een bepaald grondgebied mag 
plaatsvinden: landbouw, woningbouw, recreatie, horeca, enzovoort. Ook staan in 
Bestemmingsplannen bouwregels, zoals de maximale hoogte en oppervlakte van bouwwerken. 
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Waarom? 
Het bestemmingsplan Buitengebiedwordt momenteel geactualiseerd. Op dit moment zijn er 77 
verschillende en verouderde bestemmingsplannen voor het buitengebied. De Actualisatie van het 
bestemmingsplan Buitengebied moet leiden tot één nieuw samenhangend beleidskader voor het 
totale buitengebied, dat ook weer voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Op de website 
www.emmen.n1/buitengebied vindt u een 
kaart met de gebieden die onder het nieuwe plan vallen. 
 
Welke informatie? 
Op dit moment is de inventarisatie van het buitengebied grotendeels afgerond. Het Resultaat bestaat 
uit inventarisatiekaarten van de belangrijkste thema's: agrarische bouwvlakken, wonen, water, 
verkeer, recreatie, natuuur en landschap en zoneringen. De kaart van de niet-agrarische bedrijvigheid 
is nog niet klaar. 
 
Karakter inloopavonden 
Tijdens de inloopavond wordt geen centrale presentatie gehouden. Wij tonen kaarten met daarbij een 
toelichting op de achterliggende overwegingen om tot de voorgestelde keuzes te komen. U kunt rond 
lopen, de plannen en kaarten bekijken en vragen stellen. Ook kunt u uw op- en aanmerkingen 
doorgeven op de plannen, zodat wij nog eens kritisch naar deze punten kunnen kijken voordat wij het 
concept ontwerp 
bestemmingsplan afmaken. 
 
Vervolg 
Na de inloopavonden worden de inventarisatiekaarten verwerkt tot een concept ontwerp 
bestemmingsplan. Deze wordt na de zomer ter inzage gelegd en naar de erkende overlegpartners 
gestuurd. In de rubriek Emmen Officieel in De Zuidenvelder en op www.emmen.nl wordt eind 
augustus/begin september bekendgemaakt wanneer het concept ontwerp bestemmingsplan ter 
inzage ligt. 
 
 
FIETSEN GRAVEREN 
 
23 juni 2010 Nieuw-Weerdinge 9:00 - 17:00 uur Centrum 
 
 
 
WIJNGENOT.                    
 
Aapmensen en wijn. 
 
Wist je dat wijn al bestond in de tijd dat er nog dino’s op de aarde rondliepen?  
 
De allereerste aapmensen ontdekten al snel dat gegiste druiven een wonderlijke drank opleverden. 
Hoe ze dat ontdekt hebben weten we niet precies. Waarschijnlijk was het gewoon toeval. 
Een logische verklaring is dat die mensachtigen druivenvoorraden aanlegden in een holletje onder de 
grond, om er in de winter nog van te kunnen snoepen. Ze zullen wel op hun neus hebben gekeken 
toen ze ontdekten dat hun moeizaam bijeengespaarde druiven waren gaan gisten. 
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Maar toen ze er vervolgens van proefden zullen ze wel gejuicht hebben: het was wijn geworden. Bij 
het drinken merkten ze al snel dat het niet alleen lekker smaakte, maar dat ze er ook vrolijk van 
werden en dat ze voor even hun zorgen vergaten. 
Nu weten we dat dat komt door de alcohol die erin zit. Maar tot en met de middeleeuwen vonden de 
mensen wijn maar een mysterieuze drank. Ze begrepen maar niet hoe dat goedsmakende vocht hun 
stemming zo kon veranderen.  
Voor hen was het allemaal net zo vreemd als de donder, de bliksem en de regenboog.  
 
Vineuze groeten van Rien. 
 
 

 
TITAN-nieuws 
 
Het heeft helaas niet zo mogen zijn. In de slotfase van de competitie dwong 
TITAN op miraculeuze wijze een plek in de na-competitie af. Hierdoor kon alsnog 
de degradatie naar de 2e klasse worden voorkomen. De eerste horde was een 
dubbele ontmoeting met FC Wolvega. De thuiswedstrijd werd door TITAN met 2 
– 1 gewonnen. In de return in Wolvega trok de thuisploeg met 1 – 0 aan het 

langste eind, waardoor strafschoppen de beslissing moesten maken. FC Wolvega was in deze 
strafschoppenserie beter en gaf TITAN het nakijken. 
De ploeg van TITAN zal volgend seizoen een heel ander gezicht krijgen. Uiteraard blijft een aantal 
vaste waarden in het eerste elftal spelen, maar de selectie zal worden aangevuld met een aantal 
talentvolle jeugdspelers. Met elkaar zal worden gebouwd aan een nieuw team dat het dus in de 2e 
klasse gaat proberen. In het nieuwe seizoen zal onder andere de klassieker tegen Valthermond weer 
op het programma staan. 
 
 
SPELDRIEDAAGSE NIEUW-WEERDINGE 
 
Op 17,18 en 19 augustus wordt wederom de speldriedaagse voor de basisschooljeugd georganiseerd. 
Dit jaar gaan we proberen een camping te bouwen. 
We hebben hier voor nodig: 
• lakens, oude kleden  
• oude gereedschappen zoals hamers en zagen  
• Spijkers 
• vuurkorven 
 
Hebt u dit over, dan kunt u dit afgeven in De Badde of contact opnemen met Ginie de Vries. Tel: 06 
27557923 
 
Alvast hartelijk dank. 
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BESTUURSWISSELING UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER 
 
In de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de uitvaartvereniging De Laatste Eer heeft de heer L. 
de Vries afscheid genomen als voorzitter van het bestuur. De heer De Vries heeft 50 jaar deel uit 
gemaakt van het bestuur waarvan de laatste jaren als voorzitter. De heer S.K. Mulder is nieuw 
toegetreden tot het bestuur. Mevrouw N. Huizing-Ledda heeft de voorzittershamer van de heer De 
Vries overgenomen. 
 
Het bestuur. 
 
 
GREPEN UIT HET VERLEDEN 
  

 
Foto Westerstraat jaren vijftig vorige eeuw (vroeger gedeelte Weerdingermond) 
Het gedeelte Weerdingermond nu Westerstraat werd tussen 1860 en 1870 aangelegd door de stad 
Groningen 
vanaf het Stadskanaal bij de brug van Ter Apel. De stad Goningen was machtig omdat met dit kanaal 
de enigste manier was om het Nieuw-Weerdingerveen gebied te exporteren. Er werd onderhandelt 
over het recht van uitmonding van de kanalen op het Stadskanaal en over de hoogte van diverse 
heffingen die de stad aan de turfschepen oplegde. De eerste overeenkomst tussen de grondeigenaren 
van de Weerdingermarke met de stad Groningen werd op 20 Februari 1875 gesloten. Wat betreft het 
recht tegen betaling van een  
inlaat en doorvaart, werd dit geregeld door een Boomsluiter (een tol). De Boomsluiter lag in de 
Weerdingermond (Westerstraat) nabij de grens van Groningen en Drenthe. Degene die de 
Boomsluiter bediende werd een Boomgaarder genoemd. In 1896 besluit de Raad der Gemeente 
Groningen de bezoldiging van Boomgaarder A. Velema van 100 gulden naar 150 gulden te brengen. 
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 3 Okt. 1903 brand de Boomgaarderswoning af. In Augustus 1907 besluit gemeente Groningen de 
Boomsluiter (tolboom) te verleggen naar de onmiddelijke omgeving van Ter Apel. Aan de Westerstraat 
bij de oprit naar de N366 staat nog het tolhuis (ook genoemd Het Kethuus). Over  het kanaal voor het 
kethuus was een ketting gespannen, zodra een schip beladen met turf uit het Weerdingerveengebied 
de ketting wilde passeren moest eerst tol worden betaald aan de tolgaarder. De ketting werd 
neergelaten met een lier die opgesteld was op een bruggehoofd. De lier staat nu nog voor de 
tolwoning. 
 
Reactie 521703   B.B. 
 
 
 
COLLECTE LONGFONDS 
 
In de week van 17 t/m 22 mei 2010 is de collecte van het Longfonds gehouden. Er zijn 26 collectanten 
op pad geweest, deze keer met een collectebus. 
Dat was voor het eerst; tot dit jaar werd er nog steeds met lijsten gewerkt. 
Er is een bedrag van 1.307,31 euro opgehaald. Heel veel dank aan alle collectanten en gulle gevers. 
Voor de dames Klasens en Harttekamp was er dit jaar een speldje en een bloemetje, omdat zij zich al 
12 ½ jaar inzetten voor het Longfonds. 
 
 
VERGEETACHTIG EN DAN? 
 
Dementie is een ziektebeeld dat zich kenmerkt door een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk 
functioneren. Het begint meestal met geheugenverlies. In een later stadium worden dagelijkse 
handelingen en praten moeilijker en raakt het besef van tijd gestoord. Gedrag en karakter kunnen ook 
veranderen. Er wordt gesproken van dementie als de problemen samen zo ernstig zijn dat ze het 
functioneren in het dagelijkse leven belemmeren.  
 
Zorg voor mensen met dementie en geheugenstoornissen is erg intensief. Veel mantelzorgers  
en familieleden durven degene waarvoor zij zorgen niet meer alleen te laten, waardoor zij niet meer 
aan zichzelf of aan sociale contacten toekomen. Gevoelens van schaamte over het gedrag, onbegrip 
van de buitenwereld, verdriet om de achteruitgang die maken dat het juist ook mantelzorgers allemaal 
teveel kan worden.  
 
In Emmer Compascuum, Nieuw Weerdinge en omstreken is sinds enige tijd een PG team actief. Een 
team van gespecialiseerde medewerkers die geselecteerd zijn op basis van deskundigheid, kwaliteit 
en affiniteit met mensen met dementie en andere geheugenstoornissen. De medewerkers van het PG 
team bieden begeleiding en ondersteuning op maat bij de dagelijkse verzorging van mensen met 
dementie. Mantelzorgers worden ontlast, waardoor zij de zorg voor hun naaste beter aankunnen. Ook 
wordt voorlichting en advies geboden aan mantelzorgers hoe om te gaan met de ziekte. Met goede 
zorg kunnen mensen met dementie de eerste 6 jaar veilig en vertrouwd thuis blijven wonen.  
 
Voor meer informatie over het PG team kunt u contact opnemen met Kim Buikema, 
wijkverpleegkundige van het PG team stichting Icare op telefoonnummer: 06-10183801 
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SPONSORZWEMMEN KLEVE-PROJECT 
 
Op 2 juli vindt de afsluiting van het Kleve-project  schooljaar 
2009/2010 plaats. 
 
De leerlingen gaan in zwembad De Wieke  
sponsorzwemmen voor het goede doel. 
Het goede doel is Unicef . Het geld vanuit Nieuw-Weerdinge 
zal worden gebruikt voor het slaan van waterputten in Afrika. 
Het doel is mede gekozen door het volgen van een gastles 
verzorgd door Unicef. Tijdens deze gastles werd heel 
duidelijk uitgelegd waarom schoon water zo belangrijk is. Met name voor de kinderen want is er in een 
dorp geen waterput aanwezig, hebben zij als taak vaak kilometers ver te lopen om te zorgen voor 
water. Hierdoor zijn niet in staat een school te bezoeken . De Nieuw-Weerdingse leerlingen van de 
twee groepen acht van “t Koppel en De Bentetop willen hier verandering in brengen. 
1 waterput slaan kost ongeveer € 250,00 en het streven is om geld bijeen te zwemmen voor 4 
waterputten. 
Dus komen er leerlingen bij u aan de deur, stel hun niet teleur ! 
 
Ook bent u van harte welkom een kijkje te komen nemen, het begint om 13.00 uur 
 
 
 
VERSLAG DR. KLEVE-PROJECT: BEZOEK WESTERBORK 
 
Op vrijdag 28 mei zijn we met de 
beide groepen 8 en de taalklas uit 
Emmen naar Westerbork geweest. 
 
Toen we daar aankwamen zijn we 
eerst naar het museum van het 
Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork gegaan. Daar hebben we 
een film te bekeken over de 
ervaringen van mensen die het 
concentratiekamp Westerbork hadden 
meegemaakt. Hierbij werd uitleg 
gegeven door een medewerker.  
Iedereen was erg onder de indruk van 
wat er allemaal gebeurd was en hoe 
men dat heeft ervaren. Daarna kreeg iedereen een vragenlijst om daarmee door het museum te gaan 
om antwoorden hierop te vinden. In het museum lagen bezittingen van mensen die in het kamp waren 
geweest. Onder andere koffers, kleding, boeken en brieven. Ook was er de binnenkant van een barak 
nagemaakt.  
 
Daarna moesten we 3 kilometer lopen naar het voormalig kampterrein. 
 
Echte barakken staan er niet meer, maar je kunt wel zien waar ze hebben gestaan. Doordat ze 
gedeeltes weer hebben nagemaakt of verhoogd. 
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Ook is er een herinneringsmonument aan alle gesneuvelde mensen van Kamp Westerbork. Op de 
appèlplaats. Er staan 102.000 stenen, dit staat symbool voor de vermoorde gedeporteerden. Op de 
kop van de stenen is een davidster aangebracht, ter herinnering aan de Joodse gedeporteerden. 
Tweehonderd stenen zijn met een vlam uitgevoerd: ter herinnering aan de Sinti en Roma, die ook 
vanuit kamp Westerbork gedeporteerd en grotendeels vermoord in Auschwitz. Honderd stenen 
hebben geen symbool en staan voor de verzetsstrijders die in kamp Westerbork gevangen zaten om 
weggevoerd te worden. Zo kreeg je een indruk om hoeveel mensen er omgekomen zijn, alleen al 
vanuit Westerbork! 
 
 De gids vertelde nog een ongelofelijk verhaal over een baby, die ook in het kamp zat, die ziek 
geworden was en hoeveel moeite ervoor werd gedaan door de Duitsers om het kindje weer beter te 
maken. Nadat ze er zoveel moeite voor hadden gedaan,is de baby ook gedeporteerd en niet meer 
teruggekomen. Als laatste  hebben we het Nationaal Monument van Westerbork nog bekeken. Dit is 
de rails waarvan het spoor omhoog krult. 
 
Na een indrukwekkende dag zijn we weer naar huis gegaan. 
 
Jeroen Roseboom (maatschappelijke stage Dr. Kleve project). 
 
 
KOERSBALCLUB OKO 
 
koersbalclub oko draaide een goed seizoen 2009/2010 wat betreft de toernooien. Op het regiotoernooi 
in Westerbork daar waren 2 teams aanwezig en plaatsten zich voor het Drents kampioenschap. Op 
het toernooi in Hoogeveen speelden ze nog beter, daar waren ze tweede van de 21 teams, maar 
omdat ze  toch al geplaatst waren mocht een volgende team hun plek innemen. Begin mei werden ze 
vijfde van Drenthe met  team 1. Team 2 was daar met een achtste plaats iets minder goed. Op 12 mei 
deden er twee teams mee in Borger. Daar zijn ze geëindigd op de plaatsen 1 en  3 van de twaalf 
teams die er aan mee hebben 
gedaan. Op 25 mei was er weer het gemeente Emmen-toernooi in De Mondenhal te Nieuw-
Weerdinge, daar waren teams van de gehele gemeente aanwezig. Alleen Klazienaveen moest dit jaar 
verstek laten gaan in verband met ziekte. De andere deelnemers uit Nw-Schoonebeek, Weiteveen, 
Emmen,  met  de wijken: 
Emmermeer, Angelslo, Bargeres. In nw weerdinge werd er hard gestreden om de ereplaatsen, wat 
natuurlijk een paar spanende wedstrijden opleverden.  Maar op het eind  was de  
Uitslag al volgt:  1 Oko (uit Nieuw-Weerdinge) 
    2 Angelslo  
    3 Oko  
 
De Abbes/Hummel wisselbeker werd uitgereikt door mv.  Zandman van het Drents hoofdbestuur. Dit 
hoofdbestuur zat ook aan de jurytafel met Dhr. van Zon de puntenlijsten te controleren  
  
PS. OKO kan nog steeds nieuwe leden gebruiken, ze spelen op woensdagmorgen vanaf  9.30 tot 
11.30 uur en op donderdagmorgen wordt er ook om deze tijden gespeeld.  
Kom maar eens kijken of dat misschien ook wat is voor u. Het is een sportieve manier van bewegen 
dus kom gerust eens langs! 
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SPELDRIEDAAGSE SOCIAAL CULTUREEL WERK 
 
Hallo jongens en meisjes, ouders/verzorgers, 
Net als in voorgaande jaren organiseert het Sociaal Cultureel Werk een speldriedaagse. 
Deze wordt gehouden op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 augustus. Dit is de laatste week 
van de zomervakantie. 
 
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 uit Nieuw-Weerdinge worden uitgenodigd hier aan deel te nemen. Dus 
ook die kinderen die geen basisschool in Nieuw-Weerdinge bezoeken zijn van harte welkom. 
Leerlingen die na de vakantie naar groep 3 gaan mogen ook mee doen. 
Het thema van dit jaar is : “Op de camping” 
 
Het programma is in grote lijnen als volgt: 
 
Dag 1: Bouwen aan je eigen tent, ook de inrichting van de camping komt voor jullie rekening.. Deze 
dag begint om 10.00 uur tot  15.00 uur. We blijven op de camping eten 
 
Dag 2: Je mag verder werken aan je bouwwerk maar ook meedoen aan het campingprogramma. Op 
dit programma staat o.a. T-shirt versieren, filmhoek, diverse waterspelen, zandkastelen bouwen, 
kinderbingo. Ook deze dag mogen jullie op de camping eten. De dag begint om 10.00 uur en we 
stoppen om 15.00 uur 
 
Dag 3. Deze dag gaan we met elkaar op stap. We gaan met de bus naar attractiepark 
Drouwenerzand. We vertrekken om 9.30 uur vanaf De Badde en zijn om ongeveer 16.00 uur terug . 
 
De kosten  voor de drie dagen zijn net als voorgaande jaren € 5,00. Mede door een subsidie van 
Jantje Beton, een bijdrage uit het knelpuntenfonds van Emmen Revisited en een bedrag van 
Rotaryclub Emmen, hebben we de eigen bijdrage laag kunnen houden. 
 
Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan op voor vrijdag 25 juni a.s. Je kunt het opgavenstrookje 
en de eigen bijdrage in een enveloppe  inleveren in De Badde. 
 
Ook hebben we hulp nodig van vrijwilligers, dus ouders/verzorgers  geef je op. 
U kunt op het strookje aangeven wanneer u kunt. U krijgt telefonisch bericht wanneer en of u bent 
ingedeeld. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar Ginie de Vries. Tel: 06 27557923 
 
Naam:……………………………………… geeft zich op voor de speldriedaagse 
Adres:……………………………………… 
Telefoon:…………………………………. 
Handtekening ouder/verzorger…………... 
 Ik zit in groep……………………………………. 
 
Ik,…………………………………………… wil meehelpen als vrijwilliger op  
Dinsdag 17 augustus 
 
Woensdag 18 augustus 
 
Donderdag 19 augustus. 



De Streekbode  -  17  juni  2010 
 
 
 

 
 

13

 
ROMMELEN IN NIEUW-WEERDINGE 
 
Op zaterdag 3 juli organiseert de Protestantse Kerk Nieuw Weerdinge Roswinkel weer haar 
rommelmarkt, tijdens de jaarlijkse braderie op het plein en de parkeerplaats voor de kerk in Nieuw 
Weerdinge. 
Ook zullen er weer kniepertjes en spekkedikken worden verkocht. Tevens zal er een verloting worden 
gehouden en kunt u weer proberen om leuke prijzen te winnen met het sjoelen. 
Dit alles ten bate voor de onderhoud van de kerk. 
De rommelmarkt duurt tot 16 uur. 
Dus komt allen weer naar de gezellige braderie op zaterdag 3 juli. 
 
   
 
  
 

Maandag 28 juni 2010 
en  

Dinsdag 29 juni 2010 
komt  

Gymnastiekvereniging Amicitia 
 

bij U aan de deur om  
KOEKEN te verkopen. 

 

1 koek voor €  2,- 
 

2 koeken voor €  3,50 
 
 

 



De Streekbode  -  17  juni  2010 
 
 
 

 
 

14

29 mei 2010 Viva la donna dag 
 
Op 29 mei hebben wij weer voor de 3e keer een verwenmorgen gehad in onze kapsalon. 
 
Wat is viva la donna: 
Dit is een landelijke verwendag voor vrouwen, die kanker hebben of hebben gehad. 
Aan deze dag kan je kosteloos meewerken, dat wil zeggen dat je dames in deze moeilijke tijd even 
een lichtpuntje kunt geven. 
Dit jaar hebben wij deze morgen samen gewerkt met Belinda van schoonheidssalon Belinda, dit was 
een hele goede combinatie. 
Zo werden de 4 dames eerst voorzien van een heerlijke gezichtsmassage, daarna, werd de make-up 
verzorgd. 
Om uiteindelijk in de kappersstoel de finishing te krijgen, met een fris en trendy kapsel. 
De dames gingen naar huis met een koeltasje met verzorgingsproducten, voor huid en haar en een 
geweldige bos bloemen beschikbaar gesteld door Jantje van de Bloemenkrans. 
We kunnen weer terug kijken op een hele fijne geslaagde morgen.( het is heel dankbaar werk). 
Ook kijken we alweer naar volgend jaar. 
Als u een bedrijf heeft, en dit verhaal spreekt u aan. 
We willen graag een oproep doen om nog meer bedrijven zover te krijgen hier kosteloos aan mee te 
werken( u kunt dan contact opnemen met Klarianke Potze tel: 0591-521203) 

 

 
 

 


