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EEN LEUKE BREDE SCHOOLACTIVITEIT VOOR PEUTERS
Muziek met Lammert
Op 25 oktober wordt er voor alle peuters uit Nieuw-Weerdinge een leuke workshop muziek
gehouden.
Er wordt muziek gemaakt, gedanst en gezongen.
De workshop vindt plaats in de peuterspeelzaal en begint om : Eerste groep 9.15 uur tot 10.00 uur
Tweede groep 10.30 uur tot 11.15
De eigen bijdrage is € 1,00 per kind
Adres: MFC De Badde, psz Krummelhof
1e kruisdiep o.z. 9
7831 BA Nieuw-Weerdinge

TITAN-NIEUWS
We zijn twee wedstrijden verder en 6 punten rijker! Dat zijn goede berichten, of niet?
TITAN behaalde de twee overwinningen met ruime cijfers. De thuiswedstrijd tegen
Weerdinge was een ongelijke strijd. TITAN was veel sterker en stuurde Weerdinge met
een 6 – 0 nederlaag naar huis. De doelpunten werden keurig over beide helften
verdeeld. Vervolgens de uitwedstrijd tegen SVV ’04 uit Schoonebeek. Een ploeg die tot nu toe
verdienstelijk presteert. Maar TITAN liet ook deze wedstrijd geen twijfel over haar bedoelingen. Bij
rust had men al een 0 tegen 2 voorsprong opgebouwd. Na rust ontspon zich een bizarre wedstrijd
waarin nog 8 goals vielen. De einduitslag was maar liefst 3 – 7 in het voordeel van TITAN. Voorlopig
bezet TITAN een mooie 2e plaats met 14 punten uit 6 wedstrijden. Met een gemiddelde van bijna 4
goals per wedstrijd wordt er ook driftig gescoord. Enige minpuntje is misschien het vrij hoge aantal
tegengoals. Maar zolang we aan de goede kant van de score blijven maalt niemand daarom. De
eerstvolgende wedstrijd moeten de mouwen omhoog. Koploper Stadskanaal komt dan op bezoek.
Zondag 30 oktober
TITAN – sc Stadskanaal
Aanvang: 14.00 uur
U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat in Nieuw-Weerdinge!
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
23 oktober
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
30 oktober
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
23 oktober
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. Stalman
30 oktober
Tijd: 9.30 uur, voorganger ds. Van Norden

GREPEN UIT HET VERLEDEN
Middenstand in Nieuw-Weerdinge.
Deze keer een unieke foto van drie winkels, de nummers 148,149 en 150 van Weerdingerkanaal n.z.,
verbouwt tot één winkel n.l. Wachtmeester woninginrichting. In de vorige streekbode heb ik
aangegeven wie hier een winkel hadden. Ik kan het nog aanvullen, dat in 1962 Henk Wachtmeester
de zaak heeft overgenomen van zijn vader. Nu is de zaak alweer enige jaren van zoon Bart
Wachtmeester. Deze foto is heel bijzonder, omdat het in de tweede oorlog is gemaakt (waarschijnlijk
maart 1942) en in kleur is , toen nog moeilijk. De foto is gemaakt door mr. Alphons Hastinx, geboren
in Maastricht. Hij was journalist, fotograaf en filmer. Hij verzorgde lezingen met lichtbeelden in heel
Nederland. In de tweede wereldoorlog (1940-1945) kwam hij een aantal keren naar Ter Apel om een
filmvoorstelling te geven. Op 20 Mei 1941 gaf hij een filmvoorstelling voor het Nut te Ter Apel, later
is hij nog een aantal keren geweest. In Maart 1942 reisde hij weer op de fiets door het Noorden van
Nederland. Onderweg naar Ter Apel, zag hij de twee melkboeren met een hond voor de
bakfiets en maakte deze foto (gegevens Emmer Courant Mei 1985). De vraag is wie waren de twee
melkboeren misschien Anne Luken en Eep Super, wie weet het? reactie 521703 BB.

CHEQUE VOOR DE MONDENHAL
Onlangs mochten we een cheque ontvangen van wandelgroep ’t Koppeltje.
De waarde van de cheque, € 200,-, kwam uit de opbrengst van de gehouden rommelmarkt op 10
september.
Bij deze willen we “’t Koppeltje” vriendelijk bedanken, we zullen het geld goed besteden.
Bestuur Stichting Sporthal.
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ZWEMEXAMENS IN ZWEMBAD DE WIEKE
Het zwemseizoen zit er al weer een paar weken op. Helaas, want het
werd in september eindelijk zomer. Gelukkig hebben we tijdens het
diploma zwemmen op 3 september ook van de zon kunnen genieten.
Het was een geslaagde dag, zowel wat het weer betrof, als voor de 38
deelnemers aan het examen die voor hun diploma gingen zwemmen:
alle deelnemers zijn geslaagd. Op onze website www.zwembaddewieke.nl zijn foto’s van onder andere de diploma uitreiking te vinden.
De volgende deelnemers hebben hun zwemdiploma in ontvangst mogen nemen:
Diploma A, de 14 geslaagden zijn:
Adhan Camara Barbosa, Amin Camara Barbosa, Luka Biesheuvel, Stefan Dobben, Armando Draaijer,
Danieck Faber, Mendy Gosevoort, Sven Grooten, Jeffry Idema, Tim Kaijser, Yaron de Roo, Dilana v/d
Veen, Dinand v/d Veen, Ricardo Versteeg
Diploma B, de 9 geslaagden zijn:
Rodney Beens, Lynn Diepstra, Kayleigh de Goede, Jordy Helder, Eva-Loes Huitsing, Bryan Potze, Bart
Timmerman, Roy Veenstra, Stefaniya Vinogradova
Diploma C, hiervoor zijn geslaagd: Ilse Stap en Elise Timmer
Zwemvaardigheid 1, de geslaagden zijn: Danielle Aalderink, Chirella Helder, Jason Rutten
Zwemvaardigheid 2, de geslaagden zijn: Melissa Aalderink en Melanie Scheven
Zwemvaardigheid 3, de geslaagden zijn: Laura Tjeerdsma en Nadien Zwaving
Snorkelen 2, de geslaagden zijn: Lisa Dijkstra, Yvonne Dijkstra, Laura Tjeerdsma, Nadien Zwaving
Snorkelen 3, de geslaagden zijn: Yvonne Dijkstra, Laura Tjeerdsma, Nadien Zwaving
Namens het bestuur: iedereen van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma.

NOG MEER NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE
En ondanks dat het zwemseizoen na 4 september was afgelopen, werd het terrein rondom de baden
nog eenmaal geopend en wel op zaterdag 10 september. Het bestuur was gevraagd om het
zwembadterrein beschikbaar te stellen voor een rommelmarkt georganiseerd door 't Koppeltje.
Waarbij een deel van de opbrengst van deze dag door ’t Koppeltje aan het zwembad geschonken zou
worden. Ook zouden ze proberen de kioskvoorraad nog grotendeels te verkopen. Wij als bestuur
waren uiteraard zeer verheugd door dit geweldige initiatief.
Op donderdag 29 september was het zover: ook aan het bestuur van zwembad de Wieke werd een
gedeelte van de opbrengst van deze dag in de vorm van een cheque geschonken en het geld van de
kioskverkopen werd eveneens aan het bestuur overgedragen.
Al met al een zeer geslaagde dag, waar wij met een goed gevoel op terug kijken. We zullen het
geschonken bedrag dan ook zo goed mogelijk besteden. Nogmaals: 't Koppeltje heel erg bedankt
voor het op deze wijze bij dragen aan het in stand helpen houden van zwembad de Wieke.
Het bestuur
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OPENHUIS EN START KINDERBOEKENWEEK
Woensdag 5 oktober jl. was er voor het eerst open huis in alle openbare basisscholen van de
gemeente Emmen. Wij, als team van OBS ’t Koppel, waren erg blij met de grote
opkomst. Iedereen was enthousiast om eens een kijkje te kunnen nemen in de klassen
en natuurlijk de rest van de school eens te bekijken. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Op dezelfde woensdagmorgen hadden we op school een spetterende start van de
Kinderboekenweek. Onze held “Pippi Langkous” zat
verstopt in een doos. De doos stond op het plein. Aan de hand van
spullen die ” Pippi” uit de doos aan meester Meijerink gaf konden de
kinderen raden welke held er in de doos was verstopt.

DE DAMES VAN NWVV/TITAN PRESENTEREN ZICH MET TROTS IN HUN
NIEUWE KLEDING
De Dames 1 selectie van voetbalvereniging NWVV/Titan zien hun promotie naar de 2e klasse
gewaardeerd met een geheel nieuwe outfit. De op maat toegesneden trainingspakken, en de daarbij
behorende sporttassen zijn beschikbaar gesteld door Autoschade Kamies uit 2e Exloërmond en VZN
voegwerken uit Valthermond.
De poloshirts en winterjassen zijn aangeboden door Handelsonderneming Barenkamp uit Barger
Compascuum.
Ook tijdens de warming-up vormen de speelsters een eenheid, dit mede dankzij de inloopshirts van
Betonboringen Emmen.
De Dames reageerden enthousiast en heel dankbaar voor deze gebaren.

GRIEPVACCINATIES – EERSTE AANKONDIGING
Op zaterdag 29 oktober tussen 9.00 uur en 11.00 uur zullen de griepvaccinaties gegeven worden aan
de mensen die daarvoor in aanmerking komen.
Iedereen die ouder is dan 60 jaar of binnenkort 60 wordt, komt in aanmerking voor de griepspuit.
Verder worden uitnodigingen verstuurd aan:
- mensen met suikerziekte
- mensen met astma en COPD, chronische luchtwegklachten
- mensen met hart- en vaatziekten
- mensen met nierziekten
U kunt ongeveer 2 weken van te voren een schriftelijke uitnodiging verwachten.
M Demircan, S Handgraaf, huisartsen
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10 jaar alweer !
Wat in 2003 bedoeld was als een eenmalige actie –‘een cadeau van het dorp’ – in verband met mijn
25 jarig jubileum als huisarts in Nieuw Weerdinge, is inmiddels overgegaan in een jaarlijks gebeuren.
De projecten die de leden van het ‘Kleve comité’ de afgelopen jaren voor de leerlingen van de
groepen acht van de Bentetop en ’t Koppel hebben georganiseerd, zijn inmiddels al uitgebreid
bekend, denken wij – regelmatig is er aandacht aan besteed in de Streekbode en de regionale
kranten.
Graag verwijs ik u naar onze website www.kleve-project.nl , waar u alle informatie kunt vinden: de
projecten van de afgelopen jaren, onze doelstellingen, de leden van het comité, enz.
Na een wat moeizame start in 2003 met de nodige vooroordelen, is al snel duidelijk geworden, dat
onze projecten door de scholen, het SKW, verschillende sponsors ( oa. de gemeente Emmen ) en
natuurlijk ook de leerlingen en hun ouders / verzorgers erg gewaardeerd worden.
Wij zijn inmiddels begonnen met ons 10e project!
Net als in alle voorgaande jaren is ‘de rode draad’: respect voor ‘de ander’, ongeacht zijn huidskleur,
zijn geloof, ras, politieke overtuiging, sexuele geaardheid. Neem kennis van ‘de ander’ - zo kun je
vooroordelen voorkomen, immers: onbekend maakt onbemind.
Om ons 2e lustrum en onze doelstellingen extra aandacht te geven, hebben we besloten om dit jaar,
net als in 2003, opnieuw met de groepen 8 van beide scholen naar kamp Buchenwald te gaan en
wel van 25 t/m 27 april 2012.
We beseffen dat zo’n reis voor de leerlingen ( maar niet voor hen alleen !) een indrukwekkende
gebeurtenis zal zijn.
Ongetwijfeld bestaan er bij de ouders / verzorgers de nodige vragen – waarom doen we eigenlijk zo’n
project? Wat gaan we precies doen? Hoe wordt een en ander georganiseerd?
31 oktober a.s. is er een informatie avond voor de ouders /verzorgers in de Badde ( aanvang 19.30 ).
We hopen op een grote opkomst.
We zijn inmiddels al met de voorbereidingen van het project begonnen. Zo is er al overleg met de
leerkrachten van de scholen geweest. U begrijpt – er moet heel wat geregeld worden ! Maar met de
ervaring die we de afgelopen tien jaar met onze projecten hebben opgedaan met elkaar, vertrouwen
we erop dat het ook dit keer weer een succes wordt.
Het zal u duidelijk zijn dat zo’n project - de busreis / het verblijf in de jeugdherberg en alles wat er
nog meer speelt, een kostbare aangelegenheid is.
Van de ouders / verzorgers vragen we geen eigen bijdrage.
Voor onze projecten zijn we afhankelijk van sponsors; we hebben geen vaste inkomsten, subsidies,
o.i.d. Er zijn al een paar financiële toezeggingen gedaan, maar er is natuurlijk meer geld nodig.
Bent u met ons van mening dat onze projecten zinvol zijn,dan zouden wij het enorm waarderen, als
we een financiële bijdrage van u zouden mogen ontvangen op bankrekeningnr. 989894088 t.n.v.
dokter Kleve fonds
Heeft u nog opmerkingen of vragen, dan horen we die graag.
Met vriendelijke groeten, namens het comité.
R. Kleve
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AANPASSING GYMVERENIGING AMICITIA
De vermelding voor gymvereniging Amicitia voor de basisschool zoals deze tot nu toe in de
streekbode staat klopt niet meer;
Graag willen we die op de maandag dan ook als volgt aanpassen.
Kleutergym
(vanaf 3 jaar tot groep 3)
15.30 uur – 16.30 uur
Groep I (groep 3 t/m groep 5)
16.30 uur – 17.30 uur
Airtumbling
(vanaf 6 jaar)
17.30 uur – 18.30 uur
Groep II
(vanaf groep 6)
18.30 uur – 19.30 uur
De aerobic + steps vermelding is nog wel correct en kan dus blijven!
De vermelding voor dinsdag voor de jongensgym kan vervallen.
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
Anita Groen
namens Gymvereniging Amicitia
06-50531741

NATUUR IN STEDELIJK EMMEN
De IVN-Afdeling Emmen houdt op zondag 17 oktober een fietsexcursie langs natuurlocaties in
stedelijk Emmen. Het bebouwde gedeelte van de stad Emmen kent naast de bossen een aantal
locaties waar zich nog interessante natuur bevindt. Onder leiding van IVN-natuurgidsen worden deze
locaties aangedaan en uitleg gegeven over de aanwezige flora en fauna. Aangezien het aantal
deelnemers aan de excursie beperkt is, is opgave vooraf gewenst bij Herman J. Weegenaar, tel.
(0591) 615361 of e-mail: hjweegenaar@kpnplanet.nl.
Vertrek is om 13.00 uur vanaf de brug over het Oranjekanaal in de Zuidbargerstraat in Zuidbarge. De
excursie duurt ongeveer 2 uren.
De deelname is gratis.
Voor nadere informatie: Herman J. Weegenaar
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WAAROM ZOU U LID WORDEN?

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” biedt de voorzieningen om uw uitvaart geheel of gedeeltelijk in
eigen dorp te verzorgen. Door uw lidmaatschap kan de vereniging deze mogelijkheid bieden.
Binnenkort verschijnt de uitvaartkrant.

GLASVEZEL
Ik ben naar de info avond in Viper geweest.
Ik had niet gedacht dat ik het zou doen, maar ter plekke kwam ik erachter dat je voor nog geen 50,per maand
al internet/tv en telefonie hebt !
Ik denk dat het wel zinvol is om dit te melden, want velen denken volgens mij dat het niet interessant
is, omdat het duur is.
Met vriendelijke groet,
Erik Muurman

INFOHUUS NIEUW WEERDINGE 1 NOVEMBER VAN START
Informatie en praktische hulp bij u in de buurt
U kent natuurlijk het multifunctioneel centrum De Badde in het dorp. Het is de plek waar u terecht
kunt voor bijvoorbeeld de jeugdsoos, 55+ gym, koersbal, het consultatiebureau of de trombosedienst
enzovoort. Vanaf 1 november 2011 vindt u hier ook het Infohuus Nieuw Weerdinge. Iedereen, jong
en oud, kan er terecht voor informatie en praktische hulp.
Duidelijke informatie
Onze maatschappij is ingewikkeld en soms is het lastig een weg te vinden in het doolhof van
instanties en wettelijke regelingen. Als u vragen heeft over wonen, welzijn, zorg en veiligheid kunt u
hiervoor terecht bij Roelof Bos, medewerker van het Infohuus. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende
onderwerpen:
·
Ondersteuning bij het vinden van een andere woning
·
Advies over een zinvolle dagbesteding of sportmogelijkheden
·
Vragen met betrekking tot zorg en ondersteuning thuis
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·
·

De activiteiten en mogelijkheden in uw omgeving
Regelen van een maaltijdvoorziening

·
Ø
Ø
Ø

Hulp bij:
Het aanvragen van hulpmiddelen of woningaanpassingen
Het invullen van formulieren
Vragen die te maken hebben met uw administratie

Praktische hulp
Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Vaak gaat het om praktische zaken op het gebied van kleine
klusjes in huis of tuin. Zoals snoeiwerkzaamheden, het repareren van een lekkende kraan of het
halen van enkele boodschappen. Als u de weg niet weet of/en als u voor deze zaken geen beroep
kunt doen op familie of mantelzorgers, kunt u contact opnemen met de medewerker van het
Infohuus. U kunt hierbij denken aan de volgende zaken:
·
Kleine klusjes in huis of tuin
·
Vervoer naar ziekenhuis of andere zorginstelling
·
Boodschappen halen
·
Grofvuil wegbrengen
·
Persoonlijke Begeleiding
·
Respijtzorg
Eenvoudige werkwijze
Als u hulp nodig heeft, komt u langs bij het Infohuus. Als dat niet mogelijk is, kunt u ook telefonisch
of via de mail contact opnemen. Wanneer u informatie zoekt, helpt Roelof u verder.
Bijvoorbeeld door samen met u een aanvraagformulier in te vullen of door u in contact te brengen
met iemand van de instantie die uw vraag kan beantwoorden. Als u praktische hulp nodig heeft,
luistert de medewerker graag en gaat op zoek naar één of meerdere vrijwilligers om de klusjes bij u
thuis gedaan te krijgen.
Vrijwilligers
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol binnen het Infohuus. Deze vrijwilligers kunnen zowel
dorpsbewoners zijn als mensen die een traject volgen bij Buurtsupport. Heeft u interesse om als
vrijwilliger bij het Infohuus aan de slag te gaan? Neemt u dan contact op met Roelof Bos.
Vragen?
Het Infohuus is er voor de bewoners van Nieuw Weerdinge. Zoekt u als dorpsbewoner informatie of
hulp en vindt u dit niet bij het Infohuus? Neem dan contact op met de medewerker en geef uw
suggestie door.
Kosten
·
De informatieservice van het Infohuus is gratis voor alle inwoners van Nieuw Weerdinge.

8

De Streekbode - 19 oktober 2011

·
Het kan zijn dat voor kleine klussen en diensten een onkostenvergoeding en/ of een kleine
bijdrage wordt berekend.
Openingstijden
Het Infohuus is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 11.30 uur. Buiten deze
openingstijden kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen. Ten tijde van het ter perse gaan
van de Streekbode waren het e-mailadres en het telefoonnummer die op 1 november in gebruik
worden genomen nog niet bekend.
Samenwerking
Het Infohuus is een gezamenlijk initiatief van:
·
Buurtsupport
·
Gemeente Emmen
·
Thuiszorgorganisaties: Icare en Zorgzaak
·
Welzijnsorganisatie Sedna
·
Woningcorporaties Domesta, Lefier en Woonservice
·
Zorggroep Tangenborgh
Bezoekadres
Infohuus Nieuw Weerdinge
Eerste Kruisdiep OZ 9
7831 BA Nieuw Weerdinge
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