Streekbode 2 september 2009

TITAN-nieuws
We gaan weer los !!!
Of eigenlijk zijn we alweer los. De oefencampagne zit er weer op en de wedstrijden
om de punten komen er weer aan. Het zal u niet zijn ontgaan, afgelopen siezoen werd TITAN
kampioen. Dat betekende promotie naar de 1e klasse!!
Voor de beker heeft TITAN een zware loting. We werden in de poule-fase gekoppeld aan SVBO,
Nieuw-Buinen en WKE. Interessante -, maar ook zware wedstrijden.
De eerstvolgende thuiswedstrijden zijn:
Donderdag 3 september

TITAN – WKE (beker)

Zondag 6 september

TITAN – sc Erica

Aanvang 18.45 uur
(competitie)

Wij heten u graag welkom op ons sportpark in Nieuw-Weerdinge!

OUD PAPIER ‘T KOPPEL
Attentie Attentie!!!!! Mededeling !!!!!!!!!!!!
Er bleek afgelopen maand onduidelijkheid te zijn ontstaan in
het ophalen van het oud papier. Van de obs t’Koppel.
Het oud papier wordt de 4e woensdag van de maand
opgehaald, vanaf 18.00 uur.
Hierbij de volgende data:
26 augustus 2009
23 september 2009
28 oktober 2009
25 november 2009
23 december 2009
Ik hoop dat er zo duidelijkheid komt in het nieuwe ophaalsysteem.
Vr gr Tina Bosklopper ( coördinator oudpapier obs t’koppel.)
Voor vragen en opmerkingen: 0591-527303

Aanvang 14.00 uur

Energiebesparing is goed voor het milieu en de portemonnee!
DE GEMEENTE EMMEN BIEDT SPAARLAMPEN AAN TER COMPENSATIE VAN
WOONLASTEN.
Vanaf maandag 31 augustus krijgen alle 46.000 huishoudens van de gemeente Emmen vier gratis
spaarlampen aangeboden. Het college van B&W van Emmen wil hiermee bereiken dat de inwoners
besparen op hun energiekosten. De doosjes met de spaarlampen worden huis-aan-huis bezorgd.
Met deze actie hebben de inwoners van de gemeente Emmen de kans om kennis te maken met de
voordelen van spaarlampen. Spaarlampen zijn duurder in aanschaf dan de gloeilamp, maar besparen
circa 80% aan energie en gaan veel langer mee (gemiddeld 8 jaar). Daarnaast zijn spaarlampen ook
goed voor het milieu: ze geven hetzelfde licht voor minder energie. De inwoners kunnen volgens de
leveranciers van de spaarlampen ongeveer 30 euro per jaar besparen aan energiekosten.
Het initiatief komt voort uit een vraag van de gemeenteraad om de inwoners van de gemeente Emmen
te compenseren in de toename van de woonlasten. In plaats van een geldbedrag van ongeveer €17
per huishouden uit te keren, heeft het college van B&W gekozen voor vier spaarlampen. Hiermee
kunnen de inwoners uiteindelijk meer geld besparen.
Wie vindt de gouden lamp?
De gemeente Emmen vindt het belangrijk dat inwoners op energiekosten kunnen besparen. Om het
gebruik van andere energiebesparende middelen te stimuleren, is er een extra actie verbonden aan
het setje spaarlampen: in 500 doosjes is een groene spaarlamp en in 1 doos is een gouden
spaarlamp verstopt. Tegen inwisseling van de groene lamp en het (lege) doosje kunnen inwoners bij
de gemeente Emmen een prijs afhalen waarmee ze nog meer energie kunnen besparen. De vinder
van de gouden lamp wint de hoofdprijs: een keuze uit drie
‘milieubewuste’ prijzen ter waarde van circa € 500,-.

ZOMERFEEST ZONDER GRENZEN (SIVO)
Vorig jaar zijn wij in Nieuw-Weerdinge komen wonen en zagen in week 31 diverse SIVO- vlaggen
hangen. Wij waren al wel bekend met SIVO. De SIVO-vlag betekend gastgezin.
Tijdens de SIVO 2008 hebben wij ons dan ook meteen opgegeven als eventueel gastgezin.
Ruim voor de SIVO 2009 kregen we bericht dat wij ingedeeld waren als gastgezin.
De gastgezinnen in Nieuw-Weerding, Weerdinge, Emmerhout en Angelslo ontvangen gezamenlijk een
land. Dit jaar was dat een groep uit Kascamet in Hongarije. Dit was een heel leuke en prettige groep.
Met wat Duits-Engels en handen en voeten kwam alles goed voor elkaar en konden we redelijk goed
communiceren.
Om te zorgen dat de reistijd met de bus naar Odoorn wat te verkorten zou het fijn zijn als we wat meer
gastgezinnen konden krijgen in Weerdinge en Nieuw-Weerdinge.
Wilt u ook gastgezin zijn dan kunt u zich opgeven bij A. Idema, Weerdingerkanaal ZZ 156, tel.521459.
Fam. Zwart.

HOME-START EMMEN
“Gewoon bellen!”
Vaak krijg ik te horen “Home-Start” wat is dat? En als ik dat geweten had! Ik had ook wel wat
ondersteuning of “een steuntje in de rug” kunnen gebruiken!
Wat is Home-Start:
Home-Start is een programma dat opvoedingsondersteuning, emotionele, praktische hulp en
vriendschap biedt aan ouders met tenminste één kind onder de zeven jaar.
Home-Start wil voorkomen dat alledaagse problemen in gezinnen uitgroeien tot ernstige of langdurige
problemen. Elk gezin maakt wel eens een periode door dat het niet zo goed gaat. Bijvoorbeeld:
overbelasting van de ouder, ziekte, moeilijkheden met de kinderen, weinig tot geen contacten, alleen
staan voor de opvoeding, werkeloosheid, relatieproblemen of eenzaamheid.
Vaak lossen de problemen/spanningen zich van zelf op, maar soms kunnen spanningen te veel
worden, waardoor de opvoeding van de kinderen in eens te veel wordt of in de knel komt.
U krijgt het gevoel overal alleen voor te staan, ik red het niet meer.
Herkent u dat gevoel?
Het kan een opluchting zijn, als u weet dat er iemand is, waar u op terug kunt vallen en niet
voorhanden is in uw eigen omgeving.
In dat geval kunt u een beroep doen op Home-Start
Ervaren getrainde vrijwilligers van Home-Start willen ouders met jonge kinderen ondersteunen vanuit
hun eigen ruime levens- en opvoedingservaring
Wat kan de vrijwilliger betekenen:
•
die gemiddeld één dagdeel per week bij u op bezoek komt, met geen tijdslimiet;
•
die persoonlijke aandacht geeft;
•
die u kunt vertrouwen;
•
die u het gevoel geeft, ik word serieus genomen;
•
die tijd heeft om te luisteren en een handje kan helpen bij praktische zaken;
•
die u daarmee een steuntje in de rug geeft en
•
die u mogelijkheden aanreikt om nieuwe contacten op te bouwen.
Soms is professionele hulp noodzakelijk. Maar Home-Start kan ook in die gevallen de ouder
stimuleren de kracht te (her)vinden om moeilijke situaties het hoofd te bieden en (weer) grip te krijgen
op het eigen leven. Bij u misschien?
Home-Start is laagdrempelig, gelijkwaardig en vrijwillig van karakter.
U als ouder hebt geen verwijzing nodig voor Home-Start. U kunt gewoon bellen!
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Home-Start Emmen is al dertien jaar actief in de Gemeente Emmen en valt onder de
Jeugdgezondheidszorg, Stichting Icare.
“Gewoon Bellen” of mailen naar;
T: 06-10882632, Ageeth Aukes-Smit, Coördinator Home-Start Emmen
E: home-startemmen@icare.nl
Voor meer informatie: ga dan naar de website www.home-start.nl
Oproep! Hoe meer vrijwilligers, hoe meer gezinnen ondersteuning kunnen krijgen.
Als u dit gelezen hebt en u bent opzoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding;
U bent van harte welkom als vrijwilliger bij Home-Start als u:
* beschikt over voldoende vrije tijd,
* ervaring heeft als ouder of opvoeder,
Voor meer informatie: T: 06-10882632 of E: home-startemmen@icare.nl

PIRATENMARATHON VOOR EEN GOED DOEL
Net als voorgaande jaren hebben wij geprobeerd weer een piratenmarathon te draaien voor een goed
doel in Nieuw-Weerdinge. Dit keer zou de opbrengst gaan naar de peuterspeelplaats ‘t Krummelhof
voor nieuw speelgoed en naar de SKW voor de jaarlijkse spelweek.
Op donderdag om halféén ’s nachts zijn we begonnen met de uitzending op FM 94.5 om dan drie
dagen dag en nacht muziek te draaien, maar vrijdagmiddag tegen halfvier kregen we bezoek van de
politie en gemeente. Iemand had gebeld dat we bezig waren met een evenement waarvoor geen
vergunning was verleend. Volgens de politie konden we beter stoppen daar er anders beslag op de
apparatuur zou worden gelegd. Besloten is toen om vrijdagavond om twaalf uur de stekkers er uit te
trekken.
De opbrengst was toch nog € 1000,- en komt geheel ten goede van de beide instanties.
Onze dank gaat speciaal uit naar alle sponsoren van dit weekend. Zonder hun hadden we dit niet
gered.
Hartelijk dank,
Johnny Blenco en Truus
Rooie Marie en Dirkje
Gebr. Mixico met Linda en Karin.
Sponsoren van dit weekend waren: Bosviool en Metty, Meubelhuis Musselkanaal, Metselbedrijf
Holman, Duo S&S en Wendy, Bimbo en Ria, Jumbo Stuulen Ter Apel, Wapeningsstaal B.S.M.
Hoogeveen, Loonbedrijf Groenwold, Uitzendbureau MPO Musselkanaal, Handelsonderneming Stap
en Sanders, Marktkraamverhuur.nl, Bakkerij Eshuis Roswinkel, Boeters vinyl, Slagerij Gerard en
Willeke Dijkstra, Rieks Warris, Kartservice Ronnie Meijering, Kartbaan Pottendijk, Lamberts en de
Groot montage, Autobedrijf Kamerling, Heegen zaalverhuur, Garage Joop Huusers, Drukkerij AbbesHummel, Haarstudio Klarianka, Remmont montage, Betonboringen Noord Nederland, Kapsalon All 4
You, Kitbedrijf Niemeijer, Handelsonderneming Sietse Kiewiet, Classic cars Emmen, Radio Magnum
en Sika, Radio Red Eagle.

HERSENSTICHTING ZOEKT COLLECTANTEN
In de eerste week van februari wordt de collecte voor de Hersenstichting Nederland gehouden.
Hiervoor zijn we op zoek naar nieuwe collectanten. U kunt met een paar uurtjes van uw tijd bijdragen
aan een betere toekomst voor hersenpatiënten.
Uiteraard loopt u in uw eigen woonplaats en uw eigen wijk. Als u zich heeft aangemeld, neemt de
coördinator contact met u op. Hij/zij zal dan aan u vragen hoeveel tijd u beschikbaar heeft en overlegt
vervolgens met u in welke straten u gaat collecteren.
Eén op de vier mensen krijgt ooit in zijn of haar leven met een hersenaandoening te maken. Hieronder
vallen onder meer traumatisch hersenletsel, migraine, beroerte/CVA, Parkinson, MS, Alzheimer en
epilepsie, een hersentumor of aangeboren hersenletsel en schizofrenie, depressie, ADHD, autisme.
De opbrengst van de collecte wordt onder meer besteed aan wetenschappelijk onderzoek, om
hersenaandoeningen te helpen voorkomen en te genezen. Ook wordt er hard gewerkt aan het geven
van gerichte voorlichting en de samenwerking tussen patiëntenverenigingen onderling.
Wij zouden het geweldig vinden als u collectant zou willen worden.
Voor aanmelden of informatie kunt u contact opnemen met:
Promotor Joke Berendsen 06-55 30 89 88
of het kantoor in Den Haag 070- 360 48 16
Voor meer informatie kijk op www.hersenstichting.nl

KWF KANKERBESTRIJDING ZOEKT COLLECTANTEN:
Samen moeten én kunnen we tegen kanker strijden.
KWF Kankerbestrijding gaat al 60 jaar voorop in de strijd. Sinds de
oprichting in 1949 is de vijfjaarsoverleving bij kanker gestegen van 25 naar 55 procent. Maar de strijd
tegen kanker voeren wij niet alleen, maar samen! Met collectanten, donateurs, wetenschappers,
artsen, verpleegkundigen, patiënten, patiëntenorganisaties, bedrijven en heel veel vrijwilligers strijden
wij voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.
Strijd mee en wordt collectant in de week van 7 t/m 12 september.
Door een paar uur te gaan collecteren in de collecteweek van KWF Kankerbestrijding, kunnen we
meer geld ophalen om onze missie waar te maken: minder kanker, meer genezing en een betere
kwaliteit van leven. Meergeld maakt meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk om de grote groepen
patiënten beter te diagnosticeren, behandelingen op maat te bieden en een betere nazorg voor deze
groter wordende groep patiënten te bieden.
De collecte wordt dit jaar gehouden van 7 t/m 12 september.
Wie zich als collectant wil inzetten of meer informatie wil over het collecteren kan bellen met:
Mevr. A de Vries-de Jong. Menpad 7, tel. 522418 of
Mevr. H Bolk-Schoonbeek Noordveenkanaal n.z.11, tel. 521818
Meer informatie staat ook op www.kwfkankerbestrijding.nl

VVN afd. Nieuw-Weerdinge organiseert:
VERKEERSCIRCUIT (op het parkeerterrein van
de Sporthal).
In navolging op voorgaande jaren wordt er op donderdag 03 en vrijdag 04 september 2009, op het
parkeerterrein van de Sporthal De Monden te Nieuw-Weerdinge, een verkeerscircuit opgebouwd. Ook
dit jaar gaan de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen uit Nieuw-Weerdinge, Weerdinge, Roswinkel
en Emmer-Compascuüm hun verkeerskennis aan de praktijk toetsen.
Elke groep wordt als volgt in drieën verdeeld: fietsers, voetgangers en automobilisten, (skelters) deze
zullen na een bepaalde tijd wisselen.
De voetgangers krijgen een serie vragen te beantwoorden en hebben ook een sociale controle.
We hopen er gezellige maar bovenal leerzame dagen van te maken.
Het verkeerscircuit zal officieel worden geopend door dhr. Rob Ney van gemeente Emmen, op
donderdag 03 september a.s. ‘s morgens om 9.00 uur.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

OPFRISCURSUS VEILIG VERKEER VOOR ALLE LEEFTIJDEN
Noteer alvast in uw agenda:
Deze cursus bestaat uit slechts één lesavond en wordt gehouden op maandag 12 oktober in de
Badde.
Bestuur Veilig Verkeer afd. Nieuw-Weerdinge

SCHOLENVISWEDSTRIJD
Op 3 juni j.l. werd de jaarlijkse scholenviswedstrijd georganiseerd door H.S.V. Nieuw-Weerdinge i.s.m.
de Brede School.
De middag was zeer geslaagd en hieronder volgende de uitslagen:
4 t/m 7 jaar
8 en 9 jaar
10 jaar en ouder
1. Marvin Wolters 82 cm.
2. Pepijn Berends 25 cm.
3. Mike Veen 25 cm.
4. Rick Vos 21 cm.
5. Jenne Oosting 15 cm.

1. Owen de Vries 29 cm
2. Bert Hilberts 28 cm.
3. Robin Dragstra 24 cm.
4. Jurrie Hilgenga 18 cm.

1. Remco Smidt 109 cm.
2. Dennis Strating 60 cm.
3. Mark Saadhof 45 cm.
4. Laura Tjeerdsma 41 cm.
5. Jeroen Hilgenga 35 cm.

De langste vis, met een lengte van 45 cm., werd gevangen door Mark Saadhof.
De beker voor de school ging ook dit jaar weer naar ’t Koppel.
De gemiddelde score was:
1. ’t Koppel met 18 cm.
2.Bentetop met 16 cm. 3. Esdoorn met 10 cm.

De volgende sponsoren willen wij graag bedanken voor het mede mogelijk maken van deze wedstrijd:
Bob’s Hengelsport
Tieks Tweewielers
Tegelcentrum Wolters VOF
TSV
Drukkerij Abbes-Hummel
Slagerij Dijkstra
Spar Stevens
Ook de vrijwilligers natuurlijk ontzettend bedankt.
Het bestuur van H.S.V Nieuw-Weerdinge

GREPEN UIT HET VERLEDEN
Nieuw- Weerdinge vroeger een dorp van bruggen.
De bruggen in het Weerdingerkanaal zijn vele keren gefotografeerd, toch van de tientallen bruggetjes
(batnjes), gelegen over de zijkanalen (wiekn), zijn geen foto’s.
In Nieuw-Weerdinge ontwikkelden zich twee belangrijke kruispunten met bruggen. Het Eerste
kruisdiep (drie bruggen) en het Derde kruisdiep (vier bruggen). Het Tweede kruisdiep (drie bruggen)

ontwikkelde zich in mindere mate. Vaak konden de schepen niet direct het veen in trekken om
geladen te worden met turf. Dan lag men een tijdje voor de wal bij één van de kruisdiepen. Voor de
schippersvrouw gelegenheid om inkopen te doen. Vanaf 1900 tot 1950 was er bij deze kruisdiepen
een ontwikkeling van middenstanders. Nieuw-Weerdinge was in die jaren van de gemeente Emmen
het dorp met veruit het grootste winkelbestand. In 1957 staan er op de ledenlijst van de
handelsvereniging nog 98 leden. Op de foto van omstreeks 1920 liggen een aantal schepen
afgemeerd tussen het Derde kruisdiep en de Tramwijk. In de verte o.l.s. 3, de woning is
Weerdingerkanaal z.z. 5. Prachtig te zien is het scheepsjagerspad.
Reactie 521703
B.B.

BRANDEN EN VERNIELINGEN
Nieuw-Weerdinge - De oude bouw in het centrum van Nieuw-Weerdinge wordt geteisterd door
straatterroristjes. Met name in en rondom het Achterdiep zijn branden en vernielingen eerder regel
dan uitzondering.
Afgelopen weekeinde werd een auto bekrast en een week daarvoor vloog een leegstaande woning via
een bouwcontainer in de brand. Er was ook een periode dat er wekelijks coniferen afbrandden.
Hierdoor zijn onder meer een schuur, woning, garage en caravan in vlammen opgegaan. In de
caravan zou die avond zelfs een meisje slapen, maar dat is allemaal net goed gegaan. Ieder weekend
is het de vraag: Wat gebeurt er nu weer?", vertelt Jan Elze Hummel, woonachtig aan het Achterdiep.
Bij hem is de moed volledig in de schoenen gezakt. Toen er vorig jaar aan zijn kever voor 1200 euro
werd vernield, gaf de politie hem nog machteloos mee: 'Hadden we maar een gezicht of een naam'.
Sindsdien is de buurt messcherp op iedere beweging in de omtrek. Toen een groepje jongeren zich dit
weekend verdacht rond een geparkeerde auto ophield, kwamen Hummel en een buurman
aangesneld. Eén knaap wisten ze te grijpen. Er bleken krassen op de auto te zitten en de jongen
biechtte de namen van zijn medevluchters op, omdat hij niet alleen voor de schade wilde opdraaien.
Maar met die informatie en min of meer een bekentenis kon de politie niks. "De politie heeft mij niet
eens ondervraagd. Ik snap er niks van. En de jongens konden ze niks maken, omdat ze niet genoeg
bewijs hadden", aldus Jan Elze vol ongeloof. "Dan lever je ze aan en gebeurt er niks mee!"
Hij vindt dat de politie meer toezicht moet houden. "Het is nu zover, dat als er nu weer iemand gepakt
wordt, de politie niet meer gebeld wordt. Dan handelen we zelf wel met ze af. Deze zomer waren er
ook een aantal brandjes in Emmermeer. Dat is gelijk groot nieuws. Maar dit is Nieuw-Weerdinge, hier
mag schijnbaar alles."
De vernielingen en brandstichting gebeuren vaak op zaterdagavond. "Meestal wanneer de jeugdsoos
in De Badde net gesloten is", weet Hummel. Het gaat volgens buurtbewoners om een groep van circa
vijf man in de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar.
Politiewoordvoerder Ron Reinds bevestigt het voorval. "De jongeman verklaarde dat hij het niet
gedaan had, dan houdt het verhaal al gauw op. De politie heeft om iemand aan te houden en te
verhoren iets meer nodig dan een vermoeden. Bijvoorbeeld een getuigenverklaring of concrete
informatie", aldus de zegsman.
"Het is niet zo dat de politie helemaal niks doet met de branden en vernielingen", benadrukt Reinds.
"De gevallen in Nieuw-Weerdinge worden tijdens de briefing besproken. Maar het gebeurt vaak op
zaterdagvond, een zeer drukke avond. Dat betekent dat we er niet tien keer op een avond een kijkje
kunnen nemen. Daarom verzoeken wij niet te twijfelen om de politie te bellen, wanneer zich iets
verdachts in het dorp afspeelt."

EERSTE UITSLAGEN BEWONERSENQUETE EMMEN REVISITED
De eerste uitslagen van de bewonersenquete zijn binnen. In totaal zijn er 570 enquêtes ingeleverd.
Op de 1.410 huishoudens van Nieuw-Weerdinge betekent dit een respons van 40%. Een respons die
je in gewone enquêtes nooit haalt en die te danken is aan de prima inzet van plaatselijk belang en het
dorpsplatform bij het rondbrengen en het weer ophalen van de enquêtes. En natuurlijk aan alle
mensen die de enquête hebben ingevuld!
Alle enquêtes zitten inmiddels in de computer en de eerste analyses zijn klaar. Daaruit komt nu al naar
voren dat de meeste inwoners van Nieuw-Weerdinge zich prettig voelen in hun dorp. En dat de
meeste mensen graag in hun dorp willen blijven wonen. Contacten met buren en buurtbewoners
worden positief gewaardeerd en als belangrijk ervaren. Kortom met de ‘sociale cohesie’ in NieuwWeerdinge lijkt het wel goed te zitten!
Maar er is ook de nodige kritiek naar voren gekomen. Heel veel opmerkingen in de enquete gaan over
de verkeersveiligheid. Auto’s rijden te snel en er is overlast van vrachtverkeer. Er is kritiek op het
onderhoud van wegen, trottoirs en openbaar groen. En als het gaat om de voorzieningen in het dorp
zijn er veel opmerkingen in de enquête gemaakt over het beperkte winkelbestand.
Ook kwam er in de enquête kritiek naar voren op de slechte isolatie en gehorigheid van een aantal
woningen. Om welke woningen het gaat wordt nog onderzocht.
Kortom de enquête levert een aantal duidelijke verbeterpunten op!
Hoe verder?
Medio september is de hele analyse van de enquête klaar. Hierover zullen we weer verslag doen in de
Streekbode. Daarna gaan we de uitkomsten van de enquête koppelen aan de reacties van de
inwoners van Nieuw-Weerdinge tijdens de Jaarmarkt van 4 juli. Ook gaan we nog in gesprek met een
aantal mensen die het dorp goed kennen. Daarmee hebben we een totaalbeeld van de
‘dorpsbeleving’.
Dit totaalbeeld van Nieuw-Weerdinge willen we op 10 november in het dorp presenteren. Op basis
daarvan kunnen we aan de slag met dat waarom het allemaal draait: het dorpsprogramma NieuwWeerdinge, oftewel: wat moet er de komende jaren in het dorp worden aangepakt?

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN
Om een goed beeld te krijgen van de instroom in onze kleutergroep
(groep 1 – 4 jarigen) willen we u vragen uw kind vroegtijdig aan te
melden.
Wordt uw kind dus dit schooljaar 4 jaar en onze school is de school van
uw keuze, wilt u uw kind dan binnenkort aanmelden.
Dit kan door een afspraak te maken via telefoonnummer 527089.
Met vriendelijke groet, Pietertje Holman-Siersema, Adjuct OBS ’t Koppel

OFFICIËLE OPENING BREDE SCHOOL NIEUW-WEERDINGE
Het heeft even geduurd maar op 16 september a.s. vindt de officiële start van
de Brede School Nieuw-Weerdinge plaats.
We willen u van harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. Het gebeuren vindt
plaatst op het Beerta plein nabij MFC De Badde
Om 11.30 gaat wethouder Thalens een toespraak houden waarna de
kinderen van de beide basisscholen ballonnen gaan oplaten en de Brede
School Nieuw-Weerdinge officieel is geworden.
Het geheel zal tot ongeveer 11.30 - 12.00 uur gaan duren.
We hopen u te mogen begroeten.

