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DE MONDENHAL 25 JAAR IN ONS DORP
De totstandkoming van de hal.
Op 29 september 1987 is een positief raadsbesluit genomen, dat de hal gebouwd mocht worden
onder de voorwaarden binnen dat besluit zoals vorige keer in de streekbode genoemd.
Na dit besluit moest nog vanuit de provincie subsidie komen, wat uiteindelijk niet is gelukt.
Binnen een aantal gesprekken en overleg met de wethouder en burgemeester is uiteindelijk het
ontwerp van de hal enigszins aangepast enkele bezuinigingen zijn doorgevoerd en heeft gemeente
Emmen op 29 september 1988 ook positief besloten over een extra vergoeding omdat provincie
Drenthe geen bijdrage zou geven.
Na afwikkeling van het teken- en rekenwerk, benaderen van vrijwilligers en bedrijven, is uiteindelijk
gestart met de bouw op 13 februari 1989.
De bouwcommissie bestond uit de volgende vrijwilligers:
R. Arbeider (uitvoerder), J. Fischer (assistent uitvoerder), H. Tiems (bouwkostendeskundige),
H. Wachtmeester en H. Rengers.
De kostenbewaking werd door H. Postmus gedaan.
De start van de bouwwerkzaamheden is begonnen met het afvoeren van grond en aanvoeren van
zand voor de fundering van de sporthalvloer.
Met vrijwilligers is de fundatie gemaakt, met een kleine tegenvaller op 1 hoek van het gebouw, zat
vermoedelijk een oude sloot, op deze plaats zijn dan ook nog 8 palen geheid.
Diverse bedrijven hebben materialen ter beschikking gesteld, zoals bekistingmateriaal en verf.
Verder hebben erg veel lokale bedrijven hulp geboden bij de diverse onderdelen.
Voor een aantal onderdelen zijn bedrijven ingehuurd, zoals staalconstructie, metsel- en voegwerk,
dakbedekking, sportvloer, toestellen en installaties.
Ook hebben bedrijven materiaal geleverd, maar vervolgens vrijwilligers onder eigen personeel ter
beschikking gesteld, zoals voor de dak- en gevelbeplating, tegelwerk, hulp bij installaties.
Vele vrijwilligers hebben een steentje bijgedragen:
•

Agrariërs die het zandtransport hebben gedaan

•

Volleybaldames voor het opperen van stenen
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•

Handballers van Tempo voor het stukadoorswerk

•

Voetballers van Titan en NWVV voor gevel en dak beplating en het schilderwerk

• Daarnaast zijn veel ouderen spontaan gekomen voor hand- en spandiensten, opruimen e.d.
Bewust hebben we niet te veel namen genoemd om anderen niet tekort te doen, maar als
bouwcommissie en bestuur is er heel positief op deze periode teruggekeken.
Met deze inzet is het gelukt om de sporthal in 9 maanden tijd te bouwen om uiteindelijk op 11
november 1989 de hal door wethouder Henk Reuver te laten openen.
In de volgende Streekbode komt nog een kort verhaal over de periode van de opening tot het huidige
jubileum.

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
26 oktober
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
2 november
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Heilig Avondmaal
5 november
Plaats: Het Anker
Tijd:
19.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Dankdag
Baptisten gemeente de Open Poort:
26 oktober
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. van Norden
2 november
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Sikkema
Heilig Avondmaal
Gastendienst
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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. Ook nemen we koelkasten en
diepvriezers mee, hier zijn wel kosten aan
verbonden, € 5,- per stuk.
Bellen na 16.00 uur. Handelsonderneming
Sanders-Stap. Tel. 06 55808002

Wegens beëindiging jaarlijks terugkerend Oranje
Volleybaltoernooi te koop aangeboden:
1 aanhangwagen, 16 ijzeren palen, 8 originele
wedstrijdnetten, 8 wedstrijdballen, 8 telborden,
8 klemborden, afbakenlint op 2 haspels, 1
publicatiebord op standaard, gereedschapskist,
tuien, hardhouten piketten, etc, compleet voor 8
velden. Alles in 1 koop. Tel. 522868

Zaag, snoei, tuinonderhoud en boomverzorging.
Ook bestrijden van mollen. Wieringa, bel 06
31082919

Te huur: Mini kraan & mini shovel, vanaf € 10,per draai uur. Tel. 06 13194189

Te koop: Flymo bladruimer 2500W, blaast, zuigt,
versnippert. Weinig gebruikt, vaste prijs € 45,-.
Tel. 06 10811772

Te koop: Verenigingsgebouw ,, de Rank”
Weerdingerkanaal z.z. 118 te Nieuw-Weerdinge.
Prijs €. 59.000,-- Inlichtingen bij Makelaar KralWesten, Ter-Apel.

Te koop op prachtige locatie, ,, Stad” nr . 34-3536-37 te Roswinkel, voormalige bejaarden
woningen ,, Avondrust”.
Mag ook nieuw gebouwd worden, 2 of 3 onder
één kap. Prijs €. 148.500,-Inlichtingen bij Makelaar Kral-Westen, Ter-Apel.
Te koop: Handgerooide eetaardappelen, o.a.
Parel, Suprice, Woudster en Mozart. Tel. 0591
353391
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KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
Wij zijn van plan om weer een Sinterklaas actie te houden op 11 en 25 november.
De bedoeling is om ieder kind t/m 12 jaar twee stuks gratis speelgoed aan te bieden.
Dus hebt u nog speelgoed liggen wilt u dat dan bij ons thuis brengen.
We willen graag beginnen met inzamelen vanaf 14 oktober.
Geen knuffels daar is uit onze ervaring geen behoefte aan.
Graag inleveren bij:
Marleen Middel Vennen 37
Gretha Bos
Mandebroek 2

tel. 0591 527351
tel. 0591 521600

Op de volgende dagen zijn we in DE RANK
28 oktober
11 en 25 november
9 en 23 december
We zijn open van 11.00 tot 16.00 uur
Dus loop gerust eens bij ons binnen
Namens de vrijwilligers
Gretha Bos

GIFT VOOR HET ZWEMBAD
Geweldig! We hebben als zwembad de Wieke een gift mogen ontvangen. Deze gift is gedaan door de
bewoners van de Tramwijk / Oude dijk uit hun “Zuidenveld-potje”. We zijn er heel erg blij mee en het
is zeer welkom.
Bedankt “Zuidenveld organisatie” van de Tramwijk en Oude Dijk voor jullie donatie, namens het
bestuur, de bezoekers, gebruikers en vrijwilligers van zwembad de Wieke.

BOLCHRYSANTEN AKTIE
Bedankt!!!
Voor het overweldigend succes, we waren binnen een uur uitverkocht.
En tot onze spijt moesten we nee verkopen.
Volgend jaar komen we in september weer bij u langs.
Met vriendelijke groet,
Ouderraad obs ´t Koppel
Voor info: Tina Kemper 0621107089
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DATA OUD PAPIER INZAMELING OBS ’T KOPPEL
Hierbij de data voor 2015 voor het inzamelen oud papier van obs ’t Koppel te Nieuw-Weerdinge.
We lopen zoals altijd de 4e woensdag van de maand te weten:
28-01-2015
25-02-2015
25-03-2015
22-04-2015
27-05-2015
24-06-2015
26-08-2015
23-09-2015
28-10-2015
25-11-2015
23-12-2015
Tina Kemper
0621107089

TITAN-NIEUWS
Deze keer het verslag van één wedstrijd. De wedstrijd tegen Bargeres is namelijk uitgesteld vanwege
droevige omstandigheden bij Bargeres.
De wedstrijd die wel gespeeld werd was er niet zomaar één. Het was namelijk de derby tegen
Valthermond. Zo’n 400 toeschouwers stonden langs het veld en zagen een prachtige wedstrijd.
Helaas viel het resultaat voor TITAN tegen, want het werd uiteindelijk 3 – 4 voor de Mondkers.
Valthermond kwam snel uit de startblokken. Ze hadden zich duidelijk
voorgenomen om het tekort aan voetballende kwaliteiten te
compenseren met werklust. Dat resulteerde in een vroege goal en dus
een
achterstand voor TITAN. TITAN pakte de draad goed op en creëerde
een
aantal goede kansen. Halverwege de eerste helft werd de gelijkmaker
gescoord en dat werd ook de ruststand.
Na rust golfde het spel op en neer en het was Valthermond dat via
hun
ijzersterke spits op voorsprong kwam. De scheidsrechter kon het
snelle
spel steeds slechter bijbenen en negeerde om onduidelijke reden meerdere keren de vlagsignalen
van de beide grensrechters. TITAN scoorde uit zo’n situatie de gelijkmaker en bleef druk zetten om
een voorsprong te forceren. Toch was het weer Valthermond dat op voorsprong kwam, dit keer via
een schitterende lob over de keeper. En weer kwam TITAN vlot op gelijke hoogte via een goed
uitgespeelde aanval. Valthermond leek zich te verzoenen met een puntendeling en TITAN bleef
aandringen. Maar was weer de spits van Valthermond die vlak voor tijd uit één van de spaarzame
uitvallen de Mondkers op voorsprong schoot. En op deze tik had TITAN geen antwoord meer.
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Ondanks het teleurstellende resultaat toch een prachtige wedstrijd gezien. Reclame voor het
voetbal.
De volgende thuiswedstrijden zijn:
Zondag 2 november TITAN – vv Sweel Aanvang 14.00 uur
Zondag 9 november TITAN – zfc Zuidlaren Aanvang 14.00 uur
U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat!

RIJBEWIJSKEURINGEN
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun
rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur d.d. 24 oktober, 7
november en 21 november in Cultureel centrum 'De Marke', Statenweg 107.
Tarief: € 35,- voor de B/E keuring en € 50,- voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van
Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden elders in de regio.
Automobilisten die behoefte hebben aan een rijvaardigheidstraining kunnen zich opgeven via
Regelzorg. Het verkeer is tenslotte toegenomen en de regelgeving uitgebreid.

'OKTOBERMAAND KINDERMAAND'
Als extra verrassing hebben we in het kader van 'Oktobermaand Kindermaand' ook nog de kinderen
onder de 12 jaar (onder begeleiding) de hele maand gratis entree en is er de mogelijkheid om mee te
doen aan de gratis activiteit "Museumschatjes". Samen met uw kinderen of kleinkinderen een
nostalgisch avontuur beleven bij de Collectie Brands.

Krom staan op de huisartsenpost!!!
Nog éven de tuin harken en toen ging je door je rug. Daar sta je dan op zaterdagmiddag bij de
huisartsenpost. Rug krom en je kunt niet meer omhoog of omlaag. De dokter wil je een pijnstiller
voorschrijven, maar… kan die wel veilig samen met de rest van je geneesmiddelen gebruikt worden?
Ben je er misschien allergisch voor? En… doen je nieren het nog wel goed genoeg om deze
medicijnen veilig te kunnen gebruiken?
Om veilig geneesmiddelen te kunnen gebruiken is het van belang dat u ons -uw apotheektoestemming geeft om uw geneesmiddeldossier inzichtelijk te maken voor bijvoorbeeld het
ziekenhuis en de huisartsenpost. Je gegevens mogen alleen geraadpleegd worden wanneer er sprake
is van een ‘zorgvraag’ en je kunt zélf altijd raadplegen wie je gegevens heeft opgevraagd via
www.ikgeeftoestemming.nl Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Ook als je géén
toestemming geeft, willen we graag het formulier ingevuld terug.
Wil je, voor je eigen veiligheid, zo vriendelijk zijn om het formuliertje hieronder volledig in te vullen
en te zorgen dat het in apotheek aan de Markt in Ter Apel komt (of bij de uitdeelpost in
huisartsenpraktijk Nieuw Weerdinge)
Bij voorbaat dank.
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TOESTEMMINGSFORMULIER
ELEKTRONISCH UITWISSELEN VAN GEGEVENS MBT UW MEDICATIE
JA
Ik wil dat mijn belangrijkste medische gegevens elektronisch uitgewisseld kunnen worden. Ik geef
toestemming aan onderstaande zorgverlener om mijn gegevens beschikbaar te stellen voor
raadpleging door andere zorgverleners.
NEE
Ik wil niet dat mijn belangrijkste medische gegevens elektronisch uitgewisseld kunnen worden. Ik
geef geen toestemming (meer) aan onderstaande zorgverlener om mijn gegevens beschikbaar te
stellen voor raadpleging door andere zorgverleners
MIJN GEGEVENS
NAAM EN VOORLETTER(S)
ADRES:

GEBOORTEDATUM
POSTCODE EN PLAATS:

GEGEVENS VAN MINDERJARIGE KINDEREN
VOOR- EN ACHTERNAAM:
M/V

GEBOORTEDATUM:

VOOR- EN ACHTERNAAM:
M/V

GEBOORTEDATUM:

VOOR- EN ACHTERNAAM:
M/V

GEBOORTEDATUM:

ONDERTEKEN HET FORMULIER EN GEEF HET AAN UW ZORGVERLENER.
Uw zorgverlener moet kunnen vaststellen dat u degene bent die de toestemming regelt. Dat kan
alleen als u het formulier persoonlijk overhandigt. Is dit voor u niet mogelijk? Neem dan contact op
met uw zorgverlener.
DATUM:

HANDTEKENING:

ZORGVERLENER
Alphega-apotheek aan de Markt; Markt 14; 9561KA Ter Apel
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