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Paasvuur 2012
Zondag 8 april, 1e paasdag is het na een jaar afwezigheid weer
zover. Het SKW en activiteitenclub ’t Koppeltje in samenwerking
met Plaatselijk Belang verwarmd Nieuw-Weerdinge weer met een
vuurtje.
De locatie van het paasvuur bevindt zich aan de 1e Kruisdiep,
achter WCW caravans (zie kaart). We zullen in de weer gaan om
materiaal op te halen en u kunt zelf materiaal komen brengen. Het
materiaal wat we bedoelen is snoeiafval, takken, coniferen en ander hout wat op geen 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 vracht, voor het
brengen rekenen we € 5, - per aanhanger. Bel met de contactpersoon voor meer informatie.
De data voor het ophalen en brengen van materiaal staat in onderstaand schema.
Zaterdag 24
maart

Maandag 26
maart

Dinsdag 27
maart

Zaterdag 31
maart

Maandag 2
april

Dinsdag 3
april

Zaterdag 7
april

Brengen en
ophalen
tussen 09.00
en 16.00

Brengen
tussen 18.00
en 20.00

Brengen
tussen
18.00 en
20.00

Brengen en
ophalen
tussen 09.00
en 16.00

Brengen
tussen 18.00
en 20.00

Brengen
tussen
18.00 en
20.00

Brengen en
ophalen
tussen 09.00
en 16.00

Op de locatie van het paasvuur zal een tent komen te staan met de nodige
versnaperingen voor jong en oud. Houd de komende Streekbode in de gaten voor meer
informatie over de invulling van de avond! Tegen 19.30 wordt de bult ontstoken.
Contactpersoon: Eddie Wolters, tel 0612909414
SKW Nieuw-Weerdinge
Activiteitencommissie ‘t Koppeltje
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
25 maart
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Jeugddienst
1 april
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Akkerman
5 april
Plaats: Roswinkel
19.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Witte donderdag
Baptisten gemeente de Open Poort:
25 maart
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. Fokkert
1 april
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum
15.00 uur tot 17.00 uur
King’s Kids Paasfeest
Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar

Koopjes
Spelregels “koopjes”: de bedoeling van het plaatsen van een
koopje is (tweedehands) spullen, d ie 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.

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 SandersStap. Tel. 06 18259308

Onkruidbestrijding met round
up, mollen bestrijding, sloten
opschonen en zaag-,snoei- en
tuinonderhoud. Tel.:
0631082919, dhr. Wieringa

Ook u kunt hier uw
'Koopje"plaatsen.
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GREPEN UIT HET VERLEDEN,

Middenstand in Nieuw-Weerdinge
In de vorige streekbode ben ik geëindigd bij Weerdingerkanaal nz. 233.
We gaan verder met Weerdingerkanaal nz. 234. Hier zijn gevestigd geweest: Bierfabriek van Bertus
Vos?
Klaas Warringa smid en reparatie rijwielen Warringa, Evers montage landbouwwagens, Seip
makelaardij en
BV. V. d. Kaap autoschadebedrijf. Tegenwoordig is schadecentrum Rengers hier gevestigt. Aan het
Weerdingerkanaal n.z. 235 waren gevestigd: Egbert Houkes met huishoudelijke artikelen, Geert
Warring, kruidenier en postbode en Roeli Vos herenkapper. Aan nz. 237 hebben Hendrik Vos als
smid, taxibedrijf, autoverhuur en rijwielhandel en Bennie Vos met een garagebedrijf gezeten.
Op nz. 240 woonde J Mulder groothandel in kleding. In 1936 vestigde zich hier H Meijer,
manufacturen en
huishoudelijke- en luxe artikelen. Ook voor venters het beste adres.
Foto is het winkelpand aan nz. 240, hij is van 1949, meisjes op foto zijn links Bettie Meijer rechts
Riekie Meijer.
Reactie 521703 B.B.
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ACTIEMORGEN KLEVE-PROJECT ZATERDAG 31 MAART
Opbrengst komt ten goede aan project
Buchenwald
Zoals u wellicht hebt gehoord gaan de
kinderen van groep 8 van de beide
basisscholen uit Nieuw-Weerdinge van 25 t/m
27 april een reis maken naar Buchenwald in
het Thuringerwald. Ze gaan daar o.a. het voormalig concentratiekamp bezoeken.
Om de leerlingen ook daadwerkelijk bij de voorbereiding te betrekken en hun ook een steentje te
laten bijdragen organiseren we een actiemorgen.
Wat gaan de leerlingen doen :
* Lege flessen inzamelen
* Auto's wassen bij het Dokter Beertaplein
* Verkoop van muffins en cakejes
* Verkoop broodjes worst
* Verkoop van eieren
De actiemorgen vindt plaats in en rondom De Badde en is van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Daar het voor de kinderen onmogelijk is om geheel Nieuw-Weerdinge in een paar uur rond te gaan
om lege flessen bij u te halen of cakejes en eieren te verkopen, vragen wij u medewerking.
De leerlingen gaan huis aan huis flessen halen in het gebied rondom De Badde maar we halen ze ook
graag in de rest van het dorp op.
Dus hebt u lege flessen en u wilt ze ons geven, één telefoontje is voldoende en we komen langs.
Ook bezorgen we graag de cakejes en de eieren bij u thuis. Het telefoonnummer voor alle acties is:
06 27 55 79 23 of 06 55 13 19 23.
Daarnaast bent u van harte welkom om naar De Badde te komen want gedurende deze morgen
vindt ook de uitzending van het radio Drenthe programma "Hemmeltied " plaats.
Wilt u getuige zijn van onze acties uitgevoerd door de leerlingen, kom naar De Badde op 31 maart.
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HEMMELTIED KOMT NAAR NIEUW-WEERDINGE. Kom naar De Badde
Op zaterdag 31 maart komt RTV Drenthe naar Nieuw-Weerdinge om het live programma
"Hemmeltied" vanuit De Badde te verzorgen.
De uitzending is van 10.00 uur tot 12.00 uur en zal gevuld worden met interviews met verschillende
mensen uit ons dorp, live muziek en spel.
Daarnaast zal er ook tijdens de uitzending aandacht worden geschonken aan de actiemorgen die
wordt gehouden door de leerlingen uit groep 8 van 't Koppel en De Bentetop in het kader van het
Kleve-project.
Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om de uitzending bij te wonen en een kijkje te nemen bij de
activiteiten die de leerlingen doen.

JONGEREN ACTIVITEITENLADDER!!!!
Binnenkort is het zo ver en komt er een activiteitenladder speciaal voor jongeren van 12 tot en met
23 jaar in Nieuw-Weerdinge uit. Deze ladder is een initiatief van het SKW, de brede school, de
gemeente en het jongerenwerk van welzijngroep Sedna. Door het succes van de activiteitenladder
voor het basisonderwijs, zal begin april de Jongeren Activiteitenladder verschijnen. Hieronder een
overzicht van de activiteiten die erop komen te staan; Kickboksen, HipHop/Streetdance,
Straatvoetbaltoernooi, Skiën & Klimmen, Mountainbiken, Boogschieten en Vissen met aansluitend
een gezellige barbeque! Voor de activiteiten zal een kleine
bijdrage worden gevraagd. Doe jij ook mee? Zodra de ladder uit is kun je deze ophalen bij de Badde.
Je kunt je vanaf dan opgeven via het opgavestrookje en deze inleveren bij de Badde. Opgeven kan tot
18 april, dus hou het in de gaten.

DANKBETUIGING
Geb: 14-6-1929

Overleden 11-2-2012

Voor uw blijk van medeleven in welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn
Vrouw, onze Moeder en Oma Grietje Veenstra van Vondel,
Willen wij u bedanken, uw steun heeft ons goed gedaan.
Jan Veenstra
Jan en Ina Middel
Gerrit-Jan en Rinkje Veenstra
klein en achterkleinkinderen
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COSSE CAMPER ADVENTURE STELT ZICH AAN U VOOR:
Cosse Camper Adventure is een jonge en dynamische reisorganisatie met oog voor de klant en zijn
behoeften.
Zo zijn al onze georganiseerde reizen voorzien van gedegen en ervaren begeleiding en wordt er
zoveel mogelijk rekening gehouden met uw persoonlijke wensen. Bij ons is de klant nog steeds
koning!
Onze reizen zijn met zorg samengesteld om u als toekomstig reiziger volop te laten genieten van uw
welverdiende vakantie. Hierbij is het voor ons belangrijk, dat het u als klant, aan niets ontbreekt en
dat u een geweldige ervaring opdoet van de streek of regio waarin u verblijft.
Of u nu van wandelen houdt of meer avontuurlijk ingesteld bent, Cosse Camper Adventure heeft
voor elke reiziger een passend aanbod.
Cosse Camper Adventure is uw partner op het gebied van georganiseerde en begeleide
kampeerrondreizen met uw eigen of gehuurde camper of caravan.
Wij verzorgen uw reis van A tot Z en hebben bij het samenstellen van onze reizen rekening gehouden
en geluisterd naar de wensen van u als klant.
Overtuig uzelf van ons aanbod, waarbij gemak, vakantieplezier en prijs voorop staan!
Voor de volledige reisbeschrijvingen, prijzen en actuele vertrekdata verwijzen wij u naar onze
website www.cossecamperadventure.com
Wilt u persoonlijk met ons kennis maken, kom dan naar onze informatiedag op zaterdag 21 april
2012 bij Party Centrum Viper in Nieuw-Weerdinge.
Het programma voor deze informatiedag vindt u op onze website.
Cosse Camper Adventure … een bewuste keuze!
U kunt bij ons terecht voor:
- georganiseerde en begeleide kampeerrondreizen
- camperverhuur

- Oostenrijkse muziekevenementen;
- reizen op maat;

Christiaan Cosse & Maletha Cosse-Ophof
Cosse Camper Adventure
Drentse Mondenweg 21
7831 JA NIEUW-WEERDINGE
Telnr. 06 – 51 60 93 06
www.cossecamperadventure.com
info@cossecamperadventure.com
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EINDELIJK WAS HET DAN WEER ZOVER
Eindelijk was het dan weer zover, vanaf 2 februari kon er weer naar hartenlust geschaatst worden.
Dit onder fantastische omstandigheden, supermooi weer en een prachtige baan. Er werd dan ook
dagelijks veel geschaatst, ondanks dat men ook op vele plassen en kanalen kon schaatsen. Ook zijn er
voor de bovenbouw van de basisscholen weer priksleewedstrijden georganiseerd, op vrijdag 10
februari. Dit onder belangstelling van een groot aantal toeschouwers. De uitslagen zijn als volgt:

Groep 5/6 meisjes
1]Kimberly Weggemans
2]Jessica Buter
3]Kimberly Hooiveld

Jongens groep 5/6
1]Nick Zwiers
2]Thys Kok
3]Julian ter Veen

Meisjes groep 7/8
1]Ester Bakker
2]Pam Schipper
3]Natascha Smalbil

Jongens groep 7/8
1]Kaylian Potze
2]Ferdi Smidt
3]Toby Tieck

De wisselbeker is dit jaar gewonnen door obs 't Koppel. Alle winnaars hebben een beker ontvangen,
deze zijn beschikbaar gesteld door slagerij Dijkstra. Ook hebben alle deelnemende kinderen een
vaantje ontvangen aangeboden door Van der Veen Houtbouw.
Verder hebben alle kinderen chocolademelk en koekjes gehad,
dit werd mogelijk gemaakt door Jumbo Stuulen. Op zaterdag
waren er afvalraces voor de jeugd van 10 tot en met 13 jaar. De
prijswinnaars hiervan zijn:
1]Frans van Wijk 2]Rodney Aalderink 3]Babette te Velde
4]Melissa Aalderink 5]Danielle Aalderink
De winnaars hebben allemaal een geldprijs ontvangen. De
wedstrijd voor volwassenenen kon helaas door onvoldoende
deelnemers niet doorgaan.Op zaterdag was er ook een verloting met vele prijzen, beschikbaar
gesteld door de volgende ondernemers;

Rijwielhandel Tieks
Woniginrichting Wachtmeester
Kwekerij Otten

Spar Supermarkt
Bouwbedrijf Tiems

De Bloemenkrans
Snackbar Rien Prinsen

Langs deze weg willen we dan ook iedereen bedanken voor hun
bijdrage aan een paar geweldig mooie dagen. Er zijn van de
verloting nog een aantal prijzen blijven liggen, deze kunnen alsnog
afgehaald worden op onderstaand adres. De lotnummers zijn; 331,
332, 347, 355, 356, 368, 369, 804, 807, 824, 842, 914 en 917.
Afhaaladres: K.van Wijk Weerdingerkanaal zz 213, tussen 17.00 en
19.00 uur. Nogmaals iedereen bedankt.
Het Bestuur
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Om de kas van onze vereniging te spekken zullen ook dit jaar
van maandag 2 april a.s. tot en met zaterdag 7 april a.s.
(de week vóór Pasen)
de leden van volleybalvereniging NIVOC
langs de deuren gaan voor de verkoop van droge worsten.
De prijs: € 2,- per worst.
Heeft u ons gemist?
U kunt de bestelling ook doorgeven
via tel.nr. 522206 (na 19.00 uur)

Wij rekenen
op u !!!
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2e Oktoberfeest bij Party Centrum Viper op vrijdag 2 november 2012
Het 2e Oktoberfeest met de Zillertaler Bergcasanovas wordt gehouden op
vrijdag 2 november 2012 bij Party Centrum Viper in Nieuw-Weerdinge. Noteer deze datum alvast in
uw agenda.
De Zillertaler Bergcasanovas organiseren op 20 & 21 juli 2012 voor de 8e maal de “Nacht van de
Zillertaler Bergcasanovas”. Dit is een groot muziekevenement in de Erlebnis Sennerei in Mayrhofen,
Oostenrijk. De locatie is schitterend gelegen, goed bereikbaar en biedt een prachtig uitzicht op de
landerijen en op het magnifieke berglandschap van het Zillertal. Tijdens dit 2-daagse
muziekevenement zult u aangenaam verrast worden door de Oostenrijkse volksmuziek. De
aanwezigen zitten allemaal op de bekende bierbanken, er hangt een ontspannen gezellige sfeer,
iedereen geniet van de muziek en er wordt natuurlijk gedanst.
Flo, Andi, Christian en Willi nodigen daarbij in het bijzonder iedereen uit die zij ontmoet hebben
tijdens het 1e Oktoberfeest in Party Centrum Viper. Alle Nederlandse volksmuziekliefhebbers zijn van
harte welkom, om naar de “Nacht van de Zillertaler Bergcasanovas” te komen.
De band is zeer onder de indruk van de ontvangst van hun muziek in Nieuw-Weerdinge. Ze zijn
hartelijk en met veel enthousiasme ontvangen door de aanwezigen op het Oktoberfeest. De
aanwezigen, velen hoorden de Zillertaler muziek voor de eerste keer, waren aangenaam verrast door
de vrolijke en vlotte meeslepende muziek van deze vier jonge mannen.
Op beide dagen wordt een afwisselend muziekprogramma aangeboden, waarbij een aantal zeer
bekende muziekgroepen uit het Zillertal hun opwachting zullen maken. U zult optredens zien van o.a.
de Zillertaler Haderlumpen, Zellberg Buam en de Ursprung Buam. Het hoogtepunt van dit
muziekevenement is natuurlijk het optreden van de band zelf. Ook aan de inwendige mens is
gedacht. Tijdens dit muziekevenement kunt u genieten van authentieke Oostenrijkse lekkernijen en
natuurlijk zal het Zillertal bier niet ontbreken op dit feest.
Wij zijn 9 jaar geleden bevriend geraakt met deze vier mannen. Zij hebben bij ons een onvergetelijke
indruk achtergelaten met hun vlotte meeslepende muziek, waarop je heerlijk kunt dansen. Waar
mogelijk reizen wij onze vrienden achterna, zowel in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en volgend
jaar: “op naar België”. Dankzij hun enthousiasme en hun vlotte muziek zijn wij besmet geraakt met
het virus dat “Oostenrijkse volksmuziek” heet. Sindsdien promoten wij de Zillertaler Bergcasanovas in
Nederland en daarbuiten.
U kunt een (kampeer) arrangement voor dit Oostenrijkse muziekevenement boeken op onze website
Cosse Camper Adventure. U kunt dit arrangement uitbereiden door deel te nemen aan een 14daagse Oostenrijk reis die voorafgaand of aansluitend aan dit arrangement plaats zal vinden. U vindt
onze site op www.cossecamperadventure.com
Christiaan Cosse & Maletha Cosse-Ophof
Fanclub “Boarische Power”

Zillertaler Bergcasanovas

Telnr. 06 -51 60 93 06
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TENNISCLUB NIEUW-WEERDINGE NITEC
Dit jaar wordt er voor het eerst competitie gespeeld binnen NITEC. Dat betekent dat er op
een aantal zaterdagen en zondagen geen clubkampioenschappen zijn.
Het is wel ontzettend leuk om onze leden, die meedoen aan de competitie, aan te moedigen.
Het is bovendien altijd leuk om naar wedstrijden te komen kijken.
Kom naar de baan om je dorpsgenoten aan te moedigen!!!
Denk je tennis een leuke sport te vinden, kom dan vrijblijvend eens kijken bij NITEC. Je mag één
wedstrijd spelen zonder dat je direct lid wordt.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Ina Deuring, tel. 0591-522921Lucy Bosklopper, tel. 0591-521306
Grietje Neehoff, tel. 0591-521324

18.000 COLLECTANTEN VOOR ZOA OP PAD
Van 25 tot en met 31 maart gaat de ZOA-collecteweek weer van start. Zo’n 18.000 enthousiaste
collectanten gaan in het hele land de deuren langs om geld op te halen voor ZOA. De opbrengst van
deze collecte, vorig jaar bijna een miljoen euro, is zeer welkom! Ook dit jaar hoopt de organisatie op
een grote opbrengst, waarmee ze miljoenen mensen kan helpen.
ZOA werkt in veertien landen op drie continenten. Ze biedt in deze landen hulp aan mensen die zijn
getroffen door een natuurramp of gewapend conflict, zoals de aardbeving in Haïti of de burgeroorlog
in Sri Lanka. Ze geeft hoop door een nieuw toekomstperspectief te bieden en herstel door samen
met de mensen te werken zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Projecten 2012
De opbrengst van de collecte wordt besteed aan verschillende projecten, zoals het terugkeerproject
in Hartisheik, Ethiopië. In dit vluchtelingenkamp leven meer dan 1000 gezinnen. Velen van hen willen
terug naar huis, maar hebben geen reserves om de terugreis te betalen. ZOA maakt vervoer naar huis
mogelijk en voorziet hen van een startpakket om hun eigen landbouwproject op te zetten.
Idris woonde 10 jaar met zijn familie in Hartisheik. Een aantal maanden geleden kon hij dankzij hulp
van ZOA terugkeren. Keer op keer benadrukken hij en zijn vrouw hoe blij ze zijn dat ze terug zijn in
hun eigen dorp en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. ‘Hartisheik was vreselijk, we zijn
blij dat we terug zijn.’ ZOA heeft hem geholpen met een aantal golfplaten voor het dak van zijn huis,
met wat geiten, zaden voor het eerste seizoen en een koe.
Helpen?
Het werk van ZOA en de nationale collecteweek kan op diverse manieren worden ondersteund. Dat
kan door middel van een donatie of door als collectant mee te helpen. Voor meer informatie:
http://zoa.nl/nationale-collecteweek.
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Algemene ledenvergadering vereniging voor
Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge
Op 17 april 2012 houdt Plaatselijk Belang haar jaarlijkse openbare ledenvergadering. De leden
worden hierbij van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.
Aanvang 20:00 uur in de Badde
De agenda ziet er als volgt uit:
Opening
Financieel jaarverslag
Jaarverslag Plaatselijk Belang 2011
Rondvraag
Het financieel jaarverslag en het jaarverslag liggen ten tijde van de vergadering ter inzage. Na de
opening door de voorzitter van Plaatselijk Belang wordt er gelegenheid gegeven de stukken door te
nemen onder het genot van een kop koffie met een plakje cake.
Bent u nog geen lid van Plaatselijk Belang, maar wilt dat wel, vul dan onderstaande bon in en lever
hem in bij de Badde (postbus 13), of lever hem in bij een van de bovenstaande bestuursleden. Een
sterk Plaatselijk Belang is een sterk Nieuw-Weerdinge.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierbij machtig ik Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge mijn lidmaatschap
a € 3,50 per jaar, begin juni van elk jaar automatisch van mijn rekening af te schrijven.
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Bankrekening
Datum
Handtekening:
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Nest
De voorjaarssfeer hangt in de lucht. Na de laatste nachtvorst, op de eerste dag dat het echt dooi was,
hoorde je de vogels na de winter weer fluiten en zingen. Nu merk je dat ze weer actief worden. De
periode van nestjes bouwen komen eraan. Schitterend om te zien.
Een aantal jaren terug had een zwaluwechtpaar (of moet je ze partners noemen?) een nestje in onze
schuur gebouwd. Wat een bouwkunst! En na enige tijd konden we gezinsuitbreiding constateren.
Langzamerhand zagen we
het nestje steeds voller worden, er kwam ruimtegebrek. De
staartjes staken steeds verder uit het nestje en de mesthoop
eronder groeide (de milieu-inspectie is trouwens niet langs
geweest). Toen volgde de eerste dag dat de jongen uitvlogen.
Prachtig! Een klein stukje, naar de dakgoot en met z’n alleen op rij
de boel zitten bekijken, de grotere leefwereld leren kennen. Maar
steeds weer terug naar het nestje, nog weken lang en steeds een
beetje meer uitvliegen. Onder het toeziend oog van pa en ma
zwaluw en ’s nachts weer in het nest. Hoe het op het laatst nog
paste, heeft ons telkens verbaasd.
Dat ze zuinig zijn op hun huisvesting is ons ook bekend. Ondanks
het intensieve gebruik gaat het nest lang mee. Na een aantal
jaren zit het er nog. Het afgelopen jaar zijn ze niet geweest, maar dat lag waarschijnlijk niet aan de
conditie van het nest, maar meer aan onze kat die liep te patrouilleren.
Opzienbarend om te zien hoe het nestje steeds kleiner wordt, maar ook hoe het lang hun
beschermde thuis blijft. Uitvliegen maar terugkeren op de basis.
Verbazingwekkend hoe goed en geleidelijk dit gaat. Gaat dat bij onze
kinderen ook zo? Steeds wat meer uitvliegen maar vooral het thuis weer
opzoeken als basis. Thuis zijn moet goed en vertrouwd zijn. Soms hoor
ik kinderen zeggen: “Ik moet vandaag thuis blijven. Ik heb straf.”
Alsof thuis blijven een straf is. En alsof thuis zijn per definitie niet
leuk is. Voor sommige kinderen lijkt het wel eens zo…
En als dan de ruimte van het nest te klein wordt en de leefwereld wordt uitgebreid,
leer het kennen onder het toeziend oog van pa en ma. Geniet ervan en wees er zuinig op.
Zodat we geen berichten in de Streekbode hoeven te lezen over vernielingen aan sporthal en
zwembad. We gaan toch niet ons eigen nest bevuilen…

G.B.J. Holterman
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ALLERLEI NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE
De nota’s voor de reclameborden rondom het zwembad en voor de
deelnemers aan de “Club van 50” zijn verstuurd. Als
zwembadbestuur zijn wij zeer blij met hun bijdrage en de steun die
zij op deze manier geven om het zwembad in stand te kunnen
houden. Wilt u ook een reclamebord plaatsen, een ”club van 50”
deelnemer worden, of meer informatie over een van beide, dan kunt u contact opnemen met Jannet
Hofman, penningmeester, tel. 521801.
Het inschrijfformulier voor de abonnementenvoorverkoop is al op de website geplaatst, het adres is
www.zwembad-dewieke.nl. Het inschrijfformulier zal ook in de volgende editie van de Streekbode
geplaatst worden. Op dit formulier is ons nieuwe beeldmerk in gebruik. Na bijna 15 jaar is het tijd
voor een nieuwe, moderne versie van het logo, meer in samenhang met het logo op de buitenmuur.
Het oude logo zal nog wel te zien zijn op alle in voorraad zijnde donateur- en 10-baden kaarten.
Op het inschrijfformulier wordt u gevraagd of u zich wilt aanmelden als (schoonmaak)vrijwilliger.
Want wij zijn u nodig om het zwembad veilig en hygiënisch te houden, voor u en voor uw kinderen.
Zijn er 60 schoonmaakvrijwilligers dan wordt ieder 1 x per maand ingeroosterd. Bij een kleinere
groep zullen de aangemelde vrijwilligers (helaas) vaker ingeroosterd moeten worden. En bij minder
dan 28 schoonmaakvrijwilligers zal er op bepaalde dagen niet meer schoongemaakt kunnen worden.
Om in de vraag naar een professionele duikcursus te voorzien, kunnen we u, in samenwerking met
een regionale duikschool, het volgende aanbieden: 6 duiken in ons eigen zwembad, minimaal 4
duiken in buitenwater (camping het Veenmeer, Tynaarlo, d.m.v. eigen vervoer), theorie via dlearning (thuis leren met de computer) en 1 theorieles plus het examen bij de duikschool zelf. Het
eventueel behaalde brevet is internationaal erkend (open water WOSD). De kosten, inclusief gebruik
van een duikuitrusting, zijn: € 350,00 p.p. Voor de cursus geldt: aanmelden hiervoor tijdens de
voorverkoop dagen ivm de planning, de cursus vindt alleen plaats bij minimaal 5 aanmeldingen.
Ook willen we het belang van zwemlessen in ons eigen zwembad nog eens benadrukken. De
voordelen heeft u in een eerdere Streekbode kunnen lezen. Toch vinden wij het belangrijk u
nogmaals daarop te wijzen: vaak is het zwembad bij de kinderen al bekend en daarom vertrouwd en
eigen, het lessen met klasgenootjes kan een positieve invloed hebben, er zijn over het algemeen
geen reiskosten en reistijd, er is geen wachtlijst, het is kleinschalig en vergeleken met andere
zwemlesaanbieders zijn de kosten laag. Door te zwemlessen in ons eigen zwembad laten we de
noodzaak en het belang van het in stand houden van het zwembad zien. En niet te vergeten: bij het
volgen van de vervolglessen zwemvaardigheid, snorkelen of survival blijven de opgedane ervaringen
van eerdere zwemlessen op peil en is men actief, sportief en gezond bezig.Al met al genoeg redenen
om, juist ook na het behalen van het Zwem-ABC, te gaan zwemlessen in zwembad de Wieke.
Voor vragen, informatie en aanmeldingen kunt u tijdens de voorverkoopdagen bij ons terecht.
Bestuur zwembad de Wieke
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INGRIJPENDE OPKNAPBEURT OUDE BOUW
Lefier en de gemeente zijn van plan de oude bouw ingrijpend op te knappen door 53 woningen te
slopen, 26 woningen nieuw te bouwen, de overige
woningen zo mogelijk op te knappen, en een
mooie nieuwe "Brink" te maken. Voor de inrichting
van de Brink zijn nog een aantal opties in beeld.
Bijgaande schetsen geven een beeld van de
mogelijke eindsituatie. De uitvoering is gepland in
de jaren 2012 t/m 2016.
Op 27 maart houden we een inloopbijeenkomst
voor bewoners en omwonenden van de oude
bouw Nieuw Weerdinge, in de Badde. Bewoners
kunnen inlopen tussen 1700 en 2100. De
bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die vragen heeft over de herstructurering van de oude bouw.

UITSLAG EIND CITO ‘T KOPPEL
En ja hoor,
Dat waar we op gehoopt en gerekend hadden is uitgekomen.
De leerlingen hebben bijzonder goed gepresteerd!
De gemiddelde score (landelijk) is ruim gehaald!!!!
We hebben dit resultaat gevierd door samen met de groep de
beloofde taart te eten.
Foto’s hiervan kunt u vinden onder foto’ s / groep 8.
Groep 8 we zijn trots op jullie!!!!
Bovenstaande betekent dat we de inspectie verzoeken om, zeer binnenkort, onze school opnieuw te
willen bezoeken en de uitkomst van het inspectiebezoek( van mei 2011) te willen heroverwegen.
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NIEUWS VAN BILJARTVERENIGING OOSTERHOF
Onlangs hadden we een pretbingo, van de biljartvereniging, wat goed in de smaak viel. Het was een
zeer geslaagde avond. We willen de volgende sponsoren bedanken voor hun beschikbare prijzen:
Fam. Meertens-Oosterhof
Slagerij Dijkstra
De bloemenkrans
Fam. J. Hof
Bakker Bos

Jan van Peer
Woninginrichting Wachtmeester
Handelsonderneming Tjeerdsma
Christine le Duc

We willen van de biljartvereniging een kampioenschap biljarten organiseren voor de inwoners van
Nieuw Weerdinge. Deelname is van 18 jaar. Iedereen die een keu kan vasthouden kan meedoen. We
spelen volgens de reglementen van de biljartcompetitie Z.O. Drenthe. Degene die lid is van een
vereniging speelt zijn of haar punten. Met minimaal aantal van 25 punten, ook degene die geen lid is
van een vereniging.
Opgave vóór 7 april bij Jelle Hietkamp, Zetveld 29, tel.: 522619 of bij fam. Oosterhof: 521212
Bij opgave zijn de kosten €5,= p.p. We spelen om de Ep Oosterhof wisselbokaal.
Voor de eerste vier winnaars zijn er bekers plus vleesprijzen.
Voorrondes worden gespeeld op de dinsdag- en woensdag avond.
We hopen op een grote opkomst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vriendelijke biljartgroeten.

Darttoernooi.
Info zie advertentie
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15 jaar Koninginne-Volleybal. Hoe lang nog???
Voor de 15e keer. wordt dit jaar (hopelijk) het
Koninginnevolleybaltoernooi georganiseerd. Volleybalvereniging
Nivoc is ooit gestart met dit buitentoernooi op Koninginnedag. Het
was toen nog een echt stratentoernooi. Vooral de diverse
buurtverenigingen waren toen nog erg actief. De eerste jaren werden
de sfeervolle wedstrijden in het park gespeeld. Omdat het aantal
teams geleidelijk toenam, verhuisde het toernooi naar het sportpark.
In 1997 kwam er een zelfstandige commissie die het toernooi voortaan organiseerde. Vanaf dat jaar
ontstond ook de naam Koninginnevolleybaltoernooi.
Het was een toernooi van en voor de Nieuw-Weerdingers. In het reglement werd speciaal vermeld
dat de deelnemende ploegen een duidelijke binding moesten hebben met ons dorp.
Het toernooi werd steeds groter, met een record in 2005. Maar liefst 28 teams schreven zich dat jaar
in. Er werd gespeeld op 8 velden. Inmiddels waren er ook allerlei activiteiten voor de kinderen. De
‘ranjakoe’ deed o.a. z’n intrede (is er nu nog steeds). Om de onkosten te bestrijden werd er elkaar
een grote verloting gehouden met schitterende prijzen. De middenstand in en rond ons dorp heeft
ons daarbij elk jaar enorm gesteund. Ook moest er vanwege het slechte weer regelmatig worden
uitgeweken naar de Mondenhal.
De laatste jaren merken we helaas dat de animo langzamerhand minder wordt. Afgelopen jaar
kwamen er slechts 15 teams opdagen.
De commissie moest vaak op het laatste moment nog allerlei mensen benaderen om voldoende
teams bij elkaar te krijgen. Dat doen we dit jaar niet weer.
Omdat Koninginnedag in de meivakantie valt, hebben wij er begrip voor, dat het steeds lastiger
wordt om een groep volleyballers samen te stellen.
We hebben nu besloten om, als er zich dit jaar niet meer dan 12 teams aanmelden, definitief te
stoppen met het organiseren van dit toernooi.
Er komt dan een einde aan de enige activiteit die op Koninginnedag nog in
Nieuw-Weerdinge gehouden wordt.
Wij hopen dat het zover niet komt en dat nog jaren dit prachtige recreatieve toernooi gespeeld kan
worden. Het zal zeker niet aan ons liggen.
Het organisatiecomité:
Kiny Wachtmeester, Roelof Meursing, Teunie Perdok, Bé Barenkamp, Jan van Klinken, Alie Tapken en
Roel de Boer.
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maandag 30 april
Sportpark Nieuw-Weerdinge
Aanvang 12.00

Laatste oproep!!!!!!
Je hebt nog een week
om je team op te geven.
Om het toernooi door te laten gaan, zijn er
nog wat ploegen nodig!
Roel de Boer
Tel. 522079

Kiny Wachtmeester
Tel. 521381
Of per mail:
rrdeboer@hetnet.nl
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