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NIEUWE TIJDELIJKE JONGERENWERKER IN NIEUW WEERDINGE.
Wegens ziekte is de jongerenwerker van Nieuw Weerdinge enige tijd
verhinderd haar werk te doen. Sedna heeft daarom tijdelijk een ander
Jongerenwerker in Nieuw Weerdinge ingezet.
Mijn naam is Jos König en ik werk sinds twee jaar voor Sedna als
Jongerenwerker. In tegenstelling tot de meeste andere
jongerenwerkers die wijkgebonden werken werk ik bovenwijks. Dit
houdt in dat ik ingezet kan worden wanneer er extra vraag naar
jongerenwerk is. Gezien de omstandigheden in Nieuw Weerdinge is
dit het geval. Door ziekt van een collega en door het gedrag van grote
groep jongeren was de vraag naar jongerenwerk urgent in Nieuw Weerdinge. Op het moment dat ik dit
schrijf ben ik drie weken werkzaam in het gebied. De eerste contacten met de jongeren zijn gelegd en
een paar extra activiteiten zijn al begonnen of gaan binnenkort van start. Ook zijn de gesprekken met
de vrijwilligers van de jongerensoos, jeugdwerkgroep en andere jongerenorganisaties goed op gang
gekomen. Tevens is er een task force overleg tussen jongerenorganisatie(SKW), politie,
opbouwwerk(Sedna) en jongerenwerk(Sedna) waar een goede afstemming over de aanpak plaats
vind. Een van de doelen van de aanpak is dat ouder(s)en meer betrokken raken bij de activiteiten van
de jongeren. Ik hoop de komende maanden mijn steentje te kunnen bijdragen bij het leuker maken
van de samenleving in Nieuw Weerdinge.

Paasvuur ?
24 & 25 april, Pasen! Pasen is laat dit jaar, zo laat dat een Paasvuur moeilijk te realiseren wordt
aangezien vele gewassen in deze periode de grond in gaan.
Wij zijn naargeestig op zoek naar een andere locatie alleen is
dit moeilijk te vinden. Heeft u suggesties voor een locatie, of
stelt u een stuk grond beschikbaar, neem dan contact op met
De Badde, tel: 0591-521733.
Indien wij meer informatie hebben dan zullen wij dit zo snel
mogelijk laten weten!
SKW Nieuw-Weerdinge
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Dans en muziek
Met medewerking van

The Soundmakers
Wilt u gezellig een avond dansen of lekker
luisteren naar muziek?

Kom dan zaterdag 2 april naar:

“de Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 20.00 uur
Entree € 2,00 kaarten verkrijgbaar in de Badde
Zaal open vanaf 19.00 uur

U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel
27 maart
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
3 april
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten Gemeente De Open Poort
27 maart
Tijd:
9.30 uur, spreker: dhr. T Bosscher
3 april
Tijd:
9.30 uur, spreker: ds. Pflaum
Heilig Avondmaal

COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL - DONATEURS BEDANKT

In de week van 6 tot en met 12 februari zijn de
collectanten in Nieuw Weerdinge en andere dorpen
weer voor Amnesty langs de deuren gegaan.
Wellicht kwamen zij ook bij u aan de deur om een
bijdrage te vragen voor de mensenrechten. Hierbij
willen wij de gulle gevers bedanken voor de giften,
een totaal van € 523.29 in Nieuw Weerdinge , en €
239.88 in Valthe en Ter Apel – het is werkelijk fantastisch.
Deze bijdrage aan het werk van Amnesty International is van cruciaal belang. Met de collectegelden
kunnen wij ons werk nóg beter doen. Onderzoek uitvoeren, acties opzetten, opkomen voor al die
mensen die op ingrijpen van Amnesty rekenen. Mensen die vastzitten om hun mening. Mensen die
zijn gemarteld. Mensen die worden bedreigd.
Door een beperkt aantal collectanten konden niet alle adressen bereikt worden. Heeft u de collecte
gemist, dan kunt u uw bijdrage nog storten op giro 454 000 ten name van Amnesty International.
Mocht u Amnesty een goed hart toedragen, en volgend jaar ook willen collecteren, dan kunt u zich bij
de coördinator al vast opgeven voor de collecte in 2012 !
S. Handgraaf, coördinator
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GREPEN UIT HET VERLEDEN
Handelsvereniging (vervolg)
In 1960 telde de handelsvereniging 78 leden.
Men is aanwezig bij de opening van de nieuwe weg tussen Weerdinge en Nieuw-Weerdinge in 1960
en in 1961 bij de opening van het nieuwe sportpark. Vanaf 1965 verzorgde de handelsvereniging de
feestelijke verlichte kerstbomen op drie plaatsen in het dorp. In 1969 was als hoofdprijs van de
winkelweek een auto. Er werd geld gegeven aan de restauratie van de kerktoren,verbetering Zwarte
weg (Derde Kruisdiep), Eeuwfeest, aanschaf banken in het park de Wenke. Na de jaren 70 van de
vorige eeuw kwam er een daling van het aantal leden een aantal kleine zaken moesten sluiten.De
fabrieken Werkland, Gero en Spanjaard gingen sluiten, er kwam werkloosheid, men vertrok naar
andere plaatsen om daar werk te vinden. De handelsvereniging bleef bestaan,zie deze streekbode
met zijn advertenties ,tel het aantal middenstanders die een activiteit hebben gesponsord en worden
bedankt in dit blad. Somber nee.

Foto van 1920 Weerdingerkanaal n.z. nr 8, 9 en10
Op nr.8 hebben gewoond A.G.Buining modezaak, manufacturen, beddengoederen, confectie het
bestond al in 1917. Verder hebben er gewoond fam.Uil, modezaak al in 1947, en Lena Uil als
naaister, nu woont er Kamperman Was en Koelservice. Nr. 9 Jacob Lestestuiver slager van 1915 –
1920. Jan Dijkstra slager van 1920 – 1948. Hennie Dijkstra slager van 1948-1985 gesloten. Fam.
Kiewiet Mondje Vis en Snackbar 1985- heden. Op foto eerste huis nr. 10 hebben gewoond L Vos
Mineraalwaterfabriek en Bierhandel De Fontein telefoon nr 14. Bertus Vos drankhandel,
limonadefabriek, groothandel. Frits v.d. Ploeg Groentehandel.
Smit Groentehandel. Chris Kemper Brandstoffenhandelaar. Derk v.d. Molen Kruidenier VEGE tel.126
3-11-1969 45 jaar bestaan zaak. Eerste zaak op Weerdingerkanaal z.z.38 nu Schoonheidssalon
OLGA.
Reactie 521703 B.B.
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NIEUWE UITDAGING!!!
Per 1 maart 2011 ben ik niet meer werkzaam bij Haarstudio Klarianke.
De afgelopen vier jaren heb ik uw haar met veel plezier verzorgd. Ik wil
u daarom ook hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik
heb er voor gekozen om een nieuwe uitdaging aan te gaan, ondermeer
het starten van mijn eigen kapsalon te Klazienaveen-Noord. Bent u
nieuwsgierig waar ik me op dit moment mee bezig hou, kijk dan op
www.salonenergique.nl voor meer informatie.
Ik wens u allemaal het beste.
Margo Tabak

INFORMATIEBIJEENKOMST RABOBANK VOOR SENIOREN
Op vrijdag 1 april houdt de Rabobank een informatieochtend voor senioren in De Badde. Het doel van
de bijeenkomst is oudere klanten van de Rabobank te informeren over de diverse mogelijkheden die
er zijn voor het opnemen en overmaken van geld. De presentatie wordt gegeven door manager Wim
Snippe.
Snippe: “Niet iedereen blijkt op de hoogte te zijn van alle mogelijkheden. Met deze bijeenkomst willen
we mensen graag meer informatie geven. Maar uiteindelijk zijn bankzaken altijd privé. We nodigen
mensen daarom ook altijd uit om een persoonlijk gesprek aan te vragen om de eigen bankzaken met
een medewerker van de bank door te nemen en samen te kijken hoe alles het best en handigst
geregeld kan worden. Samen komen we er altijd uit.”
De bijeenkomst op 1 april begint om 10.00 uur in De Badde in Nieuw-Weerdinge.

OUDER WORDEN EN FIT BLIJVEN
Beweegprogramma voor senioren van start.
In de gemeente Emmen start vanaf begin april met een tweede
cyclus van een speciaal beweegprogramma voor senioren onder
de naam 'Buitensport voor senioren’. Dit beweegprogramma is
een initiatief van zorgorganisatie Leveste Care, welzijnorganisatie Sedna en de gemeente
Emmen.Alle inwoners van de gemeente Emmen van 65 jaar of ouder kunnen vanaf april op de
maandag- of dinsdag- en donderdagmiddag buiten gaan bewegen onder begeleiding van een
fysiotherapeut. Doel van het programma is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk ouderen gaan of
blijven bewegen en daardoor zo lang mogelijk fit blijven. Het beweegprogramma maakt gebruik van
het buitensporttoestel ‘Yalp’ dat speciaal voor senioren geplaatst is bij Verpleeghuis De Horst in
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Emmen. Met het nieuwe buitensporttoestel kunnen ouderen functioneel trainen en in beweging blijven.
Het sociale aspect speelt hierbij ook een belangrijke rol.
De initiatief¬nemers willen met het beweegprogramma een bijdrage leveren aan het verhogen van de
kwaliteit van leven van ouderen. Beweegprogramma Voordat een oudere begint met het
beweegprogramma, wordt samen metmedewerkers van de afdeling fysiotherapie van De Horst het
instapniveau bepaald, door de afname van een intake. Vervolgens volgt de oudere het
beweegprogramma gedurende tien weken onder deskundige begeleiding. Na afloop van het
programma worden de intake herhaald om te kijken naar het effect. De groepsgrootte is minimaal 8 en
maximaal 12 personen.
Om het beweegprogramma te starten moeten er minimaal 4 aanmeldingen zijn. Reactie deelnemers
eerste cyclus De deelnemers die in augustus 2010 zijn gestart met de eerste cyclus hebben de
tienweekse cursus allen afgerond en worden uitgenodigd per april a.s. een vervolg te geven aan de
eerste cyclus. De betrokken leidsters van de afdeling fysiotherapie van De Horst merkten dat de
kwaliteit van het bewegen van de deelnemers ernorm vooruit was gegaan. Dit was al na een paar
weken merkbaar. Deelnemers uit de eerste cyclus zijn na de training zelf een wandel-/oefengroep
gestart. Dat is kenmerkend voor de sociale betrokkenheid binnen de groep.

Voorwaarden voor deelname
Om deel te nemen aan het beweegprogramma gelden de volgende voorwaarden:
De oudere is:
• zelfstandig wonend in de gemeente Emmen;
• 65 jaar of ouder;
• bereid om deel te nemen aan het beweegprogramma twee maal
per week gedurende 10 weken.

Kosten
Een cyclus van 20 lessen kost € 40,-.
De kosten zijn dus € 2,- per les, exclusief koffie/thee.

Aanmelden
Aanmelden kan door telefonisch contact op te nemen met Welzijngroep Sedna
via (0591) 68 08 00 of via de ouderenwerker van Welzijngroep Sedna in uw dorp of wijk.

SIVO ZOEKT GASTGEZINNEN
De organisatie van het internationale folkloristische dansfestival SIVO in Odoorn zoekt voor de
komende editie van het dansfestival nieuwe gastgezinnen. Voor dit grootse evenement, dat van
woensdag 3 augustus tot en met zondag 7 augustus op het programma staat, hebben zich nu al bijna
twintig buitenlandse groepen, aangemeld. Van China en Siberië tot Zuid-Afrika en Colombia.
Voor alle dansers en danseressen van de buitenlandse groepen wordt ook dit jaar weer gezocht naar
gezinnen die gedurende enkele dagen buitenlandse deelnemers als gast willen onderbrengen.
De Stichting Internationale
Odoorn (SIVO) is blij dat er
al vele jaren achtereen
nemen. Van sommige
bekend, dat zij na jaren nog

Volksculturen
gezinnen zijn die
dansers in huis
gastgezinnen is
steeds contact
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hebben met hun vroegere gasten. Ze mailen regelmatig met elkaar of zoeken elkaar zelfs op in hun
geboorteland.
Veel gastgezinnen brengen ieder jaar opnieuw weer mensen onder, maar toch worden er, door
verloop in het aantal huishoudens dat zich als gastgezin opwerpt, ook ieder jaar nieuwe gezinnen
gezocht. Ook voor dit festival.
Per gezin worden twee personen als gast in huis genomen. Een gastgezin kan volop genieten van de
gasten, ook tijdens de optredens. Ieder gastgezin krijgt als tegenprestatie namelijk van de SIVOorganisatie passé-partouts die gratis toegang geven tot het vijfdaagse festival. Daarnaast worden de
gastvrije gezinnen tijdens het evenement dagelijks van informatie voorzien door de hosten, die de
dansgroepen de gehele periode begeleiden.
Gezinnen die het leuk vinden om een jaar als gastgezin te fungeren, kunnen contact opnemen met de
contactpersoon van de “Commissie Huisvesting” van SIVO: Don Op ’t Eijnde. Hij is telefonisch
bereikbaar via 0599-671211, of per e-mail: huisvesting@sivofestival.nl.
Meer informatie is te vinden op de SIVO-website: www.sivofestival.nl

Aanpak jongerenproblematiek Nieuw-Weerdinge
Zoals vele bewoners de afgelopen tijd heeft gemerkt is er een groepering jongeren actief die
vervelend gedrag vertonen.
Het SKW heeft eind januari een bijeenkomst bijeengeroepen met verschillende organisaties en
verenigingen uit Nieuw-Weerdinge om een gecoördineerde plan van aanpak op tafel te krijgen om
deze problematiek aan te pakken. Uit deze bijeenkomst is een commissie gerold die zich gaat inzetten
om niet alleen de problematiek aan te pakken maar ook om wat voor de jongeren te betekenen.
De commissie bestaat uit afgevaardigden van SKW, Plaatselijk Belang, Politie en Sedna.
De eerste besprekingen zijn geweest en gekozen is om activiteiten voor de jongeren met hun, voor
hun op te zetten. Ook is de wijkagent in gesprek geweest met een aantal jongeren en zijn er zelfs een
aantal arrestaties voor vernielingen verricht.
Activiteiten die de afgelopen periode zijn gedaan zijn onder ander een darttoernooi, valentijnsparty en
een New Kids avond. Ook is de jeugdsoos, naast elke zaterdagavond, twee keer in de maand op een
vrijdagavond geopend voor de zowel de “oudere” als de “jongere” jongeren om verveling tegen te
gaan en voor contactlegging met de doelgroep.
Een agenda is opgesteld voor activiteiten in en om de jeugdsoos door de JeugdWerkGroep die door
jongeren zelf worden opgericht en uitgevoerd. Ook zijn er besprekingen voor een dorpsbrede
evenement en tal van andere jongerenactiviteiten zoals streetdance en rap workshops.
Een nieuw gezicht in Nieuw-Weerdinge is de tijdelijke
Jongerenwerker. Hieronder zal hij zich voorstellen:
Wegens ziekte is de jongerenwerker van Nieuw-Weerdinge enige tijd
verhinderd haar werk te doen. Sedna heeft daarom tijdelijk een ander
Jongerenwerker in Nieuw-Weerdinge ingezet.
Mijn naam is Jos König en ik werk sinds twee jaar voor Sedna als
Jongerenwerker. In tegenstelling tot de meeste andere
jongerenwerkers die wijkgebonden werken werk ik bovenwijks. Dit houdt in dat ik ingezet kan worden
wanneer er extra vraag naar jongerenwerk is.
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Gezien de omstandigheden in Nieuw-Weerdinge is dit het geval. Door ziekt van een collega en door
het gedrag van grote groep jongeren was de vraag naar jongerenwerk urgent in Nieuw-Weerdinge. Op
het moment dat ik dit schrijf ben ik vijf weken werkzaam in het gebied. De eerste contacten met de
jongeren zijn gelegd en een paar extra activiteiten zijn al begonnen of gaan binnenkort van start. Ook
zijn de gesprekken met de vrijwilligers van de jongerensoos, jeugdwerkgroep en andere
jongerenorganisaties goed op gang gekomen. Tevens is er een task force overleg tussen
jongerenorganisatie(SKW), politie en jongerenwerk waar een goede afstemming over de aanpak
plaats vind. Een van de doelen van de aanpak is dat ouder(s)en meer betrokken raken bij de
activiteiten van de jongeren. Ik hoop de komende maanden mijn steentje te kunnen bijdragen bij het
leuker maken van de samenleving in Nieuw-Weerdinge.

Wandelclub `t Koppeltje
Geachte inwoners van Nieuw-Weerdinge,
Ook dit jaar lopen wij weer mee met de avond vierdaagse van 6 t/m 9 juni in Ter Apel. Om het geheel
in goede banen te leiden is er een nieuwe organisatie in het leven geroepen. Wij zijn inmiddels al druk
met de voorbereidingen bezig. Wij hopen op een grote opkomst. Alle kinderen die in Nieuw
Weerdinge wonen, kunnen zich opgeven. Ouders en opa`s en oma`s mogen ook mee lopen.
Tevens zijn wij op zoek naar vrijwilligers die mee kunnen lopen en of mee willen rijden.
De opgave strookjes kunnen worden ingeleverd op school bij de leerkrachten of bij Reina Hilgen,
Weerdingerkanaal ZZ 180 in Nieuw-Weerdinge. Kosten bedragen € 3,50 inclusief medaille per
persoon. Deze kosten graag voldoen bij opgave. Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen
met Reina Hilgen. Ze is te bereiken op nummer 06-55106637 of per mail gerardenreina@gmail.com.
Vriendelijke groet, Wandelclub `t Koppeltje
• Bettie Boekholt
• Rinkje Veenstra
• Reina Hilgen
• Angelique Schuttrups
• Jaap Harttekamp

Opgavenstrookje
Naam:……………………………………………………………………………
Leeftijd:………………………………………………………………………….
Hoeveelste keer deelname avond vierdaagse:……………………………………
Aantal kilometer:………………………………......(keuze uit 5 of 10 kilometer)
Komt met auto: ja / nee (doorhalen wat van toepassing is)
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9 april 2011

Vanaf 16 jaar

Aanvang 20.00 uur
Noorderbak Roswinkel
Programma: Openingslied, toneel, schetsje, zang en playback

Kaartverkoop €5,00:
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal tijdens deze feestavond.

m.m.v. TWO

TOPS

Voor informatie over de kaartverkoop kunt u contact opnemen met
Femmie Jongbloed,
Tel: 0591-521401
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zaterdag 30 april
Sportpark Nieuw-Weerdinge
Aanvang 12.00

Heb je zin in een gezellige sportieve middag,
zorg dan dat je een team bij elkaar krijgt en
geef je op!!.
Het kan nog tot uiterlijk 1 april
.

Dit is de laatste oproep!
Tot ziens op 30 april!
Roel de Boer
Tel. 522079

Aanmelden bij
Kiny Wachtmeester
Tel. 521381
rrdeboer@hetnet.nl
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