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VRIJWILLIGERSAVOND ZWEMBAD DE WIEKE
In het seizoen 2014 kon zwembad De Wieke in Nieuw-Weerdinge
weer draaiende worden gehouden door de geweldige grote inzet
van de vrijwilligers bij alle werkzaamheden. De kiosk, de
schoonmaak, het rondbrengen van de donateurkaarten en het
benaderen van nieuwe donateurs, het (extra) toezicht, het (groen)onderhoud, de activiteiten, de
website, (www.zwembad-dewieke.nl): voor al deze vele werkzaamheden waren afgelopen seizoen
weer vrijwilligers inzetbaar, zodat het zwembad ook in het jaar 2014 weer geopend kon worden en
open kon blijven.
Om onze waardering voor de grote inzet van vrijwilligers te laten merken, is er ook dit jaar een
barbecueavond georganiseerd voor deze vrijwilligers, met een hapje en een drankje. Op vrijdag 5
september hebben ± 45 personen gebruik gemaakt van de uitnodiging voor deze avond. Waarbij ook
dit keer de barbecue beschikbaar werd gesteld door Uw Slager Dijkstra, zoals ook tijdens de mini
playback show van de Zwem-4-Daagse, tijdens de zwemmarathon en op de afsluitdag van zondag 31
augustus met het “krooi ‘m d’r in” spektakel. Met het grote verschil dat Uw Slager Dijkstra voor deze
vrijwilligersvond de barbecue leverde compleet met salades, stokbrood, sausjes, bordjes, bestek, enz.
Waarvoor onze zeer grote dank.
Het werd een gezellige avond. Een avond waarbij door de aanwezige vrijwilligers het afgelopen
seizoen werd besproken en waar er door veel mensen alvast de toezegging werd gedaan om volgend
jaar weer inzetbaar te zijn als vrijwilliger.
Het mag duidelijk zijn: zonder vrijwilligers kan ons zwembad absoluut niet bestaan. En we zullen in de
toekomst op een nog grotere groep mensen een beroep moeten doen, om zo de inzetbaarheid te
spreiden, om daarmee de werkdruk voor de vrijwilligers te verlichten en zodoende er met elkaar
voor te zorgen dat het zwembad ook in de toekomst bestaansrecht heeft en open kan blijven.
Het bestuur van zwembad de Wieke:
Carla Neef, Francisca Minnaar, Jannet Hofman,
Uinko Brouwer, Derk-Jan Smith, Anno Schimmel.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
28 september
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
5 oktober
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
28 september
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Schipper
5 oktober
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. Remmerts
Heilig Avondmaal

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

Te koop:
Blank eiken eethoek + 4 stoelen
en een stoel met vast voetenbankje,
kleur beige.
Tel. 0591 521465

Hulp nodig in de huishouding? Bel: 06 39102150

Te koop: 2 Bosmaaiers Tel. 0628 562 678

Te koop: 1 Donker eiken eethoek € 60,- Tel. 06
28 562 678

Alko grasmaaier te koop voor € 50,-. Tel. 06
51109375
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EVEN VOORSTELLEN
Sinds een paar maanden is Nieuw-Weerdinge een vereniging rijker. Bij de dames Oosterhof, zijn we
een gelijknamige dartclub begonnen. DC Oosterhof bestaat uit 1 team met 6 leden. Iedere week
wordt er een wedstrijd gespeeld. Onze thuiswedstrijden worden gespeeld op de dinsdagavond in de
grote zaal. We zijn inmiddels al een aantal weken in training, om zo goed mogelijk aan de competitie
te kunnen beginnen. Ook zijn er al een aantal oefenwedstrijden met wisselende resultaten geweest.
We gaan het komende seizoen starten in de 3e divisie A.
We zijn een jonge vereniging en hebben er bewust voor gekozen om met maar 1 team aan de
competitie te beginnen. In de toekomst hopen we meerdere leden te verwelkomen en uiteraard ook
meerdere teams te vormen!
Via deze weg willen wij de dames Oosterhof bedanken voor het beschikbaar stellen van hun locatie
en voor alles wat ze tot nu toe al voor ons betekend hebben. Ook een speciale dank aan X-X-L
print&belettering en Regio Bank/Direct Vastgoed & Verzekeringen voor het beschikbaar stellen van
onze wedstrijdshirts. Verder gaat onze dank ook uit naar alle andere sponsoren die het aanschaffen
van materialen en benodigdheden makkelijker hebben gemaakt.
Voor de voortgang in de competitie en alle namen van onze sponsoren verwijzen wij u naar:

www.dcoosterhof.webklik.nl of vind ons op facebook.
We zullen hier in de Streekbode zo af en toe een update plaatsen. Dinsdag 09-09 start voor ons de
competitie. Kom gerust langs om even te kijken, of alleen voor een borreltje aan de bar.
Een sportieve groet!

GEZOND LEVEN EN GEZOND BLIJVEN
De IVN-Afdeling Emmen en Omstreken houdt op
woensdag 1 oktober een natuuravond in het teken
van gezond leven en gezond blijven. Mevrouw Marjanne Huising komt ons hierover uitgebreid
vertellen. De kern van deze avond ligt bij het oogsten van allerlei vruchten en kruiden zoals
vlierbessen, guldenroede en hazelnoot. Ook gaat de lezing over de geneeskracht, die najaars kruiden,
bloemen, bladeren en vruchten hebben. Mevrouw Huising heeft reeds verschillende boeken over dit
onderwerp geschreven waaronder: “Kruidenwijsheid over appelvrouwtjes, weegbreemannen en
andere kruidenmensen”. Ook zijn dit jaar de Kruidenwijsheid affirmatie en actiekaarten uitgekomen.
Al deze wijsheden worden op deze avond te koop aangeboden en er wordt een persoonlijke
kruidenboodschap geschreven.
De lezing vindt plaats in de Looackerhof, Looackers 29a in de wijk Angelslo in Emmen. De lezing
begint om 20.00 uur. Voor leden en huisgenoten evenals donateurs is de toegang gratis, niet-leden
wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage. De kosten voor koffie en thee bedragen € 0,50.
Voor informatie: Dick Haverkamp 0591-531969
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DONATEURKAARTEN
U kunt ons binnenkort weer aan de deur verwachten met de donateurkaarten van de Streekbode.
Voor maar € 5,= steunt u de Streekbode het hele jaar.
Bent u nog geen donateur, maar wilt dit wel graag worden, dan kunt u contact opnemen met Gonny
Brunia, 522091.
Het bestuur
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EEN BURENDAG VOL FESTIVITEITEN VOOR IEDEREEN
Zaterdag 27 september, op Nationale Burendag, organiseren wij, de werkgroep “Beleef de
Delftlanden” een dag vol sportieve, muzikale, creatieve en culinaire festiviteiten. De dag vindt plaats
in de jongste wijk van Emmen, de Delftlanden. De werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers uit
de wijk. De dag kan echter alleen maar slagen door de medewerking van vele andere buren uit de
wijk. Het wordt dan ook een burendag voor buren door buren en voor nieuwe buren.
Als leden van de werkgroep voelen wij ons betrokken bij de wijk. We zijn trots op haar en wonen er
met veel plezier. Dit willen we laten zien, aan een ieder die geïnteresseerd is. Een ieder wordt dan
ook van harte uitgenodigd om langs te komen en mee te doen of er van te genieten onder het genot
van een bakkie leut of wat anders lekkers!
Er is onder andere een vrijmarkt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar.
Een route, die kan worden afgelegd per vlinderfiets, step of treintje, voert langs alle festiviteiten. Er
worden diverse sport- en muziek clinics gehouden en er zal een kunsttentoonstelling van en door
kinderen in de scholen gehouden worden. Enkele spelers van FC Emmen brengen een bezoek aan de
wijk. Je kunt hun ontmoeten en mee op de foto gaan. Verder zal muziek ook niet ontbreken. En zo
zijn er nog veel meer activiteiten.
Wij zijn trots op onze wijk en hopen u allen te kunnen verwelkomen.

VERKIEZING LEUKSTE KAPSALON VAN HET JAAR
Een tijdje geleden was onze kapsalon genomineerd voor “de leukste kapsalon
van het jaar”.
Dit is een landelijke wedstrijd, voor alle kapsalons in Nederland.
Even een korte uitleg, hoe zoiets in het werk gaat:
Er wordt eerst een selectie gemaakt per gemeente, je kunt dus
stemmen op je favoriete kapsalon en een waarderingscijfer geven,
daarna wordt per gemeente de nummer 1 meegenomen naar de finale,
die eind september zal zijn.
Nadat er heel veel mensen voor ons gestemd hebben, was het resultaat
dan ook geweldig!!!
We hebben een 5e plaats weten neer te zetten, met een
waarderingscijfer van 9,65.
Aangezien er 170 kapsalons zijn gevestigd in de gemeente Emmen, zijn
wij dan ook heel erg trots, op het behaalde resultaat!!!
Wij willen dan ook iedereen bedanken voor het stemmen…..en het
vertrouwen in ons!!
Team Haarstudio Klarianke
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OPROEP: VRIJWILLIGERS UITVOERINGSGROEP GEZOCHT!!
Geachte ouders/verzorgers,
Vanuit de uitvoeringsgroep Brede School Nieuw-Weerdinge, zijn wij dringend op zoek naar iemand,
die zitting wil nemen in de uitvoeringsgroep, met als opmerking dat er het liefst affiniteit moet zijn
met de peuterspeelzaal/BSO.
De uitvoeringsgroep Nieuw-Weerdinge heeft als taak, invulling te geven aan de Brede School ladder,
die jaarlijks 2x uitkomt en alle kinderen mee krijgen. In de uitvoeringsgroep zijn de scholen, sport en
kunst & cultuur vertegenwoordigt, maar missen wij nog iemand van de peuterspeelzaal/BSO.
Voel je je geroepen en vind je het leuk om actief mee te denken in geschikte activiteiten voor
peuters/kleuters, neem dan contact op met Mark Nicolai.
Met vriendelijke groet,
Mark Nicolai
Buurtsportcoach Nieuw-Weerdinge
06-15036750

m.nicolai@emmen.nl
AFSLUITING ZWEMSEIZOEN 2014
Op zaterdag 31 augustus jl. hebben we het zwemseizoen van dit jaar
afgesloten met weer een geslaagde “krooi ‘m d’r in”, waarbij er twee
bekers te winnen waren; 1 voor de winnaar tot en met 12 jaar en 1 voor
de winnaar vanaf 13 jaar. Er was die dag van alles georganiseerd in de
omgeving, waardoor de aanloop naar het zwembad helaas niet zo groot
was. Wel hadden we geluk met het weer, de voorspellingen waren niet zo goed, maar we hebben de
hele middag van het zonnetje mogen genieten. Al met al, het was een mooie afsluiting van dit
seizoen waarbij we geweldige dagen beleefd hebben. Ook “het rad van fortuin” was er weer bij, de
lotenverkoop heeft weer wat extra centen in het laatje gebracht. Dit dankzij een aantal winkeliers en
bedrijven die hiervoor een prijsje/ prijsjes ter beschikking hebben gesteld, en waarvoor onze dank
zeer groot is:
Autobedrijf Drentse Monden, Autobedrijf/Garage Grooten BV, Autobedrijf Tjeerdsma, Bouwbedrijf
Tiems, Café de Harmonie, Cafetaria Prinsen, Direct vastgoed & verzekeringen, Fietsenspeciaalzaak
Pals, Haarstudio Klarianke, Jantje Stap Bloem en Interieur, JOBO Electro, Kapsalon” all 4 you”,
Kloppenburg Textiel, Les-Ciseaux uw thuiskapster, Motorhuis Bakker, ’t Mondje, Pedicure salon Ina
Knol, Schoonheids- en Pedicure salon Belinda, Uw Slager Dijkstra, Slagerij Meems, Tegelcentrum
Wolters, Tieks tweewielers, Tjeerdsma Handelsonderneming, Van der Veen diervoeders en
Woninginrichting Wachtmeester.
Ook voor de vrijwilligers die deze dag hun steentje bijgedragen hebben en natuurlijk alle bezoekers,
bedankt namens het bestuur van zwembad de Wieke.
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REGIOBANK
Wanneer:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

TOERNOOI

Zaterdag 18 oktober
13.30 - ± 17.00 uur
‘De Mondenhal’
Nieuw-Weerdinge
€ 15,00 per team

Max. 12 teams*
- minimaal 2 dames per team
- minimumleeftijd 14 jaar

VOL = VOL

Opgeven vóór 4 oktober
Opgave/info bij:
• Anita Weggemans

e-mail: jgweggemans@ziggo.nl

• Renate Dexter

e-mail: mickie.dexter@ziggo.nl

• Mariska Dexter

tel: 06-10602634
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NIEUWS UIT DE TUIN…
Dit is een foto van de Dropplant, de Agastache ‘Black Adder’.
Als je een blaadje stuk wrijft en er aan ruikt ervaar je een
duidelijke dropgeur. Bij jonge blaadjes ook iets anijsachtig. Het
is een stevige vaste plant van zo’n 80 á 90 cm hoog met dikke
bloemaren van blauwpaarse kleur. Hij bloeit van ongeveer juni
tot half september en er komen veel insecten op af. Maar het is
één van de planten die iets extra’s hebben. Ook als hij niet
bloeit heb je toch die aparte geur door even een blaadje stuk te
wrijven.
Zo kun je ook veel aan een Lavendel, bieslook of maggieplant
hebben. Bij het even aanraken heb je een heerlijke geur. Zo zijn
er wel meer ‘geur’planten die best de moeite waard zijn om het
eens te proberen als je ergens een plekje over hebt.
J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809)

TITAN-NIEUWS
TITAN kende een uitstekende start van de competitie. De eerste twee wedstrijden
werden allebei in winst omgezet, waardoor TITAN direct de koppositie inneemt. Eerst
de uitwedstrijd tegen Musselkanaal. TITAN is direct de bovenliggende partij en al na
vijf minuten wordt er een voorsprong genomen. Halverwege de eerste helft maakt Musselkanaal de
gelijkmaker, maar heeft vervolgens geen antwoord op een sterke fase van TITAN. De ruststand is 4 –
1 voor TITAN. In de tweede helft gaat TITAN eerst slordig om met de kansen. Als Musselkanaal uit
een vrije trap de 4 – 2 maakt lijkt het nog even spannend te worden. Maar als TITAN de 5 – 2 scoort,
is het verzet definitief gebroken. De eindstand wordt 6 – 2 voor TITAN. Vervolgens de thuiswedstrijd
tegen Zuidwolde, de ploeg die haar eerste duel ook ruim had gewonnen. TITAN is meteen de ploeg
die het spelbeeld bepaalt en komt halverwege de eerste helft op voorsprong. De druk wordt goed
vastgehouden en omdat ook de kansen worden benut kan TITAN gaan rusten met een comfortabele
3 – 0 voorsprong. De wedstrijd zakt na rust weg tot een bedenkelijk niveau. TITAN hoeft niet meer en
Zuidwolde kan niet beter. Toch is het Zuidwolde dat tot scoren komt. Matig verdedigen leidt deze
treffer in. TITAN is helaas niet wakker geschud en de wedstrijd kabbelt voort. In de laatste minuut
van de wedstrijd is TITAN blijkbaar de overwinning al aan het vieren want er wordt verdedigend niet
goed ingegrepen waardoor Zuidwolde zelfs nog de 3 – 2 kan scoren. Verder komt het niet en de drie
punten blijven in Nieuw-Weerdinge.
De eerstvolgende thuiswedstrijden zijn:
28 september
12 oktober

TITAN – vv Sleen
TITAN – Valthermond

Aanvang 14.00 uur
Aanvang 14.00 uur

U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat!
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Koppeldarttoernooi
NWVV
Zaterdag 8 november 2014 4

Waar: Kantine NWVV
Inschrijven van 19:00 uur tot 19:30 uur
Het Darten begint om 20:00 uur
Per koppel 15 euro inschrijfgeld.
Maximaal 32 Koppels.
Darten vanaf 15 jaar.
Inschrijven bij Christian Klompmakers : chrisklompmakers@hotmail.com

Inschrijfgeld is prijzengeld!
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Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en
met 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is
om zwemles te betalen of om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie
en in bepaalde gevallen de sportattributen.
Sporten is gezond
Met sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en
leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere
regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen.
Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede
toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast
is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de jeugd in Nederland.
Onze missie: Alle kinderen moeten kunnen sporten.
Wie komen in aanmerking?
Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen
betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of
een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel
willen sporten of hun zwemdiploma willen halen maar, die gelet op de financiële situatie van
hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen.
Wat is het bedrag?
Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225.
Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag.
Jeugdsportfonds betaald de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of
ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden
bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samen werkt. Een bijdrage wordt alleen betaald
indien er voldoende middelen bij Jeugdsportfonds beschikbaar zijn. Het is toegestaan om
voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. De bijdrage vanuit
Jeugdsportfonds moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.
Welke sporten?
Alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden
van de sportkoepel NOC*NSF worden vergoed. Dit zijn bijvoorbeeld voetbal, hockey, rugby,
judo, karate, zwemmen (ook zwemles), tennis, badminton, gym en atletiek. Binnen 3 weken
na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdsportfonds, is het
mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt
verwacht zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen
en/of wedstrijden laat gaan.
Hoe aanvragen?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij
Jeugdsportfonds. De aanvraag kan ingediend worden bij Mark Nicolai, Buurtsportcoach
Gemeente Emmen. Hiervoor kunt u met mij een afspraak maken door te bellen naar 0615036750 of een mailtje te sturen naar m.nicolai@emmen.nl
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