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JONGEREN DOEN `IETS` TERUG VOOR HET DORP
Vanaf januari zijn we een nieuwe manier gestart om jongeren
aan te spreken op ongewenst gedrag. Het gaat hierbij om
gerichte overlast of kleine vernielingen. Deze jongeren kunnen indien ze betrokken zijn geweest bij
overlast of vernielingen een bezoek verwachten van o.a. het jongerenwerk van Stichting Dorpenzorg.
Vanuit het jongerenwerk wordt er in overleg met de jongeren en hun ouders gekeken naar een
geschikte oplossing. De veroorzaakte schade moet in ieder geval worden vergoed, daarnaast wordt
er ook met ouders en de desbetreffende jongere gesproken over ‘iets’ terug doen voor het dorp.
Zo zijn er al jongeren geweest die een aantal uur vrijwilligerswerk hebben uitgevoerd in Dierenparkje
‘de Wenke’. Het gaat hierbij dus niet om een taakstraf, maar het gewoonweg iets terug doen om het
ongewenste gedrag als het ware recht te zetten. Deze aanpak wordt echter alleen ingezet wanneer
de jongere niet eerder betrokken is geweest bij soortgelijke situaties.
Indien een jongere niet geleerd heeft en opnieuw de fout ingaat, zal de politie die zaak afhandelen
met alle gevolgen van dien.

WANDELTOCHT T.B.V. ZONNEBLOEM
AFDELING NIEUW-WEERDINGE
Op zaterdag 19 september wordt er in NieuwWeerdinge een wandeltocht gehouden.
Deelnemers kunnen uit 4 afstanden kiezen: 6, 12, 16
en 21 km.
De start is tussen 10.00 en 11.00 uur bij café Oosterhof Weerdingerkanaal n.z. 162 in NieuwWeerdinge. De kosten bedragen € 2.00
De opbrengst gaat naar de Zonnebloem afdeling Nieuw-Weerdinge
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
30 augustus
Plaats: Roswinkel
Tijd
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Heilig Avondmaal
6 september
Plaats: Het Anker
Tijd
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Startzondag
Baptisten gemeente de Open Poort:
ELKE ZONDAGMORGEN IS ER EEN DIENST OM 9.30 UUR!

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: Haardhout (veel eiken) ± 4 kuub, € 150,-.
Tel. 0628 562 678

DANKBETUIGING
Langs deze weg, willen wij u bedanken, voor uw steunbetuiging
na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Gerrit Baas
W. Baas-Siemers
Kinderen en kleinkinderen
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KLEDINGKRINGLOOP NIEUWS
Wij gaan op 8 september weer van start (in de open Poort).
We gaan dan aan ons derde seizoen beginnen.
Zoals u begrijpt weer een nieuw seizoen, daarom we gaan onze
winterkleding weer klaarleggen.
Dus kom gerust eens langs. We zijn van 11.00 uur tot 16.00 open.
U mag alleen als we open zijn dáár ook kleding brengen, anders niet. Het is geen opslagplaats voor
ons.
Als u kleding hebt, dan mag u het altijd brengen bij Marleen Middel Vennen 37 Tel. 527351 of bij
Gretha Bos Mandebroek 2 Tel. 521600
Wel graag schoon en netjes. We hebben als motto zou ik het zelf nog willen dragen?
Zo ja dan kunnen we het gebruiken.
Voor de duidelijkheid nog even onze openingsdagen
•

8 september

•

22 september

•

6 oktober

•

3 november

•

17 november

•

1 december

•

15 december

BEDANKT!
Maandag 29 juni en dinsdag 30 juni hebben we het seizoen afgesloten.
De jongens en meiden van de gym- en streetdancegroepen hebben allemaal kunnen genieten van
ontzettende leuke activiteiten en na afloop heerlijke frietjes!
Zonder de hulp van alle vrijwilligers hadden de kinderen niet zo’n leuke afsluiting kunnen hebben!
Daarom onze dank aan al onze vrijwilligers!
In het bijzonder onze dank aan de beheerders van de sporthal, Titan voor het beschikbaar stellen van
de velden en het bakken van de patatjes voor de gymgroepen en zwembad de Wieke voor de
patatjes voor de streetdance groepen. Op naar het nieuwe seizoen.
Bestuur gymvereniging Amicitia.
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UITSLAG VERLOTING PROTESTANTSE KERK TIJDENS DE JAARMARKT!!
1* prijs: nr. 111 roze Schelpenlamp: aangeboden door Woninginrichting Wachtmeester.
2* prijs: nr. 168 roze Boodschappen mand: aangeboden door de Spar.
3* prijs: nr. 148 roze Vlees-Waardebon: aangeboden door slager Dijkstra.
4* prijs: nr. 315 groen Vlees-Waardebon: aangeboden door slager Meems.
5* prijs: nr. 480 groen Groente-Waardebon: aangeboden door Bodewitz groente en fruit van de
markt.
6* prijs: nr. 207 groen Luxe-Broodtas: aangeboden door het Stoepje van de markt.
7* prijs: nr. 118 groen Grote-Krentenbol: aangeboden door bakker Eshuis.
8* prijs: nr. 133 roze· Wijnpakket: aangeboden door Administratie en Advies kantoor Postmus.
Alle sponsoren, die deze prijzen hebben aangeboden, HARTELIJK BEDANKT!
Prijzen kunt u afhalen bij: Kiny Wachtmeester. Wisken 1. Nieuw-Weerdinge. Telefoon 0591 521381

UITSLAG KAARTSEIZOEN 2014 – 2015 DE BADDE
Uitslag klaverjassen:
1 Bareld Baas 217.839 punten
2 Lies v.d Molen 207.318 punten
3 Piet Boonstra 205.418 punten
Poedelprijs Rudie Hilberts 184.812 punten
Uitslag jokeren:
1 Jantje Super 1373 punten
2 Ina Belt 1527 punten
3 Ina Middel 1554 punten
Poedelprijs Sako Goeree 2277 punten
Op donderdag 20 augustus begint het nieuwe kaartseizoen, lijkt het u ook
wel leuk en gezellig, kom dan gerust een keer langs,
De eerste keer is gratis, we beginnen om 19.30 en het is
22.45 afgelopen.
De kosten zijn 3 euro per keer.
Voor informatie kunt u bellen met:
Ina Middel
Tel. 0591 522393 / 06 54296147
Jantje Super Tel. 0591 522156 / 06 27285768
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NOABERHUUZN WEER GEOPEND
Vanaf maandag 17 augustus 2015 zijn de NOABERHUUZN weer
geopend. Na een mooie en soms zeer warme zomer gaan de
beheerders van de diverse NOABERHUUZN weer fris en uitgerust van
start met onze “inloopspreekuren”: Iedere maandag in MFC de
Deele in Emmer-Compascuum, iedere dinsdag in de Badde in NieuwWeerdinge en iedere vrijdag in het Dorpshuis in Weerdinge. Steeds
van 10.00 – 11.00 uur.
Natuurlijk kunt u ons ook bellen op 0591-714724 of mailen naar zorg@demonden.info
We zitten dan weer klaar om uw vragen te beantwoorden; informatie voor u op te zoeken of hulp te
regelen bij alle mogelijke klusjes, waar u niemand anders voor kunt vinden.

ZWEMBAD DE WIEKE: ZATERDAG 29 AUGUSTUS DIPLOMA-ZWEMMEN
Op zaterdag 29 augustus is het weer zover, alweer de laatste zaterdag van dit zwemseizoen. En dan is
er traditiegetrouw het afzwemmen voor de zwemdiploma’s A, B
en C. En ook van het survival afzwemmen. De ouders van de
deelnemers aan deze examens hebben hierover al bericht
gekregen. De opa’s, oma’s, broertjes en zusjes en verdere familie
en belangstellenden zijn van harte welkom en worden ook
hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze spannende en
feestelijke gebeurtenis.
We wensen de deelnemers heel veel succes bij het afzwemmen voor het zwemdiploma.
Op zondag 30 augustus wordt het seizoen afgesloten met het eveneens traditiegetrouwe “Krooi ‘m
d’r in”. En er zijn (rand) activiteiten deze dag. Verdere informatie hierover leest u elders in de
Streekbode. Ook hangen er flyers hierover met meer informatie bij het zwembad.
Ook namens het bestuur hopen wij u graag te zien deze dagen.
Derk-Jan Smith, voorzitter
onderhoud
Carla Neef, vice-voorzitter
Francisca Minnaar, secretaris
Jannet Hofman, penningmeester

Anno Schimmel, coördinatie
Uinko Brouwer, algehele coördinatie
Henri Ensing, organisatie en PR
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HOOFDHUID EN HAARPROBLEMEN )foto)
In Nederland hebben miljoenen mensen hoofd(huid) en
haarproblemen.
Dit gaat dus om meer dan 1 op de 5 Nederlanders!!! En dit aantal
groeit nog steeds.
Omdat deze problemen ook steeds meer zichtbaar zijn in mijn
salon, ben ik mij gaan verdiepen in de huid- en haar problematiek.
Hiervoor heb ik een opleiding dermatologie voor kappers gevolgd
en met succes in maart met een certificaat afgerond.Door deze studie kan ik nu in de praktijk:
Problemen sneller waarnemen en in veel gevallen oplossen. Aan welke huid- en haarproblemen
moet je dan denken? Haaruitval, roos, psoriasis, seborrheic dermatitis, droge hoofdhuid, eczeem,
elopecia areata. Dit zijn een aantal aandoeningen. Er zijn natuurlijk nog veel meer op te noemen.
Mijn doelstelling is een professioneel en passend advies te kunnen geven bij een huid en(of) haar
probleem. Veel problemen kunnen met de hoogwaardige producten van Mediceuticals opgelost
worden. In de meer ernstige gevallen kan het zijn dat er een verwijzing wordt gedaan naar een arts
of dermatoloog.
Ik hoop u te mogen begroeten op de scoopdag op 15 september. Hebt u vragen? Ik sta u graag te
woord …Tel: 0591-521203
Met vriendelijk groet, Klarianke de Haan

WIST U DAT …..

-

- er een koersbalvereniging in uw dorp is,
- deze de naam O.K.O. heeft,
- O.K.O betekent op het kantje (a)of,
- deze club op woensdag en donderdagochtend actief is.
- het plaats vindt in de Badde
regelmatig ook op pad gaat (geheel vrijblijvend)
wedstrijden, jaarlijks uitstapje, gewoon gezellig!
wij graag nieuwe leden verwelkomen.
lijkt het je wat…..
je bent altijd welkom
kom langs!!!!!
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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
06-15036750 of een mailtje te sturen naar m.nicolai@emmen.nl
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Autobedrijf Tjeerdsma wint aanmoedigingsprijs
Verkiezing ‘Autobedrijf van het Jaar 2015-2016′
De jury heeft gesproken en daarmee zijn de drie finalisten van de verkiezing Autobedrijf van het Jaar
2015-2016 bekend. Maar er is ook, voor het eerst in de geschiedenis, een aanmoedigingsprijs in het
leven geroepen! Autobedrijf Tjeerdsma uit Nieuw-Weerdinge heeft deze weten binnen te slepen.
Deze verkiezing, op initiatief van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, wordt dit jaar voor de
negende keer georganiseerd.
Tip van de jury
Tjeerd Tjeerdsma van Autobedrijf Tjeerdsma is blij verrast met deze aanmoedigingsprijs. [suggestie
voor persoonlijke quote] ‘Toen we hoorden dat ons bedrijf zich tot de halve finalisten mocht
rekenen, ging het dak er al af, maar met deze aanmoedigingsprijs is het hek van de dam. Dit bewijst
dat we op de goede weg zitten. Wij zijn ontzettend blij met deze prijs want dat is niet niks! De
afgelopen tijd hebben wij ontzettend veel aandacht van onze klanten en relaties ontvangen en wordt
er echt meegeleefd in de strijd om deze eretitel in de wacht te slepen. Dat noemen wij in één woord
geweldig!’
Van begin maart tot en met eind april konden consumenten hun stem uitbrengen op één van de bij
BOVAG aangesloten onafhankelijke autobedrijven. De tien finalisten die in deze ronde zijn
geselecteerd werden 6 mei 2015 bekend gemaakt. Deze bedrijven zijn vervolgens aan de hand van
een uitgebreide checklist gescreend door een onafhankelijke keuringsinstantie. Ook zijn zij bezocht
door één of meerdere mystery shoppers. Op basis van die resultaten heeft een onafhankelijke
vakjury bepaald welke drie autobedrijven doorgaan naar de finale en hebben zij besloten een
aanmoedigingsprijs uit te reiken, omdat om de jury deze talent volle jonge ondernemer aan wil
moedigen. Op 6 oktober aanstaande wordt tijdens het Jaarcongres van BOVAG Onafhankelijke
Autobedrijven bekend gemaakt wie zich winnaar Autobedrijf van het Jaar 2015-2016 mag noemen.

9

De Streekbode - 27 augustus 2015

GRATIS
DIAGNOSE !
HAAR en HOOFDHUID
ADVIEZEN
roos/ eczeem/
haaruitval/ psoriasis/
alopecia areata

15 september 2015
Van 10.00 tot 16.00uur

Haarstudio Klarianke
Weerdingerkanaal 158
Nieuw- Weerdinge
Tel: 0591-521203

U kunt nu een afspraak
maken.
Met de Mediscope zijn wij in de unieke
gelegenheid om een gratis professionele
diagnose te maken van de hoofdhuid
en het haar.
Tevens krijgt u een deskundig advies.

Info@mediceuticals.eu

www.mediceuticals.eu
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EOP Platform
MONDEN FIETSTOCHT
2015
Fiets mee door het mooie Mondengebied
van de gemeente Emmen.
Op zondag 6 september
organiseren de Erkende
Overlegpartners van de
gemeente Emmen in het
Mondengebied weer hun
jaarlijkse fietstocht.

Als start- en
etappeplaatsen fungeren
de dorpshuizen in de zes
deelnemende dorpen.

De totaal vernieuwde
route voert de deelnemers
langs de vele mooie plekjes
in ons gebied.

Nieuw zijn ook de
spelletjes en quizvragen
die onderweg te vinden
zijn.

Starten kan van 11.00
tot 13.00 uur in een van
de volgende dorpshuizen:
* Dorpshuis Weerdinge
Emmerhoutstraat 1,
* MFC De Badde
Eerste Kruisdiep oz 9
Nieuw-Weerdinge
* 't Stadhoes
Stad 15,
Roswinkel
* De Stobbe
Lange Kavel 50
Emmer Erfscheidenveen
* Cult. Centr. De Deele
Spoel 151b
Emmer Compascuum
*Dorpshuis Foxel
Foxel 14

Uw startplaats is ook uw
eindbestemming.
Hier kunt u de ingevulde
formulieren inleveren tot
17.00 uur.
Daarna wordt ook de
uitslag bekendgemaakt.
Voor de fietsliefhebbers
een prachtige gelegenheid
om zo'n 45 kilometer te
genieten van het fraaie
landschap.
De dorpshuizen zijn
onderweg allemaal geopend
en u kunt daar even rusten
en eventueel een gratis
kopje koffie o.i.d. nuttigen.

Inschrijfgeld € 3.00 per
deelnemer
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Afsluitdag zwemseizoen met:

“krooi ’m d’r in”
zondagmiddag 30 augustus
vanaf 14.00 uur
kosten: geen
opgave: bij de kiosk
1ste categorie: 6 tot 12 jaar
2de categorie: 12 jaar en ouder
BBQ en drankje zijn aanwezig
lotenverkoop “rad van fortuin”
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