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DE VOORVERKOOPDATA ZIJN BEKEND!
Beste dorpsgenoten,
In de vorige editie van de Streekbode hebben wij al het een en
ander voor het nieuwe seizoen kenbaar gemaakt. In deze editie
willen wij jullie graag attenderen op de data voor de
voorverkoop van de abonnementen. Dit jaar hebben wij twee
momenten vastgesteld om abonnementen tegen een lager
tarief aan te schaffen. Zet de volgende data alvast in uw agenda.
Donderdag 9 april van 18.00 - 20.00 uur.
Zaterdag 18 april van 10.00 - 14.00 uur.
Om de wachttijden te beperken tijdens de voorverkoop is het mogelijk om de opgave formulieren
voorafgaand te mailen naar zwembaddewieke@gmail.com. Tijdens de voorverkoop hoeft u dan
enkel een pasfoto in te leveren en de betaling te voldoen.
Tevens is het, evenals vorig jaar, mogelijk om abonnementen of zwemlessen te betalen middels de
participatiewebshop van de gemeente Emmen.
De spetterende opening vindt plaats op zaterdag 25 april vanaf 13.00 uur.
Wij heten iedereen van harte welkom!
Voorafgaand aan de voorverkoop willen wij graag inventariseren hoeveel kinderen willen deelnemen
aan de zwemlessen voor de diverse diploma’s. Daarom zouden wij u willen vragen alvast een mail te
sturen wanneer u uw kind wilt opgeven voor de zwemlessen. Zo kunnen wij alvast een inschatting
maken van het aantal deelnemende kinderen. U kunt een mail sturen naar
zwembaddewieke@gmail.com. Alvast bedankt voor de medewerking!
Hartelijke groeten namens het bestuur!
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
1 maart
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur - voorganger Ds. P.A. van Elten
8 maart
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur - voorganger Ds. P.A. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
1 maart
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. G. Grit
8 maart
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. W. Sikkema

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 gehaald
Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap
Tel: 06 - 55808002

Geeft u een feestje, maar heeft u geen ruimte?
www.zaalverhuurdefeestschuur.nl
Voor een betaalbare locatie bij u in het dorp.
Camping Drentse Monden
Dr. Mondenweg 40,
Tel: 06 – 2867 3601
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BEHOUD MONDENHAL
Het donateur werven door de sportverenigingen is nog
niet geheel afgerond. Komen ze bij u aan de deur?,
wordt donateur!
Een aantal verenigingen, die het donateur werven
hebben afgerond, gaan ondertussen bij de bedrijven
langs om sponsoring te krijgen. De meeste bedrijven
hebben inmiddels een brief ontvangen waarop de
mogelijkheden zijn aangegeven voor de sponsoring.
We hopen dat we veel steun van de bedrijven uit Nieuw Weerdinge krijgen.
Wordt vervolgd!
Met vriendelijke groet, namens comité “Behoud Mondenhal”,
Koop Schimmel

ONTDEK HET PLEKJE
We geven toe het was een pittige. Het zijn de twee blauwe
deuren van het gebouwtje bij de fietsenstalling van het zwembad.
Uit de 5 goede oplossingen is (trouwe deelnemer) Jan Eshuis uit
de bus gekomen. Jij kunt de bon ophalen op het onderstaande
adres. De nieuwe opgave is volgens de fotomaker niet heel
moeilijk.

Waar staan deze stoeltjes? Oplossingen kunnen
ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal
N.z. 122, tel: 0591-522091. De winnaar maakt kans op
een droge worst van één van onze slagers. Als je de
oplossing weet laat het ons weten. Denk wel aan de
kopij inleverdatum. Niet geschoten is altijd mis en
iedereen heeft evenveel kans. Veel succes!!
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DE ZONNEBLOEM
Onze eerste activiteit van dit nieuwe Zonnebloem jaar ging naar Gasterij ‘De
Brug’ in Nieuw-Weerdinge. We waren met een leuk gezelschap van 35
personen. Om 17:00 uur werden we hartelijk welkom geheten door de familie
Grijzen. Binnen zag het erg gezellig uit en de houtkachel brandde lekker.
Nadat we allemaal wat te drinken hadden gekregen kwam het drie gangen
diner op tafel: twee soorten soep, drie soorten vlees en groenten en tot slot
een heerlijk ijs toetje.
Alle gasten en vrijwilligers waren erg tevreden en voldaan.
We kunnen terugkijken op een zeer gezellige activiteit en is zeker voor herhaling vatbaar.

WEERDINGERMONDSE STRUUNTOCHT 9 MEI IPV. 16 MEI!
Update!! Wat is de bedoeling? Op 9 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur in je eigen tuin, oprit, garage,
schuur enz. een soort van kraam te maken. Zo dat je van je overbodige spullen af komt. Wij, Ellen van
Kaatjes Ditjes en Datjes en Henriette van Tis Bruukt zorgen voor een route met alle deelnemende
adressen, voor de bezoekers. En een herkenbare ballon voor de deelnemers.
Kosten voor de deelname zijn €1,00 dit voor de kosten van kopieën en
de ballon. Opgave door middel van: naam, adres en telefoonnummer
en die ene € 1,00 in een envelop, in de brievenbus deponeren. Voor 24
april bij Ellen, Tramwijk ZZ 71 of bij Henriette, Tramwijk ZZ 68.
Wij zorgen dat jullie in de week voor 9 mei de ballon ontvangen als
bewijs van deelname.
We hopen op veel deelnemers.
Groetjes, Ellen en Henriette
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KOREN ZINGEN VOOR HET GOEDE DOEL
Op zaterdagavond 21 maart verzorgen twee gerenommeerde
regionale koren een zeer gevarieerd optreden voor het goede
doel, stichting DARA-Europe.
In theaterboerderij de Noorderbak te Roswinkel, zullen het
Shanty-Amusementskoor Störmwind en het koor
ParkheemsterWichter vooral bekende, maar ook enkele
nieuwe nummers uit hun repertoire zingen. Het koor
Störmwind, onder muzikale leiding van Peter Kuijer en
Herman Huls, is het succesvolle mannenkoor uit Wedde en verzorgen regelmatig optredens in
binnen- en buitenland. De Parkheemsterwichter zingen onder leiding van Roelof Hulshof en brengen
bekende meezing nummers.
De avond staat in het teken van het goede doel, stichting DARA-Europe. Dit is een kleinschalige
stichting die kansarme kinderen en hun gezinnen in Cambodja helpt om tot een beter bestaan te
komen. Het geven en verzorgen van onderwijs is hierin een hele belangrijke basis. Meer informatie
over het werk van DARA vindt u op www.dara-europe.org
Tijdens de avond wordt er een grote verloting gehouden, die ten bate komt van het goede doel. Het
beloofd een unieke en gezellige avond te worden, dus mis het niet en reserveer tijdig want vol is vol.
De aanvang van de optredens is om 20.00 u in de Noorderbak te Roswinkel; de zaal gaat open om
19.00 u. Met deze twee koren belooft het een mooi spektakel te worden!
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KILO'S VERLOREN, GELD GEWONNEN
"Je verliest kilo's en je maakt kans op een geldprijs." Een
uitspraak van Marja van den Berg die bijna te mooi klinkt
om waar te zijn. Het is echter werkelijkheid geworden
voor een aantal winnaars van de eerste Weight Loss
Challenge in Nieuw-Weerdinge die afgelopen woensdag
tijdens een feestavond met heerlijke gezonde hapjes is
afgerond.
De 7 deelnemers hebben in 12 workshops informatie
gekregen over gezonde voedingskeuzes en
lichaamsbeweging. Iedereen had een persoonlijke coach en samen waren ze aan de slag om het doel
te bereiken. De deelnemers bepaalden zelf welke methode of dieet werd gebruikt. Drie winnaars die
percentueel het beste resultaat hebben bereikt en een deelnemer die de meeste centimeters was
kwijtgeraakt, kregen een leuk bedrag.
In het totaal is ongeveer €280,00 aan prijzengeld uitgereikt. Marja benadrukt dat bij de workshops lol
van belang is. "Afslanken, vitaler worden en het leuk met elkaar hebben. Dat is de basis." En dat is
gelukt. Daarnaast zijn natuurlijk mooie resultaten behaald: -20,2 kg, -7,8% vet en -103,5 centimeters.
Daarom start Marja samen met een aantal collega’s op woensdagavond 25 maart weer een Weight
Loss Challenge om 19.30 uur op het Noordveenkanaal NZ 1, 7831 AV Nieuw-Weerdinge.
Daar waar haar welzijnspraktijk is gevestigd. Kosten slechts €60,00.
Meer informatie of aanmelding: Marja van den Berg, tel. 06-12323154.
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