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BESTE OUDER(S),
Wij willen starten met twee groepen voor opvoeders in De Badde in
Nieuw Weerdinge. Wil je meedoen? Dan ben je van harte welkom!
Op dinsdagochtend gaan we starten met een groep voor ouders met
jonge kinderen.
We praten over opvoeden, er kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen, ook kunnen we samen
een activiteit doen, er is van alles mogelijk. Heb je nog een kind thuis dat niet naar school gaat, dan
mag hij of zij gezellig mee.
En dan vier je ineens de verjaardag van een tiener; hartstikke leuk, groter groeiende kinderen,
maar ook best pittig af en toe. Heb jij kinderen in de tienerleeftijd en vind je het opvoeden van een
puber af en toe best lastig? Ben je nieuwsgierig naar de ervaringen van andere ouders? Wil je
ervaringen delen? Doe dan mee met onze groep voor ouders met tieners, we willen starten op de
maandagochtend in De Badde.
Heb je vragen of andere ideeën, of wil je je
aanmelden, stuur mij dan een mailtje of
een appje;
e.santinge@sednaemmen.nl of
0651324337.

Wie weet tot gauw! Erika Santinge, buurtwerker Sedna
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
31 maart
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten
7 april
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
31 maart
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. M. Luth
7 april
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Vierung 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. Bellen na 16.00 uur
Handelsonderneming Sanders-Stap
Telefoon: 06 - 55808002

Hier kan ook uw
advertentie worden
geplaatst.
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VOORVERKOOP ABONNEMENTEN 2019.
Woensdagmiddag:
Zaterdag:

3 April 2019
13 April 2019

Tevens kunt u op deze dag(en) uw zoon/dochter opgeven voor de
zwemlessen.
Zwemlessen zijn alleen mogelijk in combinatie met een abonnement.
Basisabonnementen is alleen mogelijk voor gezinsleden op hetzelfde huisadres. Basisabonnementen
is voor gezinnen en voor 1 oudergezinnen. Er moet dus minimaal 1 ouder op het abonnement staan.

Opening:

vrijdag 26 April 2019 om 18.00 uur.

Voorverkoop
□ Basisabonnement:
(2 pers, waarvan minimaal 1 ouder)
□ extra personen inwonend: (vanaf 3 jaar)
□ persoonlijk abonnement:
□ ik geef mij op als vrijwilliger
Tarieven zwemles A
Tarieven zwemles B en C

Vanaf 27 april 2019
€ 82,50
€ 92,50
€12,50
€ 62,50

€ 15,00
€72,50

€ 92,50 voor het gehele seizoen.
€ 72,50 voor het gehele seizoen.

Naam………………………………………………
Postcode……………………………...........
Tel. Nummer………………………………….

Adres…………………………………………………….
Woonplaats…………………………………………..
E-mail……………………………………………………

Naam ouder/ verzorger …………………………………….
Naam ouder/ verzorger……………………………………..
Naam kind:.………………………………………………………..
Naam Kind:………………………………………................
Naam Kind:……………………………………..................
Naam kind:………………………..………………..............

Geb. datum……………………………………….
Geb. datum……………………………………….
Geb. datum……………………………………….
Geb. datum……………………………………….
Geb. datum……………………………………….
Geb. datum……………………………………….

Mogen we foto’s van uw gezin op facebook en/of website plaatsen?
i.v.m. privacywet wel of niet doorkruisen wat van toepassing is. En mogen wij uw mailadres
gebruiken voor nieuwsbrieven en activiteiten van het zwembad? Wel of Niet.
Betaling dient contant, graag gepast, te geschieden bij inlevering van dit formulier, pinnen is niet
mogelijk. Zonder (pas)foto van elk gezinslid, voorzien van naam, worden formulieren niet in
behandeling genomen.
Datum: ………………………………..Handtekening: ………………………………….
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ONTDEK HET PLEKJE
De foto links is gemaakt van het in de
volksmond geheten ‘koale gat’, het is het
stukje weg tussen het Siepelveen en het
Verbindingskanaal. Van de 13 juiste
oplossingen is als wanneer ‘uit de bus’
gekomen Margriet van Elten. De bon kan
worden opgehaald op het onderstaande
adres.

Waar is de foto rechts gemaakt?
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 0591522091. De winnaar maakt kans op een droge worst van één van onze slagers. Als u de oplossing
weet laat het ons weten. Iedereen heeft gelijke kansen en niet geschoten is altijd mis!

DANSEN IN DE BADDE MET DE BADDESWINGERS
Namens de Baddeswingers nodigen wij U uit om a.s. zaterdag 6 april te
komen dansen in de Badde vanaf 20.00 uur zaal open om 19.30 uur. U kunt
meedoen met allerlei soorten dansen zoals, Stijldansen, Oude dansen,
Country en Latijns/Amerikaanse dansen. Voor elk wat wils tot ziens op 6
april 20.00 uur in de Badde.
OPROEP Wij zoeken met ingang van het nieuwe seizoen (september t/m
mei iedere tweede zaterdag v/d maand) iemand die muziek draaien leuk vindt en ons zou willen
begeleiden met dans muziek te draaien. Dit wellicht tegen een nader over een te komen vergoeding.
Heeft U interesse neem dan contact op met Jan Meems
Tel: 0591-532805 of email adres jmeems1951@kpnmail.nl
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Door een schenking kreeg het Groene Kruis in 1921 een eigen
pand op het adres Nw.no.395 (oude num-mering) ter
beschikking. In 1923 ging het pand van Koers ook in
eigendom over op de vereniging het Groene Kruis, waarvoor
de eigendomsakte in de loop van het jaar werd gepasseerd.
De fiscus bedierf de feestvreugde door over de schenking een
heffing op te leggen, zodat het rijk er ook nog van
meeprofiteerde. Dhr. Koers was in de periode van 1920-1928
magazijnmeester/bode bij het Groene Kruis. Hij nam op 1
november 1928 zijn ontslag. Op de uitgeschreven vacature
reageerden 18 sollicitanten. De keuze viel uiteindelijk op de
heer A. Akker.
Het oude kruisgebouw
aan het
Weerdingerkanaal ZZ
133 werd verkocht aan T. Idema. Deze heeft het pand toen
gesloopt en er zijn winkel mee vergroot. Dit was het latere
Idema’s Warenhuis. Het warenhuis is later gedeeltelijk
afgebroken en herbouwd tot twee vrijstaande woningen.
In 1955 kreeg de vereniging een
nieuw wijkgebouw. Dit verrees aan
de Tramwijk naast toenmalige
rijwielhandel de Boer. Het gebouw
aan de tramwijk werd in 1984 weer
gesloten.
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HET HUISKAMERPROJECT
Op donderdag 7 maart zijn wij begonnen met ons
huiskamerproject. Er waren 6 deelnemers en het
was erg gezellig. Het is mogelijk om met anderen te
praten of een spelletje te doen. Aansluitend kunt u
ook nog eten bij het eettafelproject. Mocht u dat
ook gezellig vinden sluit u dan bij ons aan.

NIEUWS VAN UW BIBLIOTHEEK EMMERCOMPASCUUM – DE MONDEN
UITNODIGING
De muzikale gouden jaren quiz, gezellige bijeenkomst voor senioren, op dinsdag 2 april in de Badde,
Van 14.00-16.00 uur. U gaat met bijzondere Nederlandstalige liedjes terug in de tijd van na de oorlog
tot 1980. Met live muziek van Gerrie van der Veen, presentatie door Hank van der Vaart. Kosten
bibliotheekleden €3,50, Niet-leden €5,-- . Bent u verhinderd? Deze activiteit is ook op dinsdag 9 april
in de bibliotheek in Emmer-Compascuum en op 16 april in Stadhoes in Roswinkel. Opgave:
telefonisch 0591- 351460 of via het e-mailadres info@bibliotheekemmercompascuum.nl, of loop
even binnen in de bieb.

BADMINTON CLINIC VOOR VOLWASSENEN
Op dinsdag 12 april wordt er van 19:30 – 20:30 uur voor volwassenen een badminton clinic
aangeboden in de Mondenhal. Deze clinic wordt aangeboden door Badmintonvereniging ‘De
Racketeers’. Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen.
Nieuw-Weerdinge Gezond is de initiatiefnemer van deze activiteit. Uit de enquête en een poll op
Facebook kwam naar voren dat meerdere volwassenen behoefte hebben om structureel badminton
te spelen. Deze clinic is opgezet om deze behoefte te verduidelijken. Dus mocht je wel
geïnteresseerd zijn, maar niet kunnen deelnemen aan de clinic, stuur dan een mail naar
bscdemonden@emmen.nl. Aanmelden voor de clinic kan als volgt: www.actiefinemmen.nl  klik op
Activiteiten  klik op activiteiten 12+  klik op badminton clinic  vul het inschrijfformulier in en
verzend.
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JAMSESSIE DE MONDEN IN MFC DE BADDE!
Zondag 14 april is er Jamsessie in Multi Functioneel Centrum de Badde, in Nieuw-Weerdinge van
14:30 – 19:00 uur. Muzikanten laten verschillende soorten muziek horen aan het aanwezige publiek.
Iedereen is van harte welkom om te komen spelen of te genieten van al het live muziek en tevens is
de bar geopend voor diverse drankjes en snacks!
Meedoen? Zing jij of ben je een drummer, gitarist, bassist, toetsenist of speel je een ander
instrument? Kom dan mee doen! Ook beginnende bandjes zijn welkom om te komen spelen deze
middag. Het gaat niet om hoe goed iemand is, maar om de ervaring en gezelligheid! Met elkaar op
een laagdrempelige manier muziek maken en opdoen van podiumervaring is het doel. We willen op
de jamsessie met name beginnende muzikanten de mogelijkheid bieden om een nummer(s) te laten
horen. Afhankelijk van wat je wilt neem je teksten en/of akkoordenschema’s mee en overleg je met
de sessieleider om te kijken of er andere muzikanten met je mee kunnen spelen. Er is tijdens de
sessie een backline aanwezig. Wel graag zelf je blaasinstrument(en) meenemen.

DOET U MEE MET NIEUW WEERDINGE ‘HARTVEILIG’ MAKEN?
In Nieuw Weerdinge zijn op dit moment helaas nog te weinig AED’s dag en nacht bereikbaar. Terwijl
de overlevingskans het grootst is als er binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De
ambulance is meestal niet zo snel. Gelukkig is er een oplossing! We zijn als dorp geld aan het
inzamelen voor dorps-AED’s. Zo maken we met elkaar het verschil én het dorp veiliger. Plaatselijk
Belang financiert ook mee, maar helaas is dit onvoldoende om genoeg AED’s te kunnen plaatsen. De
kosten van een AED inclusief een verwarmde buitenkast zijn vrij fors. We doen daarom nogmaals een
beroep op sponsorgeld en op u. We zouden u willen vragen om een (kleine) bijdrage, want alle kleine
beetjes helpen! U kunt uw eventuele bijdrage overmaken naar Plaatselijk Belang onder vermelding
van: bijdrage AED. Rekeningnummer Plaatselijk Belang NL23RBRB0917915275.
Hieronder een overzicht waar de 11 AED’s zullen komen te hangen op het moment dat de
financiering rond is. De Tramwijk staat niet op de kaart, maar is wel ook meegenomen.
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OPROEP STAMBOOMONDERZOEK
Wie kan helpen en doet net als wij een stamboomonderzoek.
Op de foto Simon van Rheenen met zijn Indonesische vrouw.
Foto waarschijnlijk gemaakt in Bandoeng. Is iemand bekend met
de versierselen? DSimon van Rheenen is geboren op 15-7-1884
in Maart5ensdijk als zoon van Gerrit van Rheenen (7.10.1838 18.6.1918 de Bilt) en Aaltje van’t Veld (9.3.1838 – 4.9.1889
Achttienhoven) Over de vrouw is weinig bekend. Op de foto is
zichtbaar dat zij aan de linkerhand twee ringen draagt. Het is
bekend dat het voor haar het tweede huwelijk was. Uit haar
beide huwelijken zijn twee dochters geboren. Ook daar weten
we niets van. Als je iets weet of vind laat het ons weten.
Van der Beek, Weerdingerkanaal ZZ 142.

SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN OP DE BENTETOP
De Bentetop kijkt terug op een zeer geslaagde
ouderavond op 12 maart jl. Op de Bentetop krijgen
de kinderen les in rekenen, taal en lezen, maar ook
in Sociaal Emotioneel Leren (SEL). Directeur Tineke
Schoonderwoerd vertelde deze avond over het belang
van SEL. Bij SEL leren kinderen over hun eigen
emoties en hoe ze daar op een goede manier mee om
kunnen gaan. Dit leidt tot een fijne sfeer in de groep
waarbij elk kind zich prettig kan voelen en daardoor
goed kan leren. Intern begeleider Gea Staal liet de
aanwezige ouders aan de hand van een les ervaren
hoe SEL werkt aan de hand van de methode Kwink.
De ouders waren heel positief over deze avond en
over dit vak. Op de Bentetop gaan de leerkrachten
met veel enthousiasme verder met het geven van deze lessen. En wat zo mooi is: de Voorschool doet
hier ook al aan mee. Dus van kleins af aan leren met hoofd én hart op de Bentetop!
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PAASBRUNCH
Zaterdag 20 april organiseert SKW in samen werking met Nieuw Weerdinge
Gezond een super gezellige Paasbrunch met allerlei activiteiten/spelletjes. De
paashaas is aanwezig.
Voor wie:

Voor de kinderen die in Nieuw-Weerdinge wonen.
Groep 1 tot en met Groep 8 van de basisscholen.

Hoe laat en waar: Van 11.00 uur tot 15.00 uur in de Badde
Entree:
opgave)

€2,00 per opgave (1 kind met opa en/of oma = dus 1

Lijkt het je leuk om samen met je opa of oma te komen eten en leuke
Paasactiviteiten te doen? Geef je dan snel op! Want vol=vol
Opgeven kan tot 10 april.
(maar LET OP!!!! Minimaal 1 grootouder en maximaal 2 grootouders per kind )

----------------------------------------------- Knipstrook ----------------------------------------------------------Naam:
Aantal personen:
Allergieën:
Telefoonnummer:
Betaleb bij opgave. Inleveren postbus 3 in De Badde
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Bij IN 2 HAIR nemen we de tijd voor jou! We kijken naar wat
jou het mooiste staat, je haarkleur, je coupe, maar ook je
wenkbrauwen en make-up.
Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Zou je
graag een goed advies willen over wat het beste bij jou past?
Kom dan langs op onze unieke locatie voor vrijblijvend advies
van onze stylisten of bel voor een afspraak.

0591 – 22 45 98

WEERDINGERKANAAL NZ 196
7831 HP NIEUW-WEERDINGE
WWW.IN2HAIR-BEAUTY.NL
Kleurspecialist | Visagist | Bruidsspecialist | dames en heren haarstylist
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