
De Streekbode  -  29 augustus  2013 
 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

                                              Jaargang 30                                                 Nummer: 1        29 augustus  2013 

 

 

 

 

KLEVE-PROJECT ZWEMT GAMBIA VOORUIT 

 

Op vrijdagmiddag 28 juni is het Kleve-project van het afgelopen schooljaar afgesloten met het 

sponsorzwemmen. De kinderen van de groepen 8 van ’t Koppel en de Bentetop hebben dit jaar in 

zwembad de Wieke gezwommen voor de stichting Gambia Vooruit. 

 

De kinderen hadden in hun omgeving sponsors gezocht voor de baantjes die ze zouden kunnen 

zwemmen in een kwartier. Vaste bedragen en bedragen per baantje. Om 13.00 uur werd het 

startsein voor het baantjes zwemmen gegeven door wethouder Jumelet. De eerste groep van 8 

kinderen konden van start en in de daarna volgende vier groepen kwam ieder aan beurt. 

Aangemoedigd door veel ouders, familieleden en bekenden hebben de kinderen erg hun best gedaan 

om zoveel mogelijk banen te zwemmen. Sommigen zwommen in plaats van de voorspelde 8-10 

banen maar liefst 18 en brachten daarmee het dubbele geld binnen voor de stichting Gambia 

Vooruit. In Gambia willen ze zorgen dat er in het binnenland een auto voor ziekenvervoer 

beschikbaar komt zodat de zieke mensen niet meer per kar of wagen gebracht hoeven worden en 

sneller en comfortabeler bij het ziekenhuis kunnen komen.  

 

Dat de groep 8-ers erg hun best hebben gedaan met sponsors zoeken en baantjes zwemmen bleek 

aan het eind van de middag. Vlak voor 

drieën kon een cheque overhandigd 

worden aan de vertegenwoordigers van 

Gambia Vooruit van maar liefst 2150 

euro: een mooie basis voor om de auto 

rijklaar te maken voor ziekenvervoer in 

Gambia.  

(foto) 

 

Waterbikkels van de groepen 8 van  

De Bentetop en ’t Koppel bedankt !!! 

 

 

 Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 522521 
 Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl   
   
 Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:  C. Neef   Weerdingerkanaal ZZ 137 
JRA Meursing Tel 522868   en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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KERKDIENSTEN 

 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

1 september 

Plaats: Het Anker 

Tijd:   9.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

8 september 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:   9.30 uur, voorganger: ds. van Elten  

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

1 september 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum 

8 september 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger:  

  Heilig Avondmaal 

 

 

 

KOOPJES 

Spelregels “koopjes”: de bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, d ie 

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. 

 

 

 

Te koop: Satellietschotel met platdak standaard, incl. 

Canal Digital Thomson decoder en  

smartcard.  G. Mets, tel. 0591 522763 

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 18259308 

Gevraagd: 

Ik ben op zoek naar een oud linnenrek. 

Wie heeft er een te koop? 

Graag bellen met: Jannie Metz 0591-522763 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN,  

 

Middenstand in Nieuw-Weerdinge  

Ik sluit het onderwerp middenstand af met 

het Achterdiep, Gedempte Achterdiep en 

Siepelveen. 

Op Achterdiep 31 woonde J. Dragstra met 

Brandstoffenhandel. Op nr. 35 was E. Prins 

met een Schildersbedrijf gevestigd. Bij W. 

Meijer kon je wortels en knollen per bak of 

halve mud bestellen. 

Aan het Gedempte Achterdiep nr. 28? 

woonde fam. Klaster met een 

Klompenmakerij. 

 

Melkhandel J. Stoffers woonde aan het 

Siepelveen z.z. 52. Op n.r. 85 was familie 

Hilberts gevestigd, hij was Kruidenier. Op nr. 

88 woonde de familie Dragstra met een 

Brandstofhandel. 

 

Aan het Siepelveen nr. 107 woonde Geert 

Dol, hij was Kruidenier. Tevens hebben Joh. 

Beuker Kruidenier, Henk Roosien Kruidenier 

en G. Raanhuis Kruidenier hier ook gewoond. 

Foto:  J. Dragstra, hij was bezig turf te venten 

in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. 

B.B. 

 

 

SPEL DRIEDAAGSE SKW GROOT SUCCES  

Ook dit jaar is er weer in de laatste week van de schoolvakantie 

een spel drie daagse georganiseerd door het SKW Nieuw-

Weerdinge. Het thema was dit jaar Disney. 

Het programma kende dit jaar naast het traditioneel bouwen, 

een vossenjacht met Disney figuren, knutselen, cakejes versieren 

en broodjes bakken. 

 

Na dag twee werden de bouwwerken afgebroken en mochten de leerlingen uit groep 7 en 8 slapen 

bij het zwembad. Daar werd een disco gehouden, aangeboden door WKD drive inn discoshow, er was 

een kampvuur en er mocht natuurlijk in de avond worden gezwommen. Al met al heel spannend en 

leuk. 
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Ook dit verliep heel erg goed mede door de inzet van vele vrijwilligers, die hun nachtrust hebben 

opgeofferd om  de kinderen een leuke activiteit te bezorgen. 

De enige smet die op deze avond lag was dat een buurtbewoner blijkbaar overlast ondervond en het 

nodig vond om de politie te bellen. Vervolgens is de 

brandweer gekomen om het vuur van wel 1 meter hoog te 

blussen. Een beetje jammer allemaal en paste totaal niet in 

de sfeer van het geheel. 

De laatste dag was er een spellencircuit in en rond het 

zwembad. De kinderen hebben allemaal patat gegeten en 

ter afsluiting werd er nog een ijsje aangeboden. 

 

We kunnen als commissie weer terug kijken op geslaagde 

drie dagen en uit de reacties van de kinderen en ouders op te maken, zij ook. 

Rest ons nog te zeggen dat het geheel niet kan zonder de inzet van vrijwilligers. We hadden met 

name hulp van heel veel jongeren uit het dorp, die 

belangeloos hun hulp aanboden. Grote klasse! 

Ook willen we de volgende bedrijven/ organisaties  bedanken 

die met een  bijdrage in welke vorm dan ook  er voor hebben 

gezorgd dat  de drie dagen met een kleine eigen bijdrage voor 

de kinderen kan worden aangeboden. 

 

• Woninginrichting Wachtmeester 

• Slagerij Gerard en Willeke Dijkstra 

• Loonbedrijf Potze 

• Loonbedrijf en grondverzet E. Groenewold 

• Tegelcentrum Wolters 

• D. Tjeerdsma, handelsonderneming 

• WKD drive inn 

• MFC De Badde 

• Buurtsupport Nieuw-Weerdinge 

• Brede school Nieuw-Weerdinge 

• Zwembad De Wieke 

• Spar van Klinken 



De Streekbode  -  29 augustus  2013 
 

 

 

 

 

5

Het NOABERHUUS, Informatie  -  Zorg  -  Praktische hulp   bij  u  in  de  buurt!! 

 

De  NOABERHUUZN  zijn   een  initiatief  van  de  gezamenlijke  overlegpartners   van  Weerdinge, 

Nieuw Weerdinge,  Roswinkel,  Emmer-Compascuum ,  Emmer-Erfscheidenveen  en   Foxel-

Scholtenskanaal  en  zijn  van  en  voor  alle  inwoners  van  het Mondengebied. 

De  bedoeling  is  de  leefbaarheid  in  het  Mondengebied  langdurig  te  vergroten/verbeteren.  De  

maatschappij  is  erg   ingewikkeld  geworden  en  het  is  soms  heel  moeilijk  om  de  weg  te  vinden  

bij  diverse  instanties  en  wettelijke  regelingen.  Als  u  hierover  vragen  heeft  of  over  andere  

zaken  betreffende  wonen / welzijn / zorg / veiligheid ………, neem dan contact op met  het 

NOABERHUUS. Wij  proberen  op  al  uw  vragen  antwoord  te  geven  en  als  dat  eventueel  niet  

mogelijk  is, u  in  contact  te  brengen  met  iemand  van  ’n  instantie,  die  uw  vraag  wel  kan  

beantwoorden.  Deze  informatieservice  is  gratis  voor  alle  inwoners  van de Monden. 

 

Hebt  u  hulp  nodig  bij  praktische  zaken, zoals  kleine  klusjes  in  huis  en  tuin, boodschappen  

doen, vervoer  naar  het  ziekenhuis, persoonlijke  begeleiding  en  u  heeft  geen  familie  of  

mantelzorgers  die  dat  voor  u  kunnen  doen , dan  kunt  u  contact  opnemen  met  één  van  de  

medewerkers  van  het NOABERHUUS. 

 

Wij  gaan  dan  op  zoek  naar  een  vrijwilliger, die  voor  u  het  klusje  gaat  opknappen.  Hiervoor  

kan  wel  een  onkostenvergoeding  of  een  kleine  bijdrage  gevraagd  worden. 

Iedere  werkdag  is  het  mogelijk  om  bij  één  van  de  NOABERHUUZN  persoonlijk  langs  te  komen. 

Altijd   geopend  tussen  10.00 – 12.00  uur.                                                                                     

Maandag :  in  de  Hilde  in  Emmercompascuum.                                                                                         

Dinsdag   :  in  de  Badde  in  Nieuw  Weerdinge.                                                                              

Woensdag:  in  de  Hilde  in  Emmercompascuum.                                                                                  

Donderdag:   in  de  Badde  in  Nieuw  Weerdinge.                                                                                                                                                        

Vrijdag        :  in het Dorpshuis  in  Weerdinge. 

 

De NOABERHUUZN  zijn  iedere werkdag bereikbaar op tel.nr.   0591 – 714724. 

 

U  kunt  buiten  de kantoortijden  eventueel   een  berichtje  inspreken;  dan  wordt  u  zo  spoedig  

mogelijk  teruggebeld. 

 

U  kunt  ook  altijd  mailen  naar :   zorg@demonden.info       

 

Binnenkort, zal ook in Emmer-Erfscheidenveen een Noaberhuus worden geopend in buurthuis de 

Stobbe. Nadere info volgt hierover. 
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NIEUWS UIT DE TUIN 

De vorige keer stond er een foto van een al iets verwelkte bloem van de 

Arum Talicum. De ‘tros’ bessen die er daarna aan zou komen is nu in de 

tuin en op de foto te zien. Ze zijn nog groen maar verkleuren naar prachtig 

oranje en dat is een heel apart gezicht. Dat is ook het in de herfst 

opkomende prachtig groen wit geaderde blad. Heel mooi. Bij droog weer 

kunnen de waterige stengels een hele poos blijven staan maar bij nat weer 

worden ze wat slap en vallen dan wel eens wat te gauw om. 

Ook kan dat door slakken vraat onderaan de stengels gebeuren. Maar over 

slakken gesproken; Waarom zou ik dit jaar opvallend veel van die grote 

dikke bruine naaktslakken in de tuin hebben? En maar een enkele zwarte? 

Waarom…? Ja, en waarom hebben slakken zo’n voorkeur voor bv. hosta’s, dahlia’s, afrikaantjes en 

enkele andere planten? Is het de geur of juist de smaak die bij die geur hoort? 

 

Ik had enkele weken geleden een prachtige roodbladige vaste plant salvia gekocht en op een plek 

gezet waar ik er vanuit de keuken van zou kunnen genieten. Maar de volgende morgen….. waar is die 

plant..? Nou , zeven dikke bruine slakken en nog een huisjesslak hadden de plant bijna helemaal 

weggevreten en daar lag een flinke klont dikke vette bruine slak. Ze moeten dus weten wat lekker is 

na iets te hebben geroken want nadat ik die plant er ’s avonds had ingezet moeten ze er dus meteen 

van alle kanten op af gegaan zijn. Interessant…? Och, het is één van de vele situaties en 

‘kleinigheden’ in de natuur die zo gewoon en onbelangrijk voor ons lijken maar vaak toch wel heel 

bijzonder zijn. Is het niet ongelooflijk dat bv. vlinders en bijen ‘hun’ bloemen op kilometers afstand 

kunnen ruiken… In het televisieprogramma Life is veel interessants te zien… maar ook in de tuin. 

 

J. Aay ( eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel. 0591-521809) 

 

 

NATUURAVOND OVER DE PATRIJS EN GRAUWE KIEKENDIEF 

De IVN-Afdeling Emmen en Omstreken houdt op woensdag 4 september een natuuravond over de 

Patrijs en de Grauwe Kiekendief. Omdat het dit jaar het jaar van de Patrijs is hebben we Dhr. Popke 

Wiersma uit Scheemda uitgenodigd, om ons hierover meer te vertellen. Ook over de grauwe 

kiekendief hopen we nog veel te horen op deze avond. We hopen op veel vogelliefhebbers, maar 

iedereen met hart voor de natuur is natuurlijk van harte 

welkom. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in 

de Looackerhof aan de Looackers 29 in de wijk Angelslo van 

Emmen.  IVN-leden en donateurs hebben gratis toegang. Niet-

leden betalen € 2,- 

De kosten voor koffie/ thee bedragen € 0,50 

 

Coördinatie en informatie: Dick Haverkamp 0591-531969 
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VERLOTING TIJDENS DE JAARMARKT 

Tijdens de jaarmarkt hebben wij lootjes verkocht t.b.v de Protestantse  

Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel. 

 

De prijzen zijn gevallen op lotnummer: 

1e prijs : 429  Schemerlamp Gesponsord door Woninginrichting Wachtmeester  

2e prijs :  470  BBQ voor 4 pers. ,, .. Slager Dijkstra 

3e prijs  512  Vlees bon ,, ,, Slager Meems  

4e prijs  332  Krentenbol ,, ,, Bakker Jan Eshuis 

5e prijs  198  Fles wijn ,, ,, Postmus Hypotheken & Verzekeringen 

6e prijs  571  Fles wijn ,, ,, Postmus Hypotheken & Verzekeingen 

 

Prijzen af te halen bij Kiny Wachtmeester Wisken 1 Nieuw-Weerdinge. 

Sponsoren, kopers en verkopers, allemaal hartelijk bedankt!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITJE  ZONNEBLOEM 

 

Op 18 juni (het was een hele warme dag) hebben we met onze gasten een uitstapje naar het 

openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord gemaakt. 

We werden ontvangen op het terras onder de parasols door twee accordeonisten, met een kop 

koffie of thee en een lekkere plak koek, dat was erg gezellig.  

Na het spannende levensverhaal over Ellert en Brammert zijn we alles gaan bezichtigen en van de 

mooie natuur om ons heen gaan genieten. 

Toen we rond gewandeld hadden stond er een uitgebreide Drentse koffietafel wederom met muziek 

op ons te wachten, het smaakte iedereen goed, al met al was het een 

hele leuke middag. Gasten, chauffeurs en vrijwilligers bedankt ! 

 

Zonnebloem afdeling Nieuw-Weerdinge 

 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de 

ziekte en na het overlijden van mijn vrouw, 

onze moeder en oma 

Albertje Kemper-Lanting 

Betuigen wij u onze oprechte dank. 

 

Daan Kemper 

Tina en Ronny en kinderen 

Roelof en kinderen 

Een hand, een woord, een kaart, dat doet je goed als 

je iemand missen moet. 

 

Hartelijk dank voor de getoonde belangstelling en 

medeleven tijdens en na het overlijden  

van onze vader en opa 

Job Bakker 

 

Wia, Geert, Tim en Lisanne Schimmel 

Wim, Anneke, Melissa en Michelle Bakker 
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Kom naar de Country & Pumpkin Fair! 
 

Het weekend van 13, 14 & 15 september 2013 staat dit jaar geheel in het teken van English Blend. 

Bezoekers vinden er stijlvolle kleding, authentieke styling en natuurlijk de welbekende High Tea 

met de vele Engelse theesoorten, scones, sandwiches, cupcakes en andere lekkernijen. De Country 

& Pumpkin fair is de fair op het gebied van landelijk leven, wonen, tuin, lifestyle, fashion en 

beauty. Voor elk wat wils! Deze fair wordt inmiddels voor de 18e keer georganiseerd op de 

Pompoenerie in Nieuw-Weerdinge. 

 

De Engelse sferen vindt u niet alleen terug in de diverse aangeboden producten, zoals Engelse fudge 

of diverse theesoorten, maar natuurlijk ook in een uitgebreid assortiment Engels brocante. Tevens 

kunt u op een van de terrasjes genieten van een heerlijke high tea met uitzicht op de in Engelse stijl 

aangeklede fair.  

 

In het ‘Beauty, Body & Mind’ paviljoen staat ú 

centraal, u kunt uzelf heerlijk laten verwennen door 

bijvoorbeeld een manicure, pedicure of een 

metamorfose. Ook kunt u er terecht voor 

inspirerende talenttrainingen of verzorgende 

producten.  

 

Om u zelf of uw huis in het nieuw te steken, kunt u 

binnen kijken in het ‘Lifestyle & Fashion’ paviljoen. 

Hier vindt u allerlei leuke producten om uw huis te 

decoreren, zoals lampen, fotolijstjes en serviezen. 

Fashion staat natuurlijk voor het aanvullen van uw 

garderobe, er is een gevarieerd aanbod aan stijlvolle 

accessoires, tassen en kleding.  

 

De kinderen kunt u gerust meenemen, we hebben een speciale tent ingericht als ‘Kids House’. De 

kinderen kunnen er geschminkt worden, een workshop met pompoenen volgen, of zelf ranja 

‘melken’ uit de ranjakoe. Kortom voor iedereen is er wat te doen, kom genieten van het goede 

Engelse leven op de Country & Pumpkin Fair in Nieuw-Weerdinge.  

 

De fair is dagelijks toegankelijk van 10.00 – 17.00 uur. Voor meer informatie over entreeprijzen en 

deelnemers verwijzen wij u naar de website www.countryenpumpkinfair.nl 

 

 

Noot voor de redactie: meer informatie kunt u verkrijgen bij Organisatiebureau Plan Effect, Reimara 

Germs. office@planeffect.com 0529-462332  
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HERSTEL & BALANS, PROGRAMMA VOOR (EX-)KANKERPATIENTEN 

Het Scheper Ziekenhuis start op 2 september opnieuw met het programma Herstel & Balans, een 

tien weken durend groepsrevalidatieprogramma voor mensen die behandeld zijn voor kanker. Zij 

hebben vaak moeite om het dagelijks leven weer op te pakken, bijvoorbeeld omdat ze last hebben 

van vermoeidheid, onzekerheid of angst. Herstel & Balans biedt hen fysieke en mentale 

ondersteuning.  

 

Onder begeleiding van een fysiotherapeut doen deelnemers in groepsverband aan fitness en sport. 

Emotionele en sociale gevolgen van kanker komen aan de orde in groepsgesprekken, onder leiding 

van een psycholoog. De ervaringen van mensen die het programma volgden, zijn positief. Zij voelden 

zich na afloop van het programma lichamelijk en psychisch sterker. 

 

Opgave 

Zowel patiënten van het Scheper Ziekenhuis als van andere ziekenhuizen kunnen deelnemen aan 

Herstel & Balans. Voor opgave en/of meer informatie kan contact worden opgenomen met Minke 

Bouma of Mieke Kuilder, verpleegkundig specialisten oncologie in het Scheper Ziekenhuis. Bereikbaar 

via telefoonnummer (0591) 691 371/(0591) 691 374 of per e-mail via 

m.bouma@sze.nl/m.kuilder@sze.nl. 

 

 

Zwembad de Wieke activiteiten 

Dit is alweer de eerste Streekbode na de zomervakantie. Velen van u 

zijn misschien op vakantie geweest en zijn heerlijk uitgerust. Maar de 

zomer is gelukkig nog niet ten einde. Via deze Streekbode willen we u 

op de hoogte stellen van de afgelopen activiteiten en de nog komende 

activiteit van zwembad de Wieke. Want tussen het verschijnen van de laatste Streekbode van voor 

de zomervakantie en deze zijn er meerdere verschillende activiteiten geweest. 

Als eerste het Kleveproject, met als thema ‘onbekend maakt onbemind’. Dit was een succes en er zijn 

weer veel gesponsorde baantjes gezwommen. De opbrengst van dit sponsorzwemmen ging naar 

‘Stichting Gambia Vooruit’. 

Verder was er eind juni de Zwem-4-Daagse. Ook deze werd druk bezocht. Menig baantje is 

gezwommen, waarbij het voor velen de eerste keer en voor enkelingen alweer de 13e keer was. Met 

als afsluiting op de vrijdagavond de miniplaybackshow.  

Zoals vanouds waren we op zaterdag 6 juli op de jaarmarkt aanwezig met een stand. Langs deze weg 

willen we iedereen bedanken voor het kopen van de lootjes. De opbrengst komt ten goede aan ONS 

zwembad.  

De SKW spel-3-daagse heeft op donderdag 15 augustus opnieuw voor hun activiteit gebruik gemaakt 

van het zwembadterrein en het zwembad. 

Tijdens het schrijven van dit stukje zijn de voorbereidingen voor de zwemmarathon in volle gang. 

Deze zwemmarathon heeft op zaterdag 17 augustus plaatsgevonden.  
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Ook de voorbereidingen voor de Zeskamp, georganiseerd door ’t Koppeltje met medewerking van 

het zwembad, is op het moment van schrijven in volle gang. De Zeskamp werd gehouden op zaterdag 

24 augustus.  

Op zaterdag 31 augustus is het weer spannend voor een tiental kinderen! Zij zullen dan afzwemmen 

en hun diploma A, B of C in ontvangst kunnen nemen. Succes allemaal!! 

 

Op zondag 1 september zal alweer de seizoenafsluiting zijn, met de onderdelen “Krooi ‘m d’r in” en 

“Loop ‘m d’r in”, waarbij de barbecue en een drankje niet zullen ontbreken. Informatie hierover kunt 

u verwachten op het informatiebord in het zwembad. Op deze dag zal de entree gratis zijn. 

Deelnamekosten zullen ruim van te voren op het informatiebord vermeld worden. Een kruiwagen zal 

deze dag ter beschikking staan. Tijdens deze dag zal het “rad van fortuin” niet ontbreken, waarbij 

men prijzen kan winnen, die mede door plaatselijke  ondernemers beschikbaar zijn gesteld.  Waarbij 

we deze ondernemers nogmaals willen bedanken voor hun medewerking.  

 

Al deze activiteiten kunnen overigens alleen maar plaats vinden door de inzet en het enthousiasme 

van vrijwilligers. Samen kunnen we er voor zorgen dat dit nog jaren kan door gaan! Maar de spoeling 

wordt dun en er zijn (nog steeds) te weinig vrijwilligers. We begrijpen dat tijd een belangrijke factor is 

en “verplichtingen: ... liever niet”. Toch is er veel te doen om te kunnen blijven draaien als zwembad, 

ook met alle activiteiten. De huidige vrijwilligers kunnen uw versterking en hulp gebruiken. 

We hopen in het volgende seizoen (weer) een beroep op u als vrijwilliger te mogen doen. 

 

Wij bedanken een ieder die het afgelopen seizoen zich in heeft gezet voor het behoud en 

voortbestaan van zwembad de Wieke en wij wensen u een fijne en goede nazomer toe. 

 

Het bestuur van zwembad de Wieke 

 

”Krooi ‘m d’r in” op 1 september in zwembad “De Wieke” 

  

Het zwem- en activiteitenseizoen van openluchtzwembad De Wieke wordt dit jaar, voor het 5de jaar 

op rij, op zondagmiddag 1 september vanaf 14.30 uur  afgesloten met het grandioze waterspektakel 

“Krooi ‘m d’r in”.  

Voor kinderen tot en met 11 jaar is er het onderdeel waarbij ze een kruiwagen, op aangepast 

formaat, aan de overkant moeten zien te brengen. Voor de durfals onder de jeugd en voor de 

volwassenen is er het onderdeel “Krooi ‘m d’r in”, waarbij er een passagier in de kruiwagen naar de 

overkant gebracht moet worden. Kruiwagens zullen deze dag in het zwembad ter beschikking staan 

voor de deelnemers. Gebruik van eigen kruiwagens is uiteraard niet toegestaan en deelname is 
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geheel op eigen risico. Wel zijn er voor de veiligheid van de deelnemers duikers in het water 

aanwezig. 

 

Opgave is mogelijk bij de activiteitencommissie bij de kiosk tot net voor aanvang van het 

desbetreffende onderdeel. De kosten voor deelname zijn € 1,00  per persoon per onderdeel. 

  

De bedoeling van de deelnemers zal waarschijnlijk zijn om droog de overkant te halen, de 

toeschouwers zullen het niet erg vinden als deze missie niet gaat lukken! Wij hopen dat u massaal de 

deelnemers komt aanmoedigen en het seizoen met ons komt afsluiten. Er zal deze dag gelegenheid 

zijn voor een hapje en een drankje. Ook zal het welbekende “rad van fortuin” niet ontbreken, waarbij 

men prijzen kan winnen, die mede door plaatselijke ondernemers beschikbaar zijn gesteld. Waarbij 

we van de gelegenheid gebruik maken om deze ondernemers nogmaals hartelijk te bedanken voor 

hun medewerking.  

 

De entree is gratis deze laatste dag van het zwemseizoen in het openluchtzwembad. Wij zien u graag 

in het zwembad De Wieke op zondagmiddag 1 september. 

 

 

‘’DE KLEDINGKRINGLOOP’’ 

 

Vanaf dinsdag 10 september 1x per 2 weken van 13.00 tot 16.00 uur 

                              IN DE RANK 

* Inbreng op maandag van 9.00 tot 12.00 uur 

* Inleveren vanaf 19 augustus 

* Heel, schoon, gewassen en gestreken 

* Persoonlijk afgeven 

* Inleveren bij fam. R.J. Bos, Mandebroek 2 

* Tel. 521600 

 * Kledingrekken welkom 

* Giften welkom op Regio Bank 828976767 

* Wij vragen een kleine vergoeding voor de uitgifte 
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Playbackshow voor jong en oud!  
 

Op vrijdag 18 oktober van 19:30 – 23:30 uur is er een Playbackshow 

in de Badde met aansluitend een After Party met maar liefst 4 

optredens van verschillende artiesten. Deze avond wordt georganiseerd door een 4-tal jongeren 

(Wendy Sanders, Lotte van Oosten, Antoinette Smalbil & Sylvana Seitzinger) met ondersteuning van 

het SKW en het jongerenwerk.  

 

Alle jongeren vanaf groep 6 mogen zich opgeven om deel te nemen aan de playbackshow! Ook 

volwassenen mogen mee doen en dat zouden de jongeren erg leuk vinden! Je kunt jezelf of je groep 

opgeven tot en met vrijdag 13 september. Elke act zal door een jury worden 

beoordeeld, diegene die als besten worden uitgeroepen krijgen een prijs!  

 

Vanaf vrijdag 30 augustus is de soos elke vrijdagavond van 19:00 – 21:30 uur 

geopend voor groepen die willen komen oefenen, laat wel even weten of je 

komt!  

 

Doe je mee? Houd dat vrijdag 11 oktober van 19:00 – 21:30 uur vrij in je agenda, 

want dan is de generale repetitie! Hierbij worden alle deelnemers verwacht.  

 

Natuurlijk mag iedereen komen kijken op 18 oktober naar de playbackshow en genieten van de After 

Party. Kaarten kunnen vanaf 23 september bij de Badde worden gekocht voor €1,50 of op 11 oktober 

aan de deur voor €2,-. Meedoen is gratis!  

 

Vragen of opgave? 

Opgeven kan door het onderstaande strookje in te vullen en in te leveren bij de Badde of door alle 

informatie door te bellen of te mailen naar: 

Wendy Sanders      Kim de Vries 

06-25123045      06-30234011 

 

wendy_sanders1991@hotmail.com   k.devries@scw-de-boo.nl  

 

 

Contactpersoon    Namen + leeftijden overige deelnemers: 

 

Naam:..................................................  ………………………………..................................................... 

 

Leeftijd:...............................................  ………………………………………………………………………………….. 

 

Telefoon nr.:.......................................  ………………………………………………………………………………….. 

      

      ………………………………………………………………………………….. 

       

……………………………………………………………………………….... 
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He! Hallo! 

Ben jij 4 jaar of ouder en wil je graag voetballen? 

Kom dan eens kijken op de training van de puppy’s en F-pupillen! 

 

 

 

De training begint weer op maandag 19 augustus van 18.30 uur tot 19.30 uur 

op het voetbalveld bij NWVV. 

 

De puppytrainingen zijn op maandag (4 en 5 jaar) en de trainingen van de F-

pupillen (vanaf 6 jaar) op maandag en woensdag. 

Zien we je dan?? 

 

Coördinator puppy’s: Daniel Goeree (06 - 15 67 71 97) 

Coordinator F pupillen: Jakob Zwiers (06 - 21 91 21 91) 

 

Gegevens dagelijks jeugdbestuur: 

Voorzitter  Ramona Hilberts  06-  51 92 85 70 

Jeugdsecretaris  Marga Rengers  06 - 12 63 78 30 / 0591 - 52 16 11 

Penningmeester Tanja Hofman  06 - 48 25 58 97 
 

Mini-pupillen cursus een groot succes 
De afgelopen periode hebben de trainers van de jongste jeugd een cursus gehad die vanuit de KNVB werd 

georganiseerd. De mini-pupillencursus gaat in op het begeleiden van de jongste jeugd binnen onze 

voetbalvereniging.  

Tijdens de praktijktrainingen en theorieavonden werd er gediscussieerd over hoe om te gaan met 4-5 en 6 

jarigen en wat je hun zoal kunt leren.  

Daniel Goeree en Pavel Shkarban werden uitgedaagd om trainingen voor te bereiden en werden 

ondersteund door Harm Jan Moesker, Andre van Klinken, Marcel Rengers, Ronnie Luiten en Jakob Zwiers.  

Al met al kunnen we zeggen dat deze cursus bij heeft gedragen aan nog meer plezier en uitdaging voor de 

trainers en voor de spelers.  

We willen Marieke van Tienhoven dan ook hartelijk bedanken voor het geven van de cursus en de KNVB voor 

het beschikbaar stellen van trainings materiaal.  

Ook de trainers en ouders bedankt voor jullie tijd en inzet! 

 

 

Jeugdbestuur NWVV/Titan  
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WAT  IS  SCHOOLMAATSCHAPPELIJK  WERK? 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

Mijn naam is José Hilberts en ik ben als school maatschappelijk werker 

verbonden aan de school van uw kind. 

Het school maatschappelijk werk (SMW) heeft regelmatig contact met de 

Intern Begeleider van uw school. Wanneer er sprake is van signalen, zorgen 

en/of problemen op school denkt het SMW mee over mogelijke  oplossingen. 

Daarnaast adviseert en ondersteunt het SMW ouders/verzorgers  bij 

opvoedingsvragen en gedragsproblemen van kinderen. 

Voorbeelden van vragen waarmee u terecht kunt bij het SMW zijn: 

 

• “Hoe kan ik (als ouder/verzorger) er voor zorgen dat mijn kind beter naar mij gaat luisteren ? 

• “Mijn kind wordt vaak gepest, wat kan ik (als ouder/verzorger) daar aan doen ?“ 

• “Mijn kind heeft snel last van woede aanvallen, hoe kan ik daar (als ouder/verzorger) mee 

omgaan ?” 

• “Mijn kind heeft ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt (Bijv.: Echtscheiding, ziekte en/of 

verlies van een dierbaar persoon), welke hulp kan hierin geboden worden en door wie ?” 

 

Privacy: Alles wat u met de school maatschappelijk werker bespreekt is vertrouwelijk. School 

maatschappelijk werkers zijn gehouden aan een beroepscode. Dit betekent dat zij alleen met uw 

toestemming problemen met de school of met andere hulpverleners en/of instanties bespreken. 

Contact: Mocht u zich aan willen melden of vragen hebben, kunt u terecht bij de leerkracht of 

ib’er, die u vervolgens met mij in contact kan brengen. Ook kunt u rechtstreeks contact met mij 

opnemen op telefoonnummer 06-543 85 207. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag van 

8.30 tot 16.30 

 

Met vriendelijke groet, 

José Hilberts 

                                                                               

  

    

 

 

 


