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ZWEMBADNIEUWS
Hallo beste zwemmers, de maand mei is alweer voorbij. Na een koud en nat begin is het toch nog
allemaal goed gekomen. Velen hebben de weg naar het zwembad gevonden, de trimmers,
marathonzwemmers, de scholen, zwemlessers, weekend bezoekers en mooiweerzwemmers. Een
geweldige zaak!!
Dit seizoen wordt de zwemvierdaagse ook weer gehouden, om precies te zijn van 14 juni t/m 18 juni.
Van maandag t/m vrijdag kan iedereen weer zijn of haar 20 banen per dag zwemmen. Dit allemaal
voor die mooie medaille natuurlijk. Ook dit jaar doen de scholen weer mee, tijdens de 2 gymlessen
worden de banen gezwommen en de overige 2 dagen mogen zelf gekozen worden. Voor de jongste
zwemmers, d.w.z. de 5 en 6 jarigen, zijn 10 baantjes al genoeg.
De hele week zijn er vele activiteiten in en om het bad, verzorgd door de activiteitencommissie, dit jaar
te herkennen aan de paarse shirts!
Maandag 14 juni om 18.00 uur is de officiële opening gevolgd door het spectaculaire
spijkerbroekhangen. Verder worden er elke dag tijdens deze vele andere activiteiten en spelletjes
georganiseerd. Zoals snel naar de bel, De knock-out show, een buikglijbaan, een springkussen, elke
dag muziek en nog veel meer! De week wordt uiteraard afgesloten met de medaille uitreiking en een
barbecue en een drankje.
Het beloofd dus weer een geweldige week te worden, met uiteraard fantastisch weer!!
Programma zwemvierdaagse 2010
Ma 14 juni
18.00 uur
18.30 uur
Di 15 juni
18.00 uur
19.00 uur
Wo 16 juni
14.00 uur
16.00 uur
18.00 uur
Do 17 juni
18.00 uur
19.00 uur
Vr 18 juni
18.00 uur
19.00 uur

Opening
Spijkerbroekhangen
Snel naar de bel
Darten en luchtbuks schieten
Spelletjesmiddag
Knock Out Show
Basketbal Bokaal
Luchtbeddenrace
Buikglijbaan
Barbecue en een drankje
Medaille uitreiking

Het volledige programma is binnenkort te vinden op de website Zwembad-dewieke.nl en hangt dan
ook bij de winkels in het dorp, en wordt uitgedeeld op de beide scholen!
Tot maandag 14 juni allemaal!
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
6 juni
Plaats: Feesttent Raiffeisenstraat
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten
Thema: “Tel sterren, geen straatstenen”
13 juni
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten Gemeente De Open Poort:
6 juni
Tijd:

9.30 uur, spreker: ds. Pflaum
Heilig Avondmaal

13 juni
Tijd:
9.30 uur, spreker: dhr. Kwant

ACTIVITEITEN BEMIDDELING
Hoera het wordt weer zomer! Lekker er op uit! Leuke dingen doen! Misschien wel uit of met vakantie!
Niet iedereen heeft vanzelfsprekend iemand omdat samen mee te doen. Mocht u op zoek zijn naar
het juiste maatje, kom dan naar onze inloopmiddag op 9 juni van 13.30 tot 16 uur in
Emmen:
De Noaberschapsbank, Alerderbrink 12, Bargeres
Klazienaveen:
De Snikke, Jhr. De Jongestraat 37,
Nieuw-Weerdinge:
De Badde, 1e Kruisdiep OZ 9
Emmer-Compascuum: De Boo, ingang De Hilde, Spoel 85.
Er liggen brochures klaar en informatie over tal van onderwerpen; Zo is er de brochure van de
Muzeval en ligt er informatie over uitstapjes, culturele activiteiten, reizen enz. Bij belangstelling kan er
worden ingetekend en de reis of het uitje kunnen worden georganiseerd!
Ook kunt u aangeven welke hobby u heeft, wie weet zijn er anderen met de zelfde belangstelling. Een
fietsmaatje voor af en toe een leuke tocht hoort ook tot de mogelijkheden.
In de zomer zijn er tal van vakantie mogelijkheden, voor de kleine en de grote beurs. Kom inspiratie
opdoen en zoek daar een of meerder maatjes bij.
Dus laat u niet weerhouden, het mooie weer lokt, kom en schrijf u in.
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SPAR STEVENS
STEEKT NWVV/TITAN
DAMES 2
IN HET NIEUW
Het 2e damesteam van
Nwvv/Titan heeft nieuwe
inloopshirts en polo´s
gekregen.
Sponsor van deze kleding is
SPAR Stevens uit NieuwWeerdinge.

KONINGINNE-VOLLEYBALTOERNOOI 2010
Door een fout was de vermelde lijst sponsoren niet compleet in de vorige uitgave van De Streekbode.
Onze excuses hiervoor.
Sponsoren Koninginnevolleybal toernooi 2010:
Woninginrichting Wachtmeester, Massagepraktijk Carla Neef, Drukkerij Abbes Hummel,
W.C.W. Caravans, Tiems ‘Doe Het Zelf’, Kloppenburg’s Textiel, Direct Vastgoed en Verzekeringen,
Van Roosmalen Fissering Hilgen advocaten notarissen, Bakkerij ’t Stoepje, Schadecentrum Rengers
BV,
Jobo Electro, Totaal Installatiebureau Goeree, Schoonheidssalon Olga, Postmus Administratie &
Advies,
Party Viper Centrum, Kapsalon ‘Trendy’, Slagerij Gerard Dijkstra, Egge Groenwold Loonbedrijf,
Vishandel Snacbar ’t Mondje, Luppes Interieurs, Auto-en Garagebedrijf Grooten, Bakkerij Jan Eshuis,
Bakkerij Roelof Bos, Rijwielhandel Pals, Van der Veen Voor Tuin en Dier, Tieks Tweewielers,
Motorhuis Jac.Bakker, Pedicuresalon Ina Knol, Slagerij Meems, Schoonmaakbedrijf van Oosten,
Boonstra Bouwcervice, Spar Stevens, Vakgarage Tjeerdsma, De Bloemenkrans, Haarstudio
Klarianke,
Voeg- en Metselbedrijf G.H.Fuhler, Bakker Bandenhandel, Autorijschool Jalving, Snacspecialist
Prinsen
Travel Counsellor Petra Volkers-van Wijk Nw-Weerdinge, Pompoenerie Tineke Huizing, Café
Oosterhof, Bouw- en Renovatiebedrijf Wolbers, Schoonheidssalon Belinda, Kapsalon All 4 You, De
Tramhalte,
Tegel-en Keukencentrum Wolters, Tapijt-en Gordijnenshop Warmeerweg Emmen, Crea Design,
Look Female Fashion Ter-Apel, XXL Print en Belettering.
De organisatiecommissie.
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?
Kom dan zaterdag 5 juni naar:

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 10 ronden + 2 superronden.
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis.

Neem dus pen of stift mee en kom
gezellig meedoen.
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UITSLAG VAN DE VERLOTING VAN DE STAVO VAN 20 MEI 2010
1e prijs € 100,-- op lotnummer 2204
2e prijs € 50,-- op lotnummer 0987
3e prijs € 25,-- op lotnummer 1033
4e prijs € 15,-- op lotnummer 2112
5e prijs € 10,-- op lotnummer 0508
Prijzen af te halen na telefonische afspraak bij Els Tiems, Eerste Kruisdiep WZ 8, tel. 0591 522667.
Graag contact opnemen na 18.00 uur.

GREPEN UIT HET VERLEDEN

Foto van de Weerdingermond, 1931. Deze foto had de volgende bijschrift: “Een vredig tafereeltje: de
rustbank voor het huisje is tevens werkbank bij goed weer en grootvader besteedt zijn tijd best door 't
gezin te helpen bij 't aardappelschillen.
En als de kleinen dan wat spelen rondom hem of iemand een praatje komt maken of... hem stilletjes
op een foto zet, zodat hij 't nu tot zijn verrassing zelf mag zien, - dan is er hail wat diverdoatsie bie de
Weerdingermond.”
Reactie 521703 B.B.

5

De Streekbode - 3 juni 2010

UW BIJDRAGE AAN LAGE AFVALKOSTEN EN BETER MILIEU
Scheiden van plastic verpakkingsafval
Boterkuipjes, shampooflesjes en andere plastic verpakkingen: door ze apart te
houden ziet u hoe groot de berg van plastic verpakkingsafval is.
Het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsafval zorgt ervoor dat er minder
afval duur wordt verbrand. Het plastic wordt namelijk gebruikt voor nieuwe
producten, bijvoorbeeld fleecetruien, dashboards of omhulsels voor een mobiele
telefoon. Dit scheelt ook weer in de productie van grondstoffen. Zo kunt u ook een
bijdrage leveren aan een beter milieu en zo laag mogelijke kosten van inzameling
en verwerking van afval! U doet toch ook mee?!

Wat is mijn inzameldag?
De inzameling van plastic verpakkingsafval in de gemeente Emmen wordt uitgevoerd door Area
Reiniging. Iedere maand halen zij het plastic op bij u in de straat.
In mei ontvangt iedereen een plastic-kalender in uw brievenbus. Op deze kalender ziet u een
overzicht van data waarop uw plastic wordt opgehaald voor heel 2010. Bewaar deze ‘kaart’ goed,
zodat u weet wanneer het plastic bij u wordt opgehaald.
De inzameldag van plastic verpakkingsafval in uw straat kunt u ook
vinden in de Afvalwijzer gemeente Emmen 2010. Deze is via
www.drentsplastic.nl te downloaden maar ook op de site van Area
Reiniging en de gemeente. Ook kunt u op www.drentsplastic.nl kaarten
vinden.
U kunt natuurlijk ook altijd even bellen met Area Reiniging. De receptie is
tijdens kantooruren geopend. De medewerkers kunnen u dan precies
vertellen op welke dag uw plastic aan de beurt is.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.drentsplastic.nl of bel met Area
Reiniging op tel. 0900-2345555 (lokaal tarief).

NATUUR LANGS HET ORANJEKANAAL
De IVN-afdeling Emmen houdt op donderdagavond 3 juni een natuurwandeling langs het
Oranjekanaal.
Onder leiding van IVN-natuurgidsen wordt de natuur in de oevers van het kanaal aan een nadere
inspectie onderworpen.
Deze wande-ling biedt de deelnemers de mogelijkheid kennis op te doen over de flora en fauna langs
het kanaal.
Vertrek is om 20.00 uur vanaf de brug over het Oranjekanaal in de Zuidbargerstraat te Zuidbarge.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur. De deelname is gratis.
Voor nadere informatie: Dhr. Dirk Marissen, tel. (0591) 618903
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ZONNEBLOEMVRIJWILLIGERS STARTEN LOTENVERKOOP
Vrijwilligers van de plaatselijke Zonnebloemafdeling Nw-Weerdinge maken zich op voor Nationale
Zonnebloemloterij 2010.
Van 25 mei t/m 7 juni gaan zij met loten a 2,- euro langs deuren in Nw-Weerdinge.
De hoofdprijs bedraagt 15.000 euro. In totaal zit er 165.000 euro in de prijzenpot.
De Nationale Zonnebloemloterij is een belangrijke inkomstenbron voor de organisatie.
Jaarlijks levert de actie ongeveer 2,5 miljoen euro op voor het goede doel.
Dat geld is hard nodig om ook in de toekomst aan de toenemende vraag naar huisbezoek,
evenementen en aangepaste vakanties te voldoen.
Ook in Nw-Weerdinge is de belangstelling groot voor busreisjes, boottochten, gezellige middagen en
bezoekjes.
De huisbezoeken en uitstapjes van de Zonnebloem bieden soelaas voor zieken en gehandicapten die
dreigen te vereenzamen.
Wie een lot koopt, helpt het plaatselijke Zonnebloemwerk mogelijk te maken.
Voor meer informatie over het plaatselijke Zonnebloemwerk in Nw-Weerdinge kan men contact
opnemen met Anita Venema, secretaris, tel. 521785.
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HDC

NIEUW-WEERDINGE

START WEER MET EEN NIEUW SEIZOEN

PUPPY-CURSUS
GG-CURSUS
FLY-BALL
Ook bent u welkom met uw hond voor dressuur-training

ALLE PUPPY’S ZIJN WELKOM VANAF EEN LEEFTIJD VAN 3 MAANDEN
U kunt bellen voor inlichtingen
Of kom gewoon langs,een kop koffie staat altijd klaar
HDC NIEUWWEERDINGE
Wisseldijk 2
J WOLGEN
TEL: 0591 858351
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