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GROOT NIEUWS VAN BOULESPLEZIER:
Nieuw-Weerdinge heeft 5 Jeu de Boules banen!
Met hartelijke dank aan Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge en M.F.C. de Badde
hebben we nu de beschikking over 5 Jeu de Boules banen bij de Badde!
Ook Hoveniersbedrijf Johan Otten bedanken wij hartelijk, voor het beschikbaar
stellen van de shovel en triller.
Voor de uitvoering bedanken wij de vele leden van onze vereniging en medewerkers van Gemeente
Emmen, die hieraan hebben meegeholpen, dankzij hen is de uitbreiding van de Jeu de Boules banen
nu een feit!
Boulesplezier heeft op dit moment 26 leden en heeft nu de mogelijkheid om met alle leden tegelijk
te spelen op de vijf banen. Alle bovenstaande partijen heel hartelijk bedankt!

Zo zie je maar weer waar een klein dorp groot in kan zijn!
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
7 juni
Plaats: Roswinkel
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
14 juni
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
7 juni
Plaats: de Open Poort
Tijd:

9.30 uur, voorganger: ds. Bosscher
Heilig Avondmaal

14 juni
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Zijlstra

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
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SPREEKUUR WELZIJNSGROEP SEDNA
Het buurtwerk en het buurtmaatschappelijk werk houden wekelijks spreekuur in MFC de Badde.
Inwoners kunnen hier terecht met persoonlijke vragen op uiteenlopende leefgebieden. Ook mensen
die actief willen worden in de buurt ontmoeten we graag op het spreekuur.
Elke maandag van 15:00 – 17:00 uur in MFC de Badde.
Ginie de Vries is als buurtwerker vanuit
Welzijngroep Sedna contactpersoon voor NieuwWeerdinge.
Ginie is bereikbaar via
g.devries@welzijngroepsedna.nl of telefonisch
via 06-27557923

Blinkers is een lichte vorm van hulpverlening voor kinderen van 6 t/m 13 jaar die wat extra aandacht
nodig hebben. In kleine groepen. Altijd onder leiding van twee pedagogisch medewerkers, is er voor
ieder kind extra aandacht. Zo ontstaat er een veilige omgeving waarin uw kind zichzelf kan zijn en
zich kan ontwikkelen.
Alle kinderen krijgen (na schooltijd, 2 middagen per week, 6 maanden lang) intensieve begeleiding en
hulp bij dingen die ze moeilijk vinden. Bijvoorbeeld bij het spelen met anderen of praten over wat
hen bezig houdt. Het doel is om uw kind spelenderwijs meer zelfvertrouwen te geven.
Hoe werkt
In het eerste gesprek vertelt u wat uw zorgen zijn en welke vragen u hebt. Wij vertellen u onze
manier van werken. Als Blinkers iets voor u en uw kind blijkt te zijn, kunnen we samen kijken
wanneer uw kind kan worden geplaatst.
Uiteraard mag uw kind eerst komen kijken om kennis te maken met de medewerker, andere
kinderen en de gang van zaken. Na een periode van wennen bespreken we de eerste ervaringen met
u en uw kind. We bepalen samen welke veranderingen we willen bereiken en stellen hiervoor een
werkplan op. Daarbij kijken we ook of het helpend is om thuis sommige dingen anders aan te pakken.
Aanmelden kan door de ouders zelf, schoolmaatschappelijke werk, intern begeleider, leerkracht,
huisarts, GGZ en GGD.
Blinkers Emmer-Compascuum,
MFC “De Deele” Spoel 151e
Mirjam Assen tel 0630904195
Meintje de Vries tel 0611406596
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ZWEMBAD DE WIEKE: DONATEURKAARTEN EN OBSTAKEL-ZWEMMEN

Vanaf 26 mei zijn enkele vrijwilligers al bezig om de
donateurkaarten á 10 euro rond te brengen. Ook
kunnen ze u eventueel huis-aan-huis vragen of u
donateur wilt worden of een vrije gift wilt doen.
Hebben ze u thuis gemist, of bent u (nog) geen
donateur en wilt u dat wel worden, dan kan dat door
10 euro over te maken. Deze 10 euro graag
overmaken naar bankrekeningnummer NL67 RBRB
0920 1337 46 van de Regiobank, ten name van Stichting Openluchtzwembad Nieuw-Weerdinge. Dit
wel onder vermelding van uw huisnummer en postcode, want alleen met deze gegevens kan de
donateurkaart bij u thuis bezorgd worden.
Op zaterdag 6 juni is er het “obstakel-zwemmen”. Het marathon-zwemmen werd vele jaren achter
elkaar georganiseerd, maar er was de laatste jaren een steeds grotere terugloop in belangstelling.
Daarom dit jaar ter vervanging het “obstakel-zwemmen”. Hierbij moeten teams, bestaande uit
minimaal 6 personen vanaf 11 jaar, in estafettevorm allerlei obstakels overwinnen. Opgave hiervoor
kan, als team en / of individueel, tot en met donderdag 4 juni bij de kiosk. De deelnamekosten zijn 1
euro per persoon. Het wordt, zoals het er nu uit ziet leuk, hilarisch en gezellig. Het hapje en drankje
(ook / juist voor het publiek,) zal ook aanwezig zijn.
De aanvangstijd van het “obstakel-zwemmen” op 6 juni is 13.30 uur. Publiek en toeschouwers zijn
van harte welkom, de entree is deze activiteitenmiddag gratis. Er is, zoals ook al hierboven
geschreven, natuurlijk de gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het grote bad zal deze middag
gesloten zijn voor zwemmers.
Willen we activiteiten bij het zwembad (blijven) aanbieden, dan moet er natuurlijk ook animo en
voldoende deelname zijn, ook voor het “obstakel-zwemmen” op 6 juni. Dus geef je op, we rekenen
op jullie deelname!!

We wensen iedereen een fijne zwem- en activiteitenvolle zomer toe.
Derk-Jan Smith, voorzitter
Francisca Minnaar, secretaris
Jannet Hofman, penningmeester

Carla Neef, vice-voorzitter
Anno Schimmel, coördinatie onderhoud
Uinko Brouwer, algehele coördinatie
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RESPECT, geschreven door Björn Kortekaas,

De vrede is maar ver weg
Mensen hebben geen respect voor een ander geloof
Het is oorlog in Syrië
Kogels vliegen heen en weer
Alles is rood van bloed
Bommen vernietigen de huizen
Er is totaal geen respect
Het zou opgelost moeten worden
Er moet vrede komen!
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