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IJSVERENIGING NIEUW-WEERDINGE 1965  2015
Dit jaar 2015 bestaat de ” ijsvereniging Nieuw-Weerdinge” 50 jaar.
N.a.v. dit 50 jarig jubileum, heeft het bestuur besloten om dit te delen met de leden
d.m.v. het verstrekken van een “jubileumpen” en een opgavestrook, zodat de leden mee
mochten beslissen welke activiteiten er georganiseerd zouden worden dit jaar. Totaal
zijn er maar 7 reacties gekomen van de 200 leden. Ondanks de teleurstellende
hoeveelheid reacties die het bestuur ontvangen heeft, is het bestuur wel van plan om een open dag
te gaan houden. Zo kunnen de leden/donateurs zien, wat het bestuur en de vrijwilligers allemaal
doen, om de ijsvereniging in stand te houden. Verdere activiteiten worden voorlopig op een laag
pitje gezet, hopend op een goede winter om het een en ander te compenseren. Heeft er nog iemand
foto- of film materiaal van vroeger van de ijsvereniging? Dit willen we dan graag gebruiken voor de
open dag. Alles is welkom!
U kunt contact opnemen met: Jannes de Groot Wisken 26 7831KG Nieuw-Weerdinge
@mail; JGroot1972@kpnmail.nl Mobiel; 06 22343880
Het bestuur
KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS (logo)
Wij zijn van plan om op 1 december een Sinterklaasactie
te houden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
We zamelen in tot en met 24 november.
Daarna liever niet meer, omdat we het ook nog moeten sorteren.
Het is de bedoeling dit gratis uit te delen.
Wij hebben daarvoor wel u medewerking nodig.
Dus hebt u nog speelgoed liggen wat niet wordt gebruikt, zou u dit dan bij mij willen brengen?
Gretha Bos, Mandebroek 2. Tel. 521600.
De ervaring leert ons dat er aan knuffels en puzzels weinig behoefte is. Dus die liever niet.
Wij zijn weer in “de Open poort” op de volgende dagen van 11.00 uur tot 16.00 uur:
1 december en 15 december.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
4 november
Plaats: Het Anker
Tijd:
19.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Dankdag
8 november
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Heilig Avondmaal
15 november
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Slothouber
Baptisten gemeente de Open Poort:
8 november
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Sikkema
Oogstdankdienst
15 november
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Alkema
Gastendienst
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

Hierbij bied ik mij weer aan om als Piet bij u
langs te komen op 4, 5 of 6dec.
Bij interesse graag een telefoontje of whatsapp
06 51516822
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REUNIE SCHOOLVERLATERS 1981 VAN O.B.S. DE STIEP
Op 26 sept. jl. werd er een reünie gehouden van een klas, die in 1981 van school ging. Het
organiserend comité, bestaande uit Annet Hilgen, Henriëtte Kuiper, Johanna v.d.Sluis en Wilma Prins,
had alle 30 zesdeklassers van dat schooljaar uitgenodigd. Maar liefst 23 oud-leerlingen hadden
gehoor gegeven aan de uitnodiging. Ook waren enkele leerkrachten van de partij waaronder ikzelf.
De samenkomst vond plaats op de locatie van de “nieuwe” school “Het Koppel”. Voor velen was het
een vrolijk weerzien na vele jaren. De herkenning was voor mij in sommige gevallen erg moeilijk. De
twaalfjarigen, die ik in 1981 had afgeleverd aan het Voortgezet Onderwijs, waren na 34 jaar mannen
en vrouwen geworden. Om 16.00 uur ging het gezelschap de school binnen, waar men door de
schoolleiding, de heer Schuring met koffie hartelijk werd ontvangen. Daarna was er gelegenheid om
de “nieuwe” school te bezichtigen.
Hierna stroomde het gezelschap een schoollokaal binnen, waar de heer Schuring als gastheer een
toespraakje hield. Om de stemming er goed in te brengen heb ik met mijn “klas van toen” een “liedje
van toen” Toemba) gezongen. Daarna heb ik nog (het bloed kruipt, waar het niet gaan kan)
gerefereerd aan de tijd, dat ikzelf les gaf. Dat we één lesuur per week groepslezen hadden met
behulp van leesmoeders. De leerlingen kregen op die manier in dezelfde tijd veel vaker
een leesbeurt. Op gezette tijden moesten alle leerlingen een leestest afleggen. De leerlingen
moesten in 1 minuut zo veel mogelijk woorden oplezen. In de leestest van het hoogste leesniveau
kwam een bijzonder woord voor, dat ik nooit zal vergeten namelijk “kribbebijter”. De betekenis van
dit woord werd uitvoerig besproken. Om ca. 17.00 uur bedankten we de heer Schuring voor zijn
gastvrijheid en gingen we naar Café Oosterhof. Iedereen voelde zich weer thuis in de zaal, waar
vroeger de feestavonden van de school werden gehouden. Er vormden zich verschillende groepjes
waarin onder het genot van een hapje en een drankje, geanimeerde gesprekken plaatsvonden. Het
was duidelijk te zien, dat deze reünisten ervan genoten om oude herinneringen op te halen. Als
herinnering aan de laatste schoolreis, een vijfdaagse reis naar Ameland, werd staande het “lied van
toen, West-Zuidwest van Ameland” uit volle borst gezongen. Één en ander veroorzaakte hier en daar
hongerige magen. Geen nood, want er werd een prima verzorgd warm/koud buffet bezorgd zodat
het smikkelen en smullen kon beginnen. Na het buffet werd er weer een hele tijd, veelal met een
glaasje drinken in de hand nagekletst. Je kon zien, dat iedereen met volle teugen genoot van de
hereniging na zoveel jaren. Men raakte gewoon niet uitgepraat. Tijdens deze gesprekken kwamen er
steeds meer geluiden van: “ dit is voor herhaling vatbaar, dit is supergezellig, dit moeten we over
maximaal vijf jaar overdoen. Mijn vrouw en ik waren het daar roerend mee eens. Het deed ons goed,
dat deze groep zo leuk met elkaar omging. Één van de reünisten, woonachtig in Zwitserland, heeft de
reis er graag voorover gehad en heeft het voor geen geld willen missen. Een aantal heeft tot in de
kleine uurtjes doorgefuifd. Mijn conclusie is: deze reünie was een daverend succes. Namens alle
reünisten dank ik het organiserend comité heel hartelijk voor deze heerlijke middag en avond.
Ab Stoffers.
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DONATEURKAARTEN
De meeste donateurs hebben inmiddels betaald en daar zijn we heel blij mee.
Voor degene die een rode kaart hebben ontvangen, zou het fijn zijn als u uw naam en adres bij het
overmaken vermeld. U kunt de € 5,00 overmaken op rekeningnummer: NL09RABO0345914600
Het bestuur van de Streekbode
DC OOSTERHOF NIEUWS
Hier dan weer een update van DC Oosterhof. Het
afgelopen seizoen (ons 1e seizoen) zijn wij
kampioen geworden in de 3e divisie A, waar wij
als team enorm trots op zijn!
Aan het eind van het seizoen hebben wij afscheid
moeten nemen van onze enige dame in het team
Annemiek. Annemiek speelt nu in een team met
alleen maar dames. Via deze weg wensen wij
haar daar enorm veel succes en vooral plezier.
Om het team weer compleet te krijgen zijn wij op
zoek gegaan naar een vervanger en in de vorm
van Wilko Boer hebben we er een goede en
gezellige speler bij gekregen.
De huidige competitie is alweer 8 wedstrijden onderweg en ondanks dat dit een stap hoger is dan
vorig jaar, doen we het erg goed en hebben we ons al netjes in de middenmoot genesteld. Het
huidige seizoen spelen we onze uit wedstrijden in een uit-shirt, iets wat niet gebruikelijk is in de dart
wereld, maar ook daarom zijn wij uniek.
Afgelopen seizoen en het huidige seizoen hebben we enorm veel te danken aan onze sponsoren en
via deze weg willen wij daarom de volgende sponsoren bedanken:
Café Oosterhof, Regiobank, XXL print, Slagerij Dijkstra, Postmus, Wachtmeester, Emile Bakker,
Fleurig wonen, snackbar ’t Mondje, Rien Prinsen, Snackbar Arends, familie W. Regts, TSV.
Een sportieve groet,

DANSEN IN DE BADDE
Er is zaterdag 14 november weer dansen in de Badde.
U kunt er met allerlei dansen meedoen zoals: country dansen, stijldansen, oude dansen en
Latijns/Amerikaanse dansen.
Tot ziens op zaterdag 14 november in de Badde Aanvang 20.00 zaal open om 19.30
NAMENS DE BADDESWINGERS
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WERKGROEP DORPSOVERLEG NIEUW-WEERDINGE
Vorige keer heeft u kunnen lezen, waarom wij zijn gestart en wat ons streven is. In één van de
bijeenkomsten is het onderstaande naar voren gekomen. Dit experiment(?) vindt plaats in
Emmermeer.
EEN POSITIEVE KIJK OP GEDRAG!!
PBS (Positive Behavior Support)
In Amerika, op de universiteit van Oregon, hebben onderzoekers zich bezig gehouden met de vraag:
“Hoe kan gedrag van kinderen/jongeren op een positieve manier worden beïnvloed”. Het antwoord
heeft de naam Positive Behavior Support (kortweg: PBS) gekregen.
Communicatie is er altijd, ook al zeg je niets. Het is onmogelijk om niet te communiceren. Eigenlijk is
dit met gedrag ook zo, gedrag is er altijd. Of dit nu positief of negatief is, het is er!! Hoe verleidelijk is
het om negatief gedrag te bekrachtigen, om altijd maar te zeggen tegen iedereen wat er niet goed
gaat.
Maar hoe leuk zou het zijn om de rollen eens om te draaien, om te horen wat we wel goed doen.
Eigenlijk vinden we het toch allemaal fijn om complimenten te krijgen.
Dit geldt ook voor onze jongeren in het dorp, vaak horen en zeggen we, “de jeugd van tegenwoordig”
of “dat zal de jeugd wel weer gedaan hebben”.
Wanneer we allemaal (dus jong en oud) nu eens proberen om de dingen te benoemen die goed
gaan. Dit zijn de zogenoemde gedragsverwachtingen, ze geven aan wat je graag aan gedrag wilt zien.
We spreken dus niet over datgene wat niet mag, maar over wat we wel graag aan gedrag zien.
Dus wanneer u een groepje (bv 10) kinderen/jongeren bij elkaar ziet en 1 laat ongewenst gedrag
zien, geef de andere 9 kinderen/jongeren dan een compliment. Degene die ongewenst gedrag laat
zien, vindt het niet fijn om geen aandacht te krijgen en zal de volgende keer misschien ook gewenst
gedrag laten zien om ook die aandacht te krijgen.
Verdwijnen hiermee alle problemen?
Wanneer we allemaal alleen maar positief zijn, zijn er dan helemaal geen gedragsproblemen meer?
Helaas, dat kan niemand garanderen. Uit onderzoek is wél gebleken dat bij deze aanpak zo’n 80%
van de kinderen/jongeren hier baat bij hebben.
Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen!!

VERGADERING HENGELSPORTVERENIGING NIEUW-WEERDINGE
De wedstrijd – en ledenvergadering van Hengelsportvereniging Nieuw-Weerdinge zal worden
gehouden op dinsdag 17 november a.s. te Oosterhof.
Aanvang van de vergadering is 19:30 uur.
De secretaris
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WAT IS DE PARTICIPATIE WEBSHOP?
Hier kunt u, als u voldoet aan de criteria: inkomen maximaal 110% van de bijstand, gebruik van
maken.
De webshop heeft in ieder geval 2 regelingen.
Stimuleringsregeling voor sociaal-culturele activiteiten.
Via de stimuleringregeling kunt u geld krijgen om aan allerlei activiteiten mee te doen. Denk hierbij
aan een cursus, een bioscoop- of theaterbezoek, een abonnement op de dierentuin, de bibliotheek
of de sportclub. Dit geld moet u besteden in de participatiewebshop. Voor 2015 mag u € 125,- per
gezinslid van 18 jaar en ouder besteden.
Participatieregeling voor schoolgaande kinderen.
Voor kinderen is het belangrijk dat zij kunnen sporten, op muziekles kunnen en mee kunnen gaan op
schoolreis. In gezinnen met een laag inkomen kan dit niet altijd. Daarom heeft de gemeente Emmen
de participatieregeling schoolgaande kinderen ingevoerd.
Ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar, met een minimuminkomen, kunnen een budget krijgen voor
allerlei activiteiten. Dit budget moet worden besteed in de participatiewebshop.
• Voor kinderen die basisonderwijs volgen is de tegemoetkoming € 275,-.
• Jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen een bijdrage van € 400,- per jaar.

www.participatiewebshop.emmen.nl
Wilt u hier gebruik van maken, maar u heeft geen computer, dan kunt u terecht bij het UWV.

A(NONIEME) A(LCOHOLISTEN) GROEP “DE LEGE EMMER” IN EMMEN
Speelt het in je hoofd: ………………. Ik drink wel veel en eigenlijk ook wel elke dag…………………
De eerste stap is de beslissing om te stoppen, maar dan komt óók het besef dat je dit niet
alleen kunt en niet alleen wilt.
Dan is de volgende stap de beslissing om naar de AA te gaan. Daar ontmoet je mensen, die
weten hoe moeilijk het voor je was om deze stap te zetten. Maar diezelfde mensen steunen je (en
elkaar) in je strijd om blijvend te stoppen.
SAMEN STA JE STERK !!!
Iedere woensdag kun je binnenlopen bij onze AA-groep in het VNN gebouw aan de
Parallelweg 36 te Emmen. We beginnen om 19.00 uur en duurt ongeveer tot 20.30 uur.
Wil je meer weten? Bel naar 06-40228099 (Dick) of mail naar aadelegeemmer@hotmail.com
Denk niet: morgen stop ik wel of volgende week……………………. DOE ’T NU …………………………
Je bent van harte welkom!!!
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COPD AVOND BIJ TRI FYSIO IN NIEUW-WEERDINGE
Maandagavond 12 oktober heeft Tri Fysio in samenwerking met de huisartsenpraktijk NieuwWeerdinge een COPD avond georganiseerd. Het was een leuke informatieve avond waar mensen hun
kennis over COPD hebben kunnen vergroten. De praktijkverpleegkundige Yke Harkema heeft
uitgelegd wat COPD is, wat de mogelijke oorzaken zijn en wat je kunt doen bij COPD. Twee
fysiotherapeuten van Tri Fysio, Catharina Greven en Wouter Stel hebben een presentatie gegeven.
Hierin werd verteld wat mensen met COPD kunnen verwachten bij de fysiotherapeut en wat het
effect van bewegen is voor mensen met COPD. Op deze avond zijn nieuwe ideeën ontstaan om voor
de doelgroep Diabetes Mellitus een soortgelijke informatie avond te organiseren. Pedicure Rebecca
van As, die zitting heeft bij de praktijk van Tri Fysio zal ook op deze avond aanwezig zijn. Deze avond
zal waarschijnlijk medio 2016 gaan plaatsvinden.

6 NOVEMBER RIJBEWIJSKEURINGEN IN DE BADDE
Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of
ouder bent, jonger dan 75 jaar bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor
het verlengen van uw rijbewijs B/E? C/D/E? Maak dan nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring
in Nieuw-Weerdinge.
Ook houders van een taxipas kunnen hier terecht;
Afspraak maken
Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact
op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543.
Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Meenemen voor de keuring
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst bij de gemeente een Eigen Verklaring met
Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De voorzijde van het formulier vult u alvast thuis in.
Verder is het van belang om mee te nemen naar de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje urine in
een urinecontainertje en eventuele medicatie. Een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle van
de ogen is aan te raden indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe
glazen/lenzen kunnen een eventuele herkeuring voorkomen.
De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag
nemen. Geadviseerd wordt om tenminste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het
rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.
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IN GESPREK MET….. DAVID BAKKER
In De Grote Herkansing, het nieuwe SBS6programma met Kim-Lian van der Meij, worden
stellen met relatieproblemen, veroorzaakt door
overtollige kilo’s, 5 maanden lang van elkaar
gescheiden. Het is de bedoeling dat bij de
kandidaten de kilo’s verdwijnen en de liefde en
de romantiek terug keren. In de aflevering die
uitgezonden wordt op 18 november a.s.
begeleidt David, eigenaar van
Bewegingscentrum ter Apel, Wim- Jan in zijn
strijd af te vallen. Wim –Jan woont met zijn vriendin in de regio Ter Apel.
Hoe ben jij benaderdt om aan dit programma mee te werken? Ik werd eind januari gebeld door
Eyeworks, (televisie en filmproductiemaatschappij) met de vraag of ik als Personal Trainer mee zou
willen doen aan hun programma. Ik heb me toen verdiept in het programma, besloten dat ik het wel
wilde en een cv opgestuurd. De andere drie sportscholen in Ter Apel zijn ook op deze manier
benaderd. Van al deze sportscholen is er iemand voor een casting, zoals zij dat noemen, naar
Amsterdam geweest. Die dag was al een hele belevenis. Toen ik van de receptie naar de ruimte liep
waar het gesprek plaatsvond werd er al een fotoshoot van mij gemaakt. Dat was best vreemd om
mee te maken. De volgende dag werd ik opgebeld dat ik het was geworden en kreeg ik de personalia
van de man die ik zou gaan begeleiden. Ik mocht voor de eerste opname geen contact met hem
opnemen. Zijn vriendin ging trainen in Groningen en ze mochten totaal geen contact met elkaar
hebben.
Hoe ging dat, die eerste kennismaking? Goed, alhoewel de scene dat Wim-Jan aan komt fietsten bij
de sportschool en ik hem begroet wel meerdere keren over moest. En zo waren er nog wel meer
situaties die overnieuw moesten om in de ´juiste sfeer´ van het programma te passen. Die ´juiste
sfeer´kwam wel eens niet overeen met onze Groningse nuchterheid. Maar ja, het blijven
Amsterdammers en het is televisie. Wij zijn goede maatjes geworden en hebben met elkaar gewerkt
op basis van wederzijds respect. Op mijn initiatief is hij een weekend mee geweest naar de Harz in
Duitsland, waar we, samen met mijn zoon Jacob, een heerlijk sportweekend hebben beleefd.
Hoe werd het trainingsprogramma samengesteld en hoe vaak werd er getraind? Ik heb het
trainingsprogramma gemaakt en stelde dat ongeveer elke twee weken, meestal naar boven toe bij
want hij werd erg fanatiek. Ik moest hem eerder afremmen dan pushen, maar hij heeft nooit tegen
een overbelasting aan gezeten. De bedoeling was om hem 8 uur te begeleiden maar dat werd zo
gemiddeld 12 uur per week, één keer per dag. Hij heeft één blessure gehad maar dat herstelde vrij
snel. De trainingen bestonden uit een mix van fitness en binnen en buiten duursporten. Het fietsen
vond hij erg leuk om te doen.
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In welke periode waren de opnames? De opnames zijn gemaakt van februari tot en met juli. Er werd
gefilmd door het filmteam maar ook ik en Wim-Jan hadden een camera gekregen om opnames te
maken. We hebben in totaal 3 uur film naar hen opgestuurd.
Wat kun je zeggen over het eindresulaat? Dat het heel goed gelukt is en dat hij enorm is afgevallen.
Hij woog 135 kilo toen we begonnen. Als ik wat zou zeggen over het eindgewicht dan staat mij een
fikse sanctie te wachten.Wat ook leuk is om te vertellen is dat hij zijn tussendoel heeft gehaald en
van een vriend van mij, eigenaar van Westerwolde Balloning een ballonvaart aangeboden heeft
gekregen. De omstandigheden waren ideaal en het werd een mooie vaart. Dat was erg leuk.
Zijn er leuke anecdotes te vertellen? Genoeg, maar dat kan niet allemaal in de Streekbode. Rondom
het filmen hebben we wel eens grapjes uitgehaald met de productieassistente. Ik heb de uitzending
al gezien en niet alles wat je ziet is zoals het is. Ze nemen bijvoorbeeld een moment dat het publiek
klapt al eerder op. Tijdens de finaleopnames was het wel grappig dat Wim-Jan en zijn vriendin elk
een bodyguard kregen die ervoor moesten zorgen dat ze elkaar niet al zouden zien voordat het
filmen zou beginnen.
Hoe gaat het nu verder met hem? We zitten nu in een natraject, waarin er nog een half jaar
begeleiding is van mij en hij heeft een jaar lang een abonnement voor de sportschool. Hij heeft het
goed gedaan en is een goede fietser geworden, ik kan hem niet meer bij houden.
Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt? De ontzettende drive en het doorzettingsvermogen van
Wim–Jan. Als ik zei doe maar even rustig aan dan nam hij vaak zelf het initiatief om nog een stukje
door te gaan.
Ga je vaker mee werken aan zulke programmas? Als mij dat gevraagd wordt zeker, maar ik weet niet
of ze nog door gaan met dit programma, dat zal ook van de kijkcijfers afhangen. Ik sta nu wel op hun
voorkeurslijstje hebben ze me verteld.
Dank je wel voor dit leuke, interessante gesprek en veel plezier met het ontvangen van de reacties op
het programma.
GB
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OPBRENGST COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING
Eerste hulpregels bij brandwonden:
1. Koel de wond ongeveer 10 minuten met lauw
zachtstromend leidingwater.
2. Voorkom onderkoeling… koel alleen de wond.
3. Verwijder alleen de kleding die niet aan de wond kleeft.
4. Waarschuw altijd een arts bij blaren, een aangetaste huid of elektrische en chemische
verbrandingen.
5. Smeer niets op een brandwond.
6. Bedek de wond met steriel verband of een schone doek
7. Geef het slachtoffer geen eten of drinken
8. Vervoer het slachtoffer, indien mogelijk zittend.
De collecte heeft dit jaar in Nieuw Weerdinge een bedrag van € 972,84 cent opgebracht. Alle gevers
en collectanten worden namens de Nederlandse brandwonden stichting hartelijk bedankt.

Maandag 9 november 2015
VVN afd. Nw-Weerdinge organiseert een opfriscursus
Verkeersveiligheid voor alle leeftijden!
Deze cursus bestaat uit slechts één lesavond en wordt gehouden op:
maandag 9 november in de Badde. Aanvang 19.30 uur.
Deze voorlichtingsavond is geheel gratis.
(incl. koffie / Thee)
De avond staat onder deskundige leiding van mevr. L. Berends-Jalving,
rijschoolhoudster hier in Nieuw-Weerdinge. Laat deze kans niet voorbij gaan en zorg,
dat u op verkeersgebied weer op de hoogte gesteld wordt van de vele
veranderingen.
U hoeft zich niet op voorhand op te geven.
Bestuur Veilig Verkeer afd. Nieuw-Weerdinge.
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MFC De
Badde organiseert weer een geweldige avond, nu met medewerking van het bekende piratenkoor
de Stormvogels
op vrijdag 20 november om 20.00 uur
in MFC De Badde
Entree € 7.50, incl. een kop koffie
U kunt kaarten afhalen aan de balie van De Badde. Reserveren kan ook door overdag te bellen met
het beheer op tel nummer
0591-521733. De gereserveerde kaarten moeten uiterlijk woensdag 17 november worden afgehaald.
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