De Streekbode - 7 april 2016

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:
Ginie de Vries 521365

Jaargang 31

Inleveren kopij: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137
en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan"

Nummer: 16

7 april 2016

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

UITNODIGING

STILLE TOCHT NIEUW-WEERDINGE
Op woensdag 4 mei a.s. wordt weer de jaarlijkse STILLE TOCHT gehouden.
Om 19.40 uur wordt u verwacht bij het standbeeld van de “VRIJHEIDSDUIF” , nabij
het Beertaplein, van waar we om 19.45 uur vertrekken naar de begraafplaats.
Daar zal de Christelijke muziekvereniging SDG / Juliana spelen en wordt er 2 minuten stilte in acht
genomen. Ook worden er een aantal gedichten voorgelezen. Daarna kunnen er bloemen worden
gelegd, ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers.
Hierna lopen we terug naar het Beertaplein, waar de stoet wordt ontbonden.
Vervolgens bent u van harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie / thee wordt aangeboden.
Het 4 mei comité nodigt u allen hartelijk uit mee te doen aan deze STILLE
TOCHT. Ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om hieraan
deel te nemen.
Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
Het 4 mei comité.

DANSEN IN DE BADDE
Er is zaterdag 9 APRIL weer dansen in de Badde.
U kunt er met allerlei dansen meedoen zoals: Country-, Stijldansen, oude dansen en
Latijns/Amerikaanse dansen. Tot ziens op zaterdag 9 april in de Badde
Aanvang 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur.
NAMENS DE BADDESWINGERS
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KERKDIENSTEN

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
10 april
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
17 april
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
10 april
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Sikkema
zondagmiddag 10 april kindermiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur
17 april
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Alkema
Gastendienst

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
Sinds enige tijd hebben wij ook een facebookpagina U kunt daar onze nieuwtjes en openingstijden
vinden.
Wij willen nogmaals benadrukken dat iedereen welkom is.
U helpt uzelf en ons, door uw bijdrage kunnen wij de voedselbank
ondersteunen. Dus neem gerust een kijkje bij ons.
19 april, 3 mei, 17 mei, 31 mei, 14 juni en 28 juni.
In “De OPEN POORT” van 11.00 uur tot 15.00 uur.

2

De Streekbode - 7 april 2016

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

Te koop:
Bagagewagen ook te gebruiken
voor visliefhebber.
Vraagprijs € 125,Tel. 0591 522 128.

Iedere zaterdagavond van 18.00 uur tot 24.00 uur,
Evie en Gretha.

www.radiozilverstream.nl

IN GESPREK MET… DE PAASBULTBOUWERS.
Sinds een aantal jaren wordt er tijdens de paasdagen een groot paasvuur aangestoken in NieuwWeerdinge. Onder het genot van een flesje bier werd er door de bouwers tevreden rondgekeken,
genoten van het vuur en de grote belangstelling. Mooie gelegenheid om een even een praatje te
maken met deze jongens en meiden. (de antwoorden zijn door
verschillende jongens gegeven)
Hoi jongens, ik wil graag even een groepsfoto maken, kan dat?
“Dat is voor de Streekbode zeker? Even wachten totdat iedereen
er is. Oké, het kan. Meiden er ook bij op. Schiet op, want we
krijgen een warme kont.”
Mooi vuurtje of niet? “Ja, dat ziet er goed uit hé. En best veel
mensen en kinderen. Vuur dat trekt altijd wel mensen hé. Ik denk dat er sowieso wel driehonderd
zijn.”
Hoeveel kieppers met aanvoer zouden erop liggen?
“Veel, ik denk wel zo’n 40. Wel nee joh, het zijn er al gauw zo’n 75 denk ik. Zo veel nog. Ja, ik denk
wel 75 á 80. Het is in ieder geval meer dan vorig jaar, want de bult is hoger.”
Hoe hoog zou die zijn?
“Ik denk wel 6 meter. Nou, ik schat wel 7 á 8 meter. Jazeker, hij is zeker wel 8 meter.”
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Voor de hoeveelste keer is deze bult nu gebouwd?
“Ja, daar vraag je wat. Ik help voor de derde keer mee. Nou, ik denk wel zeker 10 keer. Nee, ik schat
wel 13 keer.” De meningen zijn verdeeld, hoor ik. Wie het weet mag zich melden, ha, ha.
Hoeveel zaterdagen zijn jullie op pad geweest?
“Gister was de zesde zaterdag. We begonnen om 9.00 uur s’
morgens en stopten om ongeveer 17.00 uur. Gister zijn we
zelfs doorgegaan tot 21.30 uur.”
Hoe komen jullie aan de trekkers en de kieppers? “
Gewoon vragen aan verschillende boeren in NieuwWeerdinge.”
En moeten jullie daar ook voor betalen? “Nee, dat is allemaal sponsorwerk.”
Oké, dat is mooi werk. Zijn er ook leuke anekdotes te vertellen?
“ha, ha, hoeveel tijd heb je. Er is genoeg gebeurd. Er is ook een deur van een trekker beschadigd dat
was wat minder. Maar voor de rest hebben we vooral veel lol gehad.”
Waren de mensen een beetje aardig voor jullie?
“Die waren allemaal hartstikke enthousiast, hoor. Ze waren blij
dat we kwamen, af en toe kregen we een fooitje en een flessie bier
natuurlijk. Het meest opvallende was wel de koffie met gebak. Dat
was ontzettend leuk.”
Ik zie wijkagent Henk Kuper ook lopen. Hoe is het contact met
hem?
“Goed, ik heb hem speciaal gevraagd om te komen kijken.”
Wat kan ik nog meer vragen of willen jullie nog iets kwijt?
“Nomineer en stem op de paasvuurbouwers, wij
verdienen het!”
Waarom verdienen jullie het? “Ja, uuh. De jeugd is
normaal gesproken zo lui als de pest, maar wij doen dit
nu al zoveel jaar vrijwillig, ik vind dat de jeugd de pluim
wel een keer verdient.”
Jongens bedankt voor dit leuke spontane gesprek. En
veel succes met al het goede dat jullie doen. En nu maar ‘vol verwachting klopt jullie hart’ uitkijken
naar de decembermaand.
GB
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Algemene ledenvergadering vereniging voor Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge
Op 21 april 2016 houdt Plaatselijk Belang haar jaarlijkse openbare ledenvergadering. De leden
worden hierbij van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.
Aanvang 20:00 uur in de Badde
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Financieel jaarverslag
3. Jaarverslag Plaatselijk Belang 2015
4. Rondvraag
Het financieel jaarverslag en het jaarverslag liggen ten tijde van de vergadering ter inzage. Na de
opening door de voorzitter van Plaatselijk Belang wordt er gelegenheid gegeven de stukken door te
nemen onder het genot van een kop koffie met een plakje cake.
Bent u nog geen lid van Plaatselijk Belang, maar wilt dat wel, vul dan onderstaande bon in en lever
hem in bij de Badde (postbus 13), of lever hem in bij een van de bovenstaande bestuursleden. Een
sterk Plaatselijk Belang is een sterk Nieuw-Weerdinge.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierbij machtig ik Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge mijn lidmaatschap
à € 3,50 per jaar, begin juni van elk jaar automatisch van mijn rekening af te schrijven.
Naam ...............................................................................................................................
Adres ................................................................................................................................
Postcode en woonplaats ..................................................................................................
Bankrekening ...................................................................................................................
Datum ..............................................................................................................................
Handtekening:
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VRAAG HET DE BURGEMEESTER
Wat had u/jij altijd al willen vragen aan burgemeester Cees Bijl? Binnenkort
wordt er een ’in gesprek… met’ gehouden met onze burgemeester en daarvoor
vragen we alle inwoners om vragen aan te leveren. De vragen kunnen
aangeleverd worden via het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of schriftelijk
ingeleverd worden aan het Weerdingerkanaal n.z. 122.
Cees Bijl, geboren in Enkhuizen, 27 juni 1955, is een politicus namens de PvdA.
Sinds 16 februari is hij burgemeester van de gemeente Emmen. Hij heeft fiscaal recht gestudeerd aan
de Rijksuniversiteit Leiden en heeft daarna gewerkt als belastinginspecteur. Hij begon zijn politieke
loopbaan als gemeenteraadslid in en later wethouder van Enkhuizen. In oktober 1990 werd hij
burgemeester van Leeuwarderadeel en begin 1998 in Meppel en in 2001 in Emmen.
De redactie zal een selectie maken uit de vragen(als er genoeg wordt aangeleverd natuurlijk) en de
meest origineelste vraag zal beloond worden met een prijsje. Alleen vragen voorzien van naam en
adres kunnen voor de prijs in aanmerking komen. Kom maar op met de vragen!-----------------------------

BESTE VRIENDEN EN KENNISSEN EN EEN IEDER DIE ONS EEN WARM HART TOEDRAAGT
Langs deze (onpersoonlijke) weg, maar wel uit de grond van mijn hart, wil ik iedereen bedanken voor
de belangstelling, die jullie getoond hebben tijdens mijn ziekte. We wisten vanaf minuut 1 dat het
een ongelijke strijd zou worden, maar we hebben de moed nooit laten zakken.
Mensen die het meegemaakt hebben, zullen dit beamen.
De warmte, die een simpel telefoontje, kaart of kort bezoek geeft, geeft een goed gevoel.
Daarom nogmaals ook namens Janny en de kinderen hartelijk bedankt.
Willem Regts
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Paasontbijt 24 maart 2016
Deze ochtend hebben we, samen met een aantal jongeren van de Internationale Taalklas uit Emmen,
Paasontbijt in de Badde. De Taalklas is voor kinderen die vanuit andere landen in Nederland zijn
komen wonen en de Nederlandse taal nauwelijks of niet beheersen. Er zijn deze ochtend 9 jongeren,
uit 9 verschillende landen. Dhr. Kleve heeft het in zijn verhaal over de recente aanslagen op het
vliegveld in Zaventem en de metrostation in Brussel. Het is volgens heb belangrijk om samen te
komen, net als wij deze ochtend bijelkaar zitten met 10 verschillende nationaliteiten. Uit welk land je
ook komt, wat voor geloof je ook hebt, we kunnen er samen een mooiere wereld van maken. Juf
Hemmen, van PCB de Bentetop, krijgt daarna het woord. Ze verwelkomt iedereen. In haar verhaal,
hieronder omschreven, staan deze ochtend de kinderen centraal. ”Als ik naar de leerlingen uit
Nieuw-Weerdinge kijk, dan zie ik jongens en meisjes die over een aantal maanden een grote stap in
hun leven gaan maken. En deze stap wordt heel
voorzichtig gemaakt. Je gaat eerst met je ouders naar
de open dagen van verschillende scholen. Misschien
later nog naar een Doedag. Op welke school zijn er
leuke activiteiten? Misschien kijk je naar welke school
je vrienden gaan? Dan kun je gezellig samen fietsen!
Als de keuze is gemaakt, kun je op zoek naar leuke
schoolspullen, een nieuwe rugzak, welke agenda kies
je? Op de nieuwe school begin je met een
kennismakingsweek, misschien ga je zelfs al wel op kamp in de eerste week, want je moet je
klasgenoten wel goed leren kennen. En er is een mentor, waar je naar toe kunt als je vragen hebt. Je
basis blijft hetzelfde. De buurt waar je woont, je vrienden, je sport.....een grote stap in je leven die je
behoedzaam neemt en je ouders steunen en begeleiden je. Dan kijk ik nu even naar de kinderen van
de taalklas. Dan zie ik een heel ander verhaal. Geen keuze, maar vluchten uit vrees voor geweld.
VLUCHTEN!! En nu? Wat neem je mee? Waar ga je naar toe? Hoe word ik ontvangen in dat andere
land? Zijn we wel welkom? Zie ik mijn familie ooit nog weer terug? En m'n vrienden? Alleen maar
vragen en onzekerheden...... Kunnen wij deze mensen iets bieden? Kunnen we laten weten dat ze
welkom zijn? Kunnen en willen we naar ze luisteren? Kunnen en willen we onze vooroordelen aan de
kant zetten?” Juf Hemmen sluit af met het volgende gedicht: Bang Jij bent bang. Ik ben bang. Jij bent
bang om dood te gaan in de oorlog in jouw land. Ik ben bang dat je die oorlog meeneemt naar het
mijne Jij bent bang dat de grenzen voor je neus zullen worden gesloten. Ik ben bang dat er veel
mensen met verkeerde bedoelingen hier naar toe komen. Jij bent bang dat je niet welkom bent in
Europa. Ik ben bang dat jij mijn cultuur niet zult begrijpen. Jij bent bang dat je nooit meer terug naar
je huis kunt. Ik ben bang dat je nooit meer terug naar huis wilt. Jij bent bang dat ik je niet wil helpen.
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Ik ben bang dat jij de hulp niet zult waarderen. Jij wilt vast niet dat ik bang ben Ik wil ook niet dat jij
bang bent. Laten we er dan samen voor zorgen dat onze angsten ongegrond zijn. 9 Kleve project
2015-2016 ”Op de vlucht en nu?” Juf Hemmen wenst iedereen een hele fijne maaltijd en een
ochtend vol ontmoetingen. Na het paasontbijt vertellen de jongens en meisjes van de Taalklas iets
over hun land, bijvoorbeeld over eten, kleding, geld, geloof, alfabet en de situatie in hun land.
Sommige kinderen zijn op jonge leeftijd gevlucht. Om politieke redenen, oorlog of omdat het er om
andere redenen niet veilig is. De landen waar ze vandaan komen zijn: Rusland, Sri Lanka, Singapore,
Syrië, Turkije, Mongolië, China, Polen en Jemen. Arpine komt uit Rusland en woont inmiddels 6 jaar
in Nederland. In die 6 jaar heeft ze op 8 verschillende plekken in Nederland gewoond. Dit viel haar en
haar familie geestelijk erg zwaar en dit heeft ook gevolgen gehad voor de gezondheid van haar vader.
Het is niet makkelijk om alles wat je hebt achter te moeten laten en naar een vreemde bestemming
te vluchten. Ze hadden in Rusland een goed leven, tot die in gevaar kwam. In het
Asielzoekerscentrum wonen en leven is erg moeilijk, daar wonen ze nog steeds. Ook al is hun leven in
gevaar in Rusland, ze hebben nog steeds geen verblijfsvergunning. En daarmee nog steeds
onzekerheid over hun toekomst hier. Nidvedhana komt uit Sri Lanka. Het leven in Sri Lanka is voor de
vrouwen best zwaar. Je wordt uitgehuwelijkt. Nidvedhana is Tamil en Hindoes. Zij houden hun
erediensten in tempels. Alexis woont sinds een jaar in Nederland en komt uit Singapore, dit land is
nog maar 50 jaar onafhankelijk en ze spreken er 4 talen, Maleis, Engels, Mandarijn en Tamil. Marciej
komt uit Warsschau, deze stad ligt in Polen en is 4 x groter dan Amsterdam. Khulangoo komt uit
Mongolië, Rawa uit Jemen, Mehmet uit Turkije en Hamzeh uit Syrië. Hamzeh is vanwege de oorlog
gevlucht uit zijn land en heeft eerst 2 1/2 jaar in Jordanië gewoond. Sinds 2 jaar woont hij in
Nederland. Ying Hui Su woont 3 1/2 jaar in Nederland en komt uit China. Ze verteld dat school hier
een stuk relaxter is. Ze moest in China ’s morgens om 06.45 uur op school zijn en eerst een aantal
rondjes lopen om zo fit aan de dag te beginnen. Om 07.15 uur beginnen de lessen. Van 12.00 tot
13.00 uur hebben ze pauze en daarna gaan ze tot 19.00 uur weer naar school. Na het eten etc.
beginnen ze vaak tegen 21.00 uur aan hun huiswerk en als je niet zo goed kunt leren ben je daar wel
een paar uurtjes zoet mee. Veel slaap krijgen ze dan ook niet. Vrije tijd hebben ze nagenoeg niet,
zelfs in het weekend en in de vakanties
moet er flink geleerd worden. Inderdaad,
dan is school hier in Nederland een stuk
aangenamer. Bij de verhalen van alle
kinderen merk je dat er veel verschillen
zijn met Nederland en de landen waar ze
vandaan komen. Zowel landschap,
klimaat en cultuur lijken totaal niet op
elkaar. Natuurlijk is dit best wennen,
maar niet alle veranderingen zijn nadelig.
Vooral niet de vrijheid die we hier in
Nederland hebben. Het was weer een
leerzame en leuke ochtend
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DE ACTIVITEITEN VOOR APRIL
Maandag 4 april, schilderen van 15.30-16.30 uur in de Badde voor groep 1 t/m 4.
Woensdag 6 april, afsluiting gitaarlessen van 14.30-15.30 uur in de Badde.
Woensdag 6 april, kaarsen maken van 13.30-14.30 uur in de Badde,
voor groep 5 t/m 8.
Woensdag 6 en 13 april, loopfietsclinics van 13.30-14.30 uur op de fietscrossbaan
Klazienaveen, voor groep 1 t/m 4.
Woensdag 6 en 13 april, fietscrossclinics, (tijden zie briefje) op de fietscrossbaan Klazienaveen, voor
groep 5 t/m 8.
Vrijdag 8 april, Jambee voor groep 1 t/m 4 van 14.30-15.15 uur en voor groep 5 t/m 8 van 15.3016.15 uur in de Badde.
Maandag 11 april, schilderen van 15.30-16.30 uur in de Badde voor groep 5 t/m 8.
Dinsdag 19 april, moederdagcadeautjes maken van 15.30-16.30 uur in de Badde, voor groep 5 en 6.
Woensdag 20 april, atletiekmiddag van 13.30-16.00 uur op de atletiekbaan, Ullive, 7825 SC Emmen,
voor groep 5 t/m 8.
Vrijdag 22 april, moederdagcadeautjes maken van 15.30-16.30 uur in de Badde, voor groep 7 en 8.
Vrijdag 22 en 29 april, Streetdance van 13.30-14.30 uur in de Badde, voor groep 3 en 4.
Maandag 25 april, moederdagcadeautjes maken van 13.30-14.30 uur in de Badde voor groep 1 en 2.
Maandag 26 april, moederdagcadeautjes maken van 15.30-16.30 uur in de Badde, voor groep 3 en 4.
Dinsdag 26 april, dansen met peuters en kleuters in de Badde.
Zaterdag 30 april, opening zwembad met spelletjes van 13.30- 16.00 uur in zwembad de Wieke.
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BUSTOCHT VLEDDER
Dinsdag 15 maart vertrokken we om 10
uur met twee bussen naar hotel Brinkzicht
in Vledder. Eerst naar Erica, waar nog een
groot aantal mensen van de Zonnebloem
bij ons in de bus kwamen.
We reden een mooie toeristische route o.a. door Diever, het Dwingelderveld en Wapse, waarbij de
buschauffeur ons allerlei leuke dingen vertelde. Tegen de middag kwamen we op plaats van
bestemming aan, waar we van harte welkom werden geheten door Harry, de hoteleigenaar en
gastheer van deze dag. Nadat de afdelingen allemaal een plaatsje hadden gevonden, begonnen we
eerst met een kopje koffie. Harry gaf een uitleg over het programma, waarna hij ons smakelijk eten
wenste.
Volgens hem allemaal calorie arm. Je komt na een bezoek aan hotel Brinkzicht slanker thuis. Na een
heerlijk 3 gangen diner, konden we de benen nog even strekken. Er werd nog een heerlijke eigen
gebakken appeltaart met slagroom geserveerd, ook calorie arm. Tegen 3 uur begon de muziek en het
cabaret, de stemming zat er al meteen goed in.
Er kwam een beroemd muzikant, die de snaren van zijn harp er van af speelde.
Ook was er een echte sumoworstelaar, die een vrijwilligster uit Erica uitdaagde voor een vecht
partijtje. Ook kwam Sinterklaas nog langs, hij was een beetje verdwaald en aan de late kant, maar
had een goed reden om hier te zijn, namelijk de zwarte pieten discussie. Hier had hij zijn eigen
mening over die hij ons geheel op rijm vertelde. Er werden nog gezellige meezingers gespeeld en
voor we het wisten was de tijd al weer om. Op de terug weg kreeg vlak voor Emmen een van de
bussen pech.
De andere bus was al in Nieuw-Weerdinge met de meeste gasten. Gelukkig konden we een
vrijwilliger bereiken, die ons met zijn vieren daar ophaalde.
Zo kon de andere bus de gestrande mensen uit Erica rechtstreeks naar huis brengen. Het was een
heel spektakel, de politie kwam het verkeer
Regelen, zodat iedereen veilig kon overstappen. Het
werd voor vier personen iets later thuis maar we kunnen
weer terug kijken op een heel geslaagde en gezellige
dag.
De vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling NieuwWeerdinge.
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WAT VINDT U HET BELANGRIJKSTE ERFGOED VAN DE GEMEENTE EMMEN?
Vertel het ons!
De gemeente Emmen laat een kaart maken waarop het belangrijkste erfgoed van de hele gemeente
komt te staan. Het gaat om monumentale gebouwen en bijzondere landschappen, maar ook andere
zaken als oude paden, houtwallen of waterpartijen. En niet te vergeten plekken met bijzondere
gebeurtenissen of historische gebruiken. Met deze kaart kan de gemeente in haar beleid beter
rekening houden met het erfgoed. Bovendien is het erfgoed beter zichtbaar.
Graag nodigen we u uit om te vertellen wat u het belangrijkste erfgoed vindt in onze gemeente. Kom
naar de bijeenkomst en laat het ons horen:
Wanneer:
Waar:

donderdag 7 april 2016
19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Theater Noorderbak, Roswinkelerstraat 81b in Roswinkel

Wat willen we graag van u weten?
Onze vraag aan u is: Welke plekken of gebouwen vindt u belangrijk voor uw buurt of dorp? Waar
bent u trots op? Wat is het verhaal dat deze plekken bijzonder maakt? Mocht u afbeeldingen en
beschrijvingen hiervan hebben, wilt u deze dan meenemen naar de bijeenkomst? De makers van de
kaart hebben dan direct alle informatie bij elkaar.
Aanmelden of meer informatie?
Bureau The Missing Link heeft van de gemeente opdracht gekregen om de kaart op te stellen. U kunt
zich bij hen aanmelden via n.vandenberg@the-missinglink.nl. Kunt u niet komen maar wilt u wel
graag uw favoriete plek of verhaal doorgeven? Dan kunt u dit laten weten via n.vandenberg@themissinglink.nl (indien mogelijk met adres van de plek, een beschrijving en een of meer afbeeldingen).
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider van The Missing Link, Olav
Reijers, 06-21546309 of o.reijers@the-missinglink.nl.

ONTDEK HET PLEKJE
De redactie heeft na aanleiding van de enthousiaste reacties op de
kerstpuzzel besloten een nieuw onderdeel toe te voegen. Oplossingen
kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of
op adres Weerdingerkanaal n.z. 122. De winnaar en oplossing wordt dan
bekend gemaakt in de volgende Streekbode.

Waar is deze foto gemaakt?
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Om de kas van onze vereniging te spekken zullen ook dit jaar
van maandag 11 april a.s. tot en met zaterdag 17 april
a.s.
de leden van volleybalvereniging NIVOC
langs de deuren gaan voor de verkoop van droge worsten.
De prijs: € 2,- per worst.
Hebt u ons gemist?
U kunt de bestelling ook doorgeven
via tel.nr. 522206 (na 19.00 uur)

Wij rekenen
op u !!!
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Kinderhulp op zoek naar vrijwilligers:
Maak samen met ons geluk mogelijk!
Steeds meer kinderen in ons land worden de dupe van financiële
problemen thuis, 1 op de 8 kinderen groeit op in armoede. Dat zijn er
421.000! Nationaal Fonds Kinderhulp wil er zijn voor al deze kinderen en
daarvoor is veel geld nodig. De landelijke collecte 2016 van Kinderhulp
wordt gehouden van 24 t/m 30 april en van 8 t/m 14 mei. We hopen op gulle giften, maar hebben
ook hulp nodig. Vrijwel overal in Nederland is nog dringend behoefte aan extra collectevrijwilligers.
Helpt u mee?
Een fiets, een weekje kamperen, zwemles, sporten of een Sinterklaascadeautje. Dingen die zo
gewoon lijken, maar voor een grote groep kinderen in Nederland niet zijn weggelegd. In ons land
groeien 421.000 kinderen op in armoede.
Hebt u een paar uurtjes tijd? Word dan collectant voor Kinderhulp. Collecteren hoeft echt niet veel
tijd te kosten. U bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt besteden. Samen met de plaatselijke coördinator in
uw wijk of woonplaats overlegt u welke straat/straten u voor uw rekening wilt nemen. Aanmelden
kan bij Annet Wortelboer, telefoonnummer 0521-591265, mobiel 06-21656731 of mail naar:
a.wortelboer@kinderhulp.nl.

BENEFIETFESTIVAL VAN 27 APRIL 2016 TOT 1 MEI 2016
Locatie: HE Timmermanstraat te Nieuw-Weerdinge (Op dit terrein staat de feesttent)
Stichting Dollie 15 houdt zich bezig met de progressieve spierziekte ALS en na het overlijden van
Martijn Doldersum (De man van Staal) op 26 november 2015 hebben wij besloten dit benefietfestival
op te dragen aan de stichting Dollie 15.
Woensdag 27 april 2016 (gratis entree) zullen er vanaf 13.00 uur live optredens zijn van onder
andere: Rene Wanders, Marja Wever, Evert Wolters, Mark Doldersum en vele andere artiesten.
Ook hebben wij deze dag een prijzen verloting door middel van lootjes verkoop.
Donderdag 28 april 2016 vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur (€2,- per kind )
Kinderdisco met onder andere een springkussen, schminken & kinderspelen.
Door de organisatie worden de kinderen voorzien van drinken en iets lekkers.
Vrijdag 29 april 2016 (entree €2,- per persoon) vanaf 19.00 uur live optredens van onder andere Tina
Veerman, Bennie Peters, Monique Heegen, Robin Mink & vele anderen.
Zaterdag 30 april 2016 (entree €2,- per persoon) vanaf 14.00 uur live optredens van onder andere
Duo Picobello, Johan Ensing, Albert Hindriks, Jessy Jay & vele anderen.
Zondag 1 mei 2016 (gratis entree) vanaf 14.00 uur live optredens van onder andere Ray Delando,
Paul Posthuma en regionale artiesten.
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Wij hopen u allen te mogen ontvangen op ons benefietfestival om samen een mooi bedrag te
kunnen doneren aan de Stichting Dollie 15.
Voor vragen kunt u contact opnemen voorzitter J. Wolgen/Poede op het telefoonnummer 0591858351.

HET NOABERHUUS
Zoekt u hulp bij het vinden van de weg in het steeds ingewikkelder wordende doolhof van instanties
en wettelijke regelingen? Of zoekt u gewoon iemand die u ergens thuis mee moet helpen? Neem dan
contact op met het Noaberhuus. Wat kan het Noaberhuus u bieden:
Wat kan het Noaberhuus u bieden:
•

Advies over zinvolle dagbesteding of sportmogelijkheden

•

Meedenken over vragen rond zorg en ondersteuning thuis

•

Informatie over activiteiten en mogelijkheden in uw omgeving

•

Regelen van een maaltijdvoorziening

•

Hulp bij het aanvragen van hulpmiddelen of woningaanpassingen

•

Ondersteuning bij het invullen van formulieren of vragen over uw administratie

•

Kleine klusjes in en rondom huis

•

Vervoer naar ziekenhuis of andere zorginstelling

•

Grofvuil wegbrengen

•

Boodschappen halen

•

Persoonlijke begeleiding

•

Ondersteuning bij het vinden van een andere woning

•

Vervanging van mantelzorg.

Hoe kun je het Noaberhuus bereiken?
per telefoon: 0591-714724
per e-mail: zorg@demonden.info
Of kom eens langs op de spreekuren:
Maandag:

De Badde, Nieuw-Weerdinge
Politie (wijkagent 15:00 – 17:00 uur)
Sedna (13:00 – 17:00 uur)

13:00-17:00 uur

Vrijdag:

De Badde, Nieuw-Weerdinge
Mee Drenthe en Dorpenzorg

09:00 – 12:00 uur
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Zaterdag 9 april 2016

Gymvereniging Amicitia
bij U aan de deur om
KOEKEN te verkopen.
1 koek voor € 2,2 koeken voor € 3,50

U bent ook welkom van 10:00-16:00 om de koeken in de
sporthal te kopen tijdens de opendag van de Mondenhal.
Bellen om te bestellen mag ook: 0625273470/0591522309,
dan komen we de koeken langs brengen.
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PAASMARKT DE BENTETOP
Op zaterdag 19 maart jongstleden hebben we onze
jaarlijkse paasmarkt gehouden op basisschool de
Bentetop. Ondanks het koude weer was het een
gezellige succesvolle markt, met veel leuke
activiteiten waaronder schminken, haren vlechten,
maar ook ouderwets sjoelen en een verloting. Ook
dit jaar zijn er leuke prijzen gewonnen, zoals entree
kaarten voor ponypark Slagharen, een dinerbon bij
Viper en natuurlijk onze superprijs een barbecuebon
voor tien personen gewonnen door Klazien Muller,
juf van groep 3. De prijzen worden mede mogelijk
gemaakt door sponsoren en we willen ze via deze
weg ook hartelijk danken daarvoor. We hopen
iedereen volgend jaar weer te zien.
Vriendelijke groeten van de activiteitencommissie van basisschool de Bentetop.

Teenage Party
Vrijdag 8 april om half 8 in de Jeugdsoos van de Badde.
Disco met een DJ en een grote lichtshow.
Entree 1 euro.
Deze avond is alcoholvrij.
Info. 06 46128733
.
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PRIJZEN ZWEMBAD DE WIEKE 2016
We hebben als bestuur van zwembad De Wieke gesproken
over de prijzen van de abonnementen. Er is de laatste jaren
veel veranderd in de gezinssamenstelling.
Wij zijn ook van mening dat we daar iets aan moeten doen.
Wij hebben altijd een gezinsabonnement gehanteerd.
Gezinsabonnement bestaat uit twee volwassenen en twee
kinderen. Dat was dan samen € 107,50 euro. En alle extra kinderen moeten extra betaald worden.
Nu wordt dat het basis gezinsabonnement. Dit abonnement ziet er als volgt uit:
2 personen, waarvan er minimaal 1 ouder op moet staan. Mag een vader en moeder zijn of vader
met kind of moeder met kind. Het is allemaal mogelijk.
Als het maar twee personen zijn. Het mogen geen 2 kinderen zijn. En alle extra personen worden
hierbij opgeteld. De extra personen zijn inwonend, die op het zelfde adres wonen. U ziet hieronder
hoe het was en hoe het gaat worden.
Entree prijzen 2015:
Gezins-combinatieabonnement Max 4 pers
Extra kind, per kind.
Persoonlijk abonnement
10 badenkaart
Dagkaartje vanaf 3 jaar
Dagkaartje na 17.00 uur

voorverkoop
€ 90,00 euro
€ 7,50 euro
€ 55,00 euro
€ 27,50 euro
€ 3,30 euro
€ 1,65 euro

seizoen
€ 107,50 euro
€ 10,00 euro
€ 65,00 euro

Entree prijzen 2016:
Basis-gezinsabonnement: (2 pers)
Extra persoon. (thuiswonend)
Persoonlijk abonnement
10 badenkaart
Dagkaartje vanaf 3 jaar
Dagkaartje na 17.00 uur

voorverkoop
€ 75,00 euro
€ 7,50 euro
€ 55,00 euro
€ 27,50 euro
€ 3,30 euro
€ 1,65 euro

seizoen
€ 90,00 euro
€ 10,00 euro
€ 65,00 euro

Voor een gezin met 2 kinderen is het abonnement nu net zo duur als het vorige seizoen. Voor
samengestelde gezinnen veranderd er het een en ander. We hopen natuurlijk dat u ook weer gebruik
gaat maken van de abonnementen. Een abonnement is voordeliger dan steeds losse kaartjes te
kopen. Voor de minima in ons dorp is er tevens de mogelijkheid om via de participatie webshop van
de gemeente Emmen een abonnement te bestellen. www.participatiewebshop.nl/emmen. Ook
kunt u hier de zwemlessen bestellen Er is ook de mogelijkheid om uw kind te laten zwemlessen via
het sportfonds. Daar kunt u 225 euro uit krijgen om uw kind te kunnen laten zwemlessen. U kunt zich
hiervoor in verbinding stellen bij Mark Nicolai van de Brede School. Telefoon nummer: 06-15036750.
En zo promoten zij weer de sportactiviteiten.
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Zwemlesbetaling vooraf per gehele periode
De zwemleskaarten dienen in één keer betaald te worden op de dag van opgave.
Voorwaarden voor deelname aan de zwemlessen (en eventueel het zwemexamen):
ingevuld inschrijfformulier zwemles (te verkrijgen in de badmeesterpost)
zwemlesbetaling ineens voor de gehele periode
geldige zwemleskaart (te ontvangen na betaling zwemlessen)
geldig abonnement
minimaal 5 jaar oud op 30 april 2016
Bij instroming later in het seizoen wordt het gehele seizoen in rekening gebracht.
Zwemlessen die u mist vanwege vakantie en/of ziekte kunnen niet worden ingehaald.
Kosten zwemlessen in 2016:
Zwemles A
3 x per week 30 minuten:
Zwemles B
1 x per week 45 minuten:
Zwemles C
1 x per week 45 minuten:
Red mijn vriendje 1
1 x per week 45 minuten:
Red mijn vriendje 2
1 x per week 45 minuten:

€ 85,00
€ 42,50
€ 42,50
€ 42,50
€ 42,50

De betaling voor zwemlessen geldt voor lessen gedurende het gehele seizoen 2016.
Voor eventuele vragen over bovenstaande kunt u tijdens de voorverkoopdagen bij ons terecht. Voor
vragen van het zwemlessen zal de badmeester ook aanwezig zijn.
We willen ook even stil staan bij het feit dat er een aantal reclameborden houders zijn gestopt. Dat
betreuren wij ten zeerste. We hopen dat er nieuwe bedrijven zijn die ons zwembad willen sponsoren
door een bord op te hangen. We kunnen best nog een aantal borden gebruiken. Hebt u hier
interesse voor? Wilt u meer informatie? Of wilt u info over de prijzen? Dan mag u zich melden bij
onze penningmeester Monique Bos. Of mailen naar zwembaddewieke@live.nl. Zij kan uitleg geven
hoe dit in zijn werk gaat. We hopen dan ook op veel nieuwe aanmeldingen binnen te krijgen. We
kijken uit naar een leuk en gezellig zwemseizoen!!!
Email: zwembaddewieke@live.nl
Website: www.zwembaddewieke.nl
Het bestuur van zwembad de Wieke.
Voorzitter:
Derk-jan Smith
Secretaresse: Brenda Timmerman
Onderhoud: Anno Schimmel

Vice voorzitter:
Penningmeester:
Pr Coördinatie:

Carla Neef
Monique Bos
Henri Ensing

Voorverkoop dagen abonnementen:
Donderdag: 7 april 2016 van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Zaterdag: 16 april 2016 van 10.00 uur tot 14.00 uur.
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STICHTING HISTORISCH NIEUW-WEERDINGE

Deze foto kregen wij uit de erfenis van de familie Zefat. Wie kent deze mensen nog. Het lijkt een
reisclub te zijn of iets dergelijks.
Er zijn nog veel meer foto’s. Wie heeft deze familie goed gekend en wil ons helpen de namen erbij te
vinden?
Reacties naar vriessoer@kpnmail.nl of tel: 0591-521367
U hebt het goed gezien. We zijn een Stichting geworden en kunnen nu optreden als een
rechtspersoon. Er is een akte opgemaakt bij de notaris en we staan ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.
Het bestuur bestaat uit: Ab Kruit: voorzitter. Gea Soer: secretaris. Henk de Vries: penningmeester.
Tieme Idema en Jans Hilgen zijn lid.
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 16 april naar:

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 9 ronden + 3 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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