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NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE
Het seizoen voor zwembad de Wieke is na 4 maanden
alweer ten einde. De opening van het seizoen, waarbij
ook wethouder Arends aanwezig was, vond plaats onder
een stralende zon.
Die stralende zon bleef het zwembad enige tijd gunstig gezind. Daarna werd het een zeer
wisselvallige periode, waarbij zon en regen elkaar in hoog tempo afwisselden. En zo bleef het tot 4
september, de sluitingsdag. Dat grillige weer is van grote invloed geweest op het totaal aantal
bezoekers en de kioskverkopen. Desondanks kan ook dit seizoen weer positief worden afgesloten.
Dat is mede mogelijk gemaakt door alle gebruikers, de club van 50 deelnemers, de sponsoren en de
donateurs. En natuurlijk niet te vergeten: alle vrijwilligers die ons zwembad op alle mogelijke
manieren hebben geholpen. Want zonder de inzet van deze vrijwilligers kan het zwembad niet in
stand worden gehouden. Wij hopen volgend seizoen dan ook weer een beroep op jullie te mogen
doen. En natuurlijk op de eventuele nieuwe vrijwilligers, want die blijven helaas voor ons zwembad
altijd nodig.
En ondanks dat het zwemseizoen is afgelopen, wordt het terrein rondom de baden nog eenmaal
geopend en wel op 10 september, aanstaande zaterdag. Het zwembadbestuur is gevraagd om het
zwembadterrein beschikbaar te stellen voor een rommelmarkt, een rommelmarkt georganiseerd
door 't Koppeltje. Waarbij een deel van de opbrengst van deze dag door ’t Koppeltje aan het
zwembad geschonken zal worden. Het bestuur is uiteraard zeer blij met dit geweldige initiatief. We
wensen de organisatie heel veel succes en hopen u allen te zien op de rommelmarkt.
Het zwembadbestuur
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
11 september
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
18 september
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Terpstra Emmen
Baptisten gemeente de Open Poort:
11 september
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. K. Remmelts
18 september
Tijd: 9.30 uur, voorganger ds. Pflaum
Gastendienst/startzondag

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.

(koopje)
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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------(koopje)
Voor al uw tuinfilters in verschillende diameters: 63-75-90-110mm. Tel. 06-28763778
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(koopje)
Waterbron: Nu uw eigen waterbron in uw tuin of paardenbak?? Nu goedkoper dan u denkt. Bel voor
informatie naar Harrie Hoesen 06-54973106
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OPEN DAG
24 september 2011

Tijd: 10:00 – 12:00 uur
Locatie: De Badde, 1e Kruisdiep OZ 9, tel: 0591-521733
Tijdens de open dag kunt u uw kind ook alvast aanmelden bij de
peuterspeelzaal.
Tevens is er voor de peuters een sponsorloop om zo, door middel van
spelletjes, geld op te halen voor nieuw speelgoed en leuke
activiteiten!
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Persbericht
Nieuw-Weerdinge, augustus 2011

Wensboom op Country & Pumpkin Fair voor Orange
Babies
Wil je een wens doen voor jezelf of iemand anders? Dan kan dat tijdens 16e editie van de Country
& Pumpkin Fair 2011, 16,17 & 18 september. De prachtige grote beukenboom op het evenementen
terrein wordt omgetoverd tot een speciale wensboom met als doel geld in te zamelen voor de
stichting Orange Babies die zich inzetten voor hiv-geïnfecteerde moeders en baby’s in
Afrika. Wensbomen komen over de hele wereld voor in verschillende religies en tradities. Linten en
lapjes stof worden om een beukenboom gebonden na het doen van een wens. Tijdens de Country
& Pumpkin Fair kun je een lint kopen, om de boom binden en een wens doen. Het volledige bedrag
gaat naar Orange Babies.
Orange
Orange Babies en de Pompoenerie hebben een aantal dingen gemeen, dat is
natuurlijk de kleur oranje! Daarnaast staat de pompoen symbool voor
vruchtbaarheid, wat staat voor nieuw leven en dit is precies wat Orange Babies
nastreeft. “We vinden we het een fantastische stichting die nieuwe deuren
opent voor de moeders en de baby’s met een hiv infectie in Africa”, zegt
Tineke Huizing, eigenaresse van de Pompoenerie. “We willen graag wat doen
om deze moeders en baby’s te steunen en ze mede helpen een toekomst te
geven”.

16e Country & Pumpkin Fair 16, 17 & 18 september
Love, Living, Landlife is het thema van de 16e Country & Pumpkin Fair die
16,17 & 18 september 2011 georganiseerd wordt rond de Pompoenerieboerderij in Nieuw-Weerdinge. Tijdens de Country & Pumpkin Fair laten we de
bezoeker genieten van het buitenleven. Met meer dan 80 inspirerende standhouders met landelijke
producten op het gebied van wonen, lifestyle, tuin, beauty & fashion is het weer genieten. Nieuw
dit jaar is het 'Workshop Walhalla' waar de bezoeker zich naar hartelust uit kan leven op diverse
creatieve workshops. Ook op catering gebied is het smullen geblazen. Er zijn o.a. heerlijke
pompoengebakjes, pompoensoep en verse muntthee. Dit alles met live achtergrond muziek. Wij
zorgen ervoor dat alle zintuigen worden geprikkeld!
Voor meer informatie over dit evenement gaat u naar: www.countryenpumpkinfair.nl
EINDE BERICHT

Extra informatie voor redactie:
Orange Babies
www.orangebabies.nl
Country & Pumpkin Fair
Datum: 16, 17 & 18 september 2011
Locatie: Pompoenerie, Weerdingerkanaal n.z. 114, Nieuw-Weerdinge (Dr)
Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur
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Entree: 6,50 euro p.p. inclusief programmaboekje en parkeren, kinderen tot 12 jaar gratis (onder
begeleiding), Parkeren: gratis
Voor meer informatie of foto’s betreffende de Country & Pumpkin Fair kunt u contact opnemen
met:
De Pompoenerie, Tineke Huizing, Weerdingerkanaal n.z. 114, 7831 HH, Nieuw-Weerdinge (Dr.)
T 0591-521238, M 06-28276843, info@pompoenerie.nl, www.pompoenerie.nl
www.countryenpumpkinfair.nl

KATARINA VERMEULEN IN DE GROTE KERK
EMMEN - Zangeres Katarina Vermeulen geldt als een van de grootste talenten in de Nederlandse
popmuziek. Ze viel voor het eerst op in de hommage tour gewijd aan Bram Vermeulen, haar
overleden vader. Ze treedt op vrijdag 16 september op in de Grote Kerk aan het Marktplein in
Emmen.
Sinds de release van haar eerste cd Walk with me met zelfgeschreven Engelstalige songs treedt
Katarina Vermeulen regelmatig op met haar eigen werk. Muzikaal gezien kiest ze andere wegen dan
haar vader. Ze schrijft en zingt in het Engels en bewandelt muzikale paden als rock, blues, folk en
country.
Met haar veelzijdige stem, eigenzinnige songs, gedurfde arrangementen en haar persoonlijke
presentatie windt ze iedereen om haar vinger. Samen met Alan McLachlan (snaarinstrumenten/zang)
en Ralph Brink (contrabas/zang) staat Katarina Vermeulen garant voor een muzikale avond van
internationale allure.
Het optreden in de Grote Kerk begint om 20.30 uur. De zaal is open om 19.45 uur.
Kaarten zijn te koop via de website www.andersemmen.nl en bij het Toeristisch Informatie Punt (TIP)
in Emmen (naast de dierentuin).
Met vriendelijke groet,
Henk Kroezen
MenZ en Media bv
Nijbracht 120, 7821 CE Emmen
Tel. 0591 645 351
Mob. 0629 50 21 40
henk@menzenmedia.nl
www.knooppuntnetwerk.nl
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Muziekavond 1 oktober 2011
In “de Badde” te NieuwNieuw-Weerdinge

Met medewerking van

Shanty en
amusementskoor ’tKompas
in samenwerking met

Accordeongroep Con Affetto
Aanvang 20.00 uur
Entree € 2,00 inclusief 1 kop koffie of thee
Kaarten verkrijgbaar in de Badde.
Let op vol is vol !!!
Zaal open vanaf 19.00
uur
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?
Kom dan zaterdag 17 september 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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Wandelen in Nieuw-Weerdinge
Op zaterdag 10 september wordt in Nieuw-Weerdinge een wandeltocht georganiseerd, verdeeld in 3
routes. Te weten 4,5km; 9km en 15km. Vanuit het dorpsteam is een groepje vrijwilligers bereid
gevonden 3 routes uit te zetten in en om het dorp. Dit heeft geresulteerd in drie wandelroutes die
dus zaterdag 10 september gelopen kunnen worden. De start van alle drie de routes vindt plaats
vanuit de Tramhalte en ook de finish is bij de Tramhalte. Op de routes van 9 en 15km zijn rustpunten
ingebouwd waar iets gedronken kan worden. Wij hopen op een grote opkomst voor deze tochten
en nodigen u dan ook van harte uit om mee te lopen op één van de drie routes. Doe stevige
schoenen aan, want niet alle uitgezette paden zijn verhard ze lopen ook door de nieuw aangelegde
natuurgebieden in ons dorp.
De start van de drie routes is dus zaterdag 10 september 2011 tussen 10 en 12 uur bij de Tramhalte
aan het Weerdingerkanaal ZZ 1 te Nieuw-Weerdinge. Voor de minder bekenden, dit is op de hoek
van Tramwijk en het Weerdingerkanaal ZZ.

Openingstijden praktijk:
Maandag
9.30 - 14.30 uur
Dinsdag
19.30 - 21.00 uur
Woensdag 9.30 - 14.30 uur of ambulant
Donderdag 19.30 - 21.00 uur
Vrijdag
9.30 - 13.00 uur
Voeten verdienen uw aandacht
Wanneer u zich realiseert hoeveel kilometers u in uw leven door uw voeten wordt gedragen, dan is dit zeker geen loze kreet. U kunt te
maken krijgen met allerlei ongemakken zoals eelt, likdoorns en ingroeiende nagels. U kunt relatief eenvoudig zelf een aantal van deze
ongemakken aan uw voeten voorkomen of verhelpen door het volgen van een aantal tips. Deze tips kunt u vinden op onze website.
•
•
•
•
•
•

Ingeschreven in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP 8533)
Gediplomeerd lid ProVoet
Ook voor diabetische en reumatische voet (vergoeding zorgverekeraar mogelijk, afhankelijk van uw polis)
Verkoop van voet-, en beenproducten, nagellakken, gezichtsverzorgingsproducten, massageolieën, Sun Care producten en
Bad&Douche producten.
Icareleden ontvangen op vertoon van een geldige ledenpas 2011, 10% korting op een pedicurebehandeling
Huisbezoek is alleen mogelijk op woensdag tussen 9.30 – 14.30 uur, dit kost € 3,50 extra.

Nieuw in onze praktijk.
Gezichtsbehandelingen* (dieptereiniging, scrub, masker, gezicht-, en halsmassage, eyelifting serum en een dag en nachtcrème) € 17,50
Gezichtsbehandeling incl. epileren en of harsen vanaf € 22,50 tot € 27,50
Bodyscrub en bodypakking en massages.
*Wij doen geen acnèbehandelingen en verwijderen geen gerstekorrels
Onze nieuwsbrief met tips, kortingsbon en aanbiedingen ontvangen? Schrijf u in via de website www.pedicuresalonjelliesuper.nl
Voor afspraken 0591-795447 b.g.g. 06-48886343 (bij geen gehoor voicemail inspreken, u wordt dan teruggebeld)
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Leefbaarheidsfonds Lefier
stimuleert Burendag
Lefier stimuleert regelmatig leuke
initiatieven uit buurten en wijken met een
bijdrage uit het leefbaarheidsfonds. Op 24
september staat dit jaar de landelijke
Burendag gepland! Een initiatief van het
Oranjefonds en Douwe Egberts die Lefier
toejuicht en wil stimuleren door bewoners te
attenderen op het Leefbaarheidsfonds.
Leefbaarheidsfonds
Lefier levert graag een bijdrage aan de leefbaarheid van wijken en dorpen in ons werkgebied. Eén van
de budgetten die hiervoor beschikbaar is, is het zogenaamde Leefbaarheidsfonds. Lefier vindt de
burendag een prachtig initiatief en attendeert bewoners op dit fonds. Hebben zij een aanvraag gedaan
bij het Oranjefonds, maar is de pot al leeg of is de bijdrage niet toereikend voor de activiteit? Dan
kunnen zij een bijdrage aanvragen bij het Leefbaarheidsfonds van Lefier. De aanvraag moet wel
voldoen aan de gestelde criteria (zie kader hieronder).
Burendag
Op 24 september viert Nederland voor de zesde keer Burendag. In 2010 deden in heel Nederland
maar liefst één miljoen mensen mee! Samen ondernamen zij allerlei activiteiten die de buurt leuker
maakten en hen nader tot elkaar brachten. Burendag wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september
gevierd. Het Oranjefonds stelt maximaal € 500 beschikbaar per burenactiviteit. Dit jaar is het ook
mogelijk om geld aan te vragen bij het Oranje Fonds als je Burendag op 23 of 25 september viert. Kijk
voor meer informatie op www.oranjefonds.nl
Nieuwsgierig?
Bel voor meer informatie ons gratis nummer 0800 - 9 666 266 en vraag naar een bewonersparticipant
of schrijf ons: Lefier ZuidoostDrenthe, Postbus 20.000, 7800 PA Emmen.

Criteria Leefbaarheidsfonds Lefier
-

De aanvragers wonen of werken in wijk, dorp, buurt of complex van Lefier.
Bij de aanvraag moet duidelijk zijn wat het doel of effect is van de activiteit.
In de aanvraag is duidelijk aangegeven op welke wijze bewoners worden betrokken bij de
uitvoering of realisatie van de activiteit en de mate van zelfwerkzaamheid.
De activiteit heeft een eenmalig karakter en heeft geen structurele financiële consequenties.
Structurele bijdragen, zoals personeels- en huisvestingskosten zijn niet mogelijk.
De activiteit kan niet worden uitgevoerd binnen de taken en werkzaamheden van de bestaande,
binnen de wijk, buurt, dorp of complex werkzame instellingen en organisaties.
Onderhoudswerkzaamheden voor Lefier-complexen of gebouwen van externe organisaties
vallen buiten dit fonds.
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GLASVEZEL BRENGT DE TOEKOMST DICHTERBIJ VOOR EMMEN – DE MONDEN

29 augustus 2011, Emmer-Compascuum – Reggefiber is bezig met een onderzoek naar de
belangstelling voor een glasvezelnetwerk in Emmen - De Monden. De kernen die in de
vraagbundeling meegaan zijn Emmer-Compascuum en Nieuw-Weerdinge. De aanleg van glasvezel
vergt enorme investeringen. Daarom komt glasvezel in eerste instantie eerst in gebieden en steden
waar de bewoners dit nieuwe netwerk enthousiast omarmen en daadwerkelijk gaan gebruiken. Zegt
30% van de huishoudens voor 19 november ‘ja’ tegen glasvezel dan gaat het er daadwerkelijk
komen. Glasvezel wordt ook wel het netwerk van de toekomst genoemd, maar wat houdt dat precies
in?
Tijd voor een nieuw netwerk
De huidige koperen kabelnetwerken werden zo’n dertig jaar geleden aangelegd toen internet en
digitale tv nog niet bestonden. Inmiddels versturen en ontvangen we enorme hoeveelheden data en
het zal niet lang meer duren voordat het bestaande netwerk de grenzen van z’n capaciteit bereikt.
Op dit moment zijn kabelmaatschappijen al aan het schrappen in het zenderaanbod om voldoende
capaciteit, oftewel bandbreedte, over te houden voor digitale tv. Bovendien loopt de snelheid van de
verbinding merkbaar terug als meerdere mensen in huis of in de straat tegelijkertijd tv-kijken of
internetten. De huidige situatie laat zich vergelijken met een tweebaansweg die vastloopt door het
steeds maar groeiende verkeer. Glasvezel daarentegen heeft een haast onbeperkte capaciteit en
biedt honderden rijbanen waarop alles en iedereen onbelemmerd kan doorstromen.
Glasvezel werkt met de snelheid van het licht
Anders dan op de koperen kabel worden digitale signalen omgezet naar licht. En omdat glasvezel
volledig transparant is, reist de informatie dan ook met de snelheid van het licht. Dat maakt internet
sneller dan ooit, waarbij het verzenden van data net zo snel gaat als het ontvangen ervan. Het up- of
downloaden van zware bestanden zoals films, fotoalbums of presentaties is dan ook geen enkel
probleem meer.
Echt glasvezel
Ook veel kabelmaatschappijen praten over glasvezel of over ‘fiber’. Daarmee bedoelen ze het
glasvezelnetwerk tot aan de wijkcentrale. De verbinding van deze centrale tot in de meterkast blijft
echter van koper, zodat de voordelen van glasvezel niet uit de verf komen. Glasvezel tot in de woning
wordt uitsluitend aangelegd door Reggefiber die glasvezel in heel Nederland uitrolt.
Nieuwe mogelijkheden
Deze ongekende snelheid, gecombineerd met de haast oneindige capaciteit, opent niet alleen de
deur naar tv met glashelder beeld in HD of zelfs 3D, maar ontsluit ook een wereld aan nieuwe
mogelijkheden op het gebied van werken, leren, communiceren en ontspannen. Denk bijvoorbeeld
aan beeldbellen, waarbij zorg op afstand mogelijk wordt. Niet alle mogelijkheden zijn al beschikbaar
of zelfs al bedacht, maar één ding is zeker: met glasvezel is Emmen - De Monden in één keer
aangesloten op de toekomst.
Meer informatie is te vinden op: www.eindelijkglasvezel.nl/emmen-demonden.
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GREPEN UIT HET VERLEDEN
Middenstand in Nieuw-Weerdinge.
In streekbode nr.22 ben ik geëindigd bij het Weerdingerkanaal n.z. 84.
We gaan verder met Weerdingerkanaal n.z. 91, hier woonde Geert Bosklopper de laatste
turfhandelaar van Nieuw-Weerdinge. Op n.z. 92 woonde voor de tweede wereldoorlog aannemer
Gerrit Jager (later n.z. 55 )
Verder woonden er J.M. Rozema electrisch installateur en H. de Roos voormalig bakker (later
vertegenwoordiger bakkerij artikelen) het huis is afgebroken.
Op n.z. 93 was de slagerij van de fam. Knoop gevestigd, korte tijd hebben hier Wiering en Visser een
slagerij gehad. Vanaf 4 december 1972 heeft Jan Meems hier nu een slagerij. Op n.z. 94 is J
Rozema in 1-6-1936 begonnen als electrotechnisch installateur en waterfitter.
Ook heeft Joh. Soer hier textiel en galanterie verkocht, in april 1957 is hij verhuisd naar n.z. 155.
Tevens heeft A de Vries hier een levensmiddelenzaak gehad en Willie van der Veen een kapsalon.
Op n.z. 96 was Jan Huising molenaar en kruidenier. In de zeventiger jaren had Klaas Aalderink hier
een groente en fruitzaak. Foto is genomen van Weerdingerkanaal n.z. 93 slagerij Knoop. Je ziet
links op de foto een transportfiets met korf hierin bracht de slager en ook de bakker bestellingen
rond. De oude tijd herhaald zich, nu 2011 is het weer mode boodschappen te doen in een korf voor
op de fiets. reactie 521703 B.B.
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JONGERENUITWISSELING
Donderdag 28 juli was het weer zover, 27 jongeren uit
Litouwen, Bulgarije, Slovenië, Italië en Noorwegen en
Nieuw-Weerdinge kwamen bijeen in MFC “De Badde”
voor een jongerenuitwisseling. Dit jaar was het thema
‘vrijwilligerswerk’, voor dit thema is gekozen omdat 2011
het Europees jaar van de vrijwillger is. Daarnaast hebben
wij gekozen voor dit thema omdat veel verenigingen en
voorzieningen in Nieuw-Weerdinge draaien op
vrijwilligers. Zonder vrijwillgers zou ons dorp er heel
anders uitzien. We wilden een vergelijking maken met
andere landen en de deelnemers laten inzien wat
vrijwilligerswerk precies inhoud en hoe belangrijk het eigenlijk is.
In workshops werd in gemengde groepen aan het thema ‘vrijwilligerswerk’ gewerkt. Elke groep had
een eigen thema, zo hadden we: maatschappij zonder vrijwilligers, mogelijkheden voor jongeren,
internationale vrijwilligersorganisaties en Europese Unie & vrijwilligers. Zo kun je bijvoorbeeld
denken aan jongeren die vrijwilligerswerk doen in een ander land dan hun eigen land binnen Europa
maar ook in organisaties als het Rode kruis, Wereld natuur fonds, Green Peace etc. Jongeren gingen
in hun eigen groepen over deze onderwerpen discussiëren, hoe waren deze zaken in hun land
geregeld en gingen creatief aan de slag in hun groep. De groepen presenteerden aan het eind van
het project de zaken die ze hebben besproken. Het resultaat werd gepresenteerd in de vorm van
theater, zang of een collage. De bedoeling was dat aan het einde van de rit het duidelijk zou worden
hoe het er in de andere landen aan toe gaat en wat de mogelijkheden zijn voor jongeren om zelf
actief te zijn als vrijwilliger.
Een project zonder vrijwilligerswerk is natuurlijk mislukt als men zelf niet iets aan vrijwilligerswerk
heeft gedaan. Op diverse plaatsen werd door onze jongeren de handen uit de mouwen gestoken.
Dieren in de dierenweide werden verzorgd, zwerfafval werd opgeruimd, de speeltoestellen bij het
zwembad kregen een schoonmaakbeurt en rondom ‘de Badde’ werd ook alles aangeveegd en
schoongespoten. Zo werd men bewust wat vrijwilligers in Nieuw – Weerdinge bezig houdt.
[foto vrijwilligerswerk]
Ook werden de groepen dagelijks aan het werk gezet met het maken van blogs. Elke nationale groep
ging hun belevingen en hun blik van de dag omzetten naar een verslag en zo werden de blogs
gemaakt. In de blogs werden verschillende dingen verteld. In een blog kun je alles vertellen,
voornamelijk dingen die veel impact hadden op de groep maar ook leuke anekdotes. Ook is een blog
een manier om te reflecteren en gezamenlijk de dag door te nemen. Link blogs:
www.valor2011.blogspot.com
Om een dieper inzicht te krijgen in de verschillende culturen werd er bijna dagelijks voor een
interculturele avond gehouden. Elk land kreeg de gelegenheid om voor een culturele avondmaal te
zorgen en invulling aan de avond te geven, d.m.v. verschillende activiteiten, je kunt bijvoorbeeld
denken aan spellen, een quiz of een traditionele dans.
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Ook werden de diverse uitstapjes weer gemaakt. We zijn een morgen te gast geweest op het
Gemeentehuis in Emmen. Wethouder Nynke Houwing heeft ons het een en ander verteld over de
gemeente Emmen, vrijwilligerswerk in de gemeente en hoe de gemeente de vrijwilligerswerkers
ondersteund. Na deze presentatie werden we rondgeleid door het gemeentehuis en als afsluiting
stond ons een goedverzorgde lunch te wachten. [foto gemeentehuis]
Daarnaast gingen we met z’n allen naar het C’est La Vie festival in Emmen, werd de spiertjes
losgemaakt met een fietstocht naar Duitsland en natuurlijk Amsterdam mocht niet ontbreken. Dit gaf
de mogelijkheid om elkaar op een andere manier te leren kennen en daarnaast ook nog een stukje
Nederland te zien. [foto emmen]
Onze dank gaat uit naar het “Youth in Action Programme” van de Europese Unie, werkgroep
internationale betrekkingen van de gemeente Emmen, MFC de Badde en onze partnerorganisaties.
Behalve het ontvangen van een groep jongeren in Nieuw-Weerdinge hebben we ook deelgenomen
aan een ander uitwisselingsproject in Macedonië. Van 20 tot en met 27 juni heeft een groep met
jongeren uit Nieuw-Weerdinge deelgenomen aan een project in Krusevo, Macedonië. Daar vond
een uitwisseling plaats met jongeren uit Macedonië, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, Servië
en Nederland. Dit project ging over ecologie en werd middels workshops stilgestaan hoe we onze
aardbol kunnen beschermen. We hebben nagedacht over hoe we ons energieverbruik terug kunnen
dringen, hoe we ons waterver- bruik verminderen en hoe we onze afvalstroom slim kunnen
hergebruiken.
[groepsfoto + foto NL groep Macedonië]
Deze beide projecten zijn mede tot stand gekomen dankzij het Youth in Action programma. Youth in
Action geeft subsidie en ondersteuning aan Europese projecten voor jongeren. Youth in Action wordt
uitgevoerd door de afdeling Internationaal van het Nederlands Jeugdinstituut. www.youthinaction.nl
[logo – youth in action / YiA]
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CLOP ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2011
Nog een paar dagen en het muziekfestijn CLOP gaat beginnen.
Zoals eerder gemeld is deze op zaterdag 10 september a.s. aanvang 19.00 uur op het Beertaplein.
De toegang is zoals vanouds gratis.
Het programma is geheel rond en de volgende bands gaan voor u optreden
•
CLONQ
•
SANDWICH
•
APPENDIX
•
CHADSTONE
•
SHADOWS BEYOND
Alleen Shadows Beyond is een oude bekende maar de rest zijn allemaal nieuw in het programma.
Daarnaast zijn het ook nog beginnende bands die op deze avond de benodigde podiumervaring op
kunnen doen.
Verder kunt u vanaf 17.00 uur terecht op het plein voor de heerlijke broodjes beenham, worst en
hamburger van slagerij Jan Meems en tijdens de optredens is ook Wien van Rien weer present in
gezelschap van een kok die verschillende lekkernijen voor u klaar maakt.
We hopen dat de weergoden ons gunstig zijn gestemd en dat het weer een gezellige avond wordt.
Graag tot zaterdag 10 september !
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MOTORRIJDERS STEUNEN HOSPICE MET OPEN TOERRIT
EMMEN - MTC De Hondsrug houdt op zaterdag 17 september voor het tweede achtereenvolgende
jaar een Open Toerrit. De gehele opbrengst komt ten goede aan het hospice ‘t Huis van Heden in
Emmen. Voor deze Vier Merentocht kan iedere motorrijder zich inschrijven. Het inschrijfgeld
bedraagt 7,50 euro.
Het hospice ’t Huis van Heden is opgezet voor mensen, die geen hoop meer op genezing hebben en
in hun laatste levensfase verkeren. Als de verzorging van de stervende te zwaar wordt voor de naaste
omgeving, biedt het hospice een uitstekend alternatief. Voor het exploitatietekort van ruim 25.000
euro per jaar is het hospice volledig afhankelijk van giften en donaties.
De start van de toerrit is tussen 9.30 uur en 10.30 uur bij Motorhuis Bakker in Nieuw-Weerdinge. Alle
deelnemers worden ontvangen met koffie en koek. De iets meer dan 200 km lange Vier Merentocht
voert door Duitsland en biedt een overdaad aan natuurschoon, mooie weggetjes en natuurlijk een
aantal meertjes waar ook de inwendige mens verzorgd kan worden.
Het is mogelijk zich van te voren al aan te melden bij MTC De Hondsrug (info@mtcdehondsrug.nl)
Met vriendelijke groet,
Henk Kroezen - Tel. 0591 645 351

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 10 September is er dansen in de Badde.
U kunt er stijldansen, oude dansen en country dansen.
Aanvang 20.00 uur
U bent van harte welkom.

NATIONALE ZIEKENDAG DE ZONNEBLOEM
Ieder jaar, op de tweede zondag van september is het Nationale Ziekendag. Een dag waarop we extra
aandacht geven aan zieken en gehandicapten.
Weet u iemand die langdurig ziek is of gehandicapt en vindt u dat die in het zonnetje gezet moet
worden? Geef het dan aan ons door. Deze zo spoedig mogelijk
Alvast bedankt. De vrijwilligers van de Zonnebloem 0591-521785
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GEACHTE INWONERS VAN NIEUW WEERDINGE
Inmiddels hebben wij de wandel 4 daagse in Ter Apel gelopen met een grote groep deelnemers. Het
was heel gezellig en de deelnemers zijn goed over de finish gekomen.
Als organisatie willen wij de volgende sponsoren bedanken:

•

Global Trading

* Partycentrum Viper

•

Hilgen Bolk Installatietechniek

* Vishandel Jurrie Hobers

•

Garage Grooten

* Nagelstudio Jolanda

•

Loonbedrijf Groenwold

* Autohandel Klinker

•

Autobedrijf Rick Zwiers

* Kapsalon Klarianke

•

Mebofloor

* Kloppenburg textiel

•

Postmus administratie

* Wachtmeester woninginrichting

•

Remmont

* Tiptop car cleaning

•

RM kart racing

* Mulder tuinmeubelen

•

GH Bouw

* Handelsonderneming Tjeerdsma

•

Fuhler metselwerken

* Bakkerij Bos

•

Tieks Tweewielers

* Kadoshop Hebbeding

•

Garage Tjeerdsma

* Schoonheidssalon Belinda

•

Kapsalon Trendy

* Pompoenerie

•

Drukkerij Abbes Hummel

* Elan

•

Schadebedrijf Rengers

* Schoonmaakbedrijf van Oosten

•

Salvador bestratingen

* Kapsalon All for You

•

Eco keukens

* Hoveniersbedrijf Johan Otten

•

Fietsenhandel Pals

* Tiems bouwbedrijf

•

Jellie Super pedicure

* Direkt vastgoed

•

Siersmederij vd Heide

* Kring apotheek aan de markt

•

Spar Stevens

* Rien Prinsen

•

Tramhalte

* `t Stoepje

•

XXL belettering

* Slagerij Meems

Hierbij willen wij en de deelnemers de sponsoren hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
`t Koppeltje.

17

De Streekbode - 7 september 2011

DORPSCAFE ADEMT MUZIEK
ROSWINKEL
Muziek, daar draait het allemaal om in café De Harmonie in Roswinkel, dat binnenkort zijn deuren
heropent.
Wij, Marga en Berry Lelijveld gaan in het dorpscafé aan de Roswinkelerstraat muzieklessen
verzorgen voor iedereen. De ongedwongen sfeer nodigt uit om heerlijk muziek te maken en voor een
eventuele toehoorder, welke onder het genot van een "bakkie koffie", gewoon lekker kan luisteren
naar mensen die muziekles krijgen.
Wij hopen dat we binnen twee jaar een 'loeigezellig' bedrijf hebben waar iedereen zich thuis voelt.
Het moet hier weer gaan bruisen!
Zo'n drie jaar geleden kochten wij het uit 1896 daterende café De Harmonie. Het was een
horecapand dat enige opfrissing wel kon gebruiken. Op het moment dat wij het gekocht hadden, was
het bedrijf al enkele jaren dicht. We wisten dat de toestand van het pand niet best was, maar onze
verwachtingen werden helaas overtroffen.
We hebben het pand inmiddels flink opgeknapt. Zo heeft het gebouw naast een flinke nieuwe
verflaag ook een nieuw dak gekregen, is de complete vloer vervangen en zijn de toiletten aangepakt.
Het is een pand met karakter, daar zijn we voor gevallen.
Wij kwamen ongeveer drie jaar geleden in Roswinkel terecht, vanuit een tijdelijke overstap naar het
algemeen- en speciaal onderwijs. Voor deze periode hebben we jarenlang een privé-muziekschool
gehad, heeft Berry aan de stedelijke muziekschool in 's-Heerenberg gewerkt en is hij dirigent
geweest van verschillende orkesten.
In september starten we met lessen voor saxofoon, klarinet en accordeon. Daarnaast willen wij een
speciale aanvangscursus saxofoonles voor groepen beginnen met een zeer scherpe lesprijs.
In het najaar start zo mogelijk ook een theater- en musicalklas. Hierin staan zang en theater centraal.
Ongedwongenheid en plezier staan bij ons voorop. Muziek maken tijdens een les en even later als
solist op
het podium staan, een cd-opname maken of met een band meespelen.
De leslocatie biedt voor de leerlingen hier de mogelijkheid. De muzieklessen hebben veel variatie.
Naast een veelzijdige opleiding waarbij er met veel verschillende muziekstijlen wordt gewerkt, zal er
voor de leerlingen de mogelijkheid zijn om in een quasi "bigband" te spelen.
We willen in ieder geval een muzikale omgeving creëren zonder drempels, iedereen is welkom.
Het muziekadres voor de regio:
Cafe de Harmonie
Roswinkelerstraat 153
7895 AS Roswinkel
Tel.: 0591-785106
E-mail: lelijveld@telfort.nl
Meer informatie is te vinden op de website www.muziekles.biz
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10 september 2011

GROTE ROMMELMARKT in NIEUW
WEERDINGE
bij het zwembad aan de Raiffeisenstraat
PROGRAMMA:
9.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.15 uur
16.00 uur

aanvang van de markt
dansdemonstratie
grote veiling van diverse goederen
LIVE muziek m.m.v. Patrick Brian (bekend van Radio NL)
demonstratie van de P.H.V. de Zwerver uit Ter Apel
ballonnen oplaten
einde van de markt

***tevens GROTE verloting met mooie prijzen***
Kijk voor info ook op www.t-koppeltje.nl
=========================================================
==
opgavestrook voor de markt:
Naam: .....................................................................................................Leeftijd:......................
Adres: ...........................................................................Telefoon:..............................................
Plaats: ........................................................................................................................................
Inleveren bij: Weerdingerkanaal ZZ 180 of Zetveld 83 in Nieuw Weerdinge

19

