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UITNODIGING
NOTEER DEZE DATUM IN UW AGENDA
Zaterdag 19 maart 2016 wordt er van 10.00 – 16.00 uur in MFC de Deele in Emmer Compascuum een
informatiemarkt georganiseerd.
Wat gaat er gebeuren?
Tijdens de informatiemarkt, met vrije
inloop, zijn er verschillende stands met
informatie over wat er in de Monden op
het gebied van wonen, zorg, welzijn,
dienstverlening en vrijwilligerswerk
gebeurt.
Medewerkers van de verschillende
organisaties zijn aanwezig om informatie
te geven en uw vragen te beantwoorden.
Gedurende de dag worden er workshops gegeven en zijn er diverse sprekers. Daarnaast is de
bibliotheek gedurende de hele markt geopend. Tevens worden er activiteiten voor kinderen
georganiseerd. Het geheel wordt omlijst met live muziek.
Wij hopen u dan te mogen begroeten!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Welzijnsgroep Sedna.
Gera Kuipers (buurtmaatschappelijk werker) & Antoinette Bernhard (buurtwerker) T. 0652374965 &
T. 0627557923
E: g.kuipers@welzijngroepsedna.nl
E: a.bernhard@welzijngroepsedna.nl
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
13 maart
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Wentink
20 maart
Plaats: Roswinkel
Tij
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
24 maart
Plaats: Het Anker
Tijd
19.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Witte donderdag
Baptisten gemeente de Open Poort:
13 maart
Plaats: de Open Poort
Tijd
9.30 uur, voorganger: ds. Ram
20 maart
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

Te koop: Brandhout € 20,- per m³.
Tel. 06 28562678
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DANSEN IN DE BADDE
Er is zaterdag 12 maart weer dansen in de Badde.
U kunt er met allerlei dansen meedoen zoals: Country- en stijldansen,
oude dansen en Latijns/Amerikaanse dansen.
Tot ziens op zaterdag 12 maart in de Badde
Aanvang 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur.
NAMENS DE BADDESWINGERS.

WERKGROEP DORPSOVERLEG NIEUW-WEERDINGE
Welkombezoek nieuwe bewoners
Afgelopen maanden zijn er verschillende nieuwe bewoners in het dorp komen wonen. Deze nieuwe
bewoners zullen vanuit verschillende betrokken organisaties in Nieuw-Weerdinge een brief
ontvangen met informatie over een welkomstbezoek. Bij dit bezoek wordt ook een welkomtas
overhandigd. Hierin zitten leuke spulletjes en kortingsbonnen aangeboden door verschillende
ondernemers in het dorp. Mocht u ook een nieuwe bewoner zijn en niet willen wachten op de brief,
omdat u wellicht al vragen heeft of graag meer zou willen weten? Dan mag u natuurlijk contact
opnemen. Dit kan met Kim de Vries, 06-30234011 jeugd@dorpenzorg.nl

Jeugdsoos de Badde
Maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond is de jeugdsoos van 19:00 – 21:30 uur geopend
voor jongeren uit het dorp. Ook op vrijdagmiddag zijn de jongeren van harte welkom. Er is een
groepje vrijwilligers, die ervoor zorgen dat de soos zo vaak open kan! Op het moment dat iemand
wegens omstandigheden geen soos kan draaien, zitten we wel eens krap. We zouden wel wat extra
flexibele vrijwilligers kunnen gebruiken. Ben jij 18 jaar of ouder en wil jij officieel vrijwilliger worden
bij de jeugdsoos? Neem dan contact op met Kim de Vries, 06-30234011 of via

jeugd@dorpenzorg.nl.

www.participatiewebshop.nl
Hier kunt u onder andere uw zwemabonnement en eventueel zwemles aanvragen.
Ook kunt u hier een lidmaatschap aanvragen voor de sportverenigingen.
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PAASMARKT
Bij Basisschool De Bentetop,
Weerdingerkanaal ZZ 163
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60’s JAMSESSIE / OPEN PODIUM IN DE BADDE
De 60’s Jamsessie / Open Podium is op zondag 13 maart. Het begint om 14:30 uur en eindigt om
19:00 uur. Muzikanten spelen verschillende soorten muziek bij voorkeur nummers uit de 60’s.
Iedereen met een beetje speelervaring is welkom en muziekliefhebbers natuurlijk ook! Zing jij of ben
je een drummer, gitarist, bassist, toetsenist of speel je een ander instrument? Kom dan mee
doen! Ook beginnende bandjes zijn welkom om te komen spelen deze middag.
Het gaat niet om hoe goed iemand is, maar om de ervaring en gezelligheid! Met elkaar op een
laagdrempelige manier muziek laten horen is het doel. We willen op de jamsessie / Open Podium
met name beginnende muzikanten de mogelijkheid bieden om een nummer(s) te laten horen.
Er is tijdens de sessie een backline aanwezig. Wel zelf je blaas instrument(en) meenemen s.v.p.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom om te komen kijken en tevens is de bar geopend voor
diverse drankjes en snacks!
Meer info of vragen?
Kim de Vries, 06-30234011 jeugd@dorpenzorg.nl

JAARVERGADERING IJSVERENIGING NIEUW-WEERDINGE
Op 15 maart om 20.00 uur, zijn alle leden van ijsvereniging Nieuw-Weerdinge
Uitgenodigd, om de jaarvergadering bij te wonen.
Het vindt plaats in ons gebouw naast motorhuis Bakker.
Het Bestuur
IJsvereniging Nieuw-Weerdinge
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ZWEMLESSEN 2016
Hallo zwemliefhebbers, het lijkt nog maar kort geleden, dat we met z'n allen de laatste zwemdag van
seizoen 2015 hebben afgesloten! En toch zijn we nu alweer bezig met het seizoen 2016. Het is u
wellicht al opgevallen dat er flink is doorgepakt door de vrijwilligers, zowel op als rond het
zwembadterrein. En er moet nog veel gebeuren, om het zwembad voor de opening van zaterdag 30
april, weer tip top er uit te laten zien. De komende 2 maanden zullen dan ook weer goed benut
worden.
In en rond het bad zullen er niet veel veranderingen zijn. De badmeester en de toezichthouders zijn
dezelfde als vorig seizoen. Dit zijn Annet Bremer, Henri Ensing en Jaap Harttekamp. De
toezichthouders zijn absoluut nodig op drukke dagen, s weekends en tijdens de zwemlessen. De
toezichthouders, bij de meeste bezoekers bekend, zijn te herkennen aan de lichtblauwe shirts en
donkerblauwe broek. Zo ook de badmeester. Wij proberen met z’n allen, alles zo goed mogelijk in de
gaten te houden, letten op veiligheid en op situaties, die in en om het bad plaats vinden. We
proberen met z'n vieren op één lijn te zitten, dit is niet altijd even eenvoudig. Geleerd van vorig jaar
zijn er een aantal duidelijke regels opgesteld die bij de kassa, de glijbaan en het terras op een bord te
lezen zijn.
De zwemlessen zullen weer opgedeeld zijn in Diploma A, B en C. Ook is er weer Survival Zwemmen,
ook wel "red je vriendje" genoemd. Dit is het vorige seizoen een groot succes gebleken. Persoonlijk
vind ik het heel erg belangrijk, dat je blijft zwemmen na je A, B of C... Je komt namelijk na het
behalen van deze diploma's niet alleen met helder, rustig en warm water in aanraking, maar ook met
wild water, troebel zeewater, stromingen of ijskoud water. En dan is het heel belangrijk om rustig te
blijven (zwemmen) en weten wat te doen wanneer je in het water in paniek raakt. Tijdens de
zwemlessen wordt veel in 2-tallen gewerkt, want het heet niet voor niets "red je vriendje”. Je leert
reddend zwemmen, op de kant helpen en in en uit een boot klimmen. Dit allemaal met kleren aan,
de hele les, dus 45 minuten. Aan deze lessen kun je meedoen als je ABC diploma's hebt.
Zwemles A begint maandag 9 mei. De kinderen moeten dan 5 jaar zijn om mee te kunnen doen.
Gedurende 15 -16 weken krijgen de kinderen 3 keer per week een half uur les. Aan het eind van het
seizoen eind augustus, begin september kunnen al deze kinderen zwemmen. Sommigen al zonder
kurk of nog met een klein kurkje, en een enkeling kan afzwemmen. Dit laatste is meer uitzondering
dan regel.
Zwemles B is 2 keer per week 45 minuten en zwemles C is 1 keer per week 45 minuten. Tijdens deze
lessen wordt er vervolg gegeven aan de basis van diploma A. Met name conditioneel, technisch en
verschillende situaties in en uit het bad komen aan bod.
Het seizoen 2016 belooft weer een mooi zwemseizoen te worden met een spectaculaire opening,
leuke activiteiten, een zwemvierdaagse, een spelletjesmiddag en andere mooie spektakeldagen. Nu
nog hopen op een geweldige mooie warme en droge zomer en dan moet het allemaal goed komen.
Ik kan niet wachten in ieder geval!!
Een spetterende zwemzomer gewenst,
Badmeester Remon Lasker.
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IJSBREKERDAG
Na de start van het Kleve project op ‘de Dag van Respect’
– 12 november 2015, was het dinsdag 19 januari jl. de tweede keer dat de groepen 8 van de
Bentetop en ’t Koppel elkaar ontmoetten.
‘De IJsbrekerdag’ is niet alleen bedoeld om ‘het ijs te breken’ tussen de
leerlingen - om elkaar wat beter te leren kennen, maar ook om kennis
te maken met het thema van dit schooljaar: ‘Op de vlucht, en nu?’
We beginnen met het spel – ‘petje op / petje af’. Hierbij werden vragen
gesteld over ‘vluchtelingen’ – uit welke landen ze komen, welke landen
bereid zijn ze op te vangen en welke niet, hoeveel geld
mensensmokkelaars per
vluchteling verdienen, enz. Door
hun ‘petje’ op of af te zetten, konden de leerlingen aangeven
of een antwoord goed of fout was. Uiteindelijk waren er 2
winnaars – van elke school 1.
Hierna werd de groep in tweeën
gesplitst.
Eén groep ging aan de slag met
‘het vertrouwen- spel’. Hierbij
werden koppels gemaakt: een leerling van de Bentetop moet een
geblinddoekte leerling van ’t Koppel door het geven van aanwijzingen
over een hindernisbaan leiden - hierbij moet de geblinddoekte
helemaal op zijn begeleider vertrouwen kunnen, anders gaat het bij
het nemen van de hindernissen niet goed. Na enige tijd wisselen de
koppels.
De andere groep doet ‘het estafette
spel’. Hierbij zijn er 4 thema’s –
terrorisme, 2e wereldoorlog,
vluchtelingen en hulporganisaties.
De leerlingen krijgen 50 woorden /
begrippen en moeten dan zelf
bedenken, met elkaar overleggen bij welk thema dan dat woord /
begrip hoort. Er waren gemakkelijke bij ( IS, Rode Kruis, enz. ), maar ook moeilijke ( Boko Haram,
Lesbos, enz. ). Een leuk en ook leerzaam spel.
Als beide groepen klaar zijn, wordt er gewisseld.
Het is mooi om te zien hoe gemakkelijk het contact tussen de
leerlingen van beide scholen tot stand komt en hoe actief ze met
de verschillende onderdelen bezig zijn.
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HANUKKAH CHILDRENS HOME
Donderdag 11 februari jl. was er voor de leerlingen van de groepen 8 van de Bentetop en ’t Koppel
een gastles over het kindertehuis met deze naam in Ghana.
Dit in het kader van het Kleve project van dit jaar.
In dit kindertehuis worden kinderen van 0 tot 18 jaar opgevangen. Vaak zijn het wezen of kinderen
met een lichamelijke en / of geestelijke beperking. Kinderen voor wie er in dat land ‘geen plek’ / geen
toekomst is – zij worden niet ‘geaccepteerd’. Als bij de geboorte blijkt, dat het kindje “niet goed” is,
dan wordt het kindje langs de kant van de weg gelegd. Dit in de hoop, dat iemand anders er voor wil
zorgen.
De school wordt gerund door een Nederlandse vrouw. Samen met haar Ghanese echtgenoot en
vrijwilligers ter plekke zorgen zij ervoor dat deze kinderen verzorgd worden, naar school gaan en zo
mogelijk een vak leren, enz.
Carla en Sjaak Koote uit Nieuw-Weerdinge, die zelf een bezoek aan het kindertehuis hebben
gebracht vorig jaar, hebben onze leerlingen veel verteld over het land en de plaats waar het tehuis
staat. Ze hebben ons veel foto’s laten zien, ook van de armoedige omstandigheden waarin de
kinderen moeten opgroeien.
Een interessante, leerzame middag met veel vragen van onze leerlingen.
Afgesproken werd om het geld dat 8 juli bij het Sponsorzwemmen, de afsluiting van het project van
dit jaar, door de leerlingen bij elkaar gezwommen wordt, te besteden aan dit tehuis, bijvoorbeeld
voor aanschaf van speelgoed, schoolspulletjes of rolstoelen.
Een aantal leerlingen was zo onder de indruk van het verhaal , dat ze op eigen initiatief ( ! ) bij
inwoners van Nieuw-Weerdinge langs zijn gegaan met de vraag voor ‘spulletjes’ voor het tehuis en /
of geld.
Mooi, hartverwarmend zo’n actie van onze jeugd. Helaas wist niet iedereen ervan en dat heeft
misschien voor enige onduidelijkheid gezorgd / wat vragen opgeroepen. Als Kleve comité betreuren
we dat, maar dat leerlingen zo enthousiast zouden reageren en zèlf activiteiten gingen ontplooien
om wat voor het tehuis te doen, heeft ons ook overrompeld! Maar het zal iedereen duidelijk zijn:
petje af voor de leerlingen en wat ze voor hun leeftijdsgenootjes doen!
Als u nu hier ook enthousiast over bent geworden, dan kunt u een kijkje nemen op hun website voor
nog meer informatie: www.mcchildcare.nl

(Advertentie)
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organiseert een

Gezellige avond
in

Zaterdag 2 april 2016
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 18.30 uur
Inlichtingen:
G. op’t Ende
Telefoon: 0591-521796
Entree € 2,-Wel een kaart bij
de Badde ophalen
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Lustrum fietstocht: fiets mee met Treant zorggroep locatie Refaja voor Julians Stichting !
Op zaterdag 21 mei a.s. organiseren een aantal enthousiaste medewerkers
van Treant zorggroep locatie Refaja voor het 5e jaar
op rij de succesvolle fietstocht voor zowel toerfietsers,
mountainbikers als wielrenners. Deelname staat open
voor alle Treant-medewerkers en overige belangstellenden.

Fietsroutes
De routes voeren ons deze keer richting het Drentse land, om en nabij Gieten.
Toerfietsers kunnen 40 of 60 km fietsen, wielrenners 60, 80 of 100 km en mountainbikers fietsen
60 km.
Voor de wielrenners en toerfietsers worden de routes volledig uitgepijld (voor mountainbikers
afhankelijk van aantal deelnemers).
Inschrijven
U kunt zich vanaf maandag 14 maart inschrijven voor de fietstocht via www.refajafietst.nl waarbij u
kunt aangeven in welke discipline u wilt fietsen. Op de dag zelf kunt u bepalen hoeveel kilometer u
wilt fietsen.
Na uw inschrijving en betaling ontvangt u een e-mail ter bevestiging van deelname. Deze bevestiging
is tevens uw startbewijs op 21 mei.
Het inschrijfgeld bedraagt €10.00 voor volwassenen en € 5.00 voor kinderen van 12 tot 16 jaar.
Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis meefietsen.
Met de deelnamekosten sponsoren we Julians Stichting.
Julians Stichting
Julian, de 11-jarige zoon van Jan en Margaretha Vlieghuis overleed in juli
2011 aan een hersentumor. Dit grote verlies heeft de familie, samen met
een aantal goede vrienden, doen besluiten Julians Stichting op te richten.
Het geld wat geschonken wordt doneert de stichting rechtstreeks aan een
specifiek hersentumorenonderzoek gericht op kinderen. Zie voor meer
informatie www.juliansstichting.nl
Catering
Alle catering voor, tijdens en na afloop van de fietstocht wordt u aangeboden m.u.v. de drankjes na
afloop. Zo krijgen alle fietsers een lunch aangeboden op een pauzeplek in de buurt van Gieten.
Ook wordt gezorgd voor koffie/thee en een broodje voor de start en na de finish staat er een heerlijk
pastabuffet klaar (van 13.00 – 16.00 uur).
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Fietsenzaken
Een aantal fietsenzaken uit de omgeving van Stadskanaal zullen op 21 mei een aantal handige en
praktische fietsartikelen/accessoires te koop aan te bieden.
Verloting
Er zal een verloting plaatsvinden met mooie prijzen.
Ontvangst, overhandiging cheque, start en finish
We ontvangen u graag vanaf 08.45 uur aan de zijkant van het ziekenhuis, aan de Semmelweislaan
rondom de flat oogheelkunde. We verzoeken u om uiterlijk om 09.10 uur aanwezig te zijn.
De overhandiging van de cheque aan het bestuur van Julians Stichting zal om 09.20 uur plaatsvinden.
Het startschot zal om 09.30 uur, voor de 5e x op rij, worden gegeven door Jacques ‘d Ancona.
Douchegelegenheid
Na afloop van de fietstocht is er gelegenheid tot douchen in de zusterflat. Handdoeken zijn aanwezig.
Fietsenstalling
Na de finish is er de mogelijkheid uw fiets te stallen op een bewaakt terrein. Ook kunt u desgewenst
uw fiets afspoelen.
Parkeren
Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.
Vragen
Voor vragen kunt u een mail sturen naar Conny Sinot c.sinot@treant.nl
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ACTIVITEITEN BREDE SCHOOL VOOR MAART

Gitaarlessen: groep 5 t/m 8, woensdag 9, 16, 23,
30 maart. Van 14.30-15.30 uur in de Badde door
Music4you.

Dromenvangers maken: groep 6 t/m 8, dinsdag 8 en 15 maart,
van 15.30-16.30 uur in de Badde door Krista Jonkers

Judo: groep 3 t/m 5
8 van 19.00 uur tot
Gen Do Ju.

van 18.00-19.00 uur, groep 6 t/m
20.00 uur in de Mondenhal door

Dansen met peuters en kleuters: dinsdag 15 maart
tussen 9.00-11.30 uur in de Badde door Tirza Huizenga.

Gymmen en Streetdance: groep 3 t/m 8, zaterdag 19
maart van 10.00-12.00 uur in de mondenhal door
Amacitia.
Paasknutsels maken: peuters en groep 1, maandag 21
maart van 13.30-14.30 uur in de Badde
door de uitvoeringsgroep.

Paasknutsels maken: groep 2 t/m 4, dinsdag 22 maart van
15.30-16.30 uur in de Badde door de uitvoeringsgroep.

Rolstoelbasketbal: groep 6 t/m 8, woensdag 23
en 30 maart van 14.00-15.30 uur in de Mondenhal
door Rolstoelbasketbal Emmen.

Mozaïeken: groep 5 en 6, woensdag 30 maart van
13.30-14.30 uur in de Badde door Koffer4kids.
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