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LAATSTE ORANJE VOLLEYBALTOERNOOI EEN SUCCES!
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd toernooi op Koningsdag in de
Mondenhal. De 9 teams deden weinig voor elkaar onder, getuige de vele gelijke
spelen. In de finale troffen ’t Scholletje en Volleyfriendz elkaar.
Na een zeer spannende strijd wist ’t Scholletje de wedstrijd op het nippertje met 2-1 te winnen. Deze
ploeg kwam dus definitief in het bezit van de Wachtmeesterbokaal.
Om de 3e en 4e plaats won de Ploeg Van Honger en Dorst met 2-0 van de Hangbuikzwijnen.
Einduitslag:

1. ’t Scholletje
2. Volleyfriendz
3. PVHD
4. Hangbuikzwijnen
5. De Vollys
6. NZBD 1
7. De Lucky Jumpers
8. De Stramme Kabouters
9. NZBD 2

Voor de laatste keer werden onder luid applaus de bekers uitgereikt, terwijl de spelers en speelsters
allen een “pinkie” kregen.
Zo kwam er definitief een einde aan een jarenlange traditie op Koninginnedag en
is dit het allerlaatste bericht dat jullie van ons ontvangen.
Het organisatiecomité
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge / Roswinkel:
11 mei
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
18 mei
Plaats: Roswinkel
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. Assen

Baptisten gemeente de Open Poort:
11 mei
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. Stadens
18 mei
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
Gastendienst

KOOPJES
Spelregels “koopjes”: de bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, d ie
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 foto € 7,50.

Bestrijden van mollen, zaag-, snoei- en
tuinonderhoud. Boomverzorging en vijvers.
Gediplomeerd, tel. 06 31082919, dhr. Wieringa

Te huur:
minikraan en minishovel,
vanaf € 10,- per draaiuur.
Tel. 0613194189

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
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GREPEN UIT HET VERLEDEN
In de jaren zestig van de vorige eeuw werd er in Nieuw-Weerdinge een competitie bedrijfsvoetbal
georganiseerd. Op deze foto staan de afgevaardigden van de middenstand. Wie weet de namen van
deze spelers? Reactie 521703 B.B.

REACTIES GREPEN UIT VERLEDEN
Reactie op foto in Streekbode 16
Persmachineploeg
Staand v.l.n.r. Nr. 1 Albert Nieuwenweg, nr. 4 Fokke Wagenaar,
nr. 5 Arend de Vries, nr. 6 Jelle Wagenaar. Knielend nr. 2 is Auke
Habing.
Reactie op foto in Streekbode 17. (foto)
Man vooraan is Lukas Lodenstein, man links is Arend Dubbelboer.
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HET KAN NOG STEEDS!!
We merken dat het in meer en meer
straten en buurten begint te
borrelen.
De laatste weken hebben meerdere
straten en buurten bij ons aangegeven, dat ze toch meedoen met de versiering. Geweldig!
En ook uw straat of buurt kan zich nog steeds opgeven. Het is voor alle onderdelen in elk geval nog
mogelijk om tot 15 juni een opgave te doen. Dus voor:
•

Straatversiering

•

Bogen

•

Praalwagen voor de optocht

•

Tuinen

Alle richtlijnen en eventuele vergoedingen staan op onze website www.zuidenveld.com

NIEUWS STICHTING KLEDINGKRINGLOOP
Beste mensen, de zomervakantie is in zicht en daarom nog even voor u op een rijtje wanneer wij
onze deuren nog geopend hebben:
We zijn nog open op dinsdag 27 mei en op dinsdag 24 juni, van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Zoals u ziet verspringen de data wat meer. Iets om rekening mee te houden.
U kunt in de Streekbode lezen wanneer we, na de zomervakantie, weer open gaan.
We hebben nog steeds veel vraag naar handdoeken, twee persoonsdekbedovertrekken en
onderlakens. Dus als u nog wat overhebt denk dan aan ons.
U mag het brengen in de Rank als wij er zijn.
Anders na een telefoontje bij:
Marleen Middel, Vennen 37, tel 527351
Gretha Bos, Mandebroek 2, tel 521600
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NA PESTEN KOMT SPIJT
10 april 2014
De groepen 8 van de beide scholen komen deze middag samen bij OBS ’t Koppel.
Na een gezamenlijke uitleg van de invulling van deze middag
starten ze in twee groepen.
De kinderen van de Bentetop beginnen met een gesprekje
van de juf. Het gaat over hoe je zou moeten reageren,
wanneer mensen pesten. Er wordt aan de leerlingen
gevraagd wie er wel eens gepest heeft en waarom. Eén van
de antwoorden daarop is, dat er gepest wordt om bij de
groep te horen. Ook zijn er kinderen die weleens gepest zijn
en zij omschrijven hoe dat voelt:
”Naar in je lichaam” zegt een meisje en ”machteloos” vertelt een jongen.
Overal in de klas hangen stellingen over hoe je zou kunnen reageren. Goede en minder goede
reacties. Om de beurt wordt er door één van de leerlingen vier stellingen opgenoemd en wordt
gevraagd waarvan hij/zij denkt welke reactie goed is en welke eigenlijk niet.
De meeste kinderen weten wel wat je eigenlijk
moet doen, maar ze geven ook aan dat ze ook nog
weleens verkeerd reageren. Het valt natuurlijk
ook niet mee om er niet op in te gaan of niet
terug te schelden, maar gewoon weg te lopen.
Het wordt de kinderen duidelijk gemaakt, dat het
belangrijk is dat je nadenkt voordat je iets zegt. En
mocht er iemand vervelend tegen je doen, dat het
ook heel belangrijk is hoe je daarop reageert.
Na een kleine pauze ruilen de twee groepen en gaan we luisteren naar een ingrijpend verhaal van de
21 jarige Lianne. Die vanaf de lagere school gepest is. Ze wil graag vertellen over wat haar overkomen
is, om de kinderen duidelijk te maken wat voor gevolgen het kan hebben als je iemand pest.
Maar óók, dat als er iemand gepest wordt, je vooral níet mee moet gaan doen.
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Ze zegt: ”Als je niet mee doet met de groep, ook al durf je er niets van te zeggen, help je degene
eigenlijk al een beetje. “·
Door het pesten werd Lianne’s vrijheid stukje bij beetje van haar afgenomen en durfde ze uiteindelijk
nauwelijks de straat op. Uit angst heeft ze het zelfs niet direct aan haar ouders verteld. Ze maakt de
kinderen duidelijk, dat ze dat juist wel moeten doen.
De kinderen waren onder de indruk van haar verhaal en
mochten na afloop vragen stellen.
’s Avonds hebben we in de Badde de film “Spijt”
gekeken. Deze film gaat over pesten en de gevolgen
daarvan. Een ingrijpend verhaal, waarin duidelijk
gemaakt wordt hoe belangrijk het is om te luisteren en
om je heen te kijken…. En vooral niet je ogen te sluiten!

BILJARTCLUB DE BADDE
Onlangs hebt u kunnen lezen, dat onze eerste man de
heer Jan Aay, kampioen is geworden van de 1ste klas
bandstoten. En ook nog kampioen geworden is bij het
driebanden, dit beide van “Ouderen Biljart Vereniging Drenthe en Oost-Groningen”.
In mei komt Jan uit in Assen en Steenwijk voor het Gewest Kampioenschappen. Dit vinden wij
natuurlijk bijzonder mooi, maar wij vinden het bijzonder jammer, dat wij nooit een thuiswedstrijd
kunnen spelen, omdat we maar 1 biljart hebben.
Het bestuur van de Badde vindt dat biljarten een kroegensport is en daarom geen medewerking wil
verlenen om een 2de biljart aan te schaffen. Terwijl dit eerder als eens is toegezegd en uitgetekend is
geweest in De Badde.
Wij zijn lid van de OUDEREN BILJART VERENIGING, die speciaal in dorpshuizen biljarten. In de meeste
dorpshuizen staan wel 4 of 8 biljarts. Wij hopen dat het bestuur nu anders gaat denken, omdat we
een echte kampioen in ons midden hebben.
Door deze mededeling en oproep hopen wij dat dit het bestuur van de Badde op andere gedachten
brengt.
Leden van Biljartgroep De Badde
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 17mei 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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DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 10 mei is er weer dansen in de Badde.
U kunt meedoen aan stijldansen countrydansen en oude dansen.
Aanvang 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

ENKELE REGELS EN DONATEURKAARTEN
De opening van het openlucht zwembadseizoen, was op
zaterdag 26 april om 13.00 uur. Een opening die, zoals we dat
natuurlijk graag zien, plaats vond met een gezellige drukte,
gelukkig onder toch nog zomerse weersomstandigheden. Er
was een optreden van de streetdance groep, waarvoor onze
dank. Ook enkele vrijwilligers kwamen zich spontaan
aanmelden en daar zijn we uiteraard heel blij mee. En dan is
nu het zwemseizoen eindelijk begonnen.
We vragen uw medewerking om het zwemseizoen voor iedereen goed en gezellig te laten verlopen.
Enkele “regels” die het bezoek makkelijker maken, en het zwembad veilig en schoon houden:
- Neem, om teleurstellingen te voorkomen, bij elk zwembadbezoek het abonnement mee en laat
deze zien, niet alle kioskmedewerkers hebben inzage in de abonnementeninschrijfformulieren.
- In geval van nood moeten toegangsdeuren en –hekken altijd bereikbaar zijn, daarom absoluut geen
fietsen binnen de gele lijnen plaatsen. Deze fietsen kunnen worden verwijderd.
- Fietsen IN de daarvoor bestemde rekken plaatsen, niet ervoor. Alleen op deze manier kan er
optimaal gebruik worden gemaakt van alle fietsenrekken en is er minder kans op fietsschade.
- Afval hoort in de afvalbakken. Graag uw medewerking, door ook uw kinderen hierop te wijzen.
Het is al vaker gemeld: zonder vrijwilligers kan ons zwembad absoluut niet bestaan. Hebt u zich nog
niet aangemeld als vrijwilliger en wilt ook u zich inzetten voor het zwembad: aarzel dan niet en meldt
u aan bij één van de bestuursleden of bij de kiosk. Uw inzet voor het voortbestaan van het zwembad
als dorpsvoorziening is onmisbaar.
De eerstvolgende bezigheid na deze opening van het zwembadseizoen is het rondbrengen van de
donateurkaarten (á 10 euro) en het huis-aan-huis benaderen van eventuele nieuwe donateurs. In
mei zullen vrijwilligers gedurende enkele weken bij u langs komen om uw donateurkaart af te geven.
Dit uiteraard na ontvangst van 10 euro.
Bent u nog geen donateur, dan kunnen de vrijwilligers u vragen om donateur te worden voor 10 euro
per jaar. De nieuwe donateur zal gevraagd worden direct de 10 euro te betalen en de gegevens van u
zullen op een lijst worden geschreven, waarna de bijbehorende kaart zo spoedig mogelijk bij u thuis
wordt gebracht. Ook kunnen de vrijwilligers u vragen om eventueel een vrije gift te doen. Deze giften
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zullen uiteraard ook op de lijst worden genoteerd. Uw financiële bijdrage om het zwembad open te
kunnen houden is, evenals de inzet van vrijwilligers, onmisbaar.
U kunt als persoon, met uw gezin, uw familie, het sportteam of sportploeg, de vriendengroep of uw
bedrijf “club van 50” deelnemer worden. De kosten hiervan zijn € 50,00 per jaar. Wilt u ook
deelnemer worden, om zo het zwembad financieel te steunen, dan kunt u contact opnemen met de
penningmeester, of met één van de overige bestuursleden. Ook kunt u dit aangeven via het emailadres van het zwembad (zwembaddewieke@live.nl) en bij de kioskvrijwilliger. Dit geldt ook voor
ondernemers die een reclamebord willen plaatsen. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u
worden opgenomen. Want het zwembad is de financiële steun van de ondernemers met een
reclamebord en “club van 50” deelnemers hard nodig en we zijn deze ondernemers en deelnemers
dan ook zeer dankbaar voor hun bijdrage aan het in stand houden van het zwembad.
Het bestuur van zwembad de Wieke:
Derk-Jan Smith, voorzitter
Francisca Minnaar, secretaris
Jannet Hofman, penningmeester

Carla Neef, vice-voorzitter
Anno Schimmel, algehele coördinatie
Uinko Brouwer, coördinatie onderhoud

KOSTEN, VERSCHILLEN EN VOORWAARDEN VAN ABONNEMENTEN
Er blijken nog steeds enkele misverstanden te bestaan over de
verschillen, de prijzen, de eisen en de voorwaarden voor de uitgifte
van persoonlijke abonnementen, de gezinsabonnementen en de
eventuele extra kinderen op het gezinsabonnement. We willen
hierbij proberen het een en ander nader toe te lichten.
Een rondgang langs meerdere zwemaccommodaties en andere
instellingen die abonnementen uitgeven, laat zien dat er op dit gebied veel mogelijk is en dat er zeer
grote verschillen zijn. Zo is er de mogelijkheid van abonnementenuitgifte naar leeftijd, met een
onderverdeling voor kinderen, volwassenen en 65+ers.
Ook worden er bij bepaalde accommodaties gezinsabonnementen uitgegeven waarop de kinderen in
het gezin maar tot een bepaalde leeftijd (soms 16 jaar, in andere gevallen 18 jaar), op het
abonnement vermeldt kunnen worden. Waarbij deze kinderen bij het bereiken van die bepaalde
leeftijd een eigen abonnement moeten aanschaffen. En er zijn accommodaties / instellingen die de
abonnementen alleen maar per persoon uitgeven.
In de laatste paar jaren dat het zwembad nog een gemeentelijke instelling was bestond de
mogelijkheid tot de aankoop van abonnementen niet meer en moest er per persoon met een munt
in de draaitourniquet betaald worden. Bij de oprichting in 1997 van stichting openluchtzwembad
Nieuw-Weerdinge heeft het bestuur besloten de persoonlijke- en de gezinsabonnementen weer in te
voeren. Gezinsabonnementen waarbij kinderen uit het gezin maar tot een bepaalde leeftijd konden
worden bijgeschreven. Daarna moest er een persoonlijk abonnement worden aangeschaft.
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Ondertussen veranderde de maatschappij met de komst van “samengestelde” gezinnen. Waarbij
onderzoek, en ook de praktijk, heeft uitgewezen dat gezinsabonnementen voornamelijk voor de
thuiswonende kinderen worden aangeschaft. Het bestuur zag zichzelf niet meer als de aangewezen
persoon om te informeren naar de leeftijd van deze in het huishouden opgroeiende kinderen. En er
ontstond, in verband met enige privacy, enige afkeer om deze gegevens te moeten controleren.
Waardoor alle thuiswonende kinderen, ongeacht hun leeftijd, en eventueel door de aanschaf van
een aanvullend abonnement bij meer dan 2 thuiswonende kinderen, op het gezinsabonnement
konden worden bijgeschreven.
Zodat zwembad de Wieke, ook in seizoen 2014, uiteindelijk de volgende 2 soorten abonnementen
hanteert:
a) een persoonlijk abonnement, bedoeld voor 1 volwassene of 1 kind/jongere, dit ongeacht de
leeftijd.
Deze kostte in de voorverkoop van seizoen 2014 € 55,00 en is vanaf 27 april 2014 € 65,00
b) een gezinsabonnement waarbij de volgende combinaties mogelijk zijn:
•

2 volwassenen, wonend op het zelfde adres, die een gezamenlijke huishouding voeren

•

1 kind, vanaf 3 jaar en 1 begeleidende ouder / verzorger, wonend op hetzelfde adres

•

1 kind, vanaf 3 jaar en eventueel 2 begeleidende ouders / verzorgers, wonend op hetzelfde
adres

•

2 kinderen, vanaf 3 jaar en eventueel 1 begeleidende ouder / verzorger, wonend op
hetzelfde adres

•

2 kinderen, vanaf 3 jaar en eventueel 2 begeleidende ouders / verzorgers, wonend op
hetzelfde adres

De kosten van dit combinatieabonnement zijn in de voorverkoop van seizoen 2014 € 90,00 en zijn €
107,50 vanaf 27 april 2014. Bij de maximale 2 kinderen per combinatieabonnement zijn de kosten
per kind dan in de voorverkoop van seizoen 2014 € 45,00 en vanaf 27 april 2014 € 53,75 per kind.
Bij alle combinaties geldt: maximaal 2 kinderen (met eventueel maximaal 2 ouders/verzorgers) per
gezin- c.q. combinatieabonnement. Voor de ‘extra’ kinderen uit het gezin kan er een aanvullend
abonnement aangeschaft worden voor € 7,50 in de voorverkoop van seizoen 2014 en daarna € 10,00
per ‘extra’ kind.
Zoals u kunt zien worden de kosten per kind, bij meer kinderen uit het zelfde gezin (wonend op het
zelfde adres), op deze manier lager c.q. goedkoper bij meer kinderen uit een gezin / per combinatie.
Wij beseffen ons dat de ook dit jaar nog gebruikte benaming “gezinsabonnement” verwarring heeft
kunnen veroorzaken en zullen met ingang van seizoen 2015 de benaming “combinatie- abonnement”
gaan gebruiken.
Het bestuur van zwembad de Wieke
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PAASONTBIJT

17 april 2014

Een traditie binnen het Kleve project is het paasontbijt in
de Badde, waar ook jongeren van de Internationale
Taalklas uit Emmen aanschuiven. De taalklas is voor
kinderen die vanuit andere landen in Nederland zijn
gekomen.
RTV Drenthe is ook aanwezig. Omdat ze het zo bijzonder
vinden dat de leerlingen uit Nieuw-Weerdinge aan zo’n mooi project meedoen. Er wordt een
interview gehouden, dat rechtstreeks op de radio wordt uit gezonden.
De heer Kleve verwelkomt iedereen en vertelt iets over het ontstaan van Pasen.
Hij vertelt wat Pasen voor hem betekent en heeft ook een ”Paas”wens, namelijk, dat er verandering
en verbetering zal komen, een ”nieuw” leven, zonder pesten.
We gaan luisteren naar verhalen van kinderen van de Internationale Taalklas.
Voor hen is hier in Nederland hopelijk een nieuw leven, met respect en meer begrip voor elkaar,
zonder vooroordelen.

De kinderen van de taalklas zitten verdeeld in groepjes met de leerlingen van de beide basisscholen.
Na het welkomstwoord gaan we ontbijten. Natuurlijk met een ei.
Deze morgen is mevrouw Groenhof aanwezig om iets te vertellen over Stichting Leergeld.
Naar deze stichting gaat het geld dat de kinderen gaan ophalen tijdens het sponsorzwemmen.
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Het doel van Stichting Leergeld is om alle kinderen in de gemeente Emmen de mogelijkheid te bieden
om te sporten of op schoolreis te gaan. Als gezinnen, vanwege hun financiële situatie, hier zelf niet
voor kunnen zorgen, kunnen zij een oplossing bieden. Dit geldt ook voor een computer die nodig is
voor studie of fiets als vervoermiddel naar en van school.
Een belangrijk onderdeel van deze morgen is dat de jongens en meisjes van de Taalklas iets vertellen
over hun land, bijvoorbeeld over eten, kleding, geld, geloof, alfabet en de situatie in hun land. Bij de
jongeren uit Jemen gaan we onze naam schrijven in het Arabisch.
De landen waar ze vandaan komen zijn: Irak,
Bangladesh, Jemen, Sri Lanka, Mongolië,
Armenië, Macedonië en Rusland.
De meeste kinderen zijn al op jonge leeftijd
gevlucht. Dit kan zijn om politieke redenen,
oorlog of omdat het er om andere redenen niet
veilig is.
In de gesprekken komt naar voren, dat er in
Nederland veel meer vrijheid is, dan wat ze in
hun eigen land gewend zijn. Het is er strenger, op
school en thuis.
Voor hen staat Nederland voor Vrijheid!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NIEUWS UIT DE TUIN….
Ook deze keer de datum van de foto’s i.v.m. de kikkervisjes. Er
drijven lelijke vieze groene stukken flap op het water, maar dat
zat vol met kikkervisjes dus weghalen moet nog maar even
wachten. Verder is het water helder en je kunt tot op de
bodem het gekrioel zien. Dus het maken van een goede foto
op 24 april hoeft geen probleem te zijn.
Maar een dichte ‘wolk’ van de duidelijk gegroeide
dikkopjes zit jammer genoeg net iets te ver van de kant.
Want op de hurken en zo ver mogelijk voorover buigen
lukte niet en werd bijna een onderwater foto. In een
ondiep hoekje van de vijver zit nog een hele ‘bal’ van
kikkervisjes in het dril of slijm, dat door het drukke
gedoe en hoorbaar gesnap opgevreten lijkt te worden.
Maar om toch het groter worden van de dikkopjes te
laten zien een schep uit de ‘wolk’ genomen en weer in
de bak gedaan. Dan zo maar een foto. En wanneer zullen
we pootjes kunnen zien….?
Wat ik op de andere foto doe? Daar knip ik 2/3 van de
kaarsjes af bij een pinus om hem klein te houden. Het zijn
beginnende nieuwe takken en dit is een makkelijke manier
van snoeien. Zo houd je een ‘gedrongen’ groei, want de
hoofdtak is weg en daar komen kleinere zijtakjes voor in de
plaats. Zo kun je ook bij de grotere soorten mooie
bonsaiachtige vormen maken.
J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel: 0591-521809)
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LINTJE VOOR ROELOF MEURSING
In de Grote kerk in Emmen reikte burgemeester Bijl op 26 april aan
11 inwoners van de gemeente Emmen namens de koning, een
lintje uit. Één persoon die vanwege ziekte niet aanwezig kon zijn,
krijgt zijn lintje op een ander moment uitgereikt. Roelof Meursing
kreeg zijn lintje vanwege zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor de
Volleybalvereniging Nivoc, bestuurslid van 1968 tot 1987 van het
jeugdbestuur, 16 jaar lang bestuurslid van de
Koninginnevolleybalwedstrijd, Oranjevolleybal geheten dit jaar.
Maar ook voor zijn bestuurslid vanaf 1992 en
penningmeesterschap vanaf 1993 van de afdeling NieuwWeerdinge van Veilig Verkeer Nederland. Verder is Roelof vanaf
1998 voorzitter van de Stichting Dorpskrant Nieuw-Weerdinge.
Voor de P.K.N. kerk organiseert hij o.a. elk jaar tijdens de
jaarmarkt, de rommelmarkt op het plein voor de kerk.
Burgemeester Bijl vertelde in zijn toespraak, dat een lintje wordt
uitgereikt voor het vrijwilligerswerk dat iemand lokaal of regionaal doet en niet zoals in het verleden,
naar rang of stand of voor het jarenlange betaalde werk bij dezelfde baas. Het lintje dat wordt
uitgereikt, staat symbool voor al die andere mensen die ook vrijwilligerswerk verrichten. Zoals ook
Roelof terecht opmerkte in zijn reactie richting de burgemeester, dat hij zijn werkzaamheden niet
alleen doet. Dus bij deze, alle vrijwilligers en anderen, die zich zonder eigen belang inzetten voor een
ander in Nieuw-Weerdinge en Roelof, van harte gefeliciteerd met dit lintje.

AMICITIA WEDEROM SUCCESVOL
Op 19 april 2014 was er een onderling (regio) turnwedstrijd in
Tweede Exloërmond. Ook onze Vereniging deed hier aan mee. Deze
dag hebben de meiden 11 medailles in de wacht gesleept. Namens
Gymvereniging Amicitia willen wij de leiding en de meiden van harte
feliciteren met het behalen van zoveel medailles.
Kayleigh de Goede: 1e brug en 3e
balk.
Marlies van Elten: 2e balk, 2e sprong en 3e Brug.
Amy Kruize: 3e vloer.
Ester van Oosten: 1e vloer en 2e sprong.
Naomi Rengers: 1e balk, 2e brug en 3e sprong.
Leiding: Femke en Esmee Laroo
Namens het Bestuur Gymvereniging Amicitia.
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Het VVN Verkeersexamen in Nieuw-weerdinge:

VVN afd. Nieuw-Weerdinge heeft voor de scholen Bentetop
en 't Koppel uit Nieuw-Weerdinge, Dreske uit Roswinkel en Esdoorn uit Weerdinge, op donderdag 10
april j.l., de jaarlijkse Praktische Verkeersexamen georganiseerd.
Inmiddels is het VVN Verkeersexamen een mooie traditie, die slechts kan gedijen door de enorme
inzet van de scholen, de ouders en andere vrijwilligers.
VVN afd. Nieuw-Weerdinge is dan ook trots op deze mensen en de leerlingen die zich voorbeeldig
hebben gedragen.
Mede hierdoor en het mooie weer was het een fijne en leerzame morgen.
Hartelijk dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt.
Vooraf aan het examen is er een fietsencontrole (zie foto's)

Hieronder de route die de leerlingen rijden:
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Werkzoekend?
werkzoekend: wel of geen baan, wel of geen uitkering, zzp-er of ondernemer

ALLE werkzoekenden uit de regio zijn van harte
uitgenodigd!

Samen Werken aan Werk (SWaW)
Wat is SWaW?
SWaW is een particulier initiatief van, voor en door werkzoekenden om elkaar op weg
te helpen naar (betaald) werk.

Wat doet SWaW?
Het voor jezelf duidelijk maken:
-

Wie ben ik?
Wat kan ik?
Wat wil ik?
Wat zijn mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt?
Hoe bereid ik mij voor op een sollicitatie?

Dit doen wij samen, maar krijgen ook externe ondersteuning voor bijvoorbeeld het gebruik
van social media en voor workshops en lezingen. De wekelijkse MaMoKo netwerk
bijeenkomst (de ‘sollicitatieclub’).

Minimaal 1 keer per maand themabijeenkomst:
12 mei Enneagram. Wat is het en wat kan ik ermee. Door Samen Werken aan Werk-er
19 mei Let Op: Bij het TDC Emmen. Mini workshop door het TDC en vragen stellen aan
afdeling Sociale Zaken gemeente Emmen. Wat kunnen we en wat mogen we?

Waar is SWaW?
Waar?
MFC De Badde , Eerste Kruisdiep OZ 9, Nieuw-Weerdinge
Wanneer?
Iedere maandag van 9.30 uur tot 11.30 uur
Toegang?
Gratis *)
Bereikbaar via: swaw@demonden.info of swaw@kpnmail.nl
*) Met dank aan Plaatselijk Belang Nieuw Weerdinge, het Mondenzorg project en SKW Nieuw Weerdinge
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Stichting 't Koppeltje
organiseert op

ZATERDAG 31 MEI
met medewerking van Zwembad “De Wieke”

een grote

ZESKAMP
van 10.00 – 18.00 uur op het zwembadterrein
voor meer informatie, opgave en kosten

www.t-koppeltje.nl
Voor de kinderen zijn er GRATIS
rondritten op motoren en trikes!!!
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DATUM

:VRIJDAG 6 JUNI 2014

PLAATS

:SPORTHAL DE MONDENHAL

ZAAL OPEN :18.00 UUR
AANVANG :18.30 UUR
ENTREE

: € 2,-

kinderen basisschool vrij entree

UW ENTREEBEWIJS IS TEVENS EEN LOT
WAARMEE U EEN GEVULDE
BOODSCHAPPENKRAT TER WAARDE VAN € 50,KUNT WINNEN!
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