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INFORMATIE VAN ZWEMBAD DE WIEKE
Op het moment dat U dit leest lijkt het zwemseizoen nog
heel ver weg. (en terwijl dit wordt geschreven is het nog zo
koud dat bijna niemand er aan wil denken.) Maar achter
de schermen zijn zowel het zwembadbestuur als de
activiteitencommissie al druk bezig met onder andere de
voorbereidingen voor de opening, de activiteiten
gedurende het seizoen en de verdere lopende zaken.
De voorverkoopdagen van de abonnementen en zwemlesinschrijvingen moeten nog door het bestuur
vastgesteld worden, deze zult U dan ook in de volgende Streekbode kunnen lezen. Wel kunnen we U
nu al vast vertellen dat er enige veranderingen en aanpassingen gaan plaatsvinden in het
inschrijfformulier voor de abonnementen en in de zwemlesbetalingen. Over de precieze veranderingen
en de noodzaak daartoe, wordt U in de volgende Streekbode geïnformeerd.
Ook kunnen we U melden dat er wisselingen en aanvullingen zijn geweest in het bestuur en de
activiteitencommissie. Tjitske Katuin heeft besloten om met haar bestuursfunctie te stoppen wegens te
drukke werkzaamheden. Hierbij willen we haar dan nogmaals heel erg bedanken voor haar jarenlange
inzet voor het zwembad. Het bestuur heeft Uinko Brouwer, Francisca Minnaar, Carla Neef en DerkJan Smith bereid gevonden om het bestuur te komen versterken, zodat er nu een brede en
gevarieerde bestuursbasis is ontstaan.
In een volgende Streekbode zal de activiteitencommissie zich voorstellen en de geplande activiteiten
nader toelichten, zoals de Zwem4Daagse en de zwemmarathon.
De opening zal dit jaar op zondag 1 mei plaatsvinden. Dit jaar is voor de zondag gekozen om
zodoende de koninginnedagactiviteiten op de zaterdag niet te benadelen.
Verdere informatie over de opening zult U ook in een volgende Streekbode kunnen lezen.
Voor nu wensen we U een goed zwemseizoen en alvast een warme zomer toe.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel
13 maart
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
20 maart
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Akkerman

Baptisten Gemeente De Open Poort
13 maart
Tijd:
9.30 uur, spreker: dhr. Van Norden
20 maart
Tijd:
9.30 uur, spreker: ds. Pflaum
Gastendienst

GRATIS COMPOST ALS DANK VOOR SCHEIDEN GFT- EN GROENAFVAL
Zaterdag 26 maart Landelijke Compostdag
Zaterdag 26 maart is de vijfde editie van de Landelijke Compostdag. Inwoners van de gemeenten
Coevorden, Emmen en Hoogeveen kunnen vanaf diverse locaties gratis compost ophalen. Hiermee
bedanken de gemeenten, AREA Reiniging, Attero en Zuidema Groep de inwoners voor het
gescheiden houden van gft- en groenafval.
Met het opladen van de eerste aanhangwagen zal wethouder Tiens Eerenstein van de gemeente
Hoogeveen 's ochtends in Hoogeveen de aftrap geven.
Om het milieu zo weinig mogelijk te belasten en de kosten voor inzameling en verwerking van afval zo
laag mogelijk te houden, is scheiden van afval van groot belang. Een van de gemakkelijkste methoden
van afval scheiden, is het apart houden van gft- en groenafval. Van het ingezamelde groenafval wordt
compost gemaakt. Ook wordt groenafval steeds vaker benut voor de opwekking van groene energie.
Goed voor het milieu én de portemonnee
Scheiden van groen is dus goed voor het milieu. Naast compost is er tegenwoordig een aanvullende
toepassing. Afvalverwerker Attero haalt namelijk ook diverse vormen van duurzame energie uit gft- en
groenafval: bijvoorbeeld door vergisting biogas en van grove houtdelen biobrandstof die in
energiecentrales gebruikt wordt om groene stroom van te maken.
Kortom: genoeg reden om gft- en groenafval goed gescheiden te blijven aanleveren!
Goed voor de tuin
Compost is een uitstekende bodemverbeteraar en is perfect voor gebruik in de tuin. Compost voedt de
bodem en stimuleert zo de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze. Ook
verbetert compost de structuur van de bodem en zorgt het voor een goede waterhuishouding. Zo
ontstaat een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle
tuinplanten.
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Op www.areareiniging.nl zijn tips te lezen voor het gebruik van compost.
Ophalen van compost
De Landelijke Compostdag wordt gehouden op zaterdag 26 maart. De voorraad compost is beperkt.
Dus kom op tijd, want op=op.
Gemeente Coevorden:
> Op de Milieustraat Coevorden, Morseweg 2, Coevorden is van 09.00-13.00 uur gratis compost
verkrijgbaar.
> Op de Milieustraat Zweeloo, Kieveen 4, Zweeloo is gratis compost verkrijgbaar van 09.00-13.00 uur.
> De Milieustraten zijn deze dag van 09.00-17.00 uur geopend voor het brengen van afval.
Gemeente Emmen:
> Op de Milieustraat Emmen, Columbusstraat 25, Emmen is van 09.00-13.00 uur compost
verkrijgbaar.
> De Milieustraat is deze dag van 09.00-17.00 uur geopend voor het brengen van aval.
Gemeente Hoogeveen:
> Bij de Zuidema Groep, Smirnoffstraat 14, Hoogeveen is van 09.00-13.00 uur gratis compost
verkrijgbaar.
In verband met de te verwachten drukte wordt er vanaf de Europaweg een verplichte rijroute ingesteld.
Deze route wordt d.m.v. borden aangegeven.
> De Milieustraat Hoogeveen, De Vos van Steenwijklaan 75, Hoogeveen is deze dag van 09.00-17.00
uur geopend voor het brengen van afval.
De compost wordt op de bovengenoemde locaties met een kraan op uw aanhangwagen geladen.
Indien u niet beschikt over een aanhangwagen maar toch gebruik wil maken van de actie is het
mogelijk compost in plastic zakken of emmers te spitten. U dient dan wel zelf zorg te dragen voor lege
zakken of emmers en een spade.

UITSLAG VERLOTING SC TEMPO
Trekking 26-02-2011
1e prijs lot nr 0557
2e prijs lot nr 1078
3e prijs lot nr 0740
4e prijs lot nr 1345
5e prijs lot nr 1481
Onder voorbehoud van type fouten.
Prijzen af te halen, onder overlegging van het winnende lot, bij het op het lot vermeld adres.

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 12 Maart is er dansen in de Badde.
Voor elk wat wils, o.a. country, oude dansen en stijldansen.
Aanvang 20.00 uur
Iedereen van harte welkom.
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Zaterdag 30 april
Sportpark Nieuw-Weerdinge
Aanvang 12.00

*het grootste recreatieve volleybaltoernooi
in de omgeving
*een superverloting
* activiteiten voor de kinderen

Al aangemeld??
Niet vergeten!!
Het kan tot uiterlijk 1 april a.s.
Tot ziens op 30 april!
Telefonisch aanmelden bij:
Roel de Boer
Tel. 522079

Kiny Wachtmeester
Tel. 521381

Of per mail: rrdeboer@hetnet.nl
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GREPEN UIT HET VERLEDEN
Vervolg Handelsvereniging.
In de vorige streekbode ben ik geëindigd met, dat de handelsvereniging werd opgeheven t.g.v. de
Tweede Wereldoorlog. Op 7 juli 1948 werd het opnieuw opgericht. Het bestuur werd gevormd door
dhr. R.T. Boonstra: voorzitter, A. Venema: secretaris en G.K. Bijl: penningmeester. Op 20 juli 1948
waren er inmiddels 90 leden toegetreden, dit was de verdienste van M. Blanken, die als bode van de
vereniging fungeerde. De eerste uitgave van het handelsblad had intussen plaats gevonden op 5-31948. Er werden in 1948 twee winkelweken gehouden. De Handelsvereniging was maatschappelijk
toen en nu belangrijk voor Nieuw-Weerdinge. Het allereerste wat men zich als doel stelde was een
tocht te organiseren voor de ouderen. Men steunde het Plaatselijk Belang, door bij de E.D.S
(busonderneming) te pleiten voor een betere dienstregeling. In April 1951wordt in overleg met Pl.
Belang gepleit voor verplaatsing van het postkantoor te Weerdingerkanaal zz 190 (nu autorijschool
Jalving) naar het centrum. In een vergadering van Maart 1953 werd een verzoek gericht aan het

Waterschap Weerdinge tot de aanleg van een fietspad langs het Noordveenkanaal n.z. Ook wordt
vastgesteld dat Nieuw- Weerdinge wordt achtergesteld bij de toewijzing van woningbouw in het dorp,
ook is er kritiek op de armenzorg. In 1954 heeft Nieuw-Weerdinge 160 woningzoekenden. In
samenwerking met Pl. Belang komt er een gesprek op gang met de bij ouderen nog wel bekende
wethouder Reuvers van volkshuisvesting. Deze zegt toe dat er 14 woningen zullen worden gebouwd
in Nieuw-Weerdinge. In de volgende streekbode meer over de handelsvereniging.
Op de foto de nieuw gebouwde café op de plek waar in 1931 het café van Roelof Oosterhof en Reintje
Drenth afbrande, Weerdingerkanaal nz 7 (zie foto vorige streekbode). Deze foto is van ongeveer
1936. De brug over het Vledderdiep is in 1931 afgebroken en heeft plaats gemaakt voor een dam. Er
werd eerst gesproken hier een plein aan te leggen, dat is niet doorgegaan. De caféhouders waren van
der Laan, A. Grooten, Stellinga en bar dancing Wessels. Het pand is in de jaren tachtig van de vorige
eeuw weer afgebrand.
Reactie: 521703 B.B.
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BEZUINIGEN OP ONDERWIJS: WAT BETEKENT HET VOOR MIJN
DORPSSCHOOL?
De kwaliteit van het onderwijs wordt de komende jaren bedreigd. Dit voorjaar gaat de minister 300
miljoen euro bij het primair en voortgezet onderwijs weghalen (bezuiniging op passend onderwijs). Het
betreft vooral de leerlingen die in het speciaal onderwijs zitten of leerlingen met een rugzakje in het
primair onderwijs. Met name specialisten als ambulant begeleiders en intern begeleiders zullen
wegbezuinigd worden. Dit gaat ten koste van de begeleiding van de schoolkinderen en het gaat ten
koste van de begeleiding van leerkrachten. Het heeft dus op meerdere manieren een negatieve
invloed op de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen op de basisschool en in het voortgezet
onderwijs, aldus een onderwijsbrief die rond 8 februari naar alle politici en andere betrokkenen is
verzonden.

Onderwijsmanifestatie
De onderwijs- en ouderorganisaties hebben daarom met de vakbonden op 9 februari een manifestatie
in Nieuwegein georganiseerd. Daarnaast heeft in het centrum van Emmen tegelijkertijd ook een
manifestatie met onderwijspersoneel, ouders en andere betrokkenen plaatsgevonden.

Plattelandsscholen
Ook zijn er brieven, telefoontjes en mails naar Tweede Kamerleden gestuurd met het verzoek de
bezuiniging nog eens tegen het licht te houden. Aangegeven is dat er twijfel is of de maatregelen de
kleinere danwel krimpende dorpsscholen in het Noorden niet onevenredig hard in hun bestaan zullen
aantasten. Immers, de kleinere (en krimpende) dorpsscholen in het Noorden met al weinig
leerkrachten kunnen niet zomaar extra begeleiders krijgen, en ook is een samenwerkingsverband ten
behoeve van de zorgleerlingen tussen scholen onderling (met verre afstanden tussen de scholen)
minder makkelijk te regelen dan in een dichtbevolkt gebied zoals de Randstad.
Vanuit de Tweede Kamer is toegezegd dat voor plattelandsscholen specifieke aandacht zal komen
voor samenwerkingsverbanden. Nieuwe, efficiënte vormen van vervoer van en naar scholen zijn in het
kader van de krimp van belang. Daarnaast kan wellicht gedacht worden aan het gebruik van moderne
communicatietechnieken, zoals dat ook in dunbevolkte landen in Noord-Europa al gebeurt.
Verder zullen –als algemene maatregel- studenten aan de Pabo al opgeleid worden hoe om te gaan
met kinderen die meer zorg nodig hebben. Op deze manier wordt gepoogd
dat geen enkel kind tussen wal en schip raakt.

In elk kind schuilt talent
Immers, “in elk kind schuilt talent". En omdat onze kinderen onze toekomst
zijn, moeten we hier serieus mee omgaan! Ondergetekende zal dan ook
contacten onderhouden met de Tweede Kamer over de gevolgen van de
bezuinigingen voor de krimpende plattelandsscholen in het Noorden.
Hermien Plas-Kerperien is als planoloog bij de krimpproblematiek in het
Noorden betrokken en tevens raadslid in de gemeente Emmen.
Meer informatie: plaskerperien@gmail.com

Hermien Plas-Kerperien
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?
Kom dan zaterdag 19 maart 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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SNOEICURSUS
Kwekerij De Elzenhof organiseert een snoeicursus.
In deze cursus leert u om zelf allerlei tuinplanten te snoeien.
De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte en een
praktijkgedeelte.
De theorie wordt gegeven op woensdag 15 maart in de Badde
te Nieuw-Weerdinge van 9.30- 11.30 uur.
De praktijkmiddag of –ochtend wordt in overleg met de
cursisten bepaald.
Bij de cursus ontvangt u de theorie op papier.
De kosten zijn € 25,-De cursus wordt gegeven door Els van Kooten, zelf
vakbekwaam hovenier en eigenaresse van De Elzenhof.
Bij haar kunt u zich ook opgeven: tel. 353578 of per e-mail
info@kwekerijelzenhof.nl.

LEUKE SITE VOOR 50-PLUSSERS
Mensen die met de computer omgaan en graag dingen over Emmen en
omstreken, sport, zorg, wonen en ontspanning willen weten, kunnen
daarvoor een leuke site bekijken die betrekking heeft op het gewone leven
van onze oudere mensen.
Er staan veel laatste nieuws stukjes op die voor u van belang kunnen zijn.
Het is een uitgebreide site met veel informatie over allerlei zaken die van
belang zijn voor onze doelgroep van 50+.
Als u : www.postbus50plusemmen.nl intoetst komt u op deze site
terecht.Het is misschien ook wel leuk eens een mening naar deze site te
sturen en als er iemand is die lid van onze redactie wil worden, we hebben nog twee personen nodig.
We zijn momenteel met 4 leden maar willen graag met 6 mensen werken.
Een redactievergadering hebben 1 x per maand in de bibliotheek van Emmen.
Mocht u hiervoor belangstelling hebben kunt zich aanmelden via: info@postbus50plusemmen.nl t.n.v.
Hank van der Vaart.
Wietske Bruining van Klinken.
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Stem wijzer,wees wijzer
Het was verkiezingstijd. We konden onze meningen laten horen. Kies die partij die de meeste van
jouw meningen uitdraagt. Op tv en in de krant werd ons aangeraden de stemwijzer te raadplegen. Via
internet kon je verschillende vragenlijsten invullen om er achter te komen welke partij
het best bij jouw meningen past.
Proberen maar… Stemwijzer, Kieskompas, voor de provinciale staten of voor de
Eerste Kamer: kies maar uit. De vragen, stellingen zijn verschillend, de
mogelijkheid om te antwoorden is steeds anders. De uitkomsten zijn dus ook
steeds anders, en variëren voor mij zelfs van links naar rechts. Het is afhankelijk
van welke vraag/stelling je het meest belangrijk vindt. Je blijft schommelen dus…
Hoe dan verder? Je hoort landelijke politici en provinciale politici op tv. Moet je de
provinciale of de landelijke politiek volgen? Het zijn provinciale verkiezingen, maar de samenstelling
van de Eerste Kamer hangt hier vanaf. Ook dit leidt tot schommelen…
Bovendien gaan de beweringen over wat nu aan de orde is, maar wat komt er de komende vier jaar
aan de orde? Bij het uitbrengen van onze stem moeten we ons vertrouwen uitspreken dat de politieke
partij van onze keuze het de komende vier jaar naar wens gaat doen. Wat er in de toekomst aan de
orde komt weten we niet…
In de toekomst kijken doen wel de woningcorporatie Lefier en de gemeente Emmen. Samen zien ze in
de glazen bol de bevolkingskrimp van Nieuw-Weerdinge. En trekken daaruit de conclusie dat er
minder huizen nodig zijn. Bevolkingskrimp betekent niet automatisch huizenkrimp. Immers de tendens
is dat er steeds minder mensen in één huis wonen.
Overigens heb ik het idee dat ze dat in de bol zien wat ze graag willen
zien. De gemeente kan de bouwkavels in de Mandebroek niet verkopen
en Lefier kan zonder de verkoop van dure woningen geen financiering
vinden voor de bouw van goedkope woningen. Helaas staat de
huizenverkoop even op een laag pitje, maar dat zal vast weer
veranderen (kwestie van vertrouwen). Dat de huizenverkoop niet loopt,
betekent niet dat je geen goedkope woningen nodig hebt, nu en in de
toekomst.
Wat ik wou zeggen: kijk een beetje door die glazen bol heen, en verder dan je neus lang is. Heb
vertrouwen in de toekomst. Heel veel mensen vinden het prettig wonen en leven in Nieuw-Weerdinge.
Niet iedereen hoeft het theater of de winkelboulevard naast de deur. De rust en ruimte is iets wat veel
mensen juist waarderen (vraag maar eens aan mensen die het drukke westen hebben verlaten).
Laten we blij zijn met die rust en die vooral bewaren. En …”is d’r ee’m niks te doun hier”, zoek de fun
verderop of organiseer die zelf.
G.B.J. Holterman
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Actie huisnummerpalen ten einde
Het afgelopen jaar hebben ruim ruim 300 inwoners van Nieuw-Weerdinge een reflecterende
huisnummerpaal besteld en gekregen. Plaatselijk Belang heeft een groot deel van de kosten hiervan
voor haar rekening genomen, omdat zij vond dat een reflecterende huisnummerpaal een behoorlijke
meerwaarde heeft. Zo kunnen hulpdiensten veel gemakkelijker een adres vinden wanneer zij op een
bepaald adres hulp moeten verlenen.
Wanneer er nog mensen zijn die toch nog een reflecterende huisnummerpaal willen hebben, kunnen
zij zelf een dergelijke paal bestellen op de website www.huisnummerpaal.nl
Wanneer u van mening bent dat Plaatselijk Belang ook in de toekomst dergelijke acties voor de
inwoners moet kunnen blijven doen, ondersteun Plaatselijk Belang dan door lid te worden. Dit kan
door per e-mail of per brief aan te geven dat u lid wilt worden van Plaatselijk Belang. De minimale
bijdrage bedraagt 3 euro 50 per jaar en dit bedrag kunt u dan overmaken naar bankrekeningnummer:
34.59.16.352 tnv Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge. Ook kunt u ons machtigen, het bedrag één
keer per jaar automatish van uw bankrekening af te schrijven. Het zou voor ons als bestuur een
enorme steun zijn, dat er veel leden bijkomen die ons ondersteunen. Mocht u ook de eploitatie van de
dierenweide willen ondersteunen, dan kan dat natuurlijk ook, want ook deze voorziening wordt door
ons als Plaatselijk Belang ieder jaar weer financieel ondersteund om de boel draaiende te houden.

Hierbij machtig ik Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge mijn contributie voor:
o Vereniging Plaatselijk Belang € 3,50, ander bedrag_____________
o

Dierenparkje De Wenke

€ 3,50, ander bedrag ____________
in juni van elk jaar automatisch van mijn rekening af te schrijven.

Bankrekening ...................................................................................................................
Naam ...............................................................................................................................
Adres ...............................................................................................................................
Postcode en woonplaats ..................................................................................................
Donateurnummer .............................................................................................................
Datum ..............................................................................................................................
Handtekening:
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