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Gezocht: bezorgers voor De Streekbode. 
 

 Inlichtingen bij J.R.A. Meursing, tel. 52 28 68 
    

DE RIEVE OP STAP  
 

Zaterdagmiddag, 28 augustus om 13:30uur gingen de bewoners van de Rieve op stap voor hun 

jaarlijkse uitje. Deze keer ging het richting Emmer Compascuum en wel naar de “Woonboot” van 

Neelis en Leentje. Bij aankomst werden we verwelkomt door Neelis en werden we van koffie en gebak 

voorzien van Neeltje. Onder de koffie werd er ook al behoorlijk gekeuveld over vroeger en heden. Na 

een heel duidelijke uitleg over en hoe het ontstaan van de woonboot (hier is namelijk een museum 

van gebruiksartikelen uit vroegere tijden) konden wij alles bezichtigen, geweldig gewoon, oude 

accordeons, banjo’s. Sunlichte zeep, schuurpapier zebralin, kachelpoets enz. enz. Na dit weer gezellig 

aan tafel en pakte Neelis zijn accordeon en speelde en zong bekende oude liedjes. Ook Leentje pakte 

nog even de microfoon en we gingen met elkaar flink aan het zingen. Na nog een geweldige 

broodmaaltijd was het om ongeveer 18:00 uur weer richting Nieuw-Weerdinge. Het was weer een 

geweldige middag. Op naar de volgende! 

 

Gerbrand op ’t Ende 

 

 

DE LÖZZE VOGELS 
 

Als alles naar wens verloopt willen wij 23 oktober weer een gezellige avond met u organiseren. Het is 

weer op een zaterdagavond en de kaartjes die u kunt ophalen in de Badde, kosten €1,-. Nader bericht 

volgt wel weer in de Streekbode. 

 

   

WIJZIGINGEN OPENINGSTIJDEN PEUTERSPEELZAAL ‘T KRUMMELHOF 
 

De peuterspeelzaal is vanaf augustus 2010 op de volgende dagdelen geopend: 

 

1e groep: maandagmorgen/ dinsdagmiddag/vrijdagmorgen 

2e groep: maandagmiddag/woendagmorgen/vrijdagmiddag 

 

De tijden zijn: maandag-,woensdag- en vrijdagmorgen 8.45 tot 11.45 uur 

                       dinsdagmiddag 13.00 tot 15.00 uur 

  maandag- en vrijdagmiddag 13.00 tot 15.30 uur. 
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STEEDS MEER MEISJES GAAN VOETBALLEN!! 
 

Meisjesvoetbal is hot! 

Er zijn steeds meer meisjes die topvoetbal willen spelen en later in de vrouwen eredivisie willen 

voetballen. 

 

Vind jij voetbal ook zo leuk? 

Lijkt het je wel leuk en gezellig om elke week te trainen en op de zaterdag ook een wedstrijd te 

spelen?  

Kom dan eens een keer kijken naar een training of doe gezellig een training mee en kijk of je het leuk 

vind. 

 

Gezocht:  

Wij zijn op zoek naar enthousiaste meisjes vanaf 8 jaar die onze meisjesteams willen komen 

versterken.   

Ook zijn wij op zoek naar enthousiaste meiden / dames vanaf 15 jaar die graag onze dameselftallen 

willen komen versterken. 

 

Voor vragen kun je natuurlijk altijd even langskomen op de sportvelden of in één van de kantines. 

Ook kun je contact opnemen met: Raymond Jorna, tel. 06-24216101.  

 

Groetjes en hopelijk tot gauw, 

Jeugdbestuur NWVV/Titan  
 
 

KERKDIENSTEN 

 
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

19 september 

Plaats: Het Anker  

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten 

26 september 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Van der Kevie 

 Startzondag 

 

Baptisten Gemeente De Open Poort: 

19 september 

Tijd: 9.30 uur, spreker: ds. Pflaum 

 Gastendienst / Startzondag  

26 september 

Tijd: 9.30 uur, spreker: dhr. Bosscher 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN 
 
Een foto van leden van de middenstand van Nieuw-Weerdinge in 1955. De foto is gemaakt ter 

gelegenheid van de winkelweek. 

 

Aan de hand van deze foto moest men het gewicht raden van de leden van de handelsvereniging. 

Degene  die er het dichtste bij was kreeg een leuke prijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto staan: 

 

Bovenste rij v.l.n.r: Onbekend, K.Tjeerdsma, C.Busseman, F.v.d.Molen, A.Kuipers, J.Mulder, J.Mulder, 

en H.de Jonge. 

 

Tweede rij van boven: H.Teunissen, W.v.d.Laan, H.Sluiter, Schut, M.Hilgen, J.Niemeijer, onb, 

J.Mulder, 

 

Derde rij van boven: R.Heerspink, T.Popken, H.Hindriks, J.Idema, O.Smit, H.Meyer, D.v.Veen, 

J.Lammers en K.Bijl.  

 

Zittend: H.Uil, O.Blok, D.v.d.Molen, J.Soer, R.Hof, J.Pol, J.Luppes, onb. en K.Bijl. 

 

Wie weet de namen van de drie onbekenden. 

 

Reactie 521703  B.B. 
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       In de                    kantine        
                        

Vele  mooie 
                                                    

    

Met o.a Rad van Avontuur,    
       touwtje trekken,                  platte rad, darten 

21 spel,enveloppen trekken, ,  
                en raadspelletjes 
 

Zaterdagavond     18-09-2010 

    Van 19.00 uur tot 22.00 uur .  

                             
 

 

 

KAARTSPELERS OPGELET: 
 
Zoals u weet moet er voor elk kaartspel de spelregels en speelwijzen geleerd worden om het spel 

onder de knie te krijgen. 

Dat geldt ook voor jokeren, canasta, klaverjassen, maar ook voor het spelen van bridge. 

Vandaar dat bridgeclub ’t Kompas een cursus start voor beginners. 

De cursusduur en de cursustijden worden in overleg met de cursisten vastgesteld. 

U moet rekenen op minstens 10 bijeenkomsten van 2,5 uur. 

Plaats van handeling is Café Hindriks te Emmer Compascuum. 

Als u lid wordt van onze vereniging is de cursus gratis. 

U kunt zich opgeven bij: 

Jantje de Vries, telefoon 0591-353388 of 

Hans de Korver telefoon 0591-302299 
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VERKEERSCIRCUIT 
 
VVN afd. Nieuw-Weerdinge organiseerde op donderdag 2 en vrijdag 3 september voor de 15 keer het 

verkeerscircuit. Ondanks het tegenvallende weer op donderdag was het op het parkeerterrein van de 

sporthal een komen en gaan van ongeveer 265 kinderen die hun verkeerskennis op het parcours 

konden toetsen. 

Al deze kinderen, uit de groepen 6, 7 en 8 van basisscholen uit Nieuw-Weerdinge, Weerdinge, 

Roswinkel en Emmer-compascuum,  werden per groep in drieën verdeeld: fietsters, voetgangers en 

automobilisten (skelters), die na een bepaalde tijd wisselden.  

Dit verkeerscircuit is een activiteit die door onze eigen VVN afd. Nieuw-Weerdinge wordt 

georganiseerd en is volgens Arent Naber (voorzitter) en Ineke Bolk (secretaresse) uniek in Nederland. 

Het is een extra activiteit en staat los van het verkeersexamen (groep 8) dat staat gepland voor 8 april 

volgend jaar. Acht vrijwilligers, waarvan drie nieuwe, hebben ervoor gezorgd dat alles in ‘kannen en 

kruiken’ was en dat dhr. Jan Kuper, wethouder Verkeer en Vervoer, deze 15 keer officieel kon 

openen. 

Wethouder J.Kuper benadrukte in zijn openingswoord hoe belangrijk het is om de verkeersregels 

goed in acht te nemen aangezien er bij één op de drie verkeersongelukken kinderen betrokken zijn. 

Als vertegenwoordiger van de gemeente Emmen sprak hij zijn waardering uit voor het organiseren van 

dit verkeerscircuit.  De foto’s geven een indruk van de donderdagmorgen.  

GB. 
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KENNISMAKING HARMONIEORKEST 
 

Harmonie Euterpe Emmen organiseert in samenwerking met de CQ centrum voor de Kunsten een 

open repetitie op dinsdagavond 14 september in de muziekschool in Emmen.  

Deze avond is bedoeld om leerlingen van de CQ, die al een HAFABRA instrument bespelen, kennis te 

laten maken met een Harmonie orkest. 

HAFABRA muzikanten zijn hout-, koperblazers en slagwerk.  

 

De tijden zijn:  

Vanaf 18:30 uur Aspirantenorkest, niveau 1 à 2 jaar spelen, t/m A diploma 

Vanaf 19:30 uur Concertorkest, niveau vanaf B diploma 

 

Het wordt een interactieve bijeenkomst, waarbij iedereen wordt uitgenodigd zijn/haar instrument mee 

te brengen en een deel van de repetitie mee te spelen. 

Verder is iedereen van harte welkom die een repetitieavond van een harmonie orkest wil zien. 

De lokatie is: 

St. Centrum voor de Kunsten in Zuidoost-Drenthe 

Kapelstraat 121 

7811 XZ  Emmen 

T 0591 61396 

 

 

KLACHTEN BEZORGING ZUIDENVELDER 
 

 

 

 

 

 

 

Er komen bij Plaatselijk Belang nogal wat klachten binnen over de bezorging van de Zuidenvelder in 

het buitengebied. Graag hadden wij een beeld van hoe de bezorging van deze krant met name buiten 

de bebouwde kom geregeld is. Graag uw reactie naar  plaatsbelang@hetnet.nl 

 

  

 
KLAVERJASSEN!! 
  

Vrijdag 24 sep. a.s.  start kaarten klaverjassen te Nieuw-Weerdinge bij hondenclub H.D.C. Nieuw 

Weerdinge. 

Aanvangstijd 19.30 uur elke vrijdagavond. 

Adres: Wisseldijk 2 te Nieuw-Weerdinge. 

  

Verder zijn we van plan om een dartclub op te richten voor beginners. 

Voor opgave kunt u bellen met J. Wolgen-Poede, Tel: 0591- 858351 

Bij genoeg deelname wordt in de streekbode vermeld welke datum het darten van start zal gaan. 

  

Tot ziens bij, H.D.C. Nieuw Weerdinge   
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          BINGO    

 

Wilt u gezellig een avond naar de Bingo? 

 

 

Kom dan zaterdag 18 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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WIJNGENOT      Wijn en gezondheid 
 

Overal worden onderzoekingen gedaan op medisch gebied. Ook spijtig genoeg dierproeven alhoewel 

dit wel vaak veelbelovende resultaten opleveren.  

Met wijn is dit anders. Een universiteit in Kopenhagen heeft 6051 mannen en 7234 vrouwen in de 

leeftijd van 30-70 jaar vanaf 1995 begeleid in de vorm van wijn drinken. Een spectaculaire ontdekking 

was dat diegene die 3 glazen wijn per dag tot zich nam ten op zichtte van diegene die geen wijn 

dronken 50 % minder hart en vaatziekten naar voren kwam.                                                               

Dat betekent dus dat wijndrinkers langer leven. 

  

Deze studie bracht tevens aan het licht dat bij gematigde wijn consumptie de volgende voordelen naar 

voren kwamen. 

• Vermindering van hart en vaatziekten 

• Verbetering van de spijsvertering 

• Langzamere ontkalking van de botten 

• Houd u geestelijk en lichamelijk actief 

• Is ontspannend en bouwt stress af 

• Verminderd aderverkalking 

•  

Het laatste wat ik hoorde dat rode wijn goed is voor je tanden. Volgens een studie, verricht aan de 

universiteit van Laval in Quebec zouden polyfenolen in rode wijn - en met name tannines – de kans op 

tandvleesontsteking verminderen. Tandvleesontsteking kan, zoals bekend, leiden tot vervelende 

complicaties als tandverlies. Het antioxidatieve karakter van tannines in rode wijn zou dit tegen gaan. 

Talloze andere voorbeelden zijn er nog die wijzen op de positieve inbreng van gematigd wijn gebruik.  

 

!!! Let op: wijn kan net als elk ander alcoholhoudende drank misbruikt worden. Tevens zijn er ziektes 

en therapieën die alcohol verbieden.  

Overleg dit met uw dokter.  

 

Vriendelijke wijngroet van Rien (www.prinsenduitsewijn.nl). 

 

WEBSITE HUISARTSENPRAKTIJK 
 

U kunt vanaf heden informatie over de Huisartsenpraktijk van de huisartsen in Nieuw Weerdinge 

vinden op een handige website: 

 

www.nieuwweerdinge.praktijkinfo.nl  

 

U vindt er o.a. informatie over de telefoonnummers van de praktijk, over de medewerkers en de 

spreekuren. 

Tevens zijn er links naar sites met medische informatie. 

Kijkt u ook eens bij Veelgestelde Vragen (FAQ) : 

 

WAAR KAN IK BLOED LATEN PRIKKEN  

WANNEER IS DE UITDEELPOST OPEN?   

 

Wij hopen, dat u er een nuttig gebruik van kunt maken, en we staan open voor verdere suggesties. 

 

M. Demircan en S. Handgraaf, huisartsen. 
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SPELDRIEDAAGSE SKW NIEUW-WEERDINGE 
 

Dinsdag 17 augustus tot en met donderdag 19 augustus 

vond wederom de speldriedaagse plaats in samenwerking 

met de internationale jongerenuitwisseling. 

Het thema van dit jaar was: “Op de Camping”. 

Het grasveld aan het Eerste Kruisdiep werd omgetoverd tot 

een campingterrein met een heus zandstrand, tenten en 

caravan. 

Op dinsdag werd er druk gezaagd, gespijkerd en geschilderd om een camping te creëren, een kiosk, 

een bar, een receptiebalie en verscheidene bungalows en caravans werden uit de grond gestampt.  

De kinderen bleven voor de lunch, broodjes en een gehaktbal werden geserveerd. Na de lunch werd 

er driftig verder gebouwd en aan het eind van de middag was de camping gerealiseerd. Tevens 

werden er al diverse spellen en dansen uitgevoerd uit verscheidene landen. 

 

Woensdags gooiden de weergoden roet in het eten, een typisch Nederlandse campingdag. Door 

hevige regenval waren we genoodzaakt om de campingactiviteiten in de Badde te houden. Onder 

andere werd er bingo gespeeld, T-shirts beschilderd, een filmhoek was aanwezig, diverse spellen en 

dansen, popcornkraam, zeepbaan, etc. 

Ook bleef iedereen weer eten en na afloop werden er ijsjes uitgedeeld. Ook werd aan het eind van de 

middag de camping afgebroken en al het materiaal afgevoerd. 

 

Donderdags stond een dagje spelen in attractiepark Drouwenerzand gepland. De reis werd met vier 

bussen gemaakt. De kinderen konden zich hier uitleven en vol eten. Rond vier uur waren alle kinderen 

en vrijwilligers weer heelhuids terug in Nieuw-Weerdinge. Vermoeid maar voldaan. 

 

Wij willen alle vrijwilligers die hebben meegeholpen aan de uitvoering van de spelweek hartelijk 

bedanken!! Ook dank aan de jongeren die participeerden aan de uitwisseling en als vrijwilliger 

opdraafden!! 

 

Tevens willen wij onze sponsors hartelijk bedanken voor hun bijdrage, in zowel materiële als financiële 

zin. 

 

Jantje Beton, Emmen Revisited, Rotary Club Emmen, Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp,  

MFC “De Badde”, SKW Nieuw-Weerdinge, Loonbedrijf Groenwold, Area Reiniging Emmen, 

Spar Stevens Nieuw-Weerdinge, Tieks Tweewielers, Tiems Bouwbedrijf, Jan & Dirkje de Groot, 

Buurtsupport, Jan Geluk, Loonbedrijf Potze, Slagerij Dijkstra. 
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COLLEGE STELT BEZUINIGINGSPAKKET OP 
 

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een besluit genomen 

over het bezuinigingspakket.  

Het College biedt de gemeenteraad een pakket met voorstellen aan dat 

oploopt van € 13,5 miljoen in 2011 tot € 16,9 in 2014.  

In de huidige economische situatie vindt het College het van belang om 

te blijven investeren in de toekomst en ontwikkeling van de gemeente 

Emmen.  

Zodat er banen worden gecreëerd en de bedrijvigheid toeneemt. 

Investeringen die dat bewerkstelligen wil het College dan ook blijven 

doen. 

 

Evenwicht 

Het College heeft bij het opstellen van het bezuinigingspakket zoveel mogelijk evenwicht gezocht 

tussen het bijstellen c.q. temporiseren van ambities, bezuinigingen in de eigen bedrijfsvoering, het 

korten op subsidies, het zoveel mogelijk ontzien van de minima en beperking van de lastendruk voor 

de inwoners. 

 

Informatiebijeenkomsten 20 en 27 september 

Het College vindt het belangrijk om bewoners goed te informeren over de gemaakte keuzes.  

Hiervoor worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd.  

Bewoners zijn van harte welkom op maandag 20 september om een toelichting te krijgen op de 

thema’s arbeidsparticipatie, zorg en welzijn, inwoners en bestuur, onderwijs en jeugd en sport, 

recreatie en cultuur. Op maandag 27 september geeft het College een toelichting op de thema’s 

veiligheid, bouwen, wonen en milieu, verkeer en vervoer, economie en werkgelegenheid en openbaar 

gebied. 

De bijeenkomsten vinden in het gemeentehuis plaats van 19.00-22.00 uur en bewoners kunnen zich 

hiervoor aanmelden. 

 

Definitief besluit 

Op 1 en 4 november neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de bezuinigingsvoorstellen 

tijdens de begrotingsbehandeling. 

 

HOME-START, EEN STEUNTJE IN DE RUG! 
Collega-ouders gezocht. 
 

Home-Start geeft ouders met tenminste 1 kind onder de 7 jaar een steuntje in de rug. 

Hoe:  

• Door ondersteuning en meedenken in de opvoeding van de kinderen , persoonlijke aandacht,  

tijd om te luisteren, een handje te helpen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. 

• Door getrainde vrijwilligers (collega-ouders) met hun eigen levenservaring, die  ongeveer 3 

uur  per week bij de gezinnen komen. 

Voor wie is Home-Start: 

• Voor  gezinnen, die het gevoel hebben  vast te lopen in de opvoeding van hun kinderen. 

• Voor die ouder  die  soms het wanhopige gevoel heeft  de kinderen niet meer aan te kunnen,  

            die  er alleen voor  staat, die denkt  het niet meer alleen  te redden , het niet meer trekt , die 

zich niet    

            begrepen voelt,  het gevoel heeft dit overkomt mij alleen enz., enz. 
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Vaak lossen de problemen /spanningen zich vanzelf op, maar als  de spanningen  te veel worden kan  

de opvoeding van de kinderen ineens te veel worden , waardoor ze in de knel kunnen komen. 

Het kan een opluchting zijn , als je weet dat er iemand is op wie je kunt terugvallen. 

Iemand die er voor jou is ! 

Een moeder vertelt: 
Bij mij kwam 1 ½ jaar lang een vrijwilligster,  elke week een paar uur. Ik ben getrouwd, heb 1 dochter, 

ik zat in de put, zat niet goed in mijn vel, was erg onzeker en had niemand om mee te praten m.n. over 

het opvoeden van mijn dochter. Door haar bevestiging,  dat ik het goed doe en het aanhoren van mijn 

verhaal ,weet ik nu “ik ben een goede moeder ”. “Dit heeft voor mij de doorslag gegeven, dat ik 

veranderd ben. IK heb nu meer  zelfvertrouwen en het  heeft mij gemaakt tot  wie ik nu ben”. Ik heb 

veel aan haar gehad, daarom mijn dank aan de vrijwilligster. 

 

Daarom is Home-Start Emmen op zoek naar nog meer vrijwilligers (collega-ouders), zodat  die 

gezinnen  ondersteuning kunnen krijgen, die daar behoefte aan hebben en er ook om durven te 

vragen. 

Jij: 

• hebt opvoedingservaring 

• kunt je verplaatsen in andere ouders. 

• bent optimistisch, zorgzaam, vriendelijk en flexibel. 

• beschikt over humor , doorzettingsvermogen en vrije tijd. 

• neemt deel aan de voorbereidingscursus ( start in oktober 2010 ) , individuele begeleiding en 

themabijeenkomsten. 

Een vrijwilligster vertelt: 
Twee jaar geleden viel mijn oog op een advertentie van Home-Start, waarin vrijwilligers gezocht 

werden. Dat kwam voor mij op het juiste moment. Ik was al een tijdje aan het zoeken naar “iets” wat ik 

buitenshuis kon doen en waarbij ik nieuwe mensen kon ontmoeten. 

Wat mij ook erg aansprak was dat je, door je eigen levenservaring en de ervaring die je hebt met het 

opvoeden van je eigen kinderen, anderen kunt helpen. 

Na het kennismakingsgesprek met de coördinator volgde al snel de Home-Start cursus, waarbij je 

andere vrijwilligers ontmoet en waarbij  je de werkwijze van Home-Start  leert kennen en toepassen. 

Na de cursus ben ik door de coördinator van Home-Start geïntroduceerd bij een gezin, wat best wel 

even spannend was. Je weet dan nog niet of het wel “klikt” tussen jou en het gezin. Na twee kopjes 

koffie was het ijs gebroken en nu , zo’n anderhalf jaar later, zijn we samen aan het afbouwen. We 

hebben samen veel geleerd zoals: naar elkaar luisteren , elkaar respecteren, samen allerhande zaken 

bespreken. Mede hierdoor is de moeder een sterkere vrouw geworden, ze heeft meer zelfvertrouwen  

gekregen en kan nu na anderhalf jaar zonder Home-Start verder. Het geeft een goed gevoel , dat ik 

heb kunnen bijdragen aan haar welzijn. 

 

Ben jij die enthousiaste vrijwilliger (collega –ouder) die wij zoeken? of 
Ben jij die ouder die denkt, ik kan dat steuntje in de rug wel gebruiken? 
Neem dan contact met mij op ! 

Ageeth Aukes-Smit, Coördinator  Home-Start Emmen 
Telefoon: 06-10882632 
E-mail: Home-startemmen@icare.nl , voor meer info zie www.home-start.nl  
 

Home-Start is  een  project van  St. Icare JGZ en Humanitas  en maakt deel uit van het totale aanbod 

van opvoedingsondersteuning binnen het Jeugdbeleid van Gemeente Emmen (CJG) 
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DONATEURS STREEKBODE 
Binnenkort komen wij weer bij u langs voor het innen van het donateursgeld. Om De Streekbode te 

behouden hebben we de donateurs beslist nodig. Voor € 5,- per jaar heeft u om de 2 weken De 

Streekbode in de bus. 

Bent u nog geen donateur en wilt u dit wel worden? Vul onderstaand strookje dan in en lever het in bij 

de kopijadressen.  

 

 

Donateur 2010-2011 

 

Naam:____________________________________________________________________________ 

 

Adres:____________________________________________________________________________ 

 

 

Reflecterende huisnummerplaten rondom Nieuw-Weerdinge in aantocht 
 

Naar aanleiding van een 

aanvraag uit “ id€€ voor uw 

buurt”  uit Tussen de Wijken 

om daar reflecterende 

huisnummerplaten te plaatsen, 

heeft het bestuur van 

Plaatselijk Belang Nieuw-

Weerdinge besloten dit uit te breiden naar het gehele buitengebied van Nieuw-Weerdinge. Hierbij 

moet u denken aan alle woningen die buiten de bebouwde komborden staan. We hebben voor het 

buitengebied gekozen, omdat hier de huisnummers over het algemeen erg slecht te lezen zijn en 

woningen wat verder van de weg staan. Voor de hulpdiensten is het daar dan ook erg moeilijk om het 

juiste adres te vinden. De mensen die binnen de bebouwde kom wonen en ook graag een dergelijk 

bordje willen, kunnen dit aanvragen bij Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge. Er geldt dan een eigen 

bijdrage van 12,50 euro per paal met bordje. Wanneer u het bordje zelf zou kopen, kost deze 35 euro. 

Plaatselijk Belang neemt dus de rest van de kosten voor haar rekening wanneer u deze via ons 

besteld. Het is voor ons financieel niet haalbaar, om het volledige bedrag te vergoeden. 

De palen in het buitengebied zijn inmiddels binnen en grotendeels uitgeleverd. Het gaat hierbij om de 

volgende straten: 

Siepelveenwijk                 Weerdingermarke      Tussen de Wijken      Herenlandweg 
Tramwijk                            Eerste Kruisdiep         Vledders                     Derde Kruisdiep 
Meyersmarke                   Noordveenkanaal       Raiffaissenstraat        Oude Dijk                               
Mocht u dus binnen de bebouwde kom wonen en wilt u ook zo’n paaltje, vul dan de onderstaande 

strook in en maak € 12,50 over op het bankrekeningnummer van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge 

(34.59.16.352) o.v.v. huisnummerpaal met het adres. En zorg ervoor, dat het juiste nummer goed is te 

lezen. De strook kunt u deponeren in postbus 13 in de Badde en dient voor ons als extra controle. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam:____________________________________________________________________ 

Adres:______________________________________________________________________ 

Nummer op paal:______________________________________________________________ 

Wanneer uw betaling binnen is, voegen wij uw nummer toe aan de te bestellen paaltjes. 
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                             Ben je 12 jaar of ouder en wil  

     je graag fit blijven en bewegen  

     op muziek en op steps? 

     Kom dan naar de aerobic/stepsgroep  

     van Amicitia en schrijf je voor  

                             1 oktober a.s. in.  Je sport dan in  

oktober en november gratis, je betaalt alleen het  

inschrijfgeld van € 5,-. 

De lessen zijn op maandag van 19.00 – 20.00 uur en  

op donderdag van 19.30 – 20.30 uur in de Badde.  

Je kunt 1x of 2x per week meedoen.  

De leeftijdscategorie is zeer gevarieerd, van  

12 tot 50+ dus ook jij kunt meedoen! 

Aarzel niet en kom eens bij de lessen kijken. 

 

Graag tot ziens! 
 


