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                                   Jaargang 27                     Nummer: 15          4  april 2012 

 

 

 

 

Paasvuur 2012 

 

De voorbereidingen zijn in volle gang en inmiddels ligt er 

al een behoorlijke bult klaar om ontstoken te worden op 

1e Paasdag, 8 april. 

 

De agenda voor het ophalen van materiaal is vol! Ook 

kunnen we niet meer snoeiafval bergen omdat de bult 

anders te groot wordt. Zowel brengen als ophalen is niet 

meer mogelijk. Wij hopen op uw medewerking. 

  

Er zal er een optocht zijn voor de kinderen. Vertrek is om 

19:00 vanaf De Badde. Wanneer uw kind(eren) 

meelopen, graag tegen 18:30 aanwezig zijn bij De Badde. 

Een verassing voor de kinderen zal worden uitgedeeld. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

Meedoen is wel op eigen risico. 

 

Op de locatie zelf zal op 1e Paasdag een tent komen te staan met muziek en de nodige 

versnaperingen.  

Tegen 19.30 wordt de bult ontstoken.  

 

Voor meer informatie bel de 

contactpersoon: 

 Eddie Wolters, tel: 0612909414 

 

Namens SKW Nieuw-Weerdinge & 

Activiteitencommissie ’t Koppeltje wensen 

wij u een vrolijk Pasen en hopen wij u in 

grote getale bij het paasvuur te mogen 

ontvangen! 

Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal NZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 52 2 521 
Bank: Rabobank Nieuw  Weerdinge Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl  
   
Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:  C. Neef   Weerdingerkanaal NZ 137 
JRA Meursing Tel 52 28 68  en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

6 april 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 19.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

  Goede vrijdag 

8 april 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

15 april 

Plaats: Roswinkel 

 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

   

Baptisten gemeente de Open Poort: 

6 april 

Tijd:   19.00 uur, voorganger: dhr. Boulhouwers  

   Goede vrijdag avondmaaldienst 

8 april 

Tijd:  9.30 uur, voorganger: dhr. Boulhouwers 

15 april 

Tijd:   9.30 uur, voorganger: dhr. van Norde 

 

 

 

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. 

 

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 

 

Te koop: 1 ronde uittrektafel, 

blank eiken €15,=  

en  

1 schrikdraadapparaat €20,=.  

 

Tel. 352269  

of  

06 40842970 

Ook u kunt hier uw 

'Koopje"plaatsen. 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN,   

Middenstand in Nieuw-Weerdinge 

 

In de vorige streekbode ben ik geëindigd bij Weerdingerkanaal n.z. 240. 

We komen nu bij Partycentrum Viper Weerdingerkanaal n.z. 241. Voor 1900 stond hier hotel café 

zaal Bakker. In 1915 werd het hotel café zaal Bron. Van 1935 tot 1945 was het hotel café zaal Kremer 

.Vanaf 1945 tot 1970 had het veschillende eigenaren o.a. Deedens, Tapken, en Hoezen. Vanaf 

ongeveer 1970 stond het pand bekend als disco de Brug van de familie Schoenmaker. Enige jaren was 

het bekend als uitgaanscentum Pueblo, brand verwoeste het pand. Nu is het al ruim twintig jaar 

Partycentrum Viper van de familie Fuhler.  

Aan het Weerdingerkanaal n.z. 242 was hier vanaf 1881 gevestigd bakkerij de “De Goede Hulp” van 

H.P. de Boer. In 1910 nam Jan Buseman de zaak over, ook onder de naam bakkerij “De Goede Hulp” . 

Jan en  Mans Buseman namen de zaak in 1940 over van hun vader. Vanaf ongeveer 1980 was  Luit 

Buseman eigenaar van de bakkerij. Na een aantal jaren is de bakkerij gesloten .  

Foto is van situatie bij Roswinkelerbrug rond het jaar 1900, links hotel Bakker, 

rechts bakkerij “De Goede Hulp”. 

reactie 521703 B.B. 

 

 

DANSEN IN DE BADDE 

Zaterdag 14 April is er dansen in De Badde. U kunt er stijldansen, oude dansen 

en country dansen. 

 

Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.  



De Streekbode  -  4 april   2012 
 

 

 

 

 

4

 

☀Zonne-energie in Nieuw-Weerdinge ☀ 

 
De gezamenlijke overlegpartners uit de Monden hebben een plan opgezet om iedere inwoner  in het 

Mondengebied de kans te geven tegen een aantrekkelijke prijs zonnecollectoren aan te schaffen om in 

eigen energie te kunnen voorzien.  De terugverdientijd van de investering ligt momenteel rond de 7 jaar en 

de levensduur van de panelen is minimaal 25 jaar.  Wij hebben er voor gekozen om per dorp een 

informatieavond te gaan houden, waar de leverancier van de panelen tekst en uitleg geeft over dit 

systeem. Wij stellen deze mogelijkheid open voor alle inwoners, bedrijven en instellingen en verenigingen 

in Nieuw-Weerdinge. 

 

 Dus wanneer u al eens met de gedachte hebt gespeeld om van de energie van de zon gebruik te gaan 

maken is nu de kans om dit te gaan doen. Hoe meer aanmeldingen wij krijgen, hoe beter wij kunnen 

onderhandelen over de prijs. Wij willen namenlijk de aanvragen vanuit het gehele Mondengebied gaan 

bundelen dit gaat dan om de dorpen: Weerdinge; Nieuw-Weerdinge; Roswinkel; Emmer-Compascuum; 

Emmer-Erfscheidenveen en de Foxel.  In ieder dorp zal een dergelijke bijeenkomst worden georganiseerd. 

Het zonnesysteem zal geplaatst en aangesloten worden door de leverancier. U kunt vrijblijvend aangeven 

geinteresseerd te zijn bij voorintekening. 

 

Wij denken hiermee in de tijd van stijgende energieprijzen een goed alternatief te bieden tegen een 

aantrekkelijke aanschafsprijs. Door de goede samenwerking tussen de overlegpartners in de Monden 

kunnen we dit project gestalte geven en de inwoners van de Monden laten profiteren. 
 

De bijeenkomst voor Nieuw-Weerdinge staat gepland voor: 

 

Maandag 23 april om 20:00 uur in de Badde 

 
Dit is een eenmalige actie, dus wanneer u geinteresseerd bent zorg dan dat u aanwezig bent om 

eventueel mee te kunnen doen aan dit project. Is het niet voor een lagere energierekening dan wel voor 

het milieu. 

 

Tot 23 april in MFC de Badde 

 

Noteer deze datum in uw agenda en vergeet hem niet!!! 
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JONGEREN ACTIVITEITENLADDER IS UIT!!!! 

De Jongeren Activiteitenladder is uit! 

Vanaf vandaag kan iedereen de Jongeren Activiteitenladder ophalen in de Badde. De activiteiten op 

deze ladder zijn voor alle jongeren uit Nieuw-Weerdinge in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar. Voor 

de activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd, deze bijdrage kan direct worden betaald bij 

opgave. Bij de activiteitenladder zit een inschrijfbon gevoegd, hierop kan de jongere zijn/haar 

gegevens invullen en aangeven met welke activiteitennummers hij/zij mee wil doen. Deze 

inschrijfbon kan in een envelop samen met het geld in worden geleverd bij de Badde tot uiterlijk 18 

april.  In deze streekbode zit een kopie van de Jongeren Activiteitenladder gevoegd, deze inschrijfbon 

mag uiteraard ook gebruikt worden.  

 

Kim de Vries 

Jongerenwerk welzijngroep Sedna 

k.devries@welzijngroepsedna.nl 

06-30234011 

 

GESPONSORDE SHIRTS B2 DOOR HOVENIERSBEDRIJF OTTEN NW WEERDINGE. 

Afgelopen zaterdag heeft onze B2 de nieuwe gesponsorde shirts mogen ontvangen van Johan Otten, 

eigenaar van Hoveniersbedrijf Otten uit Nieuw-Weerdinge. 

 

Jeugdbestuur NWVV/Titan en de spelers en begeleiding van de B2 wil bij deze Johan Otten hiervoor 

nogmaals bedanken !!! 
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TEAMS VOOR ZWEMMARATHON GEZOCHT!!!!!!                   

 

Op zaterdag 16 juni aanstaande vindt alweer de jaarlijkse 

zwemmarathon plaats. De marathon start om 10.00 uur en 

eindigt om 22.00 uur. Met aansluitend de prijsuitreiking. 

Onder het motto “zwemmen is gezond”, hopen wij dat er 

weer zoveel mogelijk teams mee doen aan deze sportieve en 

gezellige strijd.  

 

Ook u kunt zich met een team aanmelden en meedoen. En we 

zijn nog op zoek naar dames en heren die de 2 al bestaande teams komen versterken. Ook daarvoor 

kunt u zich / kun jij je aan melden. 

 

Elk team bestaat uit 9 personen en maximaal 3 reserves, minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar. 

Elke deelnemer zwemt 20 minuten, daarna wordt er van zwemmer gewisseld. De kosten per 

deelnemer bedragen       € 5,00, af te dragen als team op de marathondag zelf. Hiervoor ontvangt 

elke deelnemer een lunchpakket met fruit en een BBQ bon. Er kunnen maximaal 8 teams meedoen, 

er hebben zich al 2 teams uit de omringende dorpen aangemeld.  

 

Maar we willen natuurlijk graag dat dit een plaatselijke activiteit voor Nieuw-Weerdinge is en blijft. 

Dus voetbalelftal, tennisgroep, volleybalteam, vrienden- of oudergroep enz: verzamel een team, geef 

u op en zwem mee!! Als u een team opgeeft, dan bestaat er de mogelijkheid om voor de marathon te 

trainen na sluitingstijd van ons zwembad. Opgeven bij Francisca Minnaar 06-48761238 of per e-mail: 

les-ciseaux@hotmail.com.  

 

Uiterlijke opgavedatum is 1 mei, dit i.v.m. de planning, training en inroostering. We hopen dat er zo 

veel mogelijk teams van de gelegenheid gebruik maken om samen sportief bezig te zijn en 

tegelijkertijd deze activiteit voor Nieuw-Weerdinge te behouden. 

 

Er is deze dag ook weer van alles te beleven op het zwembadterrein: er is de hele dag muziek en  

‘s middags organiseert de activiteiten commissie allerlei leuks voor de kinderen. En vanaf 16.00 kunt 

u genieten van een hapje en een drankje, want dan gaat de BBQ aan. 

 

Wij hopen op uw komst en hopelijk met een warm zonnetje erbij dit jaar. 

 

Organisatie zwemmarathon en de activiteitencommissie 
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ACTIVITEITENCOMMISSIE VV TITAN/ROODWIT BEDANKT SPONSOREN 

Op zaterdag 11 februari jl. heeft de activiteitencommissie vvTitan/Roodwit een bazaar gehouden. 

Mede dankzij onderstaande sponsoren was dit een groot succes. We willen hun hierbij allemaal heel 

hartelijk bedanken voor hun bijdrage: 

Nieuw Weerdinge:Slagerij Meems, Kadoshop Hebbeding, Essence, Spar Stevens, Diervoeders Van der 

Veen,  Jantje Stap Bloem & Interieur, Slagerij Dijkstra, Fuhler Metselwerken, Woninginrichting 

Wachtmeester, Tieks Tweewielers, Rijwielhandel Pals, Studio JG, Snackbar ’t Mondje, Bakkerij Roelof 

Bos, JD Schilders, Handelsonderneming Tjeerdsma, BM Houtrot, Autobedrijf De Drentse Monden, 

Autobedrijf Rick Zwiers, Kapsalon Trendy, Cafetaria Prinsen, Kloppenburg Textiel, Tankstation 

Grooten, Autobedrijf Kamerling,  De Tramhalte, Schadecentrum Rengers, Sietse Kiewiet 

handelsonderneming, Autobedrijf Tjeerdsma,  Emile Bakker auto’s, Motorhuis Jacob Bakker, Tegel en 

Keukencentrum Wolters,  Loon en Grondverzetbedrijf Groenwold, vv Titan, supportersvereniging 

Rood-Wit. Ter Apel: Bakkerij Bos, Slagerij Bob Norder, Het Groene Huys, De Lanbrij, Het Stramien, De 

oale Lanteern,Telkamp,Trendshop, Jumbo, C1000. Emmer Compascuum: Bouds Inn, Slagerij 

Veenhoven, Kapsalon Hair Fun, Bloembinderij La Fleur. Weerdinge: Autobedrijf Kuipers, Autobedrijf 

Jans Vording Emmen: Boekhandel Vermeer, De Houtduif, Spirithoes, Bloemenkraam De Gier, Alfring, 

Weggemans Sport, Intertoys, My Shoes, Drogisterij Maat, Mebofloor, Lopharm. BargerOosterveld: 

Spar Schijff Valthermond: Supermarkt Van Klinken Nieuw Buinen :TSV Sellingen : 

Handelsonderneming Rolf Grooten 

 

 

VIOLENACTIE GROOT SUCCES     

Afgelopen zaterdag hebben we, onder schitterende 

weersomstandigheden, de  bestelde violen rondgebracht. Er is 

zelfs een lichte stijging van de winstmarge!!!! 

We troffen de meeste kopers gelukkig thuis. De kopers die we 

niet thuis troffen hebben in de loop van de dag nog de violen 

kunnen ophalen bij school. 

Leerlingen, bewoners, ouders en personeel willen we dan ook hartelijk dank zeggen, voor hun inzet 

bij de verkoop en het slagen van deze jaarlijkse actie, op welke wijze dan ook. 
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VOORVERKOOPDAGEN EN ANDER NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE 

Het inschrijfformulier voor de abonnementenvoorverkoop vindt u 

elders in deze Streekbode. Wij vragen u om de (pas)foto’s van alle 

gezinsleden op de achterkant te voorzien van naam, om fouten 

zoveel mogelijk te voorkomen. Zonder recente, goedgelijkende 

(pas)foto van elk gezinslid worden de aanvragen voor abonnementen 

niet meer in behandeling genomen. Ook het vriendelijke verzoek om 

gepast te betalen.  

Op het inschrijfformulier wordt u gevraagd of u zich wilt aanmelden als (schoonmaak)vrijwilliger. 

Want wij zijn u nodig om het zwembad veilig en hygiënisch te houden, voor u en voor uw kinderen.  

 

Tijdens de voorverkoopdagen kunt u uw kind(eren) opgeven voor de zwemlessen. Zwemlessen zijn 

alleen mogelijk in combinatie met een abonnement. Bij opgave zwemles A moeten kinderen op 1 mei 

minimaal 5 jaar oud zijn. Alle zwemleskaarten dienen in één keer betaald te worden op de dag van 

opgave. Bij instroming later in het seizoen wordt het gehele seizoen in rekening gebracht.  

 

Ook kunt u zich opgeven voor een professionele duikcursus. De kosten hiervoor zijn € 350,00 p.p. dit 

is inclusief gebruik van een duikuitrusting, 6 duiken in ons eigen zwembad, minimaal 4 duiken in 

buitenwater ( Tynaarlo, met eigen vervoer), theorie via d-learning en 1 theorieles en examen bij de 

duikschool.  

 

De meeste betalingen van de reclameborden en de “Club van 50” nota’s zijn ontvangen. Als bestuur 

zijn wij zeer blij met deze onmisbare bijdrage en steun. Wilt u ook een reclamebord plaatsen, of een 

”club van 50” deelnemer worden, dan kunt u dit ook aangeven tijdens de voorverkoopdagen.  

 

Ook willen we het belang van zwemlessen in ons eigen zwembad nog eens noemen. De vele 

voordelen heeft u al eerder kunnen lezen. Er zijn genoeg redenen om, juist ook na het behalen van 

het Zwem-ABC, te gaan zwemlessen in zwembad de Wieke. Een daarvan is: door te zwemlessen in 

ons eigen zwembad laten we de noodzaak en het belang van het in stand houden van het zwembad 

zien. En ook zeer belangrijk: bij het volgen van de vervolglessen zwemvaardigheid, snorkelen of 

survival blijven de opgedane ervaringen van eerdere zwemlessen op peil en is men actief, sportief en 

gezond bezig.  

 

Elders in deze Streekbode leest u ook meer informatie over de te houden zwemmarathon. Willen we 

deze activiteit ook in de toekomst nog kunnen blijven organiseren, dan zijn we natuurlijk wel teams 

nodig. We hopen dan ook op voldoende opgaven en deelname. 

 

Voor vragen, informatie en/of aanmeldingen kunt u tijdens de voorverkoopdagen bij ons terecht.  

 

Bestuur zwembad de Wieke 
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ER IS ALTIJD IEMAND VOOR WIE JE COLLECTEERT.  ) 

 

 

 

Hartstichting zoekt collectanten in Nieuw Weerdinge 

Van 15 t/m 21 april 2012 is de collecteweek van de Hartstichting. Tijdens deze week vraagt de 

Hartstichting financiële steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. Met onderzoek kunnen 

hart- en vaatziekten sneller en beter opgespoord, behandeld of zelfs genezen worden. Om de 

collecteweek tot een succes te maken, is de Hartstichting op zoek naar nieuwe collectanten. Doet u 

ook mee? 

 

Er is altijd iemand voor wie je collecteert. 

Een op de drie Nederlanders overlijdt aan een hart- of vaatziekte. Er zijn 1 miljoen hart- en 

vaatpatiënten. Iedereen kent dan ook wel iemand die met deze ziekten te maken heeft. Eigenlijk is er 

geen betere reden om te gaan collecteren voor de Hartstichting. 

 

Wie kent u? 

Ook u kent vast iemand in uw omgeving die te maken heeft met hart- en vaatziekten. Met een paar 

uur collecteren helpt u de Hartstichting met haar levensreddende werk. Doe het voor degene die u 

kent en voor al die andere hart- en vaatpatiënten. In Nieuw Weerdinge is al een paar jaar helemaal 

niet gecollecteerd voor de Hartstichting. Gelukkig zijn er nu 2 personen gevonden die deze collecte 

weer willen organiseren. Help hen om deze poging tot een succes te maken!! Collecteren voor de 

Hartstichting is een kleine moeite maar een groot(s) gebaar. 

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via de plaatselijke contactpersoon, Frans Vos, tel. 0591-522528. U kunt ook 

mailen naar de regiocoördinator, Ineke Bekkering: i.bekkering@hartstichting.nl . Voor meer 

informatie over de doelstellingen en het werk van de Hartstichting kunt u surfen naar 

www.hartstichting.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ineke Bekkering 

Coördinator Vrijwilligers Groningen/Drenthe 

06-20 30 22 79 
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 Gymnastiekvereniging 
 

 

 

              \\                                                                                                                                         
                                                 

            

 

   DATUM  : vrijdag 20 april 2012  

 

    PLAATS   : DE MONDENHAL 

  

    ZAAL OPEN   : 18.30 UUR     

 

    AANVANG   : 19.00 UUR 

        

     ENTREE      : € 3,-   

            
 
 

 

 

 

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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REUMAFONDS BEDANKT REGIO 

NIEUW WEERDINGE 

 

Het Reumafonds bedant alle collectanten, 

comitéleden en bewoners in de regio Nieuw Weerdinge voor de grote inzet en bijdrage aan het 

prachtige resultaat van de collecte. In de landelijke collecteweek van 12 tot en met 17 maart 2012 is 

in Nieuw Weerdinge in totaal € 1630,26 opgehaald. Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage 

aan de reumabestrijding in Nederland. 

Onzichtbare ziekte   

 

Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze 

chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 130 aandoeningen aan botten, gewrichten 

en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen 

gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van 

ontstekingen aan gewrichten of spieren, en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende 

aandoening, die niet te genezen of te voorkomen is. Reuma heb je levenslang en kan jong en oud 

overkomen. 

 

Steun van iedere Nederlander nodig 

Het Reumafonds is dé fonsenwerver op het gebied van reuma in Nederland. Al 85 jaar zetten wij 

onze middelen in voor de bestrijding van reuma, het geven van voorlichting en het behartigen van de 

belangen van mensen met reuma. Daar is veel geld voor nodig. We zijn blij met iedere gift die 

bijdraagt aan onze missie: reuma de wereld uit. 

Giro 324, Amsterdam, www.reumafonds.nl 

 

TITAN-NIEUWS 

In de vorige Streekbode heeft u geen TITAN-nieuws aangetroffen. Daarom deze 

keer verslag van vier wedstrijden. 

We beginnen met de uitwedstrijd tegen Weerdinge. De eerste twintig minuten 

van de wedstrijd was TITAN veel sterker, maar dit resulteerde niet in een goal. 

Weerdinge ging er langzaam in geloven dat er wellicht resultaat viel de behalen 

en er ontstond een gelijkwaardige wedstrijd. De wedstrijd leek in 0 - 0 te eindigen, maar een paar 

minuten voor het eindsignaal viel dan toch nog het doelpunt voor TITAN. Vervolgens kwam SVV '04 

op bezoek. TITAN kwam snel in de wedstrijd op voorsprong, maar in plaats van door te drukken liet 

men SVV weer in de wedstrijd komen. Nog voor het rustsignaal viel de gelijkmaker. SVV trof doel uit 

een vrije traf vanaf twintig meter. Een stand waarin in het vervolg van de wedstrijd geen verandering 

meer kwam. Vervolgens de thuiswedstrijd tegen het stugge Bellingwolde. Bellingwolde nam brutaal 

een voorsprong van 1 - 0. Halverwege de tweede helft maakte TITAN gelijk. TITAN bleef geloven in 

een overwinning en bleef hard werken. De werklust werd uiteindelijk beloond, want vlak voor het 

eindsignaal scoorde TITAN alsnog uit een afstandschot de winnende treffer. De uitwedstrijd tegen 

het hooggeklasseerde Stadskanaal ging helaas verloren. Aanvankelijk waren de ploegen gelijkwaardig 

en de eerste grote kans was voor TITAN. Uit de tegenaanval scoorde echter Stadskanaal. Toen 
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Stadskanaal vijf minuten later uit een vrije trap nogmaals scoorde liep TITAN achter de feiten aan. In 

de tweede helft scoorde Stadskanaal nog een keer, eindstand derhalve 3 - 0. TITAN neemt nu de 

vierde plek in op de ranglijst. 

De eerstvolgende thuiswedstrijden zijn: 

Zondag 8 april TITAN - ASVB Aanvang: 14.00 uur 

Zondag 22 april TITAN - TEVV Aanvang: 14.00 uur 

U bent van harte welkom op het sportpark aan de Raiffeisenstraat! 

 

 

DE HOOIMIJT 

Zorg zoals zorg zou moeten zijn.  

Als zorgboerderij richt de Hooimijt zich voornamelijk op dagbesteding. In het prachtige Drenthe, in 

een landelijke setting, hervinden onze cliënten tussen 9:30 en 15:30 uur een stuk rust, structuur en 

sociale contacten vanuit een holistische mensvisie. Zodat de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk 

word gewaarborgd.  

 

Samen koken, schilderen, zingen, haken, breien tot aan het timmeren van tafels en schuren het 

verzorgen van de de vele dieren zoals ezels. Of lekker aan de slag in de moestuin. Voor elke cliënt 

zoeken wij een passende activiteit, waarin zij ondersteund worden door ons gekwalificeerd 

personeel. 

 

Deze benaderingswijze resulteert in de praktijk in een prettige dagbesteding waarin onze cliënten 

persoonlijke kwaliteiten kunnen herontdekken in een veilige omgeving. Het gevolg van participeren 

en een steentje bijdragen zorgt ervoor dat onze cliënten weer gaan opbloeien en positiever in het 

leven staan. Een wachtlijst van cliënten beschouwen wij dan ook als het grootste compliment. De 

uitbouw die dit jaar gerealiseerd is voldeed dan ook al snel niet meer aan de vraag. 

 

De Hooimijt is vanaf 2010 geopend en de afgelopen 2 jaar zijn voor ons dan ook een geweldig 

avontuur geweest en een prachtige ervaring. Moge er vele volgen.  

 

Verder ziet de Hooimijt zich op regionaal niveau als een teamspeler. We organiseren evenementen 

van de plaatselijke ondernemers en scholen en proberen op deze manier iets positiefs bij te dragen 

aan onze direct omgeving. Wij gaan hierover altijd graag met mensen in gesprek. Ook willen we op 9 

juni een zomermarkt organiseren. Wilt u graag meer informatie over de zorgboerderij of bent u 

geïnteresseerd in een stand op de markt, neem dan tijdens kantooruren contact op met de Hooimijt 

via telefoonnummer 0591-621179 

 

Zorgboerderij de Hooimijt is aangesloten bij: Netwerk Dementie Drenthe.   
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Evenals voorgaande jaren willen wij als jeugdraad  

weer een geraniumactie houden 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op dinsdag 17 april en woensdag 18 april van ´s avonds 

18:00 uur tot 20:00 uur kunt u ons aan de deur verwachten. 

 
De geraniums kosten € 1,75 per stuk 

en 3 stuks voor € 4,50 

 

 
U kunt de geraniums alvast bestellen bij:  

Roelie v/d Sluis tel 52 28 99 of bij  

Harma Haan tel: 52 19 83 

 

 
Jeugdraad Protestantse kerk Nieuw Weerdinge / Roswinkel 
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Nieuw-Weerdinge 
Raiffeisenstraat 15 

7831 HW Nieuw-Weerdinge 

Tel: 0591-532209 

 

Stichting openluchtzwembad 

 

Voorverkoop abonnementen 2012  
 

 

donderdag 5 april van 18.00  - 20.00 uur 

zaterdag 21 april van 10.00  - 14.00 uur 
 

 

Tevens kunt u op deze dag(en) uw zoon / dochter opgeven voor de zwemlessen. 

Zwemlessen zijn alleen mogelijk in combinatie met een abonnement. 

Gezinsabonnementen alleen mogelijk voor gezinsleden op hetzelfde huisadres. 
 

Opening zwembad: 

zaterdag 28 april 2012 om 13.00 uur 
 

 

 

  voorverkoop vanaf 29 april 2012 

□ gezinsabonnement (max. 2 kinderen) €  85,00 €  102,50 

 □ extra kind(eren) p.p. (vanaf 3 jaar) €  5,00 €  7,50 

□ persoonlijk abonnement €  50,00 €  60,00 

 

 

□ ik geef mij op als (schoonmaak)vrijwilliger   
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Tarieven zwemles A en B €     80,00  voor het gehele seizoen 

2012 

Tarieven zwemles C €     40,00  voor het gehele seizoen 

2012 

Tarieven Zwemvaardigheid, snorkelen, survival  €     35,00  voor het gehele seizoen 

2012 
 

Naam …………………………………………………….… Adres ……………………………….……….……………………….…. 

Postcode ……………………...…………….……….…. Woonplaats …………………….…….………….……………….…. 

Tel.nummer ………………….…………….…………… E-mail …….......................…….…………..………………….…. 

 

naam ouder / verzorger: naam ouder / verzorger: 

 

naam kind: geb. datum: naam kind: geb. datum: 

 

naam kind: geb. datum: naam kind: geb. datum: 

 

 

Datum: ………………………………….………….…………. Handtekening: ………………….…………….…………………………. 
 

Betaling dient contant, graag gepast, te geschieden bij inlevering van dit formulier. 

Zonder (pas)foto van elk gezinslid, voorzien van naam, worden formulieren niet in behandeling genomen 
 

 

 

 

            

   
 

 


