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DONATEURKAARTEN, 15-JARIG JUBILEUM EN 

DE ZWEMMARATHON  

 

Eind mei, begin juni komen vrijwilligers van zwembad De 

Wieke bij u langs met uw donateurkaart á 10 euro. Mocht 

u nog geen donateur zijn dan vragen ze u of u donateur 

wilt worden, of dat u een financiële bijdrage wilt doen. 

Hebben deze vrijwilligers u gemist, bent u nog geen 

donateur en wilt u het zwembad wel financieel steunen, dan kan dat ook per bank. U kunt dan 10 

euro overmaken naar rekeningnummer 92.01.33.746, ten name van Stichting Openluchtzwembad 

Nieuw-Weerdinge. Vergeet niet daarbij uw naam, huisnummer en postcode te vermelden, de 

donateurkaart zal daarna zo spoedig mogelijk bij u thuis worden bezorgd. Ook kunt u hiervoor 

uiteraard bij de kiosk terecht. Na betaling van 10 euro krijgt u de donateurkaart direct mee. 

 

Op zaterdag 9 juni bestaat “Stichting Openluchtzwembad Nieuw-Weerdinge” precies 15 jaar.  

Door het bestuur wordt hier in het zwembad aandacht aan geschonken, door op die dag gratis koffie, 

thee en ranja aan te bieden aan elke bezoeker. De activiteitencommissie zal in het kader van het 15-

jarig bestaan voor de kinderen een activiteit organiseren. 

 

Niet te vergeten:  

Op zaterdag 16 juni aanstaande vindt de jaarlijkse zwemmarathon weer plaats van 10.00 tot 22.00 

uur. De activiteitencommissie is al druk bezig om een middag- en avondprogramma voor groot en 

klein in elkaar te zetten, met verschillende activiteiten. Uiteraard is die dag de toegang tot het 

zwembad en het zwembadterrein gratis. Het grote bad zal die dag ivm de zwemmarathon voor 

bezoekers niet te gebruiken zijn, het instructiebad is vanaf 13.00 tot 18.00 uur vanzelfsprekend wel 

voor bezoekers toegankelijk. Er is de hele dag muziek aanwezig rondom het bad en natuurlijk zal de 

mogelijkheid tot het gebruiken van een hapje en drankje deze dag niet ontbreken. U bent allen van 

harte welkom en we hopen u op deze dag op het zwembadterrein te kunnen begroeten. 

 

Het bestuur van zwembad de Wieke: 

Uinko Brouwer, Francisca Minnaar, Jannet Hofman, Carla Neef 

Bert Rutten, Belinda Helder, Derk-Jan Smith 

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: 

3 juni 

Plaats: Het Anker 

 Heilig Avondmaal 

Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

10 juni 

Plaats: Roswinkel 

 9.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

   

Baptisten gemeente de Open Poort: 

3 juni 

Tijd:  9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum 

 Heilig Avondmaal 

 19.00 uur, Openluchtconcert park de Wencke 

 

10 juni 

Tijd:  9.30 uur, voorganger: dhr. van der Struik 

 19.00 uur, Openluchtconcert park de Wencke 

 

 

 

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 

Wegens omstandigheden ter 

overname aangeboden:  

20 autorijlessen t.w.v. €756 

voor €550. 

Tel. 06 29383669, F.W. 

Doornenbal 

Te koop: onkruidbestrijding met 

roundup, mollen bestrijding, sloten 

opschonen en zaag-, snoei- en 

tuinonderhoud. Tel 06 31082919, 

dhr. Wieringa. 
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HARTELIJK BEDANKT ALLEMAAL! 

Wij, Zus en Gerbrand op ’t Ende, willen een ieder, die door woord of gebaar, een kaart, bloemen en 

of cadeau, onze 75ste verjaardagen en ons 50 jarig huwelijk voor ons onvergetelijk hebben gemaakt. 

Heel veel dank, het was overweldigend. 

Dank, dank, dank 

Zus en Gerbrand. 

 

 

 

TITAN-NIEUWS 

Het seizoen 2011-2012 zit erop. Althans voor het eerste elftal. 

De laatste thuiswedstrijd tegen Veelerveen kende een knotsgek verloop. TITAN liet 

zien dat het de betere ploeg heeft, maar was slordig en besluiteloos in de 

afwerking. Veelerveen had nog iets om voor te vechten, want bij winst kon 

rechtstreekse degradatie mogelijk nog worden afgewend. Het greep de spaarzame 

kansen met beide handen aan en het nam, met een goal halverwege de 1e helft en een goal vlak 

voor rust, brutaal de leiding. 

In de 2e helft liet TITAN er echter geen gras meer over groeien en liet zien dat het veel beter was dan 

de tegenstander. Binnen tien minuten werd de 2 – 0 achterstand omgezet in een 3 – 2 voorsprong. 

Het restant van de wedstrijd was het kat en muis en de teller stopte bij 7 – 2. 

De 46 behaalde punten bleek helaas net eentje te weinig om nog aan de na-competitie te mogen 

deelnemen. Maar we kunnen terugkijken op een goed seizoen, waarin de jonge spelers veel ervaring 

hebben opgedaan. Dat biedt perspectief voor de toekomst en we kijken vol vertrouwen naar het 

komende seizoen. 

We zien u dan graag terug op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat. 

 

 

BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! 

De leden van volleybalvereniging Nivoc willen bij deze de 

inwoners van ons dorp hartelijk danken voor de steun van onze 

actieverkoop van droge worsten. 

Er zijn weer veel droge worsten verkocht. 

 

MENSEN BEDANKT! 
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Maandag 11 juni 2012 

en  

Dinsdag 12 juni 2012 

komt  

Gymnastiekvereniging Amicitia 
 

bij U aan de deur om  

KOEKEN te verkopen. 
 

1 koek voor €  2,- 
 

2 koeken voor €  3,50 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN Middenstand in Nieuw-Weerdinge. 

Aan de Tramwijk zijn veel middenstanders geweest. Op Tramwijk z.z. 27 was vroeger het café van 

Klaas Akker gevestigd. Geert Veen was hier ook enige tijd caféhouder. Nu is er Transportbedrijf 

Rademaker gevestigd. 

Aan de Tramwijk z.z. 35 was het Brughuis, tevens tramhalte, hier woonde A. Katoen met zijn 

tegelzetbedrijf. Aan z.z. 45 woonde Klamer Rengers, kruidenier en vervener. Op nr. 55 woonde 

kruidenier J. Zuidema. 

J. Folkerts woonde op z.z. 63, hij was kruidenier en in 1949 is hij verhuist naar z.z. 72. Job Lassche was 

hier gevestigd als melkboer. Het huis op z.z. 72, waar café Hofman was gevestigd is voor de oorlog 

afgebrand. In het nieuwe pand had Tjeerdsma hier tot 1949 een rijwielhandel, van 1949 tot 1963 had 

J. Folkerts hier een levensmiddelenwinkel. Daarna heeft hier fam. Glaasker met een melkhandel 

gewoond. 

Aan de Tramwijk z.z. 85 had Hilbrand Schutrups een galanterie. Op z.z. 86 woonde bakker Jan Goeree  

van 1924 tot 1937. Daarna was  Broer Vos bakker van 1937 tot ongeveer 1964. Jan Vos was hier 

bakker tot in jaren zeventig van de vorige eeuw. 

Foto van Jan Goeree en zoon Freerk gemaakt voor de Nederlandse Bank te Ter Apel in 1937.  

Jan Goeree is in 1937 gestopt als zelfstandig bakker op de Tramwijk z.z. 86 en als zelfstandig venter 

voor bakker Buseman doorgegaan. Jan Goeree was een vriendelijk mens. Hij toonde belangstelling  

voor het wel en wee van zijn klanten. Wanneer hij met zijn bakfiets op de weg was , had hij een groet 

voor iedereen, klant of geen klant. Een bakkerskar was ook geschikt om wat anders dan brood te 

vervoeren. In de oorlog gebruikte Goeree de kar een paar keer voor het vervoer van een klein 

varken. Dit was alleen toegestaan als men in het bezit was van een geldig vervoersbewijs. Alle 

varkens, koeien, paarden, schapen en geiten, klein en groot moesten op last van de Duitse bezetter 

geregistreerd worden. Het was voor een boer vrij gemakkelijk om niet alle biggetjes die er geboren 

werden te laten merken. Hij gaf een lager aantal op dan dat er werkelijk geboren waren. De niet 
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geregistreerde beesten werden dan clandestien verkocht, wat uiteraard verboden was. Het vervoer 

van deze dieren moest dan ook in het geheim gebeuren. Op een gegeven dag nam Goeree een 

biggetje mee in zijn bakkerskar, iemand heeft dit doorgegeven aan de Duitsers. Hij werd 

aangehouden en is veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. Philip Hof en Klaas Akker die ook in 

het complot zaten kregen 9 maanden gevangenisstraf. 

reactie 521703 B.B. 

      

         

OPBRENGST COLLECTE ASTMA FONDS 2012 

In mei gingen ruim 50.000 collectanten op pad voor het Astma Fonds 

(binnenkort Longfonds). De opbrengst van de collecte in NIEUW 

WEERDINGE bedroeg € 1239,93. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Hiermee kan het Astma Fonds (binnenkort Longfonds) blijven strijden 

tegen chronische longziekten en voor gezonde longen. Want gezonde 

longen zijn van levensbelang. 

Het Astma Fonds financiert wetenschappelijk onderzoek, om steeds weer nieuwe resultaten te 

behalen. Net zo revolutionair als de inhalator. Zo werken we nu aan een vaccin waarmee astma bij 

kinderen kan worden voorkomen.  

Collectant gemist? Sms dan ‘LONG’ naar 4333. Hiermee doneert u alsnog € 1,50 aan het Astma 

Fonds.  

 

Voor informatie over de collecte in NIEUW WEERDINGE kunt u contact opnemen met Dick Stoker, 

0591858115. 

 

DRENTSE WANDEL 4-DAAGSE GROOT 

SUCCES!!!!!!!!!!!!! 

Het was een geslaagde Drentse Wandelvierdaagse en niet in de 

laatste plaats door het prachtige weer. Alle dagen zon en alleen ’s 

morgens een spatje regen. Velen hadden zin om met 

Hemelvaartsdag te wandelen. Ze kwamen in grote getale naar het 

vierdaagseterrein in O  doorn om zich in te schrijven. In totaal 

deden er aan het evenement 2000 wandelaars mee. Ze kwamen uit 

alle delen van Nederland. Velen wandelden al eerder mee en 

vinden het fijn om weer in de mooie natuur van Drenthe te 

wandelen. Ook houden ze van de gemoedelijke sfeer en het niet al 

te massale karakter van deze vierdaagse.  

 

De vierdaagse begon op woensdagavond 16 mei met een 

Kennedymars van 80 km. De hele nacht en de hele daarop 

volgende dag kunnen de wandelaars in maximaal 20 uur de afstand 

afleggen. Slechts negen van de 117 mensen haalden de finish niet. 
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Veel wandelaars genieten behalve van de prestatie ook van het mooie moment dat de zon opkomt 

en dat ze de natuur zien ontwaken. 

 

Op donderdag begint de vierdaagse met afstanden van 10, 20, 30 en 40 km. De wandelaars die 

meedoen aan de kortere afstanden genieten van het wandelen, maar ook van de gezelligheid 

onderweg en van de terrassen. De mensen die de langere afstanden wandelen, trainen vaak voor de 

vierdaagse van Nijmegen. Daaronder ook heel wat jongeren en het bataljon van de kazerne in 

Zoutkamp. Een aantal mensen liepen voor een goed doel, waaronder drie meiden uit Odoorn en 

Klijndijk. Mensen konden hen sponsoren. De opbrengst gaat naar de Stichting Mont Ventoux, zie zich 

richt op het inzamelen van geld voor de Stichting KWF Kankerbestrijding. 

 

Een aantal Kennedymarslopers combineren hun mars met de vierdaagse en wandelen nog eens drie 

dagen 10, 20, 30 of 40 km. De Kennedymars-Plus combineert de Kennedymars met de maximale 

afstand van 40 km., zodat men tijdens het evenement in totaal 200 km. wandelt. Dit jaar was het de 

primeur voor deze zware tocht. De deelnemers kregen een mooie medaille speciaal voor deze 1e 

Kennedymars-Plus. 

 

Voor de 110 kleintjes was er de Jeugdwandel 4 –daagse met als thema “De wondere waterwereld”. 

De kinderen wandelen 5 of 10 km afhankelijk van de groep waarin ze zitten op de basisschool. Als de 

afstand naar een leuke plek te lang wordt, rijden ze een stukje met de bolderkar er naar toe. De 

kinderen vinden het enig en genieten van de vele leuke spelletjes die onderweg gedaan worden.  

Op vrijdagavond werd er met groot succes een discoavond in de jeugdtent georganiseerd. Er was 

leuke muziek en er werden disneyfilms georganiseerd. Zondagmiddag gaan ze in een grote optocht 

naar het vierdaagse terrein. 

 

Onopvallend tussen de wandelaars was Marco Out, burgemeester van Borger-Odoorn. Hij wandelde 

samen met zijn moeder van 68 jaar deze vierdaagse. Dat is op zich al bijzonder, maar je hoort ook 

niet vaak dat gemeenten een burgemeester hebben, die zo sportief is en uitdraagt dat wandelen leuk 

is. Bovendien getuigt zijn interesse in het gebeuren van grote betrokkenheid bij zijn gemeente, wat 

zeer gewaardeerd wordt. 

 

Zondagmiddag ontvangt iedere deelnemer aan de 4-daagse, de Kennedymars-Plus en de Jeugd 

Wandel 4-daagse een medaille. Ook de baasjes van de honden worden niet vergeten en ontvangen 

desgewenst een oorkonde voor hun hond.  

Ook werden deze middag de prijzen uitgereikt voor de loterij. Mooie prijzen die door de lokale 

middenstand gratis beschikbaar werden gesteld. De hoofdprijs, een weekend in vakantiepark ’t 

Kuierpadtien ging naar een mevrouw uit Amsterdam.  

 

Uit alles bleek dat de wandelaars veel waardering hadden voor de 24e Drentse Wandelvierdaagse. Ze 

gingen tevreden naar huis en een geslaagd evenement was weer ten einde.  

 



De Streekbode  -  31 mei   2012 
 

 

 

 

 

8

SDG JULIANA ZESDE OP GOUDEN SPIKER FESTIVAL 

URETERP – SDG Juliana uit Valthermond/ Nieuw-Weerdinge is zaterdag zesde geworden op het 

Gouden Spiker Festival in Ureterp. Het was voor het eerst sinds jaren dat de muziekvereniging weer 

eens meedeed aan een muziekconcours. Het deelnemersveld telde 12 fanfares. 

Een aparte vermelding verdient Jorien Sikken. Met haar solo-optreden op altsaxofoon greep zij net  

 

naast de prijs voor het beste solostuk. Commentaar van een van de organisatoren op Twitter: ‘Sdg 

Juliana is los en bouwt gelijk een feestje op het podium’ en ‘Jorien Sikken speelt een overtuigende 

solo’. 

De vereniging is heel tevreden met het resultaat. ,,Een dergelijke ervaring is een mooie bonus op de 

resultaten van het afgelopen jaar, waarin de samenwerking met de dirigent Frank Ritsema heel goed 

is bevallen. De vereniging is vooruitgegaan en de afgelopen week mocht ze weer vier nieuwe leden 

verwelkomen”, meldt ze. 

 

Meer foto’s op: www.sdgjuliana.nl. 
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UITSTAPJE ZONNEBLOEM  

Dinsdag 8 mei stond er voor de Badde een 

overdekte huifkar klaar om onze gasten naar 

Emmercompascuum te brengen. We werden 

om 2 uur verwacht bij de woonboot van Nelis 

en Leentje. Daar aangekomen werden we 

vriendelijk welkom geheten door hun. Ze stonden ons al op te wachten. Als je het museum de 

woonboot binnenstapt ben je meteen terug in grootmoeders tijd. De koffie was klaar en we kregen 

er een lekker stuk taart bij. Het werd een gezellige middag waarin Nelis vele herinneringen en 

anekdotes ophaalde. Er werd accordeon gespeeld en vele 

liedjes van vroeger werden meegezongen. We konden op 

ons gemak in het museum rondkijken waar een 

bakkerswinkel, een kruidenierswinkel en een kapper te zien 

waren en vele gebruiksvoorwerpen die iedereen bekend 

voorkwamen, we kwamen ogen tekort. Nelis kende vele 

mensen uit de Weeringermond, waar hij dan weer een 

verhaaltje over wist te vertellen . De middag werd 

afgesloten met een 

broodmaaltijd met groentesoep en een grote gehaktbal, die 

bij iedereen in de smaak viel. De huifkar stond weer klaar om 

de gasten naar huis te brengen. We werden uitgezwaaid door 

Nelis en Leentje. We kunnen terugkijken op een plezierige 

middag waarin de stemming uitstekend was en het weer ook 

op een buitje na. 

De vrijwiligers worden bedankt voor hun inzet. 

De Zonnebloem: afd Nieuw Weerdinge. 

 

 

OP 9 JUNI BESTAAT “STICHTING 

OPENLUCHTZWEMBAD NIEUW-WEERDINGE” 

PRECIES 15 JAAR 

Het openluchtzwembad in Nieuw-Weerdinge is ontstaan in 

1964, op initiatief van de bevolking en door inzet en 

werkzaamheden van veel inwoners. Het zwembad werd al 

snel daarna, voor een symbolisch bedrag, overgenomen 

door de gemeente Emmen. Midden jaren 90 waren de 

exploitatiekosten van de buitenbaden dusdanig hoog, dat 

de gemeente Emmen de kosten van de buitenbaden in de regio niet meer kon en wilde 

verantwoorden en waren er plannen om deze baden te sluiten. In samenwerking met de gemeente 

besloot een groep inwoners in zowel Emmercompascuum, Erica als in Nieuw-Weerdinge om een 
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stichting in het leven te roepen. De stichting zou het zwembad zelf in bezit krijgen en gaan 

exploiteren, om zo sluiting van deze openluchtzwembaden te voorkomen. 

De “Stichting Openluchtzwembad Nieuw-Weerdinge” werd in het leven geroepen en deze werd op 9 

juni 1997 bij de notaris bij akte vastgelegd en ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het 

oprichtingsbestuur van “Stichting Openluchtzwembad Nieuw-Weerdinge” bestond uit de dames 

Janneke Holman en Ina Hoving-Pik en de heren Meinie Brunia, Jacob Buiter, Tieme Idema, Henk de 

Vries en Bert Zijlstra. Dit oprichtingsbestuur toonde doorzettingsvermogen, grote moed en inzet om 

het zwembad voor Nieuw-Weerdinge te behouden, ondersteund door enthousiaste vrijwilligers. Zij 

allen hebben de aanzet gegeven tot wat het zwembad nu is, met behulp van alle onmisbare 

vrijwilligers en de bestuursleden die hun functies en taken in de loop der jaren overnamen.  

In de afgelopen 15 jaar hebben er in en rond het zwembad meerdere grote en kleine veranderingen 

plaatsgevonden. Het instructiebad werd verkleind en kreeg een waterbuffer met dekvloer. Vanwege 

herziene eisen werd de verbinding tussen het instructiebad en familiebad dicht gemaakt, evenals de 

ronde “duikgaten” in deze verbindingswand. Het zwembad kreeg als extra naam “zwembad De 

Wieke”, met bijbehorend embleem op de buitenmuur en een eigen logo. Er was de duurzame 

investering in de afdekkleden, die een aanzienlijke besparing op de stookkosten en het chloor 

opleverden. Sinds de plaatsing van de afdekkleden worden er, uiteraard tegen betaling, nog steeds 

reclameborden geplaatst. En er worden, ook nu nog, “club van 50 deelnemers” gezocht en 

gevonden. Er zijn sindsdien honderden donateurs benaderd die het zwembad financieel steunen. 

Bijna 70% van de stookkosten waren aan het duikbad toe te wijzen, daarom werd uit 

kostenbesparing, en eveneens door de aangescherpte toezichtregels, besloten het duikbad te sluiten.  

Waar de baan van het badpersoneel in het verleden langere tijd een zogenoemde “Melkertbaan” 

was, is deze gesubsidieerde wijze in 2004 afgeschaft en is sindsdien de badmeester in loondienst van 

de stichting. Het zwembad sloot zich aan bij het Nationaal Platform Zwembaden (NPZ/NRZ) en mag 

sindsdien gekwalificeerde examens voor de zwemdiploma’s afnemen. Er waren diverse 

verbouwingen in de kiosk, de grote kleedhokken werden aangepast, muren werden geschilderd, er 

kwam een andere glijbaan, evenals een nieuwe coating in en rondom de baden en op de dekvloer. En 

de borders en groenvoorziening werden aangepast en veranderd.  

Met als voorlopig eindpunt dit jaar het winnen van de Pluim voor alle vrijwilligers van het zwembad, 

een vernieuwd logo, reparatie van de dekvloercoating, een verbetering van de glijbaan en van de 

glijbaantrap, een nieuwe verwarmingsketel en gasmeter en renovatie van de toiletgebouwen. Dit 

alles met behulp van de onmisbare vrijwilligers. 

 

De aanzet tot al deze veranderingen en aanpassingen in het zwembad werd echter gegeven door één 

groep mensen. Die groep mensen die het als oprichtingsbestuur hebben aangedurfd om het 

zwembad voor Nieuw-Weerdinge en de inwoners te behouden, samen met de talloze vrijwilligers. 

Wij, het huidige bestuur, de gebruikers en bezoekers zijn u daarvoor zeer erkentelijk en dankbaar.  

Bestuur zwembad De Wieke 
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RUAMA ZOMERFAIR  

Zaterdag 9 juni wordt er voor de tweede keer de Ruama zomerfair 

gehouden op het terrein voor het huis van de familie Dekker, 

Achter de Brandweer 1 te Klazienaveen. 

Er zijn eigengemaakte spullen te koop, zoals zeepkettingen, 

deurstoppers etc. etc. Maar ook cupcakes, koek en andere lekkere 

dingen. Er zal een stand zijn met brokante spullen. En u kunt ook 

uw auto laten wassen.  

Voor de kinderen zijn er ook leuke activiteiten. 

De hele dag staat er koffie, thee met wat lekkers klaar.  

De opbrengst van deze dag is voor Birgit Dekker en het babyhuis 

Ruama in Mozambique (www.ruama.nl en www.birgitdekker.nl )  

De fair begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.  

U/jij bent van harte welkom. 

 

Voor informatie: 0591-315248 of 312446 
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Gespecialiseerd Jeugd- enVolwassenenWerk  (GJVW-Emmen) 

Het doel van het G.J.V.W. is het organiseren van ontspanningsactiviteiten op vrijwillige basis voor verstandelijke 

gehandicapten van 14 jaar en ouder uit de regio Emmen. Eén keer in de twee weken worden hiertoe zaterdagsavonds 

soosavonden georganiseerd. Er worden gedurende het jaar ook andere activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld: uit 

eten, kegelen en een dagje uit. 

Dit seizoen wordt traditioneel afgesloten met een 

reuze gezellige feestavond a.s. zaterdagavond 16 juni 2012, 

   

 

 Met een eigen loterij  

en…  optredens van o.a.  

             

 

Het Nederlandse duo, Lucas en Gea       De Swinging Dogs uit Emmen   

 

 JUBILEUM  

1982-2012 

 

Patric Wisman uit Oranjedorp   

 

 

Aanvang 20.00 u in de "De Foxel   

Foxel 14      Emmer-Compascuum 
 

Gratis entree kaarten zijn te bestellen tot za 2 juni 2012 via e-mail  

gjvw-emmen@hotmail.com of via Bennie     06 40 75 11 46 

 

 
Er zijn collectebussen aanwezig voor donatie t.b.v. het vrijwilligerswerk van  het GJVW-Emmen

   

                                                                     Kadotip  


