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                                              Jaargang 31                                              Nummer: 4        8  oktober  2015 

 

 

 

 

DONATEURKAARTEN 

De meeste donateurs hebben inmiddels betaald en daar zijn we heel blij mee. 

Voor degene die een rode kaart hebben ontvangen, zou het fijn zijn als u uw naam en adres bij het 

overmaken vermeld.  

 

U kunt de € 5,00 overmaken op rekeningnummer: NL09RABO0345914600 

 

Het bestuur van de Streekbode 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUW 

Wij zijn van plan om op 1 december een Sinterklaasactie te houden voor 

kinderen van 0 tot en met 12 jaar. We zamelen in tot en met 24 november. 

Daarna liever niet meer, omdat we het ook nog moeten sorteren. 

Het is de bedoeling dit gratis uit te delen. 

 

Wij hebben daarvoor wel u medewerking nodig. Dus hebt u nog speelgoed 

liggen wat niet wordt gebruikt, zou u dit dan bij mij willen brengen? 

Gretha Bos, Mandebroek 2.  Tel. 521600. 

 

De ervaring leert ons dat er aan knuffels en puzzels weinig behoefte is. Dus die liever niet. 

 

Wij zijn weer in “de Open poort” op de volgende dagen van 11.00 uur tot 16.00 uur: 

6 oktober, 3 november, 1 december en 15 december. 

 

 

OPBRENGST KANKERBESTRIJDING 

De collecte van de kankerbestrijding heeft dit jaar een bedrag van 

1801,63 euro opgebracht. 

We willen iedereen hiervoor bedanken. 

Ook de collectanten geweldig bedankt voor jullie inzet. 

 

Grietje en Alie 

 Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 522521 
 Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl   
   
 Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:  C. Neef   Weerdingerkanaal ZZ 137 
JRA Meursing Tel 522868   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: 

11 oktober 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:     10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

18 oktober 

Plaats: Het Anker 

Tijd:     10.00 uur, voorganger: ds. Scholing 

   

Baptisten gemeente de Open Poort: 

11 oktober 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:      9.30 uur, voorganger: ds. Ham 

   

18 oktober 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Alkema 

  Gastendienst 

 

 

 

 

KOOPJES 

Spelregels “koopjes”. 

 De bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, die 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 een  

foto € 7,50. 

 

 

 

 

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 55808002 
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GEZELLIGE MIDDAG ZONNEBLOEM!   

Op zaterdag 26 september heeft de 

Zonnebloem een gezellige middag 

georganiseerd bij zaal Heegen. Onder het 

genot van een hapje en een drankje, hebben 

alle mensen genoten van het zangduo Max & 

Janny! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTREDE DS. T. ALKEMA 

Op 13 september jl. mochten we getuige zijn van de intrede van onze nieuwe voorganger, ds. 

Timothy Alkema. De inzegening werd gedaan door onze oud-voorganger ds. Pflaum en interim 

voorganger  ds. Panneman. Timothy Alkema is met zijn vrouw en drie kinderen overgekomen uit 

Zwijndrecht. 

 

Hij werkte in Dordrecht bij stichting de Hoop, als hulpverlener in de verslavingszorg. 

Sommigen van u zullen hem ongetwijfeld eens persoonlijk ontmoeten. 

Bent u nieuwsgierig geworden dan bent u altijd van harte welkom in onze diensten in de Open Poort. 

Iedere zondagochtend om 09:30 uur hebben we een samenkomst en iedere derde zondag van de 

maand is er een laagdrempelige "gastendienst". 

 

Baptisten gemeente 

‘de Open Poort’ 

Nieuw-Weerdinge 

 

 

 

Van links naar rechts; ds. Pflaum, ds. Panneman, ds. Alkema 
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NIEUWS UIT DE TUIN…  

Fuchsia’s 

Waarom over fuchsia’s. Omdat je er zo lang plezier van kunt hebben. Voor weinig geld kun je een 

mooie plant kopen die tot aan de eerste nachtvorst prachtig kan bloeien. Er blijkt nog steeds veel 

misverstand en onwetendheid over deze plant te bestaan. Dat is jammer, want er zijn zo veel 

mogelijkheden mee. Hobbykweker Lokhorst bij Gieten heeft zo’n drieduizend verschillende waarvan 

er diverse als jonge plant te koop zijn. Fuchsiakweker Gommer in 

Dalen had er zo’n tweeduizend, maar kweekt er nu nog een paar 

honderd van de mooiste. Als liefhebber kun je die kopen, maar ze 

gaan ook via internet op bestelling naar diverse landen. Best de 

moeite waard om daar eens rond te kijken. Ik heb van beide 

kwekers samen nu zo’n honderd vijftig soorten in de volle grond 

staan en daar blijven ze ook in de winter. Er zijn ook zeven mooie 

bontbladigen bij, maar ook de witte, oranje en lila kleurige 

bloemen zijn mooi om te zien. Soorten met zeer kleine 

bloemetjes zijn heel apart en lijken niet op de gewone fuchsia’s. 

Ik test zo in de volle grond veel soorten uit hoe ze na de winter 

reageren. Dat ‘winterhard’ een heel rekbaar begrip is heb ik 

intussen wel geleerd. Het zijn geen winters meer als vroeger en 

met wat bedekking komen ze de winter wel door. En het volgend jaar worden het dan weer grotere 

planten. Enkele soorten kunnen echt niet tegen vorst. Eén daarvan, is die op de foto met het grotere 

blad en de lange bloemen. Die kun je dan uitsteken en met kluit in een plastic zak doen en weg 

zetten in een koel vertrek waar hij niet bevriest. Zak van boven open. Dat kun je zo ook doen met de 

potplanten van balkon of terras. Af en toe een beetje water. Je hebt zo geen rommel en kan ze in het 

voorjaar weer aan de buiten situatie laten wennen. Wie 

ervaring met de planten heeft zal het op zijn of haar manier 

doen.  

De kei met berkje laat zien wat er kan. Twee jaar geleden 

kwam er een berkje op in een klein gaatje van de steen. En zie 

nu. 

 

Na deze keer stop ik (even?) met Nieuws uit de tuin. Door 

diverse omstandigheden en na een oogoperatie en 

vermoedelijk nog één wordt het me net even te veel bij m’n 

tuin, biljarten, familie bezoek e.a. Wie zou willen zien hoe het 

met de fuchsia’s zit is van harte welkom, maar ik zit niet de 

hele dag achter de geraniums en wie onverwacht(s) komt kan 

het ook net treffen dat ik biljarten moet. Even bellen kan dus 

geen kwaad. 

 

J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809) 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
woensdag 25 november 2015 om 20.00 uur houden wij onze algemene ledenvergadering. 

 

Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom! 

            

     

Agenda: 

1 Opening 

2 Mededelingen 

3 Algemeen Jaarverslag   

4 Financieel verslag 

5 Toekomst van de vereniging/plannen 

6 Rondvraag 

7 Sluiting 

 
 

 

 

Oogsttijd 
Aardappelen zoeken na het rooien of 

de hoeken nog krabben.  

 

Dit gebeurde vroeger op de boerderij 

van Gerard en Ina Hoving aan het 

Weerdingerkanaal zz. 

 

 

Reacties: vriessoer@kpnmail.nl of 

tel : 0591 521367 
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IN GESPREK MET ……HENK EN LIDA SLOT 

Het kan (bijna) niemand ontgaan zijn; hun foto was en is in vele kranten te zien en daarbij kan de 

Streekbode natuurlijk niet ontbreken. De prijsvraag om een naam te bedenken voor het nieuwe 

Theater in Emmen is gewonnen door deze Nieuw-Weerdingers. Aan deze prijsvraag zat een prijs 

verbonden, Henk en Lida mogen 10 voorstellingen bezoeken, 5 in de Muzeval en 5 in het nieuwe 

theater. (Henk heeft de antwoorden op de vragen gegeven omdat Lida niet thuis was) 

 

Waarom hebben jullie meegedaan aan deze prijsvraag? 

 Henk: Lida zag in één van de huis-aan-huis bladen een artikel staan waarin de Gemeente Emmen 

opriep om een naam te bedenken voor het nieuwe theater. Nu doen we bijna nooit mee met een 

prijsvraag, maar Lida kwam al heel snel met wat suggesties. 

 

Hoe kwamen jullie op de naam Atlas theater?  

Lida kwam al snel op “Atlas Theater”. De gemeente wilde 

wel weten hoe we aan die naam zijn gekomen. Nu wilden 

wij beslist geen buitenlandse naam, zoals de nieuwe naam 

van de dierentuin. Wij, of eigenlijk Lida, legde het verband 

met Emmen vlinderstad en de dierentuin. In de vlindertuin 

van de dierentuin heb je de Atlasvlinder. Dat is de grootste 

vlinder die ze daar hebben. Verder hebben veel mensen 

een atlas nodig om Emmen te vinden. En als je naar het 

theater kijkt zie je er met een beetje goede wil een vleugel 

van een vlinder in. 

 

Hoe werden jullie benaderd om bij de onthulling te zijn? 

 Ik kreeg een ruime week voor de onthulling, een email waarin we gevraagd werden om bij de 

onthulling van de naam aanwezig te zijn. Nu was er die zaterdag ook een grote demonstratie voor de 

zorg in Amsterdam, waar Lida en ik naar toe wilden gaan. Ik heb dan ook een email teruggestuurd 

dat wij niet konden komen omdat we andere afspraken hadden. Een dag later kreeg ik van de 

gemeente opnieuw een email waarin vermeld werd, dat wij bij de laatste drie waren. Ik heb toen het 

telefoonnummer dat in de mail stond maar gebeld van hoe dat nu zat. Een ambtenaar van de 

afdeling Communicatie vertelde mij, dat ik die afspraak in Amsterdam maar moest laten schieten en 

toch naar de Holdert moest komen. Daar zouden alle inzenders van namen uitgenodigd worden. Ze 

klonk zo overtuigend dat ik besloot om toch maar op haar verzoek in te gaan en te komen. Ik moest 

later natuurlijk wel tegen Lida vertellen dat we toch niet naar Amsterdam gingen. Dat de ambtenaar 

mij had overtuigd om in Emmen te blijven. Lida kon zich daar wel in vinden, nadat ik het haar had 

uitgelegd. Maar we hadden er geen idee van dat onze naam de naam van het nieuwe theater zou 

worden. Ik had dat ook nog niet toen we al op het plein stonden. 
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In welke kranten hebben jullie al gestaan?  

Tot nu toe hebben wij in het Dagblad van het Noorden en alle gratis huis-aan-huis bladen behalve de 

“Streekbode” gestaan. 

 

Hebben er ook televisiezenders en /of programmamakers jullie benadert?  

Alleen RTV-Emmen heeft gereageerd. Daar hebben we een interview aan gegeven. Dat was 

rechtstreeks op de radio. Ook hebben ze de foto gemaakt die bij dit interview gevoegd is. 

 

Weten jullie ook de opgaven van andere inzenders?  

Nee, we hebben geen idee wat de anderen hebben ingezonden. 

 

Weet je al welke voorstellingen jullie willen bezoeken in de Muzeval?  

We zijn nog druk aan het kijken waar we naar toe willen gaan. Wij hopen naar cabaret, muziek en 

toneelvoorstellingen te gaan, maar we hebben nog geen uitsluitsel waar we werkelijk naar toe 

kunnen. 

 

Worden jullie in Emmen en omstreken al herkend op straat?  

Vooral de eerste dagen werden we telkens gefeliciteerd met de gewonnen prijs. Doordat ik als 

postbezorger langs de deuren kom heb ik een kleine voorsprong op Lida die in de fabriek toch minder 

mensen ontmoet. 

 

Wat vinden jullie ervan om jezelf terug te zien in (veel) kranten?  

Tot nu toe vinden wij het nog leuk. En eigenlijk wel bijzonder. 

 

Wil je nog iets toevoegen?  

Wij hopen dat het Atlas Theater lang mag bestaan en dat vele mensen en producties het weten te 

vinden. Wij zijn erg blij met de gewonnen prijs. En gaan vast genieten van de voorstellingen. 

Van harte gefeliciteerd met deze prijs en deze eer. Toch maar mooi bedacht door Nieuw-

Weerdingers.  

GB 

 

 

 

DANSEN IN DE BADDE 

Er is zaterdag 10 oktober weer dansen in de Badde. 

U kunt er met allerlei dansen meedoen zoals: Country, 

stijldansen, oude dansen en Latijns/Amerikaanse dansen 

Tot ziens op zaterdag 10 oktober in de Badde. 

Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.  
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AFSLUITING VAN ZWEMBAD DE WIEKE 

Het zwemseizoen is zondag 30 augustus weer ten einde 

gekomen. Het was een mooie dag met leuke activiteiten. 

Het was een gezellige afsluiting. We hebben dan ook een 

druk seizoen achter de rug. Een seizoen waar veel dingen 

zijn gebeurd. Met heel veel vrijwilligers hebben we de 

schouders er onder gezet, om toch het zwembad weer open 

te houden. Zonder deze vrijwilligers kunnen we dit niet! We 

willen dan ook de vrijwilligers bedanken voor hun geweldige grote inzet. Hierbij een overzicht van 

wat zoal door vrijwilligers is gedaan; De kiosk, de schoonmaak, het rondbrengen van de 

donateurkaarten en het benaderen van nieuwe donateurs, het (extra) toezicht, het 

(groen)onderhoud, de activiteiten, de website, (www.zwembad-dewieke.nl)  

Om onze waardering voor de grote inzet van vrijwilligers te uiten, is er ook dit jaar een 

barbecueavond georganiseerd voor deze vrijwilligers. Op vrijdag 25 september hebben ± 50 

personen gebruik gemaakt van de uitnodiging voor deze avond.   

Het was weer een gezellige avond en de barbecue was weer goed verzorgd door Uw Slager Dijkstra. 

Een avond waarbij door de aanwezige vrijwilligers het afgelopen seizoen werd besproken, en waar er 

door veel mensen alvast de toezegging werd gedaan om volgend jaar weer inzetbaar te zijn voor o.a. 

de schoonmaak, de kiosk, het onderhoud, voor het toezicht, bij de activiteiten en tijdens het 

rondbrengen van de donateurkaarten.  

 

Het moge duidelijk zijn: Zonder onze vrijwilligers kan ons zwembad absoluut niet bestaan!   

We zijn alweer druk bezig om dingen te plannen voor het volgende seizoen. Zo moeten rondom het 

bad de tegels eruit en opgehoogd worden. Er wordt een rij bomen uit gehaald langs de toegangsweg- 

aan de Raiffeisenstraat. En dat moet opnieuw aangeplant worden. Er zal nog een stuk bij het terras 

aan komen aan de achterkant bij het kleuter- en peuterbad. Dat vergt een hoop geregel en werk en 

we hopen dan ook dat u zich als vrijwilliger zich hier voor wilt in zetten. Samen staan we sterk en we 

hopen dan ook dat het dorp Nieuw-Weerdinge zich hier ook voor wil inzetten. En we zullen in de 

toekomst op een nog grotere groep mensen een beroep moeten doen, om zo de inzetbaarheid te 

spreiden, om daarmee de werkdruk voor de vrijwilligers te verlichten en zodoende er met elkaar 

voor te zorgen dat het zwembad ook in de toekomst bestaansrecht heeft en het ZWEMBAD open kan 

blijven in 2016. Wij willen als bestuur iedereen nogmaals bedanken voor hetgeen hij of zij ook voor 

het zwembad heeft betekend. En we zien iedereen graag weer terug in het zwemseizoen 2016. 

Zoals u in de vorige Streekbode heeft kunnen lezen, is Jannet gestopt met haar bestuursfunctie van 

het zwembad. Langs deze weg willen we haar nogmaals hartelijk danken voor haar enorme inzet. 

 

Het nieuwe bestuur van zwembad de Wieke:  

Derk-Jan Smith, Carla Neef, Francisca Minnaar, Henri Ensing, Monique Bos,  

Brenda Timmerman, Uinko Brouwer en Anno Schimmel. 
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GESLAAGD MEDISCH PEDICURE 

Wat kunt u van een Medisch Pedicure verwachten. 

 

Voetklachten  

Met voetklachten als ingroeiende nagels, likdoorns, kloven of overtollig eelt kunt u bij mij terecht. 

Klachten die ik als medisch pedicure goed kan behandelen.  

Eventueel door gebruik van de specialistische technieken: 

nagelbeugel | nagelreparaties | ortheses | antidruktechniek. 

 

Pedicurebehandeling 

Een pedicurebehandeling bestaat uit: het verzorgen van nagels en nagelomgeving, verzorging van 

verdikte- en schimmelnagels, behandeling van ingroeiende nagels, verwijdering van overtollig eelt en 

likdoorns en het behandelen van kloven en het opsporen van voetklachten. Als medisch pedicure 

geef ik voorlichting en advies over standsafwijkingen van de voet, over keuze van schoenen en 

gebruik van hulpmiddelen in en aan de schoen en over het bestrijden van voetklachten door 

specifieke voetverzorging. 

 

Vergoedingen 

In sommige gevallen wordt (een gedeelte van) de pedicurebehandeling vergoed vanuit de 

basisverzekering of aanvullende verzekering. Tevens sta ik geregistreerd in het KwaliteitsRegister 

voor Pedicures (KRP).  

 

  

Voor meer informatie over behandelmogelijkheden, kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0591-

521609 of mail info@salonbelinda.com 

 

Met vriendelijke groet,  

Belinda Helder-Aarssen 

 

Schoonheidssalon en Medisch Pedicure   

  

 

 

Om te vieren dat ik medisch pedicure ben, 

krijgt iedere pedicureklant in de maand oktober een GRATIS voetscrub  
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KRISTIAN GROOTEN SUCCESVOL TIJDENS DE INTERNATIONAL YOUNG BUTCHERS’ 

COMPETITION  

 

 

Op 21 en 22 september vond de International Young Butchers’ Competition (IYBC) 

plaats bij SVO in Houten. De IYBC is de internationale vakwedstrijd voor jonge 

slagers onder de 25 jaar. Aan deze wedstrijd hebben de landenteams mee gedaan 

van Duitsland, Frankrijk, Engeland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. De 

wedstrijd bestond uit zes wedstrijdonderdelen. Elk jaar wordt deze vakwedstrijd georganiseerd door 

één van de leden van de International Butchers’ Confederation (IBC). 

Het Nederlandse team voor de International Young Butchers' Competition bestaat uit Kristian 

Grooten en Johan Augustinus. Samen met reservekandidaat Wiebe Mulder vormen zij het 

Nederlands team. Kristian werkt bij Uw Slager Dijkstra in Nieuw-Weerdinge. Johan Augustinus is 

werkzaam bij Versplein Augustinus in Tiel. 

 

Het Nederlandse team presteerde, net als vorig jaar, ook deze internationale wedstrijd heel goed, 

want maar liefst zes van de 18 bekers gingen naar de Nederlandse deelnemers. Kristian Grooten 

sleepte de beker voor de 3e plaats in de wacht bij het uitbenen, verdelen en vliezen van een 

runderstomp en werd niet alleen 2e bij het maken en presenteren van grill- en 

barbecuespecialiteiten, maar behaalde ook de 2e plaats bij het vervaardigen van twee keukenklare 

producten. Johan Augustinus behaalde maar liefst drie keer de 1e plaats, namelijk voor de 

onderdelen grill- en barbecuespecialiteiten, keukenklaar en uitbenen. Het Nederlandse team slaagde 

er niet in zijn Europese titel voor de vijfde keer te prolongeren. Bij de feestelijke prijsuitreiking op 

dinsdag 22 september tijdens de Slavakto in de Utrechtse Jaarbeurs is bekend geworden dat het 

Zwitserse team, bestaande uit de dames Claudia Jaun en Luzia Mathys, de International Young 

Butchers’ Competition 2015 heeft gewonnen.  

 

 

DE STREEKBODE, VOOR EN DOOR NIEUWWEERDINGERS 

Nu we weer op pad zijn om donateursgelden voor de Streekbode te innen en nieuwe donateurs te 

werven komt er zo nu en dan in gesprekken o.a. naar voren dat er mensen zijn die vinden dat er 

soms weinig te lezen valt in de Streekbode. Er zou best wat meer in kunnen staan. Maar dan moeten 

mensen wel in de ‘pen klimmen’. Wat zou het leuk zijn wanneer er nog meer sport- en andere 

verenigingen iets van zich laten horen via de dorpskrant. Hij wordt zoals iedereen weet elke veertien 

dagen huis aan huis bezorgd door 5 bezorgers. Wil je zo veel mogelijk mensen in Nieuw Weerdinge 

bereiken (nog meer dan via Facebook) dan kun je dat via de dorpskrant doen. Heb je iets leuks 

meegemaakt, iets gewonnen met sport een leuk succesvol evenement beleefd, een bijzondere hobby 

of wat dan ook, wees niet bescheiden en schrijf er eens een stukje over. Een leuke foto erbij en Dika 

en Knelske kunnen niet om je heen in hun Nieuwjaarsconference. Dubbel veel aandacht. Een oude 

wijsheid zegt dat ‘wat je aandacht geeft, groeit!’. Zo is het ook met onze dorpskrant. Veel lees en 

schrijfplezier! 
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Gonny Br 
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Informatieavond COPD bij Tri Fysio 

 

Voelt u zich benauwd wanneer u zich inspant? Heeft u ook last van hoestbuien? U zult denken dat 

het beter is om iedere lichamelijke activiteit te vermijden en daarmee uw benauwdheid te 

verminderen. Maar het omgekeerde is waar. Wist u dat wanneer u chronische bronchitis of 

longemfyseem heeft, kortweg COPD, het extra belangrijk is dat u beweegt? Als u minder beweegt, 

zult u juist eerder klachten krijgen en uw mogelijkheden zullen steeds verder afnemen. 

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen? 

Fysiotherapie kan u helpen uw conditie op peil te brengen door inspanningstraining en 

spieroefeningen. Misschien vindt u dit moeilijk of durft u zich niet goed in te spannen omdat u steeds 

benauwd wordt. De fysiotherapeut kan u uitleggen wat u juist wel en wat u beter niet kunt doen. 

Heeft u problemen met slijm opgeven, dan kan de fysiotherapeut u helpen met het aanleren van een 

effectieve manier van slijm losmaken en huffen en/of hoesten. Ademoefeningen kunnen helpen de 

kortademigheid te verminderen.  

 

Het KNGF heeft in samenwerking met het Astma Fonds, TNO en de universiteit van Leuven het 

beweegprogramma COPD ontwikkeld. Het beweegprogramma heeft als doel u te leren om dagelijks 

voldoende te bewegen en vooral te blijven bewegen. Want bewegen is noodzakelijk voor het 

verbeteren van uw gezondheid. U doorloopt het beweegprogramma samen met de speciaal 

opgeleide fysiotherapeut. Uw begeleiding is dus in goede handen. 

 Wat levert het beweegprogramma u op?  

Minder benauwdheid, meer uithoudingsvermogen en 

verantwoord bewegen! 

 

 

 

Dit programma wordt gegeven door onze therapeuten Wouter 

Stel en Catharina Greven. 

    

In samenwerking met de huisartsen en praktijkverpleegkundige 

van Nieuw Weerdinge zal er een informatieavond over COPD 

worden gehouden in de fysiotherapiepraktijk Tri Fysio. 

 

Wanneer:  maandag 12 oktober van 19:00-20:00 uur  

 

Waar: Zetveld 111 Nieuw Weerdinge,  praktijk Tri Fysio 
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Circusclinic 
 

 

Op zaterdag 26 september hebben we een 

circusclinic gehouden. Kindercircus  

‘Carantelli’ uit Klazienaveen heeft in een 

korte tijd een leuke show met de kinderen 

ingestudeerd. Het waren natuurlijk 

allemaal kanjers die zich opgegeven 

hadden.  

 

Ook al hadden sommigen hoogtevrees, ze 

overwonnen zichzelf en liepen toch over 

het koord of beklommen de trappen. Het 

was een fantastische groep om mee te werken aldus de medewerkers van het 

kindercircus.  

 

Van de kant van de Brede School is er hulde voor de mensen van het circus, die 

dit in zo’n korte tijd voor elkaar hebben gekregen.  

 

Alle ouders en grootouders en ook wijzelf hebben genoten van de show.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   En voor alle kinderen een dikke 
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