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Tennisvereniging Weerdinge bestaat 25 jaar!

Dit jaar bestaan we 25 jaar! Best bi jzonder als je bekijkt dat niet

veel kleine dorpen een tennisvereniging hebben. Om het 25-

jarig bestaan te vieren organiseren we een toernooi speciaal

voor leden, oud-leden en sponsoren op zaterdag 21 november.

We hopen op een grote opkomst.

Ken je oud-leden, ook als ze niet meer in Weerdinge wonen,

nodig ze dan even persoonli jk uit. Je hoeft niet te tennissen,

het is ook leuk om wat herinneringen op te halen en gezell ig bi j

te kletsen.

Er zitten geen kosten aan de avond verbonden en de avond is

inclusief koffie, thee en 2 consumpties. Meld je wel even aan

via een e-mail , voor 1 5 november, dan weten we hoeveel

banen we kunnen reserveren. Geef ook even aan bij de

aanmelding of je wel of niet mee doet aan het toernooi.

Tennisavond voor leden en oudleden
Datum: 21 november

Voor wie: leden, oud-leden, sponsoren

Locatie: LTC, Boermarkeweg 40, 7824 AA Emmen

Programma: 1 9:00 opening koffie en thee, 20:00 - 22:00

tennissen, vanaf 22:00 borrelen en een hapje .

Aanmelden graag voor 1 5 november via info@tennis-

weerdinge.nl

Tennisvereniging Weerdinge / www.tennis-weerdinge.nl
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Dorpshuis

Multi functioneel centrum
Er heeft op 1 2 oktober j l . een bijzondere

gebruikersraadvergadering en op 1 6 oktober j l . een

inspraakavond voor de bewoners van Weerdinge over de

verbouwplannen voor het dorpshuis plaatsgevonden.

Op beide avonden heeft de architect, Bert Pepping, een

presentatie van de mogeli jkheden geven.

Alle reacties, waardevolle ideeën en suggesties zijn samen met

de uitkomsten van de oriënterende gesprekken met direct

betrokkenen geïnventariseerd en zullen samen met de

architect en STAMM worden besproken en uitgewerkt.

We hopen binnen afzienbare ti jd met aangepaste plannen en

meer informatie te komen !

Marjan Sanders

Voorzitter Stichting Weerdinger Dorpshuis

Expositie
Op 1 3 november a.s. start er een nieuwe expositie in het

dorpshuis !

Christa Roossien is niet al leen een waardevol bestuursl id en

uitstekende penningmeester van het dorpshuis, ook kan zij niet

onverdienstel i jk schilderen.

Christa schildert en decoreert voornameli jk servies (porselein),

kaas/broodplanken, dienbladen e.d. Ook is ze muurschilderes

maakt ze zeer fraaie muurschilderingen. Tijdens de expositie in

het dorpshuis worden een aantal schilderi jen op canvas van

haar tentoongesteld.

De expositie duurt tot 20 december a.s.
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Tijdens de openingsti jden van het dorpshuis zi jn de schilderi jen

te bewonderen.

Midwinterhoornblazers tijdens de kerstmarkt
Zoals elders in deze dorpskrant vermeld staat wordt er dit jaar

op woensdag 1 6 december weer een kerstmarkt georganiseerd

op het schoolplein van OBS De Esdoorn. We zijn er erg trots

op dat we de “Griezelbaargblaozers” uit Veele weer bereid

hebben gevonden met hun midwinterhoorns naar Weerdinge te

komen. De groep bestaat uit een aantal heren die een enkele

jaren geleden in Veele, het noordeli jkste dorp in de gemeente

Vlagtwedde, een blazersgroep hebben opgericht. Voor en

ti jdens de kerstmarkt zul len zij de lange zware tonen van hun

midwinterhoorn door Weerdinge laten klinken. Een gebeurtenis

die u zeker niet zult wil len missen!

Kerstviering
De jaarl i jkse kerstviering in het dorpshuis vindt dit jaar plaats

op vri jdag 1 8 december. Hieraan werken mee: Oud Jong

Weerdinge, Ons Koor en leerl ingen van OBS De Esdoorn.

Meer hierover in de volgende editie van de dorpskrant.
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VV Weerdinge

Weerdinge – De gesprekken met de gemeente

Emmen over de overdracht van de kleedkamers

worden weer opgepakt en zijn inmiddels

ingepland. We hebben alle onkosten in beeld

gebracht en denken dat we het als vereniging

kunnen opvangen door toekomstige ledengroei en inkomsten

door sponsoring, subsidie en aanverwante acties. We proberen

de onkosten zonder een contributieverhoging te realiseren voor

de leden. Of dit haalbaar is zal in de toekomst moeten bli jken.

Feit is dat het onderhoud aan kleedkamergebouwen verder

achteruit holt en de gemeente hierin niet meer investeert. Dat

heeft de gemeente al jaren niet gedaan. Als het onderhoud nog

verder achteruit gaat het de vereniging nog meer kosten om

het te herstel len. Punt van gesprek is de uitkomsten van een

nulmeting waarin het bestuur zi jn best gaat doen om de

onkosten voor de vereniging binnen te perken te houden. Op

de ledenvergadering van 6 oktober komen we hierop terug.

Sportief gezien gaat het gelukkig goed. Het F- en D-team is

door in de beker en doet samen met de andere teams in de

competitie ook keurig mee. Er wordt zelfs bekeken of er een 2e

F-team kan worden gevormd. Hier wordt door ouders en

vri jwil l igers hard aan getrokken. Onze dank daarvoor! Na de

winterstop zal bl i jken of er genoeg aanmelding zijn. Het 1 e

elftal heeft met winst en enkele geli jkspellen een positie in de

middenmoot verworven maar de doelstel l ing is om enkele

posities te sti jgen voordat de winterstop wort ingegaan. Het 2e

elftal staat fier bovenaan in de rangli jst. Met leuk en verzorgd

spel worden de wedstri jden gewonnen. Het 3e team moet

helaas nog wachtten op de eerste punten. Gezien de lange

nabespreking aan de stamtafel komen ze gezamenli jk wel uit

en zul len de eerste punten snel moeten volgen. De vorige

uitgave spraken we over het debuut van een zaalvoetbalteam.
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Ook dit jaar wordt er weer een kerstmarkt gehouden. Een

gezell ige en aantrekkeli jke cadeaumarkt voor iedereen op het

schoolplein van obs De Esdoorn. U kunt slenteren, sfeer

proeven of leuke zelfgemaakte cadeaus aanschaffen van

alleen standhouders die binding hebben met Weerdinge. Ook

kunt u zelfgemaakte cadeaus kopen bij de kraampjes van OBS

de Esdoorn en hiermee de school ondersteunen.

De kerstmarkt is geopend van 1 8.30-21 .00 uur, de

standhouders kunnen vanaf 1 7.00 uur hun kraam inrichten.

Wil je mee doen met een kraam? Dat kan! Vul de

opgavestrook op bladzijde 9 in en lever hem in.
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Opgavestrook voor deelname aan de kerstmarkt op woensdag

1 6 december 201 5

Ik doe mee aan de kerstmarkt en kom met de volgende

zelfgemaakte artikelen (korte omschri jving) :

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Deelname aan de markt kost € 7,00 voor een hele kraam en €

4,00 voor een halve kraam.

Naam:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Adres:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Telefoonnummer:IIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

E-mail :IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Hele of halve kraam:IIIIIIIIIIIIIII.. . . . . . . . . . . .

De opgavestrook kan tot 8 december ingeleverd worden in de

brievenbus van het Dorpshuis of via de mail van het dorpshuis:

dorpshuis@weerdinge. info
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Kindercentrum de Rommelpot!

De gemeente Emmen wil dat over drie

jaar al le kinderen van 2,5 jaar en 3

jaar naar de voorschool gaan. Kinderen

moeten zo naadloos doorstromen naar de basisschool.

Om dat te bewerkstel l igen worden de komende jaren alle

peuterspeelzalen ondergebracht in de basisscholen en

uiteindel i jk zal de directeur van de basisschool verantwoordeli jk

zi jn voor het programma van de jonge kinderen. Het educatieve

programma van de peuterspeelzaal sluit zo beter aan bij

de basisschool. Peuters en ouders kunnen daarnaast ook

gebruik gaan maken van de zorgstructuur op school.

Voor de Rommelpot betekent dit dus ook dat de

peuterspeelzaal in de toekomst bij de school in moet. Gezien

alle ontwikkelingen die er nu zijn omtrent de verbouwing van

het dorpshuis en van OBS de Esdoorn heeft de Rommelpot de

logische keuze gemaakt om zich te gaan verdiepen in de

mogeli jkheden om het totale kinderopvangpakket te laten

plaats vinden in het gebouw van OBS de Esdoorn. Om het

bestaan van opvangmogeli jkheden te kunnen garanderen in

Weerdinge kunnen we de peuterspeelzaal, kinderopvang en

buitenschoolse opvang nameli jk niet in verschil lende gebouwen

laten plaats vinden. Dit in verband met het huren van dubbele

ruimten, inzet van personeel etc. Hoe alles gaat verlopen en

alles eruit gaat zien wordt nog een uitdaging die we uiteraard

met vertrouwen tegemoet zien. Logischerwijs wordt dit verhaal

vervolgd. . .



11



12



1 3

VV Weerdinge

Weerdinge – Afgelopen zaterdag stond onze

vri jwil l igersavond weer op de agenda. Na

enkele jaren een spokentocht rondom het

thema Helloween te hebben gedaan vonden

we het ti jd voor wat anders.

Om 1 6:30 uur vertrok de bus met ruim 45 vri jwil l igers vanaf de

kantine naar de Euroborg te Groningen voor de wedstri jd FC

Groningen tegen PEC Zwolle. Deze avond werd deels mogeli jk

gemaakt door 2 sponsoren, nameli jk hoofdsponsor Schuler

Afbouwgroep en Grieks Restaurant Delphi uit Emmen. Naast

het bestuur vonden ook deze sponsoren het belangri jk voor de

vereniging om de vri jwil l igers eens in het zonnetje te zetten.

Een leuke reis, een kwalitatief iets mindere wedstri jd maar wel

met 2 doelpunten en na terugkomst lekkere soep en broodje

beenham van Jan Wiegman in de kantine. Al met al een

geweldige avond! Vri jwil l igers, nogmaals enorm bedankt voor

jul l ie inzet en hopeli jk bl i jven jul l ie je nog jaren inzetten door

enkele uren vri je ti jd in te zetten voor deze vereniging!

Sportief gezien is het in oktober ook prima verlopen. Er zi jn

twee jeugdteams door in de beker en in de competitie verloopt

het ook prima! De trainingen worden goed bezocht en de

aanmeldingen komen ook nog steeds binnen. Allemaal een

warm welkom bij onze vereniging en veel plezier in jul l ie team

en met je teamgenoten!

Het eerste elftal heeft na een wat stroeve start met enkele

geli jkspellen in oktobermaand 9 punten gehaald uit 4

wedstri jden. Tegen koploper Dedemsvaart werd afgelopen

zondag gewonnen met 2-1 waardoor er met 8 teams binnen 2

punten van de koploper zitten. Erg spannend vooralsnog en

v.v. Weerdinge doet weer helemaal mee met de top en dat
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wil len we graag.

Het 2e elftal weet juist weer wat puntverl ies is. Ondanks deze

verl ies- en geli jkspellen speelt het 2e team nog steeds mee

bovenin.

Het 3e elftal heeft het lek ook boven en ze sti jgen per week

een positie op de rangli jst. Ook de aanmeldingen voor de

senioren loopt nog steeds door waardoor al le elftal len ruim in

spelers zitten. Een goede ontwikkeling voor de vereniging!

Tenslotte wil len we nog even meedelen dat de Sponsorloop

weer goed is verlopen er is door een aantal leden veel

sponsorgeld opgehaald waar we enorm trots op zijn. Deze

opbrengsten zijn nodig voor de aanschaf van goede materialen

en het kunnen organiseren van activiteiten voor de jeugd.

De kledinginzameling van september heeft bi jna 200 kilo

opgeleverd. Dank voor deze inzameling!

Met vriendeli jke groet,

Het bestuur van v.v. Weerdinge
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Uw advertentie in deze ruimte?

Dat kan al vanaf slechts 22

euro per jaar!

meer info via

dorpskrant@weerdinge. info
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Stichting biotuin lokaal

Zaterdag 7 november:

Dagcursus Gezond moestuinieren door Janneke Tops. In

bibl iotheek Emmen

Nadere informatie:

www.biotuinemmen.nl/cursus-gezond-tuinieren

www.facebook.com/Biotuinemmen

Hartel i jk welkom!

Met vriendeli jke groeten,

Stichting Biotuin Lokaal,

Wim Gorter, bestuursl id,

Jan Vriel ink, adviseur.
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Weekagenda van het Dorpshuis

Maandag 1 3:30-1 4:30: 50+ Gymnastiek (info: Grietje Ell ing)

Maandag, donderdag 's middags: bi l jarten en kaarten voor 50+

Dinsdag 1 5.30-1 9.30 lessen (diverse groepen) gymvereniging

Weerdinge

Dinsdag 20.00-22.00: Ons Koor

Woensdag 1 9.00-20.30 Close Voices

2e Woensdag van de maand vanaf 1 9.30: Bingo voor ANBO leden

donderdag 20.00 - 21 .30 badminton. Meer info: Ina Oosting

Laatste zaterdag van de maand 08.30-1 2.30: Oud papier inleveren

bij het sportveld (exclusief feestdagen)

Activiteitenagenda

Datum Activiteit Locatie

02-11 BS: striptekenen gr 6-8 dorpshuis

05-11 16-17u BS: MMA voor kids gr. 3-5 dorpshuis

05-11 17-1 8u BS: MMA voor kids gr. 6-8 dorpshuis

07-11 dagcursus moestuinieren Bibliotheek

09-11 BS: striptekenen gr 6-8 dorpshuis

12-11 16-17u BS: MMA voor kids gr.3-5 dorpshuis

12-11 17-1 8u BS: MMA voor kids gr 6-8 dorpshuis

1 8-11 BS: mozaïeken gr 1 -2 dorpshuis

21 -11 Tennisavond tennisvereniging LTC

03-12 BS: sinterklaasfeest 2 - 3 jaar Rommelpot

16-12 BS: Peuter kerstdiner 2-3 jaar Rommelpot

16-12 kerstmarkt vanaf 18.30u schoolplein

18-12 Kerstviering 19.30u dorpshuis

29-12 BS: Kindertafeltennisfeest gr 5-8 gymzl Angelslo




