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Toneelvereniging W.E.D.T.

Op de uitslagavond van Drents Amateur Toneel

(DAT) op 11 apri l 201 5 in Buinen heeft onze

speler Bertus Kruit de vierde pri js behaald bij de

categorie heren. Bertus, alsnog van harte

gefel iciteerd.

Bij de verenigingspri jzen zijn we deze keer als

zesde geëindigd. Voor ons een extra stimulans om in het

nieuwe seizoen hoger te eindigen. We doen er in ieder geval

al les aan.

We hebben met enige regelmaat gevraagd om nieuwe spelers

voor onze club. Ik kan jul l ie melden dat Henry Bischop zich

heeft aangemeld als nieuwe speler. We zijn daar erg bli j mee.

Het is goed voor de continuering van onze toneelvereniging.

Immers, zonder spelers, geen toneel. Onze oproep bli jft

trouwens nog gewoon staan. Dus heeft u de behoefte om zich

toch nog te melden, het kan en mag alti jd ! Graag zelfs.

Het School- en Volksfeest 201 5 is weer ten einde. Het was een

geweldig groot feest en de organisatie was goed verzorgd.

Voor hen vanaf deze plaats een groot compliment.

W.E.D.T. heeft ook aan de optocht meegedaan.

U heeft vast onze loopgroep wel gezien. Een groep mensen uit

de ti jd van “De Aardkinderen”, terug naar het begin van onze

beschaving zo’n 35.000 jaar geleden. Wij len Jean M. Auel heeft

een zestal prachtige boeken geschreven over Ayla en alles wat

ze heeft meegemaakt. Wij hebben dit als inspiratie gebruikt

voor onze act als loopgroep in de optocht. We hopen dat u

heeft genoten. Wij in ieder geval wél. Op onze eigen

internetsite hebben we een groot aantal foto’s geplaatst van de

optocht. De foto’s zi jn te benaderen door op de linkjes te

kl ikken. U wordt dan doorgeleid naar de foto’s.

Onderaan dit artikel is beschreven hoe u de site kunt

benaderen. Kijk er eens naar.
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Uitslag kaarten dorpshuis

1 . J. Krol 1 1 .930 6. D. Weggemans 11 .496

2. K. Schimmel 11 .91 6 7. J. Westerhof 11 .344

3. E. Akker 11 .674 8. R. Verweg 11 .236

4. J. Moesker 11 .620 9. C. Stri jker 1 0.71 2

5. Jan de Vries 11 .61 0

Dan het nieuwe toneelseizoen. Op het moment dat ik dit stukje

schri jf weet ik dat de leescommissie deze week het stuk voor

het volgende seizoen bekent maakt en met een voordracht

komt rondom de rolverdeling. Gezien de ervaringen uit het

verleden kunnen we alleen maar trots zi jn op deze club. Zij

staan nameli jk aan het begin van hetgeen wij u maanden later

als toneelgroep laten zien.

Als spelersgroep beginnen we op woensdag 30 september a.s.

weer met het instuderen.

Ik wil u nu alvast attenderen op onze (vaste)

uitvoeringsavonden: de laatste zaterdag van januari en de

eerste zaterdag van februari in 201 6.

Website.
Heeft u onze website al eens bekeken?

http: //toneel-wedt.webklik.nl

Jan Fonhof, voorzitter Toneelvereniging W.E.D.T.
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KWF Kankerkbestri jding

Wij hebben dit jaar 582.1 8 euro voor het

KWF kankerbestri jding op gehaald.

Iedereen hartel i jk dank daarvoor.

Vr gr S.Eefting-M Schoonbeek.

Werkgroep “Historisch Weerdinge”.

Ti jdens het schoolfeest, heeft iemand me verteld een

hoeveelheid rouwkaarten te hebben en of ik er belang bij had.

Aangezien ik met de stambomen bezig zi jn van alle

Weerdingers is dit mooi materiaal waar veel informatie uit te

halen is. Ondertussen is er een tasje met een fl inke stapel

rouwkaarten in mijn brievenbus gedeponeerd waarvoor

hartel i jke dank. Echter ik weet niet meer van wie ik ze

gekregen heb en of de werkgroep ze mag houden of al leen

even te leen (Ik heb zoveel mensen gesproken ti jdens de

reünie en fi lm voorstel l ing. ) Dus wil de gul le lener of gever zich

even bij mij melden.

Ook doe ik graag nogmaals een oproep voor het scannen van

uw foto’s, of kopiëren van andere materialen. Ook kunnen we

mogeli jkheden bespreken voor het digital iseren van oude 8

mm films.

Cor Westerhof

Dorpsstraat 41

Tel: 6481 03

Cor.westerhof@home.nl
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Tennisvereniging Weerdinge

Na alle feestel i jkheden van het schoolfeest

201 5 hebben we als tennisvereniging nog iets

te vieren! Dit jaar bestaan we als verenging 25

jaar! Dit gaan we zeker nog vieren en hier

horen jul l ie in het volgende dorpskrantje meer

over.

Afgelopen maanden hebben we volop getennist op de nieuwe

baan. De nieuwe baan bevalt dan ook erg goed. Elke maandag

wordt er gespeeld ti jdens de tossavond en elke dinsdag

worden er wedstri jden gespeeld binnen de

recreantencompetitie. De competitie loopt bi jna op zijn einde en

we hebben heel wat gezell ig en spannende wedstri jden gehad

tussen de leden.

Tennisles voor kids
We zijn bl i j te vermelden dat er een nieuw groepje kinderen

gestart is met de lessen. De lessen vinden plaats op

donderdagmiddag van 1 6.30-1 7.30

Aanmelden winterles
De zomerlessen zijn bi jna op zijn einde. Een groepje fanatieke

tennissers laat zich niet door het weer ontmoedigen en

tennissen lekker door. Heb ji j ook zin om winterles te nemen en

door te tennissen meld je dan aan.

Tennisvereniging Weerdinge
Tennisvereniging Weerdinge is een gezell ige kleine vereniging.

Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd en voor

volwassenen hebben we een recreanten competitie. Wil je

meer informatie, een proefles of wil je l id worden neem dan

contact op via info@tennis-weerdinge.nl of ki jk op onze website

www.tennis-weerdinge.nl
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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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Tot dit moment zi jn al le wedstri jden nog gewonnen en raken we

al wat meer aan elkaar gewend. We staan dan ook bovenaan

in de rangli jst!

Op 24 oktober worden de Nederlandse Techniek

Kampioenschappen gehouden op ons sportveld. Kinderen van

5 tot 1 4 jaar kunnen zich opgeven op de website

http: //www.moves-skil ls.nl/mee-doen/

Er wordt vanaf 9:00 uur uitleg gegeven wat de dag zal brengen

en om 1 5:00 wordt in verschil lende leefti jdscategorieën de

uitslag gegeven wie de als beste de instructies heeft gevolgd

en de beste techniek heeft laten zien. Geef je dus op om te

laten zien wat je in huis hebt!

31 oktober is er voor de vri jwil l igers het bezichtigen van een

betaald voetbalwedstri jd geregeld, nameli jk FC Groningen –

PEC Zwolle. We gaan met de bus naar de Euroborg en maken

er een mooie avond van waarin gezell ig met elkaar kan worden

opgetrokken. Op deze manier wil len we vri jwil l igers in het

zonnetje zetten voor al het belangri jke werk wat ze doen voor

onze vereniging. Daar zijn we namens het bestuur heel erg

dankbaar voor en we hopen hiermee dat we nog lang op onze

vri jwil l igers kunnen terugvallen.

Met vriendeli jke groet,

Het bestuur van v.v. Weerdinge
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MULTI FUNCTIONEEL CENTRUM

Update over de voortgang van een

Multi Functioneel Centrum voor haar

huidige en toekomstige gebruikers !

Er zi jn oriënterende gesprekken met direct betrokkenen en

parti jen geweest die eventueel als partners mee kunnen

werken. Dit zi jn prettige besprekingen geweest en er zijn

waardevolle ideeën en suggesties aan ons gedaan.

Wij zi jn hier heel bl i j mee !

Het traject wordt voortgezet met avonden voor de gebruikers

van het dorpshuis en de bewoners van Weerdinge.

Op maandag 1 2 oktober a.s. om 1 9.30 uur is een bijzondere

gebruikersraadvergadering gepland. Hierbi j geven we de

gebruikers graag de kans om met meer personen dan

gebruikel i jk te komen. De uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels

verstuurd.

Op vri jdag 1 6 oktober a.s. om 1 9.30 uur nodigen we graag de

bewoners van Weerdinge uit om mee te praten over de

plannen voor het dorpshuis.

Op beide avonden geeft de architect, Bert Pepping, een

presentatie van de mogeli jkheden geven en zijn al uw ideeën

en suggesties van harte welkom.

Wilt u ons helpen en meepraten over de verbouw van het

dorpshuis? Geef dit dan even door aan het beheer van het

dorpshuis, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen

rekenen.

Telefoon 0591 -61 7450.
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Bent u op de genoemde avonden verhinderd en wil u toch een

bijdrage leveren neem dan contact op met één van de

bestuurders van het dorpshuis.

Marjan Sanders

Voorzitter Stichting Weerdinger Dorpshuis
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Kindercentrum de Rommelpot!

Na de zomervakantie zi jn we op de

Rommelpot begonnen met het thema;

“Welkom Puk!”.

In dit thema maakten de kinderen kennis met Puk en zijn

gewoontes. Puk is onze handpop behorende bij het

voorschoolse programma “Puk en Ko”. Om Puk goed te leren

kennen is het natuurl i jk helemaal leuk om je te verkleden als

Puk en dat hebben wij dan ook met z’n al len gedaan. Dit kwam

mooi uit omdat we hadden besloten om het thema van de

optocht ti jdens het schoolfeest ook in het teken van Puk te

laten staan.

Samen met de ouders zijn

we aan het naaien geslagen

en werden er een aantal

kleine Puk-pakjes gemaakt

en natuurl i jk ook enkele

grotere voor de leidsters. De

dag van de optocht was het

dan eindeli jk zover. De

kinderen mochten verkleed

als Puk op de wagen. Wauw,

dat is toch wel heel

spannend hoor! Maar

ondanks de spanning verl iep

het al lemaal super goed. De

kinderen hebben genoten.

De maandag na de optocht kwamen sommige kinderen dan

ook binnen, met een grote gl imlach en de vraag of we vandaag

weer op de kar gingen.
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Inmiddels zi jn het feest en het thema ‘’Welkom Puk” weer

voorbij en zijn we begonnen aan het thema; ‘‘Reuzen en

Kabouters!”. Dit thema maakt alti jd heel veel los bij de

kinderen.

We zijn gestart met een verhaal over een kabouter en een reus

die samen spelen. Naar aanleiding van dit verhaal zi jn we met

de kinderen aan de slag gegaan met de begrippen groot en

klein.

Ze ervaren zelf hoe het is om ergens te klein of te groot voor te

zijn. Ze bewegen zich als een reus of een kabouter en ze

vergeli jken grote en kleine voorwerpen in de ruimte.

Het l iefst zouden we dit thema wil len afsluiten als verklede

kabouters op een kar en dan in een optocht door het dorp!

Maar ja, dat zit er nu even niet in. Misschien over vijf jaarK
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OBS de Esdoorn

Nieuwsbrief September

Vakantieregeling schooljaar 20152016
U hebt vorige maand de (vastgesteld door de

gemeente Emmen) vakantieregeling ontvangen. Op dit

overzicht staan alle vakanties die gelden voor het

basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Helaas heeft het voorgezet onderwijs de meivakantie

aangepast i.v.m. examens waardoor de vakantieweken niet

meer geli jk zi jn. Voor ouders/verzorgers die kinderen op de

basisschool en op het voortgezet onderwijs hebben is dit

vervelend. Vanuit de Esdoorn kunnen we hier echter niets aan

veranderen.

Nieuwe School!
Tijdens de officiële opening van het School- en Dorpsfeest gaf

de wethouder van onderwijs Bouke Arends al aan dat de

Esdoorn wordt vernieuwd! Op dit moment l igt er een voorstel bi j

het col lege om de Esdoorn zeer grondig te verbouwen/

renoveren. Dit houdt onder andere in dat er lokalen/ruimtes bij

komen om alle leerl ingen en peuters (vanuit de nieuwe

wetgeving – VVE vroeg en voorschoolse educatie) te kunnen

onderbrengen.

Het plan om een MFA (MultiFunctionele Accommodatie) te

realiseren is helaas niet gelukt. Er waren teveel struikelblokken

waardoor er besloten is om los van elkaar verder te gaan in het

traject van nieuwbouw/verbouw. Dit schooljaar zul len de

voorbereidingen getroffen worden voor de start van de ver- en

nieuwbouw (bestemmingsplan, aanbesteding etc.). In het

schooljaar 201 6-201 7 zal er dan gestart worden.

Nieuws van de Taal en Leescoördinator
Er worden vanuit de bibl iotheek allerlei activiteiten voor
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kinderen en volwassenen georganiseerd. De activiteitenladders

zijn te vinden bij de ingang van school.

School en Dorpsfeest
Het School- en Dorpsfeest 201 5 zit erop! Vier dagen lang is er

gefeest, gesport, geknutseld en gedanst/gezongen. De optocht

was weer een succes! Er waren a.d.h.v. actuele thema’s

prachtige karren gemaakt voor de kinderen. Het weer zat mee

waardoor het voor iedereen op donderdag een prachtige avond

en zondags een prachtige middag was.

Op vri jdag is de schooldag ook prima verlopen. Na de officiële

opening door wethouder Arends en het oplaten van ballonnen

gingen alle kinderen naar de tent. Atel ier Abel uit Emmen had

een activiteit (maken van weidevogels) bedacht wat past bi j de

omgeving van Weerdinge en die geschikt was voor groep 1 t/m

8. ’s Middags kregen de leerl ingen een interactieve voorstel l ing

van Vertel lus. Ook deze voorstel l ing viel in de smaak bij de

kinderen.

Op zaterdag was er de reünie van de Esdoorn. Van 11 .00 uur

t/m 1 5.00 uur was het gezell ig druk binnen school. Veel oud-

leerl ingen hebben de moeite genomen om de school nog eens

te bekijken en onder het genot van een hapje en een drankje

bij te kletsen. Ook enkele oud-leerkrachten waren aanwezig.

De oudste (mevrouw Degenhart) is inmiddels 96 jaar.

Kinderboekenweek 2015
Woensdag 7 oktober start de Kinderboekenweek 201 5 met het

thema “Raar, maar waar”. Er zal deze periode meer aandacht

zi jn voor boeken, lezen en voorlezen. Deze Kinderboekenweek

is er ook meer aandacht voor al lerlei wetenswaardigheden,

uitvindingen, proefjes enz. Om de Kinderboekenweek op een

ludieke wijze af te sluiten vragen wij al le kinderen om op

woensdag 1 4 oktober met een gek kapsel in het thema “Raar,

maar waar” naar school te komen. Er zal aan het einde van de



16

ochtend een heuse modeshow zijn met een echte vakjury!

Natuurl i jk zi jn ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere

belangstel lenden van harte uitgenodigd vanaf 11 .45 uur om

deze spectaculaire show te komen bekijken!

Dalton  Reflectie groepen 5 t/m 8
De groepen 5 t/m 8 gaan op korte termijn ervaren en leren wat

reflectie is. Dit gaan we aan de hand doen van reflectiekaarten.

Het doel van de reflectiekaarten is dat leerl ingen reflecteren op

hun eigen werk. We vragen de leerl ingen eigenl i jk om even sti l

te staan bij het eigen denken en handelen. Waarom heb ik dit

gedaan? Hoe heb ik dit aangepakt? Dat de leerl ingen zowel

reflecteren op het proces als op het product. Wij wil len graag

leerl ingen van de groepen 5 t/m 8 vertrouwd maken met het

stel len van reflectieve vragen, in de hoop dat zi j daar op

langere termijn profi jt van kunnen hebben.

Verwachtingen voor het schooljaar 20152016.
Tijdens de informatieavond is er gevraagd wat de

verwachtingen van ouders/verzorgers zijn voor het

schooljaar 201 5-201 6. Op de avond zelf was het niet mogeli jk

om met al le ouders/verzorgers in gesprek te gaan. Hieronder

volgt (volgens afspraak) een inventarisatie van de

opgeschreven verwachtingen.

• Mijn kind gaat met plezier naar school en kri jgt oefenstof

aangeboden wat past bi j het niveau.

• Mijn kind kri jgt voldoende uitdaging en gaat met plezier naar

school.

• Gezamenli jk (ouders/verzorgers en schoolteam) wordt

gezorgd voor een sti jgende ontwikkeling. Bij eventuele

problemen is er meteen overleg tussen ouders/verzorgers en

de juf/meester.

• Weinig verwachtingen, het gaat prima op de wijze waarop het
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nu gaat.

• Dat er meer muziekles wordt gegeven in het schooljaar 201 5-

201 6.

• Mijn kind voelt zich veil ig en gaat met plezier naar school.

• Dat er goed contact is tussen ouders/verzorgers en

schoolteam.

• Dat (indien nodig) ouders/verzorgers geraagd worden om te

helpen.

• Passend onderwijs voor de kinderen.

• Openheid (overleg) tussen ouders en juf/meester.

Levelwerk
Op de informatieavond heeft Dennie Lambers aan de ouders

van de groepen 5 t/m 8 de methode Levelwerk uitgelegd. Als

schoolteam hebben we als doel gesteld om het aanbod voor

de kinderen die meer (wat betreft niveau) aankunnen te

verbeteren. Door middel van Levelwerk kri jgen de leerl ingen

(gedurende langere periode) die boven de norm presteren een

aangepast gestructureerd aanbod.
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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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Mandala doolhof



23



24

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

12-10 gebruikersvergadering MFC dorpshuis

16-10 bewonersvergaderinfMFC dorpshuis




