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Volksspelen Thema Amerika

Nog een paar weken en dan is het zo ver. Bij deze dus

dan ook de laatste oproep via het dorpskantje voor de

volksspelen.

Oa bij Snelbuffet Westerhof en het Dorpshuis hangen

flyers, en kun je ook een inschri jfformulier halen. Ook bij

een van de commissie leden (staat op de flyer) kun je je

aanmelden.

Wil je meedoen met een team, meld je dan aan.

Een team moet minimaal bestaan uit 5 personen

waarvan minimaal 1 vrouw en 1 man. Teamleden

moeten van de basisschool af zi jn. Ook voor de kinderen

die nog op de basisschool zitten hebben we ook

activiteiten. Net als bi j de spelen voor de volwassenen

staan ook deze in het teken van Amerika. Naast teams

om de spelen te spelen, zi jn we ook nog op zoek naar

een aantal mensen die ons wil len helpen door bij de

spellen te staan en scores, ti jden enz. bi j te houden.

Wil je een team opgeven, wil je wel helpen als

spelleider, of heb je andere vragen of opmerkingen, dan

kun je je wenden tot een van onderstaande mensen.

Remco Eelsing tel. 06-52534571 E-mail :

reelsing_@hotmail .com

Hans Koopman tel. 362764 E-mail :

hans@koopmanmail .nl
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Commissie oud-personeel/leerl ingen

1 900 - 201 5 Uitnodiging

Stichting Volksvermaken Weerdinge nodigt oud-

leerkrachten, oud-leerl ingen, oud-oudercommissieleden

en oud-O.R./M.R.-leden uit voor een gezell ige

bijeenkomst.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 1 9

september van 11 .00 uur tot 1 5.00 uur in de school.

Er wordt een fototentoonstel l ing georganiseerd in

school door Historisch Weerdinge. Ook Oud-jong

Weerdinge zal deze dag een aantal keren optreden.

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u

herinneringen van vroeger ophalen. Heeft u nog foto’s

van uw schoolti jd in Weerdinge: Neem ze mee!!

Heeft u famil ie of kennissen, die niet meer in Weerdinge

wonen, maar wel behoren tot de groep waarvoor deze

uitnodiging geldt, zou u dan zo vriendeli jk wil len zijn om

deze mensen van de uitnodiging op de hoogte te

stel len.

Zegt het voort, zegt het voort.
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Kunstroute

Op zondag 20 september a.s. wordt het schoolfeest

afgesloten met een kunstroute door het dorp. De

historische werkgroep Weerdinge heeft een route

uitgezet met 1 5 verschil lende locaties. De route

begint en eindigt bi j de feesttent. Op de

verschil lende locaties exposeren kunstenaars hun

werk. Ook worden er demonstraties gegeven.

Kunstenaars / deelnemers aan de kunstroute

worden vanaf 1 0u in de feesttent verwacht waar ze

rond 1 0.30u door een prominent persoon uit de

politiek of kunstwereld toegesproken zullen worden.

Tegen 11 u verspreiden de kunstenaars/deelnemers

zich over 1 6 kunststations c.q. nemen hun plaats in

langs de I jsspoorweg richting de molen.

Tijdens de kunstroute wordt er een “gooi maar in

mijn pet” georganiseerd. Hiervoor zoekt de

kunstcommissie muzikanten.

Je kunt je aanmelden bij één van de

commissieleden.

Hero de Roos

Cobie Schieving

Selma Spruijt

Christa Roossien
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Optochtcommissie

Er zijn voor de basisschool 7 karren gemaakt voor de

groepen 1 t/m 7. De kinderen in groep 8 gaan versierde

fietsen maken waaruit de best versierde fiets in

aanmerking komt voor een pri js. Naast de schoolwagens

doet de Rommelpot mee en hebben zich tot op heden een

1 2 tal vri je wagens aangemeld.

De route van de optocht School en Volksfeest 201 5 gaat

als volgt:

IJsspoorweg – Dorpsstraat – Viaductstraat –

Duurkampenweg - Holtstraat – Dorpsstraat –

Weerdingerstraat – Steenbakkeri jweg -

Emmerhoutstraat – Achterlaan – IJsspoorweg.

De wagens moeten voor de optocht via de achterlaan

binnenkomen.

Op donderdagavond is de eerste optocht. Deze begint om

1 9:00u. Opstel len is vanaf 1 8.30 aan de I jsspoorweg. De

terugkeer wordt tegen 21 :00u verwacht.

Op zondag is de tweede optocht. Deze start om 1 3:00u.

Opstel len vanaf 1 2.30u. Tegen 1 5.00 u zal de optocht weer

terug worden verwacht.

Straatversiering en tuin
Ook voor de jurering van de straatversiering en eventueel

uw tuin dient u zich op te geven! Zou u dit wil len doen via

het mailadres van Elly Schepers (jan_schepers@online.nl)
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Deelnemers Wellnessbeurs

Verzorging
Wellness Schutrups - Voet massage en shiatsu

Schoonheidssalon diversity - Schoonheidsspecial iste

Kleuradvies Ria de Vries damesdevriesmode.nl - Geeft

kleuradviezen bij kleding.

Stoelmassage Aletta Griemink - Geeft stoelmassage.

Schoonheidssalon Trudy Fietje

Pedicure Ellen Weeke - Demo en wie weet ben je zelf aan

de beurt.

Kapsalon Harmina - Demo en wie weet mag je plaats

nemen in de stoel.

Amina Jewels - Magneetsieraden en sieradenparty's

Bewegen
Aquarena - Geeft voorl ichting over diverse mogeli jkheden

om te bewegen in het water, o.a. aquajoggen.

Schreuder revalidatie - Komt als leverancier al lerlei

voorzieningen vanuit WMO Emmen. o.a. scootmobiel.

Bridgeschool - Jan Derks geeft info over het bridgen en

mogeli jk te proberen.

4Wieler - Komt met Duo en support fiets

Country Golf Ees - Geeft een demo golfen met

mogeli jkheid om het zelf te proberen

Be balanced tai chi - geeft een Tai Chi demonstratie

ME Factory Yogastudio - Geeft yogademonstratie en

mogeli jkheid om mee te doen.

Nordic Walking - na 1 3 uur worden er cl inics gegeven om

het zelf eens te proberen.
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Voeding
Wijngaard - Op Tiendeveen, wijn,honing en kaas proeveri j

De frambozentuin - jam en likeur , proeveri j

De Limonaderi j - eigengemaakte l imonade , proeveri j

De makkeli jke hap - maalti jdverstrekker, brengt maalti jden

Imro en Aleida - biologische home made jam en siropen ,

proeveri j

De Natuurwinkel - verkoop van biologische produkten

Vinister, Jan Sterken - Kookworkshops, wijn verkoop,

visrokeri j . Geeft binnen workshops hapjesmaken.

Kaasbank Weerdinge - Proeveri j van diverse soorten kaas.

Broodbakker uit Duitsland - met houtgestookte oven

broden bakken

Vrije Tijd
Mudz Wilgetenen vlechten - vlechtwerken van wilgetenen

en geeft een demo

Houtsnijclub Emmermeer - kom het zelf proberen

Kantklossen kantkring-hunebed - geven een demo en

bezoekers kunnen het kantklossen uit proberen

Vos naaimachines, - diverse naaimachines en geeft

demo's

Het Vakantiebureau - Georganiseerde Vakanties met zorg .

De Sering - sieraden maken

Reisburo Expert - verkoop van vakantiereizen

Tuinzorg Drenthe - geeft snoeidemonstraties.

Tjeerdsma tuinmachines - diverse tuinmachines.
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MULTI FUNCTIONEEL CENTRUM

Het traject naar een duurzame en op

de toekomst gerichte ontmoetingsplek

in Weerdinge is van start gegaan !

De regie l igt bi j het bestuur van het dorpshuis, maar het

bestuur wil iedereen deel laten uitmaken van de realisering van

de plannen. We wil len een centrum dat klaar is voor de

toekomst en tegemoet komt aan de wensen van de gebruikers

en bewoners van Weerdinge en omgeving. Een

multifunctioneel centrum voor haar huidige en toekomstige

gebruikers !

Door onrealistische eisen van de gemeente heeft het

dorpshuis afscheid genomen van het streven om samen met

de school en het kindercentrum tot een multifunctionele

accommodatie in Weerdinge te komen. Het dorpshuis gaat, in

financiële en fysieke zin, zelfstandig verder. Wat wel bl i jft, is

het streven van het dorpshuis om het dorpshuis een centrale

en multifunctionele ontmoetingsplaats voor zo veel mogeli jk

mensen te maken. Daarom spreken vanaf nu van een

multifunctioneel centrum (MFC).

De heer Bert Pepping, architect, is door de begeleiding van

verschil lende verbouwingen in het dorpshuis en het meepraten

in het gehele traject van het MFA zeer bekend met het

dorpshuis, en is opnieuw benaderd om ons te helpen. Bert

heeft een vlekkenplan en een eerste voorlopige tekening

gemaakt. Hiermee staat nog niets vast, elke getekende en

voorgestelde muur kan zo mogeli jk gewijzigd en aangepast

worden.

Het bestuur gaat zo spoedig mogeli jk oriënterende gesprekken

voeren met direct betrokkenen en parti jen die eventueel als
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partners mee kunnen werken. Ook worden de plannen in een

gebruikersraadvergadering aan de huidige gebruikers

voorgelegd en hopen we op veel positieve suggesties van u als

gebruiker en bewoner.

CMO/STAMM helpt ons met het maken van een exploitatie-

begroting, een verdienmodel en het regelen van de subsidies.

Wij zul len u zo nauwgezet mogeli jk bl i jven informeren over de

voortgang. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan

kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Marjan Sanders

Voorzitter Stichting Weerdinger Dorpshuis
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EOP Platform De Monden

MONDEN FIETSTOCHT 201 5

Fiets mee door het mooie Mondengebied van de gemeente

Emmen.

Op zondag 6 september organiseren de Erkende

Overlegpartners van de gemeente Emmen in het

Mondengebied weer hun jaarl i jkse fietstocht. Als start- en

etappeplaatsen fungerende dorpshuizen in de zes

deelnemende dorpen.De totaal vernieuwde route voert de

deelnemers langs de vele mooie plekjes in ons gebied. Nieuw

zijn ook de spelletjes en quizvragen die onderweg te vinden

zijn.

Starten kan van 11 .00 tot 1 3.00 uur in een van de volgende

dorpshuizen:

* Dorpshuis Weerdinge, Emmerhoutstraat 1 ,

* MFC De Badde, Eerste Kruisdiep oz 9 Nieuw-Weerdinge

* 't Stadhoes, Stad 1 5, Roswinkel

* De Stobbe, Lange Kavel 50 Emmer Erfscheidenveen

* Cult. Centr. De Deele, Spoel 1 51 b Emmer Compascuum

*Dorpshuis Foxel, Foxel 1 4

Uw startplaats is ook uw eindbestemming. Hier kunt u de

ingevulde formulieren inleveren tot 1 7.00 uur. Daarna wordt ook

de uitslag bekendgemaakt. Voor de fietsl iefhebbers een

prachtige gelegenheid om zo'n 45 kilometer te genieten van het

fraaie landschap. De dorpshuizen zijn onderweg allemaal

geopend en u kunt daar even rusten en eventueel een gratis

kopje koffie o. i .d. nuttigen.

Inschri jfgeld € 3.00 per deelnemer
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Jeugdwerk Weerdinge

Verhuur
Voor alle kinder- en andere feestjes heeft JeugdWerk

Weerdinge het volgende in de verhuur :

- Springkussen van 4x4 meter; huurpri js 30 euro per dag voor

dorpsgenoten en vereniging, buiten het dorp kosten 40 euro

per dag. Deze ligt kant en klaar op een kar en is zo af te halen! !

- Ranjakoe *Nieuw*. Huurpri js = 1 0 euro per dag

- Tevens partytent van 6x3 m en 6x4 te huur: huurpri js = 1 0

euro per dag .

NB Voor al les geldt 1 00 % eigen risico ( bi j schade en

ongelukken )! ! ! !

Info: G.Veringa : tel. 0591 61 3673 of mail : veertjes@telfort.nl
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VV Weerdinge

Een nieuw seizoen.

Er is in augustus weer volop getraind door jong

en oud. Er stonden oefen- en bekerwedstri jden

op het programma. Eerst moesten de spieren

weer loskomen door een serie pittige trainingen. De spelers

worden weer klaargestoomd om te kunnen knallen dit seizoen.

Voor het derde elftal kwam dit al lemaal wat later op gang, maar

daar staat dan ook plezier voorop!

De nieuwe spelers bij de vereniging konden op deze manier

van voorbereiden goed aan elkaar wennen. Waar v.v.

Weerdinge om bekend staat was dit dan ook snel gebeurd.

Inmiddels weet iedereen zijn draai te vinden bij de vereniging

en zijn de nieuwe spelers dan ook goed opgevangen door de

leden. Met overwinningen tegen Veelerveen en Buinerveen

waar nog met respectieveli jk 11 -0 en 1 2-0 van werd gewonnen,

is de laatste wedstri jd helaas met 1 -0 verloren gegaan. De

selectie kan zich volledig concentreren op de competitie. Ook

het 2e elftal heeft de 2e ronde van de beker niet gehaald. De

jeugd daarentegen doet het prima. De bekerwedstri jden zijn op

moment van schri jven nog niet al lemaal gespeeld maar dat ziet

er goed uit!

Maandagavond 7 september schri jft voetbalvereniging

Weerdinge geschiedenis door om 20:1 5 uur af te trappen in de

zaal te Emmerhout tegen Sleen. Voor het eerst neemt vv

Weerdinge deel aan een KNVB-zaalcompetitie. Er zal tegen 11

teams uit de buurt worden gestreden om de hoogste positie.

Met het begin van het voetbalseizoen begint ook weer het

klaverjassen en de bingo. Op vri jdagavond 11 september vanaf

20:00 uur is er weer klaverjassen. Een week later is er bingo.

Iedereen uit het dorp is welkom om een kaartje te leggen of
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mooie pri jzen te winnen bij de bingo.

Ondertussen is het voorstel om de kleedkamer

accommodaties, die nu worden gehuurd van de gemeente, in

eigendom te geven aan de verenigingen uitgesteld tot het

volgende jaar. Het onbegrip onder de verenigingen om de

bezuinigingen op deze manier te realiseren is groot. Een groep

van 4 vertegenwoordigers is in gesprek met de gemeente om

het zo goed mogeli jk te regelen voor de verenigingen. Dat het

doorgaat staat wel enigszins vast, al leen is er nu wat meer ti jd

gemaakt om alles op een fatsoenli jke manier met elkaar te

bespreken en te kunnen regelen tussen de gemeente en de

verenigingen. Zaken als de doorbelasting van de kosten voor

onderhoud, WOZ en verzekeringen kan nu beter inzichtel i jk

gemaakt worden.

De aankomende wedstri jden en standen kunt u vinden in de

kantine of op de website www.vvweerdinge.nl. Het 1 e elftal

trapt op 6 september af om 1 4:00 uur tegen Valther Boys op

Sportpark “de Luwte”. Komt u ook?

Met vriendeli jke groet,

Het bestuur van v.v. Weerdinge
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ANBO AFDELING WEERDINGE.

Als ik zou wil len dan kan ik dit hele krantje vul len met wat ons

de afgelopen maanden is overkomen. Dat doe ik echter niet

omdat we als bestuur niet in ergernis wil len eindigen. Wel

hebben we gedrieën afgelopen vri jdag 21 augustus besloten

ons als bestuur terug te trekken. De reden is dat het landeli jk

bestuur onze bankrekening, ledenadministratie enz. heeft

geblokkeerd.

Daardoor is ook de gift, van waaruit de BINGO bijdrage kwam,

voor ons niet meer bereikbaar. De resterende BINGO avonden

van dit jaar gaan dus NIET DOOR!! Dit is ook van toepassing op

de te organiseren zang middag met aansluitend een koud en

warm buffet. Ook dat gaat dus NIET door.

Helaas kunnen we niet anders mede ook omdat ons de

zeggenschap over onze eigen afdeling is ontnomen. De

landeli jke ANBO wil al leen nog met U communiceren via de

elektronische snelweg middels het forum. Dit is van toepassing

op alle afdel ingen in Nederland. In het Dagblad van het

Noorden hebben de afgelopen weken artikelen gestaan

waarnaar wij U graag verwijzen.

Tot slot wil len wij U, als leden van onze afdeling, bedanken voor

het in ons bestuur gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren.

Het was prettig met U allen samen te zijn. En samen activiteiten

te hebben.

Indien U nog contact wil met de ANBO voor adreswijzigingen

e.d. dan kunt U zich rechtstreeks wenden tot het hoofdkantoor

p.a. Postbus 201 2,3440 DAWoerden of via de website

www.anbo.nl. of E-mail adres servicecenter@anbo.nl of tel.

(0348)46 66 90.
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De leden die buiten het verspreidingsgebied van dit krantje

wonen zijn inmiddels telefonisch in kennis gesteld van de

vervallen activiteiten.

Mocht U nadere informatie wil len of de gevoerde

correspondentie wil len inzien dan bent U van harte welkom bij

de secr./penningmeester
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Uw advertentie in deze ruimte?

Dat kan al vanaf slechts 22

euro per jaar!

meer info via

dorpskrant@weerdinge. info



21

Wijkagenten

Het wijkagententeam bestaat Emmer-Compascuum/Roswinkel

en Nieuw-Weerdinge bestaat al enige ti jd uit 2 wijkagenten, te

weten Henk Kuipers en Erwin Kuper. Daar plaatsel i jk belang

Weerdinge nauw samenwerkt met de dorpsbelangen van deze

drie dorpen ontstond er de wens om Weerdinge ook binnen het

gebied van ons te laten vallen. De leiding van de politie Zuid-

oost Drenthe heeft op grond van deze argumenten Weerdinge

overgeheveld naar het gebied De Monden.

Hoe zijn wij bereikbaar:

Maandag 1 2:00-1 4:00 inloopspreekuur De Deele (spoel 1 51 b)

Emmer-Compascuum

Maandag 1 5.00-1 7.00 uur in De Badde, Eerste Kruisdiep oz 9

te Nieuw-Weerdinge.

Op de inloopspreekuren kunt u voor overleg en kleine aangiftes

(zoals vermissing ID-kaart en paspoort) terecht. Moet er een

uitgebreide aangifte worden opgenomen, dient U een afspraak

te maken met aangifte unit in Emmen (te bereiken via 0900-

8844). In veel gevallen kunt u ook aangifte doen via internet.

E-mail :

De beide wijkagenten zijn elk bereikbaar via hun eigen e-

mailadres, te weten henk.kuipers.2@politie.nl en

erwin.kuper@politie.nl . Weet dat wij beiden elke werkdag al

onze e-mailberichten lezen en ook met deze berichten aan de

slag gaan. Gezien het grote aantal berichten dat wij elke dag

kri jgen lukt het ons niet om elke mail te beantwoorden. Wij

zouden dan niet meer op straat komen.

Telefoon:

Politie Nederland is bereikbaar via het telefoonnummer 0900

8844. Als men hiermee belt kri jgt men ons callcenter in

Groningen. Hier kunt u een bericht achterlaten voor ons.
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Noaberhuuz'n

Vanaf maandag 1 7 augustus

201 5 zijn de NOABERHUUZN

weer geopendOOOOOO

Na ’n mooie en soms zeer warme zomer gaan de beheerders

van de diverse NOABERHUUZN weer fris en uitgerust van start

met onze “inloop-spreekuren” :

Iedere maandag in MFC de Deele in Emmer-Compas,

iedere dinsdag in de Badde in Nieuw-Weerdinge en

iedere vri jdag in het Dorpshuis in Weerdinge. Steeds van 1 0.00

– 11 .00 uur.

Natuurl i jk kunt U ons ook bellen op 0591 -71 4724 of mailen

naar zorg@demonden. info

We zitten dan weer klaar om Uw vragen te beantwoorden;

informatie voor U op te zoeken of hulp te regelen bij al le

mogeli jke klusjes, waar U niemand anders voor kunt vinden.
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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

06-09 fietstocht door de monden dorpshuizen

06-09 VVWeerdinge - Valther Boys de Luwte

17-09 10.00-16.00 Welnessmarkt feesttent

17-09 19:00 optocht versierde wagens dorp

17-09 20:00 optreden drie lokale bands feesttent

1 8-09 09:00 voorstelling kinderen basisschool Esdoorn

18-09 20:00 Optreden Melrose / Bouke feesttent

19-09 12:00 Volksspelen feesttent

19-09 20:00 Optreden Vangrail feesttent

20-09 10:00 Kunstroute feesttent

20-09 13:00 Optocht versierde wagens dorp

20-09 15:00 optreden de Esperando's feesttent




