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OPENINGSTIJDEN DE KLEDINGKRINKLOOP VERRUIMT (logo)
In de Rank aan het Weerdingerkanaal z.z. 119 in Nieuw –Weerdinge
We zijn inmiddels een paar weken actief in onze winkel.
Steeds meer mensen weten ons te vinden voor de aanschaf van
kleding.
Iedereen denkt met ons mee van het brengen van kleding tot het
aanbod om mee te helpen.
De gemeenschapszin is erg groot in ons dorp. Daar zijn we erg blij
mee.
Wel kregen we de vraag of we ook eerder open konden zijn i.v.m. het
middagdutje van de kleintjes.
We vonden dat we daar gehoor aan moesten geven.
Gretha Bos, Mandebroek 2
0591 521600
Marleen Middel, Vennen 37
0591 527351
DUS MET INGANG VAN 8 OKTOBER ZIJN WE VAN 11.00 TOT 16.00 UUR OPEN

WIE DURFT HET AAN? KOM MEE GRIEZELEN OP 25 OKTOBER
Op vrijdag 25 oktober staat er een leuke halloweenspooktocht gepland. Er kunnen zich nog steeds
kinderen opgeven, doe dit echter wel voor 12 oktober a.s.
Het begint om 19.00 uur, vertrek vanaf De Badde en de kosten zijn € 2,50 uur
Je kunt je briefje voorzien van naam,
adres en het geld in de bekende
brede school brievenbus gooien.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
13 oktober
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
20 oktober
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Heilig Avondmaal
Baptisten gemeente de Open Poort:
13 oktober
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Bosscher
20 oktober
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
Gastendienst

KING’S KIDS DAYS
Dinsdag 22 oktober
Woensdag 23 oktober
Donderdag 24 oktober
Elke ochtend van 9.45 uur – 12.00 uur
Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Met op donderdagavond 24 oktober van 18.00 uur tot 19.30 uur de kijkavond.
Let op je brievenbus voor meer informatie.

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 12 oktober is er weer dansen in de Badde.
U kunt mee doen aan stijldansen, countrydansen, en oude dansen.
Het begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.
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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 SandersStap. Tel. 06 18259308
Gezaagd brandhout € 20,-- per m³. Tel. 06 28562678

Te koop: Onkruidbestrijding met roundup,
mollenbestrijding, sloten opschonen en zaag-,
snoei- en tuinonderhoud. Tel. 06 31082919,
dhr. Wieringa.

Wilt u uw oude negatieven en dia's digitaliseren
op uw computer?
€ 15,-- per 100 bestanden. Tel. 06 46788967

GREPEN UIT HET VERLEDEN (foto)
Deze foto is mij toegestuurd met de vraag of dit Nieuw-Weerdingers zijn.
Wie herkent mensen op deze foto? Het kan te maken hebben met o.l.s. 1 of 2. De foto is uit de jaren
dertig van de vorige eeuw.
Laat u mij het weten, wanneer u personen herkend?
Reactie 521703 B.B.
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 19 oktober naar:

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 10 ronden + 2 superronden.
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis.
Neem dus pen of stift mee en kom gezellig meedoen.
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VRIJWILLIGERSAVOND ZWEMBAD DE WIEKE
In het seizoen 2013 kon zwembad de Wieke in
Nieuw-Weerdinge weer draaiende worden
gehouden door de geweldige grote inzet van de
vrijwilligers bij alle werkzaamheden. De kiosk, de
schoonmaak, het rondbrengen van de
donateurkaarten en het benaderen van nieuwe
donateurs, het toezicht, het (groen)onderhoud, de
activiteiten, de website www.zwembad-dewieke.nl voor al deze vele werkzaamheden waren
afgelopen seizoen weer vrijwilligers inzetbaar, zodat het zwembad ook in het jaar 2013 weer
geopend kon worden en open kon blijven.

Om onze waardering voor deze grote inzet van vrijwilligers te laten merken, is er ook dit jaar een
barbecueavond georganiseerd voor deze vrijwilligers, met een hapje en een drankje. Op zaterdag 7
september hebben ± 48 personen gebruik gemaakt van de uitnodiging voor deze avond. Waarbij ook
dit keer de barbecue beschikbaar werd gesteld door Slagerij Dijkstra, zoals ook tijdens de mini
playback show van de Zwem-4-Daagse, tijdens de zwemmarathon en op de afsluitdag van zondag 1
september met het “krooi ‘m d’r in” spektakel. Met het grote verschil dat Slagerij Dijkstra voor deze
vrijwilligersvond de barbecue leverde compleet met salades, stokbrood, sausjes, bordjes, bestek, enz.
waarvoor onze zeer grote dank.

Het werd een gezellige avond, een avond waarvoor ook dit jaar het zwembadbestuur weer een
bijdrage heeft aangevraagd. 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 als vrijwilliger, in o.a. de schoonmaak, de kiosk, het (groen)onderhoud, voor
het toezicht, bij de activiteiten en tijdens het rondbrengen van de donateurkaarten.

Het mag duidelijk zijn: zonder vrijwilligers kan ons zwembad absoluut niet bestaan. 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 open kan blijven.

Het bestuur van zwembad de Wieke:
Carla Neef, Francisca Minnaar, Jannet Hofman,
Uinko Brouwer, Derk-Jan Smith, Gerard Hilgen, Anno Schimmel.
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HALLO BESTE DORPSGENOTEN
Het is al weer ff een tijdje geleden dat ik de Mont-ventoux heb
beklommen met de fiets maar,
bij deze een verslag van mijn actie in de strijd tegen kanker.
Mijn voorbereiding was uitstekend al was het voorjaar nat en koud.
Ik heb mij toch ondanks het weer
goed kunnen voorbereiden. De vakantie hebben we door gebracht
in zuid Limburg, daar heb ik elke dag tussen de 70 en 80 kilometer
gefietst.
Aan het eind van de vakantie belde mijn werkgever of ik wel naar
Straatsburg wilde voor het werk.
Dit kwam heel mooi uit want Straatsburg ligt 25 kilometer van het
zwarte woud een ideale trainings plek.
De actie op de jaarmarkt was ook een succes en ik wil u dan ook
hartelijk bedanken voor uw sponsoring.
We hebben die dag totaal een afstand van 187.3 km gefietst met dank aan de medewerking van
Sjaak Koote en Albert Zefat. Totaal heeft de actie van mij € 1000,00 op geleverd nogmaals mijn dank
hier voor.
De vrijdag was de dag voor de fietsers dus ook de dag voor mij.
Deze dag gingen we van uit Bedion de zwaarste kant van de berg, 21km lang en een stijging van
gemiddeld 7 %. De klim begon met een 1 minuut stilte, tijdens deze stilte begon de kerkklok te slaan
wat heel emotioneel was. Ook het behalen van de top was heel emotioneel, dat was het ook op de
vrijdag. Ik heb dan ook besloten om volgend jaar weer te gaan fietsen voor dit doel.
Ik ben van mening dat ik met mijn gezond lichaam iets terug moet doen voor de mensen die lijden
aan deze vreselijke ziekte.
IK HOOP DAT U MIJ DAN OOK VOLGEND JAAR WEER GAAT STEUNEN.

Dag berg
Grote Kale berg
Daar ben je dan…..
Eindelijk
Om jou heb ik gevraagd
Jij bent mijn eigen keus
Met jou wil ik uit eigen vrije wil de strijd aangaan
vandaag
Je bent mijn cadeautje
Gekregen omdat ie andere “berg” er was
Die berg van kanker
Die ongevraagd kwam
Marion en mij stiekem overviel
Geen keus was of gaf jij
Ontwijken was onmogelijk
Ontkennen was geen optie
Net als zoveel anderen
Werden we gedwongen deze berg op te gaan

Verzet en angst
Werd vechten en strijden
Twee mensen hand en hand
“yes we can”werd ons motto
Twee wielen als symbool
Toen het begon te wiebelend en wankelend
Op kiezels in de golven van de zee
Aan de voet van die vreselijke berg
Vandaag gaan we vrienden worden, malle grote
berg
We staan weer stevig op onze voeten
Gaan het leven omarmen
Die berg heeft ons niet klein gekregen
Kale berg, daar halen we vandaag de top, wij zijn de
winnaars!
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HALLO ALLEMAAL,
Wij laten weer even van ons horen, 1 oktober hebben we een vergadering gehad en er zijn leuke
plannen gemaakt en wel: iedere woensdagmiddag zijn we m.i.v. 16 oktober open van 13.00 uur t/m
16.00. En dit jaar komt er weer een KERSTMARKT en wel op 15 DECEMBER, dus noteer deze datum
alvast in uw agenda, info volgt nog via de streekbode en onze facebookpagina.
https://www.facebook.com/dierenparkje.dewenke.1
Hartelijke groet namens alle vrijwilligers van de Wenke.

TITAN-NIEUWS
De uitwedstrijd tegen Velocitas werd geen succes. In de eerste
helft ging het qua spelverhouding nog gelijk op, maar TITAN
wist uit de kansen die het creëerde niet te scoren. De
tegenstander was effectiever en deed dat wel. In de tweede
helft liep TITAN achter de feiten aan en een 5 – 1 nederlaag
was uiteindelijk het gevolg. Daarna volgde de thuiswedstrijd tegen Muntendam,
ook vorig seizoen gepromoveerd naar de 2e klasse. TITAN zette direct veel druk en kreeg kansen. Nu
werd die inzet wel uitbetaald en na een half uur stond het 3 – 0. De wedstrijd leek gespeeld maar
toch kwam Muntendam nog voor rust terug in de wedstrijd. Het was echter TITAN die na rust de
marge weer op drie bracht. Een kwartier voor tijd scoorde Muntendam nog een keer, maar TITAN
gooide de wedstrijd vijf minuten voor het einde definitief op slot. Eindstand 5 – 2. TITAN heeft na vier
wedstrijden 6 punten verzameld en staat daarmee op een mooie vijfde plaats. De verschillen lijken
echter klein in deze klasse en er zal voor elk punt gevochten moeten worden.
De volgende thuiswedstrijd is:
Zondag 27 oktober TITAN – Noordster Aanvang: 14.00 uur
U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat!
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COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING VAN 6 TOT EN MET 12 OKTOBER
Deze week komen, of zijn al geweest, de collectanten van de Nederlandse Brandwonden Stichting bij
u aan de deur. De Stichting ontvangt geen subsidie van de overheid. Giften en donaties van
particulieren en bedrijven, maar vooral ook de opbrengst van de jaarlijkse collecte komen
rechtstreeks ten goede aan de programma’s: Preventie (18%), Zorg (7%), Kwaliteit van Leven (7%)
en Onderzoek (31%).
Top 3 brandoorzaken:
1. Onvoorzichtigheid.
Een ongelukje tijdens het koken, met kaarsen of roken zit
in een klein hoekje..
2. Niet goed werkende apparaten.
Brand in de wasdroger of tv (door teveel stof) kont veel
voor…
3. Dingen in en om het huis.
Kortsluiting (teveel apparaten op een stekkerdoos) of een schoorsteenbrand (niet geveegd) is
dagelijkse kost.
Misverstanden over brand.
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de kans dat u een brand meemaakt best groot: 1 op
1.000
op zoek naar dierbare foto’s en sieraden, rustig de slapende kinderen wakker maken.. Nee hoor. Bij
brand heb je maar 3 minuten om te vluchten. Niet rustig aan doen dus, maar gauw wegwezen!
Het is niet waar dat je vanzelf wakker wordt wanneer er brand is. Want de koolmonoxide die
vrijkomt bij brand, maakt u juist extra suf. Bovendien ruikt u niet als u slaapt. Alleen een werkende
rookmelder wekt u dus op tijd!
‘Als er brand uitbreekt, bel ik 1-1-2 en wacht dan binnen op de brandweer’, denken veel mensen.
Doe het niet! Want de brandweer heeft een gemiddelde aanrijtijd van 8 minuten, maar een brand
kan al in 3 minuten verwoestend zijn. Vlucht dus altijd – samen met uw huisgenoten – eerst neer
buiten en bel daarna pas de alarmlijn.
Blijf uit de rook!
Dagelijks breken er tientallen woningbranden uit waardoor bewoners blootgesteld worden aan de
levensgevaarlijke giftige gassen die vrijkomen bij brand. Want niet vlammen, maar juist rook eist de
meeste slachtoffers bij woningbranden. Rook is een sluipmoordenaar!
Kiny Wachtmeester, namens de Brandwondenstichting bedankt voor het organiseren, de afgelopen 5
jaar, van de collecte in Nieuw-Weerdinge.
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NIEUWS UIT DE TUIN
Deze keer eens over de Fuchsia’s. Waarom? Omdat er zó
veel mooie soorten zijn waar je maanden lang plezier van
kunt hebben en daarnaar gekeken zijn het geen dure
planten. Bij diverse tuincentra van ongeveer 1,60 tot 1,95
en bij fuchsiakweker Gommer in Dalen en Lokhorst bij
Gieten verkopen ze ook bewortelde stekken en jonge
planten van 1,00 en 1,20 en dat kunnen nog heel mooie
planten worden.
Gommer heeft
tientallen soorten en Lokhorst honderden. Zeer de moeite
waard er in de voorzomer eens te gaan kijken. Zelf heb ik iets
meer dan honderd verschillende in volle grond staan. Drie
daarvan die ik zeker het vermelden waard vind staan hier op
de foto. De plant die tegen en tussen de boomwortels staat is
Lena. Crème kelk met purperkleurige kroon, is een stevige
plant en staat er nu vijf jaar. De plant met trossen lange
pijpbloemen die rood oranje van kleur zijn met grote
roodachtige zachte bladeren is Gartenmeister Bonstedt. Heel
mooi. Maar… kan geen vorst verdragen. De plant met de nogal
schuin omhoog staande bloemen en rechtopgaande groei is
Jubelteen en ik heb nog geen ervaring met de winterhardheid
van deze plant.

Ja, wat is winterhard bij de fuchsia’s.. Dat is een heel rekbaar begrip
waar veel misverstand over is. Door alle fuchsia kwekerijen worden
er in de prijslijsten maar ongeveer tien als winterhard aangemerkt.
Lokhorst heeft 3700 !!! verschillende fuchsia’s maar niet meer
winterharde. Ik heb iets meer dan honderd soorten (
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