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Het is weer oogsttijd

Stoomdorschvereniging “Helpt Elkander”
Te Nieuw-Weerdinge-Maten
Oprichtingsvergadering op woensdag 25 juni 1913
Wie kent hier nog mensen van.
Inlichtingen: Gea Soer,Tel 521367,e-mail: vriessoer@kpnmail.nl
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
13 september
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
20 september
Plaats: Roswinkel
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Mellema
Baptisten gemeente de Open Poort:
13 september
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Alkema
Intrededienst nieuwe voorganger
14.30 uur Bevestigingsdienst nieuwe voorganger
20 september
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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DANKBETUIGING
ZOVEEL BLOEMEN, ZOVEEL KAARTEN
ZOVEEL WARME WOORDEN, ZOVEEL BELANGSTELLING EN TROOST
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn lieve man en onze lieve zorgzame
pa,

Klaas Wagenaar
Dit heeft ons goed gedaan in deze, voor ons zo moeilijke periode.
Lammie
Lean en Patricia
Nieuw-Weerdinge, september 2015.

YOGA IN DE BADDE
Wij willen proberen om met ingang van oktober in de Badde een yoga groep op te starten en willen
graag weten of hier interesse voor is.
Bij voldoende deelname zullen de lessen plaatsvinden op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur
Bent u geïnteresseerd, bel mij.
Els Tiems
Telefoon: 0591 522 667 of mobiel: 06 1878 3828

HET DUURT NOG EVEN………..
Maar in het weekend van 21 en 22 november, organiseren wij,
net als vorig jaar, het “Activiteitenweekend” bij Tieks Tweewielers.
Hierbij een uitnodiging aan alle (sport)verenigingen, stichtingen, goede doelen enz.
uit Nieuw-Weerdinge en omstreken, om tijdens dit weekend kosteloos bij ons in de winkel te staan
ter promotie.
Denk hierbij aan verkoop van loten, spullen, etenswaren, verloting, demonstraties, enz.
Voor meer informatie, graag bellen naar de winkel en vragen naar Miriam.
Mailen mag ook, naar info@tiekstweewielers.nl
Vol=Vol!
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Theater programma 2015-2016
We zijn weer druk bezig met de voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen voorstellingen in De Badde.
Wij kunnen u reeds drie nieuwe data noemen.
Reserveer ze alvast in uw agenda:
* Vrijdag 9 oktober cabaretier Peer
* vrijdag 30 oktober Piratenkoor de Stormvogels
Op 18 december organiseert de Stavo haar jaarlijkse kerstdiner. Aansluitend verzorgt De Badde met
het popkoor Musica E uit Emmen een kerstconcert met moderne kerstliederen.
In de volgende edities van De Streekbode informeren wij u nader
Het bestuur

PROMOTIEAVOND BOULESPLEZIER
Jeu de Boulesvereniging Boulesplezier organiseert
vrijdagavond 11 september a.s
een promotieavond.
Locatie: Jeu de Boules banen bij de Badde.
Aanvang: 18.00 uur. (gaat alleen door bij droog weer)

op:

Wat hebben wij u te bieden:
*
Live muziek.
*
Jeu de Boules in Franse sferen, hierbij moet u denken aan een
wijnproeverij.
*
U hebt de mogelijkheid om aan het spel deel te nemen.
*
Daarnaast zorgen wij ook nog voor een verrassing!
U komt toch ook?
Kijk voor meer informatie op: http://www.boulesplezier.nl
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NIEUWS UIT DE TUIN…
Levermos.
Geen mooi mos. Dit is een soort mos, dat gevaarlijk glad kan zijn als
het in de bestrating zit. Het is soms ook lastig te verwijderen als het
met z’n blaadjes als het ware aan de stenen ‘plakt’. En even
doodspuiten met Roundup valt niet mee. Daar lijkt het tegen te
kunnen. Het is lastig te bestrijden.
Zo’n 3 à 4 jaar geleden hoorde ik voor de radio de tuinman van de
Tuinen van Appletern zeggen; Houd de grond los want het groeit graag
in dichte vochtige grond. Hier zag ik het toen nog niet, maar het leek ook deze kant op te komen,
want begin vorig jaar zag ik een paar stukjes bij Gerg Goeree tussen de stenen en in het gras, tussen
de straatstenen in de weg hier voor, in een tuin in Emmen en vrij veel in een tuin in Heerhugowaard.
Het komt of is dus overal. Bij mij zag ik het toen nog niet en zie nu de foto eens. Is dit te stoppen?
Ik heb er geen lekker gevoel over want het is echt overal en het groeit behoorlijk snel. Houd gazon en
tuin dus goed in de gaten. Het begint met kleine platte
stukjes mos die vrij snel dikker, groter, gladder en
groener worden. Houd de tuingrond los voordat het
dikke plakken worden. Zie je het in het grasveld, krab het
er met een stevige bladhark uit voor het vast gaat zitten.
Wat je straatje onkruid vrij houden aan gaat, daar over
heb ik verdeelde meningen en ervaringen gehoord, dat
schoonmaakazijn goed werkt. Of dat ook tegen levermos
werkt heb ik zelf door omstandigheden nog niet
geprobeerd. Zo’n 3 à 4 jaar geleden is er voor de bestrijding van (lever) mos en groene aanslag een
nieuw product ontwikkeld, dat werkt op basis van zuren uit plantaardige bestanddelen en is
onschadelijk voor plant en dier. Het heet Mosskade en wordt gebruikt in de (glas) tuinbouw,
boomkwekerij, groenvoorziening en door de hovenier. Informeer eens bij de bekende zaken.
J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809)

DANSEN IN DE BADDE
Vakanties zijn weer voorbij en het is weer tijd om te dansen en om eventuele
kilootjes kwijt te raken.
Zaterdag 12 september kunt u weer met allerlei dansen meedoen, zoals:
Stijldansen, countrydansen en oude dansen, dus voor elk wat wils.
Tot ziens op zaterdag 12 september in de Badde. De zaal is open om 19.30 uur.
De Baddeswingers.
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ZWEMEXAMENS IN ZWEMBAD DE WIEKE
Het zwemseizoen 2015 zit er weer op. Gelukkig hebben we ook tijdens het diploma zwemmen op
zaterdag 29 augustus nog van de zon kunnen genieten. Het was een geslaagde dag, zowel wat het
weer betrof tijdens het afnemen van de examens, als voor de kinderen die voor hun diploma ging
zwemmen: alle 30 deelnemers zijn geslaagd.
De volgende kinderen hebben hun zwemdiploma in ontvangst mogen nemen:
Voor zwemdiploma A zijn er 8 geslaagd:
Anouk Poede, Emile Ensing, Sanne de Jong, Niels Bremer, Emily Prins, Jurgen Idema, Jeffrey Heyne,
Floris Jonker.
Voor zwemdiploma B zijn er 4 geslaagd:
Elize Geissler, Desteny Mulder, Twan Otten en Kim Leeuwerik.
Voor zwemdiploma C zijn er 4 geslaagd:
Britte Idema, Benjamin Lageman, Nienke Kaijser, Maikel Gringhuis, Meike van Santen.
En dit jaar was er ook weer survival zwemles. Dit is ook afgesloten met afzwemmen daarvoor. De
volgende 11 kinderen zijn daar voor geslaagd:
Annabel Jonkers, Naomi Rengers, Sanne van Santen, Jeffry Idema, Denise Prins, Bart Timmerman,
Yaron de Roo, Britt Kaijser, Niek van Klinken, Agata Cornelius, Lynn Diepstra.
Namens het bestuur en vrijwilligers willen we iedereen van harte feliciteren met het behalen van je
diploma. En we willen ook badmeester Remon bedanken voor zijn inzet, om de kinderen zover te
krijgen dat ze kunnen afzwemmen. Want dat is niet altijd een makkelijke klus.
Nogmaals allen van harte met het behalen van jullie diploma.
Het bestuur zwembad de Wieke.
BEDANKT
Ik heb met mijn vriendinnen in de vakantie geld op gehaald voor stichting A.L.S.
We hebben in de Stobbe en de Trippen 41,12 euro opgehaald. Dit hebben wij gestort op stichting
A.L.S. Wij willen iedereen in de Stobbe en in de Trippen bedanken.
Groetjes Amy en vriendinnetjes.
OPEN TUINDAGEN
Ik houd zaterdag 12 en zondag 13 september open tuindagen om te laten zien wat je met fuchsia’s in
de volle grond kan doen. Van 10.00 uur tot 17.00 uur lijkt me een mooie tijd, Noordveenkanaal n.z.
19. Jan Aay
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de
Bingo?
Kom dan zaterdag 19 september naar:

“de Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 9 ronden + 3 super ronden
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee
gratis.
Neem dus pen of stift mee en kom
gezellig meedoen.
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Winnaars 50.000ste Zilvervloot feest RegioBank
Op 1 september was het weer feest bij RegioBank. De winnaars van het 50.000ste Zilvervloot feest
zijn verleden week gekozen en mochten nu hun prijzen onder het genot van iets lekkers in ontvangst
nemen.
De hoofdprijs kleurenwedstrijd voor de leeftijdsgroep 4 t/m 10 jaar ging naar Annemieke van Wijk, 5
jaar, zij ontving een cadeaubon van € 25,- van Top1Toys en een mooie kleurpotloden set.
De hoofdprijs meest originele slagzin voor de leeftijdsgroep 11 t/m 14 jaar ging naar Janine Lever, 12
jaar, zij ontving twee bioscoopbonnen en € 10,- spaartegoed zoals ook een mobiele oplader.
Wij wensen beiden veel plezier met hun prijzen.
De medewerkers van
Direkt Vastgoed & Verzekeringen/ RegioBank
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Brede Schoolactiviteiten voor september.
Onderbouw:
Woensdag 30 september: Bingospelen in de Badde van 13.30-16.00 uur.
Woensdag 16 en 23 september: Handbalclinics in de Mondenhal van 14.0015.00 uur.
Zaterdag 26 september: Workshop Circus in de Badde van 11.00-16.00 uur.
Woensdag 30 september: Judoclinics in de Mondenhal van 18.00-19.00 uur.
Bovenbouw:
Maandag 14, 21 en 28 september: NW’s Next Top Model in de Badde van 15.30-16.30 uur.
Woensdag 30 september: Bingospelen in de Badde van 13.30-16.00 uur.
Woensdag 16 en 23 september: Handbalclinics in de Mondenhal van 15.00-16.00 uur
Zaterdag 26 september: Workshop Circus in de Badde van 11.00-16.00 uur.
Woensdag 30 september: Judoclinics in de Mondenhal van 19.00-20.00 uur.
Kun je bij een van deze activiteiten niet aanwezig zijn, meld je dan tijdig af bij Mark (sport) of Gea
(andere activiteiten). Als er een wachtlijst is kan iemand anders in jouw plaats komen. Als je je te
laat afmeld, bedenk dan wel dat we wel voor jou moeten betalen. Dat is zonde van het geld. Vorig
seizoen hebben we meer dan € 100 verspeeld doordat kinderen niet tijdig afgezegd hebben of
zomaar niet op zijn komen dagen. We gaan er weer een gezellig seizoen van maken en hopen dat er
weer heel veel kinderen de activiteiten bezoeken. Tot dan!
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