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Paasvuur
Paasvuur
Zondag 05 april 2015 zal SKW Nieuw-Weerdinge samen
met de jeugd van Nieuw-Weerdinge het dorp weer met een
paasvuurtje verwarmen.
Het paasvuur bevindt zich op de locatie aan het 1e
Kruisdiep, achter het industrieterrein (zie kaart). We zullen
Paasvuur 2015
in de weer gaan om materiaal op te halen en u kunt zelf
materiaal komen brengen. Het materiaal wat bestemd is
voor een paasbult is snoeiafval, takken, coniferen en ander hout wat op geen chemische wijze is
behandeld. We accepteren geen boomwortels, kluiten, of dikke Industrieterrein
stammen en takken.
Voorwaarde
1e Kruisdiep
voor het ophalen is dat men het materiaal op een begaanbare manier klaarlegt, voor aan de straat,
op een geordende wijze. We vragen voor het ophalen € 20, - per vracht, voor het brengen rekenen
we € 5, - per aanhanger.
We krijgen weleens de vraag: waarom moeten we betalen voor het ophalen/brengen van ons
materiaal? Immers, bij het stort in Emmen is het gratis. De redenen:
•

De jeugd is elke zaterdag vrijwillig bezig met het opbouwen van het paasvuur en het
inzamelen van materiaal. Kosten worden gemaakt voor maaltijden en koffiepauzes.

•

Er komt een optocht met een presentje voor de kinderen, dit kost ook geld

•

Vergaderkosten

•

Het onverbrande materiaal en as moeten worden afgevoerd, dit kost geld aangezien het
chemisch afval is

Hopelijk kunnen wij op uw begrip rekenen. Het is een dorpsevenement en zonder sponsoring, giften
en donaties vanuit het dorp kunnen we een paasvuur met randactiviteiten niet realiseren.
Bel de contactpersoon voor meer informatie.
De data voor het ophalen en brengen van materiaal staat in het
schema op de volgende bladzijde
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Zaterdag 7 april

Zaterdag14 april

Zaterdag 21 april

Brengen en ophalen
tussen:
09.00 en 12.00
&
13.00 en 16.00

Brengen en ophalen
tussen:
09.00 en 12.00
&
13.00 en 16.00

Brengen en ophalen
tussen:
09.00 en 12.00
&
13.00 en 16.00

Zaterdag 28 april

Brengen tussen:
09.00 en 12.00

Op de locatie van het paasvuur zal een paar marktkramen komen te staan met de nodige
versnaperingen voor jong en oud. Tevens komt er een optocht voor de kinderen.
Het paasvuur zal rond de klok van 20.00 uur ontstoken worden.
Contactpersoon: Thom de Vries, tel 0621351219

SKW Nieuw-Weerdinge

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
11 maart
Plaats: Het Anker
Tijd:
19.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Biddag voor gewas en arbeid
15 maart
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Wentink
22 maart
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
15 maart
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
Gastendienst
22 maart
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. de Nooijer
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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: rommelmarktspullen, wij halen het
gratis bij u op. Tel. 521497 / 0681854837

Te koop: 3 deurs linnenkast, 1/3 leg en 2/3
hanggedeelte, donker eiken, € 10,- Tel. 521988

Te koop: elektrische zonnescherm (knikarm), in cassette crème/groen, breed 3.75 en een uitval van 3
meter. Nieuw prijs € 900,- nu voor € 350,-. Tel. 0611881774
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

ABONNEMENTEN EN ZWEMLESSEN IN ZWEMBAD DE WIEKE
Hierbij geven we u informatie over de abonnementen en de zwemlessen, over de prijzen, de
voorverkoop en de betalingen daarvan. Gelukkig hebben we dit
jaar de prijzen van abonnementen en zwemlessen gelijk aan
vorig jaar kunnen houden, dit ondanks meerdere verhogingen
en enkele prijsstijgingen waar we als zwembadbestuur mee van
doen hebben.
De voorverkoopdagen 2015 voor abonnementen en de
inschrijvingen voor zwemlessen zijn op donderdagavond 9 april van 18.00 tot 20.00 uur en zaterdag
18 april van 10.00 tot 14.00 uur.
Er is bij het zwembad geen mogelijkheid tot pinnen.
Zonder inlevering van een goed lijkende, recente (pas)foto per abonnementhouder/gezinslid,
worden inschrijfformulieren niet in behandeling genomen. Gezins-/combinatieabonnementen zijn
alleen mogelijk voor gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. Per gezins-/combinatieabonnement
kunnen er maximaal 2 kinderen bijgeschreven worden. Voor “extra” kinderen in het gezin kan er een
aanvullend abonnement gelijktijdig met het gezinsabonnement gekocht worden.
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Kosten abonnement in 2015:

in de voorverkoop

daarna

•

gezins/combinatieabonnement (max. 2 kinderen)

€ 90,00

€ 107,50

•

extra kind(eren) p.p.

€ 7,50

€ 10,00

•

persoonlijk abonnement

€ 55,00

€ 65,00

Zwemlesbetaling vooraf per gehele periode
De zwemleskaarten dienen in één keer betaald te worden op de dag van opgave.
Voorwaarden voor deelname aan de zwemlessen (en eventueel het zwemexamen):
ingevuld inschrijfformulier zwemles (te verkrijgen in de badmeesterpost) zwemlesbetaling ineens
voor de gehele periodegeldige zwemleskaart (te ontvangen na betaling zwemlessen)
geldig abonnementminimaal 5 jaar oud op 1 mei 2015.
Bij instroming later in het seizoen wordt het gehele seizoen in rekening gebracht.
Zwemlessen die u mist vanwege vakantie en/of ziekte kunnen niet worden ingehaald.
Kosten zwemlessen in 2015:
Zwemles A
€ 85,00
Zwemles B
€ 42,50
Zwemles C
€ 42,50
De betaling voor zwemles A, B of C geldt voor lessen gedurende het gehele seizoen 2015.
Het inschrijfformulier voor de abonnementen vindt u in de volgende Streekbode.
Voor eventuele vragen over bovenstaande kunt u tijdens de voorverkoopdagen bij ons terecht.
Het bestuur van zwembad de Wieke
Derk-Jan Smith, voorzitter
Francisca Minnaar, secretaris
Jannet Hofman, penningmeester

Carla Neef, vice-voorzitter
Uinko Brouwer, algehele coördinatie
Anno Schimmel, coördinatie onderhoud

LEZING EMSLANDKAMPEN DOOR PIETER ALBERS
Op 27 maart 2015 hebben we Pieter Albers uitgenodigd voor een lezing over de verdwenen
Emslandkampen. Pieter Albers heeft hier een boek over geschreven. We nodigen u van harte uit om
deze lezing bij te wonen. De lezing is in de Badde en begint om 20.00 uur. De entree is gratis.
Van 7 t/m 10 april houden we in de Badde de tentoonstelling over de 2e Wereldoorlog.

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 14 maart is er weer dansen in de Badde vanaf 20.00 uur
U kunt met allerlei dansen meedoen zoals: countrydansen, stijldansen en oude
dansen, dus voor elk wat wils. TOT ZIENS op zaterdag 14 maart vanaf 20.00 uur in
de Badde.
Namens de Baddeswingers
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 21 november naar:

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 9 ronden + 3 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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Dood van een Oester.
Oesters, nog nooit van gehoord. We gaan terug naar de jaren 50 en 60. Ik woonde in een klein
turfdorp in Drenthe, dicht tegen de Duitse grens. Het enigste voedsel wat we kenden waren
aardappelen met dikke jus, groente en de ene keer een gehaktbal en de andere keer een
karbonade. Als toetje, karnemelkse pap, die ik verafschuwde, krentjebrij of rijstepap met kaneel.
Eens in de zoveel weken reed er echter een visboer door ons dorp en dan kocht mijn vader 4
gebakken visjes en 1 rolmops. Ook de melkboer reed met paard en wagen voor ons huis en ik
moest dan met een pannetje verse melk halen. Uit een grote melkton, net van de boer. Niet
gepasteuriseerd, maar met een volle vette laag er boven op. Toen nog gewoon.
Dat was dus de enigste ervaring met vis in mijn jeugd. Maar er kwam verandering. Ik ging varen op
de grote zee. Net 16 en ik mocht het zilte water gaan ruiken. De eerste grote viservaring was
natuurlijk aan de kust bij Petten. Makrelen vissen en dan roken op oude olietonnen. Om kosten te
besparen kregen we dan de hele week gerookte makreel. Heb er een sterk darmstelsel aan
overgehouden.
De oesters komen in zicht. Eind jaren 70 rolde ik de horeca in en verdiepte mij in de prachtige
wereld van wijn. Behaalde mijn wijncertificaat en alle geslaagden werden uitgenodigd in het toen
befaamde restaurant Les Quatre Saisons van Jos Boomgaard in Zuidlaren. We zouden daar onze
wijnversierselen ontvangen en daarna genieten van een visbuffet.
Met 3 collega's stonden we aan het buffet en keken onze ogen uit. We zagen van alles maar
wisten niks. Een grote schaal met ijs en daarop oesters. Niemand van ons durfde. Hoe eet je dit
eigenlijk. We observeerden de ervarenere onder ons en op een stil moment was het onze beurt.
Rondkijken of niemand ons zag. Ik nam een schelp en slurpte het goedje naar binnen. Mijn
vrienden nieuwsgierig toekijkend. Mijn ogen werden groot en van onder uit kwamen wurgnijgingen
langzaam via mijn slokdarm naar boven. Paniek kreeg de overhand en kreeg tranen in mijn ogen.
Ik dook onder een buffettafel, gelukkig met witte lakens tot op de grond en nam afscheid van haar.
Mijn eerste oester. Volgens mij leefde ze nog.
Door de jaren heen nog vele oesters gegeten, maar nooit met smaak. Totdat chef-kok Roderik
Seubers van restaurant "de Gaffel" in Valthe mij uitnodigde voor een proeverij om oesters te leren
eten en te waarderen. Missie geslaagd.
Wanneer sterft een oester. Ik stelde deze vraag aan een oestermeisje in een luxe visrestaurant.
"Direct als ik de schelp open en het spiertje doorsnij meneer". Mijn vraag was echter nog niet naar
tevredenheid beantwoord en vroeg de oberkelner. " U bijt hem dood meneer, als het spiertje
doorgesneden is leeft het nog en dan bijt u hem dood".
Jeetje, dacht ik. Dat is heftig. Ik vraag de kok ook even.
" De kans bestaat dat u hem levend doorslikt en zal dan sterven in uw maag".
Dit antwoord van de kok was wel benauwend en ik dacht terug aan de woorden van een beroemde
kok, die überhaupt geen oesters tot zich nam. Dit met de angst dat de misschien nog levende
oester weer langzaam naar boven zou kruipen. Deze gedachte had hem er nog altijd van
weerhouden om het te proberen.
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Wijn en oesters.
Wit en droog is eigenlijk altijd goed. Klassiek is nog altijd Champagne of een goede Sekt. Echter
zoals vele oude tradities worden steeds meer avontuurlijke combinaties aangegaan. Een frisse
Weisser Burgunder van Bimmerle uit Baden is een wijn die dit avontuur zeker wil aangaan.
Wist u dat er ontdekkingen zijn gedaan, dat onze oester al meer dan 200 miljoen jaren bekend is.
Rien..

START COLLECTEWEEK REUMAFONDS
Het Reumafonds houdt binnenkort de jaarlijkse landelijke collecte.
In de week van 16 t/m 21 maart 2015 komen ruim 63.000
vrijwilligers in actie om door heel Nederland geld op te halen voor
de bestrijding van reuma.
In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met deze ingrijpende aandoening, die niet te genezen
of te voorkomen is. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is uw
bijdrage hard nodig.
We komen ook bij u langs, dus geef om reuma te bestrijden.

IJSVERENIGING NIEUW-WEERDINGE
Noteer vast in u agenda.
Dinsdag 24 maart om 20.00 uur houdt de ijsvereniging Nieuw-Weerdinge hun jaarlijkse
jaarvergadering voor hun leden. In het ijsgebouw ( naast motorhuis Bakker) u bent van harte
welkom.
Namens het bestuur ijsvereniging Nieuw-Weerdinge.

OPROEP
Hierbij roept de Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ te Nieuw-Weerdinge haar leden op tot het
bijwonen van de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op donderdag 26 maart 2015
’s avonds om 20:00 uur in de zaal Oosterhof.
Verkorte agenda:
•

Opening

•

Notulen vorige vergadering

•

Bespreking jaarverslag 2014

•

Bestuursverkiezing

•

Rondvraag

•

Sluiting

www.uitvaartverzorgingnieuwweerdinge.nl
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ZAALVOETBALTOERNOOI DE MONDEN WAS WEER EEN GROOT SUCCES
Op woensdag 25 februari was er weer een editie van het Monden Zaalvoetbaltoernooi. 10 teams
streden voor de wisselbeker, die aan het toernooi verbonden is. We speelden in 2 poules bestaande
uit 5 teams. Vervolgens moest er nog worden uitgemaakt wie er op welke plek zou eindigen. Er
deden in totaal 60 jongeren mee aan dit toernooi van het Voortgezet Onderwijs tot en met 23 jaar.
Ondanks de grote leeftijdsverschil verliepen de wedstrijden goed.
De uitslag
1. ZVT Nieuw-Weerdinge
2. FC Emco
3. NWVV
4. One Touch United
5. Sjaak Polok
6. v.v. De Knuppels
7. Eem Serieus
8. T Word Niks
9. De Kelly’s
10. F.C. Ter Apel
De finalewedstrijd is in 4-0 geëindigd voor ZVT Nieuw-Weerdinge
Voor de volgende editie willen we kijken naar de mogelijkheid om het toernooi te verdelen. In de
ochtend zal dan het 16- toernooi plaats vinden en in de middag het 16+ toernooi. Dit kunnen we
echter alleen doen bij voldoende animo van beide leeftijdscategorieën. We zijn benieuwd….

HULP VOOR VLUCHTELINGEN DOOR ZOA-COLLECTE (logo)
Van 22 tot en met 28 maart a.s. gaan duizenden collectanten de huizen langs met een collectebus
van ZOA, de organisatie die slachtoffers van rampen en conflicten helpt.
Je wordt er koud van: te bedenken dat je door een ramp of oorlog alles kwijt zou raken: je huis, je
kleren, je werk en misschien je ouders of je kind. Vluchtelingen hebben
hulp nodig om te kunnen overleven en om hun leven weer op te bouwen.
Wij komen ook dit jaar weer bij u langs.
H.H. Lageveen
Tel. 52 13 87
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BEDANKT
Langs deze weg willen wij graag onze dank betuigen aan iedereen die ons op welke wijze dan ook
gesteund heeft na het overlijden van mijn man, onze vader en grootvader Bart op ‘t Ende.
Onze dank gaat in het bijzonder uit naar het team van Icare te Nieuw-Weerdinge.
Familie op ’t Ende.

NIEUWS UIT DE TUIN…
Heide
Heide (Erica) is er in heel wat soorten en is op vele manieren in de tuin te gebruiken. Voor grotere
kleurvakken of met enkele planten in een rotstuin. Ja, waar zijn ze niet mooi. In iedere tuin, pot of
bloembak komen ze wel tot hun recht. Zeker de winterheide is
wel bekend.
Ze bloeien een maand of drie in een tijd dat iedere bloem
welkom is. Soms beginnen vóór december de eerste kleuren al
zichtbaar te worden en tot april kan er kleur in blijven. Bij de
zomerheide zijn er meerdere mooie bladkleuren in groen, grijsgroen, geel, oranje-geel. Daarbij de bloei en de diverse groei
wijze van fijn rechtop tot kruipend maakt mooie combinaties
mogelijk.
Heideplanten zijn wel gemakkelijk om er omheen te werken, want ze zijn wel compact en redelijk
stevig. Alleen het tussen gewaaide blad kan lastig zijn. De wortels zijn zeer fijn en omdat heide wat
licht zuurminnend is kan er het beste wat potgrond of turfmolm bij het planten gebruikt worden.
Maar heide mag dan mooi zijn, om ze mooi te houden moet er wel gesnoeid worden. Om dat niet
moeilijker te maken dan nodig is doe het dan zo.
Snoei ná de bloei het uitgebloeide weg. Iets lager mag maar blijf in het groene gedeelte dan loopt dat
weer uit. Bij de zomerheide krijg je na de bloei op dat stuk een lelijk kaal gedeelte. Knip het
daaronder of zo dat er weer jong groen voor in de plaats komt. Wil je stekken? Heide planten hebben
aan de ‘voet’ vaak al enkele bewortelde takjes die je er zo af kunt halen. Wil je méér planten, zet de
plant dan wat dieper en strooi er wat potgrond tussen. Dan heb je vrijwel meerdere bewortelde
stekken.
De grote plant is winterheide, de kleinere zijn enkele van de vele soorten zomerheide.
J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809)
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Open Dag
dinsdag 24 maart 2015
14.00 – 17.00 uur & 19.30 – 22.30 uur
in De Badde
Gezond, fit, minder pijn én meer energie … hoe kan ik dat simpel bereiken?
Diverse doorbloedingsstoornissen, pijnen, rugklachten, slaapproblemen, moe en weinig energie,
pijnlijke gewrichten, concentratieproblemen, slecht immuunsysteem, stress, reuma, diabetes,
artrose, fibromyalgie, wie kent het niet?
Deze klachten zorgen ervoor, dat u zich niet goed voelt en dat u niet goed kunt functioneren.
Elk mens wil graag gezond zijn. Jonger worden gaat niet … maar je jong voelen gaat wel!
Voor al uw gezondheidsklachten is er nu hulp middels een nieuwe therapie!
Bezoek onze Open Dag en laat u vrijblijvend informeren wat de Bemer therapie voor u of uw partner
kan betekenen! Neem uw familie, vrienden, kennissen en buren mee en kom naar de Open Dag.
U kunt de Bemer therapie vrijblijvend thuis uitproberen. Informeer naar de mogelijkheden.
Programma ‘s middags:
14.00 – 14.30 uur = inloop met koffie & thee
14.30 – 15.30 uur = presentatie Bemer therapie
15.30 – 17.00 uur = test zelf de Bemer therapie
Programma ‘s avonds:
19.30 – 20.00 uur = inloop met koffie & thee
20.00 – 21.00 uur = presentatie Bemer therapie
21.00 – 22.30 uur = test zelf de Bemer therapie
Graag tot ziens op 24 maart a.s. in de Badde.
Uw Bemer Partner - Maletha Cosse-Ophof
Drentse Mondenweg 21, 7831 JA Nieuw-Weerdinge
telnr. 06 -51 60 93 06
http://www.bemer-partner.com/bemerGroup/cosse
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TITAN-NIEUWS
In februari werden veel wedstrijden nog afgelast in verband met de slechte
gesteldheid van de velden. De uitwedstrijd tegen Sleen ging echter onverwacht
wel door. Hun veld was prima bespeelbaar. De mannen van TITAN begonnen
duidelijk onder de maat aan deze wedstrijd. Hoewel Sleen een bescheiden
positie op de ranglijst inneemt wisten ze wel raad met de situatie. Nog voor rust
nam Sleen een voorsprong en ondanks aandringen van TITAN in de 2e helft wist Sleen de voorsprong
uit te breiden. TITAN speelde een verloren wedstrijd en in blessuretijd werd het ook nog 3 – 0. Dan
de thuiswedstrijd tegen Bargeres. Met een duidelijk betere wedstrijdinstelling werd aan het duel
begonnen. Er werd als team gespeeld wat resulteerde in een regelmatige 3 – 0 overwinning. De
topper tegen buurman Valthermond kon met vertrouwen tegemoet worden gezien.
Koploper Valthermond heeft een paar zeer bepalende spelers in haar team, maar TITAN had zich
daarop tactisch goed voorbereid. De wedstrijd was amper begonnen of TITAN had al een grote
meevaller. Een vlammend schot zeilde hoog in de Mondker-goal en de voorsprong was een feit.
Valthermond probeerde vervolgens grip op de wedstrijd te krijgen maar TITAN stond verdedigend
goed. Echte kansen werden niet weggegeven. Ook in de 2e helft kon Valthermond niet echt
imponeren en TITAN bleef de bovenliggende partij. Toen Valthermond halverwege de 2e helft nog
meer ging forceren ontstond er veel ruimte voor TITAN. Er ontstonden legio kansen om de
voorsprong uit te breiden. Het duurde echter tot de laatste minuut dat TITAN nogmaals scoorde en
hiermee de drie punten mee naar Nieuw-Weerdinge nam. De spanning om de koppositie in de 3e
klasse D is hiermee weer helemaal terug.
De eerstvolgende thuiswedstrijd is:
Zondag 15 maart
TITAN – sv Twedo
Aanvang 14.00 uur
U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat!

BESTUURSWISSELING DE STREEKBODE
Roelof Meursing heeft na 17 jaar lid en voorzitter van het bestuur afscheid genomen.
Wij willen hem nog langs deze weg, hartelijk bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid.
Als nieuw lid hebben wij Jenne Holman mogen verwelkomen. Succes Jenne.
Het bestuur

Salon Ambiance
Schoonheid & Voetverzorging
Miranda de Groot

0651860105 Tramwijk Zz 95 Nieuw Weerdinge

Salon-ambiance@hotmail.com

Facebook salon ambiance
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BILJARTNIEUWS
Biljartclub De Badde heeft nieuwe gilets
Sinds kort hebben we twee biljarten in
De Badde. Wij hebben er dan ook al een
paar nieuwe leden bij gekregen zodat
we nu met twee teams de competitie
ingaan en daar hoort natuurlijk ook een
nieuwe outfit bij. Wij hebben Slagerij
Meems bereid gevonden om onze
nieuwe gilets te sponsoren.
Zonder Slagerij Meems was dit voor ons
niet haalbaar geweest!
Hieronder: Slager Meems en ons team met de nieuwe gilets:
Wij bedanken Slagerij Meems voor dit fantastisch gebaar!
De competitie begint in september en wij zijn er klaar voor!
U bent 50 plus? Dan kunt u zich nog steeds opgeven door gewoon even binnen te lopen bij de Badde
en zich melden bij Jan Meems of een van de andere spelers. Wij zijn er elke werkdag van 13.00 uur
tot 16.00 uur. U bent van harte welkom!

BILJARTNIEUWS

BILJARTNIEUWS
Biljartclub De Badde heeft nieuwe Gilets

Sinds kort hebben we twee biljarten in De Badde. Wij hebben er dan ook al een paar nieuwe leden bij
gekregen zodat we nu met twee teams de competitie ingaan en daar hoort natuurlijk ook een
nieuwe Outfit bij.
Wij hebben Slagerij Meems bereid gevonden om onze nieuwe Gilets te sponsoren.
Zonder Slagerij Meems was dit voor ons niet haalbaar geweest!
Hieronder: Slager Meems en ons team met de nieuwe Gilets: Wij bedanken Slagerij Meems voor dit
fantastisch gebaar!
De competitie begint in september en wij zijn er klaar voor!
U bent 50 plus? Dan kunt u zich nog steeds opgeven door gewoon even binnen te lopen bij De Badde
en zich melden bij Jan Meems of een van de andere spelers. Wij zijn er elke werkdag van 13.00 uur
tot 16.00 uur. U bent van harte welkom!
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Tramwijk/Noordveen

In Nieuw Weerdinge is nu ook een Buurkracht-team gestart. Samen op zoek naar
mogelijkheden om energie te besparen. Kijk op de site van www.Buurkracht.nl en
doe mee. De wijk Tramwijk/Noordveen start.

VERSTERKING VOOR HET BUURTTEAM WELKOM

Wil je ons helpen? Handjes zijn meer dan welkom. We zoeken buurtgenoten die mee willen helpen
met het organiseren van een buurtbijeenkomst, opvragen van offertes of flyeren. Of zijn er misschien
nog goede ideeën? Er is van alles te doen. Interesse? Neem dan contact met ons op.

Inge en Roelof Evers, Noordveenkanaal ZZ 84, 7831 TN,
Tel. 06-28159667
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Badde actief
* De tocht van de noakende Zunderling.
Voor deze voorstelling op 20 maart van Erwin de Vries en Band zijn nog kaarten te koop. Ze
kosten € 9.50 en af te halen bij het beheer van de Badde. Een kop koffie is gratis.

* 70 jaar bevrijding Nieuw Weerdinge, 11 april 2015
Voor de feestavond in De Badde kunt u vanaf 11 maart GRATIS kaarten afhalen aan de balie
van De Badde. Deze avond treedt het Smartlappen Trio uit Amsterdam en The Soundmakers
voor u op. Mis dit niet.

* Biljartclinic 25 april
Met twee biljarttafels kunnen nu meer liefhebbers van
deze sport terecht in De Badde. Wilt u nader kennis
nemen van de kunst van het spelletje, of wilt u uw
vaardigheden verbeteren, dan nodigen wij u in
samenwerking met de Biljartclub uit voor een
biljartclinic. Van 10.00 tot 15.00 uur komt Hans Klok,
een groot kenner van de biljartkunst een clinic
verzorgen. Dit seizoen is Hans Klok gepromoveerd naar de ereklasse in de spelsoorten
libre en anker kader 47-2.
Als u belangstelling heeft, dan bent u van harte welkom.
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Grandioze feestavond
met accordeongroep
Con Affetto

In “De Badde” te Nieuw Weerdinge
Op zaterdag 28 maart 2015
Wij beginnen om 19.30 uur
Zaal open om 18.45 uur
Entree is € 3, 00.
Kaarten verkrijgbaar in “De Badde”
Tevens is er een verloting met mooie prijzen.
Inlichtingen 0591-353356
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Op 11 april 2015 is het zeventig jaar geleden dat Nieuw Weerdinge
door de Polen is bevrijd. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
De Brede School biedt op deze dag de peuters en basisschoolleerlingen een
goochelshow aan van onze eigen…….

Je moet je hier wel voor opgeven, omdat we moeten weten
of de show één of twee keer gespeeld moet worden op die zaterdagmiddag. Er
kunnen 150 kinderen in de zaal.
Als er meer dan 150 kinderen zijn, spelen we twee keer. Je krijgt op school deze
zelfde brief.
Zit je niet in Nieuw Weerdinge op school, dan kun jij je met deze opgavestrook
aanmelden. Vul hem in en stop hem in de brievenbus van de Brede School in de
Badde. Je krijgt dan t.z.t. een brief over hoe laat je wordt verwacht.
Daarom graag e-mail invullen.

Opgavestrook.
Naam

groep

school

Tel: /e-mail
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De Badde organiseert:

Erwin de Vries en zijn band
met zijn programma

De tocht van de naokende zunderling
Deze avond met voornamelijk
teksten in het Gronings dialect
voorzien van door Erwin zelf
gecomponeerde muziek.
De liedjes van deze
Singer/songwriter zijn rauw,
puur en eerlijk. Heel direct,
mooi, persoonlijk, zo nu en dan
absurd, maar altijd met een
boodschap.
Erwin wordt deze avond begeleid door zijn eigen band. Het
belooft weer een avond te worden die je niet wilt missen.
Entreeprijs € 9.50, inclusief een kop koffie
Waar?
MFC de Badde, Eerste Kruisdiep oz 9, Nieuw Weerdinge, tel 0591-521733

Wanneer?
Vrijdag 20 maart, 20.00 uur.
U kunt een kaartje kopen bij het beheer van De Badde

18

De Streekbode - 11 maart 2015

Organiseert 3 april a.s. vanaf 14:00

Ammierella’s Day & Evening..
* * * * *

Met stands van:
* Ammierella’s Nails & Boutique (Dames & Heren kleding, sieraden, tassen)
* Simone’s Fashion (Kinderkleding)
* Wimper Extensions Carolien (Wimper Extensions)
Iedereen is van harte welkom… en de entree is GRATIS!

Café Oosterhof, Weerdingerkanaal nz 162, Nieuw-Weerdinge
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