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UITNODIGING
ZWEMBAD DE WIEKE
Het zwemseizoen is alweer in volle gang. En wat een geluk hebben
we de eerste twee weken gehad met het weer en de vakantie van de
kinderen. Helemaal top. 21 mei jl. hebben we de spelletjesmiddag
gehad, die stond gepland op de openingsdag. Wat een succes!! Er
waren meer dan 90 kinderen die mee hebben gedaan aan de
spelletjes. Leuk om te zien dat er zoveel enthousiaste kinderen waren
die meededen. En dat er ouders waren die spontaan meehielpen om alles in goede banen te leiden.
We kijken terug op een geslaagde dag. Natuurlijk met dank aan de Brede School.
In de week van 27 juni t/m 1 juli hebben we weer de zwem4daagse. Hier komen we nog op terug in
de volgende Streekbode.
Wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor de schoonmaak. Zoals bekend maken vele handen ligt
werk. Ook al wilt/kunt u maar 1 keer per maand, dan zijn we al geholpen. Aanmelden kan bij het
bestuur of Laura Saadhoff.
We hopen u snel te zien bij het zwembad.
Het bestuur.

WIJ ZIJN DRINGEND OP ZOEK:
Vanaf september zijn wij op zoek naar een leuke voorzitter en een secretaris om onze gezellige
vereniging voort te kunnen zetten. Het zou zonde zijn, als er niemand reageert. Dit zou namelijk het
einde van de vereniging betekenen.
Hebt u interesse in een van het bovenstaande, neem dan contact op met:
Anneke van der Burg 06-23369119
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
5 juni
Plaats: Roswinkel
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. de Kok
12 juni
Plaats: Roswinkel
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
5 juni
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Alkema
Heilig Avondmaal
12 juni
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. van Norden

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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ONTDEK HET PLEKJE
De foto in Streekbode nr. 19 is de nieuwe groenstrook aan de Ph.
Lindemanstraat, achter de nieuwe huizen. Sanneke Velthuis heeft
het goed gezien. Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het emailadres streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal n.z.
122, tel:0591-522091. De oplossing wordt bekend gemaakt in de
volgende Streekbode.
Van welke kant kom je hier Nieuw-Weerdinge binnen?

LUIDT SAMEN MET SDG-JULIANA DE ZOMER IN………..
Op zaterdagavond 18 juni vindt het zomerconcert van Christelijke muziekvereniging SDG Juliana uit
Valthermond en Nieuw-Weerdinge plaats. Dit concert is niet zomaar een concert, maar tevens de
afsluiting van het muziekproject de Band in Borger Odoorn met verschillende basisscholen, o.b.s. de
Aanloop, c.b.s. de Rehoboth en de St. Joseph school.
Vanaf januari krijgen de kinderen een half jaar lang muziekles en ook zij zullen hun medewerking
verlenen tijdens het afsluitende concert. Het belooft een gevarieerde avond te worden waarin Up!
(de film), Toto, Bruno Mars en vele andere bekende melodieën te horen zullen zijn. Het concert
begint om 19.45 uur, maar ook daarna kan je nog rustig aansluiten. Een zomerconcert in de
openlucht bij ’t Brughuus in Valthermond! Er is gratis toegang voor iedereen en even komen kijken
en luisteren is ook een optie. Wil je verzekerd zijn van een zitplek, neem dan je eigen stoel mee. Kijk
op de Facebook pagina voor meer updates en informatie - www.Facebook.com/SDGJuliana.
WERKGROEP DORPSOVERLEG NIEUW-WEERDINGE
Zomerstop Jeugdsoos de Badde
Jeugdsoos de Badde is in principe elke maandag- tot en met donderdagavond en de vrijdagmiddag
gesloten. Op de dagen, dat het lekker weer is, komen er geen tot weinig jongeren naar de soos. In
overleg met de jongeren is daarom afgesproken, dat de soos gedurende de zomermaanden gesloten
is. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt indien het weer erg slecht is. Voor deze dagen zal er
worden gekeken of er een vrijwilliger beschikbaar is. Indien dat zo is zal de soos open zijn. Op de
Facebookpagina Jeugdsoos de Badde zal worden aangegeven als de soos open zal zijn. Indien er niets
vermeld staat kan er van worden uitgegaan de soos gesloten is.
Jamsessie / Open Podium de Monden
Zoals inmiddels wellicht bekend is er elke 2e zondag van de maand een Jamsessie / Open podium in
MFC de Badde. Aangezien de zomer weer is aangebroken en het steeds vaker lekker weer is, is de
kans groot dat we met mooi weer lekker naar buiten gaan.
Zondag 12 juni van 14:30 uur – 19:00 uur is de eerst volgende een Jamsessie. En wie weet kunnen we
dan al naar buiten!
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Muzikanten laten verschillende soorten muziek horen aan het aanwezige publiek. Iedereen is van
harte welkom om te komen spelen of te genieten van al het live muziek en tevens is de bar geopend
voor diverse drankjes en snacks.
Meedoen?
Zing jij of ben je een drummer, gitarist, bassist, toetsenist of speel je een ander instrument? Kom dan
mee doen! Ook beginnende bandjes zijn welkom om te komen spelen deze middag. Het gaat niet om
hoe goed iemand is, maar om de ervaring en gezelligheid! Met elkaar op een laagdrempelige manier
muziek maken en opdoen van podiumervaring is het doel. We willen op de Jamsessie met name
beginnende muzikanten de mogelijkheid bieden om een nummer(s) te laten horen. Afhankelijk van
wat je wilt, neem je teksten en/of akkoordenschema’s mee en overleg je met de sessieleider om te
kijken of er andere muzikanten met je mee kunnen spelen. Er is tijdens de sessie een backline
aanwezig. Wel graag zelf je blaasinstrument(en) meenemen.
Meer informatie?
Kim de Vries, Jongerenwerker Stichting Dorpenzorg 06-30234011 of jeugd@dorpenzorg.nl

,,Voorgoed uit ons leven”
,,Voor altijd in ons hart”
Tranen en leegte……
Maar ook liefde en warmte hebben wij gevoeld,
ons gegeven door een kaart, telefoontje, arm of handdruk.
Soms zonder woorden of door er gewoon te zijn na het overlijden van
mijn lieve man, pa, schoonpa, opa, pleegpap
WILLEM REGTS.
Met trots kijken wij als familie terug op het overweldigend afscheid.
Het is voor ons goed te weten dat WILLEM voor velen zoveel betekend heeft.
Janny
Henry & Marleen Jolanda & Erik
Eva, Aron, Roan, Elin, Thim
Maik
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UITSLAG VERLOTING V.V. TITAN
1e prijs 2712 5e prijs 2072
2e prijs 2638 6e prijs 2629
3e prijs 1201 7e prijs 4004
4e prijs 1628 8e prijs 3940
Informatie: Harrie Katoen, telefoon 522399.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd!

KOERSBALNIEUWS
Op 3 mei 2016 waren de jaarlijkse Drentse
Kampioenschappen in Westerwold.
Wij waren er met twee teams vertegenwoordigd.
Ons 1e team viel niet in de prijzen, maar het tweede team
ging er
met een derde prijs vandoor met 93 punten.
Het was een sportieve en gezellige dag.
Namens de koersbalclub.

DIERENPENSION “DE EERSTELING”
Is op zoek naar 2 vakantiemedewerker voor 7 ochtenden per week. Het gaat om de weken 31, 32 en
33. Ben je minimaal 15 jaar en niet bang voor honden, kom dan eens langs voor een gesprek.
Tel. 0591 353254, Nieuwe Schuttingskanaal o.z. 36 Roswinkel
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Zo was het, zo is het nu… en heeft u een idee?

Eind 2015 waren we druk bezig met de inrichting van het veldje achter de nieuwbouw aan de
J. Lokkerstraat / Ph. Lindemanstraat. Met hulp van de jeugd in Nieuw-Weerdinge zijn er
fruitboompjes en bessenstruiken geplant en de kinderen hebben bloembolletjes in de grond
gestopt. Op dat moment was het nat, koud en je kon je niet voorstellen dat dit iets moois zou
kunnen worden.
En kijk, zo is het nu…

Je herkent het bijna niet meer terug. Dankzij een aantal vrijwilligers uit het dorp wordt het
veldje nu bijgehouden door onkruid te wieden en straks wordt door hen ook het gras
regelmatig gemaaid. Petje af voor deze inwoners die zich zo willen inzetten voor deze klus.
Heeft u een idee?
Verouderde woningen zijn in deze omgeving gesloopt om plaats te maken voor een kleiner
aantal eigentijdse nieuwe woningen. Uit onderzoek blijkt dat de samenstelling van de
bevolking van het dorp veranderd en dat daardoor minder huurwoningen nodig zijn. Door
meer te slopen en minder terug te bouwen ontstaan er open plekken waar tot nu toe nog geen
invulling voor is bedacht.
Heeft u een idee hierover? Laat het Lefier weten en neem contact op met de
bewonersparticipant Adinda Bornkamp en /of de wijkbeheerder Paul Ahlers. Ze zijn
bereikbaar via info@ lefier.nl of op werkdagen via het algemeen nummer 088 -22 33 000. U
kunt ook contact op nemen met Plaatselijk Belang, via info@ plaatselijkbelang.nl.
Denk met ons mee om uw woonomgeving in uw dorp leefbaar te houden!
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TWEE TEAMS ROPARUNNERS werden
op eerste Pinksterdag opgevangen om even op verhaal te komen, een
hapje te eten en vooral om even op te warmen.
De Bommelerwaard runners hadden
aanvankelijk gevraagd of ze gebruik
mochten maken van de Badde.
Tegen de middag bleek er echter
nog een groep te zijn die hun
runners moesten verzorgen. Ze
waren erg in hun sas dat dit bij ons
in de Badde onder dak kon.

Zo kon het gebeuren dat de zaal van
de Badde gebruikt werd als
accommodatie, waar vermoeide
runners weer op temperatuur konden
komen, een douche nemen en een
heerlijke massage ondergaan.

Echt multifunctioneel dus.
De organisatie van de Roparun
haalt met deze run, een looptocht
van Hamburg naar Rotterdam,
zo'n 500 kilometer geld op voor
het ondersteunen van activiteiten
voor kankerpatienten. Voor meer
informatie kunt u de volgende link
intoetsen: http://www.roparun.nl
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