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STILLE TOCHT NIEUW-WEERDINGE
Op maandag 4 mei a.s. herdenkt Nederland dat we 70 jaar geleden werden bevrijd.
In Nieuw-Weerdinge wordt op maandag 4 mei a.s. voor de 30ᵉ keer de STILLE TOCHT
gehouden.
Om 19.45 uur wordt u verwacht bij het standbeeld van de “VRIJHEIDSDUIF”, nabij het Beertaplein,
van waar we om 19.50 uur vertrekken naar de begraafplaats. Daar zal de Christelijke
muziekvereniging Juliana spelen en wordt er 2 minuten stilte in acht genomen.
Ook worden er een aantal gedichten voorgelezen. Daarna kunnen er bloemen
worden gelegd, ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers.
Hierna wandelen we terug naar het Beertaplein, waar de stoet wordt ontbonden.
Vervolgens bent u van harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie / thee
wordt aangeboden. Daar kunt u dan ook nog de tentoonstelling bekijken van Nieuw-Weerdinge in de
Tweede Wereld Oorlog.
Het 4 mei comité nodigt u allen hartelijk uit mee te doen aan deze STILLE TOCHT.
Ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om hieraan deel te nemen.
Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
Het 4 mei comité.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
26 april
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
3 mei
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
m.m.v. SDG Juliana
Baptisten gemeente de Open Poort:
26 april
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Schipper
3 mei
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. Sikkema
Heilig Avondmaal

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

Er is bij ons (obs ’t Koppel) een gevonden sleutel
(lijkt op een huissleutel) gebracht,
die waarschijnlijk is verloren op de weg tegenover
de school.
Aan de sleutel zit een gekleurd en
gevlochten plastic koordje.
De sleutel ligt bij de administratie van de school.
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BENZINESCHAARSTE IN OORLOGSTIJD
Door een paar paarden (van Frits Ham) voor de auto te spannen, slaagde
bakker J. Buseman erin de broodbezorging door te laten gaan. De tweede
persoon op de foto is broodbezorger A.Dubbelboer

Info of reacties: Gea Soer tel: 521367, e-mail vriessoer@kpnmail.nl

OPENING ZWEMSEIZOEN OP ZATERDAG 2 MEI!!!
Eindelijk, het is (bijna) zover! Over een week, op zaterdag 2
mei om 13.00 uur, is de opening van het openluchtzwembad
seizoen. We nodigen u allen van harte uit op deze
openingsdag, waarbij de koffie, thee en / of ranja u wordt
aangeboden. De voorbereidingen voor de activiteiten tijdens
deze opening zijn, dit keer in samenwerking met de
buurtsportcoach, in volle gang. We hopen op een druk bezochte dag, we rekenen op uw komst. En
natuurlijk is deze dag de toegang voor iedereen gratis.
Een opening van een zwembadseizoen waar we als dorp reuze trots op kunnen en mogen zijn, dat
we deze voorziening nog steeds voor het dorp en zijn inwoners hebben kunnen behouden. In de
afgelopen periode is er weer het een en ander bij het zwembad gerenoveerd, vernieuwd, aangepast
en veranderd, zowel zichtbaar als amper zichtbaar, maar wel goed merkbaar. En dit door slechts
enkele vrijwilligers!
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Het is al zo vaak gemeld: zonder vrijwilligers kan ons zwembad absoluut niet bestaan. We zullen op
een grote groep mensen een beroep moeten doen, om zo de inzetbaarheid van de vrijwilligers te
spreiden.
Om er zo met elkaar voor te zorgen dat het zwembad ook in de toekomst, bestaansrecht blijft
hebben.
Daarom zal ook dit seizoen een groep van minimaal 12 vrijwilligers nodig zijn om de kiosk te
bemannen, om het zwembad open te kunnen houden. Want zonder een vrijwillig kioskmedewerker,
die o.a. de bezoekers registreert, dagkaartjes verkoopt en abonnementen controleert, is het niet
verantwoord en wordt het niet aanvaard dat het zwembad geopend is. Zonder kioskvrijwilliger zal de
kiosk dus absoluut niet geopend zijn.
Waarbij wij als bestuur hierbij ook mensen oproepen om zich, ook dit jaar, weer als
schoonmaakvrijwilliger aan te melden. Het afgelopen seizoen is de schoonmaak door amper 24
verschillende personen gedaan en dat zijn uiteraard veel te weinig vrijwilligers voor dit noodzakelijke
werk.

Met een bevolking van ruim 3.500 inwoners, die allemaal de instandhouding en het open blijven van
het zwembad steunen, moet het mogelijk zijn om 60 mensen bereid te vinden om zich 1 á 1½ uur per
maand in de schoonmaak in te zetten voor het zwembad en zo het behoud van het zwembad te
garanderen. Want wil (en moet) het bad aan allerlei eisen op het gebied van hygiëne voldoen, dan is
dat onmogelijk met een groep van hooguit 24 schoonmaakvrijwilligers.
Uiteraard weer het verzoek om altijd het abonnement mee te nemen, om de fietsen in de rekken te
plaatsen en om rommel in de daarvoor bedoelde bakken te gooien. Dan houden we het met elkaar
schoon en veilig.

Op maandag 4 mei zal i.v.m. de Nationale Dodenherdenking het zwembad om 19.00 uur gesloten
zijn.

We wensen u een prachtige, zonnige zomer toe.
Het bestuur van zwembad de Wieke:
Derk-Jan Smith, voorzitter
Anno Schimmel, coördinatie onderhoud
Carla Neef, vice-voorzitter
Francisca Minnaar, secretaris
Jannet Hofman, penningmeester
Uinko Brouwer, algehele coördinatie
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VIVA LA DONNA VERWENDAG BIJ HAARSTUDIO KLARIANKE
Ook dit jaar zullen wij met onze kapsalon voor de 8e keer mee doen aan de landelijke Viva la donna
verwendag.
Deze verwendag is voor dames, die getroffen zijn door kanker, of een verleden hiervan hebben.
Deze keer willen wij een verwenmiddag gaan houden en wel op zaterdag 30 mei. Op deze middag
willen wij 6 dames in de “watten leggen”.
Ze krijgen kosteloos een kappersbehandeling, schoonheidsbehandeling, en nagelbehandeling
aangeboden, verder krijgen de dames nog een uitgebreide kleuranalyse, waardoor ze beter in staat
zijn om inzicht te krijgen, welke kleding, make-up en sieraden het best bij hen past.
We hebben voor deze verwenmiddag nog 2 plaatsen beschikbaar.
Weet u iemand die het verdient om op deze manier verwend te worden, aarzel dan niet en bel naar
Haarstudio Klarianke 0591-521203 ( vol is helaas vol).

OPBRENGST ZOA-COLLECTE
Hulp op de Filippijnen: aan mensen die alles kwijt raakten door een alles verwoestende storm. Hulp
in Jordanië: aan mensen die vluchtten voor de oorlogen in Syrië en Irak. Het zijn twee voorbeelden
van wat hulporganisatie ZOA in Azië en Afrika doet.
In de week van 22 t/m 28 maart jl. gingen in Nieuw-Weerdinge 14 mensen op pad voor de jaarlijkse
collecte voor ZOA. Samen haalden zij € 962,54 op. Alle gevers en alle collectanten: zeer bedankt!
Collectant gemist? Het IBAN-banknummer van ZOA is 550. Een andere mogelijkheid: sms ZOA naar
4333 - dat kost € 1,50 per bericht.
Meer informatie over ZOA? Kijk op zoa.nl.
H.H. Lageveen, De Trippen 6, telefoon 52 13 87
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BEVRIJDINGSFEEST ACTIVITEITEN 11 APRIL VOORBIJ
In Nieuw-Weerdinge werd gevierd dat het op elf april zeventig geleden is, dat het dorp werd bevrijd
door de Poolse soldaten. Dit gebeurde op verschillende manieren.
De Werkgroep Historisch NieuwWeerdinge, stelde een expositie samen
met foto's, voorwerpen en documenten uit
de Tweede Wereldoorlog. Deze expositie
in MFC De Badde is nog te bekijken tot vijf
mei.
Voor de kinderen van de peuterspeelzaal
en van de basisscholen was er op
zaterdagmiddag een voorstelling in De Badde van “Bert the Magic Man”. Hij deed met zijn
goocheltrucs de aanwezige kinderen voortdurend versteld staan als er weer voorwerp verdwenen
was of juist plotseling te voorschijn kwam.
De kinderen genoten volop van de kunstjes
en deden zelf enthousiast mee.
En 's avonds was in de zaal van De Badde het
toneel vrij voor een feestavond met het
Nieuw-Weerdinger orkest The Musicmakers
en uit Amsterdam het Smartlappen Trio. In
een afwisselend programma werd een zeer
geslaagd programma afgewerkt met
hoofdzakelijk nederlandse liedjes. Vooral Aly, Theo en Tinus van het Smartlappen Trio bracht een
schier eindeloze reeks bekende Nederlandse liedjes voor het voetlicht. Maar ook The Musicmakers
wisten de stemming er goed in te brengen. Er kon volop en voluit meegezongen worden en ook een
dansje behoorde tot de mogelijkheden
voor een zeer geslaagde avond.
Deze festiviteiten werden mogelijk
gemaakt door Plaatselijk Belang, de
Werkgroep Historisch NieuwWeerdinge, het bestuur van MFC De
Badde en de Brede School.
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BILJART CLINIC 25 APRIL
Even een herinnering voor onze biljartliefhebbers. De biljartvereniging De Badde en het
bestuur van MFC de Badde
organiseren op 25 april een clinic in
de Badde. Hans Klok (niet de
goochelaar), een internationale
speler, komt de aanwezige biljarters een aantal
kneepjes, technieken enzovoort leren.
Nieuwschierig geworden? Kom dan 25 april a.s.
naar De Badde.
Hans Klok is van 10.00 tot 15.00 uur aanwezig.
De activiteiten voor mei.
Onderbouw:
*Vrijdag 1 mei, moederdagcadeautjes maken, in de Badde, van 13.30-15.00 uur.
*Dinsdag 12 mei, facepainting, in de Badde, van 15.30-17.30uur.
*Woensdag 20 mei, Puppyvoetbal op de velden van v.v.Weerdinge.
Groep 1 en 2 van 13.30-14.15 uur
Groep 3 en 4 van 14.15-15.00 uur
*Woensdag 27 mei, Puppyvoetbal op de velden NWVV/Titan.
Groep 1 en 2 van 13.30-14.15 uur
Groep 3 en 4 van 14.15-15.00 uur
Bovenbouw:
*Vrijdag 1 mei, moederdagcadeautjes maken, in de Badde,van 13.30-15.00 uur.
*Dinsdag 12 mei, facepainting, in de Badde, van 15.30-17.30uur.
*Woensdag 20 mei gr 5/6
*Woensdag 27 mei gr 7/8
Wat: duikworkshop
Waar: zwembad de Wieke
Door wie: duikschool New Atlantis
Extra: vanwege de vele aanmeldingen worden de kinderen in groepjes van 10 ingedeeld, de kinderen
krijgen nog een briefje mee wie in welke groep komt.
groep 1: 13.00 – 13.45
groep 2: 13.45 – 14.30
groep 3: 14.30 – 15.15
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IN GESPREK MET…. LIES BERENDS JALVING
Op 1 april jongstleden bestond de rijschool Jalving 50 jaar. Dat was geen grap. Reden voor een
gesprek met rijschoolhoudster Lies.
Hoe is het 50 jaar geleden begonnen?
Mijn vader is er in Nieuw Dordrecht mee begonnen. In 1965 waren er nog niet zo veel auto’s en
iedereen verklaarde hem een beetje voor gek. Maar mijn vader kocht een auto en dacht ik begin op 1
april, mocht het niet lukken dan is het in ieder geval een leuke grap. ‘Die grap’ duurt inmiddels al 50
jaar. Waarvan 25 jaar in Nieuw Weerdinge, in 1990 heeft mijn vader de rijschool die hier al zat,
overgenomen, ben ik in loondienst gekomen en in 2001 heb ik de zaak overgenomen.
Waarom dit jubileum vieren?
Ik heb er een poos over nagedacht, maar vond het de moeite waard om er aandacht aan te
besteden. 50 jaar is een hele poos dat ons bedrijf bestaat waarin we afhankelijk zijn van twee relatief
kleine dorpen, Nieuw Weerdinge en Nieuw Dordrecht. Ik vind het een prestatie dat we ons staande
hebben gehouden en dat het nog steeds rendabel is.
Hebben jullie dit jubileum, naast de receptie, nog op een andere manier gevierd?
We hebben met de familie een high thee en een warm en koud buffet gehad bij Oosterhof en daarna
een receptie in de grote zaal. Ik heb een mooi horloge met inscriptie gekregen en de nieuwe auto,
vorig jaar gekregen, is ook een onderdeel van dit jubileum.
Zijn jullie nog verrast en hebben jullie cadeaus gekregen?
De zaal zat vol en onze oude boekhouder, die ik ken van toen ik nog een klein meisje was, verraste
ons met een toespraak. Dat was super leuk. En we hebben heel veel cadeaus gekregen, bossen
bloemen, bakken bloemen, cadeaubonnen en serviesgoed dat ik spaar. En nog veel meer. Ontzettend
leuk, super!
Wie hebben er al die jaren de lessen gegeven?
Twee van mijn ooms, mijn vader en 2 externe krachten. In de jaren 80 werd het wat minder. Later
trok het weer wat aan. Toen kwam ik erbij en waren we samen. In 1993 kreeg mijn vader een
huidziekte. Is er een poos een vervanger geweest en vanaf 2001 doe ik het alleen.
Hebben jullie altijd zelf theorielessen gegeven?
Ja, want door de theorielessen heb al de eerste kennismaking met de leerlingen en je blijft ook op de
hoogte van de nieuwe regels. Ik geef hier lessen en ook aan huis bij mijn ouders in Nieuw Dordrecht.
Wat is er vooral veranderd in het geven van autorijlessen?
De eisen van het CBR zijn strenger geworden. Toen ik 27 jaar geleden begon was het voldoende als
je kon omgaan met het voertuig. Toen mocht je ook best wat langer voor een kruispunt blijven staan.
Nu wordt er vooral ook inzicht gevraagd van de leerlingen: kun je inhalen?, is er genoeg ruimte?,
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wacht je te lang?. Het theorie-examen is ook erg veranderd, je mag minder fouten maken en ook
daar zijn inzichtvragen bijgekomen. En natuurlijk dat je nu al mag beginnen op 16 en een half jarige
leeftijd. Ik was daar eerst een beetje sceptisch over maar het hangt af van hoe het kind is. Als ouder
moet je vooral inschatten of je kind eraan toe is. Of hij of zij zelfstandig en volwassen genoeg is om
het aan te kunnen. Is dat niet zo dan heeft iemand meer lessen nodig.
Wat is het gemiddelde aantal lessen dat mensen nodig hebben voor ze slagen?
Dat is erg verschillend en kun je eigenlijk niets over zeggen. Het hangt erg af van wat mensen al
praktisch kunnen. Ook zijn er steeds meer kinderen/leerlingen die iets hebben van autisme of ADHD
en dat werkt ook mee in het leerproces.
In welke auto’s werden de lessen gegeven?
Mijn vader is begonnen met Fiat en heeft daar jaren in gereden. Toen ging de Fiatgarage over op Seat
en werd het Seat en sinds vorig jaar rijd ik Audi. Ik wou wel eens een andere kleur maar kom toch
steeds weer terecht bij de kleur rood. Het is eigenlijk nu al mijn handelsmerkkleur geworden.
Heb je wel eens een ongeluk gehad tijdens een rijles? Zo ja hoe liep dit af?
Wel verschillende, meestal een aanrijding van achter en altijd door de schuld van een ander. Ik ben
een keer tijdens een les vanachter aangereden waarbij de auto total loss was. Ik zag het in de spiegel
aankomen. De mevrouw naast mij raakte bewusteloos en ik heb gezorgd dat alles werd geregeld. Ik
had toen niets maar de volgende dag kon ik bijna niet van bed komen, zat onder de blauwe plekken
en ik heb nog jaren last gehad van mijn rug.
Hoeveel mensen hebben door jullie hun rijbewijs gehaald?
Geen idee! De boekhouder vroeg er ook al naar. Ik zou het echt niet weten, door het vele lesgeven in
de beginjaren raak je dat overzicht kwijt. Als iemand ons nu groet dan zeggen de kinderen wel eens:
‘Oh, die heeft zeker rijles bij jouw gehad.’
Heb je nog leuke anekdotes?
Ja, genoeg. Maar ik beloof mijn leerlingen altijd dat wat er gebeurd en gezegd wordt in de auto ook
blijft in de auto. Ik heb genoeg leuke verhalen en beleef ook veel lol maar daar zeg ik niets over.
Heb je nog één of meerdere tips voor beginnende ‘coureurs’ en ervaren ‘coureurs’?
Voor beginnende ‘coureurs’: ga niet even met pa of ma rijden. Want er kan iets gebeuren waardoor
de leerling daarna veel meer gespannen bij mij in de auto stapt. Wat niet nodig hoeft te zijn. Ik heb
de mogelijkheden om in te grijpen en de kennis om iets goed aan te leren. Voor ervaren ‘coureurs’:
vanaf ongeveer 50 jaar kun je bij Veilig Verkeer een BROEM(Breed Overleg Ouderen en Mobiliteit) rit
maken waarbij je ogen worden gemeten, je reactietijd, je krijgt een theorietest en je gaat een stukje
rijden in je eigen auto. Je krijgt een aantal tips waarvan het de bedoeling is dat je zolang mogelijk
goed blijft autorijden. Ook is het belangrijk dat wanneer je merkt dat je ouders niet meer rijvaardig
zijn je dit ook uit en bespreekbaar maakt.
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Hoe lang ga je nog door met de rijschool?
Zolang als ik het leuk vind. Als ik met tegenzin in de auto zit dan moet ik gaan stoppen.
Dank je wel voor dit leuke gesprek en nogmaals van Harte Gefeliciteerd met dit jubileum.
GB

NIEUWS UIT DE TUIN…
Phlox paniculator. En kleur.
Één van de vele bekende vaste planten van vroeger al en die ik
zo’n dertig jaar geleden ook bij kwekerijen als Willemse, Bakker
en van Tubbergen via de catalogus kon bestellen. Bij deze e.a.
kwekerijen komen toch veel nieuwe planten vandaan. Ieder jaar
komen er door selectie weer mooiere en betere soorten bij en die
vinden ook hun weg naar de hovenier en tuincentra. En daar
worden vaste planten al bloeiend aangeboden als die er in de tuin
nog niet aan toe zijn. Er is steeds veel nieuws en moois op
plantengebied, ook voor op het balkon. Wat zie je al niet voor
mogelijkheden bij Praxis, AH, Formido, Lidl e.a. Maar waarom kom
ik eigenlijk op de Phlox. Wel
het is het een mooi compacte
bossige plant van ongeveer 60 cm hoogte en stevige
bloemstelen, wat mooi is voor in de vaas. En er zijn prachtige
kleuren bij. Nu is iets mooi vinden een heel persoonlijke kwestie
maar wat de plant extra heeft is de heerlijke geur die op meters
afstand te ruiken is. Zo heeft iedere plant of bloem wel iets
waardoor iemand ze wel of niet mooi vindt. Maar gewoon eens
bij een hovenier of tuincentrum rond kijken, kan iemand zomaar
op een idee brengen. Zo kun je met kleuren en vormen van
bloemen bijvoorbeeld een kille schaduwhoek een stuk gezelliger
maken. Of dat nu vaste planten, eenjarige, oranje of
kamerplanten zijn. Kijk eens wat effect bv. goudsbloemen, oranje
of roze knolbegonia’s en witte fuchsia’s op een schaduwplek
hebben. Dan doen kleuren soms wonderen.
De plant in de pot is een Phlox paniculator die zo ongeveer in juni september bloeit, maar zoals bij
veel planten heeft grond en standplaats ook zijn invloed op bloeitijd.
J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809
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Afgelopen 5 april hebben wij weer een groots Paasvuur gehad, gerealiseerd door SKW met hulp van
de jeugd!!!
De jeugd heeft 5 weken lang keihard gewerkt, om het paasvuur te realiseren.
Om 19.45 uur verzamelde de jeugd zich bij de Badde, waar ze een Palmpaasstokje kregen. Daarna
vertrokken ze in optocht, begeleid door de jongens die hebben meegeholpen het paasvuur op te
bouwen, richting de Paasbult nabij de waterzuivering. Deze begeleiders hadden een Fakkel om het
paasvuur aan te steken. Tevens waren er ook 2 leuke Paashazen aanwezig (bedankt Trijntje en
Gerda)
Om 20 uur werd het Paasvuur ontstoken!!!
Wij van SKW willen onze vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet en de sponsoren voor hun
bijdrage:
• Slagerij Meems
• Hakim Abdouni
• Cafetaria Rien Prinsen
• Mts Deuring
• De Badde
• Stal Vegter
• Mts Sikken
• Loonbedrijf Potze
• Mts Naber
• Loonbedrijf Horstman
• Gerrie Bos
• Spar
• J.A. Timmerman
• Loonbedrijf Groenwold
• Kamerling

V.l.n.r.: Milan, Jeffrey, Marcel, Jochem, Kevin, Mike,
Nick, Robin, Brendan, Thom, Bas, Lars, Remon en
Jeroen
Jongens die ontbreken zijn : Jasper, Stefan, Tom en Arjan
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PROTESTERENDE ALIKRUIKEN bij HERMAN DEN BLIJKER...
Enige tijd geleden bezochten mijn vrouw en ik restaurant "Las Palmas" van Herman den Blijker in
Rotterdam.
Gevestigd in de voormalige werkplaats van de vroegere Holland Amerika lijn in de haven naast het
prachtige hotel New York.
Om er in het weekend te kunnen dineren, moet je ruim van te voren bespreken.
Wij hadden gereserveerd voor een dinsdagavond, waardoor het iets makkelijker ging. Toch ook deze
avond weer volledig volgeboekt. De bar bij de ingang was dan ook al druk bezet met gasten, hopende
op een leeg komende tafel.
Een fantastisch complex. Groot ruim en helder. Een ruime open keuken met een verdeling in
voorgerechten, hoofdgerechten en dessert.
Bediening en koks waren talrijk aanwezig.
De tafeltjes stonden dicht tegen elkaar, zodat je gemakkelijk van het bord van de buren kon eten.
Maar dat mocht de pret niet drukken. Iedereen praatte en kakelde door elkaar en toch was het niet
storend. Zelfs achtergrond muziek was niet aanwezig.
Zeer prettige bediening. Al snel werden we gevraagd voor een aperitief. We namen een witte droge
huiswijn. Gemaakt van de druif “Chardonnay”.
Prettig drinkbaar en niets mis mee.
Ik heb de rode huiswijn ook nog even geprobeerd, maar die vond ik te vol en geprononceerd van
smaak. Niet geschikt als huiswijn voor een visrestaurant. Liever een frisse Beaujolais of een
Spätburgunder uit het Duitse Baden of van de Ahr. Maar dan wel op de juiste temperatuur. Ook in dit
toprestaurant merkte ik dat overal aan gedacht wil worden behalve aan de serveertemperatuur van
rode wijn. Waarom zo warm… Een wijn op een goede temperatuur van 17 graden is vele malen
lekkerder dan een broeisapje van 24 graden.
Daarbij een knapperig stokbroodje met extra virgine olijfolie uit Italië. Lekker dippen.
Naast ons zat een chique jong stelletje. Duidelijk was te merken dat de jongeman een goede eerste
indruk wou maken om zijn wonderschone tafelgenote. Als aperitief werd een mooie fles champagne
ontkurkt. Een leuk binnenkomertje voor 175 euro.
Tja, wat zal ik zegge.
Als voorgerecht pijlstaartinktvis stukjes en wadden garnaaltjes op toast.
Wie al eens inktvis gegeten heeft, weet dat dit vaak rubberig smaakt. Dit komt door een te lange bak
of kookwijze. Dit hapte echter lekker weg en heerlijk gekruid. De waddengarnaaltjes even geroken en
het ziltige geurde in je neus. Perfect. De smaak was hemels en het zou zonde zijn om hier een sausje
bij te nemen. Wat we dus ook niet gedaan hebben.
De tafel naast ons werd bezet door twee stelletjes, waarmee we nog veel beleefden vanavond.
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Onze serveerster was zoals het behoort te zijn. Niet opdringerig, maar op een hele leuke manier ons
uitleggen wat de bedoeling was. Sommige vissoorten waren niet aanwezig maar werden vervangen
door verse nieuwe aanvoer. Ze deed dit op vakkundige wijze en overtuigde ons dat we de juiste keus
gemaakt hadden. We bleven bij de witte huiswijn, want die smaakte gewoon lekker…
Ook heel fijn was om een stukje pijlstaart inktvis te dopen in de olijfolie die we met grof zeezout op
smaak hadden gebracht. De smaak werd daardoor nog delicater. Een sensatie voor de papillen.
Sardines en zeeduivel, daar gingen we voor.
In de loop der jaren heb ik al veel sardines gegeten. Gefrituurd in een Spaans café in Düsseldorf of
gegrild in een vissershaventje in Portugal.
Vaak een beetje droog en met een knapperig huidje. Heerlijk met een dikke laag verse groene
knoflook. Stokbrood en een liter wijn. Wat wil je nog meer.
Maar zoals in restaurant “las Palmas” was voor mij nieuw. Boterzacht en bijna te zuigen.
Lekker op smaak en geen bijsmaak van het vaak bittere kuit. Bijzonder.
De zeeduivel is een stevige witvis. Daar kun je nog op kauwen. Lekker, smaakvol gekruid en ook niks
mis mee.
Vanessa, onze serveerster zorgde dat onze wijnglazen gevuld bleven en had ook af en toe tijd voor
een praatje.
Aan de tafel naast ons kwam enige beroering. Op een grote schaal met ijs lagen diverse soorten
zeevruchten. Mosselen, oesters, garnalen en ook alikruiken
Alikruiken, de kleine eetbare zeeslakken in leuk gevormde schelpjes. Vroeger veel gezocht en
gegeten in Zeeland. In de rest van Nederland zijn ze niet zo bekend hoewel ze langs de hele kust
voorkomen.
Ze leven op strekdammen op de grens van eb en vloed. Het zijn leuk gedraaide zwarte schelpjes zo
groot als een knikker. Je gaat ze eerst koken en daarna worden de lekkernijtjes er met een speld eruit
gewipt.
Deze waren echter nog heel vers. Iedere keer als onze buren met een pin de slakjes eruit wilden
halen, kropen ze snel terug in de schelp.
Er werd met de schelpjes op de borden getikt om ze tevoorschijn te laten komen.
Echter geen resultaat. De gein sloeg toe en er werd een ware strijd gestreden om te slakjes te
vangen. Het mocht echter niet lukken. Serveerster erbij!
De dame naast ons zei, “Ik vind het fantastisch dat alles zo supervers geserveerd wordt, maar ze
moeten niet tegen gaan werken hoor”!
Zou de kok vergeten zijn ze te koken?? Wat een lol.
We hebben daarna nog een uurtje aan de bar gezeten om de bijzondere sfeer te proeven. Nog even
een glaasje port ter afsluiting van een plezierige avond. Ook hier echter weer het zelfde verhaal, dat
onze port te warm geserveerd werd. Ook port drink je licht gekoeld op 15 á 16 graden. Port blijft na
het openen langer houdbaar dan gewone wijn {dit door het hogere alcoholpercentage en suikers}
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maar het frisse gaat na een kleine week er toch wel af. Zet de aangebroken fles na gebruik rustig in
de koelkast. Dit is zeker gunstig van invloed op de houdbaarheid.
Al met al een prachtige avond, en de reis naar Rotterdam zeker waard.
Vineuze groet. Rien Prinsen...

TITAN-nieuws
Na een aantal thuiswedstrijden nu een aantal uitwedstrijden achter elkaar voor
TITAN.
Eerst de wedstrijd tegen het laag geklasseerde Sweel. Aanvankelijk gaat de
wedstrijd gelijk op en ontstaan er weinig kansen voor beide ploegen. Gaandeweg
de 1e helft ontstaat er een overwicht voor TITAN. Na een half uur slaat TITAN zijn
slag. Binnen twee minuten worden ook twee goals gemaakt en TITAN kan in een zetel gaan rusten. In
de 2e helft brengt Sweel de spanning nog even terug door tegen te scoren, maar TITAN herstelt al
snel de marge door de 3 – 1 te scoren. Alweer kunnen drie punten worden toegevoegd aan het
totaal.
Dan de wedstrijd in – en tegen Zuidlaren. In de thuiswedstrijd bleek dat al een lastige tegenstanders
en moesten de punten aan hen worden gelaten. Maar in deze wedstrijd was het TITAN die het heft in
handen nam en de 1 – 0 scoorde. Halverwege de 1e helft maakte Zuidlaren gelijk uit een vrij trap,
maar nog voor rust nam TITAN voor de 2e keer een voorsprong. Na rust was het andere koek.
Zuidlaren kwam beter uit de kleedkamer en dat resulteerde een kwartier voor tijd in de gelijkmaker.
Een juiste weergave van de verhoudingen op dat moment. Toch bleven de punten in Zuidlaren want
een vrije trap van zo’n 30 meter bleek te machtig voor TITAN, eindresultaat 3 – 2 verlies. Met nog
zeven wedstrijden te spelen moet nu de achtervolging op koploper Valthermond worden ingezet. De
eerstvolgende thuiswedstrijden zijn:
Zondag 12 april
Zondag 26 april

TITAN – Zwartemeerse Boys
TITAN – Musselkanaal

Aanvang: 14.00 uur
Aanvang: 14.00 uur

U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat!
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