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GREPEN UIT HET VERLEDEN
Deze keer een foto van ongeveer 1920. Vijf oud Nieuw-Weerdingers zijn van plan te gaan toeren op
de fiets.
Zeker is dat Oomke Veen in het midden staat.
Verder staan er op Tjeerd, Ebel en Anne Harder en Onrust.
Wie weet ze nog op volgorde te zetten?
Reactie 521703 B.B.
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NIEUWS VAN BUURTVERENIGING NOOITGEDACHT
Lammie Wagenaar, 25 jaar bestuurslid.
Het is 25 jaar geleden, dat Lammie is toegetreden tot het
bestuur. Lammie heeft diverse functies in het bestuur
vervuld en heeft het altijd met plezier gedaan. Ze is nog
steeds actief binnen het bestuur en hopen dat ze nog vele
jaren iets voor ons kan betekenen.
Wij vonden dit wel een vermelding waard in de
Streekbode.
Tijdens een bestuursvergadering is ze door ons in het
zonnetje gezet. Hierbij willen wij Lammie nogmaals van
harte feliciteren.

NIEUWS VAN DE BENTETOP
Zomaar een greep uit wat we zoal doen.

Weet u:
•

Dat de entree toets van groep 7 erop zit?

•

Dat er weer volop gewerkt wordt in de moestuin van de kleuters?

•

Dat we een fantastisch insectenhotel hebben bij de kleuters?

•

Dat groep 8 druk bezig is geweest met het Kleve project?

•

Dat de moeders weer blij waren met de moederdag cadeautjes?

•

Dat de Koningsdag een groot succes was?

•

Dat bijna alle kinderen als Ot en Sien verkleed waren?

•

Dat er 4 juni sportdag is?

•

Dat de schoolreisjes er weer aan komen?

•

Dat groep 8 alweer aan het oefenen is voor de musical?

•

Dat alle informatie en foto’s weer te vinden zijn op: www.bentetop.nl ?
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
25 mei
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
29 mei
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Hemelvaart
1 juni
Plaats: Roswinkel
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
25 mei
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. Pot
1 juni
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. de Raaf
Heilig Avondmaal

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.
Voor nieuwe spullen kost een koopje € 3,- per artikel. Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.)
kosten € 5,-, met 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 18259308
Rommelmarkt!
Te Koop: Zware eiken keukentafel.
Zaterdag 24 mei van 10.00-17.00 uur
Kantine stoelen.
Weerdingerkanaal n.z. 129-130
Tel. 0591-522181
Te koop: Div. pvc hulpstukken Ø 110 en 125 mm.
Waterpompje.
Tel. 0591-522181

Te huur: minikraan en minishovel,
vanaf € 10,- per draaiuur.
Tel. 0613194189
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BEHOEFTE-ONDERZOEK ONDER DE JONGEREN
VAN 10 TOT EN MET 14 JAAR UIT NIEUW-WEERDINGE
Mijn naam is Luanca Hogenberg. Ik ben vierdejaars studente Creatieve Therapie Beeldend te Stenden
Leeuwarden. Momenteel ben ik bezig met een afstudeeronderzoek voor mijn minor aan Hogeschool
Windesheim te Zwolle.
Onder begeleiding van Sedna en in samenwerking met de verschillende andere instanties in NieuwWeerdinge, die zich bezighouden met het jongerenwerk, ga ik een behoefte-onderzoek uitvoeren
onder de jongeren van tien tot en met veertien jaar uit de groepen 7 en 8 van de basisschool en de
klassen 1 en 2 van de middelbare school. Door middel van vragenlijsten (enquêtes) zal ik de jongeren
vragen wat zij van Nieuw-Weerdinge vinden, welke activiteiten of cursussen zij graag georganiseerd
zouden zien en wat zij graag zouden willen dat er nog in Nieuw-Weerdinge komt qua voorzieningen.
Met de antwoorden van de jongeren zal ik uiteindelijk de verschillende instanties in NieuwWeerdinge een advies geven over wat zij mogelijk aan kunnen bieden aan de jongeren om in hun
behoeften te voorzien.
Ik zal zelf een aantal jongeren benaderen, waaronder de jongeren van groep 7 en 8 op beide
basisscholen in Nieuw-Weerdinge en de jongeren die vaak bij de Badde of bij de voetbalkooi te
vinden zijn. De komende tijd loop ik rond in Nieuw-Weerdinge en zal ik de vragenlijsten afnemen. Ik
hoop dat alle jongeren die ik benader, willen meedoen. Hoe meer jongeren mee doen, hoe beter!
Oproep aan de jongeren:
Ken jij of ben jij een jongere uit groep 7 of 8 of klas 1 of 2 en zou jij ook willen deelnemen aan mijn
onderzoek? Heb jij verbeterpunten voor ons dorp, of zou jij graag een keer een bepaald soort cursus
willen volgen die nu nog niet gegeven wordt? Grijp je kans en neem contact met mij op via mijn emailadres onder aan deze pagina. Graag hoor ik of je mee wilt doen voor 28 mei 2014.
De kinderen die meedoen aan het onderzoek zullen niet herkenbaar zijn in het uiteindelijke
onderzoeksverslag. Alle gegevens worden zover mogelijk geanonimiseerd zodat niet af te leiden is
wie wat heeft gezegd.
Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met mij op via mijn e-mailadres.
Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking!
Luanca Hogenberg

luanca.hogenberg@windesheim.nl
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NIEUWS UIT DE TUIN…
Nee, geen foto van de kikkervisjes. We zagen deze keer
niets van enige groei bij de vorige keer. Hier wel een foto
van een plant waar ik het al eerder over heb gehad. De
Arum Italicum, waar de vorige keer geen bloemen bij te zien
waren. Nu wel en ook nog een hele groep. Ze lijken ook
groter dan andere jaren. Hebben de “bijzondere”
weersomstandigheden hierop invloed gehad? Dat zou best
kunnen want er viel me een paar weken eerder nog iets op
bij deze planten. Zo ineens zag ik opvallend grote bloemen
in meerdere nog jonge zaailingplantjes van ongeveer 1 jaar.
Dit had ik nog niet eerder gezien en dacht dat er pas
bloemen kwamen in een paar jaar oude planten.
Ik vroeg me niet zo lang terug af hoe het bij de hortensia’s
zou gaan met wel of niet goed bloeien, omdat door het
vroege groeizame weer de bloemknoppen achterbleven bij
het snelgroeiende blad rond de knoppen. Toch zie ik nu bijna overal wel snelgroeiende
bloemschermen. Ze willen blijkbaar bloeien. Diverse niet afgedekte soorten fuchsia’s bloeien al op de
niet afgesnoeide takken van vorig jaar. Een situatie die nog niet eerder is voorgevallen. Bij de meeste
soorten is het boven de grond gedeelte echter gewoon afgestorven en bij die planten duurt het zeker
nog wel een maand voor ze gaan bloeien. Dat je vele soorten fuchsia’s gewoon in de tuin kan
overhouden dat kan ik al wel jaren laten zien. Daar zit ook een pluspunt bij. Als ze op hun plek blijven
staan dan krijg je een sterker wortelgestel en een grotere plant. Maar… de winters zijn ook wel even
anders als vroeger.
Een nadeel van het buiten weer op gang laten komen, is een aantasting door luizen, cicaden en
vervelende beestjes die het niet kunnen laten aan het sap in de groeipunten van de jonge scheuten
te zuigen. Hierdoor krijg je misvormingen en jonge knoppen vallen af en dus geen bloemen. Toch
spuiten….
Hierbij nog iets merkwaardigs: Ieder jaar weer blijken, ook bij
op elkaar lijkende fuchsia’s, sommige soorten ‘vatbaarder’
voor zuigen en vreterij dan andere en sommige soorten
hebben er weinig of geen last van. Is dat sap niet lekker.. of
van die andere juist wel… Ze maken wel een duidelijke keus.
Zoals luizen op rozenknoppen en zoals slakken gek zijn op
afrikaantjes en hosta’s. Ze moeten dat dan op afstand ruiken.
Maar ruikt een bij niet iets op honderden meters afstand…..
J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:
0591-521809)
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TEKEN-, KLEUR- EN SCHRIJFWEDSTRIJD
Het Kleve Project voor alle kinderen uit de dorpen Weerdinge, Roswinkel en Nieuw-Weerdinge.
Even voorstellen...
Het Kleve Project is bedoeld voor goep 8 van de twee basisscholen in Nieuw-Weerdinge,
met als rode draad respect en verdraagzaamheid in onze maatschappij.
Graag willen we doormiddel van deze kleur-, teken- en schrijfwedstrijd, ook alle kinderen /jongelui
kennis laten maken met dit unieke project.
Wat in 2002 begon als een geschenk van de inwoners van Nieuw-Weerdinge voor het 25-jarig
jubileum als huisarts, is inmiddels uitgegroeid naar een groot project om leerlingen van de
basisscholen in Nieuw-Weerdinge bewust te maken van het feit, dat wederzijds respect van en voor
mensen een groot goed is in onze huidige snel veranderende maatschappij. Voor het huidige
schooljaar 2013-2014 is het thema "Na pesten komt spijt". Kijk ook op: www.kleve-project.nl
Zuidenveld staat ook in het teken van saamhorigheid en respect voor mens, dier en natuur.
Pesten kun je misschien voorkomen, door mensen bij elkaar te brengen met dit soort initiatieven.
Hallo kinderen, jongeren uit Weerdinge, Roswinkel en Nieuw-Weerdinge.
Doe mee aan onze kleur-, teken- en schrijfwedstrijd.
De kleur- of teken wedstrijd is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van:
•

0 t/m 4 jaar

• 5 t/m 7 jaar
Je mag zelf een leuke tekening maken van je huisdier, dieren op de boerderij of bedenk zelf iets. De
tekeningen kunnen worden ingeleverd bij de peuterspeelzaal , Calimero of bij je basisschool. Zet op
de tekening duidelijk je naam, adres en leeftijd.
Voor de schrijfwedstrijd hebben we de volgende leeftijdindeling:
•

8 t/m 10 jaar

•

11 t/m 12 jaar

•

13 t/m 16 jaar

Maak een verhaal, gedicht, rap of lied over pesten en stuur het in voor 27 juni a.s.
naar: jdevries1956@kpnmail.nl of lever het voor deze datum in bij een van de basisscholen.
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Zorg dat je bijdrage is voorzien van je naam, adres en leeftijd.
De jury, bestaande uit leden van het Kleve comité gaat de gedichten, verhalen, rap of lied beoordelen
en op donderdag 10 juli worden de winnaars bekend gemaakt in de feesttent van het Zuidenveld aan
de Raiffeisenstraat.
De schrijver mag uiteraard het gedicht/verhaal voordragen.
Veel succes!!!
Groeten van het Kleve Comité

VIVA LA DONNA VERWENDAG BIJ HAARSTUDIO KLARIANKE
Ook dit jaar zullen wij met onze kapsalon voor de 7e 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 31 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)

FIETSEN IN DE FIETSENREKKEN/ ZESKAMP OP ZATERDAG 31 MEI
Het zwembadseizoen is nu enkele weken oud, onder zeer wisselende weersomstandigheden. Het is
warm en te koud geweest, met een stralend zonnetje en met fikse regenbuien. De zwemlessen zijn
sinds dinsdag 6 mei begonnen. Het rooster voor de
schoonmaakvrijwilligers is ingevuld met amper 34
vrijwilligers, die daarom elke 17 dagen “aan de bak”
moeten. Willen we een schoonmaakrooster van
eenmaal in de 4 weken ‘aan de bak” dan zijn daarvoor
nog 22 vrijwilligers nodig. Dus bij deze: meldt u aan, we
zijn u nodig! De kioskbezetting is gelukkig zo goed als
‘rond’.

7

De Streekbode - 22 mei 2014

Om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken vragen we u nogmaals om het volgende:
- Neem, om teleurstellingen te voorkomen, bij elk zwembadbezoek het abonnement mee en
laat
deze zien, niet alle kioskmedewerkers hebben inzage in de abonnementeninschrijf- formulieren.
- Afval hoort in de afvalbakken. Graag uw medewerking, door ook uw kinderen hierop te wijzen.
- Absoluut geen fietsen binnen de gele lijnen plaatsen. Deze fietsen kunnen worden verwijderd.
- Fietsen IN de daarvoor bestemde rekken plaatsen, niet ervoor. Alleen op deze manier kan er
optimaal gebruik worden gemaakt van alle fietsenrekken en is er minder kans op fietsschade.
Wat betreft het stallen van de fietsen: de praktijk laat helaas nog te vaak zien dat er nog steeds te
veel fietsen (schuin) voor de rekken geplaatst worden en dat de fietsen op deze manier te veel
onnodige ruimte innemen. Ook is door het schuine plaatsen van de fietsen voor de rekken de kans op
omstoten van andermans fietsen groter. Daarom graag de fietsen zoveel mogelijk IN de rekken
plaatsen en niet ervoor. Op deze manier blijft er zo veel mogelijk ruimte over om meer fietsen te
kunnen stallen. En is de kans op schade en vernielingen aan eigen en andermans fiets kleiner.
Waar vrijwilligers nu druk mee zijn is het rondbrengen van de donateurkaarten (á 10 euro) en het
benaderen van eventuele nieuwe donateurs. In deze maand zullen vrijwilligers gedurende enkele
weken bij u langs kunnen komen om uw donateurkaart af te geven. Dit uiteraard na ontvangst van 10
euro. Ook kunnen ze om een vrije gift vragen. Dit alles wordt uiteraard genoteerd.
Ondertussen wordt er alvast flink getraind voor de zwemmarathon op zaterdag 21 juni. Ook heeft de
Brede School ook dit jaar weer een duikcursus in het zwembad op hun activiteitenkalender staan. En
de sportdag van de basisscholen zal gedeeltelijk op het zwembadterrein plaatsvinden.
De eerstvolgende grote activiteit op het zwembadterrein is de Zeskamp, deze is op zaterdag 31 mei.
Deze Zeskamp wordt georganiseerd door activiteitencommissie ’t Koppeltje. Tijdens deze dag is de
toegang tot het zwembadterrein voor iedereen gratis. Zodat alle deelnemers aan de Zeskamp door
zo veel mogelijk mensen kunnen worden aangemoedigd. Het diepe bad is op deze dag gereserveerd
voor onderdelen van de Zeskamp en zal door bezoekers niet gebruikt kunnen worden. U bent van
harte welkom op zaterdag 31 mei tijdens de Zeskamp.
Het bestuur van zwembad de Wieke:
Derk-Jan Smith, voorzitter
Francisca Minnaar, secretaris
Jannet Hofman, penningmeester

Carla Neef, vice-voorzitter
Anno Schimmel, algehele coördinatie
Uinko Brouwer, coördinatie onderhoud
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Zaalvoetbaltoernooi jongeren 12 t/m 23 jaar Nieuw-Weerdinge groot succes!
Op woensdag 30 april hebben 40 jongeren deelgenomen aan het
zaalvoetbaltoernooi wat door de uitvoeringsgroep jongeren Nieuw-Weerdinge
en door de Brede School werd georganiseerd in de Mondenhal. In teams van
minimaal 5 tot maximaal 7 spelers werd vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur fanatiek
gestreden. Met als inzet de grote wisselbeker en natuurlijk niet onbelangrijk, de
eer en het respect van de andere jongeren.
De deelnemende teams bestonden uit deelnemers in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar. Deze teams
speelden allemaal een keer tegen elkaar waardoor er jongens van 14 tegen jongens van 20 jaar
uit kwamen. Verder floten de teams zelf de wedstrijden van elkaar wat prima geaccepteerd
werd door iedereen. Onder alle deelnemende teams had zich ook een damesteam opgegeven.
Erg leuk dat ook de dames graag wilden voetballen en er moet gezegd worden dat dit team zich
kranig heeft geweerd. Maar uiteindelijk ging de wisselbeker toch naar het jongensteam ‘One
Touch United’ wat zich tot aan het najaar kampioen zaalvoetbal van Nieuw-Weerdinge mag
noemen.
Al met al een erg leuke, actieve en met name
ook sportieve middag waarin de jongeren zich
van
hun positieve kant hebben laten zien. De
middag is vlekkeloos verlopen en is zeker voor
herhaling
vatbaar. In het najaar volgt er weer een
zaalvoetbaltoernooi en krijgen alle jongeren de
kans om
revanche te nemen op de winnaars.
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DATUM

:VRIJDAG 6 JUNI 2014

PLAATS

:SPORTHAL DE MONDENHAL

ZAAL OPEN :18.00 UUR
AANVANG :18.30 UUR
ENTREE

: € 2,kinderen basisschool vrij entree

UW ENTREEBEWIJS IS TEVENS EEN LOT WAARMEE U
EEN GEVULDE BOODSCHAPPENKRAT TER WAARDE
VAN € 50,- KUNT WINNEN!
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Maandag 16 juni 2014
en
Dinsdag 17 juni 2014
komt

Gymvereniging Amicitia
bij U aan de deur om
KOEKEN te verkopen.

1 koek voor € 2,2 koeken voor € 3,50
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2e Pinksterdag
9 juni

Voor het hele gezin
Start 12.30 uur Kantine Titan
Deelname is gratis
Het belooft weer een mooie tocht te worden.
Onderweg worden er spelletjes gedaan en moeten er opdrachten vervuld worden.
Natuurlijk ontbreken de hapjes en de drankjes niet.
Na afloop van de tocht worden de prijswinnaars bekendgemaakt en kan er nog even nagepraat worden
in de kantine.
Redenen genoeg om de fiets weer uit de schuur te halen en maandag 2de pinksterdag te gaan
deelnemen aan de fietstocht.
We rekenen op jullie.
Aktiviteitencommissie vvTitan/Roodwit
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Zaalvoetbaltoernooi jongeren 12 t/m 23 jaar Nieuw-Weerdinge groot succes!
Op woensdag 30 april hebben 40 jongeren deelgenomen aan het
zaalvoetbaltoernooi wat door de uitvoeringsgroep jongeren Nieuw-Weerdinge
en door de Brede School werd georganiseerd in de Mondenhal. In teams van
minimaal 5 tot maximaal 7 spelers werd vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur fanatiek
gestreden. Met als inzet de grote wisselbeker en natuurlijk niet onbelangrijk, de
eer en het respect van de andere jongeren.
De deelnemende teams bestonden uit deelnemers in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar. Deze teams
speelden allemaal een keer tegen elkaar waardoor er jongens van 14 tegen jongens van 20 jaar
uit kwamen. Verder floten de teams zelf de wedstrijden van elkaar wat prima geaccepteerd
werd door iedereen. Onder alle deelnemende teams had zich ook een damesteam opgegeven.
Erg leuk dat ook de dames graag wilden voetballen en er moet gezegd worden dat dit team zich
kranig heeft geweerd. Maar uiteindelijk ging de wisselbeker toch naar het jongensteam ‘One
Touch United’ wat zich tot aan het najaar kampioen zaalvoetbal van Nieuw-Weerdinge mag
noemen.
Al met al een erg leuke, actieve en met name
ook sportieve middag waarin de jongeren zich
van
hun positieve kant hebben laten zien. De
middag is vlekkeloos verlopen en is zeker voor
herhaling
vatbaar. In het najaar volgt er weer een
zaalvoetbaltoernooi en krijgen alle jongeren de
kans om
revanche te nemen op de winnaars.

Team One Touch United bestond uit: Nemanja, Drazen, Marco, Peter, Perry en Rick
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