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PAASVUUR 2015
Zondag 5 april, 1e Paasdag, is het alweer zover.
SKW Nieuw-Weerdinge zal in samenwerking met Plaatselijk Belang het dorp weer met een vuurtje
verwarmen. De locatie van het paasvuur bevindt zich op dezelfde locatie als vorig jaar, aan het 1e
Kruisdiep, achter voormalig WCW caravans.
We zullen in de weer gaan om materiaal op te halen en u kunt zelf materiaal komen brengen.
Contactpersoon: Thom de Vries, tel. 06 21351219
Om 20.00 uur zal de bult worden aan gestoken. Tevens komt er een optocht voor de kinderen.

ZATERDAG 28 MAART: KLUSSENDAG BIJ ZWEMBAD DE WIEKE, KOMT U ONS HELPEN?
Op zaterdag 28 maart is er een “grote klussendag” bij
zwembad de Wieke. Op deze dag zullen er
verschillende (onderhoud)werkzaamheden
plaatsvinden, evenals een grote schoonmaak en
grote opruiming. Dit alles ter voorbereiding van het
nieuwe seizoen, dat op 2 mei begint.

Deze werkzaamheden, de schoonmaak, het opruimen, het startklaar maken voor het nieuwe seizoen;
dat kunnen we als vrijwillig bestuur natuurlijk niet alleen. Daar zijn we echt uw hulp bij nodig.
We hopen dan ook dat u ons komt helpen, om zo het zwembad en het zwembadterrein weer
helemaal gereed te maken voor het nieuwe seizoen. We rekenen op een grote opkomst, want zoals
er wordt gezegd: ‘vele handen maken licht werk’! De aanvang van de werkzaamheden is om 9 uur ’s
morgens, de koffie en thee zal klaar staan. Aanmelden is niet nodig, uw aanwezigheid en hulp is wel
zeer gewenst.
Kunnen we op uw hulp rekenen? We zien u heel graag op zaterdag 28 maart!
Het bestuur van zwembad de Wieke
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
29 maart
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
2 april
Plaats: Roswinkel
Tijd:
19.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Heilig Avondmaal
3 april
Plaats: Het Anker
Tijd:
19.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Goede Vrijdag
5 april
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
1e Paasdag
Baptisten gemeente de Open Poort:
29 maart
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Zijlstra
King’s Kids Paasfeest
Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar
Van 15.00 uur tot 17.00 uur
3 april
Plaats: de Open Poort
Tijd:
19.00 uur, voorganger: ds. Panneman
Avondmaaldienst
5 april
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
Pasen
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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: oud ijzer en metalen.
Wordt gratis afgehaald. Ook nemen we koelkasten
en diepvriezers mee, hier zijn wel kosten aan
verbonden, € 5,- per stuk.
Handelsonderneming Sanders-Stap.
Tel. 06 55808002 Bellen na 16.00 uur.

Gevonden vrijdag 13 maart
een verrekijker aan het Weerdingerkanaal n.z. ter
hoogte van nr. 70 (ongeveer).
Bel 0623187485
of mail gerdakaterbarg@hotmail.com

Gevraagd:
rommelmarktspullen, wij halen het gratis bij u op.
Tel. 521497 / 0681854837

1939 Oorlogsdreiging
Nederland probeert neutraal te blijven. We maken echter een
begin met grensbewaking. Deze bestaat uit het bouwen van
kazematten, de aanleg
van wegversperringen en
de bewaking van bruggen
in het grensgebied. In de eerste plaats de brug naar Roswinkel.
De verdedigers
Onder het toeziend oog van sergeant Platje worden de
verdedigingswerken aangelegd. Aan de bruggen zijn
springladingen bevestigd, toen de algehele mobilisatie werd
afgekondigd.
Dat was op 28 augustus 1939.
Reacties naar Gea Soer, tel: 521367,
email: vriessoerkpnmail.nl
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DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 4 april 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 4 april vanaf 20.00 uur in de Badde
Namens de Baddeswingers

O.B.S. ’T KOPPEL
• Aanmelding nieuwe leerlingen.
De aanmelding van nieuwe leerlingen voor het nieuwe schooljaar 2015 – 2016
graag zo spoedig mogelijk. Dit in verband met de organisatie voor het nieuwe
schooljaar.
Daarnaast kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken voor een rondleiding of
gesprek.
• Vooraankondiging Open Huis.
Op woensdag 1 april (geen grap) is het jaarlijkse Open Huis van het Openbaar
Onderwijs
in de gemeente Emmen. Wie een kijkje wil nemen in de school, in bedrijf, kan daarvoor
terecht van 9.00 uur – 12.00 uur.

UITJE ZONNEBLOEM
Dinsdag 10 maart hadden we een verrassingstocht
georganiseerd. Om tien uur zijn we uit Nieuw-Weerdinge
vertrokken, waar we via een toeristische route
naar Vledder gingen. Daar aangekomen wachtte ons een
drie gangen diner, heerlijk was dat. Daarna hadden we een
bingo wat erg in de smaak viel. In de pauze kregen we nog
een kop koffie of thee met wat lekkers erbij. Om vier uur
gingen we weer voldaan naar huis. Het was een geslaagde dag.
Vrijwilligers Zonnebloem afdeling Nieuw-Weerdinge

BEDANKT!
Wij willen iedereen bedanken, voor de eerste hulp, voor de vele kaarten, bloemen,
telefoontjes en bezoekjes na ons auto ongeluk.
Groeten Jantje Ensing, Remmelt en Betty Pepping

5

De Streekbode - 25 maart 2015

BADDE ACTIEF
Arie Vuyk was hier
Het bestuur van MFC De Badde
organiseerde op 7 maart jl. een
cabaretavond. Cabaretier en
conferencier Arie Vuyk was te
gast in MFC De Badde. Het
aanwezige publiek heeft genoten
van de prachtige teksten
waarmee een aantal actuele
zaken op zeer humoristische en
soms roerende wijze werden
gebracht. Zijn grote
vakmanschap en onuitputtende tekstvastheid zal de bezoekers nog lang heugen.
Je kunt wel zeggen, dat de thuisblijvers weer eens geen gelijk hebben gehad.
Samen met een collega werkt Arie aan een nieuwe show waarmee hij in 2016 op
tournee gaat. Hij heeft ons toegezegd ons van zijn vorderingen op de hoogte te
houden. Wij kijken er met grote verwachting belangstellend naar uit.

Bevrijdingsfeest
Op 11 april is het zeventig jaar geleden dat ons dorp werd bevrijd. Dit willen wij
natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. In samenwerking met Plaatselijk
Belang, de Werkgroep Historisch Nieuw-Weerdinge en de Brede School
organiseert De Badde een aantal activiteiten. Overdag is er een voorstelling
voor de kinderen en kunt een foto expositie in De Badde bezoeken.
De dag wordt feestelijk
afgesloten met een grandioos
optreden van Het Smartlappen
Trio uit Amsterdam en de
Soundmakers. De toegang
hiervoor is gratis en u kunt de
kaartjes afhalen aan de balie
van De Badde.

Op = Op en zonder kaartje geen toegang.
Het bestuur van De Badde
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NIEUWS UIT DE TUIN…
De Akelei (aquilegia) Waarom deze plant; Omdat ik dit een mooie vrolijk makende vaste plant vind,
die al in april kan beginnen te bloeien. De planten lopen al flink
uit, waardoor ik er een voorjaarsgevoel bij krijg.
De gedachte dat ze over korte tijd met blauw, wit, roze kleuren
zullen staan te bloeien ‘doet’ iets. En het is een sierlijke bloem
vind ik. De Akelei is een stevige plant met een dikke vlezige
wortel en voor de foto heb ik een plant uit de volle grond
gestoken. De bloemstelen zijn wat vertakt en staan vrij van
elkaar. Ze zijn van zo’n 30 tot 70 cm hoog, de bloemen zijn
enkel of dubbel en lang gespoord. Er komt gemakkelijk zaad
aan de planten en daar kunnen weer heel aparte bloemkleuren
en – vormen uit voortkomen. Een dankbare plant.
J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809)

TITAN-NIEUWS
Zoals we vorige keer schreven, is de spanning in de competitie volledig
terug na de overwinning op Valthermond. Daarna kwamen er twee
thuiswedstrijden achter elkaar. Eerst de onvervalste derby tegen CEC. Deze
wedstrijd en het mooie weer hadden honderden toeschouwers naar NieuwWeerdinge gelokt. De nummer 3 van de ranglijst probeerde TITAN met fel
en fysiek spel uit de wedstrijd te houden. In de 1e helft lukte dat ook goed
en kreeg CEC zelfs een paar kleine kansjes. Maar na rust sloeg TITAN toe. Als
snel in de 2e helft werd een voorsprong genomen. Toen TITAN halverwege de 2e helft ook nog de 2 –
0 scoorde was de wedstrijd gespeeld. Daarna de wedstrijd tegen Twedo. Ook Twedo probeerde
TITAN met mannelijk voetbal te bestrijden, maar dat konden ze slechts één helft volhouden. TITAN
was voetballend de betere ploeg en dat resulteerde al bij rust in een 1 – 0 voorsprong. Na rust werd
deze voorsprong vlot uitgebouwd naar 3 – 0. Twedo mocht via een strafschop nog iets terug doen,
maar het slotakkoord was weer voor TITAN. Een paar minuten voor het einde werd de 4 – 1
gescoord. TITAN beleeft een goede periode en de strijd om het kampioenschap lijkt er één te worden
tussen Valthermond en TITAN. De eerstvolgende thuiswedstrijd is:
Zondag 12 april TITAN – Zwartemeerse Boys Aanvang 14.00 uur
U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat!

7

De Streekbode - 25 maart 2015

Maandag 20 april 2015
en
Dinsdag 21 april 2015
komt

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

1 koek voor € 2,00
2 koeken voor € 3,50

U bent ook welkom van 18:00-20:00 om de koeken in de
sporthal te kopen!!!
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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 basisschool-leerlingen 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.
Vul onderstaande strook 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-mailadres invullen.
………………………………………………………………………………………………………………………
Opgavestrook voor 1 april invullen s.v.p.
Naam

groep

school

Tel:/e-mail
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Brede School activiteiten voor april
Onderbouw:
1 april, gr.1 t/m 4,
14 april, gr.1 t/m 4,
17 april, gr.1/2,

Cupcakes maken van 13.30-15.00 uur in de Badde
Verse sapjes en hapjes, van 15.30-16.30 uur in de Badde
Kleutervoorstelling: van 14.00-15.00 uur in de Badde

Bovenbouw:
2 april, gr.5 t/m 8,
7 april, gr 5/6,
8 april gr 5 t/m 8,
15 april,gr 5 t/m 8,
15 april,gr 5/6,
15 april, gr 7/8,
22 april, gr 5/6,
22 april, gr 7/8

Cupcakes maken van 15.30- 17.00 uur in de Badde
Verse sapjes en hapjes, van 15.30-16.30 uur in de Badde
Rugbyclinics van 13.30-14.30 uur op de velden van v.v. Weerdinge
Rugbyclinics van 13.30-14.30 uur op de velden van NWVV/Titan
Lekker gezond wokken, van 13.30-15.00 uur in de Badde
Lekker gezond wokken, van 15.30-17.00 uur in de Badde
Fietscross clinics, van 14.00-15.00 uur,Fietscrossbaan
Fietscross clinics, van 15.00-16.00 uur,Fietscrossbaa
Klazienaveen (zelf voor vervoer zorgen)

Let goed op je e-mail. Veranderingen en herinneringen gaan zo veel mogelijk via de mail.
Heb je geen e-mail adres dan krijg je een briefje. Heb je wel e-mail,maar hebt dat nog niet
doorgegeven, doe dat dan nog even. Het bespaart een hoop kosten. Daar kunnen we weer
iets leuks voor doen.
Gea Soer, tel:521367, e-mail: vriessoer@kpnmail.nl
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HALLO JONGENS EN MEISJES VAN DE BASISSCHOLEN EN PEUTERSPEELZALEN!

Op zondag 5 april organiseert het Sociaal Kultureel Werk Nieuw-Weerdinge een Paasvuur.
WAT IS DE BEDOELING?
Wij willen middels een gezamenlijke optocht richting het paasvuur lopen.
Kinderen krijgen dan een zelf gemaakt stokje mee.
De begeleiders lopen mee met een echte fakkel.
HOE LAAT BEGINNEN WE?
We willen om 19.45 uur vertrekken vanaf de Badde.
Er zijn geen kosten aan verbonden, wel is de deelname op eigen risico!!!
WANNEER OPGEVEN?
Je kunt je opgeven voor 27 maart a.s. door het ingevulde strookje in te leveren in de Badde.
Voor eventuele vragen kun je bellen naar.
Ilona de Groot
06-46128733.
Karin van Dijken
06-15439322.
Anja Klasens
06-50511752.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierbij geef ik me op voor de paasoptocht op 5 april.
Naam ……………………………………………….
Adres………………………………………………..

Groep ……
Tel nr. …....…

Handtekening ouder(s)/verzorger(s). ……………………………………………
Voor deze avond hebben we ook hulp nodig van ouder(s)/verzorger(s).
JA/NEE
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PAASMARKT PC BASISSCHOOL
DE BENTETOP 2015
Voor bepaalde activiteiten wordt een kleine bijdrage gerekend

BESTE DORPS- EN STREEKGENOTEN,
Al is er nog nauwelijks winter geweest, hij lijkt ook al weer voorbij…
De krokusjes piepen alweer boven het veld, dat is toch al teken dat ook Pasen er
weer aan komt…
Dat betekent….
Het is weer tijd voor de jaarlijkse Paasmarkt van PC Basisschool de Bentetop.
Op zaterdag 28 maart a.s. opent de school weer haar deuren voor jong en oud.
Centraal tijdens de Paasmarkt staan altijd de leuke activiteiten als eierrace,
blikgooien en sjoelen voor de kinderen.
Maar ook aan papa, mama, opa, oma of wie het maar leuk
vindt, is gedacht! Er mag weer gedraaid worden aan het
Rad van Fortuin.
Ook de knutselwerkjes van de kinderen worden getoond
en kunnen tegen een klein prijsje worden gekocht.
Uiteraard is er nog meer leuks; een boekenmarkt, een
markt van leuke accessoires door de ouders gemaakt
tijdens workshops op school, eigen gebakken cupcakes,
schminken en natuurlijk de verloting; wat de grote prijs
is, houden we nog even geheim!
Koffie, thee en limonade staan klaar, evenals een broodje knakworst!

Wij zien jullie graag zaterdag 28 maart a.s. tussen 11.00-13.00 uur!
Deze uitnodiging is voor alle kinderen van de Bentetop en hun familie, maar
natuurlijk ook voor alle andere belangstellenden!

De Activiteiten Commissie,
PC Basisschool de Bentetop
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Lezing Emslandkampen
door Pieter Albers.
Op vrijdag 27 maart 2015
hebben we
Pieter Albers uitgenodigd voor een lezing over de
verdwenen
Emslandkampen. Pieter
Albers heeft hier een boek
over
gesc
hrev
en.

Buitenmuur (artistieke reconstructie)
van voormalig Kamp Esterwegen

We nodigen u van harte uit om
deze lezing bij te wonen.
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De lezing is in de Badde en begint om 20.00 uur. De entree is
gratis.

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 werkgroep: ”Historisch Nieuw-Weerdinge”
houdt in de week van 7 t/m 10 april een
tentoonstelling in de Badde, over de oorlogsjaren.
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Örder van dienst veur de Karkdienst
Palmpasen 29 maart 2015
Roswinkel

Begun:
Veurganger:
Muzikaole metwarkers:
en mannenkwartet:

19.00 uur
Ds. E. Akkerman
Jorien en Henrieke Sikken
Quattro Voti
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