De Streekbode - 27 maart 2014

Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137 7831 AJ Nieuw Weerdinge Tel: 522521
Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge Rek.nr 34.59.14.600 E-mail: streekbode@hetnet.nl
Klachten bezorging:
JRA Meursing Tel 522868

Jaargang 30

Inleveren kopij: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137
en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan"

Nummer: 15

27 maart 2014

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen.

TEAMS VOOR ZWEMMARATHON GEZOCHT!
Op zaterdag 21 juni aanstaande vindt alweer de jaarlijkse zwemmarathon plaats. De marathon start
om 10.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Met aansluitend de prijsuitreiking. Onder het motto
“zwemmen is gezond”, hopen wij dat er weer zoveel mogelijk teams mee doen aan deze sportieve en
gezellige strijd. Ook u kunt zich met een team aanmelden en meedoen. En we zijn nog op zoek naar
dames en heren ( vanaf 17 jaar) die de 2 van de 3 al bestaande teams komen versterken, en
uiteraard kan het jeugdteam ook altijd nog extra zwemmers gebruiken ( vanaf 12 jaar). Ook daarvoor
kunt u zich / kun jij je aan melden.
Elk team bestaat uit 9 personen en maximaal 3 reserves, minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar.
Elke deelnemer zwemt 20 minuten, daarna wordt er van zwemmer gewisseld. De kosten per
deelnemer bedragen € 5,00, af te dragen als team op de marathondag zelf. Hiervoor ontvangt elke
deelnemer een lunchpakket met fruit en een BBQ bon. Er kunnen maximaal 8 teams meedoen.
Maar we willen natuurlijk graag dat dit een plaatselijke activiteit voor Nieuw-Weerdinge is en blijft.
Dus voetbalelftal, tennisgroep, volleybalteam, vrienden- of oudergroep enz: verzamel een team, geef
u op en zwem mee!! Als u een team opgeeft, dan bestaat er de mogelijkheid om voor de marathon
te trainen na sluitingstijd van ons zwembad. Opgeven bij Francisca Minnaar 06-48761238 of per email: les-ciseaux@hotmail.com. Uiterlijke opgavedatum is 1 mei, dit i.v.m. de planning, training en
inroostering. We hopen dat er zo veel mogelijk teams van de gelegenheid gebruik maken om samen
sportief bezig te zijn en tegelijkertijd deze activiteit voor Nieuw-Weerdinge te behouden.
Er is deze dag ook weer van alles te beleven op het zwembadterrein: er is de hele dag muziek
verzorgd door LEVERSOUND, en ‘s middags worden er leuke activiteiten voor de kinderen
georganiseerd. En vanaf 16.00 kunt u genieten van een hapje en een drankje, want dan gaat de BBQ
aan.
Wij hopen op uw komst en hopelijk met een warm zonnetje erbij.
Organisatie zwemmarathon.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
30 maart
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
6 april
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
30 maart
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. van Norden
6 april
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
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

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 SandersStap. Tel. 06 18259308
Gezaagd brandhout € 20,-- per m³. 1 Houtkachel € 80,-Tel. 0628 562 678

Gezocht: Thuis gezocht voor lieve poes (Kitty),
wegens allergie moet zij weg! Tel. 0591 522 888

1 bureau, mahonie, solide €5; hp printer psc
2175, €5 ; fietsenrek, 7 fietsen, €7,50 ;
elektrische grasmaaier, zeer goed, €15 ;
fietsdrager, caravandissel 2 fietsen, €20; Tel.
522248 / 06 12513602
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GREPEN UIT HET VERLEDEN

Persturf.
Dit was een mengsel van verschillende soorten veen. Het veen werd via een jacobsladder
aangevoerd in een persmachine. Deze werd aangedreven door een locomobiel. In die persmachine
zat een wormwiel, die het veen zonder toevoeging van water mengde en samenperste. Het
samengeperste veen kwam uit de mond van de persmachine op een plank, daarna kwam de Beule in
actie, die met een snijmes het samengeperste veen in de juiste lengte sloeg.
Foto, links de Beule, midden de Plankonderschuiver en links de Plankafpakker.
Vraag: Wie zijn de drie arbeiders op deze foto?
Reactie 0591521703 B.B.

BEDANKT CARIN EN GONNY.
Tennisvereniging NITEC heeft van Carin Bosklopper en Gonny Brunia een donatie ontvangen. Deze
wordt besteed aan de jaarlijkse tennis aktiviteiten. Namens het bestuur en alle leden van Nitec
HARTELIJK DANK !!!
Bestuur NITEC.
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ABONNEMENTEN EN ZWEMLESSEN IN ZWEMBAD DE WIEKE
Hierbij geven we u informatie over de abonnementen, de
voorverkoop daarvan en over de betalingen van de
zwemlessen. De voorverkoopdagen 2014 voor abonnementen
en de inschrijvingen voor zwemlessen zijn op donderdagavond
3 april van 18.00 tot 20.00 uur en zaterdag 12 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. Gezinsabonnementen zijn alleen mogelijk
voor gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen. Per gezinsabonnement kunnen er maximaal 2
kinderen bijgeschreven worden. Voor “extra” kinderen in het gezin kan er een aanvullend
abonnement gelijktijdig met het gezinsabonnement gekocht worden.
Kosten abonnement in 2014:
gezinsabonnement (max. 2 kinderen)
extra kind(eren) p.p.
persoonlijk abonnement

in de voorverkoop
€ 90,00
€ 7,50
€ 55,00

daarna
€ 107,50
€ 10,00
€ 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 periode

•

geldige zwemleskaart (te ontvangen na betaling zwemlessen)

•

geldig abonnement

•

minimaal 5 jaar oud op 1 mei 2014

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 2014:
Zwemles A, 3 x per week 30 minuten: € 85,00
Zwemles B, 1 x per week 45 minuten: € 42,50
Zwemles C, 1 x per week 45 minuten: € 42,50
De betaling voor zwemles A, B of C geldt voor lessen gedurende het gehele seizoen 2014.
Het inschrijfformulier voor de abonnementen vindt u elders in deze Streekbode.
Voor eventuele vragen over bovenstaande kunt u tijdens de voorverkoopdagen bij ons terecht.

5

De Streekbode - 27 maart 2014

Voor nu wensen u een gezellige, actieve zomer toe.
Het bestuur van zwembad de Wieke:
Derk-Jan Smith, voorzitter
Anno Schimmel, algehele coördinatie
Carla Neef, vice-voorzitter
Gerard Hilgen, coördinatie activiteiten
Francisca Minnaar, secretaris Uinko Brouwer, coördinatie onderhoud
Jannet Hofman, penningmeester

RECLAMEBORDEN, “CLUB VAN 50” DEELNEMERS,
DONATEURS EN ACTIVITEITEN
Nog een maand en dan kan er (eindelijk!) weer gezwommen
worden in ons zwembad. Een zwembad dat we met elkaar in
stand proberen te houden: voor en door de inwoners, de
gebruikers en de bezoekers. Al enkele weken zijn de
voorbereidingen in het (groen)onderhoud aan de gang, daar waar mogelijk met inzet van vrijwilligers,
zowel jong als oud(er). Ook de beide voorverkoopdagen staan vast, zoals u elders in deze Streekbode
kunt lezen. En de voorbereidingen daarvoor zijn gereed, zoals de abonnementen, de
inschrijfformulieren voor de zwemlessen, de lijmstift voor de foto’s, het lamineerapparaat: we zijn er
klaar voor! De opening van het zwembadseizoen is op zaterdag 26 april om 13.00 uur, waarbij we u
allen uitnodigen om aanwezig te zijn, of een kijkje te komen nemen. Dit onder het genot van een
door het zwembad aangeboden kopje koffie of thee.
De nota’s voor de ondernemers met een reclamebord op het zwembadterrein zijn verzonden,
evenals de nota’s voor de “club van 50” deelnemers. Deze “club van 50” deelnemers zijn o.a.
personen, gezinnen, bedrijven, sportteams, enz. Ook u kunt als persoon, met uw gezin, uw familie,
het sportteam of sportploeg, de vriendengroep of uw bedrijf “club van 50” deelnemer worden.
De kosten hiervan zijn € 50,00 per jaar. Wilt u ook deelnemer worden, om zo het zwembad financieel
te steunen, dan vragen we u contact op te nemen met de penningmeester, of met één van de
overige bestuursleden, dit kan op één van de voorverkoopdagen. Of via het e-mailadres van het
zwembad (zwembaddewieke@live.nl) en gedurende het seizoen bij de kioskvrijwilliger. Dit geldt ook
voor ondernemers, die een reclamebord willen plaatsen. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met
u worden opgenomen. Want het zwembad is de financiële steun van de ondernemers met een
reclamebord en “club van 50” deelnemers hard nodig en we zijn deze ondernemers en deelnemers
dan ook zeer dankbaar voor hun bijdrage aan het in stand houden van het zwembad.
Ook hard nodig is de steun van alle donateurs van het zwembad. In mei zullen de donateurkaarten
weer door vrijwilligers bij deze donateurs aan huis worden bezorgd. Bent u nog geen donateur en
wilt u het zwembad steunen door donateur á € 10,00 per jaar te worden, dan kunt u dat aangeven
tijdens de voorverkoopdagen en gedurende het seizoen bij de kioskvrijwilliger. Nogmaals: het
zwembad is uw (financiële) steun hard nodig, om zo voor Nieuw-Weerdinge behouden te blijven.
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Wat betreft sommige activiteiten, daarvoor zijn de voorbereidingen in volle gang en kunnen we u
daarover al het volgende melden: gedurende de zeskamp, die door ‘t Koppeltje met medewerking
van zwembad de Wieke op zaterdag 31 mei wordt georganiseerd op het zwembadterrein, zal er de
gehele dag voor bezoekers geen gelegenheid zijn om gebruik te maken van het diepe bad.
Ook tijdens de zwemmarathon op zaterdag 21 juni is het diepe bad de gehele dag voor bezoekers
gesloten, evenals op vrijdag 27 juni tijdens het sponsorzwemmen van het Kleve project tussen 13.00
en 16.00 uur. Het instructiebad is op deze dagen wel beschikbaar (dit alleen op de normaal geldende
openingstijden). Het zwembadterrein is deze dagen vrij toegankelijk voor bezoekers, om zo zoveel
mogelijk toeschouwers de gelegenheid te geven de deelnemers aan te moedigen.
Teams die mee willen doen met de zeskamp kunnen voor opgave of meer informatie terecht bij ‘t
Koppeltje (www.t-koppeltje.nl). Teams die informatie over de zwemmarathon willen of mee willen
doen met de zwemmarathon (en hiervoor de gelegenheid krijgen om te trainen) kunnen contact
opnemen met Francisca Minnaar (les-ciseaux@hotmail.com).
U doet toch ook met uw/een team mee? We zien u graag!
Het bestuur van zwembad de Wieke
SPINNING VOOR KWF
In samenwerking met Sportcentrum Traction in Valthermond organiseert team Answer to Cancer op
zaterdag 29 maart a.s. een spinningmarathon. U bent van harte welkom om onder professionele
begeleiding één, twee, drie of vier uren mee te fietsen. De spinningmarathon staat in het teken van
Alpe d’HuZes, met de doelstelling om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.
We starten om 12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur een sessie.
Team Answer to Cancer neemt dit jaar deel aan Alpe d’HuZes. Het sportieve sponsorevenement vindt
dit jaar plaats op 5 juni op de beroemde Alpe d’Huez in Frankrijk. Op die dag zullen de deelnemers
tot maximaal zes keer de Alpe d’Huez beklimmen. Het team bestaat uit twee hardlopers, drie
wielrenners en begeleiding.
Vooraf aanmelden wordt aanbevolen. Inschrijven kan op www.teamatc.nl

JAN AAY VIJFDE OP GEWESTELIJK KAMPIOENSCHAP
Als district kampioen van de hoofdklasse Libre Drenthe-Oost
Groningen moest Jan Aay op 7, 8 en 9 maart bij de
biljartvereniging Phoenix in Groningen spelen voor het
gewestelijk kampioenschap Noord- Oost Nederland. Hij is daar
5e geworden met 6 punten en 8.216 gemiddeld. Gefeliciteerd!
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1.

Om de kas van onze vereniging te spekken zullen ook dit jaar
van dinsdag 8 april a.s. tot en met zaterdag 12 april a.s.
de leden van volleybalvereniging NIVOC
langs de deuren gaan voor de verkoop van droge worsten.
De prijs: € 2,- per worst.
Heeft u ons gemist?
U kunt de bestelling ook doorgeven
via tel.nr. 522206 (na 19.00 uur)

Wij rekenen
op u !!!
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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
alle 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 12 april as 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 (woon)accessoires door de
ouders gemaakt tijdens workshops op school, eigen gebakken knieperties, 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 12 april as tussen 11.00-14.00uur!
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

PAASMARKT PC BASISSCHOOL DE BENTETOP 2014
Voor bepaalde activiteiten wordt een kleine bijdrage gerekend
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IN GESPREK MET…… RIEN PRINSEN
Afgelopen februari was het 30 jaar geleden dat Rien en Edel
Prinsen hun cafetaria in Nieuw-Weerdinge zijn begonnen. Dit
jubileum zal op gepaste wijze worden gevierd. In Streekbode 12
werd dit jubileum al aangekondigd en werd er gestart met een
prijsvraag. Reden om eens een gesprekje aan te gaan met deze
Nieuw-Weerdinger ‘kroketspecialist’, die ook landelijk niet
onopgemerkt blijkt te zijn.
Waar komen jullie vandaan en waarom hebben jullie 30 jaar
geleden voor Nieuw-Weerdinge gekozen?
Ik kom oorspronkelijk uit Klazinaveen en mijn vrouw Edel komt hier vlak over de grens uit Duitsland.
Nadat ik 7 jaar in de Horeca in Groningen had gewerkt, wilde ik voor mezelf beginnen. Deze zaak
stond toen te koop.
Wat voor opleiding heb jij gedaan?
Ha, Ha, niet veel hoor! Lagere school en de ULO niet afgemaakt. Toen ik 15 jaar was ben ik van school
gegaan en ben matroos geworden. Daarna ben ik in de horeca gerold en toen heb ik al mijn
diploma’s gehaald. Café, hotel en restaurantpapieren, hygiëne en wijncertificaten. Maar mijn hart ligt
bij de cafetaria. Ik houd van de kleinschaligheid en leef tussen de producten. Ik ben niet geschikt om
te managen. Ik hou het graag simpel, maar wel met een hoge kwaliteit.
Ben jij de ´kroketspecialist’?
Ja, dat kan je wel zeggen. Niet om te pochen hoor, maar ik ben door de jaren heen steeds verfijnder
gaan werken met de producten, waarmee ik de kroketten maak. Zo gebruik ik hoogwaardig vlees van
Gerard en geen restafval. Wij trekken onze eigen bouillon, gebruiken molenbloem en roomboter. We
ontkomen er niet altijd aan, maar proberen zo veel mogelijk om producten te maken waarin geen
toevoegingen zitten die er niet in horen. We werken ambachtelijk en willen dat ook nog meer
uitbreiden. Voor al onze producten gebruiken we bijvoorbeeld zeezout. De klanten moeten wel wat
wennen aan bepaalde smaken, maar weten ook dat wij andere, niet ‘supermarkt’, kruiden gebruiken.
En daar werken we al jaren aan. Ik heb wel eens een klant gehad, doorgestuurd door dokter Kleve,
die allergisch was voor een bepaald product. ‘Eet maar een hamburger van Rien want daar zit geen
‘rommel’ door’.
Komen mensen speciaal bij jouw voor de zelfgemaakte producten en of wijn?
Ja, absoluut. De trend wordt en is ook dat mensen steeds bewuster omgaan met voedsel. Het is ons
streven om zoveel mogelijk te werken met eerlijke producten zonder toevoegingen.
Wat voor zelfgemaakte snacks verkopen jullie?
We hebben al 16 soorten kroketten ontwikkeld. Met de laatste drie hebben we wel een soort
schokgolf in Nederland veroorzaakt. De palingkroket, de beekridderkroket, met zalm uit Ijsland, de
Rendang kroket. En deze week de boerderijkroket, met daarin alles wat er rondloopt op een
boerderij, behalve paard. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook hamburgers, bamischijf, eierbal en
pindasaus. We gaan om half 12 open maar beginnen ‘s morgens om 7.30 uur om al onze producten
te maken. Ik maak de basis en Edel verwerkt het tot een eindproduct.

10

De Streekbode - 27 maart 2014

Zitten er nog nieuwe snacks in het vat?
Absoluut, dat gaat altijd door. We blijven ontwikkelen en leuke dingen doen. Pas werd ik nog
benaderd door een bedrijf dat koel verse biologische maaltijden verspreid, door heel Nederland, om
van hun Rendang (Indonesisch stoofvlees) gerecht een kroket te maken. De eerste partij mislukte
maar de tweede was goed. Heb ik ook in de zaak verkocht en gister nog was er iemand die vroeg of ik
die ‘rare’ kroket nog had.
Hoe komen die bedrijven bij jouw?
Op twitter vermelde ik dat ik een palingkroket ging ontwikkelen. Een palingrokerij las dit bericht en
vroeg of ik hen op de hoogte wilde houden. Dat heb ik gedaan en heb ook paling van hun gebruikt
voor de kroketten. Wilden ze later dat ik voor de groothandel deze kroketten ging maken.
Verschillende restaurants die paling van dit bedrijf krijgen wilden deze kroket. Nu zijn er meerdere
visboeren die mij volgen op twitter. Ongelooflijk. Die firma van de Rendang, uit Limburg, had dat
weer gelezen en stonden, na een toegestuurde foto,twee dagen later bij ons op de stoep om die
palingkroket te proeven. Waren onder de indruk en vroegen vervolgens of ik voor hen een kroket
wilde maken. Maar wij blijven klein en ambachtelijk en kunnen dat niet zijn als we grootschalig
moeten gaan werken met allerlei toevoegingen. En dan gaat de lol er voor mij ook af. Fabrikanten
komen speciaal langs bij ons om mijn kroketten in de gaten te houden en te proeven. Dat is wel leuk.
Toevallig belde er ook nog iemand van een landelijk vakblad, die binnenkort een interview met mij
wil over onze kroketten. Dat zijn natuurlijk wel leuke dingen.
Als er een Elfstedentocht komt dan maak jij dus een ‘Elfstedenkroket’?
Bij wijze van spreken wel ja. Ik heb wel eens een Drents Bommetje of een Brandblussertje gemaakt.
Een snack ter grote van een bitterbal waarin de scherpste peper die er bestaat was verwerkt. Dokter
Kleve heeft er eens één geproefd en volgens hem hoefden de dames niet meer bij hem om
anticonceptie te vragen maar werden aangeraden om eens per maand dit Brandblussertje te eten.
Dat zou voldoende zijn.
Wat waren de antwoorden op jullie jubileum prijsvraag? De prijswinnaars hebben inmiddels bericht
gehad en hun prijzen ontvangen. We hebben in de afgelopen 30 jaar 110 kilometer aan frikandellen
verkocht en 5 ton aan aardappelen. Ontwikkelde kroketten waren er 15 maar nu dus 16. We maken
ambachtelijke snacks en drinken het liefste wijn.
Maak je zelf ook wijn?
Nee, wijn maken dat is een vak apart. Het is een beroep. Ik weet wel veel van wijn, maar vind het ook
mooi om daarover te vertellen maar maak het zelf niet. Dat laat ik aan de wijnboer. Ik verbouw ook
niet mijn eigen aardappels voor de patat, dat laat ik aan de boer.
Ga je nog weer leuke stukjes schrijven voor de Streekbode?
Ja, lijkt me wel weer leuk en dat ga ik zeker ook weer oppakken. Die stukjes zullen dan gaan over
eten en drinken.
Wil je nog ergens op terug komen of anders iets kwijt?
Dat dit bedrijf al 30 jaar bestaat dat is een verdienste van mijn vrouw en mij. Ik kan het niet alleen, zij
kan het niet alleen. Alleen door de samenwerking van ons tweeën is dit ontstaan. Verder wil ik wel
vertellen dat ik plannen heb om een wijn te verkopen met een etiket dat betrekking heeft op NieuwWeerdinge en/of onze omgeving.
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Rien, dank je wel voor dit leuke en informatieve gesprek. Gefeliciteerd met jullie 30 jarig jubileum.
We wachten af welke nieuwe beroemde kroketten en etiketten er gaan komen! Nieuw-Weerdinge
wordt er maar weer mooi mee op de kaart gezet. Veel succes en plezier met de ontwikkelingen en
het schrijven van de stukjes hierover.
GB.
NIEUWS UIT DE TUIN….
Het plantje op de foto is Corydalis Lutea. Een heel vroeg, mooi lichtgeel bloeiend
plantje met rechtop staande bloemtrosjes. Het blad is fijn varenachtig en doet heel
teer aan. Het plantje staat met een dun fijn worteltje bijna los bovenop de grond.
Het is dan ook geen plant die het in wat ‘zwaardere’ grond wil doen, maar
humusachtige grond nodig heeft. Dan zaait het plantje zichzelf wel uit.
Dat wil zeggen, dat er na een bloeiende plant hier en daar spontaan
jonge plantjes op komen. Hij staat bij de vaste planten, maar zoals ik al
opmerkte, hij staat zo los op de grond dat hij vaak zomaar verdwijnt. Op
internet zijn heel wat Corydalis soorten te zien, maar dit plantje heeft zo’n mooie gele
kleur in deze tijd van het jaar, dat ik het nu even naar voren wilde halen. J. Aay
(eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809)

OPROEP SPORT EN ANDER NIEUWS!
Beste verenigingen en anderen, hebben jullie sportuitslagen, foto’s en/of andere leuke weetjes? Tip,
laat het Nieuw-Weerdinge (kosteloos) via de Streekbode weten.

TITAN-NIEUWS
Eerst kwam Gronitas op bezoek in Nieuw-Weerdinge. Beide ploegen zijn niet vrij
van degradatiezorgen, dus de belangen waren groot. TITAN begon goed aan de
wedstrijd en al na enkele minuten was de 1 – 0 voorsprong een feit. Halverwege
de eerste helft kreeg Gronitas wat meer grip op de wedstrijd maar tot grote
kansen leidde dit niet. Vlak voor rust profiteerde TITAN via een counter maximaal
en bracht de ruststand op 2 – 0. Toen TITAN kort na rust de 3 – 0 scoorde was de
wedstrijd gespeeld. Gronitas kwam vijf minuten voor tijd nog terug tot 3 – 1, maar dat was enkel nog
voor de statistieken.
Dan de uitwedstrijd tegen het hooggeplaatste Noordster uit Oude Pekela. In de eerste helft nam
TITAN brutaal een 1 – 0 voorsprong. Deze stand werd heel lang vastgehouden en er waren zelfs
kansjes op de 2 – 0. Echter toen Noordster een kwartier voor tijd op gelijke hoogte kwam stoomden
ze direct door. In het restant van de wedstrijd scoorden de Pekelders nog drie keer en TITAN moest
zonder punten weer naar huis. De eerstvolgende thuiswedstrijd is:
Zondag 13 april TITAN – Groninger Boys Aanvang: 14.00 uur
U bent van harte welkom op ons sport[park in Nieuw-Weerdinge!
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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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Voorverkoop abonnementen 2014
donderdag 3 april
zaterdag 12 april

van 18.00 - 20.00 uur
van 10.00 - 14.00 uur

Tevens kunt u op deze dag(en) uw zoon / dochter opgeven voor de zwemlessen.
Zwemlessen zijn alleen mogelijk in combinatie met een abonnement.
Gezinsabonnementen alleen mogelijk voor gezinsleden op hetzelfde huisadres.

Opening zwembad: zaterdag 26 april 2014 om 13.00 uur
voorverkoop

□ gezinsabonnement (max. 2 kinderen) €
□ extra kind(eren) p.p.
€
□ persoonlijk abonnement
€
□ ik geef mij op als (schoonmaak)vrijwilliger
(vanaf 3 jaar)

Tarieven zwemles A
2014
Tarieven zwemles B of zwemles C
2014

90,00

vanaf 27 april 2014

€ 107,50

7,50

€

10,00

55,00

€

65,00

€

85,00 voor het gehele seizoen

€

42,50 voor het gehele seizoen

Naam …………………………………………………….… Adres ……………………………….……….……………………….….
Postcode ……………………...…………….……….…. Woonplaats …………………….…….………….……………….….
Tel.nummer ………………….…………….…………… E-mail …….......................…….…………..………………….….
naam ouder / verzorger:

naam ouder / verzorger:

naam kind:

geb. datum:

naam kind:

geb. datum:

naam kind:

geb. datum:

naam kind:

geb. datum:

Datum: ………………………………….………….………….

Handtekening: ………………….…………….………………………….

Betaling dient contant, graag gepast, te geschieden bij inlevering van dit formulier, pinnen is niet mogelijk.
Zonder (pas)foto van elk gezinslid, voorzien van naam, worden formulieren niet in behandeling genomen
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Evenals vorig jaar willen wij weer een geraniumactie houden.
Wij leveren alleen op bestelling.
U kunt uw bestelling doorgeven aan
Harma Haan tel. 521983
en
Roelie van der Sluis tel. 522899.
U kunt uw bestelling doorgeven tot 14 april.
Uw bestelling wordt dan op 22 of 23 april thuis geleverd.
De geraniums kosten € 1,75 per stuk en 3 stuks voor € 5,-.

Jeugdraad Protestantse gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel
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