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EETTAFELPTOJECT NIEUW WEERDINGE
We zijn al een jaar aan het koken en eten op de donderdag in de Badde. En sinds kort ook op de
dinsdag, het zijn gezellige uurtjes waarbij lekker gegeten wordt en heel wat afgekletst. Onze doel
groep zijn ouderen en of eenzame bewoners van ons dorp alleenstaanden of echtpaar maakt niet uit.
De dames die koken hebben er allemaal veel schik in. Alleen kunnen de groepen nog wel wat
uitgebreid worden. Dus hebt u zin om eens een keertje mee te eten kom gerust langs. Graag op de
maandag voor 12.00 uur bellen voor de dinsdag. En dinsdags aanmelden voor de donderdag. U kunt
naar de Badde bellen 0591-521733 om u aan te melden.
Mocht u echter eerst meer informatie
wensen, of wilt u dat er even iemand langs
komt. Mag u Janny Regts 0591-522310
bellen, dan krijgt u alle informatie die u
wenst. Wij zien u graag verschijnen. Het
eettafel project team.

KOEKACTIE GYMVERENIGING AMICITIA
Op maandag 9 april en dinsdag 10 april komen onze
leden weer bij u aan de deur voor de jaarlijkse
KOEKACTIE!!!
U kunt onze vereniging een steuntje in de rug geven door heerlijke oudewijvenkoeken te kopen van
onze enthousiaste leden. De koeken worden weer geleverd door bakkerij Muntinga en zijn heerlijk
vers! Ze kosten slechts €2,00 per stuk en u koopt 2 stuks voor € 3,50.
U mag uw bestelling ook van te voren alvast doorgeven zodat u verzekerd bent van de heerlijke
koeken. U kunt uw bestelling telefonisch doorgeven aan onze voorzitter Mirian de Boer op nummer:
06-37402425 Tevens kunt u ze ook zelf komen halen in de sporthal op de verkoopdagen
van 17.30 uur tot 20.00 uur
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
29 Maart
Plaats: Het Anker
Tijd: 19.30 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten, Witte Donderdag,
viering Heilig Avondmaal
30 Maart
Plaats: Roswinkel
Tijd: 19.30 uur, voorganger Ds. P. A. van Elten, Goede Vrijdag
1 April
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P. A. van Elten, Eerste Paasdag met medewerking van het Samen
op Weg koor.
8 April
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P. A. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
30 Maart
Plaats: De Open Poort
Tijd: 19.00 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Goede Vrijdag, Avondmaalsdienst
1 April
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Eerste Paasdag
8 April
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema
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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.
Bellen na 16.00 uur. Handelsonderneming Sanders-Stap.
Tel: 06 55808002

NITEC NIEUWS
Vanaf begin maart zijn bestuur en
leden van Nitec met man en
macht druk bezig geweest met de
voorbereidingen van het nieuwe
seizoen. Voordat er getennist kan worden moet er namelijk
veel gebeuren, zoals blad en onkruid verwijderen van de banen
en het terrein, nieuw gravel op de banen krooien, verspreiden
en egaliseren en....heel veel rollen en slepen. Dat laatste kan
tegenwoordig gelukkig met behulp van een zitmaaier. Verder is
de oude dode coniferenhaag eruit gehaald en is de kantine
onderworpen aan een grote schoonmaak. Voorts is de
overkapping voorzien van rails zodat die, indien gewenst, kan worden dicht gemaakt met doorzichtig
tentdoek.
Het bestuur is iedereen dan ook heel dankbaar voor zijn/haar inzet en hulp om op 2 april, tweede
paasdag, ons openingstoernooi te kunnen
houden.
Iedereen, "jong en oud", kan hieraan
vrijblijvend mee doen! Gepast schoeisel is
verplicht, dat wil zeggen sportschoenen
zonder grof profiel. Lijkt het je leuk om
mee te doen op 2 april? Meld je dan voor
vrijdag 30 maart aan bij Lucy Bosklopper,
telefoon 06- 50 5000 84. Graag tot ziens op
2 april!
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ONTDEK HET PLEKJE
Deze foto is gemaakt voor de winkel van Jan Tiems, het is het
een deel van de spoorrails die doorloopt tot achter in de
werkplaats. Het is een overblijfsel van de vroegere boomzagerij.
Het wordt nu gebruikt voor transport met de lorrie om
materialen naar binnen te brengen. Drie van vier opgaven
waren juist. Dank jullie wel voor de reacties. Uit de goede
inzenders is Erna van der Laan als winnares uit de bus
gekomen. De tegoedbon is af te halen op het onderstaande
adres.

Waar is de hiernaast staande foto gemaakt? De meest
juiste omschrijvingen dingen mee voor kans op een droge
worst gemaakt door onze slagers. Succes.
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z.
122, tel: 0591-522091.

NIEUW !!!! NIEUW !!!! NIEUW !!!!
Boerderijautomaat 7 dagen per week open
Aardappelen, eieren, uien.

Jan Staats Aardappelen - Roswinkelerstraat 42 - Roswinkel - 06 11107873
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PLAATSING HERINNERINGSBORD LOST WINGS SIEPELVEEN

In de nacht van 22 op 23 mei stortte in Nieuw-Weerdinge een vliegtuig neer. Het maakte deel uit van
het 83ste squadron van de RAF, de Engelse luchtmacht. De bommenwerper was op weg naar
Brunswijk in Duitsland. Het vliegtuig is in de lucht geëxplodeerd en kwam in stukken naar beneden.
Het grootste deel kwam terecht op de landerijen van de landbouwers Oostingh en Moorlag in de
buurt op de hoek 2e Kruisdiep en Siepelveenwijk.
Drie van de zeven bemanningsleden hebben de crash overleefd en zijn door de Duitse Wehrmacht
gearresteerd.

De Stichting Historisch Nieuw-Weerdinge, Plaatselijk Belang en de buurtvereniging Siepelveen gaan
een bord plaatsen ter nagedachtenis aan de crash en de daarbij omgekomen bemanningsleden.
Dit bord wordt, samen met de kinderen van groep 8 onthuld. Dit gaat gebeuren op woensdag 11 april
aanstaande. Dit is de dag waarop Nieuw-Weerdinge in 1945 werd bevrijd van de Duitse bezetters.
Op de beide basisscholen in ons dorp zijn de kinderen van groep 8 middels een lesbrief geïnformeerd
over de crash.
Zij komen op 11 april samen met andere genodigden naar de Badde, om met ooggetuigen te praten
wat er destijds allemaal gebeurde. Aansluitend gaat het gezelschap naar de Siepelveenwijk om het
bord te onthullen.
Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom om de bijeenkomst en de onthulling bij te
komen wonen. De bijeenkomst begint om 10.30 uur in de Badde.
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IN GESPREK MET……FABIENNE VAN DER SLUIS
Dit interview kon natuurlijk niet uitblijven want wij hebben
een enorm zangtalent in ons midden. Voor wie het wellicht
gemist heeft, Fabienne was afgelopen vrijdagavond 23
maart te zien op tv bij RTL 4, jawel…., in het programma:
The Voice Kids. Hoe gaaf is dat? Natuurlijk zijn wij vreselijk
benieuwd naar hoe dat allemaal gaat in TV land en hoe het
zo gekomen is dat zo’n nuchtere Nieuw- Weerdingse meid
daar op het podium terecht is gekomen. Een gesprek met
Fabienne en haar moeder Auktje Bosklopper.
Zo, wat ontzettend leuk zeg dat jij mee mocht doen aan
deze Blind Auditions, hoe is dat zo gekomen? ‘
Mijn stiefzus Ivana heeft mij stiekem opgegeven. Ze heeft
een filmpje waarop ik aan het zingen ben opgestuurd. We
werden op enig moment opgebeld met de vraag of ik
auditie wilde doen. Na veel voorrondes mocht ik mee doen aan de Blind Auditions.’
Waarom heeft ze jou opgegeven? ‘
Zij vindt dat ik mooi kan zingen.’ Moeder Auktje vult aan: ‘Ze volgt al bijna drie jaar zangles in Emmen
bij Vocal Music. Dit zijn privélessen van drie kwartier. Zelf zou ze zich nooit hebben opgegeven.’ ‘Ik
heb nog nooit opgetreden, laat staan aan een talentenjacht meegedaan. Veel te eng.’
Waarom hou je van zingen?
‘Dat weet ik eigenlijk niet, ik vind het gewoon leuk om te doen. Het zit in mij en geeft me een goed
gevoel. Ik ben eigenlijk de hele dag wel aan het zingen. Auktje vult aan: ’Ik zeg vaak genoeg van, nu
maar even niet, we gaan nu eten’. Ha, ha.’
Wat zing je dan zoal?
‘Ik zing vooral Engelse popliedjes.’
Hoeveel kinderen deden er mee aan deze Blind Auditions?
Auktje vertelt: ‘Na veel voorrondes, waar zo’n vierduizend kinderen aan mee hebben gedaan, zijn er
81 kinderen geplaatst voor de Blind Auditions in de studio’s in Hilversum.’
Was je ook zenuwachtig? Het leek namelijk niet zo, je stond er zo cool. Heel zelfverzekerd knikte je
dat de muziek kon worden gestart.
’ ‘Van te voren niet, maar toen ik begon met zingen werd ik wel zenuwachtig. Ze hadden ook verteld
dat ik zelf moest aangeven dat de muziek kon worden gestart. Ik heb ook nog even gekeken naar het
aquarium. Zo noemen ze dat waar de familie achter het glas staat. Tijdens het zingen kon je wel
horen dat ik zenuwachtig was.’ Auktje vult aan: ‘Ik was super zenuwachtig, veel meer dan Fabienne.
En ook super trots natuurlijk.’
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En toen mocht je optreden voor Ali B, Ilse de Lange, Douwe Bob en Marco Borsato. We hebben het
gezien, Ali B en Ilse de Lange hebben voor je gedraaid. Hoe cool was dat?
‘Dat was super natuurlijk. Van te voren had ik ook gehoopt dat zij zouden draaien.’
Wat een super leuk commentaar kreeg je van Ilse de Lange en Ali B. Je hebt gekozen voor Ilse de
Lange, waarom?
‘Dat had ik van te voren ook al bedacht. Bij Ilse heb ik het beste gevoel. Auktje vult aan: Ilse wist ook
meteen al goed te verwoorden hoe Fabienne erin stond.’
Hoe is Ilse de Lange in het echt?
‘Ze is ontzettend lief en geeft goede tips en aanwijzingen. Ik heb een erg leuk kettinkje van haar
gekregen. Er hangt een plectrum aan met daarin ‘team Ilse’ gegraveerd, en een hartje en een
gitaartje.’
Heb je veel vrienden gemaakt?
‘Ja, heel veel. We zijn meer vrienden dan concurrenten van elkaar. Ik heb een ontzettend leuke tijd
gehad. We gaan nog een heel weekend naar Parijs met alle deelnemers en ouders. Super leuk! Het
hele avontuur is ontzettend mooi. Ik heb veel geleerd, vooral ook over performen.’
Hoe gaat het nu verder?
‘De opnames zijn al een tijdje geleden geweest. Ik kan en mag er bijna niets over vertellen. Wat we
wel kunnen vertellen is dat de finale op 20 april is en live wordt uitgezonden. Er zitten nu 12 kinderen
in het team van Ilse, waarvan er uiteindelijk 4 overblijven. Die 4 doen een Sing-off. Van iedere coach
gaat er één kandidaat naar de finale.’
Wil je nog iets toevoegen?
‘Wat ik vooral ook geleerd heb is dat je kunt gaan voor iets dat je graag wilt of goed kunt. Mijn
stiefzus Ivana heeft mij eigenlijk geholpen over een drempel te stappen. Ik ga nu voor het eerst
meedoen aan een talentenjacht op school samen met vriendinnen. Dat vind ik veel spannender
omdat ik daar de mensen allemaal ken.’
Fabienne en Auktje: dank jullie wel voor dit leuke gesprek.
We zijn natuurlijk nu al reuze trots op je, maar nog meer reuze
benieuwd naar hoe het in de volgende ronde met jou gaat. Aan Ilse de
Lange zal het niet liggen: ‘Ik heb er zin in, ga jou helpen
zelfverzekerder te zijn. Wij gaan
mensen doen verbazen in de Battles.’
Spannend!
Dus iedereen kijken, vrijdagavond, RTL
4, 20.30 uur, The Voice of Nieuw
Weerdinge, Fabienne van der Sluis.
GB
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VUL DE ENQUETE IN EN MAAK KANS OP EEN BOODSCHAPPENPAKKET
TER WAARDE VAN MAAR LIEFST €100,-!
Vanuit Nieuw-Weerdinge Gezond zijn we erg benieuwd naar de mening
van inwoners als het gaat om het onderwerp gezondheid. Hiervoor
hebben we een korte enquête gemaakt voor alle inwoners van NieuwWeerdinge.
Iedereen die voor 1 april de enquête heeft ingevuld maakt dus kan op dit boodschappenpakket
medemogelijk gemaakt door de Foodmarket en plaatselijk belang!
Voor de enquête: Ga naar de onderstaande link of scan de QR-code.
https://goo.gl/forms/0CxTofw3Fg2dQDrF3

Liever ouderwets op papier? U kunt ook de onderstaande
vragen beantwoorden en dit inleveren in brievenbus 12
in de Badde. Graag inleveren vóór 3 april. Vragen:
1. Wat is uw naam?
2. Wat is uw leeftijd?
3. Wat is uw gezinssamenstelling?
4. Kent u Nieuw-Weerdinge Gezond? Zo ja, waarvan?
5. Wat vindt u positief in het dorp op het gebied van gezondheid en
bewegen?
6. Waar heeft u behoefte aan in het dorp op het gebied van gezondheid en bewegen?
7. Bent u bereid ons daarbij te helpen en op wat voor manier?
8. Wilt u nog iets kwijt of heeft u nog ideeën welke niet aanbod zijn geweest tijdens de
vragen?
Groeten, Team Nieuw-Weerdinge Gezond
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SPOOKTOCHT
SOCIAAL KULTUREEL WERK
Op 9 maart jongstleden hebben Elzo, Elwin,
Perry en Koenie Poede, in samenwerking met het SKW een spooktocht georganiseerd. Dit was zeer
succesvol en we hopen het volgend jaar weer te kunnen organiseren. Spoken Martin, Auke, Arjan,
Jeroen, Jasper, Jannes, Eric, Stefan, Ernst-Jan, Remon, Milan en Daniel Bedankt voor jullie inzet, het
was super !!!
Slagerij Meems en Dijkstra, bedankt voor de hapjes en vleesprijzen. Piet de Groot voor het maken
van de snert en Grietje en onze eigen vrijwilligers van de soos, bedankt voor jullie inzet achter de bar.
Martin Santing muziek was ook weer top geregeld.

PAASVUUR OPTOCHT 1 APRIL SKW
Als je zondag op 1e paasdag mee wilt lopen in de optocht richting het paasvuur, dan moet je je even
opgeven.
De optocht begint tegen 19.15 uur.
Graag iets eerder aanwezig zijn ivm een traktatie. Onderstaande strookje inleveren in brievenbus
nummer 3 in de Badde.

Ik geef mij op voor de optocht.
Naam:
Leeftijd:
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Weerdingerkanaal nz 64
Aanvankelijk zat Sale van Veen in dit pand met een winkel in huishoudelijke artikelen. Daarna had
Romkje Blok hier haar winkel in wol en kleinvakartikelen. Er was tevens een breierij gevestigd.
Weerdingerkanaal nz 60
De heer Hilberts had in dit brughuis een kruidenierszaak, waarna Jan Niemeijer er zijn winkel had. Hij
verkocht textiel en alle voorkomende confectie.
Weerdingerkanaal nz 55
Gerrit Jager had hier zijn aannemersbedrijf. Het bedrijf werd later voortgezet door zijn zoon Anne.
Daarna werd dit pand gebruik door Lammert Stenekes, die er een autoherstelbedrijf runde
Weerdingerkanaal nz 48
Jarenlang was dit het bedrijf van Albert Schokkenbroek die er een garage had. Later ook al weer
jarenlang de plek van garage Tjeerdsma. Daarvoor was het in gebruik bij de gebr. Job en Hendrik
Dokter, die er een dorsbedrijf hadden en kachels verkochten. Nu zit siermederij van der Heide op
deze plek.
Weerdingerkanaal nz 47(A+B)
Dit is het uitermate fraai uitgevoerde dubbel pand waar R. Dost met
twee zaken gevestigd was. Aan de ene kant met een textielzaak en
aan de andere kant een kruidenierszaak. Later waren hier nog
gevestigd van Klinken met een schoenmakerij en G. Huising nam de
kruidenierszaak over van Dost. Daarna was er de kapsalon van Grietje
Drenth en de familie Breider had er een drogisterij en pedicuresalon

Weerdingerkanaal nz 46
G. Niemeijer had hier zijn zaak in papierwaren
Weerdingerkanaal nz 43
Als er iets te smeden viel, kon je op dit adres
terecht bij smid Meijer. Thans is het een van de
panden waaruit Goeree opereert.
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ACTIEVE OUDERS VOOR NL DOET OP DE BENTETOP
Aanleg van een schoolmoestuin en opknapbeurt van het
kleuterplein
Met veel enthousiasme stak op zaterdag 10
maart een groep ouders en leerkrachten de
handen uit de mouwen op de Bentetop! Er
werd hard gewerkt aan het opknappen van de
schoolmoestuin. De school heeft daardoor een
schitterende plek voor kinderen om het
groeien van groente en fruit van heel dichtbij
mee te maken. Bovendien zijn de kinderen
doordat ze zelf aan de slag zullen gaan, echt
actief betrokken bij de natuur. Een prachtige manier van leren, volgens het team van de Bentetop.
Een subsidie van NL doet maakte het mogelijk voor de school om een kas
aan te schaffen waarin o.a. aardbeien en tomaten gekweekt kunnen
worden.
Er is ook plek voor twee wilgentenen speelhuisjes die binnenkort
geplaatst gaan worden. Daarnaast komt er een nieuwe schommel voor de
kinderen. Al met al is dit een geweldige boost van het kleuterplein van de
school. De kinderen zullen er komend voorjaar en de zomer naar
hartelust van kunnen gaan genieten!
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Titan Nieuwsbrief
Na twee verkoopavonden in de kantine zijn alle kaarten voor het Titan feest
uitverkocht! Zaterdagavond 7 april mogen ongeveer 200 toeschouwers genieten
van muziek, toneel en dans onder het genot van een hapje en een drankje. Wel
zijn er voor vrijdagavond nog enkele kaarten beschikbaar voor de Verassings
Bingo. Deze kosten in de voorverkoop € 12,50 en aan de tent € 15,-. Deze kaarten
zijn te bestellen in de kantine.
Daarnaast komt Titan binnenkort langs uw deur voor de jaarlijkse verloting. De loten kosten € 0,50
per stuk en de opbrengst komt volledig ten goede aan de vereniging. Verder in deze nieuwsbrief de
wedstrijdverslagen van Nwvv/Titan Dames 1 en Titan 1 maar eerst een mededeling..
Vanuit het jeugdbestuur:
Buiten de trainingen en wedstrijden om wordt er door de jeugd veelvuldig gebruik gemaakt van onze
velden. Dit juichen wij als vereniging alleen maar toe! Echter is het wel zaak dat er geen lege flesjes
en met name blikjes achterblijven op het veld. Dit levert namelijk gevaarlijke situaties op als de
grasvelden gemaaid worden. De scherpe delen van de blikjes blijven achter in het veld waardoor er
behoorlijk erge blessures kunnen ontstaan. Wilt u, als ouder/verzorger of begeleiding van een team
dit bespreekbaar maken zodat we dit met elkaar kunnen oplossen.

Nwvv/Titan Dames 1
Na een ontzettend lange winterstop zijn wij op 10 maart 2018 weer van start gegaan. Op het
programma stond de wedstrijd uit tegen vv Sweel VR1. We begonnen de wedstrijd met een
moeizame start. Uiteindelijk heeft Denise Moorman toch de 0-1 weten te scoren, maar deze werd al
snel gevolgd door de 1-1. Hierna kwamen we sterk terug en scoorde Wendy Sanders de 1-2. Ook
deze werd snel gevolgd door de 2-2. We maakten er een spannende eerste helft van, maar
uiteindelijk zijn we met 2-3 de rust in gegaan door Nathalie Barenkamp.
De tweede helft hebben wij een ander spel laten zien en waren wij sterker aan de bal. Patricia
Schipper schoot ons, door nog twee doelpunten te maken, naar de 2-5. Al met al was het weer even
wennen, maar wij zijn dik tevreden met de 3 punten!!
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Te Koop

Verkocht

Maak nu een afspraak voor een gratis
waardebepaling van uw woning!!

MD Makelaardij: korte lijntjes en persoonlijke benadering.
Heeft u plannen om uw woning te gaan verkopen. Maak nu een
vrijblijvende afspraak voor een gratis waardebepaling van uw woning.
Mina Duursma, Register Makelaar Taxateur ook het adres voor een
gevalideerd taxatierapport (NWWI Taxateursunie).
Bel: 06-54767821 of stuur een mail naar info@mdmakelaardij.com
www.mdmakelaardij.com
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