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UITNODIGING

ACTIVITEITEN ZWEMBAD DE WIEKE 2016
Woensdag 22 juni 2016 en 6 juli 2016: Duikcursus, Brede School activiteit.
Maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli 2016: Zwem-4-Daagse, met als afsluiting de playbackshow op de
vrijdagavond.
Woensdag 29 juni 2016: Spelletjesmiddag, Brede School activiteit.
Vrijdag 8 juli 2016: Sponsorzwemmen ‘t Kleve Project.
Pyjama-zwemmen: Afhankelijk van het weer.
Woensdag 24 augustus en donderdag 25 augustus 2016: SKW Spel-3-Daagse.
Disco-zwemmen: Afhankelijk van het weer.
Zaterdag 27 augustus 2016: Diploma zwemmen.
Zaterdag 3 september 2016: Afsluiting zwemseizoen 2016 met Krooi 'm d'r in.
Tevens zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen komen helpen bij de schoonmaak. We
hebben te weinig mensen om schoon te maken. Dit betekent dat er niet elke dag schoongemaakt kan
worden. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Hoe meer mensen, des te minder vaak je hoeft schoon te
maken. Dus wil je meehelpen, meld je dan aan bij het bestuur of bij Laura Saadhoff.
Het bestuur van zwembad de Wieke.
Email: zwembaddewieke@live.nl
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
5 mei
Plaats: Roswinkel
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Hemelvaart
8 mei
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
15 mei
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
1e Pinksterdag
Baptisten gemeente de Open Poort:
8 mei
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. de Raaf
15 mei
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Alkema
1e Pinksterdag

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

(Gezocht):
Wij zijn op zoek naar een
paar oude stalraampjes.
Tel. 0591-522763
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ONTDEK HET PLEKJE
De foto in Streekbode nr.17 is dierenparkje De Wenke, op de
voorgrond een stuk van het bord’ Kern met Pit’. Gwenny Pool
heeft het goed gezien. Oplossingen kunnen ingeleverd worden op
het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op adres
Weerdingerkanaal n.z. 122, tel:0591-522091.
De oplossing wordt bekend gemaakt in de volgende Streekbode.
Waar is deze foto gemaakt?

NIEUWS VAN JEU DE BOULESVERENIGING “BOULESPLEZIER”
Op woensdag 11 mei a.s. om 18.30 uur begint de competitie
voor de leden van Boulesplezier. 20 leden hebben zich hiervoor
opgegeven en zij zullen strijden om de wisselbeker die is
aangeboden door:
Hilgen Bolk Installatietechniek.
Tijdens de wedstrijden zijn toeschouwers van harte welkom!
Op onze website staat de volledige agenda en hier komen ook
alle uitslagen en foto's. Volg ons op: www.boulesplezier.nl
Het Bestuur.
Dansen voor jongeren in MFC de Badde
Elke woensdagavond is er een groep jongeren aan het dansen zijn in MFC de Badde van 20:45 uur –
21:45 uur. De kosten hiervoor verschillen per keer afhankelijk van het aantal deelnemende jongeren
voor die avond. De maximale eigen bijdrage is €2,50
Het dansen is voor jongeren vanaf het voortgezet onderwijs tot en met 23 jaar. Deze activiteit wordt
mogelijk gemaakt door MFC de Badde. Het dansen wordt gegeven door een professioneel
dansdocent.
Lijkt het jou leuk om eens in de week, op een laagdrempelige en gezellige manier met elkaar te
dansen geef je dan op.
Opgeven? Geef je naam & je telefoonnummer door aan;
Kim de Vries, Jongerenwerk Stichting Dorpenzorg
06-30234011 of via Jeugd@dorpenzorg.nl
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WERKGROEP DORPSOVERLEG NIEUW-WEERDINGE
Sportdag voor jeugd en ouderen
Zaterdag 9 april was het zover, zo rond 9 uur waren de eerste deelnemers aanwezig om het
evenement mee te helpen opbouwen.
Het initiatief is ontstaan uit het bewonersoverleg, waarin vooral de leefbaarheid in ons dorp aan de
orde komt. Jong en oud komen samen om sport te beleven. Het unieke van deze dag is dat de
jongste deelnemer zo rond 5-6 jaar was en de oudste deelnemer 84 jaar.
Roelof Kleve heeft het evenement geopend, omdat hij mede initiatiefnemer is van het bewoners
overleg.
De dag begon met dansgroepen zoals volksdansen en country-line dansen en zo te zien bouw je met
dansen ook veel conditie op.
Na de dansgroepen begonnen de sportverenigingen met demonstraties, waarbij een ieder die dat
wilde, kon meedoen.
Amicitia heeft demonstraties gegeven met de turngroep, de jonge gymnasten en in de loop van de
middag een streetdance groep.
Tussen deze voorstellingen door kwamen de volleyballers, voetballers en judoka in actie.
Verder kwam in het gevarieerde programma ook koersbal en darten voor. Na een goede voorlichting,
zijn deze beide groepen bijna de gehele middag doorgegaan met demonstraties en wie wilde kon
meedoen.
Al met al een geslaagde middag, die voor herhaling vatbaar is.
Wij willen graag de sponsoren bedanken voor de financiële steun, de deelnemers, vrijwilligers en de
beheerders van de Mondenhal, zonder hen was het niet mogelijk zo’n leuke dag te organiseren.
Namens het organisatie comité

OPBRENGST ZOA-COLLECTE 2016
In de week van 3 t/m 9 april zijn velen in ons land bezig geweest met collecteren voor
hulporganisatie ZOA. ZOA helpt in Azië en in Afrika slachtoffers van natuurrampen en slachtoffers
van gewapende conflicten. Zo helpt ZOA bij de wederopbouw na de aardbeving in Nepal. En mensen
die voor de oorlog in Syrië vluchtten worden door ZOA geholpen in
het buurland Jordanië. Ook in 15 andere landen in Azië en in Afrika
helpt ZOA. Van noodhulp tot wederopbouw.
In Nieuw-Weerdinge zijn dit jaar 13 mensen bezig geweest met huis
aan huis collecteren. Samen haalden wij € 1139,61 op. Alle
collectanten wil ik nogmaals van harte bedanken voor het
collecteren! En alle gevers hartelijk dank voor uw gift!
H.H. Lageveen
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Vrijwilligers gezocht voor Jeugdsoos de Badde!
Voor het draaien van de soos, zijn we hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. We willen er graag voor
zorgen, dat de soos de 4 avonden per week en de vrijdagmiddag geopend blijft. Om dit te kunnen
blijven doen zijn we echt nieuwe vrijwilligers nodig.
Ben jij 18 jaar of ouder? En heb je affiniteit met jongeren. En zou je minimaal 1x keer in de twee
weken een avond beschikbaar zijn, dan zou dat al super zijn en kun je ons team komen versterken!
Als je vaker beschikbaar bent is dat natuurlijk ook prima!
Openingstijden
maandag tot en met donderdag van 19:00 – 21:30 uur
vrijdagmiddag van 14:30 – 16:30 uur
Op de doordeweekse avonden wordt de soos eerder gesloten, als er na 20:00 uur weinig tot geen
jongeren in de aanwezig zijn. Het kan dus zijn, dat de soos eerder gesloten is dan de officiële
openingstijden.
Wilt u meer weten of het worden van vrijwilligers bij de Jeugdsoos dan kun je contact opnemen:
Kim de Vries, Jongerenwerk Stichting Dorpenzorg
06-30234011 of via Jeugd@dorpenzorg.nl

BUURTVERENIGING NOOITGEDACHT
Al jarenlang halen wij in onze buurt het oud papier op. Elke 3e dinsdag van de maand gaan er twee
vrijwilligers mee om samen met Virol het oud papier in te zamelen.
De route is:
Noordveenkanaal n.z. en z.z.
Weerdingerkanaal n.z. en z.z. tot aan 2de Kruisdiep.
Siepelveenwijk
Tramwijk tot aan splitsing Siepelveenwijk
Vledderdiep
Dus als u oud papier weg wilt doen, kunt u het elke 3e dinsdag van de maand aan de weg zetten. Ze
komen langs tussen 18.00 uur en 20.00 uur.
Eveneens vragen wij nog enkele vrijwilligers die +/- 2x per jaar mee willen helpen.
Aanmelden kan bij Rene Gringhuis, Tel: 0591 521213
Met vriendelijke groet,
Bestuur Buurtvereniging Nooitgedacht
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JAMSESSIE/OPEN PODIUM OP MOEDERDAG IN MFC DE BADDE!
Op zondag 8 mei is het natuurlijk Moederdag. Ook is er dan weer een Jamsessie / Open Podium in
Multi Functioneel Centrum de Badde, in Nieuw-Weerdinge. Hoe leuk is het om op deze dag jouw
moeder te verrassen met een nummer, speciaal voor haar. Of haar mee te nemen naar een gezellige
middag vol met live muziek. De jamsessie / Open Podium begint om 14:30 uur en duurt tot 19:00
uur.
Muzikanten laten verschillende soorten muziek horen (wellicht een speciaal nummer voor zijn of
haar moeder) aan het aanwezige publiek. Iedereen is van harte welkom om te komen spelen of te
genieten van al het live muziek. Tevens is de bar geopend voor diverse drankjes en snacks.
Meedoen?
Zing jij of ben je een drummer, gitarist, bassist, toetsenist of speel je een ander instrument? Kom dan
mee doen! Ook beginnende bandjes zijn welkom om te komen spelen deze middag. Het gaat niet om
hoe goed iemand is, maar om de ervaring en gezelligheid! Met elkaar op een laagdrempelige manier
muziek maken en opdoen van podiumervaring is het doel. We willen op de jamsessie vooral
beginnende muzikanten de mogelijkheid bieden om een nummer(s) te laten horen. Afhankelijk van
wat je wilt, neem je teksten en/of akkoordenschema’s mee en overleg je met de sessieleider om te
kijken of er andere muzikanten met je mee kunnen spelen. Er is tijdens de sessie een backline
aanwezig. Wel graag zelf je blaasinstrument(en) meenemen.
Meer informatie?
Kim de Vries
Jongerenwerker, Dorpenzorg

jeugd@dorpenzorg.nl
06-30234011

FIETSTOCHT 2E PINKSTERDAG, 16 MEI 2016
Op maandag 2de pinksterdag houden wij weer onze jaarlijkse fietstocht.
Het belooft weer een mooie route te worden. Onderweg worden jullie
getrakteerd op een hapje en een drankje.
De fietstocht is bedoeld voor het hele gezin. Dus als jullie denken, wat zullen we
eens gaan doen, dan kunnen jullie op deze dag de fiets uit de schuur halen en
meedoen aan deze tocht.
Onderweg zijn er ook nog spelletjes en opdrachten.
Al met al de moeite waard om hieraan mee te doen.
Jullie kunnen starten vanaf de kantine van vv Titan. De start is vanaf 12.30 uur.
Tot ziens op maandag 2de Pinksterdag
Activiteitencommissie vvTitan/RoodWit
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HET HUIS MET DE BARZOIS
Het Huis met de Barzois gaf de afgelopen twee decennia uitzicht op een sparren weelde. De
toenmalige verkopende makelaar, sprak zelfs over een zich ontwikkelende kerstkaart.
Wetende, dat het een productiebos betrof, begrepen wij, dat het einde ook zou komen. Het is als het
maïs, wat zo fraai de N391 uit het zicht bracht en de toenmalige buurman, die ons waarschuwde
voor het feit dat wij elkaar binnenkort niet meer zouden kunnen zien.
De casus is echter dat maïs er elk seizoen afgaat en dat bos onze " life-time " in Drenthe immer
doorgroeide en een onderdeel van ons bestaan werd.
Zoals iedereen kan weten is het nu ook geoogst.
Het ging in blokken tegen de vlakte, en op maandag 18 april stond daar moederziel alleen op een
verder boomloze vlakte, het laatste rechthoekje aan anorexia lijdende sparren. Ik zag dat als een
Romeins cohort dat angstig standhield tegenover een onoverwinnelijke Obelix, die met één greep
zaagt, schraapt en plat gooit. PLAT.
Ook deze laatste groep bomen zong nog in de wind.
Nu liggen hun sprakeloze stammen, ontkleed en op lengte gezaagd, gestapeld voor verwerking tot
een schutting of een inferieur waaibomenhouten kastje.
De voor pulp bedoelde groene toppen worden nog steeds bezocht door vogels. Zoeken zij hun
verloren gegane nest of willen ze stomweg even rusten, of misschien in verwondering de verandering
tot zich nemen? Ik weet het niet. Op één van de afgezaagde stronken vonden wij nog uitwerpselen
van een vos. Ook hij of zij is het twintigjarig thuis kwijt.
De ree zal, reeds gedecimeerd door het verkeer op de N391, ook een andere stek moeten vinden.
En ook wij dachten: achttien zomers, herfsten, winters en lentes, och dan zien we wel weer.
Maar Gaya weeft haar jaren sneller dan men denkt. Dertig procent meer licht op tafel.
Drents Open Landschap terug gewonnen.
Er was een actie om dit bos te laten staan.
Wie het bos goed bekeken heeft moet weten dat zoiets niet kan. Nog afgezien van de gesubsidieerde
tijd strekken gingen veel bomen dood, omdat ze dicht op elkaar stonden. Ze waren er maar voor een
tijdelijkheid die de boer voorzag.
Het uitzicht werd een houten knekelveld, waar vogels zolang het kan nog even neerstrijken.
Alles wordt altijd anders; Pan-ta rhei.
Zelf hebben wij een uitgebreide boekenkast en vensterbanken van het soortgelijke hout. Ook daar
zijn bossen voor gekapt en dieren door ontheemd.
Over het algemeen is het makkelijker om naar de vitrine van de slager te gaan, dan de slachtpartij die
hier aan vooraf moet gaan mee te maken.
Zo gaat dat.
Ik hoop dat deze observatie in goede aarde valt en wij hopen op een spannend uitzicht voor de
nieuwe twintig jaar.
Rohan J. van Klooster
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DANSEN IN DE BADDE
Er is zaterdag 14 mei weer dansen in de Badde.
U kunt er met allerlei dansen meedoen zoals: Country-, Stijldansen,
Oude dansen en Latijns/Amerikaanse dansen.
Dit is de laatste dansavond van seizoen 2015-2016, de eerst volgende
Is zaterdag 3 september
Tot ziens op zaterdag 14 mei in de Badde
Aanvang 20.00 zaal open om 19.30 uur
Namens “DE BADDESWINGERS”.

BILJARTNIEUWS
Afgelopen woensdag 20 april onder genot van hapje en
drankje, hebben wij de uitslag van de onderlinge
verenigingscompetitie bekendgemaakt, over het seizoen
2015-2016:
1e
2e
3e

Hilbrand Hummel met 286 punten
Albert Diepstra met 256 punten
Henk Tapken met 254 punten

Deze drie heren kregen een prijsje aangeboden door onze
sponsor Slagerij Meems. Voor de heer Hilbrand Hummel, die
eerste is geworden mocht uit handen van (de voorzitter van
de Badde) Henk de Vries de “BADDEWISSELBOKAAL” in
ontvangst nemen.
Deze werd aangeboden door de Badde.
Wij willen DE BADDE en SLAGERIJ MEEMS hiervoor hartelijk dank zeggen namens alle leden van de
BILJART GROEP DE BADDE.
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ROAP-RUN
Op zondag 15 mei komen de Bommelerwaard runners door Nieuw-Weerdinge. Zij nemen deel aan de
ROPA-run, die dit jaar voor de 25-ste keer wordt gehouden. Het is een estafetteloop, die begint in
Hamburg en uiteindelijk finisht in Rotterdam.
Met deze actie proberen de deelnemers zoveel mogelijk geld in te zamelen. Hiermee ondersteunen
zij projecten in medische instellingen, die het verblijf van vooral langdurige patienten kunnen
veraangenamen.
De Bommelerwaard runners worden in Nieuw-Weerdinge verwacht tussen 13.00 en 17.00 uur. Een
team uit de Bommelerwaard maakt dan
gebruik van de Badde voor de opvang van
de deelnemers en voor de nodige
verzorging.
Als u meer wilt weten over de ROPA-run, open dan deze link
http://www.roparun.nl
Voor meer info over de runners kunt u deze link openen:
http://www.bommelerwaard-runners.nl
http://www.roparun.nl/
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Stichting Historisch Nieuw Weerdinge
Deze foto kregen
wij ook uit de
erfenis van de
familie Zefat.
Wie kent deze
mensen nog.
Op de foto van
de vorige keer
hebben we veel
reacties gehad,
waarvoor onze
hartelijke dank.
We hebben nog
niet alle mensen
in beeld, maar
we gaan er mee
verder.
Reacties naar vriessoer@kpnmail.nl of tel: 0591 521367
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Gedempte Achterdiep 9
7831 CJ Nieuw-Weerdinge
Tel: 0591-527089
Email: administratie@obskoppel.nl
Website: http://www.obskoppel.nl
Twitter: @t_Koppel

NIEUWS VAN OBS 'T KOPPEL; TSO AANBOD OP SCHOOL
Nadat wij vorige week werden opgeschrikt met het nieuws dat Kinderdagcentrum Calimero geen
tussenschoolse opvang meer gaat aanbieden voor onze kinderen, hebben wij als schoolteam, directie
en MR, direct de koppen bij elkaar gestoken en naar een plezierig en fijn alternatief voor onze
kinderen gezocht. Wij hebben besloten de tussenschoolse opvang per direct aan te gaan bieden op
school!
Uiteraard zijn wij daarvoor nog op zoek naar een groepje enthousiaste mensen (vaders, moeders,
opa's, oma's etc.) die het leuk vinden om tussen de middag met onze kinderen een broodje te eten
en de pauze nader in te vullen, allemaal binnen de veilige omgeving van onze school. Uiteraard zal
hier een redelijke vergoeding tegenover staan.
Vooralsnog is deze opvang nodig tot en met 14/07/2016. Mocht u interesse hebben, dan kunt u
contact opnemen met onze school op telefoonnummer 0591-527089. Indien u meer informatie
wenst, kunt u uiteraard ook contact opnemen.
Wij hopen een groot aantal enthousiaste mensen bereid te vinden die het leuk lijkt om ons team te
komen versterken!
Directie, schoolteam en MR obs 't Koppel
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