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STILLE TOCHT NIEUW-WEERDINGE
Op woensdag 4 mei a.s. wordt weer de jaarlijkse Stille Tocht
gehouden.
Om 19.40 uur wordt u verwacht bij het standbeeld van de
“VRIJHEIDSDUIF”, nabij het Beertaplein, vanwaar we om 19.45 uur
vertrekken naar de begraafplaats.
Op de begraafplaats zal gepaste muziek klinken en wordt er vervolgens 2 minuten stilte in acht
genomen. Daarna kunnen er bloemen worden gelegd, ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers.
Hierna wandelen we terug naar het Beertaplein, waar de stoet wordt ontbonden. Vervolgens bent u
van harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie/thee wordt aangeboden.
Het 4 mei comité nodigt u allen hartelijk uit om mee te doen aan deze STILLE TOCHT. Ook de jeugd
van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om hier aan deel te nemen.
Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
Het 4 mei comité Nieuw-Weerdinge.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
10 april
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur. Voorganger Ds. Meijer
14 april
Plaats: Valthermond
Tijd: 19.30 Voorganger Ds. Thon. Witte Donderdag.
15 april
Plaats: Nieuw-Weerdinge
Tijd: 19.30 Voorganger Ds. P.A. Van Elten. Goede Vrijdag.
17 april
Plaats: Valthermond
Tijd: 10.00 Voorganger Ds. P.A. Elten. Eerste Paasdag.
De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info

Baptisten gemeente de Open Poort:
10 april
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. K. Stap
15 april
Plaats: De Open Poort
Tijd: 19.00 uur, voorganger Ds M. Nijhoff – Avondmaalsdienst. Goede Vrijdag
17 april
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. M. Nijhoff. Eerste Paasdag
De diensten zijn ook te volgen via ons YouTube-kanaal of via onze website www.deopenpoort.nl
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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 € 7,5

Oud ijzer en metalen. Wordt gratis gehaald
Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap
Tel: 06 - 55808002

Zelfgebreide sokken.
Verschillende kleuren.
Tel: 0591 – 548 187

ONTDEK HET PLEKJE
De foto links is gemaakt van het
voetpad tussen de huizen van de
Lindemanstraat en het
Achterdiep, vanuit de J.
Lokkerstraat. 4 juiste oplossingen
binnengekomen. Na loting is Jan
Timmer de winnaar geworden.
Gefeliciteerd! Jij kunt de bon
ophalen op het onderstaande
adres.
Waar is de rechter foto gemaakt? Oplossingen kunnen ingeleverd
worden op het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op adres
Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 0591-522091.
De winnaar maakt kans op een droge worst van één van onze slagers. Laat ons je antwoord weten.
Denk wel aan de kopij inleverdatum. Niet geschoten is altijd mis en iedereen heeft evenveel kans.
Veel succes!!
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WE GAAN OPEN!
Beste dorpsbewoners en bezoekers van ons zwembad ….. we gaan open!
Zoals we in eerdere berichtgevingen al hebben aangekondigd,
is het een hele puzzel gebleken om ook dit jaar het zwembad
te kunnen openen. Toch is het mede dankzij de inspanning van
vrijwilligers en toezichthouders gelukt om een planning te
maken.
Ondanks de inspanningen om personeel te verwerven, door
onder andere vacatures, oproepen op social media en
gesprekken met andere omringende zwembaden, is het niet gelukt om een zwemonderwijzer te
vinden. Hierdoor kunnen wij helaas dit jaar geen zwemlessen aanbieden.
Desondanks zijn we ontzettend blij dat we twee jaar geleden de stap gemaakt hebben om
toezichthouders te werven en op te leiden. Dit geeft ons dit jaar de mogelijkheid om open te blijven!
Er hebben zich dit jaar ook weer verschillende nieuwe toezichthouders aangemeld die we intern gaan
opleiden. Deze opleiding wordt verzorgt door Harm Jan Moesker, welke we voor zijn inzet erg
erkentelijk zijn! Hij weet immers als geen anders hoe het is om aan “ons” bad te staan.
Verderop in de Streekbode vind u, zoals gewoonlijk een formulier voor de voorverkoop. Noteer vast
in uw agenda de data voor de voorverkoop;
Zaterdag 16 april van 10:00 – 12:00 uur
Woensdag 20 april van 18:00 – 20:00 uur
De opening van het zwembad staat gepland op zaterdag 30 april om 13:00 uur. Iedereen is die dag
welkom, de entree is gratis. We hopen jullie allemaal te verwelkomen het zwemseizoen 2022!
Bestuur zwembad “De Wieke” Nieuw-Weerdinge
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VOORVERKOOP ABONNEMENTEN 2022
Zaterdag 16 april van 10:00 – 12:00 uur
Woensdag 20 april van 18:00 – 20:00 uur
Het basisabonnement geeft 2 gezinsleden, woonachtig op hetzelfde
adres, recht op toegang tot het zwembad. Basisabonnementen zijn voor gezinnen en voor 1
oudergezinnen. Het is mogelijk om extra personen toe te voegen aan dit abonnement, mits deze
personen op hetzelfde adres woonachtig zijn.
Voorverkoop
Na 20 april 2022
 Basisabonnement
€ 95,00
€ 105,00
 Extra personen inwonend (vanaf 3 jaar)
€ 15,00
€ 17,50
 Persoonlijk abonnement
€ 65,00
€ 75,00

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Tel. nummer

E-mailadres

Naam ouder/verzorger

Geboortedatum

Naam ouder/verzorger

Geboortedatum

Naam kind

Geboortedatum

Naam kind

Geboortedatum

Naam kind

Geboortedatum

Betaling dient te geschieden bij inlevering van dit formulier. Zonder (pas)foto van elk gezinslid,
voorzien van naam, worden formulieren niet in behandeling genomen. Er kan om een legitimatiebewijs
gevraagd worden. Tijdens de voorverkoop is pinnen mogelijk!
Om de drukte te beperken is het mogelijk om dit formulier voorafgaand aan de voorverkoop te mailen
naar zwembaddewieke@gmail.com. Tijdens de voorverkoop hoeft u dan enkel een pasfoto in te
leveren en de betaling te voldoen.
Datum: …….. / ……… / 2022

Handtekening: ………………………………………….
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BILJARTNIEUWS
Doordat wij nu beschikken over drie biljarts in De Badde kunnen wij er
ook leden overdag bij gebruiken.
Wij zijn een heel gezellige biljartgroep maar ook tevens wel prestatie
gericht. Verschillende leden van ons deden dan ook mee aan de PK
wedstrijden. Dat zijn wedstrijden om persoonlijke kampioenschap eerst
voorrondes en dan district en dan gewestelijk en dan om Nederlands
kampioen te worden.
Bij onze groep zijn de volgende personen door om voor district kampioenschap mee te doen: Rene
Remerie in de 1e klasse bandstoten, Jan Schutrups in de 2e klasse bandstoten en in de 2e klasse
driebanden, Leo Bruyninckx in de 3e klasse bandstoten, Jan Meems in de 4e klasse Libre. De
wedstrijden worden allen in april gespeeld.
Wij van het bestuur van de Biljartcub De Badde wensen alle heren heel veel succes toe in de
komende wedstrijden. Ook verzorgd onze club regelmatig PK wedstrijden voor en met biljarters uit
het noorden. Dus voelt U zich ook geroepen om deze mooie sport te beoefenen, kom dan eens
kijken, wij zijn iedere middag in De Badde.
Heeft U overdag geen tijd maar s avonds wel op de donderdagavond speelt en oefent de Biljartclub
Oosterhof in De Badde. Ook biljartclub Oosterhof kan nog wel leden gebruiken. Dus keus genoeg om
deze sport te beoefenen.
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KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
We bestaan sinds september 2013. Met een enthousiaste groep vrijwilligers staan we elke 14 dagen
voor u klaar. We verzamelen met behulp van iedereen die ons een warm hart toedraagt kleding en
linnengoed in. Na dat het gesorteerd en voorzien van een maat komt het in onze ”winkel”. Daar
wordt het voor een klein prijsje verkocht.
Door de medewerking van de bewoners van Nieuw Weerdinge en de
buiten dorpen kunnen we dit blijven doen. Fijn dat er zoveel mensen
omzien naar de medemens.
Hierdoor kunnen we ook dit jaar weer een ontbijtpakket voor de
voedselbank realiseren. Inmiddels ligt de zomercollecte weer klaar.
U mag u kleding tijdens de openingsuren van de kledingkringloop in de Badde brengen. Lukt dat niet
dan mag het bij:
Ineke Hendriks Zetveld 13,
Hennie Bontjer de Stobbe 25
Gretha Bos Mandebroek 2.
Allen te Nieuw Weerdinge. Voor informatie mag u Gretha Bos bellen: Tel: 0591 521600.
Wij zijn van 10.00 tot 15.00 uur in De Badde. Op 8 april tot 14.00 uur ( bevrijdingsdagen)
Op 22 april, 6 – en 20 mei, op 3- 17 juni, 1- en 15 jul.
Iedereen is welkom. U helpt u zelf en een ander. Dus een win win situatie. Ook is het goed voor het
milieu. Dus minder verspilling.
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SPACEBUZZ OP DE BENTETOP
Vijf jaar geleden hebben we een lezing
gehad van André Kuipers. Een
geweldige ervaring. We hebben ons
toen meteen ingeschreven voor de
SpaceBuzz. We hebben 5 jaar lang
volgehouden en ons telkens
aangemeld.
Eindelijk is het dan zover.
Dinsdagmiddag 5 april mogen de
leerlingen van groep 7/8 een kijkje
nemen in de SpaceBuzz.
SpaceBuzz is een educatieprogramma voor leerlingen in groep 7/8 en is gebaseerd op de
missietraining van een astronaut. Leerlingen worden als bemanning klassikaal voorbereid op hun
ruimtereis en ontdekken gaandeweg over de ruimte, de aarde, de natuur en techniek. Wanneer deze
training succesvol is afgerond, komt de SpaceBuzz naar school.
De SpaceBuzz is een ruim vijftien meter lang raketvoertuig, voorzien van de nieuwste 4D Virtual
Reality (VR) technologie. Aan boord reizen leerlingen met commandant André Kuipers naar de
ruimte. Daar ervaren ze het overview effect door de ogen van een astronaut. Ze zien de aarde als een
blauwe oase van leven in een zwart, onherbergzaam heelal.
Van de lancering tot de spectaculaire landing voelt de missie met de SpaceBuzz levensecht. Eenmaal
terug op aarde werken de leerlingen aan lessen waarin ze reflecteren op wat ze hebben beleefd aan
de hand van de thema’s ruimtevaart en de planeet Aarde.
Tot slot organiseren de leerlingen (of kersverse ‘ambassadeurs van planeet aarde’) een
persconferentie voor medeleerlingen, ouders en de lokale pers waarin ze, net als echte astronauten,
vertellen over hun ervaringen en plannen.
Voor de kinderen een onvergetelijke geweldige ervaring.
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