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NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE
Op het moment van schrijven moet de opening van het zwemseizoen nog plaats vinden, dus daar kan
niets over vermeld worden. We hopen wel dat het een mooie, zomerse dag is geweest met veel
bezoekers, veel zwemmers en een grote belangstelling voor de activiteiten. Hopelijk een goede start
van het zwemseizoen.
Waar we wel over kunnen schrijven, daar is al vaker over geschreven en het is al vaker gevraagd:
graag de fietsen in de rekken plaatsen, dit om zo veel mogelijk schade aan de fietsen te voorkomen
en om zoveel mogelijk fietsen te kunnen plaatsen. Ook weer het verzoek om rommel in de daarvoor
bestemde afvalbaken te doen. Er zijn, door Area reiniging, enkele blauwe afvalcontainers ter
beschikking gesteld, deze containers staan verspreid over het terrein. Door rommel direct daarin te
doen houden we met elkaar het terrein schoon, hygiënisch en veilig.
Nu al, bij de start van het seizoen, blijkt dat de groep vrijwilligers te klein is om alle werkzaamheden
te kunnen doen. Dit betreft zowel de schoonmaak als de kiosk. Bij te weinig vrijwilligers zal de
schoonmaak niet zo kunnen worden gedaan als gewenst en vereist is, dat wil zeggen: niet dagelijks
en niet intensief.
We hopen dan ook op nog enkele aanmeldingen van vrijwilligers. Aanmelden als vrijwilliger kan bij
de kiosk of bij één van de bestuursleden. Eind mei zullen enkele vrijwilligers de donateurkaarten á 10
euro weer rondbrengen. Ook hiervoor kunnen we nog vrijwilligers gebruiken.
De meeste activiteiten staan al vast dit seizoen. De data van deze activiteiten, zoals de Zwem-4Daagse met als afsluiter de playbackshow, het disco-zwemmen, het pyjama-zwemmen, zijn allemaal
te vinden op onze website. Ook zullen ze worden vermeld op onze facebookpagina en staan ze in het
informatieboekje. We kunnen u nu al melden dat het marathon-zwemmen op 6 juni vervalt, hiervoor
in de plaats komt het “obstakel – zwemmen”. Vrijwilligers zijn nog bezig met de precieze uitwerking
daarvan.
En uiteraard het verzoek om altijd het abonnement mee te nemen, dat voorkomt problemen en
onnodig oponthoud bij de kiosk. Met elkaar moeten we op deze manieren het zwembad toch voor
Nieuw-Weerdinge in stand kunnen houden.
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We wensen u een hele fijne zwemzomer toe.
Het bestuur van zwembad de Wieke:
Derk-Jan Smith, voorzitter
Francisca Minnaar, secretaris
onderhoud
Jannet Hofman, penningmeester

Carla Neef, vice-voorzitter
Anno Schimmel, coördinatie
Uinko Brouwer, algehele coördinatie

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
10 mei
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
14 mei
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Hemelvaart
17 mei
Plaats: Roswinkel
Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds. Borst
Baptisten gemeente de Open Poort:
10 mei
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. Oosterhuis
Gastendienst
14 mei
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger:
Hemelvaart
17 mei
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
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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. Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap. Tel. 06
55808002

VOLKSTUINEN IN NIEUW-WEERDINGE (logo
plaatselijke belang)
Het voorjaar is dan toch eindelijk begonnen.
Lekker in de buitenlucht bezig zijn met groenten,
fruit en bloemen.
Voor de liefhebbers hebben we nog enkele
stukken van +/- 100 m2.
Hebt u vragen, bel dan met Gerke Plooy
0591-521618.
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WILD ETEN...
De tijd van wild is al weer een tijdje bezig. Hazenpeper, reerug, wildzwijn koteletjes, fazant. Voor
veel mensen een genot, maar ook sommigen die al gruwelen bij het denken aan wild eten.
Toch bij een juiste bereiding, is wild een ware delicatesse. Het heeft jaren geduurd, voordat ik echt
genieten kon van een goed stukje wild. Je kunt dit combineren met diverse wijnen. Mijn voorkeur
gaat uit naar een volle donkere rode wijn. Niet te droog. Een zachte Dornfelder en dan de classic stijl
gaat prachtig samen met dit heerlijke vlees. Een romige aardappelpuree en een frisse rode kool en
een paar aardappelkroketjes, en u hebt een maaltijd om van te smullen.
Een eerste kennismaking met wild eten dateert al meer dan 25 jaar terug. Mijn vrouw en ik waagden
de stap en bestelden in de stationsrestauratie in Groningen een geurige hazenpeper en fazantbout.
De hazenpeper was zeker gemaakt van wel heel erg afgestorven vlees, want hij geurde niet maar
meurde. Verschrikkelijk. Edel had een fazantbout, alleen de poot en tenen zaten er nog aan met de
nodige beharing. Gelukkig waren er nog gebakken aardappeltjes en groente, zodat we nog iets te
eten hadden. Nooit weer!
Totdat ik een paar jaar geleden met een Duitse jager mee mocht om zijn jachtrevier te bekijken. Een
fantastisch moment vond ik, toen hij mij een klein hertenjong liet zien. Met grote ogen keek hij ons
aan, maar ging er niet vandoor. Dat is de natuur zei de jager.
Ieder mens, ieder beest heeft een geur bij zich. Maar een pasgeboren hertenjong is geurloos. Dit om
hem te beschermen tegen vossen en wolven. Een vos kan er op minder dan 1 meter aan voorbij
lopen zonder iets te ruiken. Wonderbaarlijk. Het gebeurt soms, dat mensen die dit niet weten, de
bambi gaan aaien. De bescherming is dan verdwenen en bijna zeker een prooi van de vos word.
In de jachthut hebben we samen heerlijk gebraden wild gegeten. In combinatie met een krachtige
Dornfelder rode wijn. En dan weet je pas wat wild eten is.Nu houden we 1 keer per jaar een wild
diner bij de jager thuis. De jager schiet, zijn vrouw kookt en braad en ik zorg voor de wijnen.
Regelmatig tijdens het diner zetten sommige jagers hun trompet aan de mond en worden wild- en
jagersliederen gespeeld. Das pas genieten. Wild en wijn. En hoe later de avond hoe tammer het vlees
en hoe wilder de wijn...
Groet. Rien.

Wij willen iedereen bedanken voor de hulp tijdens de KOEKACTIE!!
Inwoners van Nieuw-Weerdinge / Weerdinge en Roswinkel bedankt voor het kopen!!
Mede dankzij u was deze actie een groot succes!!
Bedankt!! Namens het bestuur van Amicitia.
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JEUGD-BINGO
Op vrijdag 22 mei organiseert de

STAVO:

In “de Badde” te Nieuw-Weerdinge
Bingo voor de jeugd vanaf 10 jaar

Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 4,00
Hiervoor spelen wij 11 ronden
Je krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis.
Neem dus pen of stift mee en kom gezellig meedoen.
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OPROEP
Welke fitte vutter(of vijftig plus) heeft tijd en energie om tegen vergoeding een tuin bij te houden en
af en toe andere klusjes te doen. Noordveenkanaal NZGraag bellen 06-25262634

DE BEVRIJDING
Onze bevrijders kwamen over de
tramwijk het dorp binnen, maar
konden niet verder omdat de bruggen
opgeblazen waren.
We hebben gezien dat de eerste tanks
via het Noordveenkanaal n.z. het dorp
verder konden binnentrekken. De weg
bestond grotendeels uit veen met
daarover een dunne zandlaag. Een
aantal Sherman tanks kwamen dan
ook vast te zitten. Met name ter
hoogte van de boerderij, toendertijd
bewoond door de familie Tjeerdsma,
was zo'n kritiek punt. Het gevolg was
dat de chauffeurs van de tanks hun
route verlegden over het erf van de
boerderij. De zware tanks ploegden zich moeiteloos door het bouwland naast en achter de
landbouwschuur. Hindernissen als de mesthoop en aardappeldobbe werden moeiteloos genomen...
Overal kwamen mensen tevoorschijn. Ook in de omgeving van het 1e Kruisdiep waren veel mensen.
De tanks kwamen er haast niet door. Via de bocht bij café Meendering verdwenen de tanks uit het
zicht van de bevolking.
Nieuw Weerdinge was vrij: het feest kon beginnen.
Reacties naar Gea Soer, tel: 521367, e-mail: vriessoer@kpnmail.nl

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 9 mei is er weer dansen in de BADDE vanaf 20.00 uur, dit is tevens voor dit seizoen de
laatste keer. En dan beginnen we weer de tweede zaterdag van september.
U kunt met allerlei dansen meedoen zoals: Stijldansen, countrydansen en oude dansen voor elk wat
wils. Tot ziens op zaterdag 9 mei in de BADDE
Namens de BADDESWINGERS, wensen wij iedereen een fijne vakantie toe.
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Ouderavond NWVV/Titan

Op donderdag 4 juni organiseren we een ouderavond, deze avond is
voor alle ouders/verzorgers van de jeugdleden van NWVV/Titan.
Op deze avond worden de indelingen voor het seizoen 2015-2016
bekend gemaakt, tevens is er een presentatie van het jeugdbestuur
in samenwerking met de KNVB over het Jeugd Voetbal Beleids Plan
en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
We hopen u te mogen verwelkomen op 4 juni!
Tijd: 19.30 / +- 21.30 uur (kantine open vanaf 19.15 uur)
Locatie: NWVV kantine
Met vriendelijke groet,
Jeugdbestuur NWVV/Titan

BILJARTCLINIC
Zaterdag 25 april hebben wij van de Badde een Biljartclinic aangeboden gekregen, wat
voor alle belangstellenden uit ons dorp bedoeld was, maar helaas maar door een
kleine groep werd bezocht, jammer want het was een heel leerzame dag voor iedere
biljarter. De heer Hans Klok, de goochelaar met de biljartballen uit LOCHEM heeft ons veel geleerd.
Wij willen langs deze weg het bestuur van de Badde heel hartelijk bedanken voor deze
leerzame dag. Ook onze Gilet Sponsor Slagerij Meems willen we bedanken voor de aangeboden
hapjes op deze dag.
de Biljartvereniging de BADDE
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GEVONDEN IN DE VISVIJVER
Gevonden in de visvijver! Een deels
gezonken boot die in geklapt kan
worden. Graag willen we weten van
wie de boot is, zodat de boot
teruggegeven kan worden aan de
eigenaar. Voor nadere informatie
bellen naar 0629283324.
Met vriendelijke groet,
C. Bosklopper.

NIEUWS UIT DE TUIN… Stekken.
Deze stek van een vlinderstruik heeft een poos in een kopje water
gestaan en er zit al zo’n vier weken een flinke bos wortels aan.
Zoals je kunt zien is het een dik stuk tak. Een kleiner stukje stengel
onder aan de scheut maakt het oppotten gemakkelijker. Een
vlinderstruik moet of kan in maart/april toch wel wat ingekort
worden. Je kunt het snoeisel zo de container ingooien maar je kan
ook eens wat stekken in water zetten. Bij wortelen heb je een
mooie potplant, wat niet wortelen wil kan je altijd nog weggooien.
Het kost niets. Zo kun je met niet te moeilijk wortelende wilgen,
cornus (ook die met dat rode hout) ribes, ook eens wat op water
proberen. Leuk om de beworteling te zien. Met ‘iets’ vloeibare
plantenvoeding kun je eens uitproberen hoelang het mooi blijft. Er
zijn meer manieren om te stekken. Bovenstaande lukt ook wel in
mooie tuingrond en in een hoop vochtig zand. Bij Forsythia, Cornus,
Hortensia krijgen de takken spontaan wortels als ze op de grond
liggen. Vele heesterachtigen zoals Skimmia, Spirea, Ribes, Azalea, Rododendron en nog vele
struikvormige planten kan je ´helpen´wat extra wortels te maken voor vermeerdering. Als je ze iets
dieper zet of je brengt een laagje grond aan om en tussen de plant kunnen ze ook wat ´hoger´wortels
maken zodat er na een poos bewortelde stekken afgehaald kunnen worden. Ps, de Phlox paniculator
in het vorige stukje moet zijn de Phlox paniculata
J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809
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de bentetop

Aanmelding leerlingen voor de basisschool

N

adat een kind 4 jaar is geworden, mag het naar de basisschool. Ouders mogen zelf
een basisschool kiezen. Voor ouders is het natuurlijk prettig als ze een goed gevoel
hebben bij de school van hun kind. Maar…., hoe doe je dat eigenlijk: een school

kiezen?
Hieronder een paar aandachtspunten:
• Hoor je van andere ouders, dat hun kind met plezier naar die school gaat?
• Zijn ouders bij de vóórschool (peuterspeelzaal en/of kinderopvang) enthousiast over
de basisschool?
• Wat betekent het als mijn kind naar een Christelijke basisschool gaat?
• Is de site van school interessant, actueel en belangrijk voor je?
• Ben je geweest voor een bezoek. Werd je goed ontvangen en begeleid?
• Spreken de klassen, de materialen en de lesmethodes je aan?
• Spreekt de sfeer je aan?
• Heb je een plezierig en helder gesprek met de leerkracht en/ of de schoolleider gehad?
• Kon je er met je vragen terecht en kreeg je voldoende antwoord?
• Worden er naast het leren ook andere [opvoedkundige/gezellige] activiteiten
georganiseerd?
Vragen die meespelen als je kind 4 wordt en je voor 8 jaar een school kiest voor je kind.
Voor zover mogelijk, helpen we graag bij het beantwoorden van die vragen.
Maak eens een afspraak voor een (hernieuwde) kennismaking. Het verplicht tot niets.
Bel gerust naar school en maak een afspraak. Kom zelf kijken en overtuig je zelf!

Als uw kind in het cursusjaar 20152016 of het jaar daarna 4 wordt, is het
voor onze school prettig te weten dat
we uw kind als leerling mogen
verwelkomen.
Van harte welkom!
Henk van der Laan,
schoolleider De Bentetop
tel. 0591-521405
bentetop@viviani.nl
www.bentetop.nl

De Bentetop, al 90 jaar TOP!
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DE BADDE ACTIEF
Bilartclinic
In samenwerking met biljartclub De
Badde werd op 25 april een biljart-clinic
georganiseerd. Hans Klok, een
internationaal spelende biljarter kwam
naar Nieuw-Weerdinge om de leden van
de club en andere belangstellenden de
fijne kneepjes van de sport bij te
brengen. Alle aanwezige spelers kregen
de kans om, onder begeleiding van Hans
Klok, meerdere situaties te leren uitspelen. De spelers staken hier veel van op.
Sommige situaties op het groene laken bleken verrassend eenvoudiger te
bespelen als menigeen dacht. De grootmeester ging bij zijn uitleg ook in op een
aantal theoretische zaken en ook over hoe een speler de situatie op de tafel
moeten benaderen.
Er was ook nog even tijd voor een stukje amusement. Hans Klok liet een aantal
kunststoten zien waar nog lang over nagepraat wordt. Sowieso wordt er nog lang
nagepraat over deze clinic, waar alle aanwezigen met een voldaan gevoel aan
terugdenken

Badde Voorstellingen.
Na de zomer gaat het bestuur van De Badde door met het organiseren van
voorstellingen. Er zijn inmiddels een aantal contacten gelegd met een
conferencier en een Piratenkoor. Ook in de decemberfeestmaand kunt u van ons
nog een verrassing verwachten, waarbij we samenwerken met de Stavo.
Let op de informatie in De Streekbode!!!!
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