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NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE
Afgelopen vrijdag was het zover. Op deze regenachtige dag opende Zwembad De Wieke haar deuren
met dank aan de vele vrijwilligers die een steentje hebben bijgedragen. Gelukkig klaarde het weer op
naarmate de dag vorderde. Burgemeester van Oosterhout heeft het zwembad officieel geopend in
het bijzijn van veel enthousiaste bezoekers. Vervolgens is het zwemseizoen ingewijd met een duik.
Gekleed in pyjama’s ging iedereen vol enthousiasme
te water. We kunnen spreken van een zeer geslaagde
opening. Wij heten u allen van harte welkom om ook
een duik te komen nemen.
Achter de schermen wordt op dit moment druk
gewerkt aan het opzetten van diverse activiteiten.
Houd de facebookpagina in de gaten voor alle
activiteiten en nieuwtjes. Mochten jullie leuke ideeën
hebben dan horen we dit uiteraard graag. De
ideeënbus bevindt zich naast de kiosk. Ook zijn nieuwe vrijwilligers nog steeds van harte welkom.
Vele handjes maken immers licht werk.
Wij hopen op een fantastisch zwemseizoen!

DANSEN IN DE BADDE
Aanstaande zaterdag 11 mei is onze laatste dansavond van het
seizoen. U kunt komen dansen in De Badde, er worden verschillende
dansen gedaan o.a. Stijldansen, Oude dansen, Countrydansen en
Amerikaanse/Latijnse dansen. Dus voor elk wat wils.
Aanvang 20.00 uur zaal open om 19.30 uur. Het nieuwe seizoen starten we hopelijk weer op
zaterdag 14 september.
De Baddeswingers wensen wij U allen een mooie zomer toe en een fijne vakantie.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
12 mei
Plaats: Het Anker
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten
19 mei
Plaats: Roswinkel
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. Akkerman

Baptisten gemeente de Open Poort:
12 mei
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. J. Kruizinga
19 mei
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Gastendienst

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
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De geschiedenis van de gezondheidszorg.
De gezondheidszorg in onze hedendaagse maatschappij kent vele facetten, disciplines en
specialismen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg, speciale artsen
voor ouderen, vrouwen of kinderen enz. dit zijn allemaal uitvloeisels van een zich steeds verder
ontwikkelende medische wetenschap in een steeds ingewikkelder wordende samenleving.
In het begin van het bestaan van Nieuw Weerdinge bestonden eigenlijk alleen nog maar de
huisdokter en de vroedvrouw en was de gezondheidszorg, vooral voor de kleine man, maar slecht
gesteld.
De huisartsen
Een huisarts was er in Nieuw Weerdinge zelf niet en men was in geval van ziekte
aangewezen op medische hulp van een dokter uit Ter Apel. Dit kwam de gezondheid
natuurlijk niet te goede. Voor menig patiënt, met veelal een goed geneesbare
aandoening kwam de dokter, die soms pas na enige dagen arriveerde , te laat. De
transportmiddelen waren, zeker in vergelijking met de huidige tijd zeer gebrekkig te
noemen. Neem daarbij de slechte toestand van de wegen, dan is het niet zo
verwonderlijk dat de dokter wel eens te laat bij de patiënt kwam.
De eerste dokter die hier zijn praktijk uitoefende was dokter J.H. Akkerman. Hij
begon zijn praktijk in 1902,
maar was na twee jaar al
weer ver-trokken. In 1910
kwam dokter A.J.J. Fiet. Hij
bleef hier twaalf jaar en
maakte zich in die tijd sterk
voor de ontwikkeling van het
Groene Kruis. Hij was een
aantal jaren voorzitter van de
vereniging, waar enkele
honderden plaatsgenoten lid
van waren. Hij betrok de
nieuwe dokters-woning die
op initiatief van de Stichting
Dokterswoning gebouwd was
aan het Weerdingerkanaal zz
153.
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KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
Ook dit jaar konden we weer een paasontbijt voor de voedselbank realiseren.
Kledingkringloop is er dus voor iedereen. Zoals een van onze klanten opmerkte
je doet drie goede dingen nl:
1.Het is goed voor het milieu.
2.Je helpt een ander.
3.Het is goed voor je eigen portemonnee.
Dus denk aan ons als u uw kasten op ruimt. U mag
het brengen in de Badde tijdens onze uitgifte. Lukt
dat niet dan mag het op Mandebroek 2.

De uitgifte is van 10.00 uur tot 15.00 uur op de volgende data: 17 mei 31 mei 14 juni en 5 juli. We
houden een zomerstop en we beginnen weer op 6 september.

ONTDEK HET PLEKJE
De foto links is gemaakt vanaf de Vledders
richting de Mondenweg met zicht op de silo’s van
de firma K. Haan. Van de 6 juiste oplossingen is
als winnaar ‘uit de bus’ gekomen Egge
Groenwold. De bon kan worden opgehaald op
het onderstaande adres. Iedereen weer bedankt
voor de reacties.

Waar is de foto rechts gemaakt?
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal NZ. 122,
tel: 0591-522091.
De winnaar maakt kans op een droge worst van één van onze
slagers. Als u de oplossing weet laat het ons weten. Niet geschoten
is altijd mis.
Veel succes!!
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VIVA LA DONNA VERWENDAG BIJ HAARSTUDIO KLARIANKE
Ook dit jaar zullen wij met onze kapsalon
voor de 12e keer meedoen aan de
landelijke Viva La Donna verwendag. Deze
verwendag is voor dames die getroffen
zijn door kanker of een verleden hiervan
hebben.
Deze keer willen we een verwenmiddag aan houden en wel op zaterdag 1 juni. Van 13.30 uur tot 16.30
uur. Op deze middag willen we 5 dames in de ‘watten leggen’. Zij krijgen kosteloos een
kappersbehandeling, schoonheidsbehandeling en een nagelbehandeling aangeboden. Verder krijgen de
dames nog een uitgebreide kleuranalyse waardoor ze beter in staat zijn inzicht te krijgen in welke kleding,
make-up en sierraden het best bij hen past. We hebben voor deze middag nog twee plaatsen beschikbaar.
Weet u iemand die het verdient op deze manier verwend te worden, aarzel dan niet en bel naar
Haarstudio Klarianke 0591-521203 (vol is helaas vol)
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 18 mei naar:

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 9 ronden + 3 superronden.
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis.
Neem dus pen of stift mee en kom gezellig meedoen.
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