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EETTAFELPROJECT OP DONDERDAG
In De Badde willen we het eettafelproject weer opstarten en hiervoor hebben we vrijwilligers nodig,
omdat op de vorige oproep geen reactie is
binnengekomen, nu nogmaals;
Wilt u iets betekenen voor buurtbewoners die graag
samen willen eten, in plaats van in hun eentje thuis?
Heeft u tijd op de donderdagochtend en vindt u
(samen) koken (en eten) leuk?
Dan ben ik op zoek naar U! Als u belangstelling heeft,
of als u eerst meer wilt weten, dan kunt u contact met
mij opnemen via mail (e.santinge@sednaemmen.nl)
of telefoon (06 513 24 337)
N.B. Spreekt het u wel aan, maar is donderdag geen geschikte dag voor u, ook dat hoor ik graag.
Hartelijke groet,
Erika Santinge, buurtwerker Sedna

1

De Streekbode - 10 februari – 2022

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
13 februari
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur. Voorganger Ds. P.A. van Elten
20 februari
Plaats: Valthermond
Tijd: 10.00 - voorganger Ds. Van der Meulen
De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info

Baptisten gemeente de Open Poort:
13 februari
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. R. Klein
20 februari
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. M. Nijhoff
De diensten zijn ook te volgen via ons YouTube-kanaal of via onze website www.deopenpoort.nl

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 € 3,00 per artikel. Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.) kosten € 5,00,
en met een foto € 7,50

Oud ijzer en metalen. Wordt gratis gehaald
Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap
Tel: 06 – 19 64 66 36
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ONTDEK HET PLEKJE
De linker foto is gemaakt van de keien en parkeerplaats in het hofje
in De Stobbe. 7 juiste oplossingen zijn er ingeleverd. Na loting is
Egge Groenwold 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: 0591522091.
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!!

DE ZONNEBLOEM
Al bijna 25 jaar is er een afdeling van de Zonnebloem in Nieuw Weerdinge. U heeft er vast wel eens
iets van gelezen of gehoord van ouders, broer of zus of van de buren. We zijn een actieve club die
voor de zonnebloem gasten graag verschillende activiteiten organiseren het hele jaar door. We
denken aan dagjes uit naar een dierentuin, theater,
bioscoop maar ook samen wandelen in een
beeldenpark of een dag varen in Giethoorn.
Je ziet de gasten genieten en daar doen wij het voor.
Nu willen wij dit heel graag blijven doen maar we komen handjes te kort. Ofwel wij zijn op zoek naar
vrijwilligers die ons willen komen helpen met leuke dagjes uit of met de bingo.
Wat zou het toch fijn zijn als de Zonnebloem in Nieuw Weerdinge kon blijven bestaan!
Dus wilt u iets betekenen voor onze gasten en lijkt het je leuk om af en toe te helpen bij activiteiten?
Meld je aan !!! Secr: Anita Venema tel: 521785
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Wij willen een ieder bedanken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden
van mijn lieve man, vader, opa en ouwe-opa.
Harm (Ab) Duursma
De vele kaarten, fijne berichten en mooie woorden
hebben veel indruk op ons gemaakt
Trijntje Duursma-Breider
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Nieuw-Weerdinge , januari 2022

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor de
mooie woorden en kaarten die wij hebben ontvangen na het overlijden van
mijn vrouw, onze moeder en oma
MARTJE VEENKER - de VRIES
Johannes Veenker
Jan en Jule
Niesko en Esther
Frederik
Nieuw-Weerdinge, februari 2022
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