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HET MAG WEER!!
De Zonnebloem mag weer!!
Op zaterdag 26 februari trok de Zonnebloem, afdeling
Nieuw Weerdinge, naar restaurant de Brug voor een echte High Tea. 16 gasten hadden zich voor
deze middag opgegeven en te merken was dat iedereen zich heel erg op deze gezellige middag
verheugde en blij was dat het allemaal na twee jaar weer kon. De uitstapjes en gezellige middagen
waren heel erg gemist in deze periode. Binnen werden de gasten al verwacht. Op de tafels werden
standaards geplaatst, vol met diverse smakelijke gerechtjes. Er werden rechauds neergezet die heet
water in fraaie, ouderwetse theepotten op temperatuur hielden. De thee werd geschonken in mooie
porseleinen theekopjes die iedereen zich vast nog wel van vroeger kan herinneren. De sfeer zat er
die middag goed in en werd nog verhoogd door een bijna voorjaar aandoend zonnetje. Later op de
middag werden nog extra hapjes rondgedeeld.
Het was allemaal goed verzorgd en als van ouds weer super gezellig!
De vrijwilligers
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
13 maart
Plaats: Valthermond
Tijd: 10.00 uur. Voorganger Ds. Thon. Vierde Adventszondag
20 maart
Plaats: Roswinkel
Tijd: 19.30 - voorganger Ds. P.A. van Elten. Kerstnachtdienst
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 maart
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. A. Dijkstra
20 maart
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. A. Schipper - Kerstnachtdienst
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,- 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. Diverse kleuren.
Tel: 0591 – 548 187

Gevraagd:
Iemand voor huishoudelijk hulp voor de
donderdagmorgen.
Tel: 532805
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ONTDEK HET PLEKJE
De linker foto is gemaakt
van de parkeerplaats aan
het Wk zz ter hoogte van
Tiems en de pastorie. Zes
goede oplossingen zijn er
ingeleverd. Na loting is
Pieter van Mensvoort 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!!

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
Het voorjaar komt eraan. Ook de kledingkringloop is er klaar voor. De
wintercollectie is inmiddels vervangen voor de zomercollectie. Dus
kom gerust langs om u zomergarderobe aan te vullen. Wij hanteren
hele kleine prijsjes. Van €0,10 tot maximaal €2,50 voor een jas of een
paar schoenen. Een trui of een broek voor €1,50 en een t- shirt kost
bijvoorbeeld €0,75. Kinderkleding verkopen wij voor €0,25 tot €0,75.
Wilt u bij het opruimen van u kasten aan ons denken? Kleding en
linnengoed mag u brengen tijdens onze openingsuren in De Badde (
tussen 10.00 en 15.00 uur) Lukt dat niet dan mag het bij : Ineke
Hendriks, Zetveld 13 of Hennie Bontjer, De Stobbe 25. Of bij Gretha
Bos, Mandebroek 2. Allen te Nieuw Weerdinge.
We zijn in de Badde op:11 en 25 maart, 8 en 22 april, 6 en 20 mei, 3 en 17 juni, 1 en 15 juli.
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MS COLLECTEWEEK 27 JUNI T/M 2 JULI: COÖRDINATOR GEZOCHT IN NIEUW WEERDINGE
Het Nationaal MS Fonds is op zoek naar een collectecoördinator
in Nieuw Weerdinge voor de aankomende collecteweek van 27
juni t/m 2 juli 2022.
Wil jij je inzetten voor meer onderzoek naar de oplossing voor
en het ontstaan van MS in de toekomst en ook voor een beter
leven met MS nu? Vind je het leuk om nieuwe sociale contacten
te leggen terwijl je een onmisbare bijdrage levert?
Word coördinator
Als coördinator ben je onmisbaar voor de collecte. Zonder
coördinator kan de collecteweek namelijk niet doorgaan. Als
coördinator onderhoud je contact met de collectanten in jouw
plaats, bestel- en deel je de collectematerialen uit en zorg je
voor de financiële- en administratieve afhandeling van de opbrengsten. Het organiseren van de
collecte doe je eventueel samen met een assistent coördinator.
Het is een sociale, dynamische vrijwilligersfunctie waarmee je een groot verschil kunt maken in de
strijd tegen MS. De werkzaamheden vinden plaats van midden april t/m juli.
MS is zenuwslopend
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de
laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen
niet (goed) door, waardoor verlamming- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben
25.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symptomen treden
meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de meest invaliderende ziekte onder
jonge mensen.
Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Het Nationaal MS Fonds
financiert onder andere wetenschappelijk onderzoek naar oplossingen voor MS, een betere kwaliteit
van leven en een betere zorg voor mensen met MS.
Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte of mail naar
collecte@nationaalmsfonds.nl
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WINTERWANDELTOCHT 30 JANUARI
Zondag 30 januari j.l. was de winterwandeltocht georganiseerd door NieuwWeerdinge Gezond. We kunnen terugkijken op een mooi, gezellig en een geslaagde
tocht. Met dank aan onze sponsoren:
-Basisschool de Bentetop
-Dierenweide de Wenke
-Beenhouwer Gerard Dijkstra
-Keukens & badkamer Wolters tegelcentrum
-Tiems bouwbedrijf
-fam. Prinsen / fam. Wetter
Ook werd er door meerdere wandelaars een vrije gift gedaan, wat we weer kunnen gebruiken voor
het organiseren van nieuwe activiteiten. Bedankt hiervoor!
Naast het wandelen was er ook een opdr./vragenlijst meegegeven,
Je werkt van li nks naar rechts , i n de
waarbij een aantal prijzen te winnen viel.
volgorde:
De winnaars zijn:
Regel 1: haakj es w egw erk en
-T.Aalderink
-Emma (8 jaar)
Regel 2: machtsverheff en en worteltrekken
-J.Zwiers
-Meike (5 jaar)
Regel 3: vermeni gvul digen en delen
-J.Rengers
Regel 4: optell en en aft rekk en
Er werd gevraagd naar de antwoorden, dus bij deze…
Vraag/opdracht 1: Wat is de officiële naam van het park? Recreatiepark de
Wenke
Vraag/opdracht 2: de som wordt dan: 7+1+49-7=50
Vraag/opdracht 3: Wanneer is dierenweide de Wenke officieel geopend? (14-052007)
Vraag/opdracht 4: Noem 5 diersoorten in de dierenweide?
(Schaap,kippen,herten,eenden,ezel,geiten etc.)
Vraag/opdracht 5: Rebus – (Zorg voor sfeer tijdens de donkere dagen)
Vraag/opdracht 6: Noem 3 sportverenigingen in Nieuw-Weerdinge. (Zie website: www.nieuwweerdinge.com )
Vraag/opdracht 7: Rebus – (Wonderen zijn de wereld nog niet uit)
Vraag/opdracht 8: Wanneer ontstond de visvijver aan de Wisseldijk. (1971)
Vraag/opdracht 9: Wat is de naam van het terrein waar honden training krijgen.
(Hondenschool Teamplay)
Vraag/opdracht 10: Welk woord vormen de overgebleven letters: (Huisdieren)
Vraag/opdracht 11: Doolhof
Vraag/opdracht 12: Appel: 10 / banaan: 4/ kokosnoot: 1 ( 1+10+4= 15)
Vraag/opdracht 13: Sudoku
Vraag/opdracht 14: Wat stond er eerder op de plaats, waar nu dit
speeltoestel staat?
Waterfontein
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