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                                              Jaargang  33                                              Nummer:  3           12 oktober  2017 

 

 

 

  

BURENDAG IN NIEUW WEERDINGE 

 

Op zaterdag 23 september zijn er in het kader van "Burendag " 

speeltoestellen geplaatst in de speeltuin 

op locatie Zetveld / Menpad. Dit was een 

initiatief van Ramon Zomer en Arno 

Louwes. Veel buurtbewoners kwamen die dag een kijkje nemen of 

hielpen een handje mee. De kinderen konden zich laten schminken, 

een glaasje ranja nuttigen of  zich uitleven op het springkussen en 

voor de ouderen stond er een kop koffie of thee klaar.  

 

Veel kinderen maakten die dag al 

dankbaar gebruik van de speeltoestellen waarbij vooral de 

wipwap zeer in trek was. De bewoners van Zetveld en Menpad 

kunnen dit initiatief zeer waarderen en willen, mede namens  de 

kinderen,  Ramon en Arno dan ook hartelijk bedanken. Verder 

nog even een mededeling van huishoudelijke aard: Zou U zo 

vriendelijk willen zijn om uw hond hier niet meer zijn behoefte te 

laten doen en anders ruim het even op....zo kunnen de kinderen 

hier ongestoord spelen.  

 

 

De instanties die hebben bijgedragen aan deze prachtige 

speeltoestellen zijn: Plaatselijk belang, Lefier, Gemeente Emmen, 

Oranjefonds. 

 

Sponsoren: Zuidenveldcomité Zetveld, Bouwbedrijf Tiems, Autobedrijf 

"Nieuw Weerdinge", Snackbar t'Mondje, Sandra Geissler, Barbera 

Duursma. 

 

Allen hartelijk dank!

 Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 522521 
 Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl   
   
Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:  C. Neef   Weerdingerkanaal ZZ 137 
Ginie de Vries   521365   en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

15 Oktober 

Plaats:  Het Anker 

Tijd:  10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten 

 

22 Oktober 

Plaats: Het Anker 

Tijd:  10.00 uur, voorganger Ds. Lootsma 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

15 Oktober 

Plaats: De Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Gastendienst 

 

22 Oktober 

Plaats: De Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger  Dhr. P. van Norden 

 

 

 

 

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.  Tel. 06 55808002 

Handelsonderneming Sanders-Stap. 

   

   

Te koop:  

Jonge poesjes, nu 6 weken jong, wie wil ze 

hebben?  

Telefoon: 06-38029588 

   

Te koop:  

Dames en herenfiets, Gazelle,  

Telefoon:0591-521368 
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ONTDEK HET PLEKJE 

 

Op herhaling: Is er niemand die weet waar deze foto is gemaakt? 

De juiste oplossing wordt bekend gemaakt in de volgende 

Streekbode. Doen u en jij ook mee? 

Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres 

streekbode@hetnet.nl of op adres  

Weerdingerkanaal n.z. 122, tel: 0591-522091. 

 

 

 

 

 

 

BADDENIEUWS 

Peuterspeelzaal Exit. Na 23 jaar is er een eind gekomen aan de 

peuterspeelzaal ‘t Krummelhof in de Badde.  

Door het invoeren van de zogenaamde Voorschool zijn de 

peuters nu verdeeld over de beide basisscholen in ons dorp en is 

de huur door de Stichting Kleuterwerk opgezegd met ingang van 

1 oktober 2017. Door het vertrek van de peuters beschikt MFC 

de Badde nu over een extra ruimte om beschikbaar te stellen aan 

organisaties uit Nieuw-Weerdinge of elders. De komende 

periode worden de eerste werkzaamheden opgepakt om deze 

ruimte multifunctioneel te maken, zodat er verschillende 

activiteiten in plaats kunnen vinden.  

Omdat de ruimte ook zeer geschikt te maken is voor permanent gebruik, met een eigen ingang kijkt 

het bestuur ook uit naar een persoon of organisatie die belangstelling heeft om zich in de 

vrijgekomen ruimte te vestigen. 

 

 

 

DANSEN IN DE BADDE MET DE BADDESWINGERS 

        

Zaterdag 14 oktober is er weer dansen in DE BADDE. U bent allen 

welkom als U van dansen houdt. Er worden verschillende soorten 

dansen: Stijldansen, Oude dansen, Country dansen en 

Latijns/Amerikaanse dansen, voor elk wat wils. Dus tot ziens op 

zaterdag 14 oktober in DE BADDE. Het begint om 20.00 uur en de 

zaal is open om 19.30.  
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•  Secr. G.J.Soer 

•  Weerdingerkanaal nz 155 

• 7831 HL Nieuw Weerdinge 

• Tel: 0591-521367 

• Bankrekening:  NL51 RABO 0184 8645 50  

• E-mail: vriessoer@kpnmail.nl                                                         

      

Weerdingerkanaal nz150 

De heer J.Muller startte ooit in dit pand een 

beddenmagazijn. Het bedrijf ging later over in 

handen van Hof en Wachtmeester die er onder 

deze naam een meubelzaak vestigden. Op 

zeker moment verliet de heer Hof de zaak en 

ging Wachtmeester alleen verder en kwam 

zoon Henk in de zaak. Henk breidde het bedrijf 

steeds verder uit en de naastgelegen panden 

nrs.148 en 149 werden er aan toegevoegd. Op 

dit moment wordt de zaak geleid door Bart 

Wachtmeester. 

Weerdingerkanaal nz 149. 

Dit pand bestaat niet meer. Zoals bij nr. 150 beschreven, werd het aangetrokken bij de zaak van 

Wachtmeester. Aanvankelijk zat hier de schoenenzaak in van Bijl. 

Weerdingerkanaal nz 148. 

Ooit was hier de firma Zefat gevestigd. Dit was een bedrijf, dat zich bezig hield met de handel in 

brandstoffen en met een kuikenbroederij. Later werd het voorste gedeelte van de woning gebruikt 

door Jacob Snijders, die er een kapperszaak van maakte. Dit pand is nu toegevoegd aan 

Wachtmeester. 

Weerdingerkanaal nz 147 

 

Van 1920 tot 1957 was hier een 

bakkerij gevestigd. Aanvankelijk had de heer Toncens hier naast de bakkerij ook een winkel. Daarna 

vestigden zich H.Schut en zijn zonen er die de zaak voortzetten. In 1957 werd de zaak verplaatst naar 

1
e
 Kruisdiep wz 4 en  ging verder onder de naam Gebrs K en H.H.Schut 
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BIJEENKOMST SPEELTUINTJES NIEUW-WEERDINGE 

 

Enige tijd geleden heeft het Jongerenwerk samen met een van de Straatcoaches in opdracht van 

Plaatselijke Belang de speeltuinen in het dorp geïnventariseerd. Naar aanleiding hiervan leek het ons 

goed om de resultaten met het dorp te delen. Daarnaast willen we graag horen wat jullie wensen en 

ideeën zijn. Aan de hand van deze avond kunnen we met elkaar kijken wat er daadwerkelijk te 

realiseren valt. 

 

Daarom nodigen we u graag uit voor woensdag 1 november om 19:30 uur in MFC de Badde. In 

verband met de voorbereidingen ontvangen we graag bericht als u van plan bent om te komen. U 

kunt zich aanmelden bij Kim de Vries, Jongerenwerk Stichting Dorpenzorg, jeugd@dorpenzorg.nl / 

06-30234011. 

 

Met vriendelijke groet, 

Plaatselijk Belang  

 

 

 

 

RIJBEWIJSKEURING 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 

automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs 

moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor d.d. 5 oktober, 

2 november en 30 november terecht op het spreekuur 

in Cultureel centrum 'De Marke', Statenweg 107. Schikt de 

datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio.  

Voor senioren kost de keuring € 35,00 en voor chauffeurs 

tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 50,00. Voor 

informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar 

het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen:  088 23 23 300. Zelf een datum 

plannen kan via www.regelzorg.nl.  

Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag) 

meer en verwijzen naar het CBR. De Eigen Verklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost 

€ 41,00. De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in 

beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid 

van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.   
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OPBRENGST COLLECTE 

 

De collecte voor de kankerbestrijding heeft €1540,45 

opgebracht.  

We willen alle collectanten en de gulle gevers hiervoor 

heel hartelijk bedanken. 

We hopen in 2018 weer op uw steun te kunnen rekenen. 

 

Vriendelijke groet, 

Alie en Grietje 

 

 

 

 

 

DE RABO-CLUBKAS VERDEELT €100.000,-  

 

Heeft u al gestemd op v.v. TITAN?? Nee? Laat uw stem alstublieft niet verloren gaan! 

 

De Rabobank Emmen-Coevorden organiseert de Rabo Clubkas waarbij € 100.000,= wordt 

verdeeld onder verenigingen en stichtingen die zich hiervoor hebben ingeschreven. De 

verdeling van het bedrag vindt plaats op basis van het aantal stemmen dat wordt 

uitgebracht op de vereniging of stichting. 

 

Voetbalvereniging TITAN heeft zich ingeschreven voor de Rabo Clubkas. Hoe gaat het in zijn werk? 

Rekeninghouders van de Rabobank die tevens lid zijn van de coöperatie Rabobank Emmen-

Coevorden hebben een stembiljet ontvangen. U kunt hiermee nog tot 18 oktober op de site van Rabo 

Emmen-Coevorden inloggen met een unieke code en u kunt dan 3 stemmen uitbrengen. U mag 

maximaal 2 stemmen uitbrengen op v.v. TITAN. Uw laatste stem kunt u dan nog op een ander 

initiatief uit Nieuw-Weerdinge uitbrengen, bijvoorbeeld op ‘de Streekbode’ of op de Stichting 

Sporthal. Elke andere verdeling is natuurlijk ook mogelijk. Dat bepaalt u zelf. 

 

Het is belangrijk dat er geen stemmen verloren gaan! Maak gebruik van uw stemrecht en haal 

daarmee zoveel mogelijk geld naar Nieuw-Weerdinge! 
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NIEUW-WEERDINGSE JEUGD (NOG STEEDS ) INTERNATIONAAL 

Misschien herinnert u het nog, groepen jeugd uit heel Europa die in de zomer altijd enige tijd ‘de 

Badde’ overnamen: het SKW had weer een uitwisseling op georganiseerd. Sinds het ontstaan van 

Europese jongerenprogramma’s heeft SKW zich bezig gehouden met tientallen van zulke projecten, 

zeker tien jaar lang vonden deze plaats in het centrum van Nieuw-Weerdinge, met deelnemers uit 

het dorp.  

 

Zo’n zeven jaar geleden verdwenen de projecten uit de Badde en werd om praktische redenen 

uitgeweken naar het Hunzepark in Gasselternijveen. Drie jaar later ging onder andere vanwege het 

verleggen van focus – meerdere van dergelijke projecten per jaar - en praktische redenen de 

organisatie over in een eigen stichting, Stichting Cherry International, tevens vonden de projecten 

sindsdien plaats in Ommen. Allicht de laatste jaren minder zichtbaar in Nieuw-Weerdinge, maar nog 

steeds zijn er jongeren uit het dorp internationaal actief in uitwisselingsprojecten. 

 

 

Zo organiseerden wij in samenwerking met onze Italiaanse partner YOBBO afgelopen zomer van 7 tot 

16 juli een uitwisseling nabije Rome, met deelnemers uit Portugal, Italië, Slovenië, Kroatië, 

Macedonië, Roemenië, Bulgarije, Litouwen en Nederland. In dit project werd gekeken naar de 

mogelijkheden die je als jongere hebt in de stad met betrekking tot een professionele loopbaan en 

het ontwikkelen van jezelf.  

 

In de krokusvakantie van 2018 zal met deelnemers uit dezelfde landen hieraan een vervolg worden 

gegeven aan dit project, met dat maal de focus op het platteland.  

Verder stond de ‘traditionele’ zomeruitwisseling in Nederland weer op het programma. Met 55 

deelnemers uit Portugal, Spanje, Italië, Bulgarije, Macedonië, Griekenland, Kroatië, Hongarije, 

Slovenië, Litouwen en Nederland namen we twee weken onze intrek in ‘de Olde Vechte’ te Ommen. 

Doormiddel van vele activiteiten werd gewerkt aan communicatieve vaardigheden en 
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ondernemerschap. Bovendien doe je door intensief om te gaan met elkaar veel sociale vaardigheden 

op, verbeter je je Engelse spreekvaardigheid en leer je over landen van de andere jongeren. 

Daarnaast is de deelname aan de uitwisseling erg leuk en vaak een onvergetelijke ervaring. Voor de 

zomervakantie van 2018 plannen we een vervolg.  

 

Tevens organiseren we in de herfstvakantie een uitwisseling waar we stil 

staan bij klimaatproblemen en hoe je zelf je steentje bijdraagt aan het 

verminderen hiervan. Ook zullen we kijken naar welke kansen dit voor jou 

biedt, bijvoorbeeld in de zin van ondernemerschap. Aan dit project zullen 

deelnemers meedoen uit Portugal, Spanje, Italië, Griekenland, Slowakijke, 

Slovenië, Litouwen en Nederland.  

 

Al onze projecten worden mogelijk gemaakt middels subsidies van het Europese ‘Erasmus+ Youth’ 

programma. Dit programma heeft als doel de mobiliteit van jongeren te vergroten en ze een kans te 

geven hun competenties, kennis en vaardigheden te verbeteren.  

Ondanks dat de projecten niet meer in Nieuw-Weerdinge plaats vinden, zouden we graag de binding 

met het dorp behouden. Ben jij tussen de 16 en 22 jaar en ben je nieuwsgierig of enthousiast 

geworden na het lezen van wie we zijn en wat we doen? Lijkt het je zelfs leuk een keer mee te doen?  

 

Neem dan contact op met cherrygroup@gmail.com of een van de bestuursleden.  

 

Groeten, 

Eddie Wolters, Tahira Tarquini, Ernst-Jan de Vries, Lars Neef en Janiek Hendriks. 

 

www.facebook.com/cherryinternationalfoundation 
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NIEUWE OMBUDSMAN GEMEENTE EMMEN  

Per 1 september 2017 heeft de gemeente Emmen een nieuwe 

Ombudsman sociaal domein (voorheen Zorgombudsfunctionaris): Fred 

Molenhuis.  

 

Inwoners van de gemeente Emmen kunnen met vragen of klachten over 

de Wmo, jeugdwet of participatiewet terecht bij de Ombudsman sociaal domein. Ook treedt de 

Ombudsman sociaal domein op als klachtbehandelaar en zal (waar nodig) onderzoek doen en het 

gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd wijzen op zaken die beter kunnen of moeten. De 

Ombudsman sociaal domein is onafhankelijk en onpartijdig.   

 

Niet alleen de naam Fred Molenhuis is nieuw maar ook de naam van de functie, Ombudsman sociaal 

domein. Voorheen was deze functie bekend onder de naam Zorgombudsfunctionaris. Deze functie 

werd sinds 2015 (namens Zorgbelang Drenthe ) met veel inzet en deskundigheid ingevuld door 

mevrouw Greet Damhoff. Per 1 september jl. heeft zij haar werkzaamheden bij Zorgbelang Drenthe 

beëindigd.  

 

De inwoners van de gemeente Emmen kunnen de Ombudsman sociaal domein (net als eerder de 

Zorgombudsfunctionaris), benaderen met vragen of klachten over de uitvoering van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet of de Participatiewet (het gemeentelijke ‘sociaal 

domein’). De Ombudsman sociaal domein geeft informatie of advies, verwijst door naar de juiste 

instantie of bemiddelt door bijvoorbeeld samen in gesprek te gaan met een zorgaanbieder.  

 

 

Daarnaast kan de Ombudsman sociaal domein optreden als klachtbehandelaar. Als het doorlopen 

van de gewone klachtprocedure bij een zorgaanbieder of de gemeente niet tot een oplossing heeft 

geleid, kan de Ombudsman sociaal domein worden gevraagd om te bemiddelen. Ook zal hij waar 

nodig zelf onderzoek doen. Hij verzamelt signalen over knelpunten, zal het gemeentebestuur daarop 

wijzen en aanbevelingen doen om het beleid of de uitvoering ervan aan te passen.  

 

 

De Ombudsman sociaal domein is op de volgende manieren te bereiken: Telefonisch: (050) 727 15 05 

(op werkdagen van 9-17 uur) per email: ombudsmansd@zorgbelang-drenthe.nl per brief: 

Ombudsman sociaal domein, De Kazerne, Annerweg, 30 9471 KV ZUIDLAREN  
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NIEUWS VAN GYMNASTIEKVERENIGING AMICITIA 

 

Na de vakantie zijn wij gestart met het geven van lessen 

"Bewegen voor ouderen". Een groep enthousiaste ouderen 

zijn inmiddels op donderdagochtend gezellig met elkaar aan 

het sporten.  

 

 

We hopen dat meer mensen zich hier bij gaan aansluiten. Sporten en bewegen helpt u om fit te 

blijven, ook op oudere leeftijd. Het helpt om een goede conditie te behouden en u lichamelijk en 

mentaal fitter te voelen. Ook verlaagt het de kans op (chronische) ziektes. Vitaal ouder worden heeft 

bovendien als voordeel dat u langer de activiteiten kunt blijven doen die u graag doet. 

 

Met sporten in groepsverband combineert u de lichamelijke voordelen met het vergroten of 

onderhouden van uw sociale contacten. Voor velen geldt dat het in groepsverband bewegen en 

sporten bijdraagt aan het plezier dat aan bewegen wordt beleefd. Bewegen in groepsverband maakt 

het bovendien makkelijker om het vol te houden. Het is een stok achter de deur. 

 

Onze lessen worden verzorgd door een 

gediplomeerde instructrice, die gespecialiseerd is in 

het bewegen voor ouderen. Op enthousiaste wijze 

zorgt zij ervoor dat iedereen op eigen tempo en 

niveau mee kan doen met de oefeningen.  

 

Dus ook als u lichamelijke beperkingen of 

ongemakken heeft kunt u gerust meedoen. De lessen worden gegeven in de Mondenhal op 

donderdag van 11.00 uur tot 12.00 uur. De kosten zijn €13,13 per maand en wordt gedurende 8 

maanden geïncasseerd. De eerste twee (proef)lessen zijn gratis.... 

 

We zien u heel graag in de Mondenhal! 

 

Het bestuur. 
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WIJ ZIJN EN WAT DOEN DE BUURTSPORTCOACHES? 

 

In de Gemeente Emmen zijn twaalf buurtsportcoaches werkzaam in de zes sociale gebieden. Elk 

tweetal werkt gebieds- en vraaggericht. In het gebied De Monden zijn Mike Kelly en Mark Nicolai de 

buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches hebben aansluiting bij de sociale gebiedsteams in het 

gebied. Vragen uit de samenleving zullen in nauwe samenwerking met het sociale gebiedsteam en 

overige partners in het werkveld zo goed mogelijk 

worden beantwoord.  

 

Onze belangrijkste taken zijn:  

- Ondersteuning voor alle hulpvragen op het 

gebied van sport en bewegen. 

- Sportstimulering o.a. via Brede School 

(activiteitenladders). 

- Ondersteuning bij aanvragen 

Jeugdsportfonds/Participatiewebshop. 

- Ondersteunen van sportverenigingen bij 

verschillende vragen.  

- Motorische Remedial Teaching in groepen. 

- Organisatie van sportevenementen. 

- Gezonde leeftstijl bevorderen (gezond eten, water drinken en meer bewegen).  

- Ondersteuning geven aan scholen voor het bewegingsonderwijs.  

  

 Mochten er vragen zijn dan zijn wij bereikbaar via onderstaande gegevens:   

 Mark Nicolai     Mike Kelly    Tel: 06- 150 367 50 (Mark) en 06- 211 000 18 (Mike)  

         Email: bscdemonden@emmen.nl  

       Facebook: www.facebook.com/BuurtsportcoachesDeMonden  

 Twitter: @BSC_deMonden 
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U KUNT NOG STEMMEN, STREEKBODE GAAT VOOR DEEL RABO 

CLUBKAS CAMPAGNE 

U kunt nog stemmen tot 18 oktober. Het bestuur van de Stichting 

Dorpskrant heeft de Streekbode voorgedragen voor de clubkas 

campagne van de Rabobank. Er doen meer dan 120 verenigingen/ 

stichtingen uit de regio mee. Wij willen de leden van de Rabobank 

oproepen om hun 2 stemmen vooral op onze dorpskrant uit te 

brengen en ons zodoende een financieel ‘steuntje in de rug’ te geven. 

Jullie, stemgerechtigden, kunnen van 3 tot en met 18 oktober jullie 

stem uitbrengen. Laat die stem niet verloren gaan en zorg er mede 

voor dat we in Nieuw Weerdinge van deze actie mogen mee 

genieten. Is het niet voor de Streekbode dan wel voor de sporthal of 

Titan. Stem!  

 

 

DONATEURS STREEKBODE 

Binnenkort komen we (of we zijn al geweest) weer langs met de donateurkaart, donateur zijn kost u 

€5,00 per jaar. De Streekbode wordt huis aan huis rondgebracht. Bent u of jij nog geen donateur? 

Het bedrag kan ook overgemaakt worden op rekeningnummer: NL09RABO0345914600, ten name 

van (let op) St. Dorpskrant Nieuw-Weerdinge, onder vermelding van naam en (vooral ook 

belangrijk), het adres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de 

belangstelling op welke wijze dan ook na het overlijden van 

mijn man onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader.  

 

Albert Rengers 

 

J.Rengers-Pruim    

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. 
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Te koop 

 

Aan De Stobbe 50 in Nieuw-Weerdinge 

bieden wij deze tussenwoning te huur 

aan. De woning is zeer geschikt voor 

een gezin, want er zijn maar liefst 4 

slaapkamers aanwezig! De woning is 

gelegen in een kindvriendelijke buurt. 

Alle voorzieningen zijn op 

fiets/loopafstand. Vanuit de woning is 

er zicht op een 

groenstrook/speelweide. De indeling:  

 

Begane grond: Hal/entree met 

meterkast, toilet, trapkast en 

trapopgang; woonkamer met half open keuken; in de voormalige berging zijn een witgoedopstelling 

en vaste kasten geplaatst; overkapping.  

 

Verdieping: Overloop; drie slaapkamers; badkamer, 2e toilet.  

 

Zolder: Met vaste trap bereikbaar overloop en kastruimte; 4e slaapkamer;  

 

Tuin: Voorzien van een houten tuinhuis en schuttingen aan beide zijden .  

 

 

 Geïnteresseerd? Bel voor meer informatie met 06-1025 4801 of 06-5576 1819. 
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      BINGO    
 

Wilt u gezellig een avond naar de Bingo? 

 

 

Kom dan zaterdag 21 oktober 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. 

 

 
 

 


