Streekbode 17 juni 2009
SPELDRIEDAAGSE SOCIAAL CULTUREEL WERK
Het Sociaal Cultureel Werk Nieuw-Weerdinge gaat evenals voorgaande jaren weer een
speldriedaagse organiseren.
Het thema voor dit jaar is: Vroeger en Nu
De data zijn: dinsdag 11 augustus, woensdag 12 augustus en donderdag 13 augustus 2009.
De speldriedaagse is bedoeld voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd vanaf groep 3 uit NieuwWeerdinge. Kinderen die na de zomervakantie naar groep 3 gaan mogen ook meedoen.
In het kort ziet het programma er als volgt uit:
Dag 1 en dag 2 bouwen aan een dorp met gebouwen van vroeger en nu, oude spelencircuit en
verschillende dansworkshops
Op dag 3 gaan we er op uit. We gaan deze dag met de bus naar Attractiepark Drouwenerzand in
Drouwen
De kosten voor deze drie dagen zijn € 5,00 en dienen bij opgave te worden voldaan.
De enveloppe met daarin naam, adres, telefoonnummer en de eigen bijdrage, moet in De Badde
worden ingeleverd.
Om de kosten laag te houden zijn we op zoek naar de volgende artikelen:
¾ Pasjes van het stortbordes
¾ Rollen behang
¾ Hout, bijv. pallethout en/of latten.
¾ Gereedschap
Voor meer informatie en/of opgave kunt u ook bellen naar De Badde en vragen naar Ginie de Vries.
Tel: 521733 of 06 27557923

TONEELUITVOERING NIWETO

Beste toneelvrienden,
Zoals ieder jaar zijn wij als toneelspelers alweer druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe
toneelseizoen. Dit jaar zijn de data van optredens 20 en 21 november 2009 in “De Noorderbak” te
Roswinkel. Het toneelstuk “Het Hoenderveld” is geschreven door Herman van der A en de kosten zijn
€ 6,00 per persoon. Ook zal er als vanouds een playbackoptreden zijn en er zal beide avonden live
muziek aanwezig zijn. Dus genoeg redenen voor een gezellig avondje uit.
Kaarten zijn vanaf 1 juni te bestellen bij A. Schimmel 0591522493 of E-mail
niweto@kpnplanet.nl
Informatie over NiWeTo kunt u vinden op: http://www.nieuw-weerdinge.com/ver-niweto.htm

OUD PAPIER ’T KOPPEL
Het oud papier wordt in de maand juli niet opgehaald,
net als voorgaande jaren mogen jullie als inwoner het
zelf naar de desbetreffende containers brengen.
Deze staan opgesteld op de parkeerplaats van
zwembad "in de raiffeisenstraat"
In de 4e week van juli, donderdag 23 juli t/m zaterdag 25
juli.

WIELERPELETON LA VUELTA ’09 FINISHT OP 30 AUGUSTUS IN EMMEN
Op zondag 30 augustus is het feest in het centrum van Emmen. Naast het Full Colour Festival vindt
namelijk de finish van La Vuelta plaats. La Vuelta – de Ronde van Spanje - is een wielerwedstrijd die
jaarlijks wordt gehouden in Spanje en net als de Tour de France en de Giro d‘Italia een belangrijke
ronde is in de wielersport. Voor het eerst in de geschiedenis start La Vuelta buiten het Ibirisch
schiereiland en is dan vier dagen in Nederland, waarvan drie dagen in Drenthe.
Emmen zal deze dag bruisen op zowel sportief als cultureel (Spaans) gebied. Niet alleen zal het
zondag 30 augustus bruisen maar de week voorafgaand zullen meerdere Spaanse getinte publieksen sportevenementen worden georganiseerd. Wij nodigen u dan ook van harte uit om naar al deze
evenementen te komen en er samen een geweldig feest van te maken.
Graag tot ziens op 30 augustus!
Voor meer informatie kijk op www.vueltadrenthe.nl

CULTUUR LIVE OP ’T PLEN
Multicultureel festival op het dr. Beertaplein te Nieuw-Weerdinge
Voor de derde keer achtereen vindt dit jaar het cultureel festival
genaamd Cultuur Live Op ’t Plein (kortweg CLOP) plaats op:
zaterdag 12 september 2009
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
CLOP staat dit jaar in het teken van cultuur, muziek, dans en
hapjes uit binnen- en buitenland.
Het middagprogramma start om 13.00 uur (tot 16.30 uur) en biedt voor jong en oud wat wils. Culturele
activiteiten, bijzondere gerechten proeven en genieten van en/of meedoen aan muzikale workshops.
Het swingend avondprogramma start om 19.00 uur (tot 00.00 uur) en is ingevuld met muziekbands uit
Nieuw-Weerdinge en omgeving!
Het festival is gratis toegankelijk.
Alvast tot zien op 12 september!!

UITSLAG KAARTWEDSTRIJDEN IN DE BADDE
Op 14 mei werd, na een paar rondjes te hebben gekaart en een hapje en een drankje, de uitslagen
van de kaartwedstrijden bekend gemaakt.
De uitslagen:
Klaverjassen
1. Thomas v.d. Veen 167697 punten
2. Lies v.d. Molen
163324 punten
3. Andries Visser
161219 punten
Poedelprijs: Tinus Wassen en Jan de Boer
Jokeren
1. Jantje Super 1734 punten
2. Fenny Hilgen 1798 punten
3. Trientje Katoen
1857 punten
Poedelprijs: Willy Hummel
Kruisjassen
1. Bart op ’t Ende
3599 punten
2. Job Duursma3591 punten
3. Be Saadhoff 3500 punten
Poedelprijs: Henk Huizing
Opsporing verzocht!
Wij zoeken voor het nieuwe kaartseizoen klaverjassers, kruisjassers en jokeraars. We beginnen weer
op donderdag 20 augustus, aanvang 19.30 uur.
De eerste keer is gratis, dus wat let u om het een keer te proberen!
Informatie: Ina Middel, tel. 522393

WIJNGENOT Rosé met doperwten
Het is al zeker 30 jaar geleden dat ik de meest bizarre wijnspijs combinatie meemaakte. Ik was kelner
in een klein restaurant in de binnenstad van Groningen. Gezellige eenvoudige maar eerlijke keuken
met veel vaste klanten.
Een ouder echtpaar ruim in de 70 kwam reeds jaren elke dag bij ons eten. Ze bestelden altijd een fles
Mateus rosé en ik moest hun glaasje zovol schenken dat ze ongeveer 4 dagen met de fles konden
uitkomen. Het glas van mevrouw moest altijd iets minder gevuld zijn dan van meneer. Daarna ging de
fles weer boven op de plank tot de volgende dag. Dus ook niet in de koelkast. Je kunt je voorstellen
hoe de warme rosé na 4 dagen smaakte.
Die éne dag was het bijzonder druk. De keuken en bediening draaiden onder hoogspanning.
Gebakken aardappeltjes en groente serveerden we in schaaltjes op een porseleinen bordje met een
ribbeltje erin om het schuiven van de schaaltjes te voorkomen. Deze bordjes waren op zodat we maar
overgingen op dessertbordjes (let wel zonder ribbeltje). In hoog tempo liep ik uit de keuken om het
oudere echtpaar de aardappels en doperwten te serveren.
Te snel was ik. Een ramp voltrok zich. Ik stond stil en het bordje zonder ribbeltje ook. Maar de
doperwten gingen door richting mevrouw haar decolleté. Een gil en daar ging ook haar glas rosé. Je
kunt je geen grotere chaos voorstellen en probeer al die doperwten maar weer eens te verzamelen.
Vandaar dat ik een wijnspijs combinatie van rosé en doperwten nooit zal aanbevelen. En ik hoefde de
rosé ook niet navullen want dan kwamen de 4 dagen niet uit.
Groet, Rien.

GREPEN UIT HET VERLEDEN
Op foto van 1950 , kinderen Veen voor boerenleenbank, Weerdingermond z.z. 140.
11 november 1907, op
een vergadering van de
landbouwvereniging, werd
besloten tot het oprichten
van een Raiffeisenbank
(boerenleenbank). Tot
bestuursleden werden
voorlopig gekozen: J.
Bults, Jac. Bakker, J. B.
Kwint, H. Suvee, C.
Koers, R. Sol en H.
Hensums.
Op 22 April 1908 werd het
officieel en werd de heer
J. B. Kruit de eerste
voorzitter van 1908 tot
1912. De eerste kassier,
R. Sol, regelde de
administratie vanuit zijn woning aan het Weerdingerkanaal z.z.131. In 1922 werd deze opgevolgd door
de heer J. Bakker. In 1928 werd de heer O. Visser Gzn. als kassier benoemd. Assistente van de
kassier werd mw. M. K. Buurman, die in 1946 waarnemend kassier en in 1955 directrice werd. Vanaf
18 Maart 1968 konden de klanten terecht in het kantoor aan de Raiffeisenstraat. In November1969
droeg mw. Buurman de leiding over aan de heer J. Muller. Op 1 mei 1986 werd hij opgevolgd door de
heer H. A. Postmus die tot 1 november 1992 deze functie vervulde. In 1992 zijn de Rabobanken van
Nieuw-Weerdinge en Emmer-Compascuum gefuseerd en werd directeur G. Veen. Na een aantal
fusies is het onlangs Rabobank Emmen-Coevorden geworden.

NIEUWS VAN ZWEMBAD “DE WIEKE”
In deze laatste Streekbode voor de zomervakantie begint, even het laatste nieuws van het zwembad.
Er hebben zich weer een paar extra vrijwilligers voor de schoonmaak aangemeld, waar we heel blij
mee zijn. Verdere opgaven zijn natuurlijk altijd van harte welkom, want: “vele handen maken licht
werk”. Mensen die als toezichthouders aanwezig willen zijn tijdens de zwemlessen en tijdens enkele
(drukke) weekenden kunnen zich natuurlijk ook altijd melden bij het bestuur en de badmeester.
De weersomstandigheden zijn tot nu toe vrij gunstig voor het zwembad geweest. De zwemlessen
draaien al weer enkele weken en worden goed bezocht en de activiteitencommissie is druk bezig met
de voorbereidingen voor de jaarmarkt op 4 juli en de zwemmarathon met grootste randactiviteiten een
week later, op 11 juli. Ook zij kunnen natuurlijk altijd hulp gebruiken in de voorbereiding en uitvoering
van de activiteiten.
Let voor spontane acties tijdens de zomervakantie op het mededelingen bord bij de ingang.
Voor de zwemmarathon zijn er al weer teams heel enthousiast aan het trainen geslagen. Ook zijn er,
evenals voorgaande jaren, teams van buitenaf uitgenodigd. De activiteitencommissie is voortvarend
bezig om een compleet dagprogramma op te zetten, met voor elk wat wils op het gebied van eten,
drinken, muziek en randactiviteiten tijdens deze zwemmarathon. Het bestuur wenst iedereen dan ook
een goede dag toe en we verwachten dat de deelnemers aan de zwemmarathon een sportieve strijd
zullen leveren onder het toeziend oog van u als publiek.
Het bestuur, bestaande uit Belinda Helder, Jannet Hofman, Tjitske Katuin, Teunie Perdok en Johnny
Scheven, rekent op uw belangstelling tijdens de jaarmarkt van 4 juli waar het zwembad ook aanwezig
zal zijn met een stand. Ook rekenen we op veel belangstelling tijdens de zwemmarathon op 11 juli en
hopen u door het mooie weer vaak te ontmoeten in het zwembad.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN GENDOJU
Op 27 mei 2009 werden er bij judovereniging GenDoJu weer clubkampioenschappen gehouden. Deze
clubkampioenschappen werden tijdens de les door zowel de groep van 18:00-19:00 uur als de groep
van 19:00-20:00 uur gehouden.
Het was weer zeer spannend. De spanning was te snijden toen de eerste judoka's op de mat
mochten komen en al gauw werden er verschillende Yuko's, Wasari's en Ipon's en houtgrepen
uitgevoerd. Iedereen die bij de les aanwezig was deed mee, ongeacht het kleur band of slip, uiteraard
was er wel rekening gehouden met het gewicht en gradatie.
Alle ouders op de tribune zaten vol spanning te kijken of hun kind de judopartij zou winnen.
Als alle partijen gespeeld waren werd de score door de jury opgeteld en kon de medaille-uitreiking
plaatsvinden.

De uitslagen waren als volgt:
Groep 1 Poule 1
1. Ramon Dobben
2. Janita Stavast
3. Davy Prins
4. Samuel Trip
5. Gisa Pepping
6. Jason Rutte
Poule 2
1. Kevin Olijve
2. Lennard Hummel
3. Veronique Rengers
4. Yvette Rengers
5. Chirella Helder
Poule 3
1. Chantal Rengers
2. Remco Pepping
3. Falco Nieuwenhuis
4. Niek Rademaker
5. Mike Veen

Poule 4
1. Samuel Goet
2. Martin Witteveen
3. Nigel v.d. Burg
4. Kaylian Potze
5. Jarno Stavast
Groep 2 Poule 5
1. Tomas Venema
2. Nadien Zwaving
3. Esmee Pol
Poule 6
1. Bas Middel
2. Robin Vooys
3. Kevin Wijnholds
4. Perer Jan Potze

Poule 7
1. Edwin Witteveen
2. Daniel Goet
3. Dorette Spoor
4. Esmee Heijne
5. Janine Schutterups

Poule 8
1. Corwin de Kanter
2. Bram Trip
3. Rody Prins
4. Jorik Veen
5. Mike Boelen
6. Ferdy Smit
Poule 9
1. Ricardo Scheepstra
2. Daan Spoor
3. Remon Barenkamp
4. Patric in ’t Veld
5. Lars Olijve

Namens iedereen van GenDoJu, bedankt voor de geweldige en sportieve inzet door alle deelnemers.
Ook de judodocenten en de overige helpende handen, bedankt. Zonder jullie was het niet zo'n succes
geworden.

DEZE ZOMER BLIJFT DRENTSE BOB FRIS
De zomer staat weer voor de deur. Een zomer van wijntjes op het terras, cocktails bij de barbecue en
biertjes tijdens de TT. Er zullen zich genoeg momenten voordoen waarbij een alcoholisch drankje
wordt genuttigd. Niets mis mee, maar onthoudt wel; zorg dat u altijd een BOB bij u heeft!
Dit jaar hebben we alleen al in Drenthe 18 doden en 169 gewonden in het verkeer. Iedereen, die een
voet buiten de deur zet, is een verkeersdeelnemer. En u wilt zich graag veilig voelen in het verkeer.
Daarom is verkeershandhaving een belangrijk onderdeel van het werk van de politie. Wij willen met
verkeershandhaving het aantal verkeersdoden en –gewonden terugdringen en daarmee de
verkeersveiligheid vergroten.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat bijna iedereen wel weet wie BOB is: hij drinkt niet en brengt zijn
vrienden veilig thuis. Ook het maken van de BOB-afspraak is geen probleem. De norm om niet met
alcohol op te gaan rijden staat ook niet ter discussie. Desondanks blijkt het voor sommige BOB’s wel
lastig te zijn om zich de hele middag of avond aan de BOB-afspraak te houden en de verleidingen van
alcohol te weerstaan.
OpblaasBOB
Ondanks dat het alcoholgebruik in het verkeer in Drenthe lager ligt dan in de rest van het land, is het
zaak om toch steeds weer aandacht te vragen voor dit onderwerp. Halverwege juni gaat daarom de
landelijke BOB campagne weer van start. Speciaal hiervoor is een nieuwe tv- en radiospot ontwikkeld
om de ‘OpblaasBOB’ te introduceren. Via de website jebenttopbob.nl kunt u zien wat u moet doen om
er eentje te krijgen.
Beginnend bestuurders
De BOB campagne richt zich met name op de beginnend bestuurder. Iedereen die minder dan vijf jaar
een rijbewijs heeft is een beginnend bestuurder. Deze groep zit vaak in de leeftijd tot 35 jaar.
Beginnend bestuurders overschrijden aanmerkelijk vaker de alcohollimiet dan ervaren automobilisten.
Gaan beginners in 5,2% van de gevallen in de fout, ervaren bestuurders doen dat in 3,2% van de
gevallen.
TT BOB
Wij zullen in de campagneperiode extra controleren op het gebruik van alcohol in het verkeer, met
name tijdens de TT. De TT is bij uitstek een evenement waar veel bestuurders bij elkaar komen.
Daarnaast is het een evenement waarbij ook veel alcohol wordt genuttigd. We gaan samen met
Provincie Drenthe en Veilig Verkeer Nederland tijdens de TT de bezoekers attenderen op het maken
van de BOB-afspraak. Feesten tijdens de TT is oké, maar zorg dat u altijd op een veilige en
verantwoorde manier thuis komt. Tijdens de nacht van Assen en de TT-nacht is de TT BOB in veel
cafés in Assen terug te vinden op de bar, in de vorm van bierviltjes. Daarnaast gaan in beide nachten
promotieteams van Veilig Verkeer het centrum van Assen in. Door het uitdelen van BOB pepermuntjes
proberen ze de bezoekers er aan te herinneren dan één van hen ‘fris’ moet blijven om de rest veilig
thuis te brengen.

ROMMELMARKT PROTESTANTSE GEMEENTE NW-WEERDINGE / ROSWINKEL
Op zaterdag 4 juli a.s houden we weer onze jaarlijkse rommelmarkt bij de kerk, Weerdingerkanaal
Z.Z. 143 en op de parkeerplaats tegenover de kerk. Ook is er weer een verloting, zijn er weer
kniepertjes, spekdikken, koffie etc. te koop.
Dus voor leuke koopjes graag tot ziens bij de rommelmarkt.

RENNEN TUSSEN DE KASSEN
Klazienaveen: Achter het glas waar de rozen, komkommers, gerbera’s, paprika’s, chrysanten en nog
veel meer groen groeit, wordt vrijdag19 juni om 19.30 uur alweer de 9e “NicSosef / Tuintotaal
Nederland Tuinbouwloop” van Noord Nederland gelopen.
Ieder jaar wordt het deelnemers aantal groter en dat heeft natuurlijk te maken met het snelle parcours
en de perfecte organisatie.
Om de jeugd te betrekken bij het hardlopen is er voor alle kinderen van de basisschool een jeugdloop
georganiseerd. De start van de jeugdloop is om 18.00 uur.
Ook bedrijven en instellingen kunnen dit jaar weer inschrijven voor de bedrijvenloop, zij lopen 5
kilometer tussen het glas. Het leuke van de bedrijvenloop is dat je samen met je colllega’s een
prachtige prestatie neer kunt zetten. De organisatie streeft er na dat er veel teams zijn uit de
tuinbouwsector die zich inschrijven, dit omdat veel jeugdigen een centje bij verdienen in de kassen.
Tuinbouwbedrijven strijden tevens om het snelste Tuinbouwbedrijf van Noord Nederland, voor de
winnaar is een beker beschikbaar. Natuurlijk kunnen ook bedrijven uit andere sectoren zich
inschrijven. Een team bestaat uit 4 hardlopers, waarvan de beste 3 meetellen voor het
eindklassement. Voor het beste team is er een leuke beker beschikbaar.
De hoofdafstand van de Tuinbouwloop is de 10 kilometer. Op deze afstand zijn er voor de winnaars
interessante geld prijzen te verdienen. Natuurlijk zijn er ook weer prijzen voor hardlopers die het
parcours record weer verbeteren. Ook is er apart klassement voor wheelers. Loopgroep Noord
Nederland Klazienaveen staat voor de organisatie van de 9e Tuinbouwloop van Noord Nederland.
Inschrijven kan nu al op
www.inschrijven.nl

of

www.loopgroepnoordnederlandklazienaveen.nl

VIVA LA DONNA DAG BIJ HAARSTUDIO KLARIANKE
29 mei had Haarstudio Klarianke een speciale dag georganiseerd voor vrouwen met kanker of een
geschiedenis met kanker. Deze mensen werden even in het zonnetje gezet. Een nieuwe kleur en
bijpassende make-up werd aangeboden. Iedereen was enthousiast. Het team van Haarstudio
Klarianke hoopt dat in de toekomst meer bedrijven mee doen aan dit goede initiatief.

UITSLAG VERLOTING VV TITAN
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

1367
2854
2428
611
986

Voor verdere inlichtingen: B Duursma tel. 0591-522382

KLEVE-PROJECT BEZOEKT MUSEUMPARK ORIËNTALS
Onbekend maakt onbemind, dus Open your mind
Vrijdag 29 mei hebben de groepen 8 van p.c. basisschool de Bentetop en o.b.s. ’t Koppel het
Museumpark Oriëntalis bezocht. Dit laatste bezoek van Kleve-project 2009 was het vervolg op de
kennismakingen met verschillende geloofs-/levensovertuigingen. Bij het Paasontbijt spraken de
leerlingen met kinderen uit verschillende culturen, verder brachten ze bezoeken aan de Roomskatholieke, de Protestantse en de Baptisten kerk, en aan de synagoge en de moskee en in de Badde
luisterden ze naar een introductie van het humanisme.
Het vervolg bracht ze per dubbeldekkerbus naar Nijmegen, naar het Rijksmonument Heilig
Landstichting. In het museumpark Oriëntalis zijn in een prachtig natuurgebied een drietal dorpjes
nagebouwd waarin jodendom, christendom en islam centraal staan. De kinderen gingen in groepjes
door het park om meer te weten te komen over de drie religies. Ieder groepje moest vragen
beantwoorden over een bepaald thema, bijv. kleding, voedsel, rituelen. Op verschillende plaatsen in
het park werd de kinderen per groepje iets verteld over het thema waarin zij zich mochten verdiepen.
Daarbij kwamen overeenkomsten en verschillen tussen de religies naar voren. Sommige daarvan
(her)kenden de kinderen uit de bezoeken aan de geloofshuizen in Nieuw-Weerdinge en Emmen.

Na het beantwoorden van de vragen gingen de leerlingen naar de computerruimte om een Tv-journaal
te maken over het thema waarin zij zich hadden verdiept. Ze mochten een videofilm samenstellen met
fragmenten die hun aanspraken. Daarbij mochten ze een presentatiekeuze maken, clips en muziek
kiezen, en hun mening erbij plaatsen. Ze moesten daarbij nadenken wat de juiste informatie over hun
thema was, op welke manier ze het wilden vertellen en, wat ze wel en niet konden zeggen om mensen
niet te kwetsen.

Een vraag die ze moesten beantwoorden was: wat vinden jullie van de opvattingen/gewoonten van de
verschillende religies? De meeste antwoorden hadden daarbij een tendens van “moeten ze zelf
weten”/”is hun eigen keuze”. Ook al is het niet jouw opvatting en zijn het niet jouw gewoonten,
respecteren kun je ze.
Oriëntalis vraagt “Open your mind”, kijk ook naar andere religies en culturen. Juist daarom was het
bezoek aan dit museumpark een mooie afsluiting van het Kleve-project “Onbekend maakt onbemind”.
Om ook vaders en moeders, opa’s en oma’s, buren en bekenden en natuurlijk alle andere
belangstellenden de ervaringen van de kinderen mee te laten beleven, zal er een expositie worden
gehouden in de Badde. Wethouder Thalens zal deze expositie openen op vrijdagmiddag 26 juni a.s.
Vertegenwoordigers van de geloofs- en levensovertuigingen zullen daarvoor als speciale gasten
worden uitgenodigd. De leerlingen van de Taalklas uit Emmen die bij het Paasontbijt over hun land en
cultuur hebben verteld, zullen bij de opening nog wat meer van hun culturen laten zien. Tijdens de
expositie kunt u impressies van de bezoeken aan de geloofshuizen zien, van de introductie van het
humanisme en ook kunt u de Tv-journaals bekijken die de kinderen in Oriëntalis hebben gemaakt. U
bent van harte welkom in de Badde op vrijdagmiddag en zaterdag, 26 en 27 juni.

AMICITIA
Wij willen iedereen die koeken gekocht heeft, onze leden die ze verkocht hebben en allen die
aan de KOEKAKTIE meegewerkt hebben hartelijk bedanken!
Van de opbrengst zal materiaal voor de leden aangeschaft worden.
Bestuur Gymnastiekvereniging Amicitia.

NIEUWE TENUES VOOR JEUGD TEMPO
Het D-gemengd team van Sc Tempo bedankt De Tramhalte voor de sponsoring van de nieuwe tenues

LAATSTE STREEKBODE VÓÓR DE ZOMERVAKANTIE
Dit is de laatste uitgave v
r de zomervakantie. De eerstvolgende Streekbode komt weer uit op 3
september.
Eind augustus, begin september komen we weer bij u langs voor het donateursgeld. We hopen weer
op zo veel mogelijk donateurs, zodat we voldoende financiële middelen hebben om de Streekbode te
laten drukken en te bezorgen. Bent u nog geen donateur en wilt u dit wel worden? Vul dan het
onderstaande strookje in en lever het in bij één van de kopijadressen.
Wij komen dan t.z.t. bij u langs voor het donateursgeld á 5 EU.
We wensen iedereen een fijne zomervakantie.
Bestuur en redactie Stichting Dorpskrant Nieuw-Weerdinge.

Ja, ik wil de Streekbode graag steunen en wordt donateur
Naam:______________________________________________________________________
Adres:______________________________________________________________________
Postcode:___________________________________________________________________

