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VOORJAARSCONCERT KOREN SAMEN OP WEG EN FANFARON
De koren SAMEN OP WEG uit Nieuw Weerdinge,
Valtermond, Ter Apel en omstreken.
onder leiding van dirigent Gert Vissering en MANNENKOOR
FANFARON uit Klazienaveen onder leiding van dirigent Jan
Boheur geven gezamenlijk een voorjaarsconcert.
ZATERDAG 21 MEI in de REGENBOOGKERK aan de
DR.BEKENKAMPSTRAAT 42 te TER APEL.
PIANIST: HERMAN BOERMAN
AANVANG: 19.30 UUR ENTREE €7.50 (INCLUSIEF KOFFIE IN DE PAUZE)

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
Wij krijgen geregeld vragen voor wie is de kledingkringloop? Moet je
er lid van zijn? De kledingkringloop is er voor iedereen. Je hoeft geen
lid te zijn. Iedereen die wil kan/ mag zo binnen lopen. We verkopen
de kleding voor hele kleine prijsjes van 0,10 tot maximaal 2,50. Ook
hebben we linnengoed. Onze gratis tafel heeft al vele klanten iets
leuks gebracht. Ook wordt er hier geregeld iets aan toegevoegd. Met
de Pasen hadden we voor iedere klant een doosje eieren. Daarvoor
hadden we een actie met een groot stuk kaas voor een euro. We proberen zo af en toe naast onze
steun aan de voedselbank ook als het kan wat voor onze klanten te doen. Een steuntje in de rug in
deze onrustige tijden. Dus wilt U aan ons denken bij het opruimen van U kasten? Lukt het niet tijdens
onze openingstijden dan mag het ook biij Ineke de Hendriks, Zetveld 13, Hennie Dontjer, De Stobbe
25 en Gretha Bos Mandebroek 2 Tel: 0591 521600. Allen in Nieuw Weerdinge
We zijn in de Badde van 10.00 tot 13.00 uur op de volgende dagen: 20 mei, 3 en 17 jun,i 1 en 15 juli.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
22 mei
Plaats: Roswinkel
Tijd: 9.30 uur. Voorganger Ds. Van Elten
26 mei
Plaats: Valthermond
Tijd: 9.30 Voorganger Ds. Van der Meulen
29 mei
Plaats: Nieuw-Weerdinge
Tijd: 9.30 Voorganger Ds. Van Elten
De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info

Baptisten gemeente de Open Poort:
22 mei
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. R. Peters
29 mei
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. G. Grit
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

2

De Streekbode - 19 mei 2022

ONTDEK HET PLEKJE
De foto links is gemaakt van het
straatje ‘naar achter’ aan het
Weerdingerkanaal NZ tussen de
nummers 42 en 43 naar de
nummers 42 A en 42 B. Zes
mensen hebben de juiste
oplossing gegeven. Na loting is
Harrie Kuiper 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 NZ 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!!

DERDE STRUUNTOCHT
Hallo, even een berichtje over de Struuntocht. Zaterdag
17 september is het weer zover, de derde Struuntocht
alweer. Begin maar vast te verzamelen voor je het weet is
het weer zover. Hoe meer mensen er meedoen, hoe
gezelliger het wordt.
De opgave om mee te doen gaat als volgt:
Een enveloppe met daarin een briefje met je naam, adres,
telefoonnummer en € 2,00 in de brievenbus te doen.
Bij Ellen tramwijk zz 71 of bij Henriette tramwijk zz 68. Alleen met deze methode kun je meedoen.
We willen het graag op papier.
De opgave moet uiterlijk 9 september bij één van ons binnen zijn, alleen zo kunnen we de route
kloppend maken. Wij hopen op veel deelnemers!!
Groetjes, Ellen en Henriette
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BILJARTNIEUWS
De Biljartcompetitie is afgelopen. Ons eerste team is 2e
geworden, ons derde team 6e , ons vierde team 8e en
ons tweede team is 11e geworden. We mogen redelijk
tevreden zijn over de prestaties. We hebben op dit
moment 4 teams in de competitie.
Met voor 1 juli er nog 2 of 3 spelers bij zouden we met
5 teams in de competitie mee kunnen doen. Dat zou
voor een klein dorp als Nieuw Weerdinge een hele
prestatie zijn. We zouden daarmee dan de grootste
vereniging in de competitie zijn.
Dus zijn er nog personen die graag willen biljarten, je
bent van harte welkom. We zijn iedere middag in de
Badde, kom gerust eens kijken!
De uitslagen van 4 april:
Jan Meems,
Libre
Rene Remerie,
Bandstoten
Jan Schutrups,
Bandstoten
Leo Bruyninckx,
Bandstoten

4de klasse district,
1e klasse,
2e klasse,
3de klasse,

2e plaats.
1e plaats
1e plaats
4e plaats.

Vanwege hun prestaties als districtkampioenen mochten Rene Remerie en Jan Schutrups mee doen
aan de Gewestelijke finales op j.l. 9 mei in Groningen. Jan heeft daar een 2e plek behaald en Rene
een 4e plek. In hun beide klasses hadden ze flinke tegenstand.
Op 28 april mochten wij de District Finales driebanden verzorgen in De Badde. Dit werd een groot
succes. De vier finalisten werden door onze sponsor Slagerij Meems voorzien van een prijs. De
Badde zorgde voor de consumpties. Deze beide sponsoren willen we hartelijk bedanken.

UITREIKING CHEQUE VOOR WEESKINDEREN IN OEKRAÏNE.
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Woensdagmiddag 11 mei is de opbrengst van de donaties op 7 en 8 april en de sponsorloop op 9
april met een symbolische cheque van €1500,-uitgereikt aan de actrice van ‘Zij zagen Oorlog’: Ksenia
Marasanova.
Ksenia en haar partner Roy van Veen hadden eerder al
te kennen gegeven dat alle opbrengsten van de
theateroptredens naar een goed doel in Oekraïne gaan.
Onze donatie wordt daar dus ook aan toegevoegd.
Het geld wordt voornamelijk besteed aan educatieve
middelen voor weeskinderen in Oekraïne en Polen.
Polen heeft ook veel weeskinderen uit Oekraïne
opgenomen.
Het comité ’75 jaar vrijheid Nieuw-Weerdinge’ is er
helemaal van overtuigd dat het geld goed terecht komt.

TIJD VOOR EEN FEESTJE!!!
6 t/m 9 juli 2023
150 jarig bestaan Nieuw Weerdinge
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DE ZONNEBLOEM
De Zonnebloem Nieuw Weerdinge gaat op 11 juni door
de veenkanalen varen met de bijna 20 meter lange
historische Groningse trekschuit de Johannes Veldkamp
van de Stichting de Snikke.

De schipper en de gastvrouwen zijn vrijwilligers van de Stichting de Snikke Johannes Veldkamp. Ze
zorgen er voor dat het de gasten aan niets ontbreekt. Ze vertellen alles over wat er langs de route is
te zien. Ook vertellen ze over het veen, de kanalen en de kanaalgravers. Het schip is geschikt voor
minder valide passagiers. Het wordt een mooie tocht met onderweg koffie en thee en tussen de
middag een Drentse koffietafel in het Veenpark. Kortom, een hele leuke dag! We zullen al onze
gasten hiervoor nog persoonlijk uitnodigen.
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten wij ons in voor
mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar.
Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je
misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. Onze vrijwilligers komen graag bij de mensen
langs voor een kop koffie of om samen op pad te gaan. Daarnaast organiseren we verschillende
activiteiten in groepsverband. Kortom, we brengen een beetje extra vreugde in het leven en minder
eenzaamheid.
Met het stijgen van de gemiddelde leeftijd neemt onze groep vrijwilligers af. Wij zoeken daarom
mensen die als vrijwilliger iets voor een ander willen betekenen. Dat kan op allerlei manieren, bijv.
door bezoekwerk, mensen te vervoeren of loten te verkopen. De tijdsbesteding is in overleg en
aangepast aan je mogelijkheden.
Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via tel.nr. 0591-521785.
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?
Kom dan zaterdag 21 mei naar:

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang:
Inleggeld:
Hiervoor:

19.30 uur
€ 5,00
9 ronden + 3 super ronden

U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis.
Neem dus pen of stift mee en
kom gezellig meedoen.
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