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STILLE TOCHT NIEUW-WEERDINGE

Op woensdag 4 mei a.s. wordt weer de jaarlijkse Stille Tocht gehouden.
Om 19.40 uur wordt u verwacht bij het standbeeld van de “VRIJHEIDSDUIF”,
nabij het Beertaplein, van waar we om 19.45 uur vertrekken naar de
begraafplaats.
Op de begraafplaats zal gepaste muziek klinken en wordt er vervolgens 2
minuten stilte in acht genomen. Daarna kunnen er bloemen worden gelegd, ter nagedachtenis aan
alle oorlogsslachtoffers.
Hierna wandelen we terug naar het Beertaplein, waar de stoet wordt ontbonden. Vervolgens bent u
van harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie/thee wordt aangeboden.
Het 4 mei comité nodigt u allen hartelijk uit om mee te doen aan deze STILLE TOCHT. Ook de jeugd
van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om hier aan deel te
nemen.
Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te
hangen.
Het 4 mei comité Nieuw-Weerdinge.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
24 april
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur. Voorganger Ds. Van Elten
1 mei
Plaats: Valthermond
Tijd: 9.30 Voorganger Ds. Van der Griend
De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info

Baptisten gemeente de Open Poort:
24 april
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. Stalman
1 mei
Plaats: De Open Poort
Tijd: 19.00 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,- 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.
Verschillende kleuren.
Tel: 0591 – 548 187
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ONTDEK HET PLEKJE
De foto links is gemaakt van het
paadje tussen de huizen aan De
Trippen en De Stobbe met zicht
naar De Koare en het parkje.
Drie mensen hebben de juiste
oplossing gegeven. Na loting is
Linda de Vries 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!!

VAN HET BESTUUR EN REDACTIE STREEKBODE
Wanneer er opmerkingen zijn omtrent de bezorging van de Streekbode dan kunt u contact op nemen
met Ginie de Vries, tel: 521365. Laat het tijdig weten wanneer er opmerkingen en/of vragen omtrent
de bezorging zijn. Er kan dan actie ondernomen worden richting de bezorgers en achterhaald
waarom, wat en/of er iets is misgegaan.
Verder nog een aantal tips omtrent het inleveren van de kopij. Dit kan alleen op het Streekbode emailadres: streekbode@hetnet.nl (telefoonnummers en e-mailadres vindt u ook op de
voorzijde van de streekbode)
De tekst mag aangeleverd worden in een Wordbestand.
Tekst rechtstreeks aangeleverd bij drukkerij Abbes/Hummel wordt niet in de Streekbode geplaatst.
De Streekbode kan ook online gelezen worden op www.nieuw-weerdinge.com
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DE ZONNEBLOEM
Zaterdag 9 april was het eindelijk zover, de
Zonnebloem, afdeling Nieuw Weerdinge kon weer een
Paasbingo organiseren.
De zaal van het IJshokkie was gezellig opgefleurd met paaskleden
op de tafels, bekers chocolade eitjes, narcissen in vaasjes en
smakelijke borrelhapjes bij de drankjes tijdens de bingorondes.
De bingoprijzen stonden op een tafel uitgestald en vonden
allemaal tevreden winnaars.
Deze middag werd het de laatste keer dat penningmeester Anita
Pruim bij de vrijwilligers aanwezig was. Na 13 jaar vond zij het tijd
om iets anders te gaan doen. Anita kreeg een grote bos bloemen
een beeldje en een stevig applaus.
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