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VROLIJKE POST NIEUW-WEERDINGE E.O.!  

Een kaart voor een ieder die het hard nodig heeft en wat extra 

aandacht verdient!  

 

Heb jij dat ook wel eens? Dat je graag iets voor iemand anders 

wilt doen maar je niet goed weet hoe? Graag willen wij wat 

aandacht voor mensen onder ons die eenzaam zijn of wat 

extra aandacht/liefde verdienen. Het is tijd om wat blijdschap 

te gaan bezorgen! Hoe leuk is het om deze mensen (jong en 

oud) een zelfgemaakte kaart te sturen?  

 

Vrolijke Post Nieuw-Weerdinge e.o. brengt iemand een 

boodschap, een stukje aandacht en liefde in de vorm van een 

door ons zelfgemaakte kaart. Wij maken een mooie kaart om 

een dierbare een vrolijke boodschap te bezorgen. Een kaartje kost € 0,75 en wordt gratis bezorgd in 

Nieuw-Weerdinge. Wil je iemand een kaartje sturen die buiten Nieuw-Weerdinge woont? Dan zijn de 

kosten € 1,50 (incl. postzegel). 

 

Op onze Facebookpagina VROLIJKE POST NIEUW-WEERDINGE E.O. vind je alvast wat voorbeelden 

van de kaarten. Binnenkort volgen er nog meer super mooie kaarten! Volg ons op Facebook voor 

nieuwe te gekke ontwikkelingen!!  Wil jij ook een kaart versturen? Stuur ons dan een e-mail op 

vrolijkepostnieuwweerdinge@gmail.com of een privébericht via onze  

Facebookpagina @vrolijkepostnieuwweerdinge.  

 

Kom je liever langs? Dat kan alleen op afspraak, Achterdiep 81 te Nieuw-Weerdinge. Telefonisch 

contact kan ook tussen 17:00 en 20:00 uur op 06-54214415. 

 

Lieve groetjes, Vrolijke Post Nieuw-Weerdinge e.o. 

 

 

 

 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:   
Ginie de Vries   521365   Gonny Brunia - Weerdingerkanaal NZ 122 

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

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

 

28 maart / 4 april 

De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk:  

www.pgvv.nl en www.pgnwr.info 

De diensten beginnen om 10.00 uur.  

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

28 maart 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. M. Nijhoff 

 

2 april - Goede vrijdag 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 19.00 uur, voorganger  Ds. T. Alkema 

 

  

4 april - 1e Paasdag 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger  Ds. T. Alkema 

 

 

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 gehaald 

Bellen na 16.00 uur. 

Handelsonderneming Sanders-Stap 

Tel: 06 - 55808002 

Zelf gebreide sokken 

Verschillende kleuren 

Telefoon: 0591 548187 
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SPORT/SPEL EN SPEURTOCHT 

Hallo Jongens en Meisjes,  

Op 10 April organiseren wij samen met Jordi van der Werf (zie 

facebook) een Sport/ Spel en Speurtocht. Omgeving park. Het is voor de kinderen uit groep 4 t/m 8.  

 

We beginnen om 13:00 uur tot ongeveer 16:00 uur en verzamelen bij het speeltuintje/grasveld nabij 

het Menpad (Nummer 56) 

 

Er worden kleine groepjes gemaakt met 1 volwassen begeleider. Bij alle onderdelen houden wij ons 

aan de richtlijnen van het RIVM !!! 

 

Geef je snel op want vol = vol, door middel van het opgave strookje in te leveren bij Agnes Klasens op 

de Trippen 85. Opgave voor 2 April. De kosten voor deelname bedragen €1,00. 

Voor verdere vragen bel tel: 06-46128733. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgavestrookje voor 2 april inleveren op de Trippen 85 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam:_________________________________ 

Groep:_________________________________ 

School:_________________________________ 

Telefoonnummer:_________________________ 
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BEDANKT  

 

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de aandacht, mooie kaarten en bloemen die wij hebben 

ontvangen voor ons 65-jarig huwelijksjubileum. 

 

Hennie & Wiepie Hofman 

 

 

 

ONTDEK HET PLEKJE 

 

De foto is gemaakt op de hoek 

B.Nieuwenhuisweg en 

P.Beugelstraat.  

 

Met het zicht richting het 

Achterdiep. Zeven juiste oplossingen 

zijn er binnengekomen. Na loting is 

trouwe deelnemer Jaimy van 

Klinken de winnaar geworden. 

Gefeliciteerd! Je kunt de bon 

ophalen van onderstaand 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. Als je de oplossing weet laat 

het ons weten.  

Denk wel aan de kopij inleverdatum. Niet geschoten is altijd mis en iedereen heeft evenveel kans.  

 

Veel succes!! 
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NIEUWS VAN HET ZWEMBAD 

Beste dorpsgenoten, 

Nu er langzamerhand toch enkele versoepelingen komen 

met betrekking tot het buitensporten en het zwemmen 

durven ook wij iets verder vooruit te kijken. Ondanks alles 

vliegt de tijd en zijn de voorbereidingen alweer in volle 

gang. Wij hopen nog steeds dat wij jullie van harte welkom 

mogen heten op zaterdag 1 mei tijdens onze opening. Wij 

volgen uiteraard alle maatregelen en versoepelingen op de 

voet. Nadere informatie omtrent de opening volgt in de volgende edities van de Streekbode en op 

onze Facebook pagina.  

Nu het buitensporten deels weer is toegestaan en ook de zwemlessen van start mogen, hebben wij 

ook alvast enkele data geprikt voor de voorverkoop van de abonnementen. Tevens is het mogelijk 

om uw donateurskaart te komen halen. Uiteraard houden wij ook tijdens de voorverkoop rekening 

met alle maatregelen die op dat moment zullen gelden. U bent van harte welkom tijdens onze 

voorverkoop op: 

 

� Zaterdag 24 april van 10.00 tot 12.00 uur; 

� Woensdag 28 april van 18.00 tot 20.00 uur. 

Uiteraard zijn alle genoemde data onder voorbehoud. In de volgende editie van de Streekbode zullen 

wij nader in gaan op de prijzen van de abonnementen en de zwemlessen. Ook volgt hierbij het 

inschrijfformulier.  

Normaal gesproken lopen veel van de vrijwilligers in april met de donateurskaarten. Gezien de 

huidige situatie worden ook de donateurskaarten nog niet rondgebracht. Wij hopen echter van harte 

dat u ons wel blijft steunen. Het is dan ook mogelijk om alvast uw donateurskaart te ontvangen. 

Wanneer u €10.00 overmaakt op ons 

rekeningnummer, onder vermelding van uw 

naam en adresgegevens, voorzien wij u zo 

snel mogelijk van een officiële 

donateurskaart. Het rekeningnummer is 

NL67 RBRB 0920 1337 46 t.n.v. ‘Stichting 

Openluchtzwembad de Wieke’. 

Wij willen ook graag van de gelegenheid 

gebruik maken om onze 

Landbouwvereniging te bedanken voor de 

gift die we van hen hebben ontvangen. Onze 

dank is groot! 

Wij houden jullie op de hoogte via de 

Streekbode, de Facebookpagina en onze 

website. Mochten er vragen zijn, kunt u ons altijd mailen via zwembaddewieke@gmail.com. 

 

Hartelijke groeten namens het bestuur! 
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STRUUNTOCHT 

Wij, Ellen en Henriette willen ook dit jaar weer een Struuntocht 

organiseren en wel op 18 september 2021..! De derde zaterdag in 

september. Doen jullie ook weer mee..!  Deelnemen kost  €2,00 p.p. 

Opgave gaat weer via een enveloppe met daarin een briefje met je 

naam, adres, telefoonnummer en € 2,00 in de brievenbus te gooien. 

Bij Ellen Tramwijk zz 71 of bij Henriette Tramwijk zz 68.  

We zien jullie opgave’s graag tegemoet.  

Groetjes,  Ellen en Henriette  
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