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EET TAFEL PROJECT  

We zijn al een jaar aan het koken en eten op de donderdag in de 

Badde. Het is altijd erg gezellig, graag zouden we nog wat meer 

bewoners van ons dorp willen verwelkomen. 

We zijn nu ook op de dinsdag begonnen alleen is de opkomst 

momenteel te weinig,om het door te laten gaan zoeken we 

mensen die bij ons aan tafel willen komen. Anders zijn wij genoodzaakt om weer op de dinsdag te 

stoppen. We verwachten u tegen 12.00 uur en meestal zitten we een dik uur te tafelen. 

Donderdags kunt u, mocht u dat willen, direct doorgaan naar de Bingo. U dient zich van tevoren wel 

even aan te melden zodat wij weten voor hoeveel mensen wij moeten koken, dit kan bij de Badde 

0591-521733. Mocht u inlichtingen willen mag u ook 0591-522310 bellen. 

Mocht u slecht ter been zijn of graag eerst meer informatie willen geef dat bij de Badde aan dan 

proberen wij het te regelen. 

Graag zien we u bij ons tafel. 

Het Team. 

 

 

NIEUWE PICKNICKTAFEL VOOR DE BADDE  

Woensdag 24 januari is door de Rabobank een 

picknickbank geschonken aan de Badde. 

De komende en gaande man kan hier gebruik van 

maken evenals de jeugd van Nieuw Weerdinge. De 

Rabobank kon dit realiseren uit het stimuleringsfonds 

van de bank. De bank werd in ontvangst genomen 

door voorzitter Henk de Vries van de Badde, 

Wim Katoen voorzitter van Plaatselijk Belang 

en een aantal dames van SKW. Het is even hijsen, maar dan staat ie ook. De Rabobank wil 

graag weer dichter bij de mensen staan en ontplooit meer van deze initiatieven. Meer 

hierover vind je op de site van Rabobank Emmen-Coevorden. Stimuleringsfonds 

 

 

 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: 

4 februari 

Plaats: Het Anker 

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

 

11 februari 

Plaats: Roswinkel 

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

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

4 februari 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema 

 

11 februari 

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 afgehaald. Bellen na 16.00 uur.  

Handelsonderneming Sanders-Stap.  

Tel. 06 55808002 
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ONTDEK HET PLEKJE 

 

Waar is deze foto gemaakt? De goede inzenders maken kans op 

een droge worst gemaakt door onze slagers.  

 

Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres 

streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z. 122, 

tel: 0591-522091.  

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM 

 

Op 20 januari jongstleden kwamen gasten en 

vrijwilligers van de Zonnebloem, afdeling Nieuw 

Weerdinge bij elkaar in restaurant Your Place te 

Emmen voor een heerlijk stamppotbuffet. Bij die 

gelegenheid nam Trientje Strijker afscheid als 

vrijwilliger bij de Zonnebloem. Zij was negentien lang aan de Zonnebloem verbonden geweest en 

vond het nu tijd voor iets anders. Van voorzitter Olga Huizing kreeg Trientje een grote bos bloemen 

overhandigd en een bronzen vriendschap beeldje wat zij heel erg prijs stelde. Olga bedankte haar in 

een toespraak voor haar inzet en wenste haar het allerbeste. Daarna werd het buffet geopend en 

kon iedereen een bordje volscheppen. Het buffet werd afgesloten met een smakelijk bolletje ijs met 

slagroom waarna iedereen na dit geslaagde etentje weer op weg ging naar huis. 

 

 

 

WEET U WAT U ALLEMAL MET UW DIGID KUNT REGELEN EN ZELFS MÓET REGELEN?  

 

Gratis beter leren omgaan met de computer en DigiD in de 

bibliotheek in de Deele.  

 

Steeds meer moeten burgers zelf hun zaken digitaal regelen. 

Bijvoorbeeld de belastingen of het maken van een afspraak bij de 

gemeente. Maar ook kunt u via het internet van alles aanvragen en 

regelen.  
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In de cursus Digisterker kunt u dat leren. 

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van ongeveer 

2 uur en is voor leden en niet-leden helemaal gratis. 

Deelnemers moeten enigszins vaardig zijn op de 

computer (klikken en tikken, zoeken op internet).  

Deelnemers over Digisterker: “Best spannend, dat 

DigiD, maar ik weet er nu al veel beter mee om te 

gaan en mijn eigen informatie te vinden, dankzij Digisterker van de bieb!” 

 

 

De eerste bijeenkomst is op dinsdagmiddag 6 februari van 14:00 – 16:15 uur.  

Andere cursusdata: 13, 20 februari en 6 maart.  

U kunt zich nog aanmelden via de website www.bibliotheekemmercompascuum.nl 

Klik daar op het plaatje bij de tekst Digisterker en meld u aan.  

 

Lukt dit nog niet zo goed: U kunt ook eerst wat vaardiger worden op 

de computer door naar de bijeenkomsten Klik & Tik te komen,  

op woensdagochtend van 11-13 uur in de bibliotheek. Wees welkom!  

Info@bibliotheekemmercompascuum.nl 

 

 

Dreumesuurtjes 

Dreumesuurtjes: Dinsdag 13 februari zijn er weer dreumesuurtjes. Belangrijk voor uw kindje omdat 

hiermee de woordenschat wordt vergroot. Maar het is ook heel gezellig. 

Van 9-10 voor kinderen van 1-2 jaar en van 10:30-11:30 voor kinderen van 2-4 jaar.  

Kom gezellig langs met je kindje.  

 

 

Openingstijden:  

Maandag: 11.00 - 17.00 uur.  Vanaf 14.00 uur is er een bibliothecaris aanwezig.  

Woensdag: 11.00 - 17.00 uur.   Gedurende de opening bibliothecaris aanwezig.  

Donderdag:  11.00 - 20.00 uur. Vanaf 14.00 uur is er een bibliothecaris aanwezig  

Tijdens openingstijden met bibliothecaris kunt u financiële bibliotheekzaken regelen, advies krijgen 

en vragen stellen.  

Ook zonder abonnement bent u van harte welkom. Om materialen te lenen heeft u deze wel nodig. 

Een abonnement is gratis tot 19 jaar. Kinderen kunnen vanaf hun geboorte al lid worden en krijgen 

dan een mooi koffertje: het Boekstartkoffertje.  
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IN GESPREK MET……..WILLIE SPAAN 

Op dinsdag 16 januari is Willie Spaan 90 jaar geworden. Alles was 

geregeld bij de Jeu de Boulers die dinsdagmiddag maar het weer 

‘gooide roet in het eten’. Het was te koud en te ‘vies’ en de reis 

vanuit Ter Apel naar Nieuw-Weerdinge werd niet ondernomen. 

De feestelijkheden werden uitgesteld naar vrijdagmiddag 19 

januari. Wat een leuke middag werd dat. Natuurlijk een goeie 

reden om bij Spaan op bezoek te gaan en het gesprek voor dit 

interview aan te gaan. Dus op weg naar het Kloosterheerd. De 

kamer was niet te missen, Spaan stond al voor het raam te 

zwaaien. In de knusse kamer was er aan vragen en tekst geen 

gebrek.   

 

Van harte gefeliciteerd met uw 90e verjaardag en de benoeming 

tot erelid van de Jeu de Boules vereniging.  

“Dank je wel, dat vind ik een hele eer die benoeming tot erelid. Ik 

had natuurlijk wel in de gaten dat ze iets zouden uitvoeren 

omdat ik dinsdag 90 jaar ben geworden, maar dit was wel een 

hele leuke verassing. Geweldig!” 

 

Hoe ging het één en ander in zijn werk? “Nou, Bertus Otten, die ook in Ter Apel woont, haalt mij 

altijd op en ook deze keer natuurlijk. Ik moest bij het uitstappen even wachten om naar de baan te 

gaan. Bertus knoopte een bordje op mijn rollator, daar begon het al mee. Natuurlijk felicitaties van 

iedereen en toen bij het thee/koffiedrinken heeft Stoffer Klaas Mulder mij toegesproken. Mijn 

dochter Annelies en beide kleinzonen, Justin en Brandon waren er ook en er was een stoel voor mij 

versierd.” (Vanuit betrouwbare bron: de stoel was versierd door Meintje en Heiltje) 

Stoffer Klaas Mulder sprak in zijn toespraak: “ Spaan is in mei 2013, direct na de oprichting in maart, 

lid geworden van onze club en van toen af een gewaardeerd en actief man in en rond de baan. In de 

beginperiode was hij voor de middag al rond de baan bezig, gewapend met een tweewielige kar, 

bezem en andere attributen om de baan te prepareren om te kunnen  spelen. Hij maakte pennen voor 

de touwen en pleegde onderhoud aan onze bedrijfswagen. 

Na een val thuis, met als gevolg een gebroken heup, stond dit alles op een laag pitje.  Maar na een 

periode van revalidatie werd ook duidelijk dat hij niet meer naar het Jaagpad terug kon en verhuisde 

naar Kloosterheerd. We hadden niet direct verwacht dat hij bij ons terug zou keren.   Maar met dank 

aan Bertus, die hem mee nam uit Ter Apel, verscheen hij gewapend met rollator weer op baan. Hij 

kan zich in het spel met iedereen meten door met een uiterste precisie de ballen bij de but te leggen.   

Als leden van onze Jeu de Boulevereniging hebben we respect voor uw doorzettingsvermogen en 

positieve benadering van het leven en als blijk van waardering bieden we u het erelidmaatschap van 

onze vereniging  aan. Dit houdt in dat u vrijgesteld ben van contributie, maar de koffie nog wel zelf 

moet betalen op de speelmiddagen. We hopen dat u nog een aantal jaren met ons op mag trekken” 

“Ik kreeg een mooie oorkonde, een bos bloemen en een ingelijste foto. Ook hebben ze ‘het lang zal 

hij leven’ voor me gezongen.”  
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Goh, dat heeft u handig met de ballen!  

“Ik nam de ballen eerst altijd mee in een plastic bakje, maar dat ging 

stuk. Toen kwam Annelies met dit bakblik aanzetten, ze passen er 

precies in. Dat houtje, zat ook aan het plastic bakje, past precies in gat 

van de rollator. Dat heeft Albert voor me gemaakt. De ballen heb ik 

groen gemerkt zodat ik weet welke van mij zijn. Met een magneet, 

komt helemaal uit Amsterdam, aan een touwtje trek ik de ballen van 

de grond omhoog. Super handig.” 

 

Bent u een geboren Nieuw-Weerdinger?  

“Ja, ik ben geboren aan het Weerdingerkanaal NZ, t.h.v. Viper en 

vroeger bakker Buseman. Die zat tegenover de brug. Mijn ouders 

kwamen uit Winschoten, ik ben de middelste van drie kinderen. Mijn oudere zus en jongere  broer 

zijn overleden. Later woonden we in de Lokkerstraat. Ik moest voor mijn diensttijd opkomen in 

Amersfoort en ben uitgezonden geweest naar Indonesië. Ik heb gewerkt bij de AKU in Emmer-

Compascuum en later bij de Akzo in Emmen. In 1965 zijn mijn vrouw en ik komen wonen in de 

nieuwe woningen aan het Jaagpad 13. Mijn vrouw is in 2007 overleden. Ik heb 50 jaar gewoond aan 

het Jaagpad. 

 

Bent u nog verder sportief geweest?  

“ Vroeger voetbalde ik bij Titan, bij VOMOS zat ik op gymnastiek en ook was ik bij de wandelclub. 

Maar dat is allemaal lang geleden hoor. Nu ben ik ook nog vrijwilliger bij de Bingo in de Badde. We 

gaan met z’n drieën vanaf hier, Mvr. Bunt rijdt en Mvr. Dragstra en ik. Mvr. Hummel die is overleden 

ging ook altijd mee. ”    

 

Hoe hebt u uw verjaardag gevierd?  

Met mijn dochter Annelies, schoonzoon Albert en kleinzoons Justin en Brandon ben ik dinsdagavond 

uit eten geweest. En zondag hadden we nog een gezellige middag met vrienden en familie.” 

 

Wat is er zo leuk aan het Jeu de Boulen?  

“Je bent lekker bezig en we hebben een leuke ploeg. We kunnen heel goed met elkaar overweg. 

Iedereen helpt mij, ik word eigenlijk te veel verwend.” 

 

Zijn er nog leuke anekdotes te vertellen?  

“Nou genoeg, maar ik moet altijd erg lachen om Jacob Draaier. Als ik goed gooi dan 

zegt hij altijd: “ Ik bin flaauw van die”.” 

 

Wilt u nog wat toevoegen?   

“Ik heb veel plezier in het boulen en wil het zo lang als mijn gezondheid het toe laat 

blijven doen. Ik waardeer het zeer wat ze allemaal voor mij doen en voor mij hebben 

gedaan.” Dank u wel voor dit leuke gesprek, ik kom nog eens weer, en ik wens u een 

BOULES PLEZIER. 

GB., in samenwerking met SKM. en HB.  
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VERKEERSQUIZ 2018 

 

Evenals voorgaande jaren organiseert VVN afd. Nieuw-Weerdinge een verkeersquiz. 

Deze wordt gehouden op dinsdag 20 februari 2018, om 20.00 uur in: 

De Badde. Adres:  Eerste kruisdiep oz 9, te Nieuw-Weerdinge. 

 

Deelname is mogelijk in groepen van 5 personen. U mag met meerdere groepen deelnemen. U kunt 

ook individueel meedoen. Er zijn weer geldprijzen beschikbaar en voor de groepswinnaar een 

wisselbeker. 

 

Toets uw kennis op verkeersgebied en als voordeel, u bent weer op de hoogte van de vele 

veranderingen. De quiz staat onder deskundige leiding van mevr. L. Berends-Jalving. 

(rijschoolhoudster in Nw-Weerdinge) 

 

Opgave graag voor dinsdag 13 februari 2018 bij: 

Dhr. J. Meems (tel. 0591 532 805) 

Mevr. G. Bos-Roelfs (Tel. 0591 521 600) 

Digitale opgave: 

Kijk op: www.vvnnww.nl en klik op de knop "opgave per mail" 

Of via E-Mail: secretariaat@vvnnww.nl 

 

Afdeling Nieuw-Weerdinge 
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DAVERENDE NIEUWJAARSRECEPTIE NIEUW-WEERDINGE 2018 

 

Vrijdag 12 januari was het dan weer zover, de Nieuwjaarsreceptie Nieuw-Weerdinge met daarin 

opgenomen de uitreiking van de Nieuw-Weerdinger Pluim 2017. 

Weer drie genomineerden, te weten; Rien Prinsen; Henk Hofman en de paasvuurbouwers. Alle drie 

de genomineerden hebben zich voor Nieuw-Weerdinge ingezet of die op de kaart gezet.  

 

Na de opening door de voorzitter van Plaatselijk Belang hield de burgemeester van Emmen zijn 

nieuwjaarstoespraak voor de bomvolle Badde. Knelske en Dika verzorgden op hun eigen ludieke 

wijze weer de terugblik op 2107 in Nieuw-Weerdinge. Dit jaar in een vernieuwd jasje met 

ondersteuning van een groot scherm met beelden. Erg leuk en zeker een aanrader voor de komende 

jaren. De muzikale omlijsting werd wederom verzorgd door de Soundmakers uit Nieuw-Weerdinge 

en als extra kers op de taart was Erwin de Vries uit het Groningse Meeden gecontracteerd om zijn 

Groninger liedjes ten gehore te brengen. 

 

Rond 21:00 uur was het hoogtepunt van de avond, de uitreiking van de Pluim 2017 en het waren de 

paasvuurbouwers die dit jaar de Pluim in de wacht hebben gesleept. De Pluim werd hen door 

burgemeester van Oosterhout uitgereikt en de beide andere genomineerden ontvingen de oorkonde 

van nominatie. En laten we wel wezen alleen al het genomineerd worden voor de Pluim is al een 

enorme eer, het geeft aan dat de Nieuw-Weerdingers het hebben gewaardeerd wat je hebt betekent 

voor het dorp. 

 

Na de uitreiking riepen Knelske en Dika de burgemeester van Emmen en de voorzitter van Plaatselijk 

Belang naar voren om aandacht te vragen voor de onveilig ervaren oversteek bij de Foodmarket over 

het Weerdingerkanaal Noordzijde. Het toeval wilde, dat net voordat de Nieuwjaarsreceptie begon, 

Plaatselijk Belang vanuit de gemeente Emmen had gehoord dat het zebrapad dat was aangevraagd 

zou worden aangelegd. Dit kon nu dus mooi tijdens de receptie openbaar worden gemaakt. Na het 

officiële gedeelte was het nog een gezellig samenzijn van de aanwezige Nieuw-Weerdingers onder 

het genot van muziek een drankje en een hapje. 

 

Het was in ieder geval weer een avond die zin geeft aan het organiseren van de volgende 

nieuwjaarsreceptie. 
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Ik wil als voorzitter van Plaatselijk Belang dan ook de medeorganisatoren (SKW; MFC de Badde en 

Henk en Gea de Vries) bedanken, maar ook Knelske en Dika, de tekstschrijvers Jan de Vries en Roelof 

Kleve. Ook dank aan de burgemeester van Emmen voor zijn aanwezigheid en natuurlijk niet te 

vergeten, de beheerders van MFC de Badde die de avond zelf weer op een voortreffelijke wijze 

hebben verzorgd. En last but not least, de aanwezige Nieuw-Weerdingers voor hun support en goede 

humeur. 

 

Het is weer gebleken dat wanneer je iets met elkaar in samenwerking opzet en uitvoert er mooie 

dingen uitkomen. 

 

En  Nieuw-Weerdingers, houd in de gaten wie er in aanmerking zou kunnen komen voor de Pluim 

2018. Want voor je het weet is het weer zover. 

 

Iedereen nogmaals een goed en voorspoedig 2018 toegewenst. 

Wim Katoen 

 

 

 

HET INITIATIEF ‘EEN WARM WELKOM’ VOOR NIEUWE BEWONERS 

In verband met omstandigheden achter de schermen lopen we helaas wat achter met het 

initiatief ‘een warm welkom’. Bij dit initiatief worden nieuwe bewoners in het dorp letterlijk 

welkom geheten vanuit Stichting Dorpenzorg en Welzijngroep Sedna.  

 

Nieuwe bewoners kunnen er vanuit gaat dat ze over een tijdje een brief hierover 

ontvangen. Bij aanvang zijn veel ondernemers uit het dorp benaderd om mee te doen aan 

dit leuke initiatief. Naast informatie over het dorp en de faciliteiten wordt er namelijk ook 

een Goodiebag aangeboden o.a. gevuld met informatie, leuke attenties en kortingsbonnen 

vanuit verschillende plaatselijke ondernemers.  

 

Bent u het afgelopen half jaar in het dorp komen wonen en heeft u behoefte aan een 

‘warm welkom’ bezoek? Neem dan even contact op. Bent u ondernemer, maar bent u niet 

benaderd of heeft u zich (nog) niet gemeld en wilt u toch mee doen? Neem dan ook even 

contact op. 

 

Kim de Vries 

jeugd@dorpenzorg.nl   06-30234011 
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Titan nieuwsbrief 

 

De senioren van Titan zijn inmiddels weer begonnen aan het vervolg van de competitie. Titan 1 heeft in 2018 

immers nog een achterstand goed te maken. Verder was er persoonlijk succes voor bestuursleden Erik 

Hendriks en Henk Hofman. In de volgende nieuwsbrief is er weer volop ruimte voor het meest recente 

clubnieuws. 

 

De Pluim 

De nominatie van Henk Hofman voor de pluim van Nieuw Weerdinge was 

voor Titan het hoogtepunt van de jaarlijkse prijsuitreiking op 12 januari 

2018. Vanwege zijn jarenlange trouwe inzet bij de vereniging mocht hij in 

een volle zaal De Badde het podium betreden. Waar de prijs echter 

uiteindelijk naar de Paasvuurbouwers ging, kon Henk een welverdiend 

applaus in ontvangst nemen. Uit handen van burgemeester Van 

Oosterhout werd hij beloond met een bos bloemen en een oorkonde.  

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

 

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaars-receptie 

op 13 januari 2018 werd er uiteraard niet voorbij gegaan aan de nominatie van 

Henk Hofman. 

 

 Daarnaast werd ook teamleider en bestuurslid Erik Hendriks in het zonnetje 

gezet. Erik is dit jaar bezig aan zijn 25e (!) seizoen als leider van het eerste elftal 

van Titan.  

 

Onder luid applaus werden beide heren bedankt 

door voorzitter Rick Rengers tijdens de gezellige 

eerste bijeenkomst van de vereniging.  

 

Uw stukken kunnen worden ingeleverd op onderstaande mailadressen. Wij 

proberen deze dan mee te nemen in de volgende editie van de Titan nieuwsbrief. 

 

Angelique Schuttrups  m.schuttrups@t-mobilethuis.nl 

Kevin Faber   kevin-faber@hotmail.com  

 

 

Agenda: 

6/7/8 april 2018:  Titan feestweekend 

21 mei 2018:   Fietstocht (2e pinksterdag) 

8/9/10 juni 2018:  Jeugdkamp Nwvv/Titan 



De Streekbode  -  1 februari  2018 
 

 

 

13

29/30 juni & 1 juli 2018: Raymond Duitscher Toernooi 2018 

 

Ook in 1950 kende de handelsvereniging in januari grote opruiming 
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De Trippen 60 Nieuw Weerdinge 

De woning is recent gemoderniseerd en volledig onderkelderd  

( 100 m²).  Voorzien van zonnepanelen, nieuwe keuken en 

badkamer, kortom u kunt er zo in. Achter de woning bevindt 

zich een extra carport voor het stallen van en caravan of 

camper. De aangebouwde garage en berging zijn in spouw uitgevoerd. 

 

 Weerdingerkanaal NZ 7 Nieuw Weerdinge 

Op een ruime, vrije locatie staat deze super nette en 

moderne half vrijstaande woning met aangebouwde 

garage (voorzien van elektrische deur) en ruime 

achtertuin. De woning is op 10 auto minuten gelegen van 

Emmen en openbaar vervoer is op loopafstand.  

 

Tramwijk ZZ 166 A Nieuw Weerdinge 

Aan de rand van het dorp gelegen half vrijstaande 

woning met vrijstaande schuur/garage op een ruime 

kavel. Het geheel is gelegen nabij voorzieningen en op 5 

autominuten van Emmen. De woning is voorzien van 

kunststof kozijnen en aan de achterzijde bevind zich een 

vrijstaande garage/schuur met witgoed opstelplaats.  

 

     

Weerdingerkanaal NZ 203 Nieuw Weerdinge 

Op een ruime ( bijna 1200 m²) vrij gelegen kavel, nabij 

voorzieningen treft u dit in 1959 traditioneel gebouwd 

woonhuis aan met ruime bijgebouwen. De woning is 

goed onderhouden, maar heeft wel een opfrisbeurt 

nodig. Dus bent u handig en op zoek naar een goed 

gebouwde woning met goede mogelijkheden kom dan een kijkje nemen. 

 

 

     

 

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Mina Duursma 0654767821 of 

info@mdmakelaardij.comTevens het adres voor een gratis waardebepaling van uw eigen woning, 

gevalideerd taxatierapport en aankoop van een woning.  

www.mdmakelaardij.com  (woonhuis makelaar) 


