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JAN AAY SCHENKT BILJART AAN BILJARTCLUB DE BADDE
Wat al een poos geleden was afgesproken kwam op 20
december 2021 tot uitvoer. Jan zijn biljart werd door de
medewerkers van 123 biljarts uit Schoonoord vanuit zijn
eigen biljartkamer naar De Badde vervoerd.
In De Badde
werden de nu
alle drie aanwezige biljarts vakkundig voorzien van een
nieuw laken. Er werden heel wat nietjes geschoten. Jan
keek toe en was zeer tevreden over zijn schenking aan de
Biljartclub waar hij inmiddels erelid van is geworden. Het
biljart en de lampen hebben een mooie plek gekregen
tussen de twee andere biljarts in.
Het bleek dat één van de medewerkers het biljart zo’n
10 jaar geleden bij Jan thuis zelf te hebben geplaatst. Hoe
toevallig was dat. De andere medewerker heeft een
aantal keren met en tegen Jan in wedstrijden gespeeld.
Hij sprak met waardering en respect over Jan’s biljartkwaliteiten.
Nadat het biljart ‘spik en span’ was voorzien van een nieuw laken
mocht Jan de eerste ballen laten rollen. Hoewel iets minder scherp
bleek Jan het spel goed onder de knie te hebben. Alle lof en
waardering van de aanwezigen.
Op 22 december werd het biljart voorzien van een mooie plaatje. De Biljartclub is er erg blij mee en
bedankt Jan hartelijk voor deze mooie actie.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
16 januari
Plaats: Nieuw-Weerdinge
Tijd: 10.00 - voorganger Ds. Broers
23 januari
Plaats: Valthermond
Tijd: 10.00, voorganger Ds. P.A. 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:
16 januari
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. M. Nijhoff
23 januari
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. A. Dijkstra
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 € 7,50

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 - 548 187
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ONTDEK HET PLEKJE
Waar is de bovenstaande foto
gemaakt? Oplossingen kunnen
ingeleverd worden op het emailadres 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. Laat ons je antwoord
weten. Denk wel aan de kopij
inleverdatum. Niet geschoten is
altijd mis en iedereen heeft
evenveel kans. Veel succes!!

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
Wij starten weer op 14 januari. Wij zijn een doorstroomlocatie en we hebben
in de vorige lockdown toestemming gekregen om door te gaan. We gaan
ervan uit dat deze regels nu ook gelden. Hou onze facebook pagina ook in de
gaten. (Stichting kledingkringloop)
We hebben een succesvol jaar gehad in 2021 en gaan nu dus op dezelfde
manier verder. (Hopelijk zonder coronaregels). We wachten af. Dus als u aan
ons wilt denken bij het opruimen van u kasten.
U mag het inleveren bij Ineke Hindriks; Zetveld 13, Hennie Bontjer; De Stobbe 25 en
Gretha Bos; Mandebroek 2, Tel: 0591 521600. Allen in Nieuw Weerdinge.
We zijn in De Badde van 10.00 uur tot 15.00 uur op de volgende vrijdagen:
14 en 18 januari,
11 en 25 februari,
11 en 25 maart,
8 en 22 april,
6 en 20 mei,
3 en 17 juni
1 en 15 juli.
Daarna zomerstop tot 2 september.
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NIEUW WEERDINGE GAAT STARTEN MET LIEF & LEED
STRATEN
Wat zijn dat, Lief&Leed straten?
In een Lief&Leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan
een buur als dat nodig is. Bijvoorbeeld als iemand veel alleen
is, net uit het ziekenhuis komt of een naaste heeft verloren. Zo
dragen buren bij aan het bestrijden van eenzaamheid en
houden ze een oogje op elkaar. Dat gebeurt ook op vrolijke
momenten zoals bij een geboorte van een baby, een nieuwe
baan of het behalen van een diploma. Zo ontstaan warme
zorgzame straten en iedereen kan meedoen.
Wil je dit ook voor jouw straat?
In een enkele straat gebeurt dit al jaren, maar dat is lang niet overal zo, en als je dat wél belangrijk
(en leuk!) vindt, meld je dan aan en kom naar de informatiebijeenkomst. Er hebben zich al een aantal
mensen gemeld, dus kom erbij, hoe meer straten er mee doen, hoe groter de betrokkenheid wordt.
We zoeken per straat 2 bewoners die samen hun straat willen “doen”. Je bent dan de “ambassadeur”
die een Lief&Leed potje beheert (er wordt geld ter beschikking gesteld). Buren kunnen vervolgens bij
jou aankloppen met burennieuws (een geboorte, ziekte e.d.). Je overlegt met elkaar wie een
kleinigheidje koopt en namens de straat het bezoekje brengt aan de buur die dat nodig heeft, dat
hoeft dus niet de ambassadeur zelf te zijn.
Hoe meld je je aan?
Het leukst is om eerst een buur te polsen met wie je dit wel samen zou willen doen, geef dan jouw
naam (en dus eventueel van de buur die mee wil doen) en de straat waar het omgaat door via:
e.santinge@sednaemmen.nl of 06 51324337. (ook als je nog vragen vooraf hebt, mail, bel of app
gerust) Je wordt vervolgens uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst. Daarna heb je de vrijheid
om te beslissen of dit bij je past en of je ermee door wilt gaan. Heel graag tot ziens op de
informatiebijeenkomst (i.v.m. de geldende corona maatregelen wordt een datum geprikt na de
persconferentie op 14 januari).
Erika Santinge, buurtwerker Sedna
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Hierbij willen wij graag iedereen bedanken voor het medeleven, zowel schriftelijk als
persoonlijk, na het overlijden van mijn man, vader en grootvader
HARM RENGERS
G. Rengers-Martens
Kinderen en kleinkinderen
Nieuw-Weerdinge, december 2021

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor de steunbetuigingen na het
overlijden van mijn lieve man, vader en opa
BAUKE DUURSMA
Dit deed ons goed!
Gea Duursma
Kinderen en kleinkinderen
Nieuw-Weerdinge, december 2021
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