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LAATSTE STREEKBODE VAN DIT JAAR.
Het jaar 2021 zit er voor de redactie van De Streekbode voor dit jaar op.
Mocht u nog kopij hebben voor de eerste uitgave in 2022 dan moet deze voor 4 januari worden
ingeleverd.
In het laatste nummer van dit jaar vindt u onder andere belangrijke informatie met betrekking tot de
huisartsenpost. Ook dokter Zandwijk stelt zich aan u voor in een mooi interview.
Ook van zwembad De Wieke is er nieuws.
Verder de Kerstpuzzel van de redactie.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
19 december
Plaats: Valthermond
Tijd: 10.00 uur. Voorganger Ds. Thon. Vierde Adventszondag
24 december
Plaats: Roswinkel
Tijd: 19.30 - voorganger Ds. P.A. van Elten. Kerstnachtdienst
24 december
Plaats: Nieuw-Weerdinge – De Badde
Tijd: 21.30 - voorganger Ds. P.A. van Elten. Kerstnachtdienst
25 december
Plaats: Valthermond
Tijd: 10.00, voorganger Ds. Thon – Eerste Kerstdag
26 december
Plaats: Nieuw-Weerdinge
Tijd: 10.00, voorganger Ds. P.A. van Elten
31 december
Plaats: Valthermond
Tijd: 19.30 - voorganger Ds. P.A. van Elten – Oudejaarsdienst.
2 januari
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00, voorganger Ds. P.A. van Elten
9 januari
Plaats: Valthermond
Tijd: 10.00, voorganger Ds. Thon.
16 januari
Plaats: Nieuw-Weerdinge
Tijd: 10.00 - voorganger Ds. Broers
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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:
19 december
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. A. Dijkstra
24 december
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. A. Schipper - Kerstnachtdienst
25 december
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. R. Klein
26 december
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. W. Jonker
31 december
Plaats: De Open Poort
Tijd: 19.00 uur - Oudejaarsdienst
2 januari
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. A. Schipper
9 januari
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. M. Nijhoff
16 januari
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. M. Nijhoff
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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 € 7,5

Oud ijzer en metalen. Wordt gratis gehaald
Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap
Tel: 06 - 55808002

Heerlijke spekdikken,
10 voor € 6,00.
Bestellen t/m 15 dec. bij Hulshof.
Tel: 0591 – 521 181 of 06 - 5413 7736.
Bestellingen af te halen op 23 of 24 dec.
Weerdingerkanaal ZZ 1

Te koop:
Prominent Relax-stoel
voor persoon van ca. 1.60 meter.
Een 12-lamps Hapro zonnehemel.
Te bevragen op tel.nr 06 – 2127 5252
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ONTDEK HET PLEKJE
Op de foto, het paadje naast de huisartsenpraktijk. Maar liefst 24!! juiste
oplossingen. Na loting is Jaap Kuiper de winnaar geworden. Gefeliciteerd!
De bon voor een droge worst kan worden opgehaald.
In het nieuwe jaar weer een nieuwe foto. Voor nu kunnen jullie aan de slag
met de puzzel “Vele wegen die naar Nieuw Weerdinge leiden” elders in
deze Streekbode.

BILJARTNIEUWS
Bij deze willen wij de familie Duursma condoleren met het overlijden van
man, vader en opa Bauke Duursma. Bauke was jaren lid van onze
biljartclub DE BADDE.
Namens bestuur en leden wensen wij de familie veel sterkte toe om dit
verlies te dragen.
Biljartclub De Badde

EETTAFELPROJECT
Het eettafel project is i.v.m. corona
maatregelen nog niet weer gestart. Maar toch
vragen wij nieuwe mensen om ons te helpen.
Dus wie graag mag koken voor een leuke
groep meldt je aan.
Namens ons team wensen we iedereen Fijne Kerstdagen en een Gezond 2022.
De dames van het eettafel project.

5

De Streekbode - 15 december 2021

INTERVIEW DOKTER MARLIES ZANDWIJK
Wie is dokter Zandwijk?
Deze vraag werd enigszins aarzelend beantwoord, “Ik ben niet zo van het in de
belangstelling staan en ik hoef niet zozeer op de voorgrond te treden”. Toch
werden de vragen beantwoord en ontstond er een gesprek waarin de passie
voor het huisarts zijn en de patiëntenzorg duidelijk naar voren kwam.
Ik ben getrouwd, moeder van 4 kinderen en woon in Emmen.
Mijn hobby’s zijn: fotografie en dan met name vogels, wandelen, hardlopen en
buiten zijn. Ook ga ik 1 x per week dippen en soms zwemmen in een kanaal
(dippen is het staan in koud natuurwater, je zwemt niet en als je eenmaal je
ademhaling onder controle hebt blijf je twee tot drie minuten staan tot je het
genoeg vindt). Zeer verkwikkend volgens dokter Zandwijk. Daarnaast volg ik ook nog een opleiding
coaching tot outdoorcoach. In 2005 ben ik afgestudeerd als huisarts. Van 2010 tot 2019 heb ik
gewerkt in een praktijk in Emmen. Ik heb zelf de keuze gemaakt om daar te stoppen omdat ik
zoekende was of ik op die manier invulling wilde geven aan het beroep van huisarts. In 2019 kreeg ik
de gelegenheid om te gaan werken in de huisartsenpraktijk te Barger Compascuum, een praktijk die
de digitale dienstverlening ging invoeren omdat er geen opvolger was. Op een andere manier was de
huisartsenzorg niet meer te garanderen voor een dorp als Barger Compascuum.
In 2020, tijdens mijn huisartsentijd in Emmen, kwam ik in contact met dokter De Vijlder. De collega
uit Valthermond en Tweede Exloërmond, hij maakte me enthousiast om praktijkhouder in Nieuw
Weerdinge te worden. De huisarts ging stoppen en dan zouden de mensen daar geen huisarts meer
hebben. De huisartsenpraktijk Nieuw- Weerdinge is een onderdeel van “De Noorderdokters”, een
hele leuke maatschap bestaande uit 3 praktijken en 4 gedreven artsen. In Nieuw Weerdinge werken
met we met een Physician assistant, praktijkondersteuners, assistentes en 3 huisartsen. De andere
manier van praktijkvoeren zorgt er mede voor dat er in Nieuw Weerdinge de huisartsenzorg
toekomstbestendig wordt.
Als onderdeel van De Noorderdokters kunnen we zorgen dat de huisartsenzorg goed op peil blijft en
wordt uitgebouwd. Samen met de andere artsen van de Noorderdokters zijn we veelvuldig aan het
brainstormen/sparren met als doel elkaar scherp te houden en nieuwe ontwikkelingen te bespreken.
Tevens om de toekomst tegemoet te treden. Opvolgproblematiek in huisartsenland. Hoe gaan we
meer mensen goede zorg bieden met minder artsen.
Kende u Nieuw Weerdinge / het gebied?
Ik kende het gebied wel door mijn werkzaamheden in Emmen en in Barger Compascuum.
Ik heb bewust gekozen voor een praktijk in een dorp, zelf ben ik opgegroeid in een dorp in de buurt
van Lisse. Ik heb me altijd prettig gevoeld in een dorp.
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Zijn de inwoners al gewend aan de veranderende (digitale) dienstverlening?
Er was natuurlijk weerstand maar ze ontdekken nu vooral de voordelen en zien dat het heel handig
is. Het Digitale Portal werkt heel goed, zo kun je er onder andere terecht voor een E-consult,
herhaalmedicatie aanvragen, online een afspraak maken en je eigen patiëntendossier inzien. Je hebt
regie en inzicht in je eigen dossier.
Kunt u een tipje van de sluier oplichten wat betreft de op handen zijnde verbouwing?
We gaan binnenkort beginnen, zijn nu nog druk bezig met de voorbereidingen zoals het uitzoeken
van de meubels en kleuren. De praktijk wordt heringedeeld, er komen meer spreekkamers, een
grotere wachtkamer, de balie gaat eruit en er komt een grote trap in de hal. Het wordt een
gemoderniseerde praktijk waarbij ook de apotheek een opfrisbeurt krijgt.
Elders in De Streekbode staat een artikel met meer informatie over de verbouwing van de praktijk.
Kunt u het woord COVID 19/corona nog wel horen, heeft het veel impact op uw praktijk?
Je moet er mee dealen, het is niet anders. Je moet beschermende kleding aan als je een patiënt met
Covid bezoekt en we hebben regels in de praktijk die er eerder niet waren.
Het ergst vind ik het voor de patiënten, heel vervelend om te zien hoe ziek ze zijn en vaak nog een
hele tijd te maken hebben met de naweeën.
Weet u naar wie het Beertaplein is vernoemd en weet u wat het Kleve-project is?
Ja zeker, ik heb even gegoogeld, het zijn voorgangers van mij.
En komt er ooit ook een Dokter Zandwijkpark?
Nou dat weet ik zo niet, zoals al gezegd ben ik niet zo van op de voorgrond treden. Maar er is wel een
prijs naar mijn vader vernoemd “De Martien Zandwijk prijs”. Hij was de eerste die op een innovatieve
manier werkte aan verduurzaming van de bloembollenteelt. Naar hem is een prijs vernoemd voor de
meest innovatieve milieuvriendelijke teelt van gewassen.
Hebt u nog aanvullingen voor dit interview
Ik zie uit naar een mooie toekomst met een goede, bereikbare zorgverlening voor iedereen.
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Verbouwing huisartsenpraktijk
Nieuw-Weerdinge 06-12-2021
Geachte heer/mevrouw,
Vanaf januari 2022 wordt de huisartsenpraktijk verbouwd. Daarom zullen alle spreekuren tijdelijk
elders plaatsvinden. De verwachting is dat wij na de zomer 2022 onze intrek kunnen nemen in het
vernieuwde pand.
Wat betekent dit voor u?
Andere locaties:
Vanaf 22 december 2021 wordt de huisartsenpraktijk verdeeld over 2 locaties. Er zullen zowel
spreekuren in de tijdelijke locatie naast de huisartsenpraktijk worden gehouden als ook in ‘MFC De
Badde’.
Als u via uw patiëntportaal een afspraak maakt staan de verschillende locaties benoemd en kunt u
hier uw keuze in maken. Indien u telefonisch een afspraak maakt voor het spreekuur, wordt u de
locatie aan de telefoon medegedeeld.
Beide locaties beschikken over een wachtkamer. De toegang tot ‘MFC de Badde’ is via de
hoofdingang. De tijdelijke locatie naast de huisartsenpraktijk is echter niet rolstoeltoegankelijk.
Indien u rolstoel gebonden bent, dient u een afspraak te maken voor het spreekuur welke wordt
gehouden in ‘MFC De Badde’.
Geen balie:
Vanaf 22 december 2021 zal de balie gaan verdwijnen en werken wij enkel nog op afspraak. Dit geldt
ook voor het afgeven van materialen zoals urines. Op deze manier kunnen wij u beter van dienst zijn
en hebben we op het moment van uw afspraak volle aandacht voor u als patiënt. Dit past bij onze
toekomstvisie op de huisartsenzorg en sluit momenteel goed aan bij de huidige praktijkvoering
rondom het coronavirus.
De openingstijden blijven hetzelfde (08.00 uur – 17.00 uur).
We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via de website. We kijken vol vertrouwen
naar de periode die komen gaat en zien er naar uit om u na de zomer van 2022 in het vernieuwde
pand te begroeten.
Wij danken u voor uw begrip.
Team huisartsenpraktijk Nieuw-Weerdinge, Noorderdokters.

8

De Streekbode - 15 december 2021

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
Ook dit jaar hebben we weer een geslaagde Sinterklaas actie gehouden.
Verspreid over drie data. Dit was mogelijk door inwoners van Nieuw
Weerdinge en omstreken. We kregen veel speelgoed (gebruikt en nieuw).
Ook willen we onze sponsoren bedanken voor hun gulle giften op onze
rekening zodat we het aanvullen konden met nieuw speelgoed en
knutselspulletjes. Ook onze sponsor bus is geregeld gevuld. Hartelijk dank
daarvoor. We hebben weer heel veel gezinnen een fijne Sinterklaas kunnen
bezorgen. Ook bij de voedselbank brachten we Chocolademelk, slagroom en gevuld speculaas zodat
het innerlijk ook niet wordt vergeten.
De kledingkringloop geeft voor de kerst bonnen van Slagerij Dijkstra aan de voedselbank. Tevens
gaan we ook 6 gezinnen verassen met een bon van Slagerij Dijkstra. De bedoeling was 5 maar we
kregen nog weer een gulle gift waar we iemand mee mogen verassen. Onze hartelijke dank daarvoor.
Fijn om te weten dat ons dorp zoveel mensen kent die omzien naar en ander. We draaien nog op 17
december en daarna weer op 14 januari.
Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen en een gezond 2022.

NIEUWS UIT HET ZWEMBAD
De laatste dagen van het jaar komen er weer aan.
Voor ons reden om u als bezoeker en inwoner van het
dorp een korte terugblik te geven en u een kijkje te
geven in de nabije toekomst.
Op 9 juni 1997, werd Stichting Openluchtzwembad
Nieuw-Weerdinge opgericht om het toen
gemeentelijke zwembad over te nemen en te
exploiteren. In 2022 wordt het zwembad op deze wijze al 25 jaar draaiende gehouden.
Natuurlijk willen we hier aandacht aan besteden, hierover leest u in de volgende Streekbode’s zeker
meer. Eerst een korte terugblik;
De afgelopen twee jaren is er, met hulp van de gemeente Emmen, veel geïnvesteerd in het
zwembad. Zo zijn de circulatiepompen vervangen en hebben we grote stappen gemaakt in het
energiezuiniger maken van het zwembad. Energie blijft een belangrijke kostenpost voor het
zwembad en we zijn op de goede weg om nog verder te verduurzamen.
Dan Corona, we kunnen er niet omheen, ook voor de zwembaden heeft dit al twee seizoenen
consequenties. Echter, we mogen als zelfstandig buitenbad absoluut niet klagen over de
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bezoekersaantallen de afgelopen jaren. We zijn als stichting financieel gezond en dat is natuurlijk
goed nieuws!
Helaas willen we ook graag minder goed nieuws met jullie delen; al jaren hebben we als stichting te
maken met een terugloop van vrijwilligers en
personeel. Om met dat laatste te beginnen, het
is voor alle zwembaden, zowel binnen- als
buitenbaden, erg moeilijk om geschoold
personeel te vinden. Buitenbaden, welke maar
een korte periode open zijn, zijn voor
badpersoneel niet aantrekkelijk meer als
werkgever. Het is ook voor ons zwembad elk
jaar een puzzel om de personele bezetting rond
te krijgen en elk jaar wordt het lastiger! Voor seizoen 2022 hebben we de personeelsplanning nog
niet rond.
Zonder dit badpersoneel, kunnen we niet open! We zijn verplicht als openbaar buitenbad om
gediplomeerd toezicht aan het bad te hebben. Daarom zijn we vorig jaar begonnen met het opleiden
van onze eigen toezichthouders. Deze groep van toezichthouders helpt ons om de planning rond te
krijgen én hiermee lossen we
tegelijkertijd het probleem van
het tekort aan personeel op. Heb
je ook interesse of ken je iemand
die ook toezichthouder wil
worden? Neem dan gerust eens
contact met ons op!
Dan de terugloop van vrijwilligers.
Het openluchtzwembad kan niet
bestaan zonder vrijwilligers.
Mensen die helpen in de kiosk, mensen die af en toe willen helpen met een klusje of een keer de
schoffel willen hanteren. Helaas moeten we constateren dat deze mensen steeds moeilijker te
vinden zijn. Wij waarderen de inzet van onze kleine groep vrijwilligers dan ook enorm, maar het
wordt voor ons als stichting dan ook steeds moeilijker om het zwembad open te houden. Harde
woorden, maar helaas wel de waarheid.
Zonder personeel en zonder vrijwilligers, geen nieuwe zwemseizoenen.
Natuurlijk zijn wij als bestuur hier al langere tijd van op de hoogte en wij zitten zeker niet stil, maar…
We hopen met het afgeven van deze noodkreet dat bewoners gaan meedenken. Meedenken over
het voortbestaan van het zwembad en dat we als dorpsbewoners gaan inzien wat voor unieke
situatie we in een dorp als Nieuw-Weerdinge hebben. Een eigen zwembad, een eigen sporthal, een
multifunctioneel gebouw, zomaar een greep uit de vele faciliteiten die we samen hebben, maar
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welke absoluut niet “gewoon” zijn in een klein
dorp als Nieuw-Weerdinge. Als we dit willen
behouden, zullen we dat met elkaar moeten doen.
Ons doel is helder; het open houden van de
zwembad en het 25-jarig jubileum vieren!
Denkt u met ons mee?
Alle ideeën, suggesties en/of plannen zijn
welkom! Wilt u meer weten, neem dan ook gerust
persoonlijk contact met ons op.
Rest ons nog om iedereen fijne kerstdagen en een
goed, gezond en sportief 2022 toe te wensen!
Namens Stichting Openluchtzwembad NieuwWeerdinge,
Sven Holman, voorzitter
Yvonne Dijkstra, secretaris
Belinda de Vries, penningmeester
Jolanda Diepstra, lid
Stefan van Santen, lid

OPBRENGSTEN COLLECTE DIERENBESCHERMING
Ieder jaar wordt er op heel veel plaatsen in
Nederland gecollecteerd voor de
Dierenbescherming. Altijd in de week van
Dierendag: 4 oktober. Ook in Nieuw-Weerdinge is er
dit jaar weer voor de Dierenbescherming
gecollecteerd. Nieuw-Weerdingers gaven dit jaar in
totaal € 507,22 in de collectebussen. (Vorig jaar was
dat: € 484,12).
Dit jaar, dus 2021, was er ook de mogelijkheid om te geven via een QR-code op de collectebus en op
het legitimatiebewijs van de collectanten. Dat leverde in totaal ook nog eens € 19,50 op.
Alle gevers, en alle collectanten, hartelijk dank!
H.H. Lageveen, wijkhoofd collecte Dierenbescherming; telefoon 0591 - 52 13 87
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HENNY’S VERHOALTJES
‘KERST THUIS, VERKERING EN MUIZEN’
Ergens in de vijftiger jaren kwam de "HELDAS" de
fjorden in Noorwegen binnen varen. Andries de Vries
keek z’n ogen uit, prachtig vond hij de heldere luchten
en ook de schilderachtige blauwachtige kleur van het
zeewater. Heel anders dan de Middelandse zee en
Engeland waar ze het laatste jaar steeds gevaren
hadden. Nu moesten ze ijzererts laden in Narvik voor
Rotterdam. Narvik ligt op 68 graden Noorder- breedte,
bijna op dezelfde hoogte als Moermansk in Rusland.
Het was (misschien nog wel) de meest Noordelijk
gelegen spoorverbinding. De "Heldas" kwam daar op
zaterdagmorgen binnen en `s middags ging Andries
met enkele anderen een biertje drinken in de kroeg
vanwaar ze een prachtig uitzicht hadden over de
fjorden. Er waren ook handelaren die hun spullen en
souvenirs aan de zeelui probeerden te verkopen.
Andries had helemaal niets nodig maar kocht twee zeehondjes, miniatuurtjes ter grootte van een
muis, gemaakt van zeehondenhuid compleet met snorharen en kraaloogjes voor z’n moeder.
Toen ze vlak voor de Kerstdagen in Rotterdam binnen kwamen kon Andries een paar dagen naar huis
in de Weerdingermond. Zo dat hij gelukkig de Kerstdagen thuis was en z`n moeder was blij met haar
zeehondjes. Ze hebben jarenlang een vaste ereplaats op de schoorsteenmantel gehad. Z’n beide
zusjes van vijf en zeven jaar vonden het maar enge beesten. Maar later schijnbaar niet meer zoals
verderop wel zal blijken.
TIEN JAAR LATER: Andries werkte al een paar jaar als controleur bij een oliebedrijf in Vlaardingen.
Inmiddels getrouwd met Anja Deen, ze woonden in Schiedam aan de Burgemeester Knapperlaan,
slechts een paar kilometer van z’n werk. Het was de bedoeling om dit jaar naar het hoge noorden te
gaan om de Kerstdagen bij Andries z’n ouders door te brengen. Dat kon nu omdat Anja haar moeder
met de Kerstdagen naar haar broer zou gaan in den Haag. Zodoende vertrokken Adries en Anja 24
december met een gerust geweten al vroeg naar het noorden. Ze waren al voor de middag in de
Weerdingermond. Het was echt fijn voor Andries om weer eens thuis te zijn in de vertrouwde
omgeving, er was maar weinig veranderd, zelfs de "zeehondjes" stonden nog altijd op dezelfde plek
op de schoorsteenmantel.
Een van de zusjes had inmiddels verkering en die jongeman zou `s middags ook komen en voor het
eerst blijven slapen. Hij had al een tijdje verkering met Rika maar bleef eerst altijd buiten. Vader zei
op een gegeven moment tegen Rika: "Als jullie steeds buiten tegen elkaar aanhangen en wegduiken
achter de schuur of de turfbult als ik op de fiets thuis kom, neem hem dan maar liever mee naar
binnen. En zo kwam Jannes binnen, een vriendelijke lange slungel die elke zaterdagavond uit
Klazienaveen een uur heen en terug moest fietsen om bij z’n meisje te zijn. (wat je ver haald is
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lekker) Hij moest aan het begin wel erg wennen aan de humor van Rika`s vader. Die zei tegen hem de
eerste keer toen hij bleef eten: "Zo zo, doe je thuis ook altijd zoveel boter en beleg op je brood ?"
Toen durfde Jannes bijna helemaal geen beleg of boter op z’n brood te doen ondanks dat hij juist
erge trek had. Later kon hij juist bijzonder goed met haar vader opschieten en was het (twee handen
op één buik). M’n excuus voor deze ongepaste opmerking.
Toen Hannes die middag kwam vonden Andries en Anja het meteen een leuke knul. `s Avonds zijn ze
met z’n allen naar de Kerst- nachtdienst geweest. Tegen middernacht gingen Anja en Andries naar
boven, de zusjes moesten ook boven slapen en moeder verdween naar de voorste slaapkamer. Vader
had beslist dat Jannes in de bedstee in de kamer moest slapen, de bok en de geitjes zover mogelijk
uit elkaar. (hij had ervaring, met Andries als resultaat) De zusjes hadden de bedstee `s middags al
voor Jannes opgemaakt. Vader en Jannes gingen nog even buiten bij de turfbult een plasje doen (dat
was toen nog niet verboden).
Toen vader ook welterusten had gezegd trok Jannes zich snel uit en dook de bedstee in. Hij kwam
moeilijk in slaap, allemaal andere geluiden dan thuis, hier hoorde je zelfs de muizen achter het
berachel van het behang te keer gaan en Hannes moest niks van muizen hebben. Uiteindelijk viel hij
in slaap. Het was doodstil in huis , iedereen in diepe rust. Maar om een uur of twee op deze eerste
kerstdag, plotseling angstig geschreeuw en gegil. Jannes vloog in paniek de bedstee uit en vloog in
het donker in z’n lange onderbroek (een pyjama had hij niet) overal tegen aan en schreeuwde: "Een
muis ! ! ! Overal Muizen! ! ! Binnen de kortste keren was iedereen beneden. Het duurde nog al
even voor Jannes die in elkaar gedoken in z`n lange onderbroek weer kalmeerde, hij hapte nog
steeds naar lucht. Wat bleek, de zusjes hadden toen ze de bedstee voor hem klaarmaakten de
zeehondjes van moeder van de schoorsteenmantel gepakt en één onder het kopkussen en de ander
aan het voeteneind in z’n bed gestopt.
Fijne Kerstdagen gewenst.
(Uit de verhalen collectie Henny Dubbelboer 1931-2021)
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SINTERKLAASPUZZEL EEN SUCCES!
Wat een reacties op deze puzzel, maar liefst 68! mensen
hebben de juiste oplossing ingeleverd. Geweldig! Dank jullie
wel. Fijn dat er zoveel mensen (net als vorig jaar)
puzzelplezier aan hebben beleefd.
‘Heel Nieuw- Weerdinge ontvangt de Streekbode’
Na loting is de winnaar geworden……LOTTE KEASBERRY.
Van harte gefeliciteerd!
De waardebon wordt bij jou thuis afgeleverd. De bon is te
verzilveren bij één van de Vaste Adverteerders Streekbode.
In deze laatste Streekbode van dit jaar opnieuw een puzzel.
Doen jullie weer mee?

(advertentie)

KLOK STUK?
Bel

DE KLOKKERIJ
0591-612557
p/a: B.Hoogeveen
Holtingerbrink 20 -7812 EW Emmen
Klokken kunnen eventueel worden gehaald en gebracht .
Geen voorrijkosten
Altijd prijsopgave vooraf

Meer dan 45 jaar ervaring!!
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