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BESTE DORPSBEWONERS,
In de laatste Streekbode, uitgegeven voor de zomervakantie, hebben
wij jullie op de hoogte gebracht van 4 dagen lang Feest in’t dörp!
Festiviteiten georganiseerd door een unieke samenwerking van 2
stichtingen, namelijk “Stichting Zuidenveld“ & “Stichting 150 jaar
Nieuw Weerdinge”, en wel van donderdag 6 tot en met zondag 9 juli
2023.
Jullie hebben toen kunnen lezen dat wij onze dorpsbewoners graag
willen laten meedenken, mede door na te denken over een thema
behorende bij Feest in’t dörp. Wij doen dus een beroep op jullie creativiteit!! Wat vinden jullie nou
een goed thema om de straat mee te versieren, een praalwagen of loopgroep mee te hebben of
anderszins te verbinden aan de festival-4-daagse? Wij horen het graag!
We hebben al een aantal hele leuke plannen, ideeën en thema’s aangedragen gekregen, maar
kunnen uiteraard nog steeds een aantal goede suggesties gebruiken.
Hierbij nogmaals het mailadres waar deze plannen, ideeën en/of thema’s naar toe kunnen worden
gemaild; info@feestintdorp.nl
Wij zijn als organisatie voornemens om de uiteindelijke keuze van het thema aan het einde van deze
maand bekend te maken, zodat een ieder die hier alvast mee aan de slag wil, ruim de tijd heeft. Zoals
jullie hebben kunnen lezen, zullen we (o.a.) een poll opstellen waar iedereen zijn/haar keuze van het
thema kan aangeven.
Mochten er inmiddels al
buurtgenoten/familieleden/vriendengroepen hebben besloten om
mee te doen met onze optocht, opgave via de mail is uiteraard al
mogelijk!
Meer informatie is ook te vinden op de website www.feestintdorp.nl en onze Facebook-pagina.
Uiteraard zullen wij ook alle informatie met jullie blijven delen in de Streekbode.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
18 september
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur. Voorganger Ds. Verduijn
25 september
Plaats: Valthermond – De Hoeksteen
Tijd: 10.00 Voorganger Ds. Lambers
De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info

Baptisten gemeente de Open Poort:
18 september
Plaats: De Open Poort
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. M. Nijhoff
25 september
Plaats: De Open Poort
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. G. van Valen
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

Gevraagd: Schoonmaakhulp
Voor 1 dagdeel per week of per 14 dagen.
Mijn huis heeft alleen ruimten op de begane grond.
Eb Zwart - Tramwijk NZ 40 – Nw. Weerdinge
0591 855157
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ONTDEK HET PLEKJE
Hoewel het steeds moeilijker wordt om nieuwe plekjes te vinden
geven we nog niet op en dus een nieuwe opgave. Waar is de foto
rechts gemaakt? Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het emailadres 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!!

EETTAFEL & ONTMOETING
De eettafel in De Badde is op donderdagen vanaf
april weer van start gegaan, zes enthousiaste
vrijwilligers koken voor een groep ouderen die erg
blij zijn dat ze elkaar weer bij een wekelijkse maaltijd
kunnen ontmoeten. En omdat er nog plekjes vrij zijn,
kunt u zich aanmelden om mee te eten.
De kosten bedragen 5 euro per keer en de maaltijd
staat om 12 uur voor u klaar.
Wilt u al vanaf de ochtend gezellig samen zijn, dan
bent u vanaf 10 uur welkom op de ontmoetingsochtend, er is dan altijd een groepje (m/v) die elkaar
onder het genot van een kopje koffie en een potje sjoelen ontmoet en met elkaar bijpraten over van
alles en nog wat.
U bent van harte welkom! Meldt u even aan, dan weten we dat we op uw komst kunnen rekenen. Dit
kan door te bellen met 06 513 24 337 (Erika Santinge, buurtwerker Sedna), mailen mag ook;
e.santinge@sednaemmen.nl
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VERBOUWING HUISARTSENPRAKTIJK (BIJNA) VOLTOOID….
Zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt is er in de
achterliggende maanden hard gewerkt om de
huisartsenpraktijk klaar voor de toekomst te maken.
Het resultaat mag er zijn; het pand is mooi licht
geworden en is van alle gemakken voorzien.
Het aantal spreekkamers is uitgebreid waardoor er meer patiënten terecht kunnen. Naast de
reguliere spreekuren worden er nu ook onderzoeken en behandelingen uitgevoerd waar u normaal
gesproken voor naar het ziekenhuis zou moeten. Het betreft o.a. oogonderzoek, echografie en
chirurgische ingreepjes.
Helaas zit er een lange levertijd op het meubilair en is nog niet alles geleverd. Dat heeft ons er echter
niet van weerhouden om onze intrek te nemen in het vernieuwde pand; dankzij geleend meubilair
kunnen we u toch in de praktijk ontvangen. Voor u en voor ons is het erg fijn dat nu alles weer onder
hetzelfde dak plaats kan vinden.
We willen u danken voor uw begrip tijdens de verbouwing, waarin we van 2 locaties gebruik hebben
gemaakt. We zijn trots op de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers; door hun “schouderseronder-mentaliteit” is het gelukt om de praktijk draaiende te houden.
Wij zijn trots op het resultaat en zien de toekomst zonnig tegemoet.
Team Huisartsenpraktijk Noorderdokters Nieuw-Weerdinge

BILJARTNIEUWS
Beste mensen als jullie dit lezen zijn wij alweer een week met
onze biljartcompetitie bezig. Wij gaan deze competitie met vijf
teams meedoen, eigenlijk een beetje krap met het huidige
ledenstand van onze gezellige vereniging. We zouden daarom
ook heel graag nog een paar nieuwe biljarters willen begroeten
die ons nog even willen komen versterken. Dus schroom niet
maar kom eens kijken of het wat voor U is. Man/Vrouw een ieder is welkom, wij oefenen iedere
middag in de Badde van 13.00 uur tot 16.30 uur tenzij er wedstrijden zijn. Ook gaan er weer
verschillende biljarters meedoen met de Persoonlijke Kampioen voorronden om eventueel door te
dringen om tot uiteindelijk Nederlands Kampioen te worden.
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KLEDINGKRINGLOOP NIEUWS
Ook onze vakantie is weer voorbij. Vanaf 2 september gaan we de
wintercollectie weer klaarleggen. We hopen iedereen weer te zien na
een geslaagde vakantie. We willen nogmaals benadrukken dat
iedereen welkom is. Het heeft niets met u inkomen van doen. Ook
hoeft u geen lid van ons te zijn. U helpt u zelf, de voedselbank (wij
ondersteunen die) en het milieu n.l door het hergebruik van goede kleding. Wat bij ons binnen
gebracht wordt en te lang ligt ,gaat naar Dorcas die het gebruikt voor ondersteuning van de
allerarmsten. Dus het komt altijd goed terecht.
We zijn weer in dorpshuis de Badde in Nieuw-Weerdinge van 10.00 tot 15.00 uur. Denkt u aan ons bij
het opruimen van u kasten? Brengen graag in De Badde tijdens onze openingsuren.
Lukt dat niet dan mag het ook naar Ineke Hendriks Zetveld 13, Hennie Bontjer De Stobbe 25 en
Gretha Bos Mandebroek 2 (0591 521600) Allen in Nieuw Weerdinge.
We zijn open op de volgende dagen:
2, 16 en 30 september,
14 en 28 oktober
11 en 25 november
9 en 23 december.
U kunt ons ook vinden op facebook: Stichting kledingkringloop Nieuw Weerdinge.
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NIEUWS UIT HET ZWEMBAD
Zwemseizoen 2022 is afgesloten! Wat was het een mooie zomer met
prachtig zwemweer. We hebben velen van jullie mogen ontvangen in ons
mooie zwembad en hebben samen met al onze vrijwilligers en
toezichthouders er weer een geweldig jaar van gemaakt! Onze dank gaat uit naar al deze mensen die
het ook dit jaar weer mogelijk gemaakt hebben om
het zwembad open te houden.
Zoals al eerder vermeld, was het voor het zwembad
een bijzonder jaar. 25 jaar als stichting “ons” eigen
zwembad exploiteren!!. We hebben hier dit jaar
aandacht aan besteed in het zwembad door allerlei
activiteiten te organiseren, zoals een heus
waterparcours en natuurlijk onze nieuwste
aanwinst, een 10 x 14 meter airtrampoline. Wat
een aanwinst is dat!

Hoewel het seizoen 2022 afgelopen is, gaan wij als bestuur
onverminderd door met de voorbereidingen voor seizoen
2023, want ook volgend jaar willen we weer open!
Hiervoor hopen we weer op de hulp van onze vrijwilligers en
toezichthouders, maar zoals al vaker gezegd, iedereen is
welkom om zijn/haar steentje bij te dragen! Denk je iets voor
ons te kunnen betekenen, als bestuurslid, vrijwilliger of
toezichthouder, neem dan graag contact met ons op!

Namens Stichting Openluchtzwembad Nieuw-Weerdinge,
Sven Holman, voorzitter
Yvonne Dijkstra, secretaris
Belinda de Vries, penningmeester

Jolanda Diepstra, lid
Stefan van Santen, lid
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Bingo
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan Zaterdag 17 september naar:
“De Badde” te Nieuw-Weerdinge

Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 6,00
Hiervoor 9 ronden + 3 super ronden.
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis.
Neem pen of stift mee en kom gezellig meedoen.

7

De Streekbode - 15 september 2022

8

De Streekbode - 15 september 2022

9

De Streekbode - 15 september 2022

10

