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STOPPEN MET ROKEN  

 

Ongeveer 24% van de volwassen Nederlanders rookt. De meeste 

rokers zijn te vinden in de leeftijdsgroep 18- tot 64-jarigen: circa 

25 tot 30% van hen rookt. Beduidend minder ouderen roken; van 

de 75-plussers rookt slechts 10%. Voor een deel komt dit doordat 

rokers eerder overlijden, maar het heeft ook te maken met het 

feit dat mensen op latere leeftijd minder snel beginnen en vaker 

stoppen met roken. Roken kan ziekten veroorzaken zoals kanker, 

hart- en vaatziekten en luchtwegziekten. Ook van meeroken 

kunnen mensen ernstig ziek worden en er zelfs aan doodgaan, tot 

wel enkele duizenden per jaar.  

 

Kan ik hulp krijgen als ik wil stoppen met roken? 

Overweegt u te stoppen met roken dan kunt u daarvoor terecht bij de huisartsenpraktijk. Tijdens een 

gesprek met de praktijkondersteuner wordt er inzicht in uw rookgedrag gebracht. Aan de hand van 

deze informatie kan er samen met u een plan opgesteld worden om te gaan stoppen met roken. Dit 

plan kan op allerlei manieren opgesteld worden, er zijn verschillende soorten hulpmiddelen en 

therapieën die u kunnen ondersteunen. Onderzoek toont aan dat met persoonlijke begeleiding de 

slagingskans fors toeneemt. 

Vergoeding van stoppen met roken.  

 

De basisverzekering vergoedt hulp bij stoppen met roken (jaarlijks 1 

programma). Het gaat om methoden die werken, zoals persoonlijke 

begeleiding of groepstrainingen. De vergoeding is 100%: u hoeft sinds 

1 januari 2020 geen eigen risico meer te betalen. Nicotinepleisters, 

nicotinekauwgom of medicijnen op recept worden alleen vergoed in 

combinatie met begeleiding. Neem daarom eerst contact op met uw 

huisarts of praktijkondersteuner, als u in aanmerking wil komen voor 

een vergoeding.  

  

 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: 

 

22 november / 29 november 

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

www.pgvv.nl en www.pgnwr.info 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

22  november 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema 

  

29 november 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger  Ds. J. Dijkstra 

 

De diensten zijn via de livestream van ons YouTube-kanaal te volgen of via onze website 

https://deopenpoort.nl/stage-theme/luister-preken/ 

 

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 

 

Mooie zelfgebreide sokken,  

verschillende kleuren.  

Telefoon: 0591 – 548 187 

Te koop:  

Kerstbomen, 125 cm inclusief kluit en pot. 

Verkoop vanaf 6 december.  

Reserveren mogelijk via telefoon 06 – 5118 5693 

[na 18.00 uur], liefst via Whatsapp.  

Prijs per stuk € 15,=  

Adres: Weerdingerkanaal ZZ 174 

 

Te koop:  

20 langspeelplaten uit de jaren 80  

+ versterker. 

 

Prijs: € 30,00.  

Telefoon: 06 – 5106 3155 
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ONTDEK HET PLEKJE 

De foto links is gemaakt op de groenstrook tussen Weerdingerkanaal zz en nz ter hoogte van 

Woninginrichting Wachtmeester, richting Het gedempte achterdiep.  8 personen hebben het juiste 

antwoord gegeven. André Luiten is na loting de winnaar geworden. Gefeliciteerd! Je kunt de bon 

ophalen bij het onderstaande adres.  

 

Waar is de foto rechts 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!! 

 

 

 

GEEN KNIEPERTJES EN SPEKKEDIKKEN ACTIE  

Beste mensen, net zoals zoveel andere dingen gaat ook het kniepertjes en spekkedikkenbakken bij de 

kerk niet door. We vinden het ontzettend jammer, een jarenlange traditie kan dit jaar niet doorgaan. 

Het Coronavirus raakt ons allemaal. Volgend jaar hopen we weer met z’n allen te kunnen bakken.  
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BESTE DORPSGENOTEN,  

Zoals velen van jullie weten, gaan er per 1 januari 2021 een aantal dingen veranderen in de 

huisartsenpraktijk. Drs Handgraaf gaat met pensioen en draagt de praktijk over. 

Helaas is het in de huidige situatie niet mogelijk om persoonlijk afscheid te nemen. Indien u dit toch 

graag wilt, hebben wij als team het plan opgevat om een afscheidsdoos in de hal van de praktijk te 

plaatsen. Via deze weg kunt u een persoonlijke attentie voor hem afleveren, bijvoorbeeld een kaart 

of kleine attentie. De afscheidsdoos is aanwezig van 28 december tot 31 december. Wij zorgen op de 

dag van zijn afscheid dat dit bij hem terecht komt.  

Bij voorbaat dank namens het gehele team. 

 

 

 

DE RABO CLUBSUPPORT 

 

De RABO ClubSupport actie 2020 heeft voor de Mondenhal  het 

mooie bedrag van € 687,00 opgeleverd. 

 

Alle stemmers namens de stichting Sporthal hartelijk dank voor jullie 

stem en steun. 

 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

DANK JULLIE WEL!  

 

Door de Rabo Clubsupport actie is er weer veel geld naar Nieuw 

Weerdinge gehaald.  

 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het stemmen op de 

Streekbode. Wij hebben het bedrag van € 499,06 gekregen.  

 

Super!   
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DE MAGISCHE LEESCLUB OP DE BENTETOP 

 

Meestal vliegen de kinderen om 2 uur de 

school uit, maar op de Bentetop zijn op 

maandag, donderdag en vrijdag een hele groep kinderen nog gemotiveerd aan de slag! Ze horen bij 

De Magische Leesclub. Sinds de zomervakantie duikt een aantal kinderen na schooltijd nog eens even 

in de boeken! De naam voor deze leesclub bedachten ze zelf.  

 

Eerst een glaasje ranja en een koekje, even kletsen en dan…… lezen! Heerlijk genieten van een zelf 

gekozen dat boek dat juf speciaal in de boekwinkel heeft gekocht voor jou. Maar ook praten over het 

boek, verhalen delen, gezelligheid. Dat hoort allemaal bij de leesclub. 

 

En ook theaterlezen. Samen een verhaal lezen waar ieder een rol krijgt. Ook dat is genieten! 

De Bentetop heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een subsidie aan te vragen. Door de corona 

konden de kinderen wekenlang niet naar school en dat leidt toch tot achterstand. De school heeft 

daar met een aantal enthousiaste leerkrachten een plan voor gemaakt waar een subsidie voor 

toegekend is.  

 

Het was erg fijn om te merken dat zowel 

ouders als kinderen meteen blij reageerden op 

dit plan. Want het betekent wel dat de 

kinderen na schooltijd per week 3 uur lang 

extra bezig gaan met lezen. Gelukkig doen de 

kinderen dit met veel plezier en zie je ze 

genieten van deze speciale club! 
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BESTE DORPSBEWONERS,  

 

Aangezien de Berentocht een groot succes was en we als dorp ook 

met Sint Maarten het een en ander hebben georganiseerd voor onze 

kinderen hier een nieuw idee: DE GLUURPIETEN TOCHT. Hetzelfde 

principe als de Berentocht. Knip de poster van het Gluurpietje uit en 

hang hem achter het raam.  

Voor de kinderen zijn er afstreepkaarten in deze Streekbode te vinden.  

Zullen we er voor zorgen dat er vanaf 14 november zoveel mogelijk 

Gluurpieten te vinden zijn in ons dorp?  

Ook leuk: de opdrachtenkaart voor de kinderen.  
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VOORLEESEXPRESS  

 

Niet alle kinderen groeien op in een taalrijke 

thuisomgeving. Als kinderen te weinig met boeken en 

lezen in aanraking komen, beginnen zij vaak met een 

taalachterstand aan school. De VoorleesExpress zorgt 

ervoor dat deze kinderen extra aandacht op taal- en leesgebied krijgen. Twintig weken lang komt er 

een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen. Dit doen we op gepaste 

afstand, maar in deze tijd zijn alternatieve voorleeslocaties ook een optie. Samen met de ouders 

streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. 

 

Het project is voor kinderen van 2 tot en met 8 jaar.  

 

Wil je meer weten over de VoorleesExpress?  Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden? Of ken je een 

gezin dat de hulp van de VoorleesExpress goed kan gebruiken? Stuur dan een e-mail naar Anouk 

Haddering en Karlijn Geitz, projectleiders: voorleesexpress@bibliotheekemmen.nl 
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KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

 

We leven in de coronapandemie. Dat geeft links en rechts veel beperkingen. Na overleg met de 

gemeente en het Badde bestuur mogen wij onze activiteiten toch uitvoeren. Wel moeten we ons aan 

de coronaregels houden. Dus maximaal 10 klanten tegelijk 

registreren en een dringend advies om uw mondkapje te gebruiken. 

Houden we ons hier met elkaar aan dan kunnen we door 

draaien. Ook onze speelgoed actie op 4 december gaat gewoon door. 

Dus hebt u nog speelgoed liggen wat goed en netjes is en dat u 

niet meer gebruikt denk dan eens aan ons. 

Het mooiste is dat u dat 20 november bij ons in de Badde brengt. 

Lukt dat niet dan mag het ook bij Gretha Bos, Mandebroek 2, in 

Nieuw Weerdinge gebracht worden. Tel: 0591- 521600. 

 

Hebt u geen speelgoed maar wilt u onze actie toch steunen dan is een donatie altijd welkom op 

Stichting kledingkringloop  NL17 RBRB 0852 2575 38. Onze uitgifte dagen zijn dit jaar nog op 20 

november 4 december en 18 december. We zijn in de Badde van 10.00 tot 15.00 uur. Door uw 

bijdrage is het voor ons mogelijk dit werk te doen. Wij en al onze klanten zijn u daar erg dankbaar 

voor. 

 

 

 

BESTE DORPSGENOTEN, 

 

We willen graag beginnen met een 

woord van dank naar alle leden 

van Titan en NWVV die in deze 

moeilijke tijden achter de clubs 

zijn blijven staan en ons financieel 

hebben gesteund. Zonder de 

contributie zou deze moeilijke periode voor de voetbalverenigingen nog moeilijker en zwaarder zijn 

geworden.  

 

Door de tweede golf en de bijkomende maatregelen zijn kantines gesloten en is het voor senioren 

nagenoeg onmogelijk om onze geliefde sport nog te beoefenen. Achter de schermen wordt heel hard 

gewerkt door de besturen van Titan, NWVV en het jeugdbestuur om alles wat wel mag, goed te laten 

verlopen. De vrijwilligers die hierbij betrokken zijn willen we hartelijk bedanken voor hun inzet. Denk 

hierbij aan de mensen achter de schermen maar ook aan trainers en leiders die de afweging maken 

wel of niet de velden op te gaan, waarbij zij persoonlijk een afgewogen risico nemen om in de 

buitenlucht de jonge generatie gecontroleerd te laten sporten en een uitlaatklep te bieden aan de 

jonge sporters. 
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Helaas merken we als verenigingen dat de spoeling bij onze vrijwilligers steeds dunner wordt, iets 

wat ook door de KNVB als landelijk probleem wordt gezien. Zowel Titan, NWVV als het jeugdbestuur 

heeft op verschillende manieren geprobeerd vrijwilligers te werven, maar we lopen er allemaal 

tegenaan dat vaak dezelfde mensen vele taken vervullen omdat er niemand voor te vinden is. Denk 

hierbij aan mensen die vaak bardienst draaien, meerdere wedstrijden fluiten, verschillende groepen 

training geven, verschillende taken binnen een bestuur of zelfs in meerdere besturen plaats nemen. 

In een ultieme poging om een grotere pool van vrijwilligers te krijgen, zetten we deze oproep in de 

streekbode:  

 

Lijkt het u leuk om actief deel te nemen als vrijwilliger bij het voetbal? Neem dan vrijblijvend 

contact met ons op.  

 

Hierbij kunt u denken aan een of meer van de volgende activiteiten / taken: 

- Bardienst draaien op trainingsavonden en/of weekend dagen  

- Scheidsrechter / grensrechter 

- Orde dienst draaien (drinken klaarzetten in de kleedkamers, barleden ondersteunen) 

- Trainer / leider van een (jeugd)team 

- Administratieve taken 

- Schoonmaak van kleedkamers, kantine, sportpark 

- Klussen / onderhoudswerkzaamheden  

- PR en communicatie 

- Organiseren van festiviteiten 

- Bestuurslid  

 

Mocht u hierboven een of meerdere taken of activiteiten zien staan die u aanspreken en lijkt het u 

leuk om hier meer over te weten, of zou u zich aan willen melden als vrijwilliger dan kunt u contact 

met ons opnemen via de volgende email adressen: 

 

secretaris@vvtitan.nl, secretaris@nwvv.nl, secretarisnwvvtitan@gmail.com 

 

We hopen dat u komende tijd na wilt denken over onze oproep. Zonder vrijwilligers is het steeds 

moeilijker om onze mooie sport door te laten gaan. Zoals bij elke vereniging zijn de vrijwilligers ook 

hier een onmisbare spil in de organisatie. We hopen samen met jullie te kunnen werken om zoveel 

mogelijk sporters de mogelijkheid te geven onbezorgd te genieten van het voetbal in eigen dorp.  

 

Vriendelijke groeten, besturen van Titan, NWVV en het jeugdbestuur 
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Start verkoop maandag 30 november. 

 

 

 

 

 

 

Abies 

Blauw spar 

Omorika 

Koreana 

 

Van klein tot groot. 

 

Tevens weer zeer mooie Nordmann dennen. Diverse maten. 

 

Vanaf 9.00 uur geopend. Zondags gesloten. 

De 1½ meter wordt in acht genomen. 

Vanaf dit  jaar kunt u ook contactloos bij ons betalen. 

 

Fedde Oosting 

 

www.oostingsbomen.nl  
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WEDSTRIJD Kleurplaat  Streekbode.    

 Inleveren t/m. maandag 23 november op Weerdingerkanaal Nz 122 

 

Naam:   ................................................... 

Leeftijd:  ...  jaar  

Telefoonnummer: ................................................... 


