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VAN DE REDACTIE,
Het stokje van de column van Holterman is overgedragen. Het was volgens
Holterman, na 12,5 jaar, tijd voor een frisse wind. Wij willen Holterman op deze
plek daarvoor héél hartelijk bedanken!. Dank u wel! Van ons krijgt u een
welverdiende dikke pluim. Van Krukjes gingen we naar Holterman en van
Holterman gaan we nu naar P. Proatjesboksem. Het lijkt erop dat deze
proatjesboksem ons elke Streekbode gaat verrassen met een column. Heel veel
succes!
Onze donateurlopers zijn alweer op pad om het donateurschapsgeld bij u op te halen. Wilt u alvast
€5,00 klaarleggen? Donateur worden kan ook door geld over te maken op het rekeningnummer:
NL09 RABO 0345 9146 00. Onder vermelding van uw naam en adres.

WALKING FOOTBALL!
Ben jij (m/v) 55 jaar of ouder en wil
je sport en plezier combineren? Kom
ons versterken!
Kom meedoen tijdens de open
training op 6 oktober om 19.30uur
bij voetbalvereniging Titan
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KERKDIENSTEN

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
2 oktober
Plaats: Nieuw-Weerdinge
Tijd: 10.00 uur. Voorganger Ds. A. van Elten
9 oktober
Plaats: Valthermond – De Hoeksteen
Tijd: 10.00 Voorganger Ds. Thon
De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info

Baptisten gemeente de Open Poort:
2 oktober
Plaats: De Open Poort
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. M. Nijhoff
9 oktober
Plaats: De Open Poort
Tijd: 10.00 uur, voorganger Dhr. R. Klein
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: Oud ijzer en metalen
Wordt gratis afgehaald
Bellen na 16.00 uur
Sanders: Mobiel: 06 1964 6636
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Door Zonnige Start opgewekte Emmense groene
stroom extra korting op je energierekening!
Samen duurzame energie opwekken en de
voordelen ervan delen. Dat is het doel van
energiecoöperatie Zonnige Start uit EmmerCompascuum. Met de bijna 1000 zonnepanelen
op het dak van het Maneschijn 10-project wordt groene stroom opgewekt en het voordeel daarvan
verdeeld over de omwonenden. Zonder eigen investering, zodat iedereen kan meedoen.
Geld voor inwoners in omgeving
In 2021 heeft het Maneschijn 10-project in totaal meer dan 270 MWh aan groene stroom opgewekt.
Het was daarmee een extra zonnig jaar, waardoor Zonnige Start – met terugwerkende kracht – nog
meer Emmense huishoudens korting kan geven op hun energierekening van 2021. En dat komt goed
uit, want de hoge energieprijzen brengen veel huishoudens in problemen. Deze extra korting
betekent voor een gemiddeld huishouden een eenmalige extra teruggaaf van ca. €150,-.
Lid worden voor korting op energierekening
Zonnige Start is op zoek naar mensen die deze extra korting goed kunnen gebruiken, een
energiecontract hebben bij een van de meewerkende energieleveranciers (zie link hieronder) en in
het juiste postcodegebied wonen. Het enige dat zij hoeven doen is zich aan te melden als lid van
energiecoöperatie Zonnige Start en hun jaarafrekening van 2021 op te sturen. Het lidmaatschap kost
eenmalig €10. Het lidmaatschap geeft u recht op de extra korting tot en met 2033. De korting
beweegt mee met de hoogte van de energiebelasting, dus kan jaarlijks hoger of lager zijn.
Aanmelden als lid
Aanmelden kan op www.zonnigestart.nl/word-lid.
NB: Als u zich uiterlijk voor 1 augustus aanmeldt, krijgt u ook nog over het jaar 2021 voordeel!
Gratis geld. Hoe is dit mogelijk?
Maneschijn 10 is een coöperatief zonnedak dat gerealiseerd is met de oude postcoderoosregeling
(Regeling Verlaagd Tarief). Deze regeling biedt deelnemende omwonenden van het project 15 jaar
lang vrijstelling van het betalen van energiebelasting over het eigen stroomverbruik voor het deel
van de stroom die opgewekt wordt op het coöperatieve dak. Omdat Zonnige Start wil dat iedereen
kan meedoen, hebben zij het gehele zonnedak betaald met een lening van Energiefonds Drenthe. De
helft van de energiebelasting die de omwonenden niet hoeven te betalen wordt gebruikt om de
lening af te lossen. De andere helft is voor de deelnemer. Daarom ontvangt de deelnemer een
factuur voor 50% van de energiebelasting die zij hebben teruggekregen over 2021. Zo worden de
zonnepanelen afbetaald en houdt de deelnemer gemiddeld een bedrag van ca. €150 euro over om
zelf iets mee te doen.
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ONTDEK HET PLEKJE
Het bankje op de linker foto bankje is van
Marchiennes Veltrop en te vinden aan de
Raiffeisenstraat 7. Na loting onder de 4
tussen de 4 deelnemers is Jan Timmer de
winnaar geworden. Gefeliciteerd. Jij kunt
de bon ophalen op het hieronder staande
adres. Waar is de foto rechts gemaakt?
Oplossingen kunnen ingeleverd worden
op het e-mailadres 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!!

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
De vakanties zijn voorbij en onze wintercollectie ligt weer klaar. Echter de
feestdagen komen er weer aan. Over 6 weken hebben we alweer onze
jaarlijkse Sint actie. We gaan dit in twee keer doen en wel op 11 en 25
november. Dus we gaan weer inzamelen. We willen graag goed / heel
speelgoed. Dus kijk eens in u kasten. Dankzij de vele donaties afgelopen jaar
konden we dit aanvullen met nieuw speelgoed. We konden weer veel kinderen
een leuke Sinterklaasavond bezorgen.
Donaties zijn dus ook dit jaar weer van harte welkom en wel op: Stichting kledingkringloop NL 17
RBRB 0852 2575 38. Ook zetten we weer een donatie bus in de Badde als wij er zijn. U mag het
brengen bij: Ineke Hendriks Zetveld 13, Hennie Bontjer de Stobbe 25 en Gretha Bos Mandebroek 2
(0591 521600) allen te Nieuw Weerdinge. We willen toch alle kinderen in Nieuw Weerdinge een
leuke Sinterklaasavond bezorgen?
Alvast bedankt namens ons hele team.
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HALLO JONGENS EN MEISJES UIT NIEUW WEERDINGE
Vrijdag 28 oktober willen wij van SKW met jullie in de soos van
de Badde GRIEZELEN !!! Tijdens het griezelen gaan we dansen en een
bingo doen.
Ben je tussen de 9 en 13 jaar oud ben je deze avond van harte
welkom.
We beginnen om 19:00 uur tot 21:30 uur.
Geef je wel op via een briefje met jouw naam, leeftijd en
telefoonnummer.
Doe deze in de brievenbus nummer 3 in de Badde.
Kosten hiervoor zijn 2,50 pp.
Opgave kan tot 24 oktober.
Voor iets lekkers en drinken wordt gezorgd.
Let op !!

We hebben een SUPER leuke prijs voor diegene die het mooiste is verkleed.
(niet verplicht)
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KONINGSPERIKELEN.
Het is u vast niet ontgaan dat de Engelse koningin Elisabeth het tijdelijke met het eeuwige heeft
verwisseld. Bijna had ze het wereldrecord troonzitten. Maar dat heeft ze net niet gehaald. Lodewijk
XIV (de zonnekoning) hield het met ruim 72 jaar net iets langer vol. Maar ja … die was op 4 jarige
leeftijd dan ook al koning. Met de finish in zicht dus vlak voor de streep gestruikeld. Jammer. Ze had
nog zoveel plannen. Maar wat een
aandacht. Duizenden mensen langs de
weg om de rouwstoet in levende lijve te
zien. Net alsof de rouwverwerking een
onderdeel van de Olympische Spelen in
Londen was geworden.
De Engelsen krijgen nu een King in plaats
van een Queen. Ze krijgen Charles er voor
terug. Een heuse koning. Een wat trieste
en meelijwekkende man. Maar wat wil je
ook als je 72 jaar moet wachten om
koning te worden. Maar toch is hij nu de
koning te rijk. Ik durf met zekerheid wel te stellen dat hij het niet zolang zal volhouden als zijn
moeder. Op zijn leeftijd zal het niet meevallen om in uniform rechtop te blijven lopen.

De hoeveelheid medailles, insignes, buttons en speldjes laten een afwijking naar links zien. Iets wat in
de praktijk overigens niet mogelijk is. Charles zal over enkele jaren wel weer worden opgevolgd door
William. Zoon Harry heeft zichzelf buitenspel gezet. Buitenspel en overspel zijn in het Engelse team
niet onbekend. En maar doen alsof ze van de prins geen kwaad weten.
Toch kan Harry wel koning worden. Niet in Engeland. Nee dat niet. Wel in zuidoost Drenthe, nog
nauwkeuriger zelfs in ons dorp. Harry Koning. Een moderne Koning. De queen, z’n echtgenote, is
uiterst modern en geëmancipeerd. Tja …zelfs een vrouw die de was kan doen, met de slogan “De
klant is koning”.
P. Proatjesboksem
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Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.
Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud hebben wij
afscheid moeten nemen van onze lieve broer, zwager en oom

Renger Smidt
Renk
* Nieuw- Weerdinge

† Ter Apel

22 juli 1933

19 augustus 2022
Vader en Moeder Smidt (in liefdevolle herrinnering)
Wicher † en Antje
Jantje en Pop †
Cornelia †
Jochie en Jan †
Fennie en Bé
Neven en nichten

Speciale dank aan dr. Deelstra en het personeel van Kloosterheerd Ter Apel voor de liefdevolle verzorging.
Het afscheid heeft donderdag 25 augustus in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: F. Meijer-Smidt, Wiltskamp 12, 9561 LT Ter Apel
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Langs deze weg willen wij een ieder bedanken voor de warme woorden, vele kaarten en
medeleven,
na het overlijden van onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Aaltje Goeree-Wardenburg.
Namens de kinderen en kleinkinderen

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, vandaar
dat we via deze weg iedereen hartelijk willen bedanken die ons gesteund
hebben tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man en vader

JAN TIMMER
Speciaal woord van dank aan het personeel van Icare en dokter Zandwijk
voor de goede en fijne verzorging.
Auktje en Erik Timmer

Bij voorbaat onze hartelijke dank.
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