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HET CORONA TOEGANGSBEWIJS IN DE BADDE
Bijna alle normale dorpshuisactiviteiten vinden inmiddels weer
plaats in ons dorpshuis zonder de verplichting om de Corona Pas
te tonen.
Na het uitkomen van de laatste Streekbode kregen wij echter
bericht van de gemeente dat voor de deelnemers aan de bingo
middagen en -avonden het tonen van de Corona Pas wel verplicht is.
Gelukkig heeft dit niet geleid tot het moeten weigeren van deelnemers. Bij de laatste controles
konden alle deelnemers aantonen dat ze de pas hadden of dat ze gevaccineerd zijn.
Volgens de nieuwste berichten houdt de regering op dinsdag 2 november a.s. weer een
persconferentie over de aanpassing van de maatregelen. Als blijkt, dat er dan weer veranderingen
moeten worden doorgevoerd dan berichten wij u daarover in de volgende Streekbode.
Tot dan, houd moed en blijf gezond.
Het bestuur van De Badde
ONTDEK HET PLEKJE
De foto links is gemaakt van de schuine boom aan het Gedempte Achterdiep tegenover ’t Koppel.
Acht oplossingen binnen gekomen, waarvan er één onjuist was. Na loting Engelina Luiten de winnaar
geworden. Gefeliciteerd! De bon voor een droge worst kan worden opgehaald op onderstaand adres.
Waar staat de schuur op de foto.
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op
het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op
adres Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 0591522091.
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!!

1

De Streekbode - 3 november 2021

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
3 november
Plaats: Het Anker
Tijd: 19.30, voorganger Ds. P.A. van Elten. Dankdag
7 november
Plaats: De Hoeksteen / Valthermond
Tijd: 10.00, voorganger Ds. J. Lambers – Niers
14 november
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00, voorganger Ds. H.W. 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:
7 november
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. W. Munters
14 november
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. A. Schipper
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
Gevraagd
Oud ijzer en metalen. Wordt gratis gehaald
Bellen na 16.00 uur. Handelsonderneming Sanders-Stap
Tel: 06 - 55808002
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PLAY BACK GROEP DE LÖZZE VOGELS
Helaas zijn wij door allerlei omstandigheden
genoodzaakt, om na bijna 25 jaar, te stoppen met
onze playback groep. We hebben het altijd ontzettend
leuk gevonden om op te treden en heel veel mensen
een plezierige avond te bezorgen. Wij willen iedereen
dan ook bedanken die ons al die jaren een warm hart hebben toe gedragen.
Dank jullie wel en blijf gezond.
De Lösse Vogels.

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
LET OP VERNIEUWDE SINTAKTIE!
We houden de Sint actie dit jaar op drie momenten en wel op 5
en 19 november en tot slot 3 december. We gaan dit doen om
het wat meer te spreiden. Dus wilt u ons steunen dan mag dat
financieel op Stichting kledingkringloop NL17 RBRB 0852 2575
38. Als u gaat opruimen het speelgoed dat niet wordt gebruikt
ontvangen wij graag voor onze actie. Inmiddels hebben we de
eerste donaties ontvangen. We konden al weer leuke
knutselspulletjes en gadges aanschaffen. Namens de kinderen hartelijk dank voor de donaties.
Het mag in de Badde tijdens onze openingsuren( 10.00 tot 15.00 uur) of bij Gretha Bos, Mandebroek
2 in Nieuw-Weerdinge. Tel: 0591- 521600 of bij Henny Bontjer, de Stobbe 25 of bij Ineke Hendriks,
Zetveld 13 in Nieuw Weerdinge.
Ook uw kleding en Linnengoed is van harte Welkom.
Kledingkringloop is er weer op 5 en 19 november en 3 en 17 december.
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