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                                              Jaargang  37                                             Nummer: 3        7 oktober   2021 

 

 

 

  

 

HET CORONA TOEGANGSBEWIJS IN DE BADDE. 

 

Vanaf zaterdag 25 september gelden de nieuwe 

maatregelen van de overheid. 

 

Dit houdt onder anderen in dat je een Corona 

Toegangs Bewijs en een legitimatiebewijs moet 

laten zien als je naar een horecagelegenheid wilt.  

Deze maatregel geldt niet voor dorpshuizen zoals 

de Badde. Als er de normale activiteiten worden 

georganiseerd, waarvoor het dorpshuis is bedoeld hoef je geen toegangsbewijs of legitimatie te laten 

zien, dus 

 

* Kaarten, biljarten, bingo's en vergaderingen kunnen weer gewoon plaatsvinden 

*  De open inloop, zoals bij bloedprikken, consultatiebureau, en Kledingkringloop, spreekuren. 

* Activiteiten voor kwetsbare ouderen, zoals de koffieochtenden 

* Spreekuren van het maatschappelijk werk, jongerenwerkers enz. 

Het is ook toegestaan om tijdens deze activiteiten een drankje of een hapje te nuttigen zonder het 

toegangsbewijs. 

 

We moeten wel vragen om het toegangsbewijs voor activiteiten die niet tot de reguliere activiteiten 

behoren, zoals een feestavond- of middag, of een buffet. We zijn blij dat er weer meer dorpsgenoten 

gebruik kunnen maken van de Badde. Het dorpshuis is er natuurlijk voor iedereen.  

 

Wie nog vragen heeft over dit bericht kan contact opnemen via de mail: voorzitter@de-badde.nl, 

bellen met het beheer op tel. nr 0591 521733.  

 

Maar u kunt natuurlijk ook even binnenlopen en uw vraag stellen aan de beheerders. 

 

E-mail: streekbode@hetnet.nl                Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600 
      
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: 

 

10 oktober / 17  oktober 

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

www.pgvv.nl en www.pgnwr.info 

De diensten beginnen om 10.00 uur.  

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

10 oktober 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. M. Nijhoff 

  

17 oktober 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger  Ds. W. Bandstra 

 

 

 

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 

   

  

Gevraagd:  

Flinke jongen of meisje  ± 16 jaar.  

Voor tuinwerkzaamheden. 

Tijden in overleg. 

Tel:06-50877725 
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 ONTDEK HET PLEKJE 

De foto links is gemaakt van 

de boom aan het 

Weerdingerkanaal NZ ter 

hoogte van huisnummer 

134. Veertien oplossingen 

binnen gekomen waarvan er 

twee onjuist waren. Na 

loting is Femmie Camies de 

winnaar geworden. 

Gefeliciteerd! De bon voor 

een droge worst kan 

worden opgehaald op 

onderstaand adres. 

Waar is de foto rechts?.  

 

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. Laat ons je antwoord weten. 

Denk wel aan de kopij inleverdatum. Niet geschoten is altijd mis en iedereen heeft evenveel kans. 

Veel succes!! 

 

 

  

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. Het 

mag in  De Badde tijdens onze openingsuren( 10.00 tot 15.00 uur) of bij Gretha Bos, tel: 0591- 

521600,  Mandebroek 2, bij Ineke Hindriks, Zetveld 13 en bij Henny Bontjer, De Stobbe 22, alle drie in 

Nieuw Weerdinge.  

 

Ook u kleding en linnengoed is van harte welkom. 

 

Kledingkringloop is er weer op 8 en 22 oktober, 5 en 19 november en 3 en 17 december. 
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STRUUNTOCHT GROOT SUCCES!!  

 

Wij, Ellen en Henriette willen iedereen bedanken die de Struuntocht van 18 

september weer tot een groot succes hebben gemaakt!! We hebben 

geprobeerd om iedereen te bezoeken, helaas is ons dat niet gelukt. We 

hopen dat jullie net als wij een geslaagde dag hebben gehad.  

 

Schrijven jullie alvast de datum voor de 3de Struuntocht 17 september 2022 

in jullie agenda!!  

 

Tot volgend jaar  
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SINTERKLAASINTOCHT 

Geachte dorpsbewoners,   

Wij, van Stichting Sinterklaas intocht Nieuw-Weerdinge, zijn achter de 

schermen alweer druk aan slag om ervoor te zorgen dat Sinterklaas ook 

dit jaar weer zijn entree zal maken in Nieuw-Weerdinge. Waar de intocht 

jaren geleden geregeld werd door de handelsvereniging, is het sinds 

2018 een “stichting” geworden, mede doordat de Handelsverening niet 

meer bestaat. De stichting heeft geen mensen in dienst en alles wordt gedaan door vrijwilligers. De 

inkomsten van deze stichting bestaan uit donaties van ondernemers en particulieren die ons een 

warm hart toedragen. Zonder deze donaties kan er helaas geen intocht plaatsvinden.  

 

De intocht van Sinterklaas staat gepland op zaterdag 20 november 2021. De Sint en zijn pieten zullen 

met name bij Bakkerij Bos en bij de Badde even stoppen en de tijd nemen om vele kinderharten extra 

hard te laten kloppen, tekeningen in ontvangst te nemen, handjes schudden, liedjes te zingen en nog 

veel meer.....  

 

Doordat onze stichting afhankelijk is van donaties, willen wij u vragen om een “vrijwillige” bijdrage. 

Hiermee kunnen we er hopelijk voor zorgen dat de intocht in Nieuw-Weerdinge de komende jaren 

behouden kan blijven. Dit jaar hebben we er bewust voor gekozen om alleen een oproep te plaatsen 

in de streekbode en niet om de ondernemers aan te schrijven.  

 

Indien u een bijdrage zou willen geven, dan kunt u dit overmaken op rekeningnummer: 

NL02RBRB0706672933 tnv. Stichting Sinterklaas intocht nieuw.  

 

Wij hopen op uw steun en willen bij voorbaat, iedereen die ons een warm hart toedraagt alvast 

hartelijk danken voor hun vrijwillige donatie, op welke manier dan ook!! 

 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met onderstaand emailadres.  

 

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur van Stichting Sinterklaas intocht Nieuw-Weerdinge  

 

Martin Rengers 

Dennis Soetevent 

Janny Regts-Hoijtingh 

Jacqueline Rengers  

Mandy de Vries  

 

Correspondentie adres:  

Vennen 7, 7831 KA, Nieuw-Weerdinge  

Bank: Regio Bank: NL02RBRB0706672933 

KVK: 72215356 

E-mail: sinterklaasintochtnwweerdinge@gmail.com  
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DAGJE UIT MET DE ZONNEBLOEM 

 

Na een lange stille periode konden de gasten afdeling Nieuw Weerdinge eindelijk weer een dagje uit. 

Ook de Zonnebloemauto werd opgehaald om rolstoelvervoer mogelijk te maken. 

 

De rit ging naar Harwi Eeserveen, Kanaalstraat 9. Harwi is een galerie voor tuinbeelden, uitgevoerd in 

Glas, brons, keramiek in alle mogelijke soorten en vormen. Voor dat de wandelroute door de tuinen 

begon, kreeg iedereen koffie met gebak. Daarna ging iedereen de grote tuin in. Er was een route 

aangelegd waarlangs vele beelden konden worden bewonderd. Het weer werkte goed mee, zon 

overgoten en een prettige temperatuur.Tussen de middag kwam er tomatensoep met broodjes, 

krentenbollen en kroketten op de tafels in de ruime serre. 

 

 

Na de lunch was het weer tijd om op te stappen, maar niet meteen naar huis, eerst werd in Exloo nog 

een terras bezocht voor een ijsje. Iedereen vond dat het weer een ouderwets gezellige dag was 

geweest. 

Met vriendelijke groeten, Bert Geersing en Henny Uitenbogaart 
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Eindelijk is het weer zover, de 1,5 meter regel is vervallen. 

 

Op donderdag 7 oktober organiseren wij weer de gebruikelijk Bingomiddag en Kaartavond in  

De Badde. 

 

De Bingo is zoals gebruikelijk op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur 

 

Kaarten op donderdagavond van 19.30 uur tot circa 22.30 uur, natuurlijk weer 

 jokeren en klaverjassen. 

 

Dit bericht komt op 6 oktober uit in de Streekbode, maar we hangen alvast enkele posters op zodat 

de meeste mensen weten dat we weer beginnen. 

 

Niet iedereen ontvangt de Streekbode, geef het bericht in ieder geval zoveel mogelijk  

aan elkaar door. 

 

Denk er aan een vaccinatie- en ID-bewijs mee te nemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van de STAVO 
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De data voor de komende  

de koffieochtenden zijn bekend! 

 

 U bent van harte welkom op de volgende donderdagochtenden: 

30 September, 14 Oktober, 28 Oktober, 11 November, 25 November, 

 9 December en 23 December. 

 

Tijd: 10-12 uur 

Voor: iedereen die zin heeft in koffie of thee, een praatje, een spelletje of ideeën heeft over andere 

activiteiten (vertel het ons!) 

 

Waar: In MFC de Badde. 

 

Vragen? 

Erika Santinge 06 513 24 337 of Peter Roelofs 06 511 79 987 
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