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BESTE MENSEN,  

HARTELIJK BEDANKT! 

In de laatste dagen van december heb ik ter gelegenheid van mijn 

afscheid van de huisartsenpraktijk veel geschenken, 

cadeaubonnen en andere bedankjes ontvangen op de praktijk. Uw 

bijdragen waren onvergetelijk. Er waren veel brieven met aardige 

en lieve woorden en een prachtige gehaakte ‘dokter Handgraaf ’. 

Ik geniet er nog 

steeds van. Dit heeft 

het gemis van een 

persoonlijk afscheid wel weer goedgemaakt! 

 

 

Ik wens u allen een goede, gelukkige en gezonde 

toekomst toe en als het nodig is: tot ziens.  

S. Handgraaf, huisarts.  

Nieuw-Weerdinge, januari 2021. 

 

 

 

 

 

KERSTKAARTEN  

Naast stenen rondgebracht door kinderen, zijn er in december, aan het 

Weerdingerkanaal NZ. kerstkaarten bezorgd door kinderen. Misschien 

ook wel in nog meer straten dat is bij de redactie niet bekend. De 

bewoners waren blij verrast door deze ‘onbekende afzenders’ en deden 

navraag bij elkaar. ‘Heb jij ook een kaart ontvangen van………?’  

Erg leuk.  Ook voor deze kinderen: Dank jullie wel!!!  

 

 

 

 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: 

 

14 februari / 21 februari 

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:    

14 februari 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema 

  

21  februari 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger  Ds. T. Alkema 

 

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 

Ook ruimte voor uw advertentie !! 
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HAPPY AAN DE TRAMWIJK 

 

Aan de Tramwijk kwam een groepje kinderen met een 

emmer langs de deur. Ze hadden voor de hele straat 

happy-stones gemaakt en kwamen huis-aan-huis 

eentje brengen. Hartverwarmend!! Dank jullie wel!!! 

Namens een Tramwijkbewoner. 

 

 

 

Uitleg Happy Stones: Misschien heb je ze al wel gezien tijdens het wandelen, zogenoemde 'happy 

stones'. De vrolijk gekleurde steentjes die in bosjes, bomen en overal en nergens worden verstopt is 

een nieuwe rage. Mensen een 

geluksmomentje bezorgen, dat is het 

voornaamste doel van de happy 

stones. Wandelaars die op de steentjes 

stuiten kunnen ze vervolgens 

meenemen of ergens anders 

neerleggen. Maar zoals langsbrengen 

op de Tramwijk kan natuurlijk ook. 

 

 

ONTDEK HET PLEKJE 

 

De foto is gemaakt van het voetpad tussen Menpad en Stobbe vanaf de 

Trippen richting dierenpark de Wenke. Zestien juiste oplossingen zijn er 

binnengekomen. Na loting is Hennie Oosterhuis de winnaar geworden. 

Gefeliciteerd! Je kunt de bon ophalen van onderstaand adres. 

 

 

Waar is de rechter foto 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!! 
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SAMEN BAKKEN WE ER WAT VAN! 

Donderdag 28 februari vonden de leerkrachten van obs ’t Koppel dat het toch 

echt de hoogste tijd werd om de kinderen een hart onder de riem te steken.  

Gewapend met vele dozen bakmix voor cakejes werden alle leerlingen tot aan 

de voordeur thuis bezocht. Met de leuze “Samen bakken we 

er wat van” kregen alle kinderen een pak bakmix, 

gesponsord door de Foodmarket,  met de vraag iets moois 

te bakken. De geweldige positieve reacties van leerlingen en 

ouders gaven niet alleen een super gevoel, maar ook genoeg energie om er ook 

de komende periode weer samen met de kinderen voor te gaan. 

 

 

 

 

UPDATE ROOKVRIJE GENERATIE 

 

Mede door corona hebben jullie een tijd niets van ons gehoord. Dat betekent niet dat er achter de 

schermen niets is gebeurd. We hebben inmiddels met diverse instanties uit het dorp gesproken om 

rookvrij te worden, waar vaak positief op werd gereageerd. Om duidelijk te maken dat deze 

instanties rookvrij zijn, hebben wij bordjes en/of stoeptegels besteld, die daar worden geplaatst. 

Hieronder een kort overzicht van de instanties die mee doen. 

 

• OBS ’t Koppel 

• PC De Bentetop 

• Huisartsenpraktijk  

• Tandartspraktijk W. Fransen 

• Tri Fysio 

• Kinderopvang Calimero 

• MFC De Badde 

 

Ook worden er bij alle speeltuintjes in het dorp bordjes geplaatst. Daarnaast zijn er nog een aantal 

instanties die nog een besluit moeten nemen of ze rookvrij willen worden, dus misschien volgen er 

nog meer! Al met al zijn we hard op weg richting een rookvrije omgeving voor de volgende generatie! 

Mocht je nog tips hebben of als bedrijf ook rookvrij willen worden? Neem dan contact met ons op 

(Nieuw-Weerdinge Gezond).  

 

 



De Streekbode  -  11  februari  2021 
 

 

 

5

‘IDEE VOOR DE BUURT’ GAAT WEER VAN START 

 

Ook dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Emmen weer 

ideeën inleveren om hun buurt of wijk te verbeteren. Voor 

‘Idee voor mijn buurt’ is in 2021 in totaal € 48.000,-

beschikbaar. Inwoners die een idee hebben om hun buurt gezelliger te maken, de openbare ruimte in 

te richten, de veiligheid te vergroten of onderlinge hulp in de buurt te verbeteren, kunnen dit plan 

indienen bij de gemeente. Voorwaarde is dat er brede steun in de buurt is én dat inwoners zelf ook 

meehelpen. Het idee kan tot 1 oktober  2021 ingediend worden. Iedere maand beoordeelt een 

commissie of de binnengekomen ideeën aan de spelregels voldoen.  

 

Burgemeester Eric van Oosterhout: “Inwoners weten vaak heel goed wat er nog mist in hun buurt. En 

kunnen en willen graag zelf ook meehelpen om hun buurt te verbeteren. Als gemeente juichen we 

dat toe en willen we helpen met geld, materiaal, advies of kennis. Zo maken we onze gemeente 

samen steeds een beetje mooier”. 

 

Indienen van ideeën 

Inwoners kunnen hun plan indienen bij de gemeente via de website van de gemeente. Hier staan ook 

de spelregels vermeld, waar een idee aan moet voldoen. Er is ook een papieren formulier op te 

vragen bij de gemeente. Op gemeente.emmen.nl/ideevoormijnbuurt staat uitgebreide informatie 

over dit onderwerp.   

 

Toegekende ideeën 2020 

Ondanks corona, hebben in het afgelopen jaar 12 projecten een 

bijdrage gekregen van de gemeente voor Idee voor mijn buurt. 

Voorbeelden zijn:  

• Nestkastjes voor de bestrijding  van de eikenprocessierups 

• Bebording voor een wandelroute 

• Verkeersborden ‘spelende kinderen’ 

• Techniek voor het webportaal van een dorpskrant 

• Schoonmaakacties  

• Picknickbank bij een jeu de boules baan 
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