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                                              Jaargang  36                                             Nummer: 6         5 november   2020 

 

 

 

SINT-MAARTEN IN CORONATIJD 

 

Om toch nog iets van Sint-Maarten te kunnen vieren in deze Coronaperiode, maar ook de mensen 

die liever niemand aan de deur hebben in verband met het virus deze keuze te laten, is het idee 

ontstaan vanuit enkele inwoners om kenbaar te maken wanneer u wel aan Sint-Maarten doet.  

Hiervoor kan de poster worden gebruikt die in deze streekbode staat. Wanneer u wel gewoon 

kinderen wilt ontvangen met Sint-Maarten, kunt u deze poster op een zichtbare plek ophangen 

eventueel met lampje erbij.  

 

Hierdoor kunnen dan de kinderen die wel graag Sint-Maarten willen lopen duidelijk zien waar ze 

kunnen aanbellen en hun zangkunsten vertonen.  

 

Het is en blijft van belang dat ook tijdens Sint-Maarten de afstand bewaard blijft, zeker wanneer er 

gezongen wordt moet er wat meer afstand gehouden worden. We hopen dat op deze manier het 

toch nog een leuke Sint-Maarten wordt. 

 

De lampionoptocht gaat dit jaar helaas niet door in verband met 

het virus, dat moet het volgende jaar maar weer.  

 

De poster is in zwart wit maar mag natuurlijk ingekleurd worden. 

 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: 

 

8 november / 15 november 

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:    

8  november 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema 

  

15 november 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger  Ds. M. de Nooier 

 

 

 

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 
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ONTDEK HET PLEKJE 

De foto links is gemaakt vanaf het 

Weerdingerkanaal ZZ 208 richting de 

ijsbaan de Schaatsmarke. 10 personen 

hebben het juiste antwoord gegeven. 

Jan Timmer 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!! 

 

 

MFC DE BADDE IN CORONATIJD 

Het coronavirus is nog steeds niet onder 

controle en de regering vermoedt, dat de 

genomen maatregelen onvoldoende 

verbetering laten zien. Vermoedelijk duren de 

genomen maatregelen nog tot in december. 

Wij kunnen daarom nu al wel zeggen dat de 

Badde vanaf 1 december nog niet weer opengaat voor alle activiteiten. Wanneer dat wel het geval is, 

weten wij uiteraard nog niet maar zullen wij u t.z.t uiteraard laten weten. 

Wat wel doorgaat zijn het bloedprikken door de trombosedienst en het consultatiebureau voor de 

baby's. Ook het steunpunt van de Bibliotheek blijft voorlopig op de geplande uren open. 

Binnen de gestelde regels kunnen we ook de Kledingkringloop door laten gaan. Hierbij  moet wel aan 

de strengere voorwaarden worden voldaan, zoals de handen ontsmetten, naam invullen op het 

formulier in de entree en mondkapjes voor als je binnen bent. De eerstvolgende Kledingkringloop 

verkoop is op vrijdag 6 november. 

Houd je aan de regels, dan is de crisis sneller voorbij! 

Nogmaals, kop d'r veur en blijf gezond. 
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JONGERENWERK NIEUW-WEERDINGE  

 

Al jaren is Kim de Vries jongerenwerker in o.a. Nieuw-

Weerdinge. Het jongerenwerk heeft verschillende 

werkzaamheden. Een aantal voorbeelden hiervan zijn; 

het organiseren van activiteiten, het coördineren van een jeugdsoos, vastgelopen jongeren 

individuele begeleiding bieden, het organiseren van voorlichtingen, maar ook de aanpak van overlast 

veroorzaakt door (hang)jongeren. Als bewoners overlast ervaren van jongeren kunnen ze contact 

opnemen met het jongerenwerk. Dit kan natuurlijk ook als er andere (zorg)signalen zijn rondom 

jongeren. Meldingen worden altijd anoniem behandeld en samen met de melder wordt er besproken 

welke inzet wenselijk is, indien nodig worden ook de wijkagenten betrokken. Meldingen kunnen 

natuurlijk ook rechtstreeks bij de politie worden gedaan via 0900-8844. Kortom u als bewoner 

overlast ervaart neem dan contact op, zodat er actie op kan worden ingezet. Alvast bedankt!  

 

Contactgegevens: Kim de Vries, 06-30234011, jeugd@dorpenzorg.nl    

 

OPROEP  

Ik ben op zoek naar mensen die personen op de foto’s hieronder herkennen uit de periode maart-

december 1945. Zij verbleven in deze periode tijdelijk als evacués/vluchtelingen in de Provincie 

Drenthe. Hoogst waarschijnlijk zijn grootmoeder en de kinderen ondergebracht op een boerderij. Uit 

het archief van het Nederlandse Rode Kruis kwam een correspondentie adres naar voren waar 

grootmoeder post heeft opgehaald of gebracht. Dit adres was: J 165 te Drouwenermond. Eén van de 

kinderen op de foto is mijn inmiddels overleden vader Kees. Ik heb in 2003 een boek over zijn jeugd 

geschreven, maar kon maar geen informatie vinden over die 9 maanden uit zijn leven. Ik heb het 

adres (de boerderij) in de provincie Drenthe waar grootmoeder en de kinderen waren ondergebracht 

niet kunnen vinden. Ik kon het niet loslaten en ben dit jaar (2020) opnieuw gaan zoeken en graven 

naar het antwoord. 

 

(Groot) moeder         Sjaan       Annie    (Jan verbleef elders)    Kees  

Dina Peijnenburg- Veraa  

(uit Waalwijk Noord-Brabant)  
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Het is een allerlaatste poging om dit stukje alsnog duidelijk te krijgen. Kunt u mij helpen, dan mag dat 

rechtstreeks naar mij: hennypeijnenburg@home.nl of 0611321663. Wilt u liever anoniem iets kwijt 

dan kan dat per post: Concordialaan 21, 5223 ZL, s’- Hertogenbosch. Ik ben u dankbaar voor elke 

(kleine) informatie! 

 

 

 

 

UPDATE NIEUW WEERDINGE GEZOND 

 

Ondanks de gedeeltelijke Lock down en activiteiten die tijdelijk stil 

gelegd zijn, gaat Nieuw Weerdinge Gezond verder met dat wat 

allemaal wél kan. De vijf vrijwilligers en vier professionals zitten dus 

niet stil. Zo is een van de nieuwste plannen ontstaan vanuit “Rookvrije 

generatie”. 

 

Dit plan is ingediend bij ‘Kracht van de Veenkoloniën’, om mee te 

dingen naar de prijs voor het meest innovatieve idee voor positieve gezondheid en ja hoor, Nieuw 

Weerdinge Gezond viel in de prijzen! Op 24 oktober 2020 heeft Trijntje Bosma namens het team van 

Nieuw Weerdinge Gezond de prijs in ontvangst mogen nemen van maar liefst €1000,00.  De 

uitreiking was te volgen in een online uitzending. 

 

Het idee van Nieuw Weerdinge gezond gaat over de ‘rookvrije generatie’. Het streven is kinderen en 

jongeren niet of in ieder geval zo min mogelijk met roken in 

aanraking te laten komen. Nieuw Weerdinge Gezond heeft daar 

leuke en creatieve ideeën voor bedacht. 

Het gewonnen bedrag zal goed besteed worden aan een 

(hopelijk) gezonde(re) volgende generatie. 

 

Wilt u op de hoogte blijven van dat wat Nieuw Weerdinge 

Gezond zoal doet, dan kunt u ons volgen op facebook (Nieuw 

Weerdinge Gezond) , of bent u geïnteresseerd, heeft u vragen 

of ideeën bel of mail ons dan via: 06 48204346 (Bettie) 

trijntjebosma@gmail.com (Trijntje) 

Noot: Dit artikel is gebaseerd op het stuk dat eerder deze 

maand is geschreven door John Uffels 
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