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REUMAFONDS ZOEKT COLLECTANTEN IN NIEUW-WEERDINGE
Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in
Nieuw-Weerdinge en hebt u daarvoor een paar
uur per jaar beschikbaar? Wordt collectant of
mede-organisator voor de collecteweek van het
Reumafonds van 27 februari t/m 5 maart 2011.
Neem contact op met: Gerrie Hummel.
Televisiepresentatrice Anita Witzier ondersteunt de oproep van het Reumafonds.
“Toen het Reumafonds mij jaren geleden vroeg om ambassadrice te worden, heb ik meteen ‘ja’
gezegd. Ik zet mij graag in voor de ruim 2 miljoen mensen in Nederland die leven met reuma of
artrose. Ouderen, maar ook jonge, werkende mensen of zelfs kinderen. Hun aandoening is niet altijd
zichtbaar; voor de buitenwereld lijkt er soms niets aan de hand. Uit eigen ervaring weet ik dat reuma
een wrede ziekte is: de ene dag kan je alles en de volgende dag doet alles pijn. Leg dat maar eens
uit! Inmiddels heb ik goede medicijnen en is mijn reumatoϊde artritis onder controle, maar niet bij
iedereen gaat dat zo. Het is soms een jarenlange zoektocht, vol pijn en frustraties”.
Reumafonds is al 85 jaar de belangrijkste financier van onafhankelijk wetenschappelijk
reumaonderzoek. We geven voorlichting, ondersteunen patiëntenactiviteiten en zijn
belangenbehartiger voor mensen met reuma. Als collectant of mede-organisator van de collecteweek
bent u dan ook van wezenlijk belang.
Geef het Reumafonds zo snel mogelijk door dat u wilt meehelpen aan het doel: reuma de wereld uit!
Bel voor meer informatie met: G. Hummel, telefoon: 0591 522138 of landelijk 020 5896471.
U kunt ook een mail sturen naar: vrijwilligers@reumafonds.nl

OPROEP !! OPROEP !! OPROEP !! OPROEP !! OPROEP !! OPROEP !! OPROEP
Het SKW Nieuw-Weerdinge is op zoek naar een groepsaccommodatie in de zomervakantie binnen
Nieuw-Weerdinge. De locatie moet onderdak kunnen bieden voor ongeveer 30 personen met
voldoende sanitaire voorzieningen, opdeelbare slaapgelegenheid en een aparte ruimte waar de groep
kan samenkomen.
Heeft u verder nog vragen of suggesties dan kunt u mailen naar: soc.kult.werk@planet.nl
OPROEP !! OPROEP !! OPROEP !! OPROEP !! OPROEP !! OPROEP !! OPROEP !! OPROEP !!
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel
27 februari
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
19.00 uur, Drentse Kerk- en zangdienst
6 maart
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
9 maart
Plaats: Roswinkel
Tijd:
19.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten Gemeente De Open Poort
27 februari
Tijd:
9.30 uur, spreker: dhr. Pot
6 maart
Tijd:
9.30 uur, spreker: ds. Pflaum
Heilig avondmaal

RABOBANK NIEUW-WEERDINGE
Hallo mensen van Nieuw Weerdinge
Hieronder het persbericht van de directeur van de RABO bank.
Hij geeft aan dat mensen die geen computer, niet internet bankieren en niet bij een bank in Emmen of
Emmer Compascuum kunnen komen, portvrije enveloppen kunnen krijgen.
U kunt hiervoor naar de RABO bank bellen en zeggen dat u voor deze enveloppen in aanmerking wilt
komen. Zo kunt u gratis uw acceptgiro’s versturen.
Mocht u niet in aanmerking komen en dit niet rechtvaardig vinden, geeft u dit dan door aan plaatselijk
belang, zodat die ons op de hoogte kunnen brengen als de bank zich niet aan hun woord niet houdt.
Wietske Bruining en Elly Zefat.
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PERSBERICHT
Rabobankdirecteur Jan Bert van der Slijk: ‘Het belang van onze klanten staat centraal’
In de kern zijn de Rabobank, Wietske Bruining, Elly Zefat en oud-ANBO voorzitter Jan
Lippold het eigenlijk wel eens. Ze willen dat ouderen zo lang mogelijk kunnen deelnemen
aan het maatschappelijk verkeer en dus ook zelfstandig kunnen bankieren. Wietske Bruining zocht
afgelopen weken de media om speciaal aandacht te vragen voor ouderen. Door de sluiting van
servicepunten van de Rabobank zien senioren in Nieuw-Weerdinge en Zwartemeer zich genoodzaakt
acceptgiro’s naar de bank toe te sturen. En dat wordt niet als service ervaren. Na het uitwisselen van
beelden kwamen de partijen uiteindelijk tot de conclusie dat ze hetzelfde belang dienen. Beiden willen
dat er een goede service wordt verleend aan klanten en dat de bank klanten helpt om zo lang mogelijk
deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.
Veranderingen voor klanten
De wensen van de klant zijn in de loop der tijd anders geworden. Meer en meer maken klanten
voor hun dagelijkse bankzaken gebruik van de telefoon, het internet en de geldautomaat. Daardoor
bezoeken steeds minder klanten een bankkantoor. Rabobank Emmen-Coevorden heeft daarom haar
dienstverlening en haar kantorennet onder de loep genomen en besloten een aantal vestigingen te
sluiten. “De geldautomaten blijven in deze dorpen gehandhaafd”, benadrukt Rabodirecteur Van der
Slijk. “We zijn ons er van bewust dat voor een aantal van onze klanten de nieuwe situatie een
verandering betekent. Maar we ervaren ook dat de meeste klanten begrip hebben voor onze
beslissing. De Rabobank helpt klanten te wennen aan die verandering. Er zijn speciale
informatiebijeenkomsten georganiseerd om met de klanten te bespreken welke alternatieven mogelijk
zijn en ze daarbij op weg te helpen. De klant kondaarbij ook aangeven een persoonlijk gesprek op
prijs te stellen om tot een oplossing te komen. Onze dienstverlening blijft dus bestaan, al is dat in
sommige gevallen in een ander jasje”.
Passende dienstverlening
Klanten kunnen tegenwoordig een heleboel zaken regelen zonder één van de bankvestigingen te
bezoeken. Met een volmacht kan de klant iemand machtigen geld te pinnen en via Rabo Geld
Expres is het mogelijk contant geld thuisbezorgd te krijgen.De klant betaalt dan uitsluitend een
vergoeding voor de verzendkosten. Ook zijn veel bankzaken makkelijk via de telefoon te regelen. De
Rabobank is elke werkdag tussen 8.00 en 22.00 uur en op zaterdagen en zondagen tussen 9.00 uur
en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via (0591) 680 680. Via internet (www.rabobank.nl) kan de klant
allerlei producten en diensten direct aanvragen. En met RaboInternetbankieren regelt de klant de
bankzaken gemakkelijk vanuit huis. Om klanten kennis te laten maken met het gemak van
Internetbankieren, geeft de Rabobank gratis cursussen Internetbankieren op diverse locaties.
Rabobankdirecteur Jan Bert van der Slijk
‘Het belang van onze klanten staat centraal’
“Het merendeel van de senioren is nog actief in en buitenshuis en nog prima in staat hun eigen
bankzaken te regelen. Maar er is een grote diversiteit. We zijn ons ervan bewust dat er klanten
zijn waarvoor de aanwezige alternatieven niet tot de mogelijkheden behoren. Daar hebben we
begrip voor. Samen met die klant bekijkt de bank dan welke oplossingen er mogelijk zijn,
afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie. Daardoor wordt de dienstverlening
persoonlijker en in sommige gevallen speciaal op de klant afgestemd.
Als deze dienstverlening bestaat uit het verstrekken van een paar portvrije enveloppen zodat
de klant hun acceptgiro gratis naar de Rabobank kan sturen, kunnen wij daarin meegaan.
Samen komen we er altijd uit”, zegt Van der Slijk.
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GREPEN UIT HET VERLEDEN
De Middenstand
In 1934 kwam men tot de oprichting van een handelsvereniging. Dit vond plaats in café Scholten
(Tweede Kruisdiep). Het bestuur was als volgt: voorzitter: J.van Dam, secretaris: J.Blaak,
penningmeester: J.Dost. J.H.Muller werd gekozen als algemeen adjunkt en R.Heerspink als lid
De contributie werd vastgesteld op één gulden per jaar. De eerste winkelweek vond plaats in 1934, in
de week voor Sinterklaas. Er werd een zogenaamde foutenwedstrijd georganiseerd. 11000
inzendingen kwamen binnen waarvan 630 met de juiste oplossing. Na loting gingen de prijzen naar E
v.d. Heide, wonende te Noordveen. Hij won een damesrijwiel met elektrische lamp. Tweede prijs:
M.Strik, derde prijs : J.v.d. Velde en Jantje Kuipers won de vierde prijs van de totaal twintig prijzen. De
vereniging groeide als kool en in 1938 werd in opdracht van de handelsvereniging de nu nog
bestaande film gemaakt, waar in veel middenstandzaken te zien zijn. In de tweede wereldoorlog werd
vrijwel alle handel gedistribueerd, dat had tot gevolg dat er geen gezamenlijke acties meer werden
ondernomen. In de volgende streekbode gaan we weer verder met de middenstand in het algemeen.

Hierboven een foto van het vijftig jarig bestaan van Nieuw-Weerdinge in 1922.
Op de foto café J.Oldenburger, gevestigd op de hoek van het Weerdingerkanaal n.z./Vledderdiep nu
Weerdingerkanaal n.z. nr.7 en 7a Jan Oldenburger is 1-6-1911 getrouwd met Reintje Drenth.
Oldenburger overleed vrij jong. Reintje Drenth trouwde 16-11-1926 weer met Roelof Oosterhof. Bij
haar trouwen met Roelof Oosterhof gaf Reintje als beroep op verlofhoudster, onder haar bevoegdheid
kon het café doorgaan. In oktober 1931 is het pand afgebrand. In 1935 zijn ze verder gegaan in café
restaurant De Harmonie bij het Eerste Kruisdiep.
Op de foto kan men zien dat de feestelijkheden van het vijftig jaar bestaan werden opgeluisterd met
een traditionele draaimolen en een schiettent.
Reageren 521703, B.B.
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DE ZONNEBLOEM IS ER
OOK VOOR DE JONGEREN
Handicap of niet; leuke dingen
doen willen we allemaal. Daarom
brengt de Zonnebloem LinQ jonge
mensen (18 tot 45 jaar) met elkaar
in contact om samen iets te
ondernemen. Met z'n tweeën of in
groepsverband. Zo kunnen mensen, met of zonder lichamelijke beperking er samen op uit!
De werkgroepen van LinQ verspreid over Nederland organiseren allerlei leuke activiteiten zoals een
dagje naar het strand, een filmpje pakken in de bioscoop of een gezellige BBQ. Ook wordt er
regelmatig een LinQ café georganiseerd. Een kleinschalige, laagdrempelige bijeenkomst in de kroeg
voor gehandicapte deelnemers en vrijwilligers. Tijdens zo'n LinQ café maakt de groep plannen en het
is mogelijk dat nieuwe potentiële deelnemers een keertje langskomen tijdens zo'n avondje om te
kijken of LinQ iets voor hun is. Verder organiseert LinQ op landelijk en provinciaal niveau vakanties in
binnen-en buitenland. Van stedentrips naar Londen en Berlijn tot een relaxvakantie aan de Spaanse
Costa. Bij LinQ is er voor elk wat wils!
Wil je meer weten van de Zonnebloem LinQ neem dan contact op met Anita Venema, secr. NieuwWeerdinge. Telefoon: 0591-521785

GA JIJ OOK DE UITDAGING AAN ?
Loopclinics als voorbereiding op Univé Drenthe Loopfestijn
Bent u ook van plan om als deelnemer aan de start te staan van de 28e editie van het
Univé Drenthe loopfestijn op 28 mei 2011 in Klazienaveen? Loopgroep Noord
Nederland Klazienaveen organiseert, alweer voor de 8e maal, vanaf zondag 6 maart
2011 wekelijks de loopclinics als voorbereiding op de halve marathon, de 10 km en de
bedrijvenloop van het Unive Drenthe Loopfestijn te Klazienaveen. Nieuw is dat, ter
voorbereiding op de bedrijvenloop, bedrijven zich dit jaar voor het eerst kunnen
aanmelden voor de clinics. Degenen die hun debuut maken zullen ongetwijfeld vol
onzekerheden zitten en zich afvragen of ze dit allemaal wel kunnen. De ervaring van de afgelopen
jaren leert ons dat bij voldoende inzet en het houden aan de trainingsschema’s dit zeker zal lukken.
Ervaren begeleiders zullen de deelnemers zo goed mogelijk door de 12 weken durende clinic loodsen.
Ook dit jaar zullen er weer groepen geformeerd worden waarin gericht naar een bepaald doel gewerkt
zal worden.
Groep 1.
Deze groep richt zich op het uitlopen van de 10 km. Startvoorwaarde is dat men goed gezond is en
dat men ongeveer 10 minuten in looppas kan volhouden. Bij voldoende animo zal er mogelijk voor
deze groep ook op de zaterdagmiddag getraind worden.
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Groep 2.
Deze groep richt zich ook op de 10 km, heeft een streeftijd van 45 tot 55 minuten. Dit
zijn over het algemeen lopers die al wat wedstrijdervaring hebben opgedaan en
weten dat ze kunnen finishen binnen genoemde tijden.
Groep 3 en 4
De groep van de ½ marathon beginners/recreanten is de laatste jaren enorm gegroeid en is niet
meer onder te brengen in 1 groep, vanwege de te grote verschillen in snelheid, maar ook qua
groepsgrootte. Daarom is voor de volgende indeling gekozen. We denken hiermee beter tegemoet te
komen aan de wensen van de deelnemers en van de begeleiders. Na de eerste clinic gaan we deze
groep verdelen in 2 subgroepen.
Groep 3.
Zal toewerken naar het uitlopen van halve marathon. Startvoorwaarde is dat men goed gezond is en
dat men minimaal 30 minuten aaneensluitend kan hardlopen, waarbij het tempo niet belangrijk is.
(limiet ½ marathon is 2.30 uur)
Groep 4.
Deze training zal er op gericht om een tijd tussen de 1.45 en 2.00 uur te lopen . Naast de wekelijkse
loopclinic kan iedereen ook gratis op dinsdag- en donderdagavond bij de loopgroep meetrainen tot
aan 28 mei.
De clinics starten dit jaar op zondag 6 maart om 9.00 uur a.s. op de hardloopbaan van Loopgroep
Noord Nederland Klazienaveen aan de Veenhoeksweg in Klazienaveen en eindigen op 22 mei 2011.
Behalve op de hardloopbaan zullen ook clinics gegeven worden op andere locaties zoals het
Oosterbos en de Meerstalblokken.
Informatie over waar wekelijks de clinic gegeven wordt en de inschrijving kunt u vanaf 1-2-2011
vinden op de site van de loopgroep. www.loopgroepnoordnederland.nl
Bellen kan natuurlijk ook: 0654347926 / 06-46643975
Kosten voor alle 12 clinics: leden loopgroep €15,-, niet-leden € 30,Wees sportief, bevorder je gezondheid, ga de uitdaging aan!

1000 EURO VOOR HET ‘KLEVE PROJECT’
Een paar weken geleden werd dit bedrag aan ons geschonken door
de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden.
Giften als deze zullen ook dit jaar weer goed besteed worden en wel voor het project ‘ZONDER
ONDERWIJS GEEN TOEKOMST’.
We zijn al weer met de voorbereidingen ervan begonnen.De komende tijd zult u meer erover kunnen
horen en lezen via de ‘De Streekbode’ en de weekberichten van de beide scholen.
Nogmaals: enorm bedankt ! Namens het comité R. Kleve
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Start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds start binnenkort met de
jaarlijkse, landelijke collecte. In de week van 27
februari t/m 5 maart 2011 gaan ruim 65.000
vrijwilligers langs de deuren om te collecteren voor de bestrijding van reuma en artrose. In Nederland
leven ruim twee miljoen mensen met deze ingrijpende aandoening die niet te genezen of te
voorkomen is. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is uw
bijdrage hard nodig.
Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze
chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 130 aandoeningen aan botten, gewrichten
en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen
gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van
ontstekingen aan gewrichten of spieren, en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening,
die niet te genezen of te voorkomen is. Reuma heb je levenslang en kan jong en oud overkomen.
Steun van iedere Nederlander nodig
Het Reumafonds is dé fondsenwerver op het gebied van reuma in Nederland. Al 85 jaar zetten wij
onze middelen in voor de bestrijding van reuma, het geven van voorlichting en het behartigen van de
belangen van mensen met reuma. Daar is veel geld voor nodig. We zijn blij met iedere gift die
bijdraagt aan onze missie: reuma de wereld uit.
Giro 324, Amsterdam. www.reumafonds.nl
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Judovereniging Gen-Do-Ju te Nieuw-Weerdinge zoekt herintredende judoka’s
Heb je vroeger aan judo gedaan en
begint het weer te kriebelen zodra je
iets over judo leest of ziet ?
Heb je zin om na jaren de draad weer
op te pakken dan ben je van harte
welkom (witte band en hoger).

Elke woensdagavond van 20.00 u –
21.00 u in de Mondenhal te NieuwWeerdinge.
Eerste 3 lessen zijn gratis !!! Judo is
en blijft een betaalbare sport.
Voor vragen kunt u contact opnemen met John Stavast tel.: 06 – 2002 9115.
Het is immers nooit te laat om weer te beginnen.

Violen actie OBS ’t Koppel
Wegens overweldigend succes komen de kinderen
van onze school alweer voor het 4e jaar in de
voorjaarsvakantie bij u langs om uw bestelling voor
onze violen actie op te nemen.
Ook dit jaar komen deze violen weer van onze
vaste leverancier, zodat u en wij weten dat de
kwaliteit goed is.
Op de bestellijst die de kinderen bij zich hebben
staat vermeld wat er besteld kan worden en wat de
violen zullen kosten. U kunt hierop uw bestelling in vullen, zodat wij weten wat er besteld moet
worden.
Om de kinderen niet met het geld over straat te laten lopen dient de betaling van de bestelde violen te
geschieden bij de aflevering op zaterdag 19 maart.
Op deze zaterdag zullen wij vanaf 9.00 uur de violen bij u thuis afleveren.
Het is voor onze kinderen toch moeilijk iedereen te bereiken , wij geven u zo de gelegenheid als nog
violen te bestellen met het onderstaande opgave strook.
In te leveren t/m 4 maart Weerdingerkanaal nz 91
Wij rekenen ook dit jaar weer op uw medewerking en hopen op een succesvolle actie.
Alvast bedankt voor uw beste
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