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                                              Jaargang 30                                                 Nummer: 2      11  september  2014 

 

 

 

 

 

HET NOABERHUUS IN DE MONDEN (LOGO) 

 

Na een heel mooie zomer gaat het gewone leven weer beginnen: het wordt al weer wat herfstachtig, 

de kinderen gaan weer naar school, het verenigingsleven is weer begonnen en voor de meeste 

werkenden is de vakantie ook weer voorbij………………. 

De beheerders van de Noaberhuuzn zijn de hele zomer beschikbaar geweest, maar merkten  dat de 

aanloop duidelijk minder was door de zomervakantie.  We gaan enthousiast verder en hopen dat we 

u, met alle vragen, problemen en verzoeken om hulp, weer kunnen helpen om dat allemaal te 

beantwoorden en op te lossen. Dus laat ons weten als er iets is waar u hulp bij nodig heeft of met 

welke vraag u zit en er niemand in de familie of in de buurt is die dat voor u kan regelen. Kom langs 

in één van de buurthuizen, bel of mail ons………………… wij staan voor u klaar!                                                                                                             

De informatieservice van het Noaberhuus is gratis.  Voor klusjes en diensten kan een 

onkostenvergoeding of kleine bijdrage gevraagd worden. 

NOABERHUUS       tel.  0591 – 714724            e-mail:   zorg@demonden.info 

“De Deele”   in Emmercompascuum:      maandag en woensdag                                                                                           

“De Badde”  in  Nieuw  Weerdinge:       dinsdag en donderdag                                                                                              

“Het Dorpshuis”  in  Weerdinge:           vrijdag 

Openingstijden  steeds  van  10.00 – 12.00  uur 

 

 

 

 

 

 

 

 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:  C. Neef   Weerdingerkanaal ZZ 137 
JRA Meursing Tel 522868   en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

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 september 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:  10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

  Heilig Avondmaal 

21 september 

Plaats: Het Anker 

Tijd:  10.00 uur, voorganger: ds. Bouma 

   

   

Baptisten gemeente de Open Poort: 

14 september 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Ham 

   

21 september 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Panneman  

Startzondag  

 

 

 

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 

afgehaald. Ook nemen we koelkasten en 

diepvriezers mee, hier zijn wel kosten aan 

verbonden, € 5,- per stuk. Bellen na 16.00 uur. 

Handelsonderneming Sanders-Stap. Tel. 06 

55808002 

Bildtstar eetaardappelen 

Te koop!  10 kg  voor   € 5,- 
Fam. Volkers 

Noordveenkanaal NZ 45 

Nieuw-Weerdinge 
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GEBIEDSTEAM “DE MONDEN” GAAT VERHUIZEN! 

Wij zijn verhuisd! U kunt ons nu vinden in het MFC  “de Deele”. 

Spoel  151 E 

7881 BN Emmer-Compascuum 

Tel: 06 - 27533452 

e-mail: demonden@welzijngroepsedna.nl 

 

Inloopspreekuren: 

Maandag van 13.00-14.30 uur in “de Deele” Emmer-Compascuum 

Maandag van 15:00 -16:30 uur in “de Badde” Nieuw-Weerdinge 

Woensdag van 10.30-12.00 uur in “de Deele” Emmer-Compascuum 

 

 

ALBERT EN JOHANNA WINNAARS EERSTE RUMRUN 

  

Albert v.d. Burg en Johanna Koning zijn de gezamenlijke winnaars geworden van de eerste RumRun. 

De hardlopers kwamen niet als eerste over de finish, maar wisten als duo het best hun eindtijd in te 

schatten. De uitdaging van de duoloop over 5.180 meter was niet de 

snelheid, maar het inschatten van de eigen eindtijd. Albert en Johanna 

kwamen slechts 31 seconden verwijderd van hun voorspelde eindtijd over 

de finish. Alle andere duo's wisten niet dichter bij hun eindtijd te komen. 

 

De RumRun stond voor het eerst op het programma. Het was de afsluiting 

van een sportief seizoen bij hardloopgroep Rum (Runners uit de Monden). 

Het afgelopen jaar is de loopgroep sterk gegroeid. Iedere dinsdagavond 

wordt er onder leiding van een KNAU-trainer hardgelopen. Ook op 

donderdagavonden wordt er gezamenlijk hardgelopen. De loopgroep is er 

voor zowel de beginnende als de gevorderde hardloper.  

 

Na de RumRun werd het seizoen met een hapje en een drankje afgesloten. 

Ook werden de sponsoren bedankt. Hoofdsponsor van de gloednieuwe 

loopkleding de Hunsowhal werd in het zonnetje gezet. De komende tijd zal 

er nog door worden getraind. Iedereen is welkom om eens een training mee te doen. 

 

Je kunt ons o.a. volgen op facebook. 
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Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en met 

18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om 

zwemles te betalen of om lid te worden van een sport- vereniging. 

Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in 

bepaalde gevallen de sportattributen. 

 
 

Sporten is gezond 
Met sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, 

in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak 
thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen 
een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en 
negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de 
jeugd in Nederland.  
 
Onze missie: Alle kinderen moeten kunnen sporten.  
 

Wie komen in aanmerking? 
Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen 
betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of 
een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel 
willen sporten of hun zwemdiploma willen halen maar, die gelet op de financiële situatie van 
hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen.  
 

Wat is het bedrag? 
Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225. 
Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. 
Jeugdsportfonds betaald de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of 
ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden 
bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samen werkt. Een bijdrage wordt alleen betaald 
indien er voldoende middelen bij Jeugdsportfonds beschikbaar zijn. Het is toegestaan om 
voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. De bijdrage vanuit 
Jeugdsportfonds moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden. 
 

Welke sporten? 
Alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden 
van de sportkoepel NOC*NSF worden vergoed. Dit zijn bijvoorbeeld voetbal, hockey, rugby, 
judo, karate, zwemmen (ook zwemles), tennis, badminton, gym en atletiek. Binnen 3 weken 
na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdsportfonds, is het 
mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt 
verwacht zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen 
en/of wedstrijden laat gaan. 
 
 

Hoe aanvragen? 
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij 
Jeugdsportfonds. De aanvraag kan ingediend worden bij Mark Nicolai, Buurtsportcoach 
Gemeente Emmen. Hiervoor kunt u met mij een afspraak maken door te bellen naar 06-
15036750 of een mailtje te sturen naar m.nicolai@emmen.nl  
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ZWEMEXAMENS  IN ZWEMBDAD DE WIEKE 

 

Het zwemseizoen 2014 zit er weer op. Gelukkig hebben we ook tijdens 

het diploma zwemmen op zaterdag 30 augustus nog van de zon kunnen 

genieten. Het was een geslaagde dag, zowel wat het weer betrof 

tijdens het afnemen van de examens, als voor de deelnemers aan het 

examen die voor hun diploma gingen zwemmen: alle 23 deelnemers zijn geslaagd. 

 

De volgende deelnemers hebben hun zwemdiploma in ontvangst mogen nemen:  

Diploma A, de 11 geslaagden zijn:  

Gerrit Bos, Harrie Bos, Rebeccah Bruinewoud, Gert Jan Geerdsen, Stijn Haandrikman, Britt Idema, 

Desteny Mulder, Twan Otten, Elroy Pruim, Ashanti Souisa, en Meike van Santen.  

 

Diploma B, de 6 geslaagden zijn:  

Nordin Aeilkema, Marieke Jetten, Benjamin Lageman, Manuel Lageman, Nathanaël Lageman en 

Kevin Otten. 

 

Diploma C, de 6 geslaagden zijn: 

Patricia Heyne, Samantha de Groot, Britt Leeuwerik, Frederike van Mensvoort, Denise Prins en Maike 

Welsink.  

 

Namens het bestuur: iedereen van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. 

 

DANSEN IN DE BADDE 

Zaterdag 13 september is er dansen in de Badde. 

U kunt mee doen aan stijldansen, countrydansen en oude dansen. 

Aanvang 20.00 uur. 

U bent van harte welkom. 

 

 “DE LÖZZE VOGELS” 

Even een bericht om te noteren voor onze fans en andere belangstellenden. Onze gezellige avond is 

niet op zaterdag 29 november, maar op vrijdag 28 november. Dus houdt de 28e november vrij en 

kom naar de Badde. 

Groetjes de “Vogels” 

 

DONATEURKAARTEN 

U kunt ons binnenkort weer aan de deur verwachten met de donateurkaarten van de Streekbode. 

Voor maar € 5,= steunt u de Streekbode het hele jaar. 

Bent u nog geen donateur, maar wilt dit wel graag worden, dan kunt u contact opnemen met de 

Gonny Brunia, 522091. 

Het bestuur 
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NIEUWS UIT DE TUIN..........… 

  

Nee, deze keer geen foto. Ik wil nog even terugkomen op de Heuchera’s  waarvan je vaak alleen die 

met het paars-rode blad ziet bij een tuincentrum.  Ik vind echter dat ik voor een eventuele liefhebber 

moet zeggen dat ik bij kweker Popken in Exlooërveen toch zo’n vijf verschillende heb gezien maar bij 

Intratuin zelfs twaalf. Met mooie verschillende bladkleuren. Maar de bloemen van fuchsia’s kunnen 

ook heel mooie kleuren hebben. Tijdens mijn opentuin weekend konden de mensen zien dat er toch 

wel veel aparte soorten zijn. Van grote witte bloemen tot minuscuul kleine bloemetjes in rood en 

roze en daartussen prachtige lila klokjes. Ik probeer al jaren vele soorten in de volle grond uit en heb 

er hierdoor wel wat ervaring mee. Zo blijkt dat er veel meer soorten dan bekend gewoon buiten in de 

volle grond kunnen overwinteren met enige bedekking. Een nadeel is dat ze dan laat bloeien. Daar 

staat weer tegenover dat je grote planten kunt krijgen die lang door bloeien. Er zijn zoveel 

mogelijkheden met fuchsia’s. Ook in pot. Misschien een tip als je ze in huis overwinterd. Dat hoeft 

niet in donker. Op een koele lichte plek kan ook. Het is maar waar je er plaats voor hebt. Als je 

fuchsia’s in pot kweekt is regelmatig wat mest wel nodig, in de volle grond dan kun je wel eens wat 

naar eigen inzicht proberen. Wat een ergernis bij fuchsia’s kan zijn is dat steeds de knoppen eraf 

vallen door luizen, witte vlieg, cicaden of wantsen.  Maar daar zijn middelen tegen. En soms moet je 

wat. Net als met die bruine naaktslakken. Ik kreeg ook veel vragen over de oranjebessen van de 

Arum Italicum. Dat blijft toch een apart mooi gezicht. Het was niet druk van bezoekers maar er zijn 

leuke gesprekken geweest waar we van beide kant wat aan hebben gehad.  

J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809) 

 

 

TITAN-NIEUWS 

Op het moment dat u dit leest, is de eerste competitiewedstrijd alweer gespeeld. De 

spelers hebben de oefenwedstrijden en de eerste wedstrijden van het 

bekertoernooi weer in de benen en we kunnen dus weer los! 

TITAN is dit jaar ingedeeld in een prachtige klasse waarin bijna alleen sprake is van 

derby’s. Onder andere Valthermond, CEC, sv Twedo en Musselkanaal komen op 

bezoek in Nieuw-Weerdinge. Daarnaast komen ook Bargeres, Sleen, vv Sweel, 

Zwartemeerse Boys en DVC’59 strijden om de punten. Het wordt sportief gezien dus sowieso een 

mooi seizoen met prachtige wedstrijden. TITAN gaat het seizoen in, met een brede selectie waarin 

een mooie mix is van ervaren spelers en jong talent. Wij zien het met vertrouwen tegemoet. 

De eerstvolgende thuiswedstrijden zijn: 

 

Zondag 14 september TITAN – Zuidwolde Aanvang: 14.00 uur 

Zondag 28 september TITAN – zfc Zuidlaren Aanvang: 14.00 uur 

 

U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat! 
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OPEN TUIN JAN AAY 

Op zaterdag 13 en zondag 14 september van 10.00 tot 17.00 uur stelt Jan Aay zijn tuin open voor de 

mensen die wel eens rond willen kijken.   

Er is geen ruimte voor auto’s op mijn erf. 

J. Aay,  

Noordveenkanaal n.z. 19 

 

 

 

           
 

 

Op Woensdag 29 oktober 2014 om 20.00 uur houden wij onze algemene ledenvergadering. 
Bij de familie Groenwold Weerdingerkanaal n.z. 90 te Nieuw-Weerdinge.  
            
     
Agenda: 

1 Opening 

2 Mededelingen 

3 Algemeen Jaarverslag   

4 Financieel verslag 

5 Toekomst van de vereniging/plannen 

6 Rondvraag 

7 Sluiting 

 

Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom! 
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Nagelstudio / Wimperextensions / Bellypainting 

 Ter kennismaking éénmalig 
Tegen inlevering van deze advertentie 

50%korting 
Op een behandeling naar keuze* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siepelveenwijk zz 105  

7831TB Nieuw Weerdinge  Tel:06-48681926 
 

WWW.STUDIODIVERSITY.NL 

* korting op één reguliere behandeling v.a. 25 euro 
* m.u.v. Bellypainting 
* niet i.c.m. andere kortingen of acties 
* geldig tot 31 oktober 2014 
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