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REUNIE SCHOOLVERLATERS 1981 VAN O.B.S. DE STIEP
In de vorige Streekbode zijn we vergeten de foto te plaatsen, onze excuses.

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
Wij zijn van plan om op 1 december een Sinterklaasactie
te houden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. We zamelen in tot en
met 24 november. Daarna liever niet meer, omdat we het ook nog
moeten sorteren. Het is de bedoeling dit gratis uit te delen.
Wij hebben daarvoor wel u medewerking nodig. Dus hebt u nog
speelgoed liggen wat niet wordt gebruikt, zou u dit dan bij mij willen
brengen? Gretha Bos, Mandebroek 2. Tel. 521600.
De ervaring leert ons dat er aan knuffels en puzzels weinig behoefte is. Dus die liever niet.
Wij zijn weer in “de Open poort” op de volgende dagen van 11.00 uur tot 16.00 uur:
1 december en 15 december.

1

De Streekbode - 19 november 2015

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
22 november
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Eeuwigheid Zondag
29 november
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
22 november
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Schipper
29 november
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Alkema

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

Op zaterdag 12 december houdt gemengd koor "Vocaal Anders" uit Valthermond een winterfair in en
rondom het Cultureel Centrum nr. 11, Zuiderdiep 505 te Valthermond.
Van 11.00 uur tot 17.00 uur zijn er allerlei kraampjes met leuke en lekkere dingen.
"Vocaal Anders" zal gedurende de hele dag hierbij kleine optredens verzorgen.
Het is dus beslist de moeite waard om even te komen kijken.
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 21 november naar:

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 9 ronden + 3 superronden.
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis.
Neem dus pen of stift mee en kom gezellig meedoen.
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WAT IS DE PARTICIPATIE WEBSHOP?
Hier kunt u, als u voldoet aan de criteria: inkomen maximaal 110% van de bijstand, gebruik van
maken.
De webshop heeft in ieder geval 2 regelingen.
Stimuleringsregeling voor sociaal-culturele activiteiten.
Via de stimuleringregeling kunt u geld krijgen om aan allerlei activiteiten mee te doen. Denk hierbij
aan een cursus, een bioscoop- of theaterbezoek, een abonnement op de dierentuin, de bibliotheek
of de sportclub. Dit geld moet u besteden in de participatiewebshop. Voor 2015 mag u € 125,- per
gezinslid van 18 jaar en ouder besteden.
Participatieregeling voor schoolgaande kinderen.
Voor kinderen is het belangrijk dat zij kunnen sporten, op muziekles kunnen en mee kunnen gaan op
schoolreis. In gezinnen met een laag inkomen kan dit niet altijd. Daarom heeft de gemeente Emmen
de participatieregeling schoolgaande kinderen ingevoerd.
Ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar, met een minimuminkomen, kunnen een budget krijgen voor
allerlei activiteiten. Dit budget moet worden besteed in de participatiewebshop.
• Voor kinderen die basisonderwijs volgen is de tegemoetkoming € 275,-.
• Jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen een bijdrage van € 400,- per jaar.

www.participatiewebshop.emmen.nl
Wilt u hier gebruik van maken, maar u heeft geen computer, dan kunt u terecht bij het UWV.

AANSTAANDE VRIJDAG T/M ZONDAG ALWEER DE 8E MIDWINTERSHOW
Van vrijdag 20 t/m zondag 22 november a.s. heten méér dan 20 enthousiaste ondernemers uit de
regio u van harte welkom op de 8e editie van de Midwintershow in Nieuw-Weerdinge.
De ondernemers laten u graag kennismaken met de producten/diensten die zij aanbieden.
Tijdens de Midwintershow zijn er demonstraties, modeshows, proeverijen, live muziek, catering en u
maakt kans op één van de mooie prijzen.
De openingstijden zijn vrijdag 20 november van 15.00 tot 21.00 uur, zaterdag 21 november van 13.00
tot 18.00 uur en zondag 22 november van 11.00 tot 17.00 uur.
Kom ook naar Woninginrichting Wachtmeester en laat u verrassen door de veelzijdigheid van deze
gezellige huisshow, die gehouden wordt in een sfeervolle winteromgeving.
Locatie: Weerdingerkanaal n.z. 150, 7831 HK Nieuw-Weerdinge Volg ons ook op Facebook:

www.facebook.com/Midwintershow
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5 Jaar Buurtzorg De Monden en Omstreken
Buurtzorg, wat is dat eigenlijk?
Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams bestaande uit (wijk) verpleegkundigen en
wijkziekenverzorgenden zorg thuis levert. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke zorg.
Bijzonder aan Buurtzorg is dat we werken met zelfsturende teams. Dat betekent dat we geen
medewerkers achter een bureau hebben, maar zelf bij u thuiskomen, met u samen bekijken wat
nodig is en dan gaan we aan de slag. In een tijd waarin het steeds ingewikkelder lijkt te worden om
de weg in ‘zorgland’ te vinden, houden we het verassend eenvoudig.
Buurtzorg De Monden en Omstreken 5 jaar jong!
Op 1 december a.s. bestaat Buurtzorg in uw omgeving alweer 5 jaar. Om dit te vieren willen we onze
cliënten verwennen met een lekkere brunch in ‘het Veurhof’ in Valthermond.
Later in de middag is er in hetzelfde gebouw een Gezondheidsmarkt, gratis en toegankelijk voor
iedereen! Onder het genot van een hapje en drankje kunt u kennismaken met ondernemers en
instanties waar Buurtzorg nauw mee samenwerkt. U vindt er onder meer fysiotherapie,
ergotherapie, Sociaal Team De Monden, Alzheimer netwerk Drenthe en de Prinshoeve uit
Valthermond. Leuk om eens kennis mee te maken…Kom gerust een kijkje nemen op de
gezondheidsmarkt 1 december a.s. van 16 tot 19 uur in ‘het Veurhof’ te Valthermond.
Groeispurt
Buurtzorg de Monden e.o. heeft de afgelopen tijd te maken gehad met een behoorlijke groei van het
aantal cliënten en daarmee ook het personeel.
Om het aantal gezichten dat bij de cliënten thuis komt weer overzichtelijk te maken, hebben wij
ervoor gekozen om te gaan splitsen in twee teams.
Voor u is dat vertrouwd, en voor ons betekent het dat we kwaliteit en continuïteit van zorg kunnen
blijven bieden, geheel in lijn met de Buurtzorgvisie.
Voortaan dus twee teams:
Buurtzorg de Monden e.o. voor het gebied Valthermond en Valthe,
tel. 06-12480398.
Team Tweede Exloërmond e.o. voor het gebied Tweede Exloërmond/ Nieuw Weerdinge, tel. 0613182205
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STEM OP VV TITAN!!
Wij vragen graag uw medewerking!!
Voetbalvereniging TITAN is kanshebber voor een ”Steuntje in de rug”, een
initiatief van Rabobank Emmen-Coevorden. Samen met 7 andere
sportverenigingen en – initiatieven zijn wij genomineerd en de 3 verenigingen
die op 16 december de meeste stemmen hebben verzameld, kunnen een
bedrag winnen dat kan oplopen tot € 1.250,=. Heel veel geld voor een vereniging.
Daarom willen wij u vragen om op ons te stemmen. Dat kan als u een rekening heeft bij de Rabobank
en beschikt over internetbankieren. Stemmen is eenvoudig en als u onderstaande stappen volgt is
het in 3 minuten gepiept.
•

Ga naar www.rabobank.nl/emmen-coevorden

of:
o Ga naar www.rabobank.nl
o Klik op “Kies uw bank”
o Zoek op “Emmen” en [enter]
•

Klik nu op “Wie verdient een steuntje in de rug?”

•

Klik op de button “Stemmen”

•

U kunt nu inloggen

•

Klik vervolgens op “Sport”, kies voor “v.v.Titan” en bevestig uw stem.

Als u dit voor ons wilt doen dan zijn wij u reuze dankbaar!!
En nu u toch ingelogd bent: het Kleve-project is genomineerd in de categorie Maatschappij. Stemt u
ook direct even op hen?
U kunt per rekeningnummer in elke categorie één stem uitbrengen. Dus als u meerdere
rekeningnummers heeft dan kunt u vaker stemmen.
Nogmaals, reuze bedankt!!

GROTE ,,KNIEPERTJES/ROLLETJES ACTIE “
Grote kniepertjes en rolletjes actie ten bate van Protestantse Kerk Nieuw-Weerdinge/Roswinkel.
Ook dit jaar houden wij weer deze actie en wel vanaf 30 november. Wij bakken in de Jeugdhaven,
Weerdingerkanaal Z.Z. 143 en u kunt dan overdag rustig even langskomen, om kniepertjes/rolletjes
te kopen. En lekker dat ze zijn! Ook kunt u ze bestellen bij Bettie Pepping tel. 0591 521468, of bij
Anna Boerma tel. 06 10785353. Rolletjes bakken wij alleen op bestelling.
De opbrengst van deze actie is bestemd voor het onderhoud van onze Kerkelijke Gebouwen.
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NIEUWS VAN HET ZWEMBAD BESTUUR
De samenstelling van het bestuur van zwembad is veranderd. Zoals bekend
is Jannet Hofman per 1 september gestopt. Uinko Brouwer en Francisca
Minnaar stoppen met ingang van 1 december. We willen deze mensen
bedanken voor hun inzet, voor wat ze dan ook gedaan hebben voor het
bestuur van het zwembad. En als vrijwilliger. Ze blijven gelukkig wel vrijwilliger van het zwembad.
Het was geen gemakkelijke klus, om nieuwe mensen te vinden die in het bestuur willen deelnemen
en die geschikt zijn. Maar we hebben een aantal mensen bereid gevonden die het werk van de
andere 3 mensen hebben overgenomen. Het zwembad bestuur bestaat nu uit de volgende personen.
•

Derk-Jan Smit

voorzitter

•

Carla Neef

vice voorzitter

•

Monique Bos

penningmeester

•

Brenda Timmerman

secretaris

•

Anno Schimmel

onderhoud

• Henri Ensing
organisatie en pr
Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u dat sturen naar het emailadres van het zwembad. Dat is

zwembaddewieke@live.nl. Hebt u geen internet of mail mag u het ook per post doen of
telefonisch. Dat wil niet zeggen dat we direct een antwoord hebben op al uw vragen of opmerkingen,
maar dan bespreken we dat met het bestuur en krijgt u dan zo spoedig mogelijk antwoord. We
hopen u zo weer bijgepraat te hebben over de stand van zaken. En dat u het zwembad bestuur wilt
blijven steunen in al haar taken van arbeid. Het adres waar u dan uw vragen of opmerking kwijt wilt
is:
H. Ensing
Vennen 19
7831 KA Nieuw-Weerdinge
Maar u kunt ook altijd bellen: 0591 522526 Website: www.zwembad-dewieke.nl

KLAVERJASSERS GEVRAAGD
De STAVO organiseert iedere donderdagavond een kaartavond voor
jokeren en klaverjassen, van 19:30 uur tot circa 22:30 uur.
We hebben een hele gezellige club mensen, die iedere donderdagavond komen.
Wat betreft de klaverjassers willen we erg graag enkele kaarters er bij, maar jokeraars zijn ook altijd
welkom.
Kosten per avond € 3,- en de helft van de deelnemers gaat met een prijs naar huis.
De eerste avond is ter kennismaking gratis.
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MS COLLECTEWEEK START OP 23 NOVEMBER
Op maandag 23 november gaat de MS Collecteweek van start.
Het is een hele uitdaging voor de collectanten om in dit
jaargetijde, waarin het vroeg donker is en het flink kan regenen,
langs de deuren te gaan.
Laat u de collectant niet in de kou staan?
Elke MS-collectant kan zich legitimeren. Het Nationaal MS Fonds
is te herkennen aan het oranje vlinderlogo. Wie de collectant mist, kan uiteraard ook een gift
overmaken op giro 5057.
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven met MS. Het opgehaalde collectegeld wordt
besteed aan (dierproefvrij) onderzoek voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS,
begeleiding en voorlichting
Wilt u meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl
Ook kunt u zich nog steeds aanmelden als collectant. Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,
010-5919839, info@nationaalmsfonds.nl

Op 9 november jl. heeft VVN afdeling Nieuw-Weerdinge een opfriscursus Veilig
Verkeer voor alle Nieuw-Weerdingers gehouden.
30 Personen waren bij dit leerzame project
aanwezig.
Mevrouw Lies Berends-Jalving heeft op zeer
deskundige wijze de veranderende verkeersregels aan ons uitgelegd.
We kunnen terugkijken op een zeer leerzame avond!
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De STAVO organiseert, evenals de afgelopen jaren, weer een kerstbuffet
voor alle
55+ ers. Dit jaar vindt het plaats op vrijdag 18 december.
Dit jaar krijgt deze bijeenkomst, door samenwerking met het bestuur van de Badde een bijzonder
tintje. Aansluitend aan het buffet biedt het bestuur van De Badde een modern kerstconcert aan,
uitgevoerd door het popkoor Musica E uit Emmen.
Zowel het buffet als het concert is gratis voor de 55 +ers. Het buffet begint om 17.00 uur en is
omstreeks 19.00 uur afgelopen. Het concert begint om 20.00 uur. U hoeft echter niet van beide
mogelijkheden gebruik maken, want u kunt ook kiezen voor één van beide.
Als u wilt deelnemen, dan moet u wel onderstaande strook invullen en uiterlijk 4 december
deponeren in de brievenbus van de Badde. Of afgeven aan de beheerders van De Badde.
=================================================================
Ja, wij willen graag naar:
O
Beide, zowel het buffet als het concert
O
Alleen naar het buffet, dus niet daar het concert
O
Alleen naar het concert, dus niet naar buffet
Zet een kruisje voor uw keuze
Naam_______________________________aantal personen____________
Adres_________________________________tel. nr.___________
Reservering vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Mocht blijken, dat uw reservering te laat
komt voor één van beide gebeurtenissen of voor beide dan wordt u hierover geïnformeerd.

Workshops kerststukjes maken bij Fleurig wonen.
Op woensdag 9 en vrijdag 11 december nodigen wij u uit
om een workshop kerststukjes maken te volgen.
Aanvang 19.30 uur. Kosten € 25. Opgave in de winkel of
via facebook. U kunt ons vinden aan het Weerdingerkanaal
nz 157A, Nieuw Weerdinge. Tel: 0591 531836
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Het is weer oogsttijd

Aardappelen rooien.
De aardappelen worden tegenwoordig machinaal uit de grond gehaald. Vroeger ging dat handmatig.
De mensen lagen dan naast elkaar op hun knieën en groeven de aardappelen met hun handen uit de
grond. Ze gooiden de aardappelen in een mand en leegden deze op een grote hoop, waarna ze
afgedekt werden met stro om ze tegen de kou te beschermen. Dat heette een dobbe.
Reacties: vriessoer@kpnmail.nl, tel: 0591 521367.
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Toneelvereniging “NiWeTo” uit Nieuw-Weerdinge brengt op

20 en 21 november 2015
het blijspel

’n Klap van de Meul
van Ben ten Velde op de planken in “De Noorderbak” te Roswinkel.
Deze klucht, in drie bedrijven, gaat over een bokser genaamd Bertus Lubbers, die de bloemetjes
buiten zet, met de hulp van zijn vriend Evert. Het gaat zolang goed tot het misgaat als de echte
bokser Bertus Lubbers op komt dagen.
Na het toneel zal als vanouds een playback show opgevoerd worden.
Entree: € 6,00
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.00 uur)
Kaartverkoop: www.theaterdenoorderbak.nl of 0591531287
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