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VERKEERSQUIZ VEILIG VERKEER 2017

Op donderdag 16 februari heeft VVN
Nieuw Weerdinge weer de jaarlijkse
verkeersquiz in Heegen Zalen gehouden.
Wij bedanken Tineke voor de gastvrijheid en gezelligheid. Het was een mooie en leerzame avond! Er
werden drie rondes gespeeld met in totaal 60 vragen. Ook het nakijkteam willen we bedanken voor
hun inzet, zij hebben hun uiterste best gedaan.
VVN afd. Nieuw Weerdinge bedankt verder een ieder die heeft
meegewerkt aan het slagen van deze avond, en zal alles in het werk stellen
om volgend jaar weer een Verkeersquiz te organiseren. De quiz werd weer
verzorgd door onze rijschoolhouder Mevr. L. Berends-Jalving.
Jeroen Meijering, die voor Nitec 1 speelde, is de trotse winnaar van de VVN
Verkeersquiz 2017
Er waren 60 vragen en Jeroen had een score van 51 punten. Een gedeelde
tweede plaats was er voor Frank Potze (Team Rengers Roswinkel) en Roelof
Evers (Team De Badde) met elk 50 punten. Bij de groepen, voor de wisselbeker, werd groep Rengers
uit Roswinkel de winnaar. Tweede IJsvereniging Nieuw Weerdinge en derde Buurtvereniging de
Brug. Van harte gefeliciteerd.
Kijk voor foto’s en uitslagen op: www.vvnnww.nl
Op donderdag 6 april a.s. wordt, voor de groepen
8 van de basisscholen, weer een Praktische
Verkeersproef gehouden. Start is bij de
Basisschool ’t Koppel.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
5 Maart
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger Ds. van Elten
8 Maart
Plaats: Het Anker
Tijd:
19.30 uur, voorganger Ds. A. van Elten, Biddag voor Gewas en Arbeid
12 Maart
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00, voorganger Ds. Thon
Baptisten gemeente de Open Poort:
5 Maart
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Heilig Avondmaal
12 Maart
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Dhr. P. van Norden
12 Maart
Plaats: De Open Poort
Tijd:
19.00 uur, Grunneger Dainst

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. Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap. Tel. 06 55808002
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NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE
Het nieuwe zwemseizoen voor 2017 is alweer volop in voorbereiding. Er zijn heel veel zaken waar we
mee bezig zijn. We starten dit seizoen met nieuwe gezichten bij het zwembad! We hebben een
nieuwe badjuf en een stagiaire in opleiding tot badmeester. De badjuf is Henriette Hummel en de
stagiaire is Henry Regts.
De opening staat gepland op 6 mei 2017 om 13.00 uur. We hopen dat u/jij een kijkje komt nemen.
De openingstijden hebben we wel enigszins aangepast dit jaar. De tijden zijn veranderd, mede omdat
de scholen een continurooster draaien. Daarnaast blijken er weinig mensen om 13.00uur te komen
zwemmen. De openingstijden zijn als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdag van 14.00u tot 20.00u.
Woensdag van 13.00u tot 20.00u.
Zaterdag en zondag van 13.00u tot 18.00u.
In de vakantie hanteren we de volgende tijden:
Maandag t/m vrijdag van 13.00u tot 20.00u
Zaterdag en zondag van 13.00u tot 18.00u.
We zijn druk bezig met het onderhoud van het zwembad. Zoals u vast heeft gelezen in de media
moeten we de bodem en de wanden van de baden opnieuw (laten) coaten. Uiteraard kost dit enorm
veel geld, hetgeen het zwembad zelf niet in kas heeft. We zijn volop in gesprek met gemeente
Emmen om financiële ondersteuning te ontvangen. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Alvast een vooraankondiging voor de verkoopdagen van de abonnementen en opgave voor de
zwemlessen:
Donderdag 6 van 18.00u tot 20.00u
Zaterdag 22 april van 10.00u tot 14.00u.
We hopen weer veel abonnementen te verkopen.
Daarnaast vragen wij nog even aandacht voor de Participatie webshop
van de Gemeente Emmen, bedoeld voor de minima en gezinnen met schoolgaande kinderen binnen
de gemeente.
U kunt hier een budget ontvangen voor (bijvoorbeeld) aanschaf van een abonnement of zwemles
voor uw kind. De gemeente draagt zorg voor de betaling, waardoor kinderen de kans krijgen om ook
deel te nemen aan sociale activiteiten. Zie voor meer informatie
www.participatiewebshop.emmen.nl
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Ook binnen het bestuur zijn een aantal verandering; Derk-Jan Smith is gestopt met zijn
bestuurswerkzaamheden; achter de schermen wil Derk-Jan indien mogelijk zijn steentje nog
bijdragen. Hartelijk dank voor je jarenlange inzet Derk-Jan!
Daarnaast zijn er een aantal mensen bijgekomen in het bestuur, te weten Henri van de Berg en Henry
Regts.
Kortom: volop ontwikkelingen bij en voor het zwembad. Laten we hopen op een prachtig seizoen!

MENSEN GEZOCHT!
Wij, van zwembad de Wieke, zijn voor komend seizoen op zoek
naar:
Toezichthouders, die in bezit zijn van een geldig EHBO- of BHV met Aed papieren.
Schoonmakers, voor het schoonhouden van toiletten en badhokken.
Klusjes mensen, hulp voor het opstarten van het bad. Schoonhouden rondom het bad tijdens het
seizoen.
We hopen een leuk seizoen met elkaar mogen beleven. En dat we met elkaar het zwembad open
kunnen houden. Wie zich geroepen voelt mag zich melden bij het bestuur van zwembad. Mag ook via
de mail: zwembaddewieke@live.nl

DE ZOA COLLECTE
Al heel wat jaren is er in Nieuw-Weerdinge gecollecteerd voor hulporganisatie ZOA. ZOA helpt
slachtoffers van oorlogen en natuurrampen. In het begin hielp ZOA in Zuid-Oost Azië - daar komt de
afkorting ZOA vandaan. Al heel wat jaren helpt ZOA ook in andere delen van de wereld: ZOA is nu
actief in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. ZOA helpt niet alleen met noodhulp, in het begin, maar
als het kan ook met wederopbouw.
Ook dit jaar zullen, in veel plaatsen, weer heel veel mensen gaan collecteren voor dit goede doel.
Onder andere voor degenen die dit jaar (voor het eerst of opnieuw) wel willen collecteren geef ik
alvast door in welke week de collecte dit jaar is: de week van 19 t.e.m. 25 maart.
Vriendelijke groet,
H.H. Lageveen
De Trippen 6
Tel. 52 13 87
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WOENSDAG 1 MAART “IK ZIE ZE VLIEGEN”
Op woensdag 1 maart geeft Dhr. Minte Mulder, een enthousiast vogelaar en
verteller, een lezing over vogels in de omgeving. De vogels in het Drentse
landschap, het Lauwersmeer en de Wadden zijn van een gehalte dat
uitzonderlijk is voor Nederland.Kijken en luisteren in deze natuur kan een
onvergetelijke natuurbeleving teweeg brengen. Aan de hand van een aantal voorbeelden in een
PowerPoint presentatie wordt geprobeerd deze beleving tot stand te brengen.
Het verhaal zal vooral gaan over de niet alledaagse bijzonderheden van vogels; hun zang, het
baltsgedrag van de kemphanen, hoe kijkt een
vogel en wat betekent een territorium.
Aanvang van de lezing is om 20.00 uur en wordt
gehouden in Buurthuis De Cluft, Statenweg 109,
aan het parkeerterrein bij
winkelcentrum Angelslo. Voor meer informatie:
Dick Haverkamp, tel. (0591) 531969

ONTDEK HET PLEKJE
Het plekje van de vorige keer is goed geraden door Mandy ter
Veen, Jan Zwaving en Egge Groenwold. De foto was genomen bij
de ijsbaan De Schaatsmarke. Mooi dat er steeds meer oplossingen
binnenkomen.
Doet u deze keer ook mee? Waar is deze detail foto gemaakt?
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal n.z. 122, tel:
0591-522091.

De juiste plek wordt bekend gemaakt in de volgende Streekbode.
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In de vorige Streekbode hebt u kunnen lezen dat het WMO spreekuur van de gemeente in NieuwWeerdinge is komen te vervallen i.v.m. de centralisatie van dit spreekuur naar Emmer-Compascuum.
U kunt echter ook bij het Noaberhuus-spreekuur terecht
(maandagmiddag van 13:00 tot 17:00 en vrijdagmorgen van
09:00 tot 12:00) voor vragen op het WMO-gebied.
Dus hebt u een WMO vraag, ga dan gerust naar het spreekuur
van het Noaberhuus in de Badde of neem per telefoon (0591
714724) of per mail (zorg@demonden.info) contact op met de
beheerders van het Noaberhuus.

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
De kledingkringloop heeft op dit moment een tekort aan handdoeken
en washandjes. Theedoeken zijn ook zeer welkom. Dus als u, u kasten
nog eens na wil kijken zijn wij u heel dankbaar.
Openingstijden in de Badde zijn op de volgende vrijdagen van 11.00
uur tot 15.00 uur. Maart 3, 18 en 31, April 14, en 28, Mei 12, Juni 2,
16 en 30, Juli 14, dan zomerstop. We beginnen weer op 1 september.
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• Secr. G.J.Soer
• Weerdingerkanaal nz 155
• 7831 HL Nieuw Weerdinge
• Tel: 0591-521367
•

Bankrekening: NL51 RABO 0184 8645 50

•

E-mail: vriessoer@kpnmail.nl

De foto in de vorige Streekbode is niet Harm Lukkien, maar Anne Aalderink. Hij is opgeleid bij
schildersbedrijf Henk Hendriks. Bedankt voor de correctie.

Van 1920 tot 1957 was hier een bakkerij gevestigd. Aanvankelijk had de heer Toncens hier naast de
bakkerij ook een winkel. Daarna vestigden zich hier H.Schut en zonen die de zaak voortzetten. In
1957 werd de zaak verplaatst naar 1e kruisdiep
wz 4 en ging verder onder de naam Gebrs. K.
en H.H. Schut.
Deze zaak werd in 1999 afgebroken na vanaf
1900 voortdurend voor hetzelfde doel te zijn
gebruikt. Verschillende bakkers verdienden
hier hun brood n.l. Greven, Braam, S. Munnike,
Gebrs. K. en H.H. Schut en als laatste
J.Werkman.
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IN GESPREK MET……. DE CARNAVALSKARRENBOUWERS
Carnaval is achter de rug maar op het moment van deze gesprekken waren de mannen en vrouwen
nog druk bezig met bouwen aan hun carnavalskar. Wat zijn dit voor ploegen eigenlijk? We zien en
(vooral) horen hen meerdere keren voorbij komen in het weekend van carnaval. Nieuw Weerdinge is
er maar liefst 4 rijk. Hoog tijd voor een avondje langs de schuren voor een nadere kennismaking met
‘de Kloeckhalzen’, ‘Roeg en Stroef’, ‘de Uierkruiers’ en ‘Biertap FM’.
Hoe zijn jullie aan de naam gekomen? “ ‘Roeg en Stroef’ is bedacht door de gebroeders
Klompmakers. Wij vieren dit jaar ons 5 jarig bestaan en zijn begonnen met een kar die niet al te best
was, hij was zeg maar wat roeg en stroef.” ‘De Kloeckhalzen’ is 5 jaar geleden, bedacht door Elwin
Poede. De ‘UierKruiers’, is bedacht door de groep van toen, in 2015. ‘Biertap FM’, dat was in het ’t
Hokkie, bij de geheime zender, achter ’t hús bij Derks. Dat was in 2004”.
Aan welke optochten doen jullie mee? ‘Roeg en Stroef’ op zaterdag in Ter Apel, op zondag in Barger
Oosterveld en op maandag in Barger Compascuum. De
‘Kloeckhalzen’ in Ter Apel, Barger Oosterveld en op maandag
in Rütenbrock. De ‘UierKruiers’ in Barnflair, Ter Apel, Barger
Oosterveld en Barger Compascuum. ‘Biertap FM’, in
Barnflair, Ter Apel, Barger Oosterveld en Barger
Compasuum.
Met hoeveel mensen zijn jullie? ‘Roeg en Stroef’: 25,
ongeveer de helft mannen en de helft vrouwen, de jongste
van de groep is 17 jaar, de oudste 26 en de aller-oudste 42
jaar. De ‘Kloeckhalzen’: 19, waarvan 4 meiden, de jongste
van de groep is 17 jaar en de oudste 23 jaar. De ‘UierKruiers’:
12, waarvan 5 meiden, de jongste van de groep is 19 jaar en
de oudste 28 jaar. ‘Biertap FM’: 28, waarvan 9 meiden, de
jongste van de groep is 18 jaar en de oudste 29 jaar.
Hoe bedenken jullie het thema? ‘Roeg en Stroef’: “Ik, Jan
Evers, ben lid van een carnavalsvereniging en vandaar uit krijg ik wel thema’s en bouwtips. Ik kom
met 6 ontwerpen en de groep stemt en kiest vervolgens een thema”. ‘Kloeckhalzen’ :” Vanuit een
brainstormsessie komen 3 concrete plannen en daarover stemmen we.” ‘Uierkruiers’:” We bedenken
samen een thema maar daar zit niet echt een strakke tekening aan vast, gaande weg het bouwproces
verandert er nog al eens wat.” ‘Biertap FM’: “We
beginnen met een perfect thema, maar komen
vaak op wat anders uit”.
Wanneer beginnen jullie met de kar? Drie van de
vier ploegen beginnen in augustus/ september al
het nodige denkwerk uit voeren en beginnen te
bouwen circa oktober/november. De
bouw(st)ers zijn gemiddeld 5 avonden per week
aan het werk, ook de zaterdagen staan in de
teken van de kar. De ‘Biertappers’ doen het iets
rustiger aan en zijn vorig jaar begonnen in
december, gemiddeld wordt er daar 3 á 4
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avonden in de week aan gewerkt en ook op de zaterdagen.
Kunnen jullie gemakkelijk aan een kar, schuur en trekker komen? ‘Roeg en Stroef’: “ Dat is vaak wel
een dilemma, wij zijn nu voor het tweede jaar bij dezelfde boer en mogen gebruik maken van zijn
schuur en een (kleur) trekker die past bij ons thema.”
‘Kloeckhalzen’: “Wij zijn gewoon een aantal boeren bij
langs gegaan. In ruil voor werk aan een aantal klussen
stelt onze boer deze schuur en de stroom
beschikbaar”. ‘Uierkruiers’: “De schuur, ons vaste honk
is van de vader van één van ons, de kar is van de
werkgever van één van ons en de trekker van een boer
uit Nieuw Weerdinge “. ‘Biertap FM’: “Wij kunnen al 8
jaar gebruik maken van deze schuur, dat is geen
probleem. De kar is ons eigen en de trekker lenen van
onze ‘vaste’ boer, is ook geen probleem “.
Nieuw Weerdinge heeft 4 groepen. Zijn jullie
concurrenten of collega’s? ‘Roeg en Stroef’: “Absoluut
geen concurrenten, of toch wel… tijdens het bouwen. Ha, Ha. Tijdens de optochten zijn we collega’s,
de tolerantie is goed. We helpen elkaar wanneer er bijvoorbeeld iets kapot gaat”. ‘Kloeckhalzen’:
“Met de buren zijn we collega’s, ha,ha. De band is goed, met de anderen ook hoor. Maar met hen
lenen we ook spullen, tips en ervaring uit. Dat is erg prettig. In Ter Apel willen we wel winnen van de
andere Nieuw Weerdingse ploegen natuurlijk, zo fanatiek zijn we wel. Tegen de ‘Uierkruiers’ kunnen
wij (nog) niet op die zijn zo ervaren”. ‘Uierkruiers’: “Er is een gezonde concurrentie en we zijn
natuurlijk collega’s, met de buren hebben we een goed contact maar ook wij gaan natuurlijk voor het
hoogst haalbare”. ‘Biertap FM’: “We zijn collega’s, we helpen elkaar ook tijdens de optocht mocht
dat nodig zijn. Verder is er een gezonde concurrentie, wij zijn niet zo prestatiegericht maar willen het
liefst wel hoger dan de anderen eindigen. Ha, ha”.
Sluiten zich wel nieuwe mensen aan bij jullie groep? ‘Roeg en Stroef’: “Ja, dat gebeurd wel. Ze
moeten wel een vast bedrag inleggen om lid te worden”. ‘Kloeckhalzen’: “Er is één iemand
bijgekomen dit jaar maar verder zijn we een vrij vaste
vriendengroep”. ‘Uierkruiers’: ‘Ja, hoor, 6 weken geleden
nog”. ‘Biertap FM’: ”Dit jaar waren dat er 8, dat is best veel.
Andere jaren vaak 1 of 2”.
Wat is het belangrijkste van deelname aan het carnaval? Om
maar met de deur in huis te vallen werd er door iedereen ‘het
feest’ genoemd, maar wat vooral naar voren kwam is de
gezelligheid, het plezier en de kameraadschap die er is en
ontstaat tijdens het bouwen aan de kar. Zo’n 4 maanden ben
je samen verantwoordelijk voor het bouwproces. En dan is
het uiteindelijke carnavalsfeest ‘de slagroom en de kers’ op
de taart. En daar mag lekker bier bij gedronken worden
zonder trammelant te maken. Waarvan Akte!!
Op vrijdag 24 februari (zoals op moment van dit schrijven
bekend) voorafgaand aan de carnavalsoptocht in Ter Apel,
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hebben alle ploegen een sponsoravond met hapjes en drankjes in ‘hun’ schuur georganiseerd,
waarbij alle sponsoren, familieleden en vrienden de kar konden bewonderen.
Alle bouwers hartelijk bedankt voor jullie gastvrijheid, openheid en fijne gesprekken. Ik hoop dat
jullie intussen terug kunnen kijken op een fantastisch Carnaval. In de volgende Streekbode zullen
meer foto’s te zien zijn.
GB

Brede School De activiteiten voor maart
1.Schilderen, We maken een leuk schilderij.
Voor wie: Groep 3 en 4.
Wanneer: Woensdag 1 maart
Hoe laat: 13.30-14.30 uur.
Kosten: 1 euro
Waar:
In de Badde
Door wie: De uitvoeringsgroep

2. Gitaarles
Lekker bezig zijn met liedjes en muziek
Voor wie:
groep 5 t/m 8 (5 kinderen)
Wanneer:
donderdagmiddag 2,9,16,23 en 30 maart
Tijd:
van 15.00-16.00 uur
Waar:
in de Badde
Kosten 1 euro
Door wie:
Music4you
Bijzonderheden: De laatste les met ouders

3. Zandtekening maken
Voor wie:
Groep 1 en 2
Wanneer:
maadagmiddag 13 maart
Tijd:
13.30-14.30 uur
Waar:
in de Badde
Kosten: 1 euro
Door wie:
De uitvoeringsgroep
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4. Paardrijden
Rijden en nog veel meer
Voor wie:
Groep 5 t/m 8
Wanneer:
Woensdagmiddag 15 maart
Tijd:
Van 14.00-16.00 uurWaar:
"De Stijgbeugel" Westerdiep WZ 122,
7881 HK Emmer-Compascuum
Kosten:
1 euro
Door wie: de Runderuiters

Manege

5. Zandtekening maken
Voor wie:
Groep 3 en 4
Wanneer:
woensdagmiddag 15 maart
Tijd:
13.30-14.30 uur
Waar:
in de Badde
Kosten: 1 euro
Door wie:
De uitvoeringsgroep

6. Bingo
Wie wint er leuke prijzen
Voor wie:
Groep 3 t/m 8
Wanneer:
maandagmiddag 20 maart
Waar:
in de Badde
Tijd:
15.00-16.30 uur
Kosten:
Door wie:

gratis
de uitvoeringsgroep

7. Taart versieren
Ben jij die goede banketbakker?
Voor wie:
Wanneer:
Tijd:
Waar:
Kosten:
Door wie:
Extra groep

8. Taart versieren
Ben jij die goede banketbakker?
groep 5 en Voor
6, 7 en
8
wie:
dinsdagmidd Wanneer:
Tijd:
Waar:
1 euro
Kosten:
Culimondo
Door wie:

groep 5 en 6
woensdagmiddag 22 maart

Culimondo
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9. Voorleesactiviteit.
Laat je verassen door een leuk boek.
Voor wie:
peuters vanaf 2,5 jaar
Wanneer:
maandagmiddag 27 maart
Tijd:
14.30 uur
Waar:
in de Badde
Kosten: gratis
Door wie:
Karlein van de bibliotheek
Bijz:
Peuterspeelzaal en Calimero worden uitgenodigd

10..Knotshockey
Maak kennis met hockey!
Voor wie:
groep 3 en 4
Wanneer:
woensdag 29 maart
Tijd:
15.30 – 16.30 uur
Waar: Velden MHCE Ullevi 36, 7825 SE Emmen
Kosten: 0,50 eurocent
Door wie:
Trainers van MHCE

11. Taart versieren
Ben jij die goede banketbakker?
Voor wie:
Wanneer:
Tijd:
Waar:
Kosten: 1 euro
Door wie:

groep 7 en 8
woensdagmiddag 29 maart
13.30-15.00 uur
in de Badde
Culimondo

Als je je voor deze activiteiten hebt
opgegeven
Dan ben je van harte welkom.

12

De Streekbode - 2 maart 2017

13

De Streekbode - 2 maart 2017

OPBLAASBARE DARM BIJ TREANT ZORGGROEP
Maak een wandelingetje door een darm en ervaar hoe de menselijke dikke darm er van binnen
uitziet. Dit kan van 27 februari tot 5 maart in ziekenhuislocatie Scheper van Treant Zorggroep. Bij
straat 3 in de hal staat de ‘Opblaasbare Darm’ opgesteld, een levensgrote darm waar bezoekers
doorheen kunnen lopen en zien hoe darmpoliepen en andere darmafwijkingen eruit zien.
Treant Zorggroep besteedt in het kader van de internationale darmkankermaand de hele maand
maart aandacht aan darmkanker. Behalve de levensgrote darm zijn er deze week op verschillende
momenten gespecialiseerde medewerkers bij de opblaasbare darm aanwezig om vragen te
beantwoorden.
Met de ‘Opblaasbare Darm’ wil Treant Zorggroep de patiëntengroepen en de bezoekers van de
ziekenhuislocaties informeren over darmkanker en aandacht vragen voor preventie, ziekte,
behandeling en zorg. In maart organiseert Treant de volgende activiteiten rondom darmkanker: een
expositie van de opblaasbare darm van de Maag Lever Darm stichting, facebook-spreekuren, een
kennissessie voor thuiszorgmedewerkers, open huis van de scopiekamer en de
stomaverpleegkundige en een publiekslezing.
Jaarlijks krijgen ongeveer 15.000 patiënten en hun naasten te maken met darmkanker. Ruim 5.000
mensen overlijden elk jaar aan de gevolgen van de ziekte; darmkanker staat daarmee op de tweede
plaats van kankersoorten waaraan mensen in Nederland overlijden. Als darmkanker in een
vroegtijdig stadium wordt opgespoord, is de ziekte goed te behandelen.
Screeningscentrum
De drie ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep zijn alle drie geaccrediteerd als screeningscentra
voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Jaarlijks vinden er bij Treant tussen de 130-175
darmoperaties voor colorectaal carcinoom plaats. Er zijn zes chirurgen met deze specialisatie. Bij
Treant Zorggroep worden alle oncologische behandelingen door een multidisciplinair team
uitgevoerd.

Facebookspreekuren over darmkanker
In het kader van de internationale darmkankermaand in maart houdt Treant Zorggroep digitale
spreekuren via haar Facebookpagina. Op 3 en 17 maart van 13.30 – 15.30 uur en op 7 en 21 maart
van 9.30 – 11.30 uur houdt een gespecialiseerd verpleegkundige oncologie spreekuur. Iedereen die
vragen heeft over darmkanker, de onderzoeken en behandeling daarvan (zoals een darmoperatie of
chemotherapie) of die bijvoorbeeld ongerust is naar aanleiding van buik- of ontlastingsklachten kan
hier terecht.
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De vragen kunnen zowel openbaar als via een PM (in privé-modus) worden gesteld. De vragensteller
krijgt nog tijdens het spreekuur antwoord. De facebookpagina van Treant Zorggroep is te bereiken
via: https://www.facebook.com/treantzorg/.
Met het facebookspreekuur wil Treant Zorggroep het bewustzijn van en de kennis over darmkanker
vergroten en aandacht vragen voor preventie, ziekte, behandeling en zorg. In maart organiseert
Treant de volgende activiteiten rondom darmkanker: een expositie van de opblaasbare darm van de
MDL stichting, facebook-spreekuren, een kennissessie voor thuiszorgmedewerkers, open huis van de
scopiekamer en de stomaverpleegkundige en een publiekslezing.
Jaarlijks krijgen ongeveer 15.000 patiënten en hun naasten te maken met darmkanker. Ruim 5.000
mensen overlijden elk jaar aan de gevolgen van de ziekte; darmkanker staat daarmee op de tweede
plaats van kankersoorten waaraan mensen in Nederland overlijden. Als darmkanker in een
vroegtijdig stadium wordt opgespoord, is de ziekte goed te behandelen.

VANUIT HET BEWONERSOVERLEG

Jamsessie / Open Podium de monden
Zondag 12 maart is er van 14:30 uur – 19:00 uur weer een Jamsessie / Open podium in NieuwWeerdinge. Muzikanten laten verschillende soorten muziek horen aan het aanwezige publiek.
Iedereen is van harte welkom om te komen spelen of te genieten van al het live muziek en tevens is
de bar geopend voor diverse drankjes en snacks. Zing jij of ben je een drummer, gitarist, bassist,
toetsenist of speel je een ander instrument? Kom dan mee doen! Ook beginnende bandjes zijn
welkom om te komen spelen deze middag. Het gaat niet om hoe goed iemand is, maar om de
ervaring en gezelligheid! Met elkaar op een laagdrempelige manier muziek maken en opdoen van
podiumervaring is het doel. Informatie bij Kim de Vries.
Jeugdsoos de Badde zoekt vrijwilligers!
Ben jij 18 jaar of ouder en lijkt het jou leuk om misschien als vrijwilliger aan de slag te gaan? Neem
dan contact op en dan kunnen we hierover samen in gesprek. We willen namelijk graag meer
avonden open kunnen gaan. Daarnaast zou het fijn zijn om meerdere vrijwilligers te hebben voor het
geval er bijvoorbeeld iemand ziek is of andere verplichtingen heeft. Openingstijden Jeugdsoos de
Badde op dit moment:
Maandag 19:00 – 21:30 uur
Dinsdag 19:00 – 21:30 uur
Woensdag 19:00 – 21:30 uur
Vrijdag 15:00 – 16:30 uur
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Kim de Vries, Jongerenwerker Stichting Dorpenzorg
06-30234011 / jeugd@dorpenzorg.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin; Het Ouder Kind Café
Op donderdag 2 maart is er van 9:00 – 11:00 uur in MFC De Deele in Emmer-Compascuum (Spoel
151) het Ouder Kind Café. Dit is gratis voor alle ouders en kinderen uit het gebied de Monden, dus
ook Nieuw-Weerdinge. Het is een gezellige koffieochtend in de bibliotheek. Onder het genot van een
kopje koffie kunnen ouders ervaringen uitwisselen en tips en adviezen krijgen van een professional.
Er is ruimte voor eigen inbreng en we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vraag uit het
gebied, dus laat ons weten wat uw wensen zijn en wij maken er een gezellige informatieve ochtend
van.
!JES
!JES het brugproject is een preventieve groepstraining voor kind & ouders en heeft als doel de
ontwikkeling van kinderen na een scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen ondanks het
meemaken van deze ingrijpende gebeurtenis. Het contact met beide ouders neemt een centrale
plaats in. De training is geschikt voor kinderen van 8-12 jaar. In maart start er al een groep! Meer
informatie? Neem dan gerust contact met ons op;
demonden@centrumvoorjeugdengezin.nl
Spreekuur Politie
Elke maandag heeft Henk Kuipers, wijkagent van o.a. NieuwWeerdinge van 14:30 uur – 15:30 uur spreekuur in de MFC de
Badde. U kunt hier terecht zonder afspraak.
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VERKIEZING VAN ’T EMMER DOEMPIE VAN ’T JOAR! VAN START
Kent u een inspirerend initiatief om armoede te bestrijden? Meld het aan voor de verkiezing ’t
Emmer doempie van’t jaor! Het initiatief maakt dan kans op €8.000,-. Initiatieven kunt u aanmelden
tot en met 7 maart 2017.
Wethouder Jan Bos: “Voor de verkiezing ’t Emmer doempie van ’t joar! zijn wij op zoek naar
maatschappelijke en/of vrijwilligersorganisaties die een goed initiatief hebben op het gebied van
armoedebestrijding. Voor de verkiezing kunt u bestaande, maar ook nieuwe initiatieven aanmelden.
Dus schroom niet en geef tot en met 7 maart de organisatie van uw keuze door via de gemeentelijke
website!” Voorwaarden zijn dat de initiatieven in 2016 zijn verwezenlijkt of in 2017 worden
verwezenlijkt. Ook moeten de initiatieven er op gericht zijn om mensen met een laag inkomen uit
een sociaal isolement te halen en in contact te brengen met elkaar.
Verkiezing gelanceerd
Op woensdagavond 15 februari werd er een informatieavond voor raadsleden gehouden, waarin zij
werden bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het armoedebeleid. Tijdens deze avond is de
verkiezing ’t Emmer doempie van ’t joar! gelanceerd. Raadsleden zijn opgeroepen om ook zelf een
initiatief aan te melden.
Inwoners stemmen mee
Na het sluiten van de aanmeldperiode nomineert een onafhankelijke jury aan de hand van spelregels
maximaal vijftien organisaties. Bos: “Van 23 maart tot en met 13 april kunnen inwoners van de
gemeente Emmen eenmalig digitaal hun voorkeurstem uitbrengen. Zij bepalen dus mee wie
uiteindelijk winnen.” Tijdens een bijeenkomst op donderdag 20 april worden alle genomineerde
organisaties ontvangen en worden de drie winnaars bekend gemaakt. Uit handen van wethouder Jan
Bos ontvangen de winnaars vervolgens ’t Emmer gold’n, zulver’n of brons’n doempie van’t jaor! De
financiële waardering hiervoor is resp. €8.000,-, € 4.000,- en € 3.000, -.
Aanmelden voor ’t Emmer doempie van ’t joar! kan via gemeente.emmen.nl.
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NIEUWS VAN VEILIG VERKEER
Wij van het bestuur hebben op
gepaste wijze afscheid genomen van
ons zeer gewaardeerde secretaresse
INEKE BOLK-SCHOONBEEK. Ineke
heeft zo’n 27 jaar in het bestuur gezeten en was de vaste kracht bij al onze activiteiten. Het contact
met de leraren van de scholen voor de afspraken over de fietscontrole, het verkeersexamen of
verkeerscircuit bij de sporthal en verder met de gemeentes, provincie en natuurlijk ook jaarlijks bij de
opfriscursus en de verkeersquiz. We hebben Ineke tevens tot Erelid van onze vereniging gemaakt.
Ook langs deze weg willen wij Ineke bedanken voor alles wat zij heeft gedaan en wij nemen aan dat
wij dit ook mogen doen namens iedereen die met VEILIG VERKEER te maken had.
Namens het bestuur.
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