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DRINGEND VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE WENKE
Dierenweide De Wenke zoekt dringend vrijwilligers die mee willen helpen
met het voeren en verzorgen van de dieren. Het wordt erg krap om de
weekbezetting rond te krijgen.
Wie een uurtje per week (of meer) kan missen en graag in de buitenlucht
bezig is en van dieren houdt is van harte welkom om het Wenke-team te
komen versterken. Je wordt gekoppeld aan een ervaren vrijwilliger om de
voerroutine onder de knie te krijgen.
Zeker in deze tijd van het Coronavirus geeft De Wenke behoorlijk afleiding
voor onze inwoners, maar we zijn ook afhankelijk van onze inwoners om dit
voort te kunnen laten gaan.
Dus heb je tijd, zin en vind je het leuk met dieren om te gaan, meld je dan aan om ons te helpen, we
zouden het zeer op prijs stellen.
Ben je geïnteresseerd, neem dan even contact met: 06-23341892 of stuur een berichtje via de
Facebook pagina van dierenparkje De Wenke.

We rekenen op de Nieuw-Weerdingers,
De vrijwilligers van de Wenke.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
25 oktober / 1 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:
25 oktober
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds T. Bosscher
1 november
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. 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 gehaald
Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap
Tel: 06 - 55808002

Ook ruimte voor uw advertentie !!
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ONTDEK HET PLEKJE
De foto links is gemaakt vanaf het
Noordveenkanaal in de richting van de
Tramwijk NZ. 8 personen hebben
gereageerd en 7 hebben het juiste
antwoord gegeven. Andre Luiten 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!!

VERZOEK OUD PAPIER OPHALERS ’T KOPPEL
Steeds vaker vinden wij piepschuim tussen het oud papier.
Dit is erg vervelend. Wit u er op letten dit niet tussen het
oud papier te laten zitten?
Namens de ophalers alvast bedankt!
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SERVICEPUNT VAN DE BIBLIOTHEEK IN DE BADDE
Het dorp Nieuw-Weerdinge kan zich verheugen op een nieuwe
service van de bibliotheek:
Een vaste plek om boeken te lenen! In dorpshuis De Badde is een mooie ruimte ingericht met Grote
Letterboeken, romans (leesboeken) voor volwassenen en prentenboeken.
Ook is het mogelijk boeken te reserveren uit heel Drenthe en in het servicepunt op te halen. Dit
servicepunt wordt beheerd door een aantal vrijwilligers uit het dorp zelf en is geopend op maar liefst
drie momenten:
•

Dinsdag

14:00-16:00 uur

•

Woensdag

10:00-12:00 uur

•

Donderdag 18:00–20:00 uur

U bent van harte welkom.
Nog wat extra informatie:
•

Om te kunnen lenen heeft u een bibliotheekabonnement nodig. Dit is voor kinderen tot 19
jaar gratis, vanaf 19 jaar kost het €49,50. U kunt met dit abonnement overal in Drenthe lenen
en terug brengen. Een abonnement sluit u eenvoudig online af, of in een vaste vestiging,
zoals bibliotheek Emmen of Emmer-Compascuum.

•

In het servicepunt zullen ook cursussen DigiD gaan plaatsingen. De eerste is gepland vanaf
maandag 9 november en dan vier weken achtereen van 14-16 uur. U kunt zich al opgeven
via de website. Deelname is gratis.
•

De bibliobus staat op donderdagmiddag van
13:35 – 14:35 bij ’t Koppel en op vrijdag van
11:20-12:00 bij de Bentetop. Dit is alleen
voor kinderen.

Voor informatie: info@bibliotheekemmercompascuum.nl
Vriendelijk groet van Jannie Kuipers, bibliotheekleider De Monden.
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VERZOEK OUD PAPIER OPHALERS ’T KOPPEL
Steeds vaker vinden wij piepschuim tussen het oud papier. Dit
is erg vervelend. Wit u er op letten dit niet tussen het oud
papier te laten zitten?
Namens de ophalers alvast bedankt!

NIET VERGETEN !!! STEMMEN VOOR DE
RABO CLUBSUPPORT
U kunt nog tot 25 oktober stemmen op de
volgende Nieuw Weerdinger deelnemers:
-

De Streekbode

-

Voetbalvereniging TITAN

-

Jeugd NWVV/Titan

-

Stichting Sporthal

-

Tennisvereniging Nitec

-

Stichting Volksvermaak

-

Zonnebloem afdeling Nieuw Weerdinge

-

Sociaal Kultureel Werk

Er zijn 3 mogelijkheden:
1. U heeft van RABO een brief ontvangen met een stemcode.
Ga dan naar https://www.rabo-clubsupport.nl/stemcode , vul de ontvangen code in en volg
de instructies.

2. Je hebt geen brief ontvangen, maar bent wel lid.
Ga dan naar jouw RABO Internetbankieren of de RABO app. Klik op ‘Zelf regelen’ en dan
‘Mijn lidmaatschap’. Doorloop dan weer de bij 1 beschreven procedure.

5

De Streekbode - 22 oktober 2020

3. Je bankiert wel via de RABO-bank, maar je bent nog geen [gratis] lid van de RABO-bank.
Ga dan naar jouw RABO Internetbankieren of de RABO app. Klik op ‘Zelf regelen’ en dan
‘Mijn lidmaatschap’. Hier kun je alsnog gratis lid worden van de RABO-bank. Vervolgens kun
je ook je stemmen uitbrengen. Mogelijk moet je even wachten, maar dan kun je weer de bij
1 beschreven procedure doorlopen.
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