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UITNODIGING
HET NOABERHUUS
Zoekt u hulp bij het vinden van de weg in het steeds ingewikkelder wordende doolhof van instanties
en wettelijke regelingen? Of zoekt u gewoon iemand die u ergens thuis mee moet helpen? Neem dan
contact op met het Noaberhuus. Wat kan het Noaberhuus u bieden:
Wat kan het Noaberhuus u bieden:
•

Advies over zinvolle dagbesteding of sportmogelijkheden

•

Meedenken over vragen rond zorg en ondersteuning thuis

•

Informatie over activiteiten en mogelijkheden in uw omgeving

•

Regelen van een maaltijdvoorziening

•

Hulp bij het aanvragen van hulpmiddelen of woningaanpassingen

•

Ondersteuning bij het invullen van formulieren of vragen over uw administratie

•

Kleine klusjes in en rondom huis

•

Vervoer naar ziekenhuis of andere zorginstelling

•

Grofvuil wegbrengen

•

Boodschappen halen

•

Persoonlijke begeleiding

•

Ondersteuning bij het vinden van een andere woning

•

Vervanging van mantelzorg.

Hoe kun je het Noaberhuus bereiken?
per telefoon: 0591-714724
per e-mail: zorg@demonden.info
Of kom eens langs op de spreekuren:
Maandag:

De Badde, Nieuw-Weerdinge
Politie (wijkagent 15:00 – 17:00 uur)
Sedna (13:00 – 17:00 uur)

13:00-17:00 uur

Vrijdag:

De Badde, Nieuw-Weerdinge
Mee Drenthe en Dorpenzorg

09:00 – 12:00 uur
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KERKDIENSTEN

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
24 maart
Plaats: Het Anker
Tijd:
19.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Witte Donderdag
25 maart
Plaats: Het Anker
Tijd:
19.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Goede Vrijdag
27 maart
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
1ste Paasdag
3 april
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van der Sleen

Baptisten gemeente de Open Poort:
25 maart
Plaats: de Open Poort
Tijd:
19.00 uur, voorganger: ds. Alkema
Goede Vrijdag / Avondmaalsdienst
27 maart
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Alkema
1ste Paasdag
3 april
Plaats: de Open Poort

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
Sinds enige tijd hebben wij ook een Facebookpagina
U kunt daar onze nieuwtjes en openingstijden vinden.
Wij willen nogmaals benadrukken dat iedereen welkom is.
U helpt uzelf en ons, door uw bijdrage kunnen wij de voedselbank
ondersteunen. Dus neem gerust een kijkje bij ons.
Wij zijn er weer op 5 april, 19 april, 3 mei, 17 mei, 31 mei, 14 juni en 28 juni.
In “De OPEN POORT” van 11.00 uur tot 15.00 uur.
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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

Te koop:
Zanussi wasautomaat 6 kg en 1400
toeren en een afvoer droger,
Piet Rengers.
Tel. 06 47010201

ZOA COLLECTE: VLUCHTELINGENHULP, IN EIGEN REGIO!!!
Hebt u die foto vorig jaar gezien? Ik bedoel, die foto van dat jongetje van drie jaar oud. Hij verdronk
bij een ongeluk met de boot waarmee mensen probeerden over te steken van Turkije naar
Griekenland.
Heel wat mensen proberen naar Europa te vluchten. Vanuit Turkije, of vanuit Noord-Afrika. Maar
veel méér mensen maken niet zo'n lange reis. Die vluchten naar een veiliger gebied bij hen in de
buurt. "In de regio" wordt dat genoemd.
Hulporganisatie ZOA helpt al meer dan 40 jaar juist die mensen. Dus: mensen in hun eigen regio. Bij
voorbeeld Syriërs, die naar het buurland Jordanië vluchtten. En ook mensen die het slachtoffer
werden van een alles verwoestende storm.
ZOA helpt vluchtelingen "in de regio": in Azië en in Afrika.
De landelijke collecteweek voor ZOA is dit jaar van 3 t/m 9 april.
Ik hoop, dat u de collecte wilt steunen. Met een bijdrage voor de collecte.
En als u voor ZOA zou willen collecteren, neemt u dan contact met mij op. (Mensen die in 2014 of
2015 collecteerden, hoeven zich niet opnieuw op te geven.)
Alvast bedankt!
Hartelijke groet,
H.H. Lageveen
De Trippen 6
Tel. 52 13 87
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HUMANITAS KINDERVAKANTIEWEKEN 2016
Ieder jaar organiseert Humanitas in de zomervakantie vakantiekampen
voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar.
Deze kampen worden gehouden in Drouwen en Appelscha.
De kampen in Appelscha zijn speciaal ingericht voor kinderen met een
gedragsafwijking in de zin van ADHD, PDD-nos of anderszins. Deze
kinderen moeten om deel te kunnen nemen wel als zodanig gediagnosticeerd zijn.
Voor gezinnen met een bijstandsuitkering worden de kosten volledig vergoed door de gemeenten
Emmen en Borger/Odoorn.
Aanmelding voor de kampen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk:
28 maart voor kinderen met een gedragsafwijking en voor de andere kampen uiterlijk 1 april.
Voor meer informatie en eventueel aanmelding van kinderen kunt u contact opnemen met mevrouw
Berends, tel. 0591-371628.

BEZOEK INTERSCHOOL IN TER APEL
Dinsdag 2 februari jl. brachten de leerlingen van de groepen 8 van de Bentetop en ’t Koppel een
bezoek aan INTERSCHOOL, basisschool voor anderstaligen, op het COA (Centraal Opvang
Asielzoekers) terrein in Ter Apel. Dit in het kader van het thema van het Kleve project van dit
schooljaar: ‘Op de vlucht en nu?’
Op het COA terrein wonen vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers.
Hun kinderen gaan naar deze school. Sommige blijven langere tijd op het COA terrein, maar er zijn
ook kinderen die na een paar dagen alweer moeten verhuizen naar een andere plek.
We werden hartelijk ontvangen door juf Anita en juf Sienie. Nadat onze leerlingen en de begeleiders
in een kring waren gaan zitten, kregen we van beide juffen uitleg over de school, over de
verschillende leerlingen uit verschillende landen, over de problemen die dat met zich mee brengt.
Juf Anita begint haar verhaal door in een vreemde taal te gaan praten en daarbij uitvoerig haar
handen te gebruiken. We snappen er allemaal niks van! Na enige tijd legt ze uit, dat de buitenlandse
kinderen zich op school de hele dag net zo voelen als wij nu – we verstaan niks van wat wordt gezegd
en we begrijpen er ook niks van! Eigenlijk voelen we direct een beetje hoe de asielkinderen zich
voelen, als ze voor het eerst hier komen.
In 2 groepen, begeleid door een juf, lopen we de school door en zien we hoe de leerlingen in de
klassen worden opgevangen / begeleid. Er wordt veel gebruik gemaakt van tekeningen en
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pictogrammen. Er wordt muziek gemaakt / gezongen. De leerlingen doen na wat ze op een film zien,
enz., enz.
Een grote pluim voor de leerkrachten! Wat een engelengeduld moeten zij hebben om deze kinderen
wat bij te brengen! Bijzonder is het ook om te zien hoe snel deze kinderen dingen op pakken / leren /
zich ontwikkelen.
Veel indruk maakte het bezoek aan het speltherapie lokaal, waar vooral kinderen worden begeleid
die ‘een trauma’ hebben meegemaakt door de oorlog in hun land, of tijdens hun vlucht naar ‘waar
naar toe?’ Als je een kind ziet spelen met een plastic boot waar poppetjes op zitten en je hoort dat
datzelfde kind pas geleden zelf op een bootje zat vol vluchtelingen van wie niet iedereen het
overleefd heeft, dan word je op zo’n moment wel heel erg stil!
Na de rondleiding gingen we weer in de kring zitten en was er gelegenheid om vragen te stellen.
Onze leerlingen kwamen met talloze vragen, wel een bewijs dat ze erg bezig waren geweest met dit
bezoek. Het was mooi om te zien hoe geïnteresseerd ze de hele tijd waren. Ze waren nog lang niet
klaar met vragen, toen we om 3 uur weer naar Nieuw-Weerdinge terug moesten gaan.
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Teenage Party
Vrijdag 8 april
om half 8
in de Jeugdsoos van De Badde.
Disco met een DJ en een grote lichtshow.
Entree 1 euro.
Deze avond is alcoholvrij.
Info. 06 46128733
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