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HET NOABERHUUS DRAAIT
Sinds april draait het Noaberhuus in het Mondengebied. De
inwoners van de zes dorpen kunnen bij het Noaberhuus terecht
met vragen op allerlei gebied. De ervaring heeft geleerd dat er over
het algemeen binnen 24 uur hulp kan worden aangezet. Dit omdat
het Noaberhuus op dit moment al beschikt over 60 aangesloten
organisaties.
Van hulp rond en om het huis, het invullen van formulieren, het
leggen van contacten bij gemeente, woningcorporaties, belastingdienst of zorgverleners. In principe
kunnen alle vragen vanuit de inwoners worden opgepakt en verder geleid.
Het aantal vrijwilligers die zich willen inzetten voor de medebewoners loopt langzaam op, maar er
kunnen altijd meer bij. Dus wanneer u denkt ook iets te kunnen betekenen voor mensen die af en
toe wel wat hulp kunnen gebruiken, neem dan even contact op met het Noaberhuus en geef u op.
We worden door de zich steeds verder terugtrekkende overheid immers steeds meer op ons zelf
teruggeworpen. Opgeven kan via de website van de Monden: www.demonden.info bij het
Noaberhuus. Het kan ook per mail via zorg@demonden.info of per telefoon op 0591-714724.
Ook bedrijven en ZZP-ers uit het Mondengebied kunnen zich opgeven om in de database van het
Noaberhuus te worden opgenomen. Niet alles kan immers door v rijwilligers worden gedaan, er
blijven klussen waar een bedrijf uitkomst kan bieden.
Het Noaberhuus werkt op vragen vanuit de inwoners en dus is het Noaberhuus van de inwoners.
Wanneer er dan ook tips en suggesties vanuit de inwoners zijn die van belang zijn voor het
functioneren van het Noaberhuus, geef ook die dan door.
Het Noaberhuus is het gezicht van het Mondenzorg(t) project en daar draaien per dorp meerdere en
verschillende programma’s onder, bv. het Samen Werken aan Werk project, waar mensen zonder
werk worden geholpen en gesteund in de zoektocht naar werk. Ook opgave hiervoor kan via het
Noaberhuus of via swaw@demonden.info
Dus hebt u een vraag op wat voor gebied dan ook, of zoekt u hulp in of om het huis, of zoekt u meer
specialistische hulp, neem contact op met het Noaberhuus via bovengenoemde contactgegevens.
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Even binnen lopen kan natuurlijk ook. De drie draaiende Noaberhuuzn bevinden zich in NieuwWeerdinge, Weerdinge en Emmer-Compascuum respectievelijk in de Badde, het dorpshuis en de
Hilde. Vraag even naar de openingstijden wanneer u er terecht kunt. Per telefoon is het Noaberhuus
altijd bereikbaar en wanneer het een keertje niet het geval is, kunt u het bandje inspreken en wordt
u teruggebeld.

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
27 oktober
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Terpstra
3 november
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
6 november
Plaats: Roswinkel
Tijd: 19.30 uur, voorganger: ds. van Elten
Dankdag

Baptisten gemeente de Open Poort:
27 oktober
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
3 november
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
Heilig Avondmaal
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KOOPJES
Spelregels “koopjes”: de bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, d ie
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.

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 18259308

Te koop:
Vulzand & zwarte grond.
Ook in big bags.
Tel. 0591 353221

Te huur: Minikraan & minishovel,
vanaf € 10,- per draai uur.
Tel. 06 13194189

Vindt u auto schoonmaken ook niet leuk? Voor
€ 15,-, maak ik uw auto van binnen en buiten
grondig schoon. Voor afspraak kunt u bellen
met Rick van der Veen. Tel. 06 29423587.
Na 17.00 uur a.u.b., in verband met school.

CHEQUE VAN 750 EURO VOOR KINDERAFDELING SZE EMMEN
Cheque van 750 euro voor Kinderafdeling SZE EMMEN - Op initiatief van Motor Toer Club De
Hondsrug hebben motorrijders uit Emmen en omgeving zich de afgelopen weken ingezet voor de
kinderafdeling van het Scheper Ziekenhuis.
Tijdens twee Open Toertochten, de eerste viel
in het water door de vele regen, werd 750 euro
ingezameld. Penningmeester Bé Duinkerken
overhandigde zaterdagmiddag voor de
hoofdingang van het Emmer ziekenhuis de
cheque aan hoofdverpleegkundige Jacqueline
Kroon. Zij vertelde dat de opbrengst wordt
besteed aan de aanschaf van een mobiele
webcamera op de couveuseafdeling. Daarmee
kunnen ouders thuis zien hoe het met hun
pasgeboren baby gaat. In de afgelopen jaren
heeft MTC De Hondsrug geld ingezameld voor
het Hospice Huis, Hof van Heden en Sigrid's
Garden in Emmen.
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LIEVE MENSEN,
Hartelijk bedankt voor alle gelukswensen, die wij mochten ontvangen, in welke vorm dan ook, voor
ons 60 jarig huwelijks jubileum. Het was overweldigend. Wij hebben er een warm gevoel naar u allen
aan over gehouden. Dit heeft ons erg goed gedaan. Nogmaals bedankt.
Tiem en Anna Idema

BEDANKJE
Wij, Jan en Renate van der Laan, willen graag iedereen bedanken, voor de kaarten, bloemen en
mooie cadeaus, die wij hebben mogen ontvangen naar aanleiding van ons
50 jarig huwelijk.
GREPEN UIT HET VERLEDEN
Over de foto in de vorige Streekbode heb ik een reactie gehad van de heer Houwing.
Op de achterste rij v.l.n.r. de eerste heer is zijn opa Albert Houwing. Midden zittend op
de stoel, met de hand onder de kin is Trui Houwing. Waarschijnlijk is de foto gemaakt op de
uitgaansdag van de Vrijzinnig Hervormde Gemeente.
Op de nu geplaatste foto wandelen drie leerkrachten op het schoolplein van o.l.s. 2. (de Voor)
De foto is waarschijnlijk gemaakt in de jaren dertig van de vorige eeuw.
Wie weet de namen van deze twee meesters en juffrouw?
Voor reactie 521703 B.B.
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“OP FIETSE DEUR GRUNN”
Op vrijdag 8 november gaat SDG/Juliana live in concert met
de bekende Groningse zanger Erwin de Vries. Erwin de Vries
is een op en top Groninger en treedt al meer dan 20 jaar op
mijn zijn Groningstalige liedjes.
Het belooft een uniek concert te worden met vele gezichten.
We zullen typische fanfarestukken ten gehore brengen. Maar
we zullen Erwin de Vries ook met een aantal liedjes
begeleiden. Denk hierbij aan de grunneger ballads als ‘de Polder’ en ‘Doe’ en wat dacht je van; ‘op
fietse deur Grunn’
Met dit concert willen we laten zien dat de mogelijkheden van blaasmuziek vrijwel onbegrensd zijn.
Dit concert mag en moet u gewoon niet missen!
Het concert gaat plaatsvinden in sporthal de Monden in Nieuw-Weerdinge. Het zal om 20.00
beginnen.
Kaarten kunt u in de voorverkoop kopen bij de volgende personen/adressen:
•

familie Barelds: 0599-661636

•

familie Nijboer: 0599-661969

•

kaarten@sdgjuliana.nl

•

Snackbar ’t Mondje, Nieuw-Weerdinge

In de voorverkoop zullen de kaarten € 7.50 zijn en bij de kassa op 8 november € 10.00
Wij hopen u te mogen verwelkomen op ons concert met Erwin de Vries op vrijdagavond 8 november!
Muziekvereniging SDG/Juliana

Hierbij willen we graag iedereen bedanken voor het medeleven na het
overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en kleine-oma
Jantina Henderika Holman-Kuipers
Tinie
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen en achter- achterkleinkind
Ter Apel, oktober 2013
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Modeshow
Op dinsdagmiddag 5 november
In de Badde te Nieuw Weerdinge

Aanvang 14.00 uur tot circa 16.00 uur

Met medewerking van:

Modehuis Wubs Onstwedde
Kapsalon Trendy Nieuw Weerdinge

Buurtvolleybaltoernooi groot succes!
Op zaterdag 17 augustus vond voor de tweede keer het Buurtvolleybaltoernooi plaats aan het
Zetveld! Acht teams hebben gestreden om de winst, maar er kon er maar één de winnaar zijn. Naast
jongeren en bewoners, deed ook dit jaar de politie weer mee en er was zelfs een artiestenteam
vanuit radio Hunebedje. Het volleybaltoernooi van vorig jaar werd georganiseerd door bewoners, dit
jaar hebben 3 jongeren dit overgenomen (Gerald Drenth, Nathalie Barenkamp en Anouk Rengers)
met ondersteuning van de straatcoach Luuk Rengers en het jongerenwerk. Het is de bedoeling om
volgend jaar voor de derde keer dit toernooi te laten plaats vinden!
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HAARSTUDIO KLARIANKE & STICHTING HAARWENS!
Haarstudio Klarianke organiseert een doneerdag voor stichting haarwens. Op zaterdag 30 november
aanstaande, willen wij zoveel mogelijk haar doneren aan deze stichting. Als je het leuk lijkt om bij te
dragen aan dit goede doel, dan kun je je opgeven voor 16 november. Er moet minimaal 30cm
afgeknipt worden. Iedereen is van harte welkom.
Wat doet stichting haarwens:
Veel kinderen die als gevolg van een medische behandeling of een andere oorzaak kaal zijn of
worden, hebben er alles voor over om weer met een volle haardos door het leven te kunnen.
Stichting haarwens zorgt ervoor dat deze kinderen een pruik van echt haar kunnen dragen. Zonder
dat daar kosten aan verbonden zijn voor ouders.
Hopelijk kunnen wij u/ jou begroeten op zaterdag 30 november (tel. nr. 0591-521203)

TITAN-NIEUWS
Winst en verlies blijven elkaar afwisselen. In deze 2e klasse lijken veel ploegen niet voor elkaar onder
te doen. In de thuiswedstrijd tegen Hoogezand waren de bezoekers eigenlijk de gehele wedstrijd de
bovenliggende partij. TITAN leed een terechte 1 – 3 nederlaag. Vervolgens de uitwedstrijd tegen
Gronitas uit Groningen. TITAN begon goed aan de wedstrijd en in de eerste helft creëerde het tal van
kansen. Anders dan in vorige wedstrijden beloonde TITAN zichzelf nu wel door twee keer te scoren.
Gronitas kwam niet verder dan een vrije trap tegen de lat. In de tweede helft werd minder goed
gespeeld, maar werd de score nog wel uitgebreid naar 3 – 0. Een keurige overwinning en zelf “de
nul” gehouden. Dat geeft vertrouwen voor de komende wedstrijden.
De volgende thuiswedstrijden zijn:
Zondag 27 oktober TITAN – Noordster Aanvang: 14.00 uur
Zondag 10 november TITAN – Rolder Boys Aanvang: 14.00 uur
U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat.

NIEUWS UIT DE TUIN…
Er heeft al een paar keer iets over de Arum Italicum op
deze plaats gestaan en nu dan voor waarschijnlijk de
laatste keer. Op deze foto de ingezakte waterige
bloemstengels met de kolven of trossen rijpe bessen.
Wat het einde van de plant lijkt voor dit jaar, want de
planten gaan toch in de winter rust..? Nee, die ‘rust’
hebben ze gehad nadat het blad in de zomer na de bloei
ging afsterven. Daarna de opvallende oranje bessen die
nu op de grond liggen. Maar…… zo’n vier weken
geleden kwamen er ineens weer de punten van het
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opgerolde prachtig groene blad met witte vlekken en strepen
boven de grond, die je per dag ziet groeien. En dat als bijna alles
begint at te sterven….
Op de andere foto’s staan kamerplanten. Ja, in de tuin. Vorig jaar
had ik één plantje van de Soleirolia, ook wel slaapkamergeluk,
gekocht en in zes stukjes geknipt. Het groeit als een tapijt zo mooi
dicht en is hier bedoeld om op een kleine oppervlakte wat
hoogteverschillen te creëren. Tegen een kei met iets wat omhoog
groeit er achter, kan dit heel mooi lijken. Met enkele plantjes en
een kei of met een stuk kienhout kan hier ‘rust’ van uitgaan. Kijk
gewoon eens in de natuur om je
heen. Een ander idee hier is een stuk
biels met kamerplanten er bij. Ja, het kunnen net zo goed eenjarige of
vaste planten zijn, maar toch met kamerplanten lijkt het soms heel
anders. Je kunt zelf zo veel bedenken. Als je in een tuincentrum tussen
de kamerplanten loopt, wat al ontspannend kan zijn, dan kun je
ineens een idee krijgen. Ja, en met de fuchsia’s blijf ik proberen welke
goed of niet goed door de winter komen met enige bedekking van
blad of compost. Mijn broer in Sijbekarspel heeft nu nog zes mooie
fuchsia’s in bloei die hij vorig jaar als kleine plantjes gekocht heeft en
ze zijn vrijwel zonder bedekking de winter door gekomen.
J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809)

NIEUWE PRESENTATIEPAKKEN NWVV/TITAN A1 (foto1)
Door een aantal anonieme sponsoren zijn de spelers en de begeleiding van de A1 voorzien van
prachtige presentatiepakken.
Zij willen de sponsoren hier dan ook heel hartelijk voor bedanken.
De prestaties kunnen nu natuurlijk niet meer achterwege blijven. Dus op naar het kampioenschap !
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INLOOPSHIRTS NWVV/TITAN A1 - XXL PRINT&BELETTERING (FOTO2)
De spelers van de A1 willen XXL Print&Belettering hartelijk danken voor de nieuwe inloopshirts.

START KINDERBOEKENWEEK 2013 IN NIEUW-WEERDINGE
De 59e Kinderboekenweek vindt plaats van 2 tot 13 oktober. Sinds 1955 is het de jaarlijkse week ter
promotie van het Nederlandse boek. Het thema van deze week is: Sport en Spel. Op beide scholen
werd woensdagmorgen 2 oktober gestart met het zingen en dansen op de titelsong: Klaar voor de
start, gezongen door Kinderen voor kinderen met tekst van Paul van Loon.
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AFGELOPEN PINKTERDAGEN…….
Afgelopen pinksterdagen is er in het Emmense centrum de eerste officiële doortocht van de
gemeente Emmen georganiseerd. Dit was voor alle teams van de RopaRun, een loop die van
Hamburg naar Rotterdam werd en word gelopen. Buiten het centrum om gingen de begeleidende
voertuigen rond. Al met al zo`n 3.500 personen en 300 voertuigen. Zoals u weet, zijn wij ook door
Nieuw-Weerdinge gekomen. De vraag naar de doortocht kwam van De Turfrunners, alleen moest dit
dan wel binnen 14 dagen georganiseerd worden!
Laurens & ik (Willem Meijer) hebben de schouders eronder gezet en hebben in eerste instantie
medewerking gekregen van de afdeling sport & vergunningen.
Tevens werden er in zulke korte tijd ook meerdere sponsoren gevonden.
Waaronder: Het Veenpark, Parc Sandur, Dierentuin Emmen, Jumbo Emmen,
Wetra transport, Hedetra transport, Peter van Dijk investments, Het Keverhuis, Autobedrijf
Vugteveen,De Brasserie, Coverband Fearless, Drumband Fortissimo, Vlinderstad Emmen,
Kantoorprojecten.nl, Flair Klazienaveen.
Van de sponsoren kregen we o.a. geld maar ook vooral materiaal!
Bijvoorbeeld: Lunchpakketten & tassen, podia, entree bewijzen van de parken enz. enz.
Tijdens het organiseren hoorden we dat er ook nog een prijs te winnen viel!
Dit was RopaRun stad van Nederland, hoofdprijs 50.000 euro!
Deze run wordt al 25 jaar georganiseerd, dus hadden we niet gedacht dat we in aanmerking konden
komen voor deze prijs.Niets bleek minder waar, we werden verrast met een nominatie tot RopaRun
stad! We werden uitgenodigd om naar Rotterdam te gaan in De Laurenskerk zouden we dan horen
wie de winnaar was. We behoorden tot de 8 genomineerden, toen de eerste 3 bekend gemaakt
werden, die al eerder in de prijzen waren gevallen, gaven we de hoop al een beetje op.
Maar niets bleek minder waar, wij als genomineerde werden op het podium geroepen door Anita
Witzier. Om onze prijs in ontvangst te nemen, dit bleek 10.000 euro te zijn(!) we waren zeer blij
verrast.
Deze 10.000 euro zijn uiteraard niet voor onszelf.
Maar voor parletatieve instellingen. Zij kunnen een
brief of een mail sturen naar burgermeester C. Bijl,
om dan gezamenlijk te kunnen kijken wie een
geldbedrag in ontvangst kan nemen.
Dit kunnen 1 of meerdere organisaties zijn. Het is
zeer belangrijk voor ons dat dit gemeld word in de
krant. Onze oproep is dan ook. Meldt u voor 10.000
euro!
PS. natuurlijk organiseren we het volgend jaar weer, we gaan dan voor 50.000 euro!
We zijn hier wel sponsoren voor nodig!
Met vriendelijke groet,
Laurens & Willem Meijer
Organisatie RopaRun doortocht Emmen.
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VRIJDAG 8 NOVEMBER 2013
organiseren wij weer een

LAMPIONOPTOCHT
Met medewerking van Drumband Fortissimo uit Coevorden
18.00 uur verzamelen bij De Badde
18.30 uur start de lampionoptocht
Wij zorgen voor lampion, lampionstokje en een traktatie. Kinderen
moeten ZELF batterijen meenemen (AA)
------------------------------------------------------------------------------Naam:
Leeftijd:
Loopt er ouder of begeleider mee? JA / NEE

Opgavestrookje inleveren bij:
Zetveld 101
Drentse Mondenweg 10
Achterdiep 31

***Inleveren voor 1 november!!!***

14

