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GEEF UW MENING OVER DE BETAALBAARHEID EN KWALITEIT VAN UW HUURWONING
Wat vinden huurders van de kwaliteit en betaalbaarheid van hun woning? De Huurdersfederatie
Zuidoost Drenthe start met een achterbanraadpleging om de mening van huurders hierover te
peilen. Bent u een huurder van Lefier? Doe mee en maak kans op 1 van de 5 boodschappenpakketten
ter waarde van 20 euro.
Bent u tevreden over het onderhoud van uw woning?
Met een achterbanraadpleging wordt de mening van huurders gevraagd over diverse onderwerpen
waar zij mee te maken krijgen. Uiteindelijk worden de resultaten gebruikt om hierover in gesprek te
gaan met Lefier. De Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe wil bijvoorbeeld graag weten wat u vindt
van het onderhoud van uw woning en of de woning nog steeds betaalbaar voor u is. Doe mee. Hoe
meer huurders reageren, des te meer informatie de Huurdersfederatie krijgt over de kwaliteit en
betaalbaarheid van de huurwoningen in de gemeente Emmen.
Door naar www.woonbondonderzoek.nl/hf te gaan. Meedoen kost slechts 5 minuten, is anoniem en
kan tot 9 oktober 2018.

De Huurdersfederatie gaat midden september een achterbanraadpleging houden over kwaliteit en
betaalbaarheid van een huurwoning. Hierbij willen we de mening van zoveel mogelijk huurders
verzamelen over dit thema.
De enquête is bedoeld voor huurders van Lefier. Invullen kan tot 9 oktober 2018. Daarnaast verloten
wij onder alle deelnemers 5x een boodschappentas ter waarde van 20 euro.
www.woonbondonderzoek.nl/hf
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
30 september
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P. A. van Elten
1 oktober
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten
Baptisten gemeente de Open Poort:
30 september
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. W. Pflaum
1 oktober
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, viering Heilig Avondmaal

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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ONTDEK HET PLEKJE
De prachtige boom hiernaast staat naast het pand van fietsenzaak Pals, op de plek waar de
voormalige dokterswoning van dr.Bolk en dr.Kleve heeft gestaan. Van de 5 opgave’s die er
binenkwamen is na loting H.Wieringa de winnaar. De bon is op te halen op het onderstaande adres.
Waar in Nieuw Weerdinge is deze foto gemaakt van een stukje voormalig kanaal. Geef de oplossing
door en maak kans op een droge worst gemaakt door onze slagers. Veel Succes. Oplossingen kunnen
ingeleverd worden op het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z. 122,
tel: 0591-522091.

KLEDINGKRINGLOOP NIEUWS
Ook dit jaar houden we weer een SINTERKLAASAKTIE en wel op vrijdag 30 november in de Badde.
Daar hebben we wel U hulp bij nodig. Wilt u eens kijken of er nog overtallig speelgoed bij u ligt.
Liever geen knuffels. Wilt u het brengen op Mandebroek 2 in Nieuw-Weerdinge.
Giften zijn ook erg welkom. We kunnen dan aanvullen wat nodig is. Ook zetten we weer een bus in
De Badde waarin u een gift kan doen. Mocht u liever doneren dan kan dat op rekening van St.
Kledingkringloop bij de regiobank NL17 RBRB 0852 2575 38
We hopen er samen weer een groot succes van te maken.
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JEUGDSPORTFONDS IS NU JEUGDFONDS SPORT&CULTUUR!
Het jeugdsportfonds is van naam veranderd en heet nu Jeugdfonds sport
& cultuur! Jeugdfonds sport & cultuur geeft sportkansen aan kinderen
vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld
aanwezig is om zwemles te betalen of om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en
in bepaalde gevallen de sportattributen.
Sporten is gezond
Met sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo
spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en
omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sporten voor
kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten
de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan
onder de jeugd in Nederland.
Onze missie: Alle kinderen moeten kunnen sporten.
Wie komen in aanmerking?
Jeugdfonds sport & cultuur is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen
betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een
inkomen hebben onder het sociaal minimum. Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen
sporten of hun zwemdiploma willen halen maar, die gelet op de financiële situatie van hun
ouders/verzorgers, dat niet kunnen.
Wat is het bedrag?
Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225. Jeugdfonds
sport & cultuur bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdfonds
sport & cultuur betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of ouders/verzorgers
ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar
Jeugdfonds sport & cultuur mee samen werkt. Een bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende
middelen bij Jeugdfonds sport & cultuur beschikbaar zijn. Het is toegestaan om voor meerdere
kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. De bijdrage vanuit Jeugdfonds sport & cultuur
moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.
Welke sporten?
Alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de
sportkoepel NOC*NSF worden vergoed. Dit zijn bijvoorbeeld voetbal, hockey, rugby, judo, karate,
zwemmen (ook zwemles), tennis, badminton, gym en atletiek. Binnen 3 weken na het indienen van
een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdfonds sport & cultuur, is het mogelijk om te
sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht zij hun kind
stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laat gaan.
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Hoe aanvragen?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdfonds sport
& cultuur. De aanvraag kan ingediend worden bij Mark Nicolai of Mike Kelly, Buurtsportcoaches
Gemeente Emmen. Hiervoor kunt u met ons een afspraak maken door te bellen naar 06-15036750 /
06-21100018 of een mailtje te sturen naar bscdemonden@emmen.nl.

VAN DE REDACTIE EN HET BESTUUR VAN DE STREEKBODE
De kopijbus die stond bij de Aviapomp ‘achter in de mond’ staat er niet meer. U kunt de kopij digitaal
aanleveren via het emailadres streekbode @hetnet.nl of op schriftelijk op het adres
Weerdingerkanaal NZ 122. De donateurkaarten zijn gedrukt en u kunt ‘onze donateurslopers’
binnenkort ( of misschien al langs geweest) verwachten. Het donateurschap kost u slechts € 5,00 per
jaar. Legt u alvast €5,00 klaar? Namens de bezorgers en het bestuur alvast bedankt.

NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE
Zo heel langzaamaan is het zwembad weer klaar voor de
winter. Het afsluiten van het technische gedeelte, een
laatste schoonmaak, tuinonderhoud, het leegruimen van
de kiosk, zomaar wat zaken waar we na de sluiting van
het bad met een aantal mensen nog druk mee zijn. Ook
zijn de eerste vergaderingen alweer geweest, uiteraard
zit het bestuur buiten het seizoen niet stil, is zijn altijd
voldoende zaken ‘die nog even geregeld moeten
worden.’
Wij hebben al een aantal inzendingen op onze prijsvraag mogen ontvangen, maar we brengen deze
nogmaals bij u onder de aandacht;
Hoeveel bezoekers heeft ons zwembad dit jaar mogen begroeten?
U kunt het goede antwoord (o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer) via mail
zwembaddewieke@live.nl aan ons kenbaar maken. Uiterlijke reactie datum 30 september. Zoals
vermeld zullen wij een persoonlijk abonnement verloten onder diegene die het goede antwoord
geeft of hier het dichtste bij zit. Succes!
(nb, uitgesloten van deelname zijn degenen met zgn. ‘voorkennis’, spelregels en voorwaarden via het
bestuur beschikbaar.)
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SAMEN OP DE BENTETOP
Het nieuwe schooljaar is al weer
begonnen. Als we terugkijken naar de
afsluiting voor de zomervakantie, dan kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde Vossenjacht. Na
een oproepje in de nieuwsbrief stroomden de aanmeldingen binnen. Ouders, oud-leerlingen en zelfs
oud-ouders wilden graag meehelpen. Sommige als ‘vossen’ anderen als post om de rand van het
gebied aan te geven. Alle leerlingen van groep 8 waren ook verkleed te vinden in een afgebakend
gebied. Een goed georganiseerd evenement. De complimenten aan onze zeer actieve Activiteiten
Commissie. Deze morgen werd afgesloten met het gezamenlijk eten van een patatje. Deze werd ons
aangeboden door Rien Prinsen van Cafetaria Prinsen. Geweldig!! Hiervoor natuurlijk onze hartelijke
dank!!
Op dit moment kan de Activiteiten Commissie het goed gevulde draaiboek weer op tafel leggen. Op
22 september was het Burendag. Op moment van dit schrijven zijn we van plan om dan met een
aantal mensen nieuwe schermen plaatsen op het kleuterplein. Daarna staat het Nationaal School
Ontbijt op het programma. Op woensdag 7 november ontbijten alle kinderen gezamenlijk op school.
Ook hier biedt de AC hun helpende hand.
En dan zijn er nog meer ouders die op school hun hulp aanbieden:
De tuinouders. Zij plannen het zaaien, wieden, oogsten. Dit doen ze samen met de kinderen van de
onderbouw. De laarsjes, harkjes en emmertjes staan al weer startklaar.
De uitleenmoeders. Deze ouders verzorgen de uitleen van boekjes voor de kinderen van groep 1 en
2. In groep 3/4 gaan moeders mee naar de bibliobus om te zorgen dat daar alle kinderen ook rustig
een boekje kunnen uitzoeken.
Creatieve ouders. Deze zorgen ervoor dat het leerplein het hele jaar door prachtig is versierd. Een
hele klus.
En verder alle ouders die zich aanmelden voor allerlei activiteiten het hele jaar door.
Zo ziet u maar…….Samen werkt het Beter.
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BELEVINGSPARK JOYTIME
Vanuit de brede school is op zondag 30 september van 12:00 – 16:00 uur de eerste activiteit na de
vakantie. Het is voor jongeren vanaf het Voortgezet Onderwijs tot en met 18 jaar uit NieuwWeerdinge, Roswinkel, Weerdinge, Emmer-Compascuum & Nieuw-Dordrecht. Eigen bijdrage
bedraagt €5,- p.p. Vervoer is op eigen gelegenheid: Oostereind 12A, 9444 XD Grolloo
Op de dag zelf mag je zelf kiezen welke activiteiten je wilt gaan doen. Je hebt namelijk 4 uur de tijd
om verschillende onderdelen te gaan doen. Alle activiteiten duren 30 minuten, met uitzondering van
het vlotbouwen. Dit betekend dat je dus 4 verschillende activiteiten kan doen of 3 als je vlotbouwen
er tussen hebt zitten. De onderdelen zijn; Klimwand, Boogschieten, Survivalbaan, Hindernisbaan,
Vlotbouwen, Stand up padding, Kanoën, Low Ropes & Boulderwand
Opgeven of vragen? Kim de Vries, jeugd@dorpenzorg.nl / 06-30234011
Geef je naam, leeftijd en woonplaats door!
Eerste levens reddende handelingen voor volwassenen!
Speciaal voor volwassenen woonachtig in het gebied de Monden, dus ook voor inwoners van NieuwWeerdinge wordt deze cursus aangeboden. Op dinsdagavond 30 oktober om 19:00 uur wordt de
cursusavond eerste levens reddende handelingen aangeboden.
Deze cursus kost €10,- dit is inclusief een kop koffie, het reanimatiecertificaat en een
reanimatiepasje. Dit staat uiteraard ook goed op uw C.V. Programmaonderdelen:
Reanimatie, AED gebruik, verslikking, verbranding, botbreuken, onderkoeling, verband aanleggen,
communicatie. De locatie zal afhankelijk zijn van waar de meeste deelnemers woonachtig zijn. Op dit
moment komen de meeste aanmeldingen uit Nieuw-Weerdinge.
Heeft u nog vragen of wilt u deelnemen? Wees er dan snel bij, want vol = vol.
Stuur uw naam en woonplaats naar; jeugd@dorpenzorg.nl of 06-30234011
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HONDENPOEP DODELIJKE KWELGEEST IN MELKVEESECTOR
In het Dagblad van het Noorden van 30 juli van dit jaar was het hiernaast staande artikel te lezen.
Door een melkveehouder in ons dorp werd opgemerkt
dat hiervoor best eens aandacht mocht zijn in de
Streekbode. Uitwerpselen van honden vormen een
gevaar voor koeien. Honden kunnen drager zijn van de
Neospora caninum. Als koeien besmet raken met de
parasiet, is de kans op en miskraam groot. Gevolg is dan
dat de melkproductie stopt en de boer kan zijn koe weg
doen, want ook een toekomstige dracht is gedoemd te
mislukken. De parasiet maakt koeien niet zichtbaar ziek.
Voor boeren kan Nespora een behoorlijk kostenpost
veroorzaken:melk-of bloedtesten, afvoeren van kalveren
en koeien. Het gaat niet om die ene hondendrol maar om op de beestjes die erop zitten en zo de
koeien rechtstreeks besmetten of via kuilvoer. Veel mensen weten dit niet en lopen zo met hun hond
het weiland op. Daarom, namens alle melkveehouders in en rondom Nieuw Weerdinge, deze
informatie voor de hondenbezitters die met de honden gaan wandelen in en aan de rand van een
weiland.
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