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                                   Jaargang 29                   Nummer: 15        4 april  2013 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Openbare jaarvergadering Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge 

 

 

Dinsdag 23 april 2013 in MFC de Badde, aanvang 19:30 uur 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. nieuwe bestuursleden: Tina Kemper en Gerrit Mets 

3. Mondenzorg voor Nieuw-Weerdinge 

4. Jaarverslag 

5. Financieel verslag 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

Het jaarverslag en financieel verslag liggen tijdens de vergadering ter inzage. 

 

 

DANSEN IN DE BADDE 

Zaterdag 13 april is er weer dansen in de Badde. 

U kunt er stijldansen, countrydansen en vele andere dansen. 

Het begint om 20.00 uur. 

U bent van harte welkom! 

 Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 522521 
 Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl   
   
 Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:  C. Neef   Weerdingerkanaal ZZ 137 
JRA Meursing Tel 522868   en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

7 april 

Plaats: Het Anker 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

14 april 

Plaats: Het Anker 

Tijd:  10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

   

Baptisten gemeente de Open Poort: 

7 april 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Wieringa 

  Heilig Avondmaal 

14 april 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:      9.30 uur, voorganger: ds. Zijlstra 

 

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: onkruidbestrijding met roundup, 

mollenbestrijding, sloten opschonen en zaag-, 

snoei- en tuinonderhoud. Voor al uw aanleg en 

onderhoud, ook vijvers. Ervaren en 

gediplomeerd.  

Tel. 06 31082919, dhr. Wieringa 

Te koop: Isolatieglas HR++, inclusief plaatsen vanaf € 

78,- m².  

Tel. 0591 521555, na 18.00 uur. 

 

Gratis af te halen: 11 jarige rode kater en 3 

jarige zwart poes. Beide zijn “geholpen”. Per 

direct.  

Tel.06 22116377 

Te huur: Minikraan & minishovel vanaf € 10,- per 

draaiuur.  

Tel. 06 13194189. 

Te koop: Vulzand & zwarte grond. Ook 

verkrijgbaar in big bags.  

Tel. 0591 353221. 

Gevraagd: Rommelmarktspullen. Wij halen het gratis 

bij u op. 

 Tel. 0591 521497 of 06 40472420. 

 

Zondagochtend 10 maart, heb ik een key-cord 

gevonden, met een sleutel eraan. Wie heeft 

deze verloren? 

 U/jij kunt mij bellen op 522360, en hem 

ophalen. 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN  Middenstand in Nieuw-Weerdinge. 

 

Aan het Weerdingerkanaal z.z. 176 woonde Sietse van der Velde, hij was galanteriekoopman met 

paard en wagen. Op nr. 185 had Piet Perdok hier voor de oorlog een machinefabriek. In de jaren 50 is 

hij geëmigreerd naar Amerika. Daarna heeft Maarten Perdok hier een herenkapperszaak gehad. Ook 

hij is naar Amerika vertrokken. Piet Perdok nam toen de zaak over van zijn broer. Zijn vrouw Teunie, 

had hier ook een dameskapsalon.  

Aan het Weerdingerkanaal z.z. 187, begon Hilbert Sluiter in 1948? een schildersbedrijf. Op nr. 190 is 

hier een Postkantoor gevestigd geweest. De postkantoorhouders waren: vanaf 1900, J.H. Smit, 

daarna de heer van Bergen, van 1937-1942 was mevrouw Kruit-Poppen hier houdster. Klaas Kruit is 

hier tot 1960 postkantoorhouder geweest en is daarna verhuisd naar het 1e Kruisdiep. Nu is rijschool 

Jalving hier gevestigd. 

Op z.z. 194 woonde voor de oorlog de heer Piebers, hij was schoenmaker. 

De foto is van z.z. 207, Geert van Klinken met kunstmesthandel, begonnen in 1930? 

Vanaf 1946 had R.E. Smit hier de kunstmesthandel. 

BB  

 

HALLO JONGEREN, 

In de onlangs uitgekomen jongerenladder zijn een paar foutjes geslopen. 

Het voetbaltoernooi is niet op woensdag 8 mei maar op woensdag 1 mei. Het is op dezelfde tijd en 

locatie.  

Het klimmen is op donderdag 2 mei en niet op zoals op de ladder stond “woensdag 2 mei “ 

De jongerenladder is bedoeld voor alle jongeren uit Nieuw-Weerdinge in de leeftijd t/m 15 jaar. 

Het programma is te vinden op www.bredeschooldemonden.nl en op www.nieuw-weerdinge.com  
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REUMAFONDS BEDANKT REGIO NIEUW WEERDINGE 

 

Het Reumafonds bedant alle collectanten, comitéleden en 

bewoners in de regio Nieuw Weerdinge voor de grote inzet 

en bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte. In de landelijke collecteweek van 2013 is in 

Nieuw Weerdinge in totaal € 1374,73 opgehaald. Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage 

aan de reumabestrijding in Nederland. 

Onzichtbare ziekte   

Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze 

chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 130 aandoeningen aan botten, gewrichten 

en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen 

gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van 

ontstekingen aan gewrichten of spieren, en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende 

aandoening, die niet te genezen of te voorkomen is. Reuma heb je levenslang en kan jong en oud 

overkomen. 

Steun van iedere Nederlander nodig 

Het Reumafonds is dé fondsenwerver op het gebied van reuma in Nederland. Al 85 jaar zetten wij 

onze middelen in voor de bestrijding van reuma, het geven van voorlichting en het behartigen van de 

belangen van mensen met reuma. Daar is veel geld voor nodig. We zijn blij met iedere gift die 

bijdraagt aan onze missie: reuma de wereld uit. 

Giro 324, Amsterdam, www.reumafonds.nl 

 

 

 

ZONNEBLOEMNIEUWS 

Zaterdag 16 maart hadden we een Paasbrunch in zaal 

Heegen georganiseerd. 

De opkomst was goed, na een bakje koffie met een 

paaseitje en een gezellig verhaal door mevr.  

 

 

Rademaker, konden we na een lekker 

kommetje soep met de broodmaaltijd 

beginnen. 

 

Het smaakte allemaal uitstekend, en het 

was erg gezellig, daarna konden we met 

een voldaan gevoel weer huiswaarts keren. 

 

Allemaal bedankt voor de gezellige middag! 

 

Vrijwilligers Zonnebloem Nieuw-Weerdinge  
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KLEVE-PROJECT BEZOEKT SYNAGOGE EN MOSKEE 

Op woensdagmorgen 13 maart zijn de kinderen uit 

groep 8 van ’t Koppel en de Bentetop op  bezoek 

geweest bij de synagoge en de moskee in Emmen. Het 

thema van het Kleve-project is dit jaar Onbekend 

maakt onbemind. Onbekendheid met elkaars geloofs- 

of levensovertuiging maakt het moeilijk elkaar te 

begrijpen en te respecteren  

De groepen 8 gaan daarom kennismaken met 

verschillende geloofs- en levens-overtuigingen. De eerste geloofshuizen die werden bezocht waren 

de synagoge en de moskee, later volgen nog de rooms-katholieke kerk in Ter Apel en de protestantse 

en baptistenkerk in Nieuw-Weerdinge. In De Badde zal iemand komen vertellen over het humanisme. 

 

In Emmen werd de synagoge aan de Julianastraat bezocht waarin zelden nog een dienst wordt 

gehouden. Er is geen Joodse gemeenschap meer. De muur van de synagoge vertelt een belangrijke 

oorzaak daarvoor. Op de muur staan alle namen van joden uit Emmen die in de Tweede 

Wereldoorlog omgekomen zijn in concentratiekampen.  Volgens het joodse gebruik kregen de 

jongens bij binnenkomst een keppeltje als hoofddeksel. Dhr. De Graaf vertelde de kinderen over de 

synagoge en het joodse geloof. Zo vertelde hij over de joodse jaartelling  die niet gelijk is aan onze 

jaartelling. De joden beginnen hun jaartelling met de schepping en niet met de geboorte van Jezus 

Christus. Daarnaast werden gebruiken uit het Joodse geloof uitgelegd, konden de kinderen  de Thora 

rol (de hebreeuwse bijbel) en enkele oude voorwerpen zoals een gebedenboek bekijken. Veel van 

deze voorwerpen zijn geschonken door nabestaanden die vonden dat ze in de synagoge 

thuishoorden.  

 

Voor de meeste leerlingen was dit de eerste keer dat ze een synagoge of moskee bezochten. In de 

moskee kregen de leerlingen uitleg over het moslim zijn van dhr. Calik, voorzitter van de moskee en 

Kenani, een meisje uit Ethiopië. Kenani vertelde wat voor haar het moslim zijn betekende. Ze werd in 

haar verhaal aangevuld door dhr. Calik. Uiteraard mochten de leerlingen ook de gebedsruimte in, 

maar moesten daarvoor hun schoenen in de hal achterlaten.  Op vijf verschillende momenten van de 

dag wordt er hier gebeden. De gebeden worden altijd met het gezicht naar het Oosten gedaan. De 

leerlingen kregen volop de ruimte om alles te bekijken en vragen te stellen.  

Voordat verdere bezoeken aan geloofshuizen zullen 

volgen ,wordt het project voortgezet met het 

traditionele paasontbijt op donderdag 28 maart in 

De Badde. Bij dit ontbijt zal ook de Internationale 

Taalklas uit Emmen aanwezig zijn. Kinderen uit 

verschillende landen zullen dan vertellen over hun 

land van herkomst: over hun manier van leven 

daar, over scholen en geloofshuizen en andere 

zaken. 
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BLAASMUZIEK IS COOL!  

De afgelopen weken hebben de 

leerlingen van groep 5 en 6 van 

basisscholen Obs De Aanloop in 

Valthermond, Cbs Rehoboth in 

Valthermond en de St. Joseph school 

in Zandberg iedere vrijdag muziekles 

gehad. Tijdens deze muzieklessen 

hebben ze kennis gemaakt met 

verschillende soorten 

(blaas)instrumenten en allerlei dingen 

die met muziek te maken hebben. 

Daarnaast leren de kinderen een 

projectlied wat ze in het afsluitende concert ten gehore zullen brengen. Deze muzieklessen zijn een 

onderdeel van een project wat is bedoeld om kinderen in aanraking te brengen met muziek en 

culturele ontwikkeling te stimuleren. Het project is een samenwerking van Christelijke 

muziekvereniging SDG Juliana uit Nieuw-Weerdinge en Valthermond, CQ en de betreffende 

basisscholen. Als afsluiting van de reeks muzieklessen is er een concert waarin zowel de 

muziekvereniging als de leerlingen zich zullen laten horen. Dit kidsconcert wat speciaal bedoeld is 

voor kinderen zal plaatsvinden op 5 april om 19:00 uur in het Brughuus te Valthermond.  

 

 

 

 

ROEMENIË NIEUWS 

Kunt u ook zo somber worden van al het nieuws over 

onze economie? Toch hebben we het ontzettend goed 

vergeleken met heel veel andere landen. Daarvoor hoef 

je niet eens ver weg te gaan, binnen onze eigen EU 

grenzen wonen heel wat mensen die het veel zwaarder 

hebben dan wij. 

Deze zomer hopen we met een groep jongeren van de 

Baptistenkerk naar Moceris, Roemenië te gaan. We 

willen daar o.a. gaan helpen bij de bouw van een 

jongerenopvang, en een kindertehuis bezoeken. We 

hopen hun te kunnen helpen en te ervaren hoe het is 

om met minder te moeten leven. Want 10 dagen Roemenië kan je leven veranderen. 

We houden u op de hoogte! 
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INLOOPOCHTEND JEUGDHAVEN AL 1 JAAR EEN SUCCES. 

Sinds vorig jaar april wordt er maandelijks een inloopochtend 

gehouden. Deze ochtenden worden georganiseerd door de diaconie 

van de protestantse gemeente Nieuw-Weerdinge / Roswinkel. 

 

Het afgelopen jaar hebben veel mensen de weg gevonden naar de 

inloopochtend. Het is de bedoeling om ongedwongen bij elkaar te 

zijn voor een praatje, samen een kopje koffie te drinken en vooral gezelligheid. Deze ongedwongen 

sfeer zorgt ervoor dat de drempel om binnen te komen lopen laag is: iedereen is welkom. Tijdens het 

afgelopen jaar is gebleken dat de ochtenden bezocht worden door een gevarieerd gezelschap; van 

jong tot oud. 

 

Er blijkt behoefte te zijn aan een inloopochtend als deze: sommige mensen hebben behoefte aan een 

praatje, anderen hebben gewoon zin om samen eens een kopje koffie te drinken. 

 

Elke eerste vrijdag van de maand is iedereen welkom tussen 9.30 - 11.30 in het gebouw 'de 

Jeugdhaven' achter het PKN kerkgebouw. Mensen kunnen binnenkomen en weggaan wanneer ze zelf 

willen, er wordt niet gemeenschappelijk begonnen of afgesloten. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.pgnwr.info, of telefonisch: 0591 522558 (Antje Naber) 

 

 

 

VOLKSTUINEN IN NIEUW-WEERDINGE  

 

 

 

 

 

 

Voordat we het door hebben, is het weer voorjaar en wordt het tijd om in de tuin aan de slag te 

gaan, lekker zelf je groente en fruit kweken. 

 

Voor de echte liefhebbers hebben we nog enkele stukken grond van 100 en 200 m². 

Huurprijs is ook voor dit jaar weer 15 cent per m². 

 

Hebt u vragen bel dan met Gerke Plooy, telefoon 521618. 
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AAN DE JEUGD VAN NIEUW-WEERDINGE 

Nadat we de winter vrij rustig zijn door gekomen begint nu het overlast weer door sommige 

jongeren. 

 

Containers die omver worden getrapt, er wordt op ramen gebonkt, op containers geslagen, zelfs 

brand gesticht, ernstig genoeg dat de brandweer er voor uit moet rukken, en er worden bewoners uit 

gepikt om te treiteren. Wij als bewoners rondom het park zijn er nu helemaal klaar mee!  

Er is ons door de politie verteld, dat je als burger iemand staande mag houden, die een strafbaar feit 

pleegt. Dit is dan ook precies wat we van plan zijn te gaan doen. 

Dus mochten we jongeren op heterdaad betrappen, dan houden we ze vast en bellen de politie, die 

de jongeren komt halen en vervolgens, of terug naar huis brengt, of meeneemt naar het 

politiebureau. 

 

Ook zullen we op gaan letten wie de betreffende jongeren zijn, die voor overlast zorgen, hun namen 

worden door gegeven aan de politie.  

Het moet nu gewoon een keer stoppen!!!!!!!!!! Het park en de voetbalkooi zijn mooie plekken voor 

jongeren om samen te komen. 

 

MAAR BLIJF DAAR DAN OOK, RICHT GEEN VERNIELINGEN AAN EN LAAT DE OMWONENDE VAN HET 

PARK MET RUST!!  

  

De omwonenden van het park. 

 

 

 

HARTELIJK BEDANKT……. 

Hartelijk bedankt… 

…..voor de grote belangstelling en het getoonde medeleven, dat we van u mochten ontvangen na 

het overlijden van onze moeder, oma en overoma, 

Metje Alting-Onrust 

Het heeft ons heel erg goed gedaan. 

 

Onze dank gaat ook uit naar de thuiszorg, voor de liefdevolle verzorging van onze moeder 

en naar dr. Demircan voor zijn nooit aflatende zorg. 

 

Teun en Derkje Alting 

Harm en Nannie Schuurman 

Albert en Linda Alting 

Klein- en achterkleinkinderen 
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                                                                               Stichting openluchtzwembad                Nieuw-Weerdinge 

Raiffeisenstraat 15 

7831 HW Nieuw-Weerdinge 

Tel: 0591-532209 

Voorverkoop abonnementen 2013  

 

zaterdag  6 april  van 10.00  - 14.00 uur 

donderdag  18 april van 18.00  - 20.00 uur 

 

Tevens kunt u op deze dag(en) uw zoon / dochter opgeven voor de zwemlessen. 

Zwemlessen zijn alleen mogelijk in combinatie met een abonnement. 

Gezinsabonnementen alleen mogelijk voor gezinsleden op hetzelfde huisadres. 

Opening zwembad: zaterdag 27 april 2013 om 13.00 uur 

 

  voorverkoop vanaf 28 april 2013 

□ gezinsabonnement (max. 2 kinderen) €  85,00 €  102,50 

 □ extra kind(eren) p.p. (vanaf 3 jaar) €  5,00 €  7,50 

□ persoonlijk abonnement €  50,00 €  60,00 

□ ik geef mij op als (schoonmaak)vrijwilliger   

 

 

Tarieven zwemles A €     80,00  voor het gehele seizoen 2013 

Tarieven zwemles B of zwemles C €     40,00  voor het gehele seizoen 2013 

Tarieven ZwemVaardigHeid of snorkelen of survival, 

 per cursus onderdeel €     35,00  voor het gehele seizoen 2013 

 

Naam …………………………………………………….… Adres ……………………………….……….……………………….…. 

Postcode ……………………...…………….……….…. Woonplaats …………………….…….………….……………….…. 

Tel.nummer ………………….…………….…………… E-mail …….......................…….…………..………………….…. 

 

naam ouder / verzorger: naam ouder / verzorger: 

 

naam kind: geb. datum: naam kind: geb. datum: 

 

naam kind: geb. datum: naam kind: geb. datum: 

 

 

Datum:………………………………….………….…………. Handtekening:………………….…………….…………………………. 

 

Betaling dient contant, graag gepast, te geschieden bij inlevering van dit formulier, pinnen is niet 

mogelijk. Zonder (pas)foto van elk gezinslid, voorzien van naam, worden formulieren niet in 

behandeling genomen. 
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Abonnementen en zwemlessen in zwembad de Wieke 

 

Hierbij enige informatie over de abonnementen, de voorverkoop daarvan en de zwemlessen. De 

voorverkoopdagen voor abonnementen en de inschrijvingen voor zwemlessen zijn op zaterdag 6 

april van 10.00 tot 14.00 uur en op donderdagavond 18 april van 18.00 tot 20.00 uur. Er is bij het 

zwembad geen mogelijkheid tot pinnen.  

Zonder inlevering van een goed lijkende, recente (pas)foto per abonnementhouder/gezinslid, 

worden inschrijfformulieren absoluut niet meer in behandeling genomen. Gezinsabonnementen zijn 

alleen mogelijk voor gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. Per gezinsabonnement kunnen er 

maximaal 2 kinderen bijgeschreven worden. Voor “extra” kinderen in het gezin kan er een 

aanvullend abonnement gelijktijdig met het gezinsabonnement gekocht worden.  

 

Kosten abonnement:  in de voorverkoop  daarna 

gezinsabonnement (max. 2 kinderen) €  85,00  €  102,50 

extra kind(eren) p.p. €  5,00 €  7,50 

persoonlijk abonnement €  50,00 €  60,00 

 

Zwemlesbetaling vooraf per gehele periode 

Zoals u ziet hebben we de prijzen van de abonnementen onveranderd kunnen laten in vergelijking 

met vorig jaar. Ook de zwemlesprijzen zijn onveranderd gebleven.  Alle zwemleskaarten dienen in 

één keer betaald te worden op de dag van opgave. 

 

Voorwaarden voor deelname aan de zwemlessen (en eventueel het zwemexamen): 

• ingevuld inschrijfformulier (te verkrijgen in de kiosk) 

• zwemlesbetaling ineens voor de gehele periode 

• geldige zwemleskaart (te verkrijgen na betaling zwemlessen) 

• geldig abonnement 

• minimaal 5 jaar oud op 1 mei 2013 

 

Bij instroming later in het seizoen wordt het gehele seizoen in rekening gebracht.  

Zwemlessen die u mist vanwege vakantie en/of ziekte kunnen niet worden ingehaald.  

 

Kosten zwemlessen: 

Zwemles A, 3 x per week 30 minuten:  € 80,00  

Zwemles B, 1 x per week 45 minuten:  € 40,00  

Zwemles C, 1 x per week 45 minuten:  € 40,00  



De Streekbode  -  4 april  2013 
 

 

 

 

 

13

Bij voldoende deelname:  

Zwemvaardigheid of snorkelen of survival, 1 x per week 45 minuten:  € 35,00. 

 

De betaling voor zwemles A, B of C geldt voor lessen gedurende het gehele seizoen 2013. Wordt er 

voor zwemvaardigheid, snorkelen of survival voor een cursusonderdeel (eventueel) tussentijds 

afgezwommen, dan dient er voor de vervolgcursus uiteraard opnieuw lesgeld betaald te worden. 

 

Het inschrijfformulier voor de abonnementen vindt u elders is deze streekbode. 

Voor eventuele vragen over bovenstaande kunt u tijdens de voorverkoopdagen bij ons terecht. 

Bestuur zwembad de Wieke 

 

 

 

JUDOKA’s GEZOCHT !!! 

 

Betaalbaar trainen bij judovereniging Gen-Do-Ju 

te Nieuw-Weerdinge voor iedereen…….. 

 

Ben jij 5 jaar of ouder en heb je zin om judo te 

ervaren ? 

 

Of heb je vroeger aan judo gedaan en begint het 

weer te kriebelen zodra je iets over judo leest of 

ziet of wil je beginnen met judo: 

 

Je bent dan van harte welkom om na jaren de draad weer op te pakken of om te ervaren wat judo is.  

 

Ook als je onregelmatig werkt kun je bij Gen-Do-Ju terecht. Hiervoor hebben we de oplossing, 

informeer naar de mogelijkheden. 

 

Elke woensdagavond van 18.00 u – 21.30 u (afhankelijk van leeftijd) in de Mondenhal te Nieuw-

Weerdinge. Eerste 3 lessen zijn gratis !!! Contributie slechts euro 8,50 (t/m leeftijd 15 jaar) per 

maand. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met John Stavast (06 – 2002 9115) of kijk voor meer informatie 

op onze website www.gendoju.nl 

 

Tot binnenkort. 

 

 

 

 



De Streekbode  -  4 april  2013 
 

 

 

 

 

14

 

Mondenzorg gaat van start! 

 

Na enkele maanden van voorbereiding, zijn we zover! Medio april gaan de eerste drie Noaberhuusen 

van start. 

 

Als samenwerkende dorpsbelangenverenigingen van Weerdinge, Nieuw-Weerdinge, Roswinkel, 

Emmer-Compascuum, Emmer-Erfscheidenveen en Foxel-Scholtenskanaal, verenigd in het EOP 

platform de Monden willen wij hiermee hulp en zorg dichterbij de bewoner brengen. In de huidige 

tijd van een terugtrekkende overheid lijkt dit ook meer dan noodzakelijk.  We zullen meer voor elkaar 

moeten zorgen. 

 

 Er zijn diverse partijen uit de vrijwillige- en professionele zorg uitgenodigd om mee te doen aan dit 

project en dat is met enthousiasme ontvangen. 

De Noaberhuussen zullen bemand worden en voorzien van een centraal telefoonnummer waardoor 

deze de gehele werkweek bereikbaar zijn voor vragen om hulp of ondersteuning. 

 

Inmiddels is door onszelf ook een digitaal zorgportal ontwikkeld en in gebruik genomen om de 

Noaberhuussen, vrijwilligers, professionals onderling te laten communiceren over aanvragen van 

hulp of zorg, zodat men van elkaar op de hoogte is wat er speelt en wat er nodig is. 

 

Maar Mondenzorg gaat verder, ook de jeugdzorg is hierbij ondergebracht en inmiddels is er een 

project gestart waarbij mensen zonder werk elkaar vinden en samen op zoek gaan naar wegen om 

weer werk te vinden.   

Dit project is een initiatief van Inge en Roelof Evers en draait onder de naam 

Samen_Werken_aan_Werk. De bijeenkomsten vinden plaats op maandagochtend in de Badde te 

Nieuw-Weerdinge en hebben inmiddels ook ondersteuning vanuit de gemeente Emmen.  

U kunt zich nog steeds opgeven voor dit project wanneer u momenteel zonder werk zit  

op  swaw@kpnmail.nl 

   

Maar u kunt zich ook als vrijwilliger opgeven voor het Mondenzorg project op door de volgende link 

te volgen  

 

http://demonden.info/docs/Aanmeldformulier%20vrijwilligers%202013.pdf 

 

Hier kunt u aangeven mee te willen draaien in het Mondenzorg project op de manier zoals u dat wilt. 

Want Mondenzorg schrijft niets voor, zij wil alleen de samenwerking bevorderen tussen mensen en 

organisaties, zowel vrijwillig als professioneel. Na opgave zal contact met u worden opgenomen door 

de coördinator van Mondenzorg. 

 



De Streekbode  -  4 april  2013 
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