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GEBOORTEGOLF OP DE WENKE 
 

 
Vrijdag  26 februari werd er op de Wenke op beschuit met muisjes getrakteerd. Binnen een uur 
kwamen er 4 jonge geitjes ter wereld. Er was zelfs een drieling bij. Ze zijn natuurlijk nog binnen; lekker 
onder de warme lamp. Als er een  verzorger is aanwezig, kunt u ze komen bewonderen.  
Sinds kort is het ook mogelijk voor kinderen om een konijn of een ander dier te adopteren.  
 
Voor 1 euro in de maand kunnen ze het dan wekelijks komen verzorgen. Het eerste kind heeft zich 
inmiddels aangemeld.  
 
Opgave en informatie bij Trijntje Bosma, tel. 521339 
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KERKDIENSTEN 
 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 
10 maart 
Plaats: Roswinkel  
Tijd: 19.30 uur, voorganger: ds. van Elten 
 Bidstond 
14 maart 
Plaats: Het Anker 
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 
 Jeugddienst 
21 maart 
Plaats: Het Anker 
Tijd: 10.00 uur, voorganger: dhr. Zondag 
 
Baptisten Gemeente De Open Poort: 
14 maart 
Tijd: 9.30 uur, spreker: ds. Pflaum 
21 maart 
Tijd: 9.30 uur, spreker: ds. Pflaum 
 Gastendienst 
     

 

DE LÖZZE VOGELS 
 
Zaterdagavond, 27 februari 2010: wat was het weer gezellig. Om acht uur was er iemand van De 
Lözze Vogels die een volle zaal welkom heette. Na het nuttigen van een kop koffie of thee met ? ging 
het weer loos met bekende en minder bekende liedjes. De hele zaal ging vanaf het beging mee. Er 
werd gezongen dat het een lieve lust was. Zelfs de woonboot werd twee keer van de kade gehaald. 
Een geweldige avond voor de mensen op het podium en in de zaal. Bravo! 
Tot de volgende gezellige avond. 
 
Nog even iets anders: wie heeft er tijdens of na de voorstelling een pet en een sjaal mee genomen die 
niet van hem is. De sjaal is met een embleem van de lichtshow van de dierentuin in Emmen. Graag 
terug bezorgen in De Badde. 
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               BINGO   

 
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo? 
 

Kom dan zaterdag 20 maart  naar: 

“de Badde” te Nieuw-Weerdinge 
 
Aanvang 19.30 uur 
Inleggeld € 5,00 
Hiervoor 10 ronden + 2 superronden. 
 
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis. 
 
Neem dus pen of stift mee en kom gezellig meedoen. 
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ZOA VLUCHTELINGENZORG 
 
Nationale collecteweek ZOA-Vluchtelingenzorg 21 tot en met 27 maart 2010 
22.000 vrijwilligers collecteren voor vluchtelingen in Afrika en Azië 
 
 
Van 21 tot en met 27 maart 2010 is het de nationale collecteweek van ZOA-Vluchtelingenzorg. Zo'n 
22.000 vrijwilligers zullen in deze week collecteren voor het werk van ZOA onder vluchtelingen in 
Afrika en Azië. Het thema van de collecteweek is ‘[r]echt geven aan de vluchteling’. In deze 
woordspeling komen de twee aspecten terug die ZOA in haar hulpverlening aan vluchtelingen 
belangrijk vindt. Het woord echt staat voor betrokkenheid en borduurt voort op de eerdere campagne 
Wij blijven. Het woord recht staat voor directe opvolging van Gods oproep om recht te doen. 
 
 
In Azië is ZOA-Vluchtelingenzorg onder meer werkzaam in Sri Lanka. Daar wil zij slachtoffers van de 
jarenlange burgeroorlog ondersteunen bij de wederopbouw van hun bestaan. Zoals Sellathurai (54), 
die met zijn gezin op de vlucht sloeg voor het geweld. Toen hij kon terugkeren, hielp ZOA hem met het 
herstel van zijn huis en met het opnieuw gereedmaken van zijn land voor rijstbouw. Die hulp was 
belangrijk voor hem:  “Dit was mijn plek, en hier wil ik weer wonen en werken. Ik wil weer rijst kunnen 
verbouwen zonder hulp van anderen. Ook al hebben we alles verloren, door de ondersteuning en hulp 
van ZOA ben ik weer gemotiveerd om een nieuw bestaan op te bouwen en door te gaan,” vertelt 
Sellathurai. 
 
 
Zelfstandig 
ZOA werkt in elf landen, zoals Myanmar, Afghanistan, Ethiopië en Sudan (Darfur). ZOA-
Vluchtelingenzorg helpt onder meer met activiteiten op het gebied van landbouw, water en hygiëne, 
onderwijs, vaktrainingen en inkomensverwerving. ZOA wil trouw blijven aan vluchtelingen en blijft 
totdat de mensen weer in staat zijn om zelfstandig hun leven op te pakken. Om dit werk goed uit te 
voeren hoopt ZOA op veel steun tijdens de nationale collecteweek. 
 
 
ZOA-Vluchtelingenzorg is een christelijke hulpverleningsorganisatie voor internationale 
vluchtelingenhulp. De organisatie voert programma’s uit in Afrika en Azië. Voor meer informatie: 
www.zoa.nl of neem contact op met dhr. H.H. Lageveen, telefoonnr. 521387 
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DAAR GLIJDT HET STEMBILJET IN DE 
VUILCONTAINER 
Dat stond er woensdag 3 maart boven een artikel 
in het Dagblad van het Noorden.  Het was de dag 
van de gemeenteraadsverkiezingen.  Het artikel gaf 
uitleg over welke weg het stembiljet volgt en liet 
enkele foto’s zien van stemlokalen op bijzondere 
locaties.  De stemmen zijn inmiddels al lang geteld 
en de uitslag is bekend,  maar de mensen achter 
het tellen en daar waar dat gebeurt wellicht niet.  
Dit artikel was de aanleiding om eens te gaan 
kijken op de stembureaus in ons dorp. 
  
Daar waar gestemd kon worden gingen vanaf  7.30 
uur de deuren open. Voordat de deuren opengaan 
is er achter de schermen al heel wat gebeurd.  Zo 
zijn o.a. de stemlokalen al ingericht met de 
stemhokjes en de containers.  De voorzitters van 
de bureaus waren deze morgen al vroeg , 6.00 uur,  
naar Emmen vertrokken om de  grijze koffertjes 
met al de benodigde spullen en de stemformulieren 
op te halen.  Voor de gemeente Emmen waren er 
80 koffertjes voor dus 80 stembureaus.  Drie 
koffertjes gingen naar Nieuw Weerdinge,  één naar 
basisschool de Bentetop,  één naar basisschool  ’t 
Koppel en één naar zaal Heegen. 
 
Voor  de Bentetop bestaat het team uit (van links 
naar rechts) Gerrit Hilgen,  voorzitter Bram Pruim, 
Afien Faber en gemeenteraadslid Hilda Karst uit 
Emmen.  
 
Voor ’t Koppel bestaat het team uit (van links naar 
rechts) Imkina Heeres,  Hanneke Zinnemers, 
voorzitter en gemeenteraadslid  Jenne Holman en 
Elly van Mensvoort.  
 
Voor zaal Heegen bestaat het team uit (van links 
naar rechts) Hermannes Heeres,  Jan Pruim,  
voorzitter Arent Naber en, niet op de foto,  Jan Bijl. 
Bijzonder voor dit team is dat het de hoogste 
gemiddelde leeftijd heeft van alle stembureaus in 
de gemeente Emmen, te weten 74 jaar.  Jan Pruim 
‘zorgt’  al 51 jaar voor ‘de stemmen’ en heeft daar 
vorig jaar tijdens de verkiezingen voor het 
Europese parlement persoonlijk een bloemetje en 
een handdruk van burgemeester Bijl voor 
gekregen.  “Toen ik 70 jaar werd moest ik stoppen 
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met dit werk vonden ze,  ik heb echter bezwaar aangetekend en sindsdien is er voor mij geen 
leeftijdsgrens.  Ik ben nu 82 jaar en doe het nog steeds met veel plezier.  Bij de volgende verkiezingen 
in juni  kan ik helaas niet aanwezig zijn want dan staat er een vakantie gepland. “   
  
De vier leden van de bureaus,  waarvan er voordurend drie aanwezig moeten zijn,  hebben de taak 
om het stemproces te controleren en in goede banen te leiden.  Met de afschaffing van de 
stemcomputer en het invoeren van de identificatieplicht heeft dat wel gezorgd voor meer handelingen.   
Aan het einde van de dag, wanneer er een extra teller bij is gekomen, moet het aantal uitgebrachte 
stemmen kloppen met het aantal oproepkaarten.    De uitslagen worden eerst gerangschikt  naar partij 
en dan per kandidaat.  Op een speciaal formulier, het proces-verbaal, wordt alles ingevuld. Ook 
hoeveel geldige en ongeldige stemmen zijn uitgebracht en of er kiezers zijn die bezwaar hebben 
gemaakt.  Zo was er ook iemand die zijn oproepkaart heeft verscheurd omdat hij zich moest 
legitimeren en dat niet wou.  Een oproepkaart alleen is niet voldoende om je stem uit te brengen en er 
waren mensen die weer naar huis moesten om een identiteitsbewijs op te halen.  Nieuw dit jaar was 
ook dat je in elk stembureau  in de gemeente je stem kon uitbrengen.   
 
Alle stembiljetten gaan, gerangschikt naar partij, in verzegelde enveloppen naar het gemeentehuis. 
Evenals het proces-verbaal.  De stembiljetten blijven nog enkele weken bewaard op het 
gemeentehuis, waarna ze door de papierversnipperaar gaan.  De leden van het team krijgen voor hun 
werkzaamheden 125 euro, de voorzitter 175 euro.  En wij als stemmers mogen in juni weer onze 
waardevolle stemmen uitbrengen en daar de stembiljetten in de vuilcontainers laten glijden.  
GB 
 

JAARVERGADERING IJSVERENIGING NIEUW-WEERDINGE 
  
Dinsdag 16 maart houdt IJsvereniging Nieuw-Weerdinge hun jaarvergadering voor 
al hun leden. U bent van harte welkom om 20.00 uur in het gebouw van de Ijsvereniging Nieuw-
Weerdinge. 
Agenda:  

1. Opening 
2. Verslag Secretaris 
3. Verslag Voorzitter 
4. Verslag Kascontrole 
5. Verslag Penningmeester 
6. Verkiezing Kascontrole 
7. Pauze 
8. Rondvraag 

  
Het Bestuur IJsvereniging Nieuw-Weerdinge. 
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RIJVAARDIGHEIDS-   
 VVN afd. Emmen/Nw-Weerdinge  

Sekretaris Marcel Hoving
 Kerkuil 31.7827 GC Emmen 

         Tel: 0591-642832. 

   RITTEN  50+ 
 
Bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

• Gehoortest 
• Reactiesnelheidstest 
• Ogentest 
• Kennis van het verkeer(test) 
• Rijvaardigheidstest (met eigen auto) 

(het geheel duurt ongeveer 2 uur en … het heeft géén gevolgen voor Uw rijbewijs !) 
Kosten:  € 25,==.        Plaats : Emmen.        Datum:  15 april 2010. 

(alleen bij voldoende opgave !) 
Vóór 6 april. a.s. bij: Sekretariaat VVN afd. Emmen (zie boven) 
    e-mailadres:  kerkuil@hetnet.nl      

of tel: 0591-615769. (voorz. Fokke Sanders.) 
  e-mailadres:  fokkesanders@hotmail.com 

 
Ook wordt op 12 april een verkeersvoorlichting gegeven, dit zit bij de 
cursus in.          

Koffie staat klaar ! 
  (na opgave ontvangt u z.s.m. bericht) 

 
Zo lang en zo veilig mogelijk aan het verkeer deelnemen 
dáár maken de gemeente en VVN zich sterk voor !!        
 
DAAROM     DEZE  OPFRISCURSUS  !! 
                  DOET U MEE ?? 
 
ZEGT HET VOORT !!     ZEGT HET VOORT !! 
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HERSENSTICHTING COLLECTE SUCCESVOL VERLOPEN 
 
In Nieuw Weerdinge is van 1 t/m 6 februari de Hersenstichting collecte voor het eerst van start 
gegaan. Voor deze collecte hebben we in deze krant een oproep voor collectanten gedaan met als 
resultaat dat er, ondanks de kou en de gladde wegen, 4 nieuwe collectanten op pad zijn gegaan. De 
enthousiaste inzet van deze collectanten was niet voor niets, want de collecte heeft in Nieuw 
Weerdinge € 410,91 opgebracht. De landelijke opbrengst is ruim € 770,000.- euro. Langs deze weg 
willen wij alle vrijwilligers en alle gulle gevers heel hartelijk bedanken. Wilt u ons volgend jaar ook 
helpen? Kijk dan op de website. 
 
De Hersenstichting zet zich voor ruim 4 miljoen mensen met een hersenaandoening. Eén op de vier 
mensen krijgt ooit in zijn of haar leven met een hersenaandoening te maken. Hieronder vallen onder 
meer hersenletsel, beroerte, dementie, autisme, hersentumor, Parkinson en ADHD. 
De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting om 
zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. 
Collectant gemist? Uw bijdrage is nog altijd welkom op Giro 860 Den Haag. www.hersenstichting.nl 
 

VIOLENACTIE OBS ‘T KOPPEL 
 
Volgende week zaterdag, 20 maart, zullen de kinderen en ouders van OBS ’t Koppel vanaf 9.00 uur 
de door u bestelde violen bij u thuis komen afleveren. 
De betaling van de bestelde violen dient te geschieden bij de aflevering. 
 
Mocht u onverhoopt niet thuis zijn, dan zal er een briefje in uw bus achtergelaten worden en kunt u de 
violen tegen betaling tot 14.00 uur afhalen op het schoolplein. 
 
Wij hopen dat u ook dit jaar weer lang van de violen kunt genieten. 
 
Namens alle groepen van OBS ‘t Koppel, nogmaals bedankt voor uw bestelling. 
 
Ouderraad OBS ’t Koppel 

 

UITSLAG VERLOTING SC TEMPO 
 
Trekking 27-02-2010 
1e prijs lotnr.  1982 
2e prijs lotnr.  0534 
3e prijs lotnr.  1744 
4e prijs lotnr.  1901 
5e prijs lotnr.  0811 
 
Onder voorbehoud van type fouten. Prijzen af te halen, onder overlegging van het     
winnende lot, op het lot vermeld adres. 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN 
 
Oude brugwachterswoning bij het Derde Kruisdiep. 
Dit woonwinkelhuis had vroeger het adres Noordveenkanaal nz 1, en stond op de plek waar nu het 
huis op Weerdingerkanaal nz 5 staat. Er zijn zoals ik weet nog twee andere foto's van dit pand in 
omloop. Tegenover dit pand lag de eerste brug in het Weerdingerkanaal bij het Derde Kruisdiep. Dat 
de woning tevens als brugwachterswoning fungeerde kun je zien aan het bord dat in het midden van 
de woning hangt. Hierop stonden allerlei regels van het waterschap van belang voor de schippers en 
de brugwachter. 
Op de foto poseert de bewoonster Anna Hoyting, geboren 01-01-1871 te Roswinkel, de dochter van 
Jannes Hoyting en Elisabet Hommes. De man met de fiets kan haar echtgenoot Dirk (Derk) Zefat zijn. 
Deze is geboren te Steenwijkerswold. In 1866 hij is op vrij jonge leeftijd in 1916 te Nieuw-Weerdinge 
overleden. Waarschijnlijk is de foto van voor 1916. Anna Hoyting heeft in de dertiger jaren van de 
vorige eeuw nog een winkel gehad in het pand van garage A Grooten en stond bekend als Opoe 
Zefat. Zij is 12-11-1942 alhier overleden. 
 
Reactie 521703   B.B. 

 

DANSEN IN DE BADDE 
 
Zaterdag 13 maart is er dansen in De Badde. 
Stijldansen ,oude dansen, country, voor elk wat wils. 
Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom 
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vrijdag 30 april 
Sportpark Nieuw-Weerdinge 

Aanvang 12.00 
. 

Heeft je team zich al aangemeld? 
Ook jeugdteams vanaf 12 jaar zijn welkom. 

  
Het kan tot uiterlijk 1 april a.s. 

Graag zo spoedig mogelijk, zodat we tijdig weten 
hoeveel teams er meedoen. 

We maken er op Koninginnedag weer een  
feestelijke middag van  

met: 
 

*veel volleybal 
*een grote verloting 

*allerlei leuke dingen voor de kinderen 
 

We zien jullie toch op 30 april?! 
 
Je kunt je telefonisch aanmelden bij: 
 
Roel de Boer 
Tel. 522079 

Kiny Wachtmeester 
Tel. 521381 

 
Of per E-mail: rrdeboer@hetnet.nl 
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IJSBREKERDAG KLEVE PROJECT 
 
Op 16 februari is het Dr. Kleve Project weer van start gegaan met de bekende ijsbreker-middag. 
Hierbij waren 50 leerlingen van groep 8 aanwezig van de beide basisscholen. En natuurlijk de 
leerkrachten en de mensen van het Dr. Kleve comité . Het thema van dit jaar is: Kinderen voor 
Kinderen 
. Er werden verschillende spellen gespeeld: ''Petje op Petje af, het vertrouwen/behendigheidsspel en 
de rechten van het kind spel. 
Bij het vertrouwen/behendigheidsspel werden tweetallen gevormd tussen twee leerlingen van de 
beide scholen. Één leerling werd geblinddoekt en de ander moest hem/haar begeleiden over een 
hindernisparcours. De bedoeling van dit spel was vertrouwen te winnen bij je desbetreffende partner. 
Bij het 'rechten van het kind' spel werd men ingedeeld in verschillende kleuren. Hierbij moest men in 
estafettevorm stellingen over rechten van kinderen in de juiste mand stoppen. De leerlingen moesten 
er zo voor zorgen dat de stellingen in de juiste mand kwamen, en dit in een zo kort mogelijke tijd. 
Het Dr. Kleve project wordt altijd begonnen met de ijsbrekermiddag. Zo kunnen de leerlingen alvast 
kennis met elkaar maken. Ook dit jaar staan er nog meer activiteiten op het programma. Hiervan 
houden wij u op de hoogte. 
 
Jeroen Roseboom ( maatschappelijke stage, Dr. Kleve project en SKW) 
 
WIJNGENOT De mooiste fles. 
 
Een veel gestelde vraag is, “welke wijn vind je nou het lekkerst”. Deze vraag werd ook gesteld aan de 
oude Baron Philippe de Rothschild. De eigenaar van wijnkasteel Rothschild uit de Bordeaux in 
Frankrijk maakt één van de mooiste en duurste wijnen ter wereld. De prijzen beginnen bij 200 euro per 
fles en houden bij 2000 euro niet op. 
Om maar een indruk te krijgen!  
Dat zo iemand de mogelijkheid heeft en krijgt om de mooiste drupjes van de aardbodem te drinken is 
natuurlijk duidelijk. Hiervan kunnen wij alleen maar van dromen. 
Kort geleden werd er een persconferentie gehouden op het kasteel. Voor de lunch waren een paar 
journalisten uitgenodigd. 
Tijdens een kleine smalltalk vroeg opeens een jonge journalist de baron, wat nu de mooiste fles van 
zijn leven was die hij gedronken had.  
Het viel stil  aan tafel en iedereen was benieuwd.  
Natuurlijk wou iedereen het weten of het een Chateau Mouton was en indien ja, welke jaargang. 
Het legendarische wijnjaar 1945 misschien, tegenwoordig de meest gezochte wijn voor liefhebbers. Of 
de wijn uit 1953 die bekend staat als het beste jaar van het kasteel. 
De baron hief zijn stem aan en begon te vertellen. 
De mooiste fles van mijn leven?  Dat weet ik nog heel precies, of het gisteren geweest was, terwijl het 
toch in mijn wilde jeugdjaren is gebeurd!  
Ik was verliefd en met mijn toenmalige vriendin hadden we besloten met de sportwagen te gaan rijden 
en dan ergens picknicken.  
Ze reed met haar fiets naar het dorp om stokbrood, kaas en vlees te halen. Ik pakte een wollen deken, 
een kurkentrekker, 2 glazen en ging naar de kelder voor een mooie fles wijn.  
Daarna reden we naar een geschikte plek in de buurt  van het dorp Pauillac. 
Aangekomen op een  leuk plekje spreidde  ik de deken onder een boom uit. Mijn vriendin bereide de 
stokbroodjes met heerlijk dun gesneden kaas.  
Ik opende de fles en schonk de kostelijke wijn in de glazen. 



Streekbode 
11  maart  2010 

 
 
 

 
 

14

Zo aten we, dronken we met genot en kusten elkaar steeds vaker en heftiger.  Enz. enz. {hij 
knipoogde} – als u begrijpt wat ik bedoel met enz. enz.!! 
Iedereen aan tafel  wachtte op de rest van het verhaal. 
Maar de baron maakte geen aanstalten verder te vertellen.  
De jonge ongeduldige journalist melde zich weer, “maar meneer de baron, u bent vergeten ons te 
vertellen welke wijn dat was?” 
Iedereen hing aan zijn lippen van de eigenaar van Mouton.  
En weer knipoogde hij.       
“Welke wijn? Dat weet ik jammer genoeg niet meer – maar het was de mooiste fles van mijn leven!” 
 
Vineuze groet. Rien.  
 
 
 
 
WORDT U POLITIEVRIJWILLIGER? 
 
Politie Drenthe zoekt naar mensen die vrijwilliger bij de politie 
willen worden. Door natuurlijk verloop en doorstroom naar de 
beroepspolitie zijn er vooral in het zuiden van de provincie 
Drenthe momenteel te weinig oproepkrachten die ingeschakeld 
kunnen worden bij calamiteiten en evenementen. 
 
Net als de brandweer en het leger laat ook de politie zich ondersteunen door vrijwilligers. Het gaat om 
mensen die naast hun reguliere werk minimaal 160 uur per jaar als volwaardige politieagent kunnen 
worden ingezet.  
De Drentse politie telt momenteel veertig vrijwilligers. Dat waren er drie jaar geleden nog vijfenzestig. 
Met name door vergrijzing neemt het aantal vrijwilligers snel af. "We zitten in het zuiden van Drenthe 
momenteel aan een ondergrens", zegt vrijwilligerscoördinator Henk Barendsen. "Met name in Meppel 
en Emmen is de groep erg klein. We hebben daar nog maar vier vrijwilligers. De kosten van 
begeleiding worden daardoor in verhouding te hoog." 
 
Voordat dat de vrijwilligers aan de slag kunnen als agent krijgen ze een pittige opleiding die drie jaar 
duurt. De beloning is 6,57 euro bruto per uur, een reiskostenvergoeding en een goede verzekering. 
De eisen zijn net zo streng als bij de beroepspolitie. "Ze mogen wel een overtreding hebben begaan, 
maar geen zware misdrijven. We zoeken eigenlijk mensen met een onbesproken gedrag." 
Is politievrijwilliger iets voor u? Kijkt u op de site voor meer informatie: www.kombijdepolitie.nl/drenthe. 
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ZORGBOERDRIJ “DE HOOIMIJT” 
 
Na een lange voorbereidingsperiode, aanpassingen in en rondom onze boerderij aan 
Emmerhoutstraat 22 te Weerdinge is het zover dat wij begin mei ouderen dagzorg gaan bieden. 
Voor wie: 
De zorg op de hooimijt is bedoeld voor 55+ers die: 
*een matige geestelijke en/of lichamelijke beperking hebben. 
*veel alleen zijn en/of behoefte hebben aan sociale contacten. 
*op de wachtlijst staan voor een woonzorgcentrum of verpleeghuis. 
*van dieren en de natuur houden. 
Door met kleine groepen te werken kan er tegemoet gekomen worden aan de persoonlijke wensen 
van de bezoekers. Wij hebben plaats voor 6 tot 8 personen per dag. 
De Hooimijt biedt u: 
*een professioneel team van een verpleegkundige, activiteitenbegeleidsters, stagiaires sociaal 
pedagogisch werk en vrijwilligers. 
*een rustiek boerenerf met moestuin en een oude appelgaard een pluk geurtuin (bessen & bloemen). 
*dierbare kameraden; o.a. ezeltjes, pony's, paarden, minivarkens, honden, poezen en kippen. 
*een gezellige ruime woonkamer met het zicht op tuin en stallen. 
*een zelf gekookte warme maaltijd met ingrediënten uit eigen moestuin. 
Wij zullen u tal van activiteiten aanbieden. Voorop staat een begripvolle begeleiding in een 
ongedwongen sfeer. We streven ernaar uw zelfredzaamheid te bevorderen of deze zolang mogelijk te 
behouden. 
Financieel:  
Aan dagzorg zijn kosten verbonden. Bij het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) kunt u een indicatie 
voor ondersteunende en of activerende begeleiding aanvragen. 
Informatie over dagzorg in het algemeen en de indicatie ondersteunende en/of activerende 
begeleiding kunt u krijgen bij uw huisarts, geriatrisch arts, het maatschappelijk werk of stichting welzijn 
ouderen van uw gemeente (ouderenloket). 
Informatie over de Hooimijt: 
Emmerhoutstraat 22 
7814xv Emmen (Weerdinge) 
Openingstijden: 
dinsdag     9.30 tot 16.00 uur 
woensdag  9.30 tot 16.00 uur 
donderdag 9.30 tot 16.00 uur 
Contact: 
Sienie Fischer Elferink 
M:06 21956300 
T:0591 621179 
Website: www.zorgboerderijdehooimijt.nl 
email: sienie_elferink@hotmail.com  
U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen of  "De Hooimijt" is wat u zoekt. Bent u 
niet in de gelegenheid langs te komen dan kan iemand van ons team bij u op bezoek gaan om u alle 
informatie te verstrekken. 
Zaterdag 10 april houden wij een open dag van 11.00 tot 16.00 uur.



Streekbode 
11  maart  2010 

 
 
 

 
 

16

BEDANKT!   BEDANKT!   BEDANKT! 
 

Namens de carnavalsvereniging club spinhakkers willen we de sponsors hartelijk bedanken 
voor hun bijdrage die ze ons hebben geschonken!.. 

 
 

• Spar Stevens 
• Woninginrichting Wachtmeester 

• E. Oosterhof 
• Tieks Tweewielers 

• Pals Fietsen 
• Slagerij Dijkstra 
• Slagerij Meems 
• Cafetaria Prinsen 

• Vis & Snacks t Mondje 
• Tramhalte 

• Loonbedrijf Groenwold 
• Betonboringen Jeroen Hoijtingh 

• Schildersbedrijf Ter Veen 
• Sietse Kiewiet 
• Arjan Broekman 

• Autobedrijf Tjeerdsma 
• Remmont montage 

• Pedicuresalon  J. Super 
• Kamerling Garage 

• Wolters Keuken/Badkamer 
• Mama Mia 

• H. Fuhler ( Viper )  
• A. Meyer ( kinderopvang calimero ) 

• Administratiekantoor Greven 
• Schrik dakbedekkingen 

• Siete van dijken 
 
 
 

Ook willen we Henk en Nina Duursma heel erg bedanken dat we daar konden bouwen. 
 
 

 
Bedankt iedereen! 

 
Groetjes de carnavalsvereniging: 

Club Spinhakkers 
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