
De Streekbode  -  14 januari  2015 
 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

                                              Jaargang 30                                                 Nummer: 10      14  januari  2015 

 

 

 

MONDENZORG(T) DOET HET GOED 

Mondenzorg(t), nu de Stichting Dorpenzorg doet het goed. De professionals van het sociaal 

gebiedsteam geven aan dat onze manier van de nieuwe zorg en hulpverlening werkt voor de ruim 

13.000 inwoners van onze 6 dorpen. Uniek is dat alle professionele instanties in het project (meer 

dan 85) worden aangestuurd door de vrijwillige beheerders van de Noaberhuuzn. Ook is het geheel 

volledig opgezet door vrijwilligers. Uniek in Nederland en het draait als een trein. We zijn er trots op 

dat we dit hebben kunnen bereiken door de intensieve samenwerking van de 6 dorpsverenigingen 

verenigd in het Mondenplatform.  

 

Door de inzet van iedere dorpsvereniging hebben we dit kunnen smeden. Een opzet waar iedereen 

bij aan kan sluiten die dat wil binnen en buiten de Monden, omdat de kern is dat de inwoner centraal 

staat. De stichting heeft tot doel (naast het continueren van de huidige zorg, hulp en 

ondersteuningsvragen vanuit de inwoners) door te zetten tot een gebiedscooperatie die de zorg, 

hulp en ondersteuning tot kernactiviteit in het oog houdt. Wij zijn nu al uniek in Nederland qua 

omvang van het verzorgingsgebied, mee participerende professionele partijen en vrijwilligers en voor 

wat betreft de open opzet waardoor een ieder die mee wil doen mee kan doen en haar of zijn eigen 

programma kan draaien onder de ondersteuning vanuit Dorpenzorg.  

 

Zoals  zorgverzekering heeft gezegd, is Dorpenzorg (Mondenzorg(t) het schoolvoorbeeld van hoe het 

in Nederland zou moeten naar de toekomst toe voor wat betreft de zorg. 

 

Het stichtingsbestuur en haar raad van commissarissen zullen nu de schouders er gezamenlijk onder 

zetten om tot de gewenste gebiedscoöperatie te komen. Ook dit zal gaan lukken wanneer we het 

NBV als leidraad blijven gebruiken en de onderlinge samenwerking vasthouden. Het wordt nu zaak 

om de bekendheid van dit project van alle kanten te gaan promoten onder de inwoners, zodat ook zij 

weten dat ze zelf een stevige vinger in de pap kunnen hebben voor wat betreft hun eigen zorg, hulp 

en ondersteuningsvragen. 

 

Het bewijs dat het kan ligt er. 

 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: 

18 januari 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

25 januari 

Plaats: Het Anker 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

  Heilig Avondmaal 

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

18 januari 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Panneman 

Gastendienst 

25 januari 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Schipper  

 

 

 

 

RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR SENIOREN EN ANDERE CHAUFFEURS 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun 

rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur van 30 januari in 

Cultureel Centrum 'De Marke', Statenweg 107. 

Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring en € 50,00 voor chauffeurs met 

rijbewijs C/D/E. 

Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het 

landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 

23 23 300.  
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TURNSTERS AMICITIA WEDEROM IN DE PRIJZEN 

Zaterdag 13 december stond de tweede wedstrijd van het seizoen op 

het programma. Om 8 uur stonden Marissa, Emma, Amy, Nienke, 

Annelie, Esther en Hieke klaar in de Hunsowhal in Tweede Exloërmond 

voor het eerste deel van de wedstrijddag. Voor onze jongste deelnemer, Marissa, was het de eerste 

keer dat zij deelnam aan een wedstrijd. Op de vloer liet zij een zeer goede oefening zien en ook op de 

andere onderdelen deed ze niet onder voor haar tegenstanders. Emma turnde een stabiele wedstrijd 

met zeer nette balkoefening. Op de sprong liet Nienke een fantastische handstandoverslag tot ruglig 

zien en op balk maakte ze een mooie handstand. Amy liet op de brug een goede borstwaartsom zien 

waarbij ze zich zonder af te zetten om de stok trok. Annelie turnde op de vloer een prachtige 

oefening op muziek met een handstandoverslag tot stand. Voor Hieke was het ook de eerste keer dat 

zij aan een wedstrijd deelnam. Op de balk 

turnde ze een goede oefening en op de brug liet 

ze ook een nette oefening zien. Esther deed als 

opsprong een moeilijke koprol op de balk, 

hierbij bleef ze netjes op de balk en op de brug 

deed ze een halve reus om de hoge legger en 

een salto af. Zo werd het eerste deel van de 

wedstrijddag afgesloten met een 2e plaats voor 

Emma, een 3e plaats voor Amy, een 1e plaats 

voor Nienke en na een foutje van de 

telcommissie bleek ook Annelie een 1e plaats te 

hebben! Om 10 uur startte het tweede deel van 

de wedstrijddag met Lana, Maike, Michelle en 

Marlies. Lana turnde op de sprong een zeer 

goede handstandoverslag tot ruglig, zo lukte 

deze tijdens de training nog niet vaak. Op de 

balk liet Maike een mooie oefening zien waarbij ze zelfs met de koprol op de balk bleef. Marlies deed 

een hele mooie brugoefening met een spreidondersprong van de hoge legger, een moeilijke 

afsprong. Michelle maakte op de balk een mooie handstand en viel hierbij niet van de balk. Het 

tweede deel van de wedstrijddag werd afgesloten met een 3e plaats voor Lana en een 3e plaats voor 

Marlies. Tijdens het laatste deel van de wedstrijddag kwamen Sanne, Kayleigh, Naomi en Melissa in 

actie. Sanne turnde een mooie wedstrijd waarbij ze uitblonk op de sprong met een 

handstandoverslag. Kayleigh turnde een strakke brugoefening en op de balk lukte haar afsprong ook. 

Naomi deed voor het eerst alleen op de brug een salto als afsprong. Melissa turnde ook een goede 

wedstrijd waarbij ook haar kip met halve draai aan de brug lukte. De wedstrijddag werd afgesloten 

met een 2e plaats voor Sanne, een 3e plaats voor Naomi en een 3e plaats voor Melissa. 

Het was weer een gezellige en geslaagde dag turnsters! Ook de juryleden weer heel erg bedankt voor 

jullie inzet!  

 

 

 Gymvereniging Amicitia wenst iedereen een sportief 2015 toe    
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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. 

 

 

SINDS 1 JANUARI IS DE ZORG IN NEDERLAND VERANDERD. 

De AWBZ bestaat niet meer en daarvoor in de plaats zijn nieuwe regels gekomen. Een van de 

belangrijkste veranderingen is de rol van de wijkverpleegkundige. Het is belangrijk dat mensen die 

zorg nodig hebben dat ook weten, want de wijkverpleegkundige is de nieuwe toegang tot de zorg. 

 

Op 1 januari is er veel veranderd in de zorg in Nederland. Een belangrijke verandering is de 

uitbreiding van het basispakket van de zorgverzekeringswet. De medische thuiszorg is opgenomen in 

het basispakket. Iedereen betaalt hiervoor via de maandelijkse premie aan de zorgverzekeraar. Voor 

deze zorg geldt géén eigen risico en géén eigen bijdrage. U betaalt dus niets extra. 

 

Een grote verandering is ook de nieuwe rol van de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige 

krijgt een centrale rol in de buurt en gaat ook de indicatie stellen van de zorg die iemand nodig heeft. 

Het lijkt weer een beetje op vroeger: de wijkverpleegkundige die de mensen in haar wijk kent, maar 

ook de huisartsen en andere aanbieders van zorg, zodat zij mensen met een vraag ook goed kan 

doorverwijzen.  

De afgelopen jaren hebben de verpleegkundigen en verzorgenden van Icare er hard aan gewerkt om 

klaar te zijn voor de hervormingen in de zorgsector. Door het werken met kleine wijkgerichte teams 

en deelname aan sociale wijkteams, heeft Icare goed op deze trend ingespeeld. Het wijkteam van 

Icare kent de gemeente, de wijken, buurten en dorpen. Ze kennen de organisaties die op het gebied 

van zorg en welzijn plaatselijk actief zijn en kunnen de klanten ook goed te kunnen doorverwijzen. 

 

Wijkverpleegkundige en indicatie 

Verpleging en verzorging worden vanaf 1 januari geregeld door de zorgverzekeraars en de 

wijkverpleegkundige bepaalt de indicatie voor de zorg die nodig is. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij 

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: 1 Gazelle herenfiets, 3 versnellingen € 

75,-. Brandhout € 20,- per m³. Tel. 0628 562 678. 
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het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of helpen met injecties. Deze 

(thuis)zorg heet nu “Wijkverpleging”. Voor informatie over hoe de wijkverpleegkundige u kan helpen 

om zelfstandig te kunnen blijven wonen, kunt u contact opnemen met het Icare wijkteam bij u in de 

buurt, via www.icare.nl of via 0900 8833. 

 

 

 

VERKEERSQUIZ 2015 

 
Informatie voor alle bedrijven, verenigingen, scholen en groepen uit Nieuw-Weerdinge, 

en omstreken. 

 

Evenals voorgaande jaren organiseert VVN afd. Nieuw-Weerdinge een verkeersquiz. 

Deze wordt gehouden op donderdag 19 februari 2015, om 20.00 uur in: 

Zaal Heegen. 

Adres:  Weerdingerkanaal N.Z.51, te Nieuw-Weerdinge. 

 

Deelname is mogelijk in groepen van 5 personen. U mag met meerdere groepen deelnemen. U 

kunt ook individueel meedoen. Er zijn weer geldprijzen beschikbaar en voor de 

groepswinnaar een wisselbeker. 

 

Toets uw kennis op verkeersgebied en als voordeel, u bent weer op de hoogte van de vele 

veranderingen. De quiz staat onder deskundige leiding van mevr. L. Berends-Jalving. 

(rijschoolhoudster in Nieuw-Weerdinge) 

 

Opgave graag voor dinsdag 17 februari 2015 bij: 

Dhr. R. Meursing (tel. 0591-522868) 

Mevr. H. Bolk-Schoonbeek (tel. 0591-521818) 

 
 
 
VVN Informatie: 
Scootmobielbestuurders kunnen een brochure kopen op de site van VVN: 
www.vvn.nl : ga naar tab webwinkel, dan rechtsboven webwinkel openklappen en 
op particulieren  klikken daarna aan de linkerzijde op senioren drukken.  

U kunt ook via de site van VVN afd. Nieuw-Weerdinge op de site van VVN komen: 
http://www.vvnnww.nl  
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KERST IN DE BADDE NIEUW WEERDINGE 

 

Zaterdag 20 december hebben we weer een hele 

gezellige kerstmaaltijd en kerstavond gehad in de 

Badde. 

Ondanks de vele afmeldingen wegens ziekte was de 

zaal toch goed gevuld. 

We begonnen om 17.30 uur met de maaltijd, die door 

de vrijwilligers van de Badde was bereid.  

Daar de keuken van de Badde aan de kleine kant is, 

werd er zelfs uitgeweken naar de biljartzaal. Dames, 

onze complimenten. 

Na de maaltijd kwam de koffie op tafel en begon “Duo Complet” met een avondprogramma, dat 

natuurlijk in het teken stond van de kerst. 

Het was een zeer geslaagde dag en iedereen ging, na elkaar fijne feestdagen te hebben gewenst met 

een glimlach naar huis. 

 

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 

2015 toe. 

 

                     Het bestuur en vrijwilligers van de    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


