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                                              Jaargang 31                                              Nummer: 19          19 mei  2016 

 

 

UITNODIGING  

 

 

WERKGROEP DORPSOVERLEG NIEUW-WEERDINGE 

 

EVEN VOORSTELLEN:  

Nieuwe buurtwerker Sedna gebied “De Monden”:  

Mijn naam is Erik van der Heide, ik ben vanaf 1 mei 2016 in 

dienst van  welzijnsorganisatie Sedna, als buurtwerker in het 

gebied De Monden.  

 

Als buurtwerker probeer ik in het gebied De Monden, een 

bijdrage  te leveren aan de sociale kwaliteit in de 

samenleving.  Ik ga de samenwerking zoeken in de 

verschillende dorpen om  

zo vroegtijdige vragen en/of signalen op te pakken.  

Daarnaast probeer ik de schakel te zijn tussen bijvoorbeeld 

wijk- en dorpsbewoners, gezondheidszorg en de 

maatschappelijke organisaties.  

 

Tot 1 juli 2016 zijn mijn werkdagen maandag en dinsdag. Na 1 juli 2016 ben ik maandag tot en met 

vrijdag aan het werk op wisselende tijden. U kunt me bereiken op 

e.heide@welzijnorganisatiesedna.nl of 06-83015713.  

Mocht ik geen gehoor geven dan kunt u bellen met 0591-680800 of via 

demonden@welzijngroepsedna.nl 

 

 

CEES BIJL voorgedragen als gedeputeerde provincie Drenthe 

 

De Partij van de Arbeid Drenthe heeft bekendgemaakt Cees Bijl voor te dragen als opvolger van Ard 

van der Tuuk. Als Provinciale Staten, in een nog te plannen vergadering, instemt met deze 

voordracht, zal Cees Bijl zitting nemen in het college van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Drenthe. Dat betekent ook dat hij na ruim 15 jaar afscheid neemt als burgemeester van de 

Gemeente Emmen. 

 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 
Ginie de Vries   521365   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: 

22 mei 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:      9.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

29 mei 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:      9.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

22 mei 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. de Nooijer 

   

29 mei 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Alkema 

  Jeugddienst 

 

 

 

 

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.  

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 
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ONTDEK HET PLEKJE  

De foto in Streekbode nr. 18 is een deel van het standbeeld 

“De Landbouwer”. Jolanda Veldman heeft het goed gezien. 

Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres 

streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal n.z. 122, 

tel:0591-522091. De oplossing wordt bekend gemaakt in de 

volgende Streekbode.    

 

Waar is deze foto gemaakt? 

 

 

Nog steeds vrijwilligers gezocht voor Jeugdsoos de Badde! 

Voor het draaien van de soos zijn we hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. We willen er graag voor 

zorgen, dat de soos de 4 avonden per week en de vrijdagmiddag geopend blijft. Om dit te kunnen 

blijven doen zijn we echt nieuwe vrijwilligers nodig.  

 

Ben jij 18 jaar of ouder? En heb je affiniteit met jongeren. En zou je minimaal 1x keer in de twee 

weken een avond beschikbaar zijn, zou dat al super zijn en kun je ons team komen versterken! Als je 

vaker beschikbaar bent is dat natuurlijk ook prima!  

 

Openingstijden 

maandag tot en met donderdag van 19:00 – 21:30 uur 

vrijdagmiddag van 14:30 – 16:30 uur 

 

Op de doordeweekse avonden wordt de soos eerder gesloten als er na 20:00 uur weinig tot geen 

jongeren in de soos aanwezig zijn, het kan dus zijn dat de soos eerder gesloten is dan de officiële 

openingstijden.  

 

Wilt u meer weten of het worden van vrijwilliger bij de Jeugdsoos dan kun je contact opnemen: 

Kim de Vries, Jongerenwerk Stichting Dorpenzorg 

06-30234011 of via Jeugd@dorpenzorg.nl 

 

 

PROJECT RWANDA 

Beste buurtgenoten, 

 

Graag wil ik mijzelf even aan u voorstellen en vertellen over het project waaraan ik deze zomer aan 

mee mag werken. 

Mijn naam is Anoeska Kruize, onlangs heb ik de leeftijd van 16 jaar mogen bereiken en ik woon 

samen met mijn ouders sinds eind mei vorig jaar aan de Tramwijk 55 in Nieuw-Weerdinge. 

Sommigen van u kunnen mij regelmatig hebben gezien, omdat ik bij u de weekkranten bezorg. 

Maar genoeg over mijzelf, het prachtige project waar we aan werken is veel belangrijker. 
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Wie zijn we: 

Wij zijn een groep enthousiaste jonge mensen, die vanuit de Vrije Baptisten Gemeente (VBE) deze 

zomer af willen reizen naar Rwanda, een land waar ruim 60% van de mensen in armoede leeft, om in 

twee weken aan een aantal projecten mee te gaan werken en deze (financieel) te ondersteunen. 

We gaan met 10 personen en we hopen veel mensen te mogen ontmoeten en deze ook de hulp te 

kunnen bieden, die ze nodig hebben. 

 

De projecten: 

Stichting “Do something”;  Dit is een non-profit organisatie, die zich inzet voor prostituees en ex-

prostituees en hun kinderen, zij helpen de vrouwen, wanneer ze uit de prostitutie willen stappen. 

Ook vangt deze organisatie hun kinderen op en zorgt ter plaatse voor goed onderwijs, om zodoende 

de negatieve cirkel waar ze vaak in zitten, te doorbreken en zo te proberen een goede toekomst te 

creëren voor deze kinderen. 

Naast het lesprogramma, waar we aan meewerken zullen we ook in duo’s gekoppeld worden aan 

gezinnen in de armste wijken van de stad Kigali, waar we aan den lijve zullen ervaren, wat het 

betekend om elders water te moeten halen, leven in een krot, koken op een vuurtje, enz, enz. 

 

Solace Ministries; Deze organisatie zet zich in voor de weduwen en wezen van de genocide van 1994. 

Zoals velen van u wel zullen weten, is Rwanda in de vorige eeuw een land geweest met veel 

problemen, waarin het jaar 1994 het dieptepunt was, in dit jaar werd er een staatsgreep gepleegd en 

zijn er in 3 maanden tijd tussen de 500.000 en 1.000.000 mensen vermoord. 

Hierdoor zijn veel mensen weduwe of wees geworden. Solace Ministries probeert deze mensen op te 

vangen om ze te troosten en te verzorgen zoals normaal de familie zou doen. 

Hier zullen we een paar dagen meewerken aan kleinschalige landbouwprojecten en we zullen de 

gelegenheid krijgen om te spreken met jongeren, die deze verschrikkelijke genocide hebben 

meegemaakt, om zo een klein inkijkje te krijgen in de pijn en het verdriet wat deze mensen met zich 

mee moeten dragen. 

 

Compassion; Dit is een organisatie die gelooft dat armoede te verslaan is. Dit door te beginnen bij 

kinderen en daar de cirkel van armoede te doorbreken en ze een kans te geven op een betere 

toekomst. 

Kind sponsoring is een van de belangrijkste middelen waarmee Compassion werkt. 

De jeugdgroep van de VBE (Promission) sponsort al een hele tijd twee kinderen van deze organisatie 

en hebben door middel van briefwisseling contact met Amina en Oscar. 

Het zal u dan ook niet verbazen, dat we erg uitzien naar het moment dat we deze kinderen zullen 

mogen ontmoeten en in armen mogen sluiten, we hopen hen zoveel liefde te mogen geven, dat ze 

daarmee weer de moed zullen hebben voor de komende tijd. 

Naast dit hoogtepunt in deze reis zullen we natuurlijk ook hier in andere projecten aan het werk 

gaan. 
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In ons “rijke” Nederland kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen, wat het is om in armoede te 

moeten leven, we willen dit met eigen ogen gaan zien en er samen iets aan proberen te doen. 

Dat we in deze twee weken niet zo veel kunnen doen, dat weten we maar we hopen toch de 

bekende druppel op de gloeiende plaat te mogen zijn, want heel veel druppels laten een plaat wel 

degelijk afkoelen. 

Om dit project te doen slagen en zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen wil ik u vragen of u ons 

zou willen helpen door ons te steunen. Een kleine bijdrage, kan in dit land al zoveel betekenen. 

 

Bent u door het bovenstaande geraakt en wilt u ons helpen te helpen, dan kunt u dat doen door 

overmaking van een gift op rekeningnummer NL82 INGB 0007 3619 11 t.n.v. Project Rwanda 

 

 

MONDEN ZAALVOETBALTOERNOOI WEER EEN GROOT SUCCES! 

 

Woensdag 4 mei was alweer de zoveelste editie van het Monden 

zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd van 12 t/m 23 jaar uit de Monden. 

Maarliefst 12 teams van maximaal 7 spelers hadden zich hiervoor 

opgegeven. Zoveel aanmeldingen heeft de organisatie nog nooit 

gehad! Iedereen heeft minimaal 5 wedstrijden gespeeld en de teams 

hebben elkaar zelf gefloten.  

 

Het was een erg geslaagde 

middag, waarin de jeugd leuk gevoetbald heeft, maar nog 

belangrijker, op een hele sportieve manier met elkaar om ging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteindelijk is FC De Kloeckhalzen als 

winnaar uit de bus gekomen! Nogmaals 

gefeliciteerd!  

 

Komend najaar gaan we weer een 

vervolg aan het zaalvoetbaltoernooi 

geven!  
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BILJARTNIEUWS  

De competitie van 2015/2016 zit er op. Ons eerste team is als 7e geëindigd met 2006 punten. Het 

tweede team is als 10e geëindigd met 1805 punten. Wel kwam ons tweede team door de derde 

ronde van de  

beker en moesten op 22 april in Veendam om de laatste 4 plaatsen strijden. Daar werd door 

iedereen met 2-2 gespeeld, maar ons tweede team en BC2000 gingen om de 1ste plaats strijden, 

omdat zij een beter puntensaldo hadden. Ons tweede team, wist alle 4 partijen te winnen dus de 

grote WISSELBOKAAL ging mee naar NIEUW-WEERDINGE . 

Ons tweede team kreeg nog een compliment van de voorzitter van O.B.V., 

omdat zij voor het eerste jaar mee doen en dan al de bekerfinale wisten te winnen. PROFICIAT 

HEREN ook namens alle leden van biljartgroep DE BADDE.  

 

Ook onze topman Jan Aay, werd in Doetinchem 1ste bij de Gewestelijke kampioenschappen en moet 

nu op 7 juni in het Zuid-Hollandse LANGERAAR om het Nederlandse Kampioenschap spelen, wij 

willen hem vanaf deze plaats veel succes toe wensen. 

Namens de biljartgroep DE BADDE 
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POD Sport Nieuw-Weerdinge Positief Opgroeien in de Drentse Sportvereniging  

 

 Jeugdleden die plezier hebben in hun sport, zich goed voelen in de groep en ondersteund worden 

door gekwalificeerde, enthousiaste vrijwilligers. Dat is het doel van Positief Opgroeien in de Drentse 

Sportvereniging, ofwel POD Sport. 

 

POD Sport is een aanpak – een manier van doen. De aanpak helpt om positief gedrag bij kinderen te 

stimuleren en een positief klimaat binnen de vereniging te realiseren. Positief Opgroeien Drenthe 

(POD) is een aanpak waar scholen, jeugd- en jongerenwerk/ buurtwerk, het CJG, welzijn en 

zorginstellingen in Drenthe al mee werken. Samen met ouders zorgen we ervoor dat kinderen in een 

veilige, stimulerende omgeving kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Ook 

sportverenigingen horen hierbij; vaak brengt een kind er veel tijd door. Daarom hebben we de 

principes van POD vertaald naar een aanpak voor de sportverenigingen. Met POD Sport spreken we 

in de omgeving van het kind één taal, ook binnen de sportclub! 

 

 

Het effect van POD Sport 

Het toepassen van de principes zorgt vooral voor een verbeterde sfeer bij de leden, vrijwilligers en 

ouders. Daarnaast heeft het de volgende voordelen:  

• Voor het kind en de ouder | Meer plezier, gemotiveerder, talentontwikkeling, hulp bij 

eventuele problemen  

• Voor de vereniging | een goede naam, verbeterde sfeer, minder uitval van leden, ouders en 

vrijwilligers meer betrokken   

• Voor de trainers/ coaches en andere vrijwilligers | meer rust in de groep, verbeterde 

trainingen, professionele hulp bij problemen, korte lijnen 

 

Werken met POD Sport 

De aanpak is ontwikkeld voor en te leren door alle vrijwilligers binnen de Sportvereniging. Denk 

hierbij aan de bestuursleden, trainers en coaches en andere vrijwilligers. Ouders hebben eveneens 

een belangrijke rol.  

 

Uitgangspunten POD voor sportverenigingen 

We werken binnen POD Sport met een aantal uitgangspunten: Veilig en actief, Positieve 

ondersteuning, Discipline, Realistische verwachtingen & Goed voor jezelf zorgen 

 

POD in Nieuw-Weerdinge. 

De afgelopen periode zijn er met alle besturen en/of andere betrokkenen van de verenigingen in het 

dorp één of meerdere gesprekken gevoerd om de mogelijkheden van POD Sport in Nieuw-Weerdinge 

uit te diepen.  
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Vanuit deze gesprekken hebben de verenigingen bepaalt welke onderwerpen interessant zijn om zich 

verder in te verdiepen. Op deze onderwerpen worden nu voor alle belangstellenden 

‘trainingsavonden’ georganiseerd voor bestuursleden, trainers, leiders, vrijwilligers en 

geïnteresseerde ouders.  

 

Alle trainingsavonden zullen plaats vinden in MFC de Badde te Nieuw-Weerdinge. Het adres is eerste 

kruisdiep o.z. 9.  

Deelname aan de trainingsavonden is natuurlijk kosteloos voor alle geïnteresseerden vanuit de 

verenigingen.. Voor koffie/thee en wat lekkers wordt gezorgd.  

 

De trainingsavonden 

1. Training financiën POD Sport 

Hoe ga je als vrijwilliger om met signalen m.b.t. financiële problemen bij leden? Wat kun je voor deze 

gezinnen betekenen? Wat kun je als ouder doen als je geen financiële middelen hebt om je kind te 

kunnen laten sporten? 

 

Wanneer: 

Donderdag 19 mei vanaf 19:30 uur 

 

Wordt gegeven door: 

William Kievit, Welzijngroep Sedna vrijwilligers van Stichting Knip  

 

2. Training POD Sport & Positief Coachen 

Waar staat POD Sport precies voor. Hoe kun je als vrijwilliger op een positieve manier coachen? Hoe 

kun je bijdragen aan een positief sportklimaat binnen de vereniging.   

 

Wanneer: maandag 23 mei vanaf 19:30 uur 

Wordt gegeven door: Anne Prins, Positief Coachen 

 

3. Training Werving & Jeugdbeleid 

Hoe kun je als vereniging nieuwe jeugdleden werven? Hoe zorg je voor een goed jeugdbeleid binnen 

je vereniging? 

 

Wanneer: maandag 30 mei vanaf 19:30 uur   

 

Wordt gegeven door: Anne Prins, Positief Coachen Mark Nicolai, Buurtsportcoach  

 

4. Trainingen Groepsdynamiek & Gedrag van jongeren 

Hoe ga je om met verschillende individuen in een groep? Hoe zorg je voor een goede sfeer in de 

groep? Hoe kun je omgaan met jongeren met gedragsproblematiek of ander specifiek gedrag.  

 

Wanneer: donderdag 9 juni vanaf 19:30 uur 
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Wordt gegeven door: Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. (nog te bepalen)Borging van POD sport: 

Sportplatform 

Om het project POD Sport op een goede manier te borgen en om te blijven samen werken willen we 

graag een structureel overleg ontwikkelen met de verschillende sportverenigingen.  Dit noemen we 

het Sportplatform. Bedoeling is dat dit overleg eens per 3 maanden gaat plaatsvinden, de 

buurtsportcoach zal hiervoor het initiatief nemen. Er worden onderwerpen besproken die relevant 

zijn voor alle verenigingen. Met als doel dat verenigingen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen 

versterken en samen op kunnen trekken waar nodig. 

 

Opgeven voor één of meerdere trainingsavonden. 

Om een goed beeld te krijgen van het aantal mensen wat we kunnen verwachten op de 

trainingsavonden hebben we ervoor gekozen om met opgaven te werken. Om het laagdrempelig te 

houden kunt u zich heel simpel voor één of meerdere trainingsavonden opgeven.  

 

U kunt uw naam, de vereniging, eventueel met functie, en het nummer van de door uw gekozen 

trainingsavond(en) doorgeven via de onderstaande contactgegevens. Dit kan telefonisch, voicemail, 

whatsapp, sms of e-mail.  

 

Contactgegevens 

Joep Schuringa  06-13225924 

j.schuringa@welzijngroepsedna.nl 

 

Kim de Vries 06-30234011 

k.devries@welzijngroepseda.nl 

 

                   

 

 

 


