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Jarenlang is er een enthousiaste groep vrijwilligers 1x per 
maand actief geweest bij het Repair Café in het ASWA-
gebouw. Helaas heeft deze groep, mede door ziekte, moeten 
besluiten te stoppen. 
 
Gelukkig hebben zich inmiddels weer enkele nieuwe mensen aange-
meld om de diverse reparaties voor het Repair Café te verrichten. In 
de ruimte naast de wijkwinkel (zaal 4) kunt u tegen een vrijwillige 
bijdrage reparaties laten doen die u zelf niet kunt. 
 
De vrijwilligers zullen u uitleggen hoe de reparatie gaat en met een 
beetje geluk kunt u het de volgende keer zelf. Het is de bedoeling 
dus dat u aanwezig blijft tijdens de reparatie. Op maandagmiddag is 
het Repair Café aanwezig voor fietsen, rollators etc. Op dinsdagmid-
dag voor alle overige reparaties (klein elektrisch apparatuur, tele-
foons etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momenteel zijn we nog in gesprek met iemand die wellicht op de 
woensdagmiddag aanwezig wil zijn voor kledingherstel, knopen aan-
zetten etc. De tijden van het Repair Café zijn altijd van 13:00 tot 
16:00 uur. Dit alles onder het motto: Weggooien; mooi niet! 
 
Ons adres: ASWA-Welzijn 
Burgemeester Klauckelaan 16 
9902 KZ Appingedam 
T  : 0596 - 623315 
E  : info@aswa-welzijn.nl 
W : www.aswa-welzijn.nl 
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Een gezellige plek waar u:  

• mensen kunt ontmoeten  

• nieuwe contacten kunt op doen 

• samen activiteiten kunt onder- nemen 

• waar u plezier heeft met elkaar 

• elkaar kunt ondersteunen 

Activiteitenprogramma 

• 1  januari  Vakantie 

• 8  januari  Nieuwjaarsreceptie 

• 15 januari  Spelletjesochtend 

• 22 januari  Grunniger Ochtend met Tiny Veldman 

• 29 januari  Creatief aan de slag € 1,50 p.p. 

• 5  februari Cursus In Balans (valpreventie) (cursus bestaat uit 2 ochtenden ) 

• 12 februari Cursus In Balans             Aanmelding  is noodzakelijk 

• 19 februari T.v. programma’s uit de oude doos (Op Volle Toeren, Willem Ruis).  

• 26 februari Creatief aan de slag €1,50 p.p.  

• 4  maart  Muzikale ochtend 

• 11 maart  Spelletjes ochtend 

• 18 maart  Voorlichting ASWA activiteiten   

• 25 maart  Paasstukje maken  Kosten € 10,- p.p. aanmelding is noodzakelijk 

Deelname aan de activiteiten is gratis mits anders vermeld bij desbetreffende activiteit.  
 
Consumpties zijn voor eigen rekening. 
 
Wilt u meer informatie over de activiteiten? Wij staan u graag te woord in Het Ontmoetingshuis.  
 
Het Ontmoetingshuis is voor iedereen die zich wel eens eenzaam voelt en graag nieuwe mensen wil 
leren kennen. Het is ook de plek voor mensen met een vorm van geheugenverlies als ouderdoms-
vergeetachtigheid of lichte dementie, om samen met uw naaste of met andere bezoekers een     
gezellige ochtend te hebben. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier had uw advertentie kunnen 
staan en kleur of zwart/wit 

 
Wilt u de volgende keer hier met uw 

advertentie staan. 
 

  BEL OF E-MAIL NAAR DE 
 
 
 
 
 
 

 T : 0596 - 623315 
 

 E : jongneis@aswa-welzijn.nl 
 

 I  : www.aswa-welzijn.nl 

  

  



Bridgen misschien iets voor U ? U wordt 
van harte uitgenodigd om een keer bij  
onze bridgeclub te komen kijken. 
 
Onze bridgeavonden zijn op dinsdagavond van 
18.45 tot 22.00 uur.  
 
Dit gebeurt zonder spanning en stress. 
De kosten zijn laag. 
 
Er wordt gespeeld bij de ASWA-Welzijn 
                  Burg. Klauckelaan 16 
                  9902 KZ Appingedam 
 
Wilt U meer informatie dan kunt U bellen met: 
Tel: 0596-614327 

JONG NEIS 5 

DE EETTAFEL 

Aanmelden en betalen kan tot: De VRIJDAG voor 
het eten bij het servicepunt in het ASWA-gebouw.  
Burg. Klauckelaan 16 
9902 KZ Appingedam 
T: 0596-626792 E: osp@aswa-welzijn.nl 

Samen genieten van een vers 
bereid 1-pansgerecht met een 
toetje na. 
 

Kosten € 4,50 p.p. 
 

Elke 3e woensdag van de maand 
om 12.30 uur. 
 

• 2020 

 

15 januari 
19 februari 
18 maart 
 

20 mei 
17 juni 
 

16 september 
21 oktober 
18 november  

De Eettafel 

Bridgeclub 
ASWA Appingedam 

“Mannen” middag 

Zoals elders in deze krant aangekondigd, is er iede-
re dinsdagmiddag het Repair café in zaal 4 (naast 
de wijkwinkel) in het ASWA gebouw. Op een leuke, 
gezellige en zinvolle wijze het repareren van allerlei 
producten die inwoners van Appingedam dan ko-
men brengen. Rondom dit gebeuren, komen steeds 
meer mannen langs, in elke leeftijdscategorie, om 
even te kijken, een praatje te maken of zelfs om 
even mee te helpen. 
 
Erg gezellig en ook belangrijk! We zien dat veel 
mannen geen zin hebben om zich aan te sluiten   
bij een activiteit maar wel behoefte hebben aan 
sociaal contact. De dinsdag middag is, zeker voor 
hen, dan ook een ideaal moment om naar het    
Repair Café te komen. Het is er gezellig, je kunt er 
nog iets van leren of actief meehelpen maar een 
tijdschrift lezen en een kop koffie drinken is ook 
mogelijk! Kom eens langs! We zijn er van 13:30 tot 
16:00 uur 



 

Hof van Daam 
 

Thee en koffieschenkerij 
Dijkstraat 57 

9901 AN Appingedam 
Tel: 0596 - 681859 

 

• Voor een heerlijke High Tea 

• Huisgemaakt gebak 

• Belegde broodjes 

• Cadeau artikelen 
 

Tevens verzorgen wij. 

• Catering High Tea 

• Catering Belegde broodjes 
 

Alles wordt binnen een straal van 25 
km thuis of op de zaak bezorgd. 

 
 
 
 
 
 

 
Hier had uw advertentie kunnen staan en kleur of 
zwart/wit. Wilt u de volgende keer hier met uw 
advertentie staan. 

 
 

  BEL OF E-MAIL NAAR DE 
 
 

T: 0596 - 623315 
 E: jongneis@aswa-welzijn.nl 

  

  

  



Vrijdag 13 december komt het dameskoor Opwier-
de II naar het ASWA gebouw om daar een prachtig 
mooi optreden te brengen. 
 
Gezien het voor de dames een ‘thuis optreden’ is 
en hun grote successen altijd, is de verwachting 
dat de kaartverkoop snel zal gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De avond zal om 20:00 uur beginnen in de grote 
zaal van het ASWA-gebouw.  
 
Kaarten zijn á € 4,00 p/stuk af te halen of te reser-
veren bij het ASWA-servicepunt, open van maan-
dag t/m vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur. Telefoon 
0596 - 626792 of e-mail osp@aswa-welzijn.nl  
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0596 623315 

 Dameskoor Opwierde II 
geeft optreden in ASWA-gebouw 

VOOR AL UW 

 
Wenskaarten      Kadoartikelen 
Lectuur          Krasloten 
Stadspostzegels   Boeken 
Postzegels       Staatsloten 
Telefoonkaarten   Tabak en Sigaren 
Lotto en Toto      Snoep 

 
U vindt ons in 

 
WINKELHART OVERDIEP 

 
CIGO OVERDIEP 
OVERDIEP 4 
9902 BX 
Appingedam 
Tel 0596 629741 

Dagelijks maken honderden mensen van allerlei 
leeftijden gebruik van het ASWA-gebouw aan de 
Burg. Klauckelaan te Appingedam. 
 
Deelname aan een activiteit, een vergadering bij-
wonen, aanwezig zijn bij een informatie bijeen-
komst…..ieder heeft zijn eigen reden. 
 
Bijna al deze mensen drinken een kopje koffie, thee 
of bestellen een consumptie. De vrijwilligers, actief 
in de horeca afdeling, zorgen voor al onze gasten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ASWA gebouw is veelal ’s morgens, ’s middags 
én ’s avonds open. Het buffetteam, de vrijwilligers 
van de ASWA-horeca afdeling, is tijdens de ope-
ningsuren altijd aanwezig. Dit team zorgt dan dat 
onze gasten voorzien worden van hun bestellingen.  
 
De mannen en vrouwen van het buffetteam krijgen 
het steeds drukker en zoeken daarom versterking 
van het team. Na een goede inwerkperiode krijgen 
de vrijwilligers indien wenselijk een vast dagdeel 
toegewezen.  
 
Bij extra drukte in het gebouw, ook in het week-
end, wordt tijdens de maandelijkse vergaderingen 
aan het team gevraagd wie een dagdeel extra wil 
werken. 
 
Een enigszins flexibele inzet is daarom noodzake-
lijk. 
 

• Voor informatie en aanmelding kunt u te-
recht bij: Jan Snoek, sociaal werker 

          ASWA-Welzijn 
          Tel: 0596 - 623315 
          E-mail: j.snoek@aswa-welzijn.nl   

Horeca afdeling ASWA-Welzijn  
zoekt versterking 

mailto:osp@aswa-welzijn.nl
mailto:j.snoek@aswa-welzijn.nl


T: 0596 - 623315 
E: jongneis@aswa-welzijn.nl 
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Uitvaartleider Eefting B.V. 
Internet : www.uitvaartverzorging-eefting.nl 
Tel : (0596) - 633049 dag en nacht bereikbaar 

Opgericht 1 januari 1922  
 

Wij verzorgen 
BEGRAFENISSEN en CREMATIES 

voor leden en niet-leden 

‘OPWIERDE’ 
UITVAART- EN CREMATIEVERENIGING 

 Penningmeester en Ledenadministratie. 
 Burgemeester Potter van Loonstraat 3 
 9902 NB Appingedam 
 Tel: (0596) - 622202 

 

 

DIERENWINKEL      HENGELSPORT 

 

“DE SCHUUR” 
 

ZUIDERLAAN 5 ZEERIJP TEL 06 53254292 
 

WEBSITE: www.dierenwinkeldeschuur.nl 
 

bezorgservice, pinnen mogelijk,  
aangepaste openingstijden: 

 
dinsdag t/m vrijdag 16.00 - 19.30 uur  

 
zaterdag 10.00 - 16.00 uur 

 
dealer van oa: 

Professionele voeding voor dieren 

ASWA-Welzijn 
Burgemeester Klauckelaan 16, 9902 KZ Appingedam 

T: 0596-623315 | E: repro@aswa-welzijn.nl | I: www.aswa-welzijn.nl 

 

Kopieercentrum 
Repro 

Het Kopieercentrum is al jarenlang een begrip in   
Appingedam en omstreken. 
 

Het Kopieercentrum de Repro is open van maandag  
t/m donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. 
 

Het Kopieercentrum de Repro kan uw partner zijn voor 
kopieerwerkwerk, of het nu gaat om het drukken van o.a.: 
 

 boekjes  

 brochures  

 briefpapier  

 flyers  

 folders  

 stageverslagen 

 visitekaartjes etc.  
 

Bij ons kunt u terecht voor al uw kopieerwerk, ook voor   
1 kopie!!!  
 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor informatie en/
of prijsopgave. Namens het reproteam hopen wij u      
binnenkort te mogen ontmoeten. 



 
Even stil staan 
 
De stille dagen komen eraan 

tijd om even stil te staan 

overdenken en bezinnen 

afsluiten of opnieuw beginnen 

wat te doen met wensen of dromen 

dingen die jou zijn overkomen 

laat ze zijn en laat ze achter 

de ergste worden zachter 

de mooiste krijgen een plaats in je hart 

maak ieder jaar een nieuwe start 

begin aan je oude of nieuwe dromen 

laat het leven op je af komen 

heb lief, bewonder en geniet 

meer dan dit leven heb je niet 

I. v. m. de feestdagen zijn er van 
 

zondag 22 december 2019  
 

t/m 
 

maandag 6 januari 2020 
 

geen uitstapjes. 
 

Namens alle medewerkers van de PlusBus wensen 
we u fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 
2020, en hopen u vanaf dinsdag 7 januari 2020 
weer te mogen begroeten tijdens één van de uit-
stapjes 

Gedicht….. Even stil staan 

Schuurverkoop 
Opwierde-Zuid 

 

Vrijwillige Bijdrage Jong Neis 2020 
 
Veel lezers van het blad Jong Neis hebben hun vrijwillige bijdrage 2019    
gedoneerd via bankrekening IBAN: NL55 RABO 0383 0044 38 t.n.v. de 
ASWA-Welzijn en onder vermelding van Jong Neis 2019 of afgedragen aan 
de ASWA-Welzijn - receptie. 
 
Mede dank zij al deze bijdragen blijft het mogelijk om deze 
krant uit te blijven geven op een manier zoals u van ons 
gewent bent. 
 
Ook voor het jaar 2020 hopen en vertrouwen 
wij er weer op dat u als lezer een vrijwillige 
bijdrage geeft om de krant financieel  
gezond te houden.  

Op zaterdag 14 december van 13.00 tot 17.00 
uur wordt er een schuurverkoop georgani-
seerd met bewoners vanuit de wijk Opwierde-
Zuid in Appingedam. 
  
Iedere bewoner uit Opwierde-Zuid kan deelnemen 
door spullen te verkopen vanuit de eigen schuur/
garage.  
 
Een mooie gelegenheid om spullen te verkopen die 
u niet meer nodig heeft of spullen waar u vanaf 
wilt. Wilt u als bewoner uit de wijk ook meedoen 
met de schuurverkoop en woont u in Opwierde-
Zuid?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan kunt u zich aanmelden via e-mail: 
m.v.norren@aswa-welzijn.nl met vermelding 
van uw naam, telefoonnummer en adres.  
 
Voor meer informatie of telefonisch aanmelden 
kunt u bellen naar 0596 623315 en vragen naar 
Maarten van Norren. 

PlusBus nieuws 

mailto:m.v.norren@aswa-welzijn.nl


  

  

Solwerderstraat 38 Appingedam 
Tel. 0596 - 622022 

Wij voeren in onze collectie 
 
Alberto, 
Piedro Bernat, 
Blue Willi’s, 
Brax, Clipper, 
Dalmine, 
Louis Feraud, 
Hatico, 
Haupt, 
Pierre Laffitte, 
Lagerfeld, 
Melka, Odermark, 
Strellson, Trapper. 

Maten: 44 t/m 60  ook kwart en lengte maten 

Mannenmode 

Handelskade West 28 
9934 AA Delfzijl 

 
Telefoon (0596) 61 54 54 
Telefax (0596) 61 37 26 
Internet: www.marne.nl 

E-mail: delfzijl@marne.nl 



Huurdersvereniging 
De Maren 

 
 
Appingedam, november 2019 
 
Beste mensen, 
 
Met deze brief informeren we 
jullie over veranderingen in 
het bestuur van onze huur-
dersvereniging. 

 

• Hard gewerkt, in een heel drukke tijd 
 
Er is door het bestuur de afgelopen jaren hard 
gewerkt om op allerlei onderwerpen de belangen 
van de huurders te behartigen. Bijvoorbeeld bij 
het maken van de prestatieafspraken met 
Woongroep Marenland en de verschillende ge-
meenten. 
 
Maar ook in het lastige dossier van schadeher-
stel en versterking. Moeilijke onderwerpen, 
waarvoor we steeds ons best hebben gedaan om 
er zo goed mogelijk voor alle huurders te zijn.  
 
Natuurlijk blijven deze onderwerpen de komen-
de jaren belangrijk en er komen ook weer nieu-
we uitdagingen op ons pad. Daar gaan we met 
veel energie aan werken. 

 

• Veranderingen in het bestuur. 
 

Martin Franken heeft na vele jaren van betrok-
ken inzet besloten om zich terug te trekken als 
voorzitter. Hij wil ruimte maken voor iemand 
anders die gaat meewerken aan de toekomstige 
inzet. 
 
We respecteren dat besluit van Martin en bedan-
ken hem enorm voor zijn inzet en enthousiasme 
om voor de belangen van de huurders op te ko-
men.  
 
Er waren vaak moeilijke onderwerpen en Martin 
voelde daar een hele grote betrokkenheid bij om 
er voor de huurders en hun belangen te zijn. We 
kijken terug op een intensieve en goede samen-
werking met elkaar. 

De andere bestuursleden blijven en zorgen er 
voor dat de komende tijd de prestatieafspraken 
met  gemeenten en Woongroep Marenland op 
een goede manier worden afgerond. We zoeken 
wel versterking van het bestuur 
 
Roelof Epping en Marian Doornbos treden in april 
2020 af en we willen heel graag een stevig en 
compleet bestuur houden. 
 

• Wie komt ons versterken? 
 

Wie lijkt het wat, om het bestuur te komen ver-
sterken?  We zoeken enthousiaste kandidaten 
die zich in hun vrije tijd willen inzetten voor de 
huurdersbelangen.  
 
Enthousiasme voor het onderwerp “wonen” is 
natuurlijk belangrijk, bestuurlijke ervaring is 
handig en in elk geval moet er voldoende tijd 
zijn voor deelname aan onze vergaderingen en 
activiteiten. 

 
Belangstelling? Dan gaan we graag in ge-
sprek. Stuur even een emailbericht met een 
kort briefje en contactgegevens naar: 
huurdersverenigingdemaren@gmail.com  

 
Roelof Epping en Marian Doornbos 

Oproep 
 
Wilt u ook hier een keer staan om uw club te 
promoten. E-mail dan een redactioneel stukje 
met foto (A4 grote) naar de redactie van Jong 
Neis E: jongneis@aswa-welzijn.nl 
 
Wilt u meer informatie dan kunt u contact 
opnemen met: Willy Koops   
 
 
 
 
 
ASWA-Welzijn 
Burgemeester Klauckelaan 16 
9902 KZ Appingedam 
T  : 0596 - 623315 
M : 06 - 55552373 
E  : w.koops@aswa-welzijn.nl 
W : www.aswa-welzijn.nl 
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Met het thema: ‘Op reis met ASWA-Airlines’ 
werd op 14 november jl. op donderdagavond 
de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden bij 
ASWA-Welzijn. Een feestelijke avond om de 
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor 
de Damster samenleving en omstreken.  
 
De uitnodiging, een ASWA-Airlines vliegticket, 
maakte duidelijk dat de reis via diverse landen 
richting het Midden Oosten en China zou gaan. 
ASWA-medewerkers en stagiaires van het Noorder-
poort vervulden de rol van het cabinepersoneel. 
Nadat de captain van deze vlucht iedereen welkom 
had geheten hielden   directeur, Nynke Walstra en 
voorzitter Peter Redeker van ASWA-Welzijn een 
toespraak voor de gasten.  
 
Tijdens de vliegreis was er een onverwachts optre-
den van de ‘Zangeres Zonder Naam’ met haar gro-
te hit “Mexico”. Om vervolgens verder te gaan met 
een Oosters optreden van dansgroep Vasara o.l.v. 
Tineke Rouw. Aansluitend werd er genoten van een 
heerlijk Oost-Aziatisch buffet. Aan het eind van de 
avond werden de jubilarissen in het zonnetje gezet 
door de voorzitter van ASWA-Welzijn. Dhr. K. Ro-
zeboom, mevr. A. Rozeboom en mevr. D. Zijlstra 
voor 12.5 jaar vrijwilligerswerk en mevr. B. Wolters 
voor maar liefst 25 jaar vrijwilligerswerk bij ASWA-
Welzijn. Zij ontvingen allen een oorkonde en een 
mooi boeket bloemen.  
 
De avond werd afgesloten met een kleine attentie 
en bij vertrek gaven de gasten te kennen dat ze 
hadden genoten van deze bijzondere ‘vlucht!’. 

Vrijwilligers ‘vliegen’ met 
ASWA-Welzijn 



De redactie van Jong Neis,  
wenst alle adverteerders, lezers en medewerkers 

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig nieuwjaar toe. 
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Vraag bij ons een vrijblijvende offerte aan 



Identiteitsbewijs (uit)lenen 
is strafbaar 

Mededeling 
Computerclubs ASWA-Welzijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

► Maandagmiddag  13.00 uur t/m 15.00 uur 
 

► Dinsdagmorgen   9.30 uur t/m 11.30 uur 
 

► Dinsdagmiddag   13.00 uur t/m 15.00 uur 
 

► Woensdagmorgen 9.30 uur t/m 11.30 uur 
 

► Woensdagmiddag 13.00 uur t/m 15.00 uur 
 

► Donderdagmorgen 9.30 uur t/m 11.30 uur 

ASWA-Welzijn 
Burgemeester Klauckelaan 16  
 

9902 KZ Appingedam 
 

T  : 0596 - 623315 
 

M  : 06 - 55552373 
 

E  : w.koops@aswa-welzijn.nl 
 

W : www.aswa-welzijn.nl 

Computerclub 

Typ de rode Facebook adres in uw browser en zoek de volgende Facebook pagina’s op. 
 
ASWA-Welzijn    www.facebook.com/aswawelzijnswerk 
 

PlusBus         www.facebook.com/plusbus.appingedam 
 

Kriebeldam      www.facebook.com/kriebeldam 
 

Jimmydal        www.facebook.com/jimmysappingedamdelfzijl 
 

Wijkwinkel       www.facebook.com/aswawijkwinkel 

Facebook pagina’s 
 
ASWA-Welzijn | PlusBus | Kriebeldam | Jimmydal | Wijkwinkel 

Vanwege de komende feestdagen Kerst & 
Oud en Nieuw zijn er geen computerclubs 
van maandag 23 december 2019 t/m zondag 
5 januari 2020. 
 
Op 6 januari 2020 a.s. starten we weer met 
de computerclubs.  
 
Uiteraard sta ik en mijn vrijwilligers dan 
weer voor u klaar. 
 

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 
 

Willy Koops & het vrijwilligersteam 

De gemeente wil jongeren die gebruik maken van 
een vals ID-bewijs of hun ID-bewijs uitlenen, erop 
wijzen dat dit grote gevolgen kan hebben. Je mag 
je ID, oftewel identiteitskaart, niet uitlenen aan  
iemand anders. Een ID-kaart is namelijk persoons-
gebonden. 
 
Kijk eens op de website www.eerlijkoverjeid.nl  
daar kom je verder mee. Daar kunnen ze u verder 
helpen op de juiste manier. 
 

Bron: Eerlijkoverjeid.nl 

WhatsApp voor computer 
gebruiken 

WhatsApp gebruiken met de uw computer muis en 
een toetsenbord. Dat kan als u de populaire berich-
ten-App via de computer gebruikt.  
 
Kijk eens op de website web.whatsapp.com en 
doe de volgende stappen.  
 

• Open WhatsApp op uw telefoon. 
 

• Tik op Menu of instellingen en selecteer Whats-
App Web. 

 

• Richt uw telefoon naar dit scherm om de code te 
scannen. 

 
Komt u er niet uit. Geen probleem kijk dan eerst op 
het filmpje wat op de website staat. 
 

Bron: whatsapp.com  

https://eerlijkoverjeid.nl/
https://eerlijkoverjeid.nl/


  

  



Dijkstraat 36,  9901 AT  Appingedam,  T: 0596 - 683075,  E: info@kuiperschoenen.nl  

Tuin- & Klussendienst Jaarlijkse uitvoeringen 
toneelvereniging Harmonie  

Steeds vaker komen er hulpvragen binnen bij 
ASWA welzijn. Hulpvragen die gaan over 
praktische ondersteuning bij zaken in en om 
het huis. De vragen komen van inwoners uit 
de Gemeente Appingedam die gezien hun 
leeftijd, lichamelijke conditie of financiële si-
tuatie niet in staat zijn deze klusjes te doen of 
te laten doen. 
 
ASWA-Welzijn wil iets doen met al deze aanvragen. 
Daarom hebben we een zogenaamde Tuin- & Klus-
sendienst opgezet.  
 
De tuin- & klussendienst bestaat uit een aantal en-
thousiaste vrijwilligers die kleine technische ver-
richtingen uitvoeren en klussen in de tuin kunnen 
doen. 
 
Veel voorkomende klusjes zijn o.a.: een lamp op-
hangen, repareren van de deurbel, een stekker re-
pareren, een schilderij ophangen, onkruid wieden, 
een heg knippen, plantjes poten, het verwijderen 
van bladeren enz. Daarnaast helpen ze in beperkte 
mate daar waar nodig tijdens verhuizingen. Alle 
werkzaamheden gedaan door de klussendienst ge-
schieden geheel op eigen risico. 
 
Voor deze service zal een kleine bijdrage worden 
gevraagd. Hoe hoog deze is, is voor een deel af-
hankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. Als 
richtlijn kan € 10,00 per uur genomen worden.  
 
Omdat er met regelmaat aanvragen binnenkomen, 
en we door de versterkingsoperatie nog veel meer 
vragen verwachten, zijn nog veel vrijwilligers wel-
kom bij de tuin en klussendienst. 
 
Voor deze groep vrijwilligers is een vrijwilligersver-
goeding van toepassing.  
 
Voor vragen rondom de tuin en klussendienst kunt 
u contact opnemen met Jan Snoek. Hij is sociaal 
werker bij ASWA-Welzijn. Telefoon 0596 - 623315 
of mail j.snoek@aswa-welzijn.nl  

In 2020 bestaat onze vereniging 120 jaar.  
Graag nodigen we jullie uit om dit samen met ons 
te gaan vieren.  
 
Dat gaan we doen met 
een prachtig humoristisch 
blijspel in drie bedrijven 
met als titel “koestukken 
7” wat is geschreven door 
Harm Dijkstra.  
 
Dit doen we drie keer namelijk op 31 januari,        
1 februari en 7 maart a.s. met live muziek in het 
ASWA-gebouw.  
 
Ons feestje begint om 20:00 uur. De zaal is 
open vanaf 19:00 uur 
 
Over de inhoud van het toneelstuk:  
 
De weduwe Anna Scholten woont met haar familie 
op Koestukken 7.  
 
Het kost Anna erg veel moeite om het gezin op  
orde te houden. Dat komt niet in de laatste plaats 
door haar ietwat onbenullige zoon Loek, en haar 
ijdele dochter Alida. Maar ook de ongetrouwde oom 
Hendrik en de zorg voor oma, die beide bij de fami-
lie inwonen, maken dat Anna het niet makkelijk 
heeft.  
 
Wijkverpleegster van der Zwil stuurt haar daarom 
op vakantie om even op verhaal te kunnen komen. 
De andere gezinsleden moeten in die periode de 
huishouding zelf draaiende zien te houden. Ze krij-
gen daarbij alle aandacht van een bemoeizuchtige 
buurvrouw en een nieuwsgierige postbode.  
 
Hoe ze zich hier uit redden kunt u zien in 
"Koestukken 7".  
  
Kaarten kunnen worden gereserveerd via onze 
website toneelverenigingharmonie.jouwweb.nl  
 
Kaarten kunnen ook worden verkregen bij de 
ASWA-Welzijn op 14 en 21 januari tussen 
18:45 en 19:15 op het adres Burgemeester 
Klauckelaan 16 9902 KZ Appingedam 
 
Kosten voor donateurs € 5,-  Niet donateurs € 7,50  

mailto:info@kuiperschoenen.nl


 

 

Sikkel 23 
9932 BD Delfzijl 
T : 0596 - 682994 
E : info@dejongvitaal.nl  
www.dejongvitaal.nl 

Altijd een scootmobiel 
die bij u past 
 
Onze scootmobiels brengen u overal. 
Wilt u naar het park, een boodschapje  
doen of op reis? Met een scootmobiel  
van De Jong Vitaal bent u altijd en overal  
mobiel. 
 
 
U heeft al een 
scootmobiel vanaf  € 790,- 

Veilig op weg met de 
juiste rollator 
 
Als u slecht ter been bent dan kan een 
rollator uitkomst bieden. 
Bij aanschaf is het verstandig om rekening te  
houden met uw lichamelijke conditie en uw 
persoonlijke wensen. 
Bij ons vindt u een ruime collectie 
rollators, voor korte en lange 
afstanden, voor binnen en buiten. 
 
 
Prijzen vanaf € 79,- 

Ontdek uw zelfstandigheid 
met onze hulpmiddelen 

Bij De Jong Vitaal kunt u terecht voor relax/ sta-op fauteuils in  
diverse maten, daarnaast bieden wij met het merk Fitform maatwerk 
aan. Het is mogelijk om uw fauteuil op de juiste zithoogte, zitdiepte 
en armleggerhoogte in te stellen 
 

U heeft al een relax/ sta-op fauteuil in leer vanaf  € 995,-. 

Heerlijk relaxen 
en makkelijk opstaan 

dinsdag t/m vrijdag 9:00 tot 12:00 - 13:15 tot 17:30 
zaterdag 9:30 tot 16:00 



De wijkwinkel in het ASWA-gebouw is een  
initiatief van het maatschappelijk activering-
project “De Inzet”.  
 
Vanuit de gedachte “weggooien, mooi niet”, werkt 
de wijkwinkel nauw samen met het Repair Café. 
Vanuit dezelfde gedachte verkopen ze streng gese-
lecteerde gebruikte kleding en ander aangeboden 
huisraad, gereedschap en prullaria. Alles netjes, 
heel, schoon, werkend en tegen zeer aantrekkelijke 
prijzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook is er een houtafdeling binnen “De Inzet” actief 
die mooie producten maken en in de wijkwinkel te 
koop zijn. Enkele streekproducten zoals jam, 
vruchtensap en siropen kunt u ook vinden in de 
wijkwinkel.  
 
De wijkwinkel werkt ook nauw samen met Noorder-
brug, ’s Heerenloo en Cosis. Product van deze    
organisaties zijn dan ook te vinden in de Wijkwin-
kel. Diverse producten zijn mooi verpakt voor een    
cadeau.  
 
Al met al is de wijkwinkel zeker de moeite waard 
om te bezoeken. Er is vast wel iets voor u  te vin-
den. Bij een aankoop steunt u ook nog eens het 
goede doel achter deze winkel, namelijk een zinvol-
le dagbesteding van zeer veel mensen. 
 

We zien u graag! 
 
Wijkwinkel-ASWA 
Burgemeester Klauckelaan 16 
9902 KZ Appingedam 
Tel: 0596 - 623316 
E-mail: wijkwinkel@aswa-welzijn.nl 
Facebook: facebook.com/aswawijkwinkel/ 

 
 

Wijkwinkel voor iedereen! Extra Kaart- en Spelmiddag 
tijdens de wintermaanden 

Een sociaal werker van ASWA-Welzijn kreeg 
de vraag van een groep mensen of er gedu-
rende de herfst- en wintermaanden niet     
wekelijks een extra kaart- en spelmiddag    
gehouden kan worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De mensen gaan niet zo vaak meer fietsen of er op 
een andere manier tussen uit en willen graag de 
sociale contacten onderhouden en de wintertijd op 
een leuke manier doorbrengen. 
 
In overleg is besloten om hiervoor zaal 7 in het 
ASWA-gebouw op de dinsdagmiddag te reserveren, 
mits en zolang de ruimte het toelaat.  
 
We gaan met deze activiteit beginnen op 3 decem-
ber. De middagen zullen beginnen om 13:30 uur en 
lopen door tot 16:30 uur.  
 
Opgave is niet nodig. Als men naar deze middag 
komt, zijn de kosten € 1,00 per middag.  
 
Onze vrijwillige contactpersoon, dhr. W. Bos, is de-
ze middagen aanwezig en zal de bijdragen ontvan-
gen en afdragen aan de ASWA.  
 
Deze bijdrage is voor het gebruik van de zaal. Vlak-
bij zaal 7 is een automaat waar bezoekers aan deze 
spelmiddagen tegen inworp van € 1,10 een kop 
koffie, thee of chocolademelk zelf kunnen afhalen. 
 
ASWA-Welzijn 
Burgemeester Klauckelaan 16 
9902 KZ Appingedam 
Tel: 0596 - 623316 
E-mail: info@aswa-welzijn.nl 

https://www.facebook.com/aswawijkwinkel/


Kent u dat? Een brief ontvangen of een formulier in 
moeten vullen, maar niet weten hoe u dat aan moet 
pakken? Vindt u de administratie moeilijk om bij te 
houden en op orde te houden? Dan kunt u aankloppen 
bij het Steunpunt Administratie.  
 

Bij het Steunpunt Administratie werken 17 enthousi-
aste vrijwilligers die in de gemeenten Appingedam, 
Delfzijl en Loppersum hulp bieden bij deze problemen. 
In Appingedam is er iedere week een spreekuur waar 
u zo binnen kunt lopen. Dit spreekuur wordt iedere 
dinsdag gehouden tussen half 11 en half 12 in het Ge-
zondheidscentrum Overdiep. 
 

De vrijwilligers zijn goed bekend met (gemeente-lijke) 
regelingen en zij kunnen samen met u kijken of u ge-
bruik maakt van alle voorzieningen die van toepassing 
zijn in uw situatie. Wanneer u bijvoorbeeld gegevens 
moet aanleveren bij een (over-heids) instantie en u 
twijfelt of u de juiste formulieren heeft verzameld, 
dan kunt u dit samen met een vrijwilliger op het 
spreekuur uitzoeken. 
 

Stichting Welzijn en Dienstverlening is Toeslagservice-
punt van de Belastingdienst en wij kunnen u helpen 
met het aanvragen, wijzigen en controleren van uw 
toeslagen.  
 

De vrijwilligers van het Steunpunt Administratie wor-
den begeleid door het Sociaal Raadsliedenwerk. Mocht 
u complexere vragen hebben die niet tijdens het 
spreekuur beantwoord kunnen worden, dan kunnen 
zij u gelijk doorverwijzen naar de Sociaal Raadsman. 
 

Hieronder Moufak Al-Sahrif in gesprek met een cliënt 
tijdens het spreekuur. 
 

Moufak is sinds een paar maanden werkzaam bij SWD 
en is bezig met zijn opleiding Sociaal Maatschappelij-
ke Dienstverlening. 
 
 

 

 
Stichting Welzijn en Dienstverlening  
Gezondheidscentrum Overdiep 
Postbus 248  
9930 AE Delfzijl 
0596 - 650 787 
www.s-w-d.nl 
info@s-w-d.nl  

Een nieuw bestaan opbouwen in een vreemd land is 
niet altijd even gemakkelijk. Je krijgt  te maken met 
een nieuwe taal, een andere cultuur en andere wet- 
en regelgeving. 
 

Nieuwkomers in ons land worden bij dit inburgeren 
geholpen door een klein team van professionals en 
veel vrijwilligers, zowel van autochtone als allochtone 
afkomst. Zij helpen de statushouders met  maat-
schappelijke begeleiding, spreekuren, taallessen, 
fietslessen en tal van andere activiteiten. Op deze ma-
nier wordt men gestimuleerd om te participeren in de 
samenleving en wegwijs gemaakt in de Nederlandse 
samenleving. Kortom. op weg geholpen om zelfstan-
dig in Nederland te kunnen leven. 
 

Inloopspreekuren 
Het Inloopspreekuur is een spreekuur waar statushou-
ders terecht kunnen voor informatie over praktische 
zaken. Er kunnen bijvoorbeeld vragen gesteld worden 
over brieven, formulieren of verblijfsvergunning. Dit 
spreekuur wordt in het Gezondheidscentrum Overdiep 
gehouden op de maandag en woensdag van 14:00 
uur tot 16:00 uur. 
 

Taallessen, fietslessen en overige activiteiten 
Het begrijpen en kunnen gebruiken van de Nederland-
se taal is essentieel om te kunnen integreren in de 
samenleving. Door vrijwilligers van SWD worden ver-
schillende activiteiten georganiseerd om aan de Ne-
derlandse taal te werken en meer te participeren in de 
maatschappij en ontmoeting tussen verschillende cul-
turen te bevorderen. SWD biedt de mogelijkheid om 
extra taalondersteuning te krijgen. Een vrijwilliger 
helpt bijvoorbeeld met huiswerk of met extra spreek-
oefeningen. In april 2020 wordt weer een fietscursus 
aangeboden. Statushouders krijgen dan theorie-en 
praktijklessen. Gedurende het hele jaar worden ook 
leuke activiteiten georganiseerd voor vrouwen. Dit 
jaar hebben we bijvoorbeeld een bezoek aan de bibli-
otheek en een rondvaart in Appingedam gehad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deelnemer worden? 
Bent u geïnteresseerd om mee te doen aan één of 
meerdere activiteiten die hierboven beschreven staan, 
dan kunt u contact opnemen met Andrea Molina via 
a.molina@s-w-d.nl 
 

Vrijwilliger worden? 
SWD is regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
die willen helpen bij de taal- en ontmoetingsactivitei-
ten. Bent u hierin geïnteresseerd? Neemt u dan con-
tact op met Andrea Molina via a.molina@s-w-d.nl. 
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Inburgering en Integratie 
(I&I) Appingedam 

Steunpunt Administratie en 
Sociaal Raadsliedenwerk 

http://www.s-w-d.nl
mailto:info@s-w-d.nl
mailto:a.molina@s-w-d.nl


De site zal u vragen om in te loggen. 
 
Voor meer informatie, bezoek eens de website: 
www.payinfo.nl 
 
 
 
 
 

 
Vodafone - T. Mobile - Tele2  

Telfort - KPN 
 
Heeft u (toch) nog vragen over uw mobiele betalin-
gen? Neem dan contact op met uw mobiele provi-
der of met de aanbieder van de mobiele dienst. 

Zal je net zien doe je een spelletje op je telefoon 
en nu betaal je er elke week of maand een hoog 
bedrag voor….. Hoe kom je daar vanaf. 
 
Deze site wordt verzorgd door uw mobiele provider 
en de Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten.  
 
Hier kunt u betalingen inzien die gedaan zijn via 
uw mobiele telefoon. Bovendien kan u lopende, 
mobiele abonnementen eenvoudig stoppen. Kies 
voor Inzien & Opzeggen om inzicht te krijgen in 
betalingen en voor het beheren van lopende abon-
nementen. 
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Vrijwilligersvacature: m/v 
Computerbegeleiding bij computerclub 

Binnen de ASWA-Welzijn zijn wij op zoek naar   
vrijwillig(st)ers voor het helpen bij de computerclub 
op de donderdagmorgen van 9.30 - 11.30 uur. De 
bedoeling is mensen met vragen te ondersteunen/
helpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat vragen wij van u als vrijwillig(st)er: 
 

• Affiniteit met het werken met senioren. 
 

• Goede communicatieve vaardigheden. 
 

• Zelfstandig- en samen kunnen werken. 
 

• Redelijk overweg kunnen met de computer/
laptop/tablet/mobiel/Mac/iPad/iPhone. 

 

• 1 dagdeel per week zich in willen zetten om de 
mensen te helpen met computervragen. 

 
Wat bieden wij: 
 

• Goede ondersteuning en begeleiding. 
 

• Vrijwilligersverzekering. 
 
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie 
over deze vrijwilligersfunctie, dan kunt u contact 
opnemen met: Willy Koops  
 
ASWA-Welzijn 
Burgemeester Klauckelaan 16 
9902 KZ Appingedam 
Tel: 0596 - 623315 
Mobiel: 06 - 55552373 
E-mail: w.koops@aswa-welzijn.nl 

Vraagelkaar!   

• Als u het leuk vindt om iets voor elkaar te doen.  
 

• Als u wat wilt weten, iets zoekt of iets wilt aan-
bieden  

 

Vraagelkaar is handig. En gratis. Voor u en voor 
iedereen in uw omgeving! Want op Vraagelkaar kun 
je elkaar – zonder enige verplichting – alles vragen 
én aanbieden: aan uw vrienden en/of bekenden 
van uw vereniging. Gewoon omdat u iets zoekt, wat 
u nodig heeft of omdat u het leuk vindt om iets 
voor een ander te doen. Zo kun je veel voor elkaar 
betekenen. Om u een paar voorbeelden te geven…  
 

Vraag…  
 

• U heeft een tuin, maar geen groene vingers, dus 
zoekt u mensen die het leuk vinden om te tuinie-
ren.  

 

• U vindt het fijn als u af en toe vrienden of be-
kenden kunt vragen om een boodschap te doen 
of medicijnen op te halen. Voor uw klaverjasver-
eniging zoekt u leden die die andere leden willen 
ophalen die zelf geen vervoer heeft.  

 

Aanbod…  
 

• U houdt van koken, dus bied u op Vraagelkaar 
uw culinaire kunsten aan uw buren of vrienden 
van de bridgeclub aan.  

 

• U vindt het leuk om te klussen, dus plaats uw 
hand- en spandiensten op de website voor fami-
lieleden en vrienden die verhuizen. U bent han-
dig met pc’s en internet, dus bied uw diensten 
op Vraagelkaar aan. Dat doet u aan uw vrien-
den. En als zij te weinig vragen hebben, kunt u 
onbekenden uit de brand helpen.  

 

Kortom, iedereen kan plezier hebben van 
Vraagelkaar!  
 

Vraag elkaar, gewoon doen!  
 
 
 
 
 
 

Activeer uw eigen netwerk en ga eens kijken: 
www.vraagelkaar.nl  

Inzicht & beheer  
van mobiele betalingen 
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     HELP IEMAND 
                    OP WEG 
 

Word maatje! 
 

Info ASWA-Welzijn: Annet Topelen 0596-

Als de dagen korter worden, de herfststormen 
woeden of sneeuw en ijzel de straten en stoepen 
onveilig maken, lezen en horen we in het nieuws: 
er zijn weer honderden mensen bij de eerste hulp 
terecht gekomen met botbreuken, kneuzingen en 
heupfracturen.  
 
Met name ouderen zijn daardoor langdurig gehan-
dicapt, met alle gevolgen van dien. Veel van deze 
ellende kan voorkomen worden door goed voorbe-
reid de deur uit te gaan. 
 
Wandelen of fietsen bij nat weer: 
  
Bij nat weer en zeker als de bladeren nog niet zijn 
opgeruimd, is een slippertje gauw gemaakt. Bent u 
niet zeker op de fiets, ga dan met de benenwagen 
of openbaar vervoer. Kiest u toch voor de fiets let 
dan op het volgende: 
 

• Zorg ervoor dat de banden een goed profiel 
hebben en goed opgepompt zijn. 

 

• Indien mogelijk zet uw zadel lager, zodat u 
goed met de voeten op de grond komt. 

 

• Hang beslist geen tassen aan het stuur, en pak 
uw fietstassen niet overvol. 

 

• Let op plekken, vooral in bochten, waar bla-
deren liggen en sta[ af als u zich niet zeker 
voelt. 

 
Gaat u te voet zorg dan voor schoeisel dat is aan-
gepast aan de natte omstandigheden. Draag bij 
voorkeur geen suède of nubuck schoenen of laar-
zen, aangezien deze het vocht gemakkelijker ab-
sorberen waardoor u sneller natte of koude voeten 
krijgt: dat veroorzaakt grotere instabiliteit waar-
door u sneller kunt vallen.  
 
Ook oneffen bestrating of stoepranden, drempels 
en opstapjes kunnen op straat aanleiding zijn voor 
een ernstige valpartij. Deze hoogteverschillen zijn 
soms slecht zichtbaar.  
 
Dat komt bijvoorbeeld door te weinig kleurverschil 
tussen de stoep en de straat, slechte verlichting of 
losse bladeren die de stoeprand bedekken. 
 
Als u dit soort gevaren op de straat of de stoep 
ontdekt, neem dan contact op met uw gemeente, 
zij gaan er iets aan doen. 

U kunt ongevallen op straat verder voorko-
men met behulp van de volgende tips: 
 

• Let goed op waar u uw voeten neerzet bij een 
afstapje en bij het oversteken van de straat.  

 

• Loop voorzichtig op trappen en gebruik altijd de 
trapleuning.  

 

• Let extra goed op bij het in- en uitstappen van 
de tram, bus trein of metro.  

 

• Als het glad is op straat, bijvoorbeeld door 
sneeuw en ijzel, loopt u een groot risico om    uit 
te glijden. Blijf binnen als het mogelijk is. Als u 
toch over straat gaat, trek schoenen aan met 
een goed profiel.  

 

• Haal regelmatig bladeren, mos en vuil van uw 
balkon of van de stoep voor uw huis weg en 
meld het bij de gemeente als tegels los liggen, 
straatverlichting stuk is, etc.  

 

• Over een opstapje voor uw huis kunt u struike-
len. Het is dan ook beter dit opstapje af te 
(laten) schuinen. U kunt ook een handgreep 
plaatsen.  

 

• Trek bij een langere wandeling goede wandel-
schoenen aan. Deze schoenen hebben een lage 
hak en rubberzool en geven bovendien meer 
steun dan normale schoenen.  

 

• Een wandelstok kan u extra steun geven tijdens 
het wandelen. Sommige wandelstokken hebben 
een uitklapbaar stoeltje zodat u even kunt uit-
rusten tussendoor. Een wandelstokklem zorgt 
dat u uw stok kunt ophangen aan bijvoorbeeld 
een tafel en voorkomt onnodig bukken. Een pols
-lus zorg dat u uw wandelstok even los kunt   
laten zonder dat hij valt als u bijvoorbeeld de 
deur opent.  

 
Met een goede conditie voelt u zich zowel lichame-
lijk als geestelijk fit. Dat is een voorwaarde om lek-
ker te doen en laten waar u zin in heeft.  
 
Met een goede conditie verkleint u bovendien de 
kans op valpartijen. Vallen kan vervelende gevol-
gen hebben als u ouder wordt. Gelukkig kunt u het 
vaak eenvoudig voorkomen, bijvoorbeeld door aan 
uw conditie te werken.  
 
Voldoende bewegen is belangrijk, maar ook een 
goed evenwicht, een accuraat reactievermogen en 
goed zicht. 

Tips voor ouderen tegen 
uitglijden bij gladheid 
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Lay out  
 

Willy Koops 
ASWA-Welzijn 
Burg. Klauckelaan 16 
9902 KZ Appingedam 
T: 0596 - 623315 
M: 06 - 55552373 
E: w.koops@aswa-welzijn.nl 

 
Advertenties 
 

Willy Koops 
ASWA-Welzijn 
Burg. Klauckelaan 16 
9902 KZ Appingedam 
T: 0596 - 623315 
M: 06 - 55552373 
E: w.koops@aswa-welzijn.nl 

 
Druk repro service 
 

ASWA-Welzijn 
Burg. Klauckelaan 16 
9902 KZ Appingedam 
T: 0596 - 623315 
E: repro@aswa-welzijn.nl 

 
Adressenbestand  
 

ASWA-Welzijn Receptie 
Burg. Klauckelaan 16 
9902 KZ Appingedam 
T: 0596 - 623315 
E: info@aswa-welzijn.nl 

 
Redactieadres 
 

ASWA-Welzijn 
Postbus 81 
9900 AB Appingedam  

 
Redactie bus 
 

ASWA-Welzijn 
Burg. Klauckelaan 16 
9902 KZ Appingedam 
T: 0596 - 623315 

 
E-mail: Jong Neis 
 

E: jongneis@aswa-welzijn.nl 

 
Website ASWA-Welzijn 
 

I: www.aswa-welzijn.nl 
 

 

Colofon Jong Neis 

 

De redactie heeft uit de vorige Jong Neis 3e kwartaal twee goede oplossing 
gehaald.  
 
De oplossing van de vorige puzzel was: Damstermaatjes  
 
1e prijs tegoed bon € 5,00 J. S. Keizer-Meijer  
                     Westersingel 56-201 
                     Appingedam 
 
2e prijs tegoed bon € 5,00 E. Dijkstra 
                     Harm Kuperstraat 23 
                     Appingedam 
 
De winnaars van harte gefeliciteerd. De tegoed bon kunt u afhalen bij de  
receptie van de ASWA. De tegoed bon kunt u inleveren bij de Wijkwinkel 
van de ASWA. 
 
We doen dit keer een “wegstreep” kerstpuzzel: De overgebleven letters 
vormen de oplossing van de puzzel. Stuur de oplossing in, graag in een   
gesloten enveloppe. En vergeet niet uw naam en adres te vermelden. 

Puzzelpagina 

JONG NEIS 26 

 
 De volgende Jong Neis komt uit in april 2020 

2 Letters  3 Letters  4 Letters  5 Letters  6 Letters  7 Letters 
OS       BAL       ETEN      DINER     ADVENT    CONCERT 
         DEN      EZEL      HULST     BIDDEN    ENGELEN 
         KOU      KERK      JEZUS     CADEAU    FAMILIE 
                  KLOK      MARIA     KRIBBE    GABRIEL 
                  MENU     TOAST     PAKJES    HERDERS 
                  PIEK               SNEEUW   HERODES 
                  SLEE                        KRANSJE 
                  STAL                        RUDOLPH 
                  STOL                        SCHAPEN 
                                             STERREN 
 
                                            8 Letters 
                                            ARRESLEE 
                                            KERSTDAG 
                                            KERSTMIS 
                                            KONINGEN 
                                            NACHTMIS 
                                            POOLSTER 
 
                                            9 Letters 
                                            KERSTLIED 
                                            KERSTSTAL 
                                            KERSTSTER 
 
                                           10 Letters 
                                           DENNEBOOM 
                                           KERSTAVOND 
                                           KERSTKAART 
                                           KERSTMARKT 
 
                                           12 Letters 
                                           KERSTMUSICAL 



Bezorgverzoek. 
Bij spoed dezelfde dag. 
Anders wordt op de volgende werkdag bezorgd, 
in de middag tot vroeg in de avond. 

Openingstijden. 
Maandag t/m vrijdag 8.00 - 18.00 uur 
Zaterdag        9.00 - 12.00 uur 

Herhalingen. 
U kunt bellen of  
bestellijsten inleveren. 
Twee werkdagen later klaar. 

Informatie. 
Voor vragen, uitleg en opmerkingen over medicijnen kunt u altijd bij ons terecht. 

Betaalbaar 

en 

effectief 

adverteren 
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