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DRENTSE INDOORKAMPIOENSCHAPPEN DRESSUUR VOOR PONY’S 

Zaterdag 3 februari is Pieter van Mensvoort, in Bronneger, 

Drents kampioen geworden. Met zijn A/B pony Pinokkio 

won Pieter in de klasse L1 het goud.  

 

Van Harte Gefeliciteerd. Voordat er aan dit kampioenschap 

kan worden deelgenomen zijn er al een 4 tal 

selectiewedstrijden geweest. Pieter won een mooie sjerp 

en een paardendeken. Voor alle winnaars in de 

verschillende klassen, die keurig naast elkaar stonden 

opgesteld, werd het Wilhelmus gespeeld.  

 

Bij menig trotse ouder en familielid werd er bij dit plechtige 

moment even geslikt en een traantje weggepinkt. Pieters 

oudere zus Fredrike deed mee met haar D/E pony 

YsselVliedt’s Mathador in de klasse M1mee. Zij behaalde 

een 8
e
 plaats en dat is zeer zeker een goede prestatie 

tussen de oudere en meer ervarende meiden. Pieter en 

Fredrike zijn lid van de Runderuiters in Emmer-

Compascuum. Justin Weinans, lid van de Boekweitruiters te 

Dalerveen, behaalde met zijn D/E pony DDM Hartdief, in de 

klasse B een 9
e
 plaats. Met zijn D/E pony DDM Noa 

behaalde hij een 6
e
 plaats. Janita Stavast, lid van de RV 

Exloo, werd 2 keer reservekampioen, een uitstekend 

resultaat. Zij behaalde dit met haar D/E pony No Limit in de 

klasse L1. In de klasse Z1 behaalde ze dit met haar D/E pony Chantre. Pieter en Janita hebben zich 

door deze prestaties geplaatst voor het Nederlands indoorkampioenschap. Dit gaat plaatsvinden op 

10 maart in Ermelo. Heel veel plezier en succes daar en we zijn natuurlijk zeer benieuwd naar hoe 

jullie het daar ‘vergaat’.  

 

GB.    

 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: 

 

18 Februari 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger Dhr. P.A. van Elten 

 

25 Februari 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. J.A. Schneider 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

  

18 Februari 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Gastendienst 

  

25 Februari 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. P. Norden 

 

 

 

 

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.  

Bellen na 16.00 uur.  

Handelsonderneming Sanders-Stap.  

Tel: 06 55808002 

    

Gevraagd:  

Heeft u nog oude Friese doorlopers/houtjes op 

zolder liggen en u doet er niets meer mee?  

Ik, Gonny Brunia,  

zou ze graag willen hebben.  

Tel:0591-522091. 
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ONTDEK HET PLEKJE 

 

Wat een opgave’s deze keer voor het ’ontdek het plekje’. 

Of de plek was niet moeilijk of velen hebben wel trek in 

zo’n droge worst van onze eigen slagers?  

Het was inderdaad 

het kanaal achter 

de ‘Trippen”. 

Onder al de goede 

inzendingen, 11, is 

er geloot en de 

winnaar is 

geworden: Jeroen Soetevent.   

De tegoedbon is af te halen op het onderstaande adres.  

 

Deze keer een wat voor ‘voorwerp’ ziet u op de rechter foto? 

De goede inzenders maken kans op een droge worst gemaakt 

door onze slagers. Oplossingen kunnen ingeleverd worden op 

het e-mailadres streekbode@hetnet.nl of op adres 

Weerdingerkanaal N.z. 122, tel: 0591-522091.  

 

 

 

 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

Vanaf 9 februari zijn we open van 10.30 uur tot 15.00 uur. We 

beginnen dus een half uurtje vroeger.  

 

We hebben nog behoefte aan keuken-en theedoeken. Ook grote 

hoeslakens (220 bij 240) en dekbedovertrekken in die maat zijn erg 

welkom.  

 

We zijn weer in de Badde op 9 en 23 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 

april, 4 en 18 mei, 1 en 15 juni, 6 en 20 juli.  We willen nogmaals 

benadrukken dat iedereen welkom is. Het heeft niets met je 

inkomen te maken.  

 

En je helpt je zelf en de voedselbank van Nieuw-Weerdinge 
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Titan Nieuwsbrief 

 

De wedstrijden tegen Weiteveense Boys en WKE ’16 konden vanwege de winterse omstandigheden geen 

doorgang vinden. Wel werd er door het eerste elftal geoefend op de kunstgrasvelden in en tegen 

respectievelijk Ter Apel en Erica. Verder gaat er dank uit naar Willem de Vries die, ruim zeven jaar lang, ieder 

weekend de velden op orde maakte! Vanaf 1 februari wordt dit overgenomen door René Poede. 

 

Oefenwedstrijden 

 

Om goed aan de tweede seizoenshelft te beginnen werd er zoals gezegd geoefend tegen FC Ter Apel en SC 

Erica. Doel van deze wedstrijden was voornamelijk om wedstrijdritme op te doen. De eerste helft tegen FC Ter 

Apel werd goed begonnen, de ruststand 0-1 werd door de Titanen bereikt middels een vlot lopende aanval 

over de linkerkant. In de tweede helft werd er door Ter Apel meer druk gezet op de verdediging en dat 

resulteerde in een meer gelijk opgaande wedstrijd. Titan verloor uiteindelijk met 3-2 maar kon positief 

terugkijken op de 

gespeelde 

wedstrijd. 

 

 Arjan Luiten en 

Tom Rengers 

maakten in de 

winterstop de 

overstap naar de 

eerste selectie en 

beide jongelingen 

lieten zich in de 

tweede helft 

nadrukkelijk zien.  

 

Een week later 

kwam Titan sterk 

uit de startblokken tegen SC Erica. Het ontbrak de Titanen echter aan effectiviteit tegen tweedeklasser Erica 

want de meeste kansen waren voor de ploeg uit Nieuw Weerdinge.  

 

Aan het eind van de wedstrijd trok de thuisploeg aan het langste eind, 4-3.  
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Speelschema Titan 1 in de tweede seizoenshelft 

 

18 Februari  14.00 uur   Titan 1 - Witteveense Boys'87 1 

25 Februari  14.00 uur   Dvc'59 1 - Titan 1 

4 Maart  14.00 uur   Titan 1 - HOC 1 

11 Maart  14.00 uur   EHS'85 1- Titan 1 

18 Maart  14.00 uur   Titan 1 - Bargeres 1 

25 Maart  14.00 uur   Schoonebeek 1 – Titan 1 

1 April   14.00 uur   Titan 1 – vv Sweel 1 

8 April   14.00 uur   Zwartemeerse Boys 1 – Titan 1 

12 April  18.30 uur   Weiteveense Boys 1- Titan 1 

15 April  14.00 uur   Titan 1 - Weiteveense Boys 1 

22 April  14.00 uur   Titan 1 - Protos 1 

29 April  14.00 uur   Titan 1 - Valther Boys 1 

6 Mei   14.00 uur   DSC'65 1 – Titan 1 

13 Mei   14.00 uur   HOC 1 – Titan 1 

20 Mei   14.00 uur   Valther Boys1 – Titan 1 

17 Mei   14.00 uur   Titan 1 - DVC'59 

 

Agenda: 

 

6/7/8 april 2018:   Titan feestweekend 

21 mei 2018:    Fietstocht (2e pinksterdag) 

8/9/10 juni 2018:   Jeugdkamp Nwvv/Titan 

29/30 juni & 1 juli 2018:  Raymond Duitscher Toernooi 2018 

 

Contact: 

 

Uw stukken kunnen worden ingeleverd op onderstaande mailadressen. Wij proberen deze dan mee 

te nemen in de volgende editie van de Titan nieuwsbrief. 

 

Angelique Schuttrups   m.schuttrups@t-mobilethuis.nl 

Kevin Faber    kevin-faber@hotmail.com 
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Wintertijd 

 Oude of Nieuwe Schutting?  

Kou 

Sneeuw en 

ijs, 

Kielekiele 

kou kou, 

bloemen op 

de ruiten 

Sneeuw en ijs, 

Kielekiele kou kou, 

Toch wil je naar buiten, dus 

slofjes uit, laarsjes aan,  

dasjes om, jasje aan,  

knoopjes dicht, goed gedaan. 

mutsje op en wantjes aan. 
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FINALIST MISS BEAUTY OF DRENTHE 2018 

 

Ivana Wassen, 20 jaar, woonachtig in Emmen, geboren in Nieuw-

Weerdinge.  

Op 28 januari was de castingdag van de missverkiezing Miss 

Beauty of Drenthe 2018 waarvoor Ivana was gescout.  

 

Na de voorstelronde, de bikini ronde en de derde ronde waarbij er 

een vraag in Engels moest worden beantwoordt, was het wachten 

op de uitslag.  

 

Uiteindelijk was de jury eruit en werd Ivana verkozen tot finalist 

van Miss Beauty of Drenthe 2018.   

 

“Ik sta dus gewoon in de finale! Hoe gaaf is dat!”  

 

Op 24 Maart zal de finale plaatsvinden te Zuidlaren.  

 

 

 

SCHARRELKIDS UILEN 

Wil jij alles te weten komen 

over uilen en vind je het leuk 

om uilenballen uit te pluizen? 

Kom dan 17 februari naar de 

Scharrelkids van IVN Emmen.  

 

Locatie Emmen en omgeving, 

deelname kost 2 euro, opgeven 

en voor meer informatie:  

 

Cathelijn van Goor, mailen naar 

ivn.jeugd.emmen@gmail.com.  

 

Voor meer informatie bekijk onze website: https://www.ivn.nl/afdeling/emmen-en-

omstreken/scharrelkids 
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NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE 

Weer meerdere nieuwtjes vanuit het zwembad; 

We kunnen dit zwemseizoen ook op de inzet rekenen van 

Wienna Hoogenberg als personeel bij ons zwembad. Het is 

zeer prettig dat er nu een team is van 3 professionele 

zwemonderwijzers, die tezamen zullen zorgen voor een 

soepel verloop van het zwemseizoen. U zult Henriëtte, Harm 

Jan en Wienna wekelijks bij het zwembad aantreffen. 

 

In de vorige Streekbode hebben wij de oproep geplaatst voor mensen die toezicht willen gaan 

houden bij het zwembad. Helaas moeten wij constateren dat hierop zeer weinig reacties zijn binnen 

gekomen.  

 

Wij proberen de openingstijden van het zwembad zo ruim mogelijk te houden, maar dit kan niet 

zonder de inzet van vrijwilligers. Ook al kunnen wij rekenen op ons badpersoneel, zij kunnen het niet 

helemaal alleen. Vooral tijdens zeer warme drukke dagen is het prettig om met meerdere personen 

toezicht te kunnen houden en de veiligheid van onze bezoekers te kunnen waarborgen.  

Heeft u interesse, neemt u dan contact op met het bestuur. Dit mag telefonisch via 0591-522230 of 

via mail zwembaddewieke@live.nl   Het zwemseizoen 2018 opent op zaterdag 28 april. 

 

De data voor de voorverkoop van de abonnementen is vastgesteld op:  

Woensdag 11 april 2018  14.00u - 17.00 uur 

Zaterdag 21 april 2018  10.00u - 14.00 uur  

 

Noteert u deze data alvast, zodat u gebruik kunt maken van de voordelige tarieven van het 

abonnement. In de volgende 

Streekbode zullen de data uiteraard 

opnieuw vermeld worden, daarnaast 

zult u dan ook het inschrijfformulier 

aantreffen.  

Lijkt het u ook leuk om een dagdeel de 

kiosk van ons gezellige zwembad te 

bezetten? Wij zijn namelijk ook nog op 

zoek naar dames/heren die het leuk 

lijkt om een middag/avond bij het 

zwembad aanwezig te zijn en de 

bezoekers van hun versnaperingen te 

voorzien. Indien u nadere informatie 

wenst schroom dan niet om eens 

contact met ons op te nemen, het is 

een leuke gezellige boel bij de kiosk!    

 

Graag tot ziens!  
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BUURTBEMIDDELING EMMEN 

 

Alle inwoners van Emmen kunnen gebruik maken 

van  Buurtbemiddeling. Iedereen kan wel eens te 

maken krijgen met ergernissen of ruzie met de 

buren. Vaak beginnen de irritaties met een 

kleinigheid. Er kunnen irritaties zijn over 

bijvoorbeeld harde muziek, stank, kinderen, 

hondengeblaf of een verkeerd geparkeerde auto. 

Door er niet met elkaar over te praten kan er ruzie 

ontstaan. Soms lopen conflicten uit de hand en 

moet zelfs de politie of woningbouwvereniging 

ingrijpen.  

 

Laat het niet zo ver komen en schakel 

Buurtbemiddeling in. Buurtbemiddeling helpt 

mensen burenruzies op te lossen. Goed getrainde 

vrijwilligers luisteren naar beide partijen. Ze geven 

geen oordeel en zijn neutraal. De bemiddelaars 

bedenken geen oplossingen, maar helpen ruziënde 

buren om het contact te herstellen en helpen ze 

zelf oplossingen te bedenken voor hun conflict. De 

bemiddelaars hebben geheimhoudingsplicht en 

buurtbemiddeling is gratis.  

 

Wilt u gebruik maken van de diensten van 

buurtbemiddeling Emmen dan kunt u bellen naar telefoonnummer 06-12813261 of mailen naar  

buurtbemiddeling@welzijngroepsedna.nl. 

 

Buurtbemiddeling Emmen zoekt nieuwe vrijwilligers. Vind je het leuk om te luisteren naar verhalen 

van anderen? Kun je dat doen zonder te vooroordelen en blijf je neutraal? Woon je in de gemeente 

Emmen? Dan zijn wij op zoek naar jou!   Je krijgt een uitgebreide training en begeleiding, bijscholing 

en intervisie.  Lijkt het je leuk om je in te zetten voor Buurtbemiddeling Emmen? Meld je dan direct 

aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit kun je doen door te bellen 06-12813261 of te 

mailen naar  buurtbemiddeling@welzijngroepsedna.nl. 
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TURNSTERS AMICITIA IN DE PRIJZEN 

Zaterdag 20 januari was de eerste KNGU wedstrijd 

van dit seizoen voor de turnsters van Amicitia. Van de 20 

turnsters, zijn er 9 meisjes die deelnemen aan deze KNGU 

wedstrijden. 

 

Hieke Musterd mocht de dag openen 

en turnde een erg stabiele wedstrijd. 

Dit resulteerde in een mooie  2
e
 plek.  

In de tweede ronde was het de beurt 

aan Britte Idema, Nienke Goet en 

Nienke Brunia. 

 

 Voor Britte en Nienke G. was het de 

allereerste KNGU wedstrijd. Dat zij al 

wat wedstrijd ervaring hebben 

opgedaan tijdens de onderlinge 

wedstrijden waar al onze turnsters 

ook aan deelnemen, was tijdens de 

wedstrijd goed te merken. Beide 

meiden turnde een goede wedstrijd 

met in hun oefening veel ‘plus’ 

elementen, moeilijkere elementen, 

waar ze extra punten mee pakte.  

 

Britte nam de gouden plak mee naar 

huis en Nienke G. nam het brons 

mee. Voor Nienke B. was de 

uitdaging om zich vooral te 

concentreren op het turnen van een 

stabiele wedstrijd met veel nieuwe 

elementen in haar oefeningen. Zo turnde ze op de vloer voor het eerst een arabier-flickflak-flickflak 

en op brug een salto waarmee ook zij wat extra punten pakte.  

 

In de derde wedstrijd ronde was het de beurt aan Ninthe Suurd, Nova Katuin, Marissa Sassen, Emma 

Pepping en Marlies van Elten. Ninthe, Nova en Marissa, die alle drie in dezelfde categorie uitkomen, 

zijn erg aan elkaar gewaagd. Dit bleek wel tijdens de wedstrijd. Voor Ninthe was het de eerste KNGU 

wedstrijd maar daar hebben we niks van gemerkt. Nova blonk wederom uit op sprong, waar ze vorig 

jaar nog 2
e
 van Drenthe op werd.  

 

Marissa turnde ook een stabiele wedstrijd. Ninthe eindigde op de 1
e
 plek en Marissa ging met het 

zilver naar huis. Nova eindigde net naast het podium, op de 4
e
 plek. Voor Emma was de opdracht om 

alle nieuwe elementen die ze dit jaar in haar oefening heeft, goed uit te voeren.  
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En wat heeft ze dat fantastisch gedaan! Voor het eerst een mooie salto aan de brug, een mooie balk 

oefening waarbij de radslag bijna lukte en ook op sprong liet Emma goed zien wat ze kan. Emma 

eindigde in een sterk deelnemersveld, in de middenmoot. Voor Marlies was het de eerste wedstrijd 

in een hoger niveau.  

 

Na de goede prestaties in het vorige seizoen, moest Marlies door naar een moeilijker niveau. Toch 

wist ze zich knap staande te houden! Marlies eindigde net naast het podium op de 4
e
 plek. 

 

Naast de behaalde medailles zijn Nienke G., Britte, Marissa en Ninthe al geplaatst voor het 

provinciale kampioenschap en hebben meerdere meiden zich geplaatst op verschillende toestellen 

voor de toestelfinales in juni. 

 

 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR VERKEERSMARKTEN 

Vrijwilligers van de Stichting Welzijn Blinden en Slechtzienden Drenthe, afgekort SWBSD,  werken al 

jaren mee aan de verkeersmarkten op scholen in de regio Zuid-Oost Drenthe. Meestal zijn het 

brugklassers maar soms ook tweedeklassers. De verkeersmarkten worden georganiseerd door 

Stichting Bevordering Verkeerseducatie en er werken diverse organisaties aan mee, waaronder 

Stichting Welzijn Blinden  en Slechtzienden Drenthe.  

 

Bij het onderdeel blinden en slechtzienden krijgen leerlingen een masker op en moeten ze met een 

taststok een parcours lopen. Daarna worden allerlei zaken behandeld die te maken hebben met 

blinden en slechtzienden in het verkeer. 

De groep vrijwilligers is momenteel erg klein en daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Er zijn 

ongeveer 15 markten per jaar en is dus geen wekelijkse activiteit. Bent u geïnteresseerd of wilt u 

meer informatie? Neem dan contact op met Lammert de Jonge, tel:0591- 62 81 96, 

 Email: lammertdejonge@home.nl  

 

De gemaakte reiskosten worden uiteraard vergoed. De koffie/thee en de lunch wordt verzorgd door 

de school. 

 

Stichting Welzijn Blinden en Slechtzienden Drenthe (SWBSD)   

Secretariaat: Hunsingostraat 97, 9405 ET  ASSEN                                                                                                                                                                                              

Tel: 0592 35 17 86                                                                                                                           

Email: gvdveen1@hetnet.nl  
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WEISSENSEE 2018    ‘SPIELPLATZ DER NATUR’!  

Begin januari, maakte ik me een beetje zorgen, zou het hele 

schaatsfeest op de Weissensee wel doorgaan? Maar 

halverwege januari geven de weersvoorspellingen aan dat het goed moet komen. Op vrijdag 26 

januari komen mijn  heit en mem mij ophalen en met z’n drieën vertrekken we. De reis verliep prima, 

overnachten in Siegsdorf en aankomen op de Weissensee op zaterdagmorgen. 

Vrijdagavond wordt ik enthousiast door de berichtgeving op de site www.weissensee.nl over de 

wintertriatlon, die wordt gehouden op zondagmiddag. 5 kilometer hardlopen (dat kan ik), 12 

kilometer schaatsen (dat kan ik ook) en 8 kilometer langlaufen (dat heb ik nog nooit gedaan). 

Zaterdagmiddag dacht ik: ‘Als ik echt wat wil, moet ik dat langlaufen nu proberen’. Dus ik ging naar 

de sportwinkel schoenen en latten ed. huren, route mee (6km) en ‘gaan met die banaan’. Zonder al 

te goeie instructie, maar hoe moeilijk kan het wezen? (lekker 

eigenwijs, je bent jong, wordt ouder, maar je sporthart wil 

wat). Het ging mooi totdat ik een verkeerde keuze maakte en 

van de lichte route op de zware route kwam. Steile bult naar 

beneden, en je raad het al, dat ging natuurlijk mis, want na één 

uur langlaufen had ik het remmen niet onder de knie. Ik kreeg 

zoveel snelheid werd angstig en heb me toen maar laten vallen. 

Au!!, gevolgen:neus flink beschadigd, bloedneus en mijn duim 

deed pijn. De sneeuw kleurde rood van het bloed. Verder deed 

alles het nog, maar ik hoorde het commentaar van ‘elkeneen’ 

al in mijn hoofd. En dat kwam natuurlijk ook. Het thuisfront 

was ‘niet geamuseerd’. Mijn duim was zondagmorgen flink dik en gekneusd en het werd geen 

deelname aan de triatlon.  

Wat wel goed ging en waarvoor ik ook naar de prachtige ‘Spielplatz der Natur’ was gekomen was het 

schaatsen. Op dinsdag 30 januari werd de derde alternatieve elfsteden toertocht georganiseerd. 

Vanwege het warme weer en de gevolgen die dat heeft voor de ijskwaliteit werd de start van 7.00 

uur vervroegd naar 6.00 uur. Dat betekende dat we zo’n dik uur in het donker moesten schaatsen. 

Dat was geen pretje, je ziet de scheuren niet, ik ben wel 

6 keer gevallen en vond het erg eng. Maar het werd 

weer licht en de hemel kleurde prachtig. Het werd een 

mooie dag met een voor mij mooi resultaat. Ik ging er 

weer voor en met de hulp van een super verzorger Theo 

aan de kant, voltooide ik de 200 km toertocht in 7 uur 

38 minuten en 40 seconden. Voor de liefhebbers van 

statistieken:1
e
 dame, van de 131, waarvan 62 de 200km 

hebben gereden. 39
e
 overall van de 860 mannen en 

vrouwen waarvan 503 de 200km hebben gereden.  

Woensdagmiddag werd duidelijk dat de 4
e
 toertocht van 

vrijdag, vanwege te verwachten zware sneeuwval werd 

verplaatst, naar donderdag. Een kleine tegenvaller want 

we hadden een dag minder om te herstellen, maar ja 

het was niet anders. Het weer was heerlijk, zonnetje, 
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strakblauwe lucht en de alternatieve Elfstedentocht wedstrijd voor de profs was spannend en 

vermakelijk om naar te kijken.  

Donderdagmorgen, weer starten om 6.00 uur, weer in het donker. Omdat we (ik en Sjoerd, vriend 

vanuit het pension) fanatiek zijn, staan we er al vroeg, 5.30 uur. Vermakelijke gesprekken bij het 

wachten in het eerste vak bij de start. Ik ontmoet er de man naast wie ik zat tijdens de vergadering 

van de Friese elfsteden vereniging die gehouden werd in december 2017. Erg leuk, later op de dag, 

nadat ik gefinisht was werd duidelijk dat hij een ‘stukjesschrijver’ is voor het clubblad van zijn 

schaatsclub De Westlandse Schaatsers. Hij drukt mij een clubblad in de handen met een verhaal ‘over 

mij’ en ‘toevallige ontmoetingen’. Ontzettend leuk. De tocht op donderdag werd een ware 

ploetertocht door slusspuppie ijs. Het regende, het waaide, de temperatuur was morgens bij de start 

al 4 graden boven nul. Tot 80 kilometer was het te doen, de 40 kilometer daarna was het opletten, 

niet vallen en hopen dat er een brede rug voorbij kwam waarachter ik kon schuilen. Maar die 

kwamen maar niet. De laatste 60 kilometer had niets meer met 

schaatsen te maken. Ik dacht:’ Ik heb hiervoor betaald, ik heb geen 

problemen, mijn duim was al weer redelijk hersteld daar had ik 

geen last van, en ik was nog maar één keer gevallen en niet 

drijfnat’. Ik zou die oorkonde 200 kilometer ophalen. Tsjakka! Dus 

maar door ploeteren, ik haalde Sjoerd in, sleepte hem en mezelf 

erdoor en we samen hebben we de laatste twee ronden gereden. 

De rondjes, kilometers en bochten aftellend. We kwamen na 

precies dezelfde tijd (20 rondjes) over de finish, in 9 uur, 22 

minuten en 13 seconden. Hij als 11 en ik als 12 gefinisht. De 

statistieken: 1
e
 dame, van 58 waarvan 13 de 200 km. Overall 12

e
 van 389, van 88  mannen en 

vrouwen die 200km hebben geschaatst. Wat een onthaal kregen wij, geweldig, (de speaker zei:’In 

Nieuw Weerdinge zullen ze zeggen, Wat un Wief’.) en wat waren we moe en blij dat het erop zat.  

Vrijdagmorgen bij het opstaan en kijkend naar buiten: Veel sneeuw, minstens 50 centimeter. Dat 

werd auto uitgraven, sneeuwpopen en lol 

maken en heerlijk wandelen door een 

winterwonderland.  

Het was weer een super geweldige week, 

met mooi weer, met slecht weer, met 

ontmoeten van vrienden, met mooie fysieke 

prestaties, met feest tijdens blarenbal, met 

lekker eten, met fijne, verassende 

ontmoetingen, met goed gezelschap, met 

mooie wedstrijden, met samen beleven met 

heit en mem, met lieve berichten van 

thuisvolgers achter de computer en met de 

zegen van en een goedlopend thuisfront.  

Weissensee, ijs en weder dienende, tot volgend jaar! 

Gonny Brunia-Brunia   
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VERKEERSQUIZ 2018 

 

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

Deze wordt gehouden op dinsdag 20 februari 2018, om 20.00 uur in: 

De Badde. Adres:  Eerste kruisdiep oz 9, 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 Nw-Weerdinge) 

 

Opgave graag voor dinsdag 13 februari 2018 bij: 

Dhr. J. Meems (tel. 0591 532 805) 

Mevr. G. Bos-Roelfs (Tel. 0591 521 600) 

Digitale opgave: 

Kijk op: www.vvnnww.nl en klik op de knop "opgave per mail" 

Of via E-Mail: secretariaat@vvnnww.nl 

Afdeling Nieuw-Weerdinge 
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