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                                              Jaargang  33                                              Nummer:  12           28  februari  2018 

 

 

 

  

Commissie “Behoud voetbal voor Nieuw-Weerdinge” van start!  

 

Voor de leefbaarheid, sociale contacten en fitheid van de bewoners vinden de beide 

voetbalverenigingen in Nieuw-Weerdinge het verenigingsleven en een actieve levensstijl van belang. 

De aandacht van beide verenigingen gaat daarbij in de eerste plaats uiteraard uit naar het voetbal.  

 

Vanuit de bewonersoverleggen die recent in Nieuw-Weerdinge hebben plaatsgevonden is naar voren 

gekomen dat de inwoners het belangrijk vinden dat het voetbal in de toekomst in het dorp moet 

blijven bestaan. Daarop hebben de besturen van beide voetbalverenigingen een commissie in het 

leven geroepen bestaande uit vertegenwoordigers van NWVV, vv TITAN, Stichting Dorpenzorg en 

Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge.  

 

Deze commissie heeft de volgende opdracht meegekregen:   

 

“Breng in kaart hoe het voetbal kan worden behouden in Nieuw-Weerdinge”  

 

De commissie is voornemens om middels interviews, met o.a. de achterbannen, in kaart te brengen 

hoe het voetbal de komende jaren in Nieuw-Weerdinge op een “vitale” manier behouden kan 

blijven. Ook spontane reacties zijn van harte welkom. Hiervoor kunnen betrokkenen zich wenden tot 

een of meer commissieleden. Alle suggesties, opmerkingen en ideeën worden meegenomen in het 

uiteindelijke advies naar de beide besturen.  

 

De commissie zal eind maart verslag uitbrengen aan beide besturen. Deze zullen zich dan beraden 

over te nemen vervolgstappen.  

 

Anne Prins van Sport Drenthe is aangesteld om te communiceren met de pers. Communicatie kan 

 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: 

 

 4 Maart 

Plaats: Roswinkel 

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

 

11 Maart 

Plaats: Het anker 

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

 

14 Maart 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 19.30 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten, Biddag voor Gewas en Arbeid  

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

  

4 Maart 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Heilig Avondmaal 

  

11 Maart 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger DS. T. Alkema 

 

 

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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BEDANKT 

 

Graag willen we iedereen bedanken voor de kaartjes, bloemen en felicitaties die wij mochten 

ontvangen naar aanleiding van ons 50 jarig huwelijk. 

 

Frits en Willy Wolters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRENTSE INDOORKAMPIOENSCHAPPEN DRESSUUR VOOR PAARDEN 

 

Op zaterdag  10 februari was het de buurt aan de 

paarden en hun ruiters om te strijden voor de 

Drentse kampioenschappen. Deze wedstrijden 

vonden plaats in het hippisch centrum in Emmen. 

Lisa van Mensvoort behaalde er met haar paard 

Floran in de klasse Z1 de tweede plaats.  

 

Zij mag als reservekampioen ook meedoen aan de 

Nederlandse kampioenschappen in Ermelo op die 

plaatsvinden op 16 en 17 maart.  

 

Heel veel succes daar en we zijn natuurlijk zeer benieuwd naar hoe het jou en Floran daar ‘vergaat’. 

 

 GB.  

 

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten, bloemen, 

 telefoontjes en steun na het verlies van onze lieve moeder en oma 

JANTJE SMIDT-KATOEN  

 

Kinderen en kleinkinderen 
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ONTDEK HET PLEKJE 

 

Toegegeven de foto 

van ‘ontdek het 

voorwerp’ van de 

vorige keer was niet 

gemakkelijk, ook nog genomen in een verticale stand. Het was het 

voorste puntje van en ‘schaats’Houtje. Harold Hoezen was degene, van 

de twee opgave’s, die het goede antwoord gaf. De tegoedbon is af te 

halen op het onderstaande adres. Deze keer weer een landschapfoto. 

Waar is de onderstaande foto gemaakt?  

 

 

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 
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Titan Nieuwsbrief 

 

Vanaf 2015 zijn er zonnepanelen aangeschaft op de kantine en sinds dit jaar zijn de gas ovens en het 

gasfornuis in de keuken verruild voor elektrische ovens en kookplaat voor een nog duurzamere 

vereniging. Verder in deze nieuwsbrief de wedstrijd van het eerste tegen Witteveense Boys en een 

overzicht van de feestelijkheden tijdens het Titan weekend. 

 

Titan zonder problemen langs Witteveense Boys’87 

Titan kwam zondagmiddag voor het eerst na de winterstop in actie. Het veld in Nieuw-Weerdinge 

was verre van goed maar de wedstrijd tegen Witteveense Boys’87 ging wel door. De thuisploeg 

rekende in één helft af met de gasten en hadden het verschil voor de pauze al gemaakt: 5-0. 

 

Titan kreeg vroeg in de wedstrijd een dot van een kans via Marko Mihalj maar hij zag zijn inzet 

gekeerd worden. Witteveense Boys’87 dacht even later op voorsprong te komen maar het laatste 

zetje werd gegeven in buitenspelpositie. De thuisploeg leek hierna beter bij de les en kwam op 

voorsprong via Rick Hendriks. Op snelheid passeerde hij de verdediging en rondde vervolgens prima 

af. De doelpunten volgde elkaar vervolgens in rap tempo op en Titan liep uit via doelpunten van 

Harm-Jan Moesker, Marko Mihalj, Jos Smidt en andermaal Harm-Jan Moesker. 

 

Dennis Schuten en Marko Mihalj bleven in de kleedkamer achter en dat bood de gelegenheid aan 

Peter Stap om, na maandenlang blessureleed, minuten te maken. Het veld werd er gedurende de 

wedstrijd niet beter op en hetzelfde gold voor het veldspel. Titan kreeg nog wel kansen via de 

eveneens ingevallen Tim Kollmer en Harm-Jan Moesker maar zij hadden beide geen succes. Titan 

klimt door de overwinning op de ranglijst naar de 2e plaats 

 

Indeling van het feestweekend 

 

Vrijdag 6 april 

Haagse Bingo   aanvang 20.00 uur 

 

Zaterdag 7 april 

Zeskamp voor de jeugd  aanvang 10.00 uur 

Titanfeest   aanvang 20.00 uur 

 

Zondag 8 april 

Koppelkaart toernooi  aanvang 10.00 uur 

 

Bij alle activiteiten is de tent 1 uur van te voren open 

 

Voorverkoop van de bingo is vanaf 10 maart, voor het Titanfeest is dat:  

• dinsdagavond 13 maart vanaf 18:30 uur voor leden 

• donderdagavond 15 maart vanaf 18.30 uur voor niet-leden. 
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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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HOI, MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN?  

 

Wij zijn Trijntje Bosma & Bettie Boekholt en zijn in 2017 begonnen met Nieuw 

Weerdinge Gezond(onderdeel van Emmen gezond)  Als dorpsbewoners zitten wij 

in deze organisatie, evenals Kim de Vries van stichting Dorpenzorg,  en ook de 

buurtsportcoaches Mark en Mike ondersteunen ons waar mogelijk.  Met ingang 

van maart zullen Linda de Vries en Ramon Zomer ons komen vergezellen om nog meer te kunnen 

betekenen voor Nieuw Weerdinge Gezond. 

 

Nieuw Weerdinge Gezond wil graag een "gezond" Nieuw Weerdinge, denk aan financieel, geestelijk 

en lichamelijk. Als die 3 niet goed gaan, gaat het sociaal vaak ook niet goed. Denk aan eenzaamheid, 

geen of weinig sociale contacten.  Als jij ideeën hebt wat wij hier aan kunnen bijdragen of andere 

ideeën die te maken hebben met je gezondheid, op welk vlak ook, mag je ons altijd persoonlijk 

benaderen of je idee in ons postvakje (nr 12) in De Badde deponeren. 

 

In het jaar van opstarten is er al veel gebeurt, denk aan de brainstormsessies in het begin van ons 

bestaan, het fruit uitdelen bij de lampionoptocht met Sint Maarten en natuurlijk de opstart dag in de 

sporthal op 9 december j.l. waar verschillende verenigingen aan mee werkten en waar wij smoothies 

mochten maken en uitdelen. Dank hiervoor! 

 

Voor het komende jaar zijn wij alweer bezig met o.a. een 

volleybal toernooi, een vragenlijst waar we jullie voor 

nodig zijn en nog veel meer....  Denk jij dat je een goed 

idee hebt, denk aan een informatie avond over een 

bepaalt onderwerp, een activiteit of wil je zomaar iets 

aan ons kwijt, LEUK, vooral doen! 

 

Groetjes namens team Nieuw Weerdinge Gezond, 

Trijntje & Bettie  

 

Vol de enquête in en maak kans op een boodschappenpakket ter waarde van €50,-!  

Vanuit Nieuw-Weerdinge Gezond zijn we erg benieuwd naar de mening van inwoners als het gaat om 

het onderwerp gezondheid. Hiervoor hebben we een korte enquête gemaakt voor alle inwoners van 

Nieuw-Weerdinge. 

Iedereen die voor 1 april de enquête heeft ingevuld maakt dus kan op dit boodschappenpakket! 

Voor de enquête:  

Via onderstaand internetadres of scan de QR-

code.https://goo.gl/forms/0CxTofw3Fg2dQDrF3 

Groeten,  Team Nieuw-Weerdinge Gezond 
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SOS DE ZONNEBLOEM IN NIEUW WEERDINGE  

 

De Zonnebloem is er door mensen voor mensen. Vrijwilligers van  de Zonnebloem 

bezoeken mensen met fysieke beperkingen en ouderen (ze worden onze ‘gasten’ 

genoemd),die wat minder makkelijk het huis uit kunnen,begeleid gasten naar een 

dagje uit. Voor dit jaar staan bijvoorbeeld de nieuwe Veenlandexpress, de 

orchideeënkwekerij in Erica, een High Tea in de oude dierentuin op het 

programma. Eens per jaar bezoeken gasten en vrijwilligers een gezellige 

eetgelegenheid. Maar er kan nog zoveel meer: Zon in de schoorsteen, gezellige 

muziekmiddagen( bijv. bij Bentlage), bloemschikken, kerstmandjes maken, het kan allemaal. Ook 

informatieve avonden zijn mogelijk, denk bijvoorbeeld aan een notaris die alles weet over het belang 

van een testament, erfrecht…. U kunt worden opgehaald door vrijwilligers als u zelf niet over vervoer 

beschikt. De Zonnebloem in deze regio beschikt nu ook over een rolstoelauto die zelfstandig gehuurd 

kan worden. Behalve de rolstoelplek kunnen er nog twee passagiers mee. 

  

Het laatste, gezellige, gezamenlijke etentje bij Your Place, telde meer vrijwilligers dan gasten en dat is 

natuurlijk niet de bedoeling. Neem eens vrijblijvend contact op en informeer naar wat wij voor u 

kunnen betekenen, bij Annelies Groenwold,tel: 0591-522846 of via email: ags1973.ag@gmail.com 

                  

 

 

 

 

 

 

Ontzettend veel kinderen uit Nieuw-Weerdinge en Roswinkel bezoeken wekelijks “Kindercentrum 

Calimero”, al 11 jaar een begrip in ons dorp. 

Om alle dorp bewoners eens kennis te kunnen laten maken met alle groepen en beroepskrachten 

organiseren wij twee inloop ochtenden op maandag 19 en dinsdag 20 maart van 9.00 – 12.00 uur. 

Tevens kunt u de vernieuwde voorschool “ peuter- activiteitengroep” bezichtigen voor kinderen in de 

leeftijd van 2 – 4 jaar. Kinderen zijn natuurlijk ook welkom om een kijkje te nemen en de sfeer te 

proeven! 

Dus bent u nieuwsgierig hoe alles reilt en zeilt bij Kindercentrum Calimero? Dan 

verwelkomen wij u graag op bovenstaande ochtenden.  

 

Een vrolijke groet van alle kinderen en leiding  

“Kindercentrum Calimero”. 
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VERKEERSQUIZ 2018 

Onder deskundige leiding van Lies-Berends-

Jalving Hebben we de quiz dit jaar voor het eerst 

in de Badde gehouden. 

Er waren bij opgave maar liefst 11 team die mee wilden doen. Door ziekte viel er helaas een team af. 

De vragen waren pittig maar iedereen vond het erg leerzaam. Er waren drie rondes van 20 

vragen..We hoorden zelf opmerkingen dat het misschien een idee was om het vaker te doen. In 

november houden we de opfriscursus, hier is iedereen welkom om zijn kennis bij te spijkeren. 

De uitslag is als volgt:  

 

1
e
 plaats: Groep Rengers, 219 punten. Ze wonnen voor de derde 

keer de wisselbeker achtereen en mogen die dus houden.  

2
e
 plaats:  IJsvereniging Nieuw-Weerdinge, 209 punten. 

3
e
 plaats:  Buurtvereniging De Brug, 207 punten.  

 

Lucy Bosklopper was de individuele winnaar met 51 punten. 

Al met al was het een zeer geslaagde avond. 
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SPOOKTOCHT 
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Het onderschrift bij de foto met het huisje in de sneeuw was niet 

correct. Het moet zijn: Achterdiep, het huis van Scheepstra. Met 

dank aan Jan Schoonbeek. 

 

De volgende foto’s 

komen uit de collectie 

van CNS met de bijbel 

waar nu Abbes-Hummel 

zit. Wie herkent nog 

mensen op deze foto,s 

Winterpret 

 

 

 

 

 

Beste sneeuwman, luister even Beste sneeuwman, ben je daar?  

Je mag bij ons blijven wonen, 

Als je wilt tot volgend jaar.  

Met je hoedje en je bezem,  

Met je wortel en je das,  Met je grote zwarte ogen,  

En je oude winterjas. 

Beste sneeuwman, zeg eens even,  Vind je dat geen goed idee?  

En wanneer je niet alleen wilt,  Neem gerust een vriendje mee.  

Als het strakjes dan te warm wordt, 

In april of pas in mei, 

Kruip je lekker in de ijskast,  

Daar is vast een plaatsje vrij.  

  

 

 

  

Dit lijkt een 

schaatswedstrijd 

sneeuwpop met twee buiken 
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