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BEROEP TEGEN VERGUNNING ENERGIEPARK POTTENDIJK  

 

Namens Zon voor Wind Emmen is Wim Feldhaus in beroep gegaan tegen de vergunning die de gemeente Emmen 

gegeven heeft aan Energiepark Pottendijk. Dit beroep gaat erover dat er allerlei vermoedens zijn dat het 

Laagfrequente Geluid en Infrasound van windturbines gezondheidsproblemen veroorzaken. Het is nog steeds niet 

bewezen dat dit niet zo is. Wij vinden dat de overheid, in deze de 

gemeente Emmen, ons als omwonenden moet kunnen garanderen dat wij 

niet ziek worden van die windturbines. Zolang dat niet gegarandeerd 

wordt, geen vergunning! 

 

Het beroep wordt door de Rechtbank in Groningen behandeld op 

Dinsdag 25 juni om 9.30 uur,  Guyotplein 1, Groningen. 

 

Er worden 5 beroepen behandeld door 3 rechters, een zogenaamde 

meervoudige kamer.  

 

Onze zaak betreffende de gezondheidsrisico’s door Laagfrequent Geluid en Infrasound komt als laatste om 12.30 

uur aan de orde. De hele zitting is om 13.15 uur afgelopen.  

 

De andere beroepen zijn van Platform EOP de Monden, heer Snuverink, Kartcircuit Pottendijk en dierenpension 

de Eersteling. Ieder van de 5 indieners krijgt 5 minuten spreektijd en vervolgens kunnen de rechters vragen 

stellen.  

 

Bij deze rechtszaak is publiek welkom. Het zou mooi zijn als blijk van betrokkenheid als er omwonenden 

aanwezig zijn bij de behandeling. Het gaat ons allen aan! Daarom bent u bij deze van harte uitgenodigd. Wij 

houden u van het verdere verloop op de hoogte. 

 

 

ZON voor Wind Emmen, Wim Feldhaus, Tel.: 0591 522419  

Email: zonvoorwindemmen@gmail.com 

 

 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:   
Ginie de Vries   521365   Gonny Brunia - Weerdingerkanaal NZ 122 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

9 juni 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. A. van Elten 

 

16 juni 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. Schneier 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

9 juni 

Plaats: De Open Poort 

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

 

16 juni 

Plaats: De Open Poort 

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

 

 

 

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 

Te koop: 

Nieuw 4 winterbanden 

185/65/15  100,00 euro 

Tel: 0591 - 851715 
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HAIKO TIEMS IN ACTIE TIJDENS DE ROPARUN  

De Roparun 2019, dit jaar voor de 28e keer, zal ook dit 

jaar weer door Nieuw Weerdinge gaan. Dit zal 

gebeuren op eerste Pinksterdag. Haiko neemt als fietser deel aan het team van zijn werkgever Heimans. De Badde 

zal dienst doen als verzorgingsplek voor de deelnemende teams. 

 “Waarom ik Haiko Tiems als fietser deelneem aan de Roparun? Als je in korte tijd dierbaren verliest door de 

ziekte kanker en dan leest wat de missie is. “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen 

worden toegevoegd aan het leven” Dan is ondersteuning van palliatieve zorg en de goede doelen die Roparun 

ondersteunt een extra motivatie. Samen met mijn Heijmans collega’s, wil ik dan ook graag een weekend 

opofferen om ervoor te gaan, met een super 

gemotiveerd team”. “Wij starten op zaterdag 8 juni om 

13.24 uur in Hamburg en hopen op 2e pinksterdag 10 

juni in de loop van de middag te arriveren op de 

Coolsingel in Rotterdam. We zijn met 28 deelnemers. 

Waarvan 8 lopers en 4 fietsers, verdeeld over team A en 

B die elkaar om de circa 60 km afwisselen. De lopers 

leggen een afstand in dit weekend af van circa 70 km 

per persoon en de fietsers circa 280 km (de helft van de 

afstand). De overige teamleden zijn er voor de rustplekken, Fysiotherapie, catering, vervoer van de lopers en 

teams. Ons team nummer is 359”. 

 

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij 

mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met 

kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren 

is: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. 

Roparun steunt verschillende projecten, zoals bijvoorbeeld een dagje uit voor zieke kinderen of een vakantie voor 

mensen met kanker en hun familie. Maar het is meer dan dat, denk aan sportfaciliteiten op een oncologie-

afdeling, workshops in een inloophuis, een aangename badkamer in een hospice. Een Roparunteam bestaat uit 

maximaal acht lopers die dus ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen oftewel meer dan anderhalve marathon(!). 

Daarnaast bestaat een team uit minimaal twee fietsers en nog een aantal mensen in de begeleiding. Denk hierbij 

aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze 

taken en gemiddeld bestaat een team uit 25 personen. 

Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. 

Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Ook zijn de leden van een team verplicht Roparun loten 

te verkopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het doel. De afgelopen 27 edities van de Roparun is al 

meer dan 84 miljoen euro opgehaald voor zorg voor mensen met kanker. 

 

Wilt u Haiko en zijn team financieel of fysiek steunen? Dat kan natuurlijk, via de link 

https://www.roparun.nl/nl/teams/alle-teams/?team_id=37761 vind u alle informatie over team Heijmans en hoe 

geld te kunnen doneren. Fysiek steunen kan door eerste Pinksterdag langs de straat te staan en hen aan te 

moedigen. Heel veel succes en plezier! 

GB. 
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BREDE SCHOLEN: WATERSKIEN EN WELLICHT WAKEBOARDEN OF KNEEBOARDEN!  

Voor jongeren uit Nieuw-Weerdinge, Weerdinge, Roswinkel, Emmer-Compascuum & Nieuw-Dordrecht vanaf het 

voortgezet onderwijs tot en met 23 jaar. Dinsdag 18 juni om 19:00 uur tot 20:00 uur, bij voldoende aanmeldingen 

gaan we door tot 21:00 uur. De eigen bijdrage voor de activiteit is €2,- per persoon. Vervoer is op eigen 

gelegenheid.  

Meer informatie en aanmelding:  

www.actiefinemmen.nl � activiteiten � activiteiten 12+ � Waterskien 

 

 

 

 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN TURNEN 

 

Annelie Brakels, is op 25 mei, in Duiven derde van 

Nederland geworden op het toestel sprong in de 

categorie jeugd 2e divisie. Een dag eerder behaalde ze 

een 28e plaats op de meerkamp. Hanne Behrendt werd 

op de meerkamp 32e van Nederland in de categorie pupil 

1 N2. Een mooi resultaat voor beide turnsters en het 

trainersteam van Turnpunt Drenthe. Van harte 

Gefeliciteerd.  
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HET KLEVE-PROJECT IN VOLLE GANG MET ALS AFSLUITING BEZOEK AAN BUCHENWALD 

 

Inmiddels hebben de groepen 8 van onze scholen de reis naar Buchenwald 

achter de rug. Velen van u zullen de verhalen al hebben gehoord en de foto’s 

gezien. In de volgende Streekbode is een verslag te lezen over deze, voor de 5e 

keer, door het Kleve-comité georganiseerde reis.  

Voorafgaande aan deze reis werd er op 20 mei het sponsorzwemmen 

gehouden in ons zwembad De Wieke. Alle kinderen werden verzocht om 

sponsorgelden te verzamelen voor deze actie, waarbij een deel bestemd was 

voor het bekostigen van de reis naar Buchenwald en het andere deel voor de 

ondersteuning van Nieuw-weerdinge gezond bij hun actie voor de aanschaf 

van nieuwe AID’s voor ons dorp. Wat een prachtige samenwerking tussen deze 

vrijwillige initiatieven in ons dorp, Zwembad, Kleve-project, Nieuw-Weerdinge 

gezond en de beide scholen. En niet te vergeten de sponsors.  

Nadat Roelof Kleve het  ‘Openingswoordje’ had verzorgd werd er vanaf 12.30 uur gezwommen in drie groepen. 

Namens het comité zwom Margriet van Elten ‘haar beste beentje voor’. Ouders en comité leden fungeerden 

onder andere als teller, omroepster en fotograaf. Roelof Kleve zorgde voor de nodige 

luidruchtige aanmoedigingen. Onder water hoor je ook niet veel. Ook waren er veel 

ouders en belangstellenden om de jeugd aan te moedigen. Het personeel en de 

vrijwilligers van het zwembad zorgden voor de inwendige mens en het liep allemaal op 

‘rolletjes’. Wat in 2002 begon als een geschenk van de inwoners van Nieuw-Weerdinge 

voor een 25-jarig jubileum als huisarts is inmiddels uitgegroeid naar een groot project 

om leerlingen van de basisscholen in Nieuw-Weerdinge bewust te maken van het feit 

dat wederzijds respect van / voor mensen een groot goed is in onze huidige snel 

veranderende maatschappij. Het project draait inmiddels al voor het 17e jaar.   

Het project van dit schooljaar is zoals ook andere jaren begonnen op de “Dag van Respect”, gevolgd door de 

Ijsbrekerdag in de sporthal en het gezamenlijke Paasontbijt in de Badde. Bijzonder dit jaar was (wederom) het 

bezoek van de heer Ernst Verduin. Als Joodse gevangene heeft hij vastgezeten in het voormalig concentratiekamp 

Buchenwald. Speciaal voor het Kleve-project heeft hij een uitzondering gemaakt om na het Paasontbijt te komen 

vertellen over zijn belevenissen en 

gevangenschap in het kamp. Eerder dit jaar is 

hij gestopt met zijn spreken in het openbaar 

over Buchenwald. 

Na afloop van het sponsorzwemmen kon het 

recordbedrag van € 2100,00 worden 

bekendgemaakt. Super gedaan!!!!!  
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DE KERK HET ANKER OPEN  

Ook dit jaar zal de kerk een aantal weken op woensdag 

geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Op 19 en 26 juni en op 

3,10,17 en 24 juli. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te 

steken, om in een moment van bezinning te denken aan 

wat er leeft in Uw en jou hart. Ook is er een expositie van 

kunstenares Gerda Beens.  

Zij exposeert met haar realistische fijnlijnkleurtekeningen 

geïnspireerd door de natuurlijke schoonheid om ons 

heen. Gerda Beens-Haan, geboren te Emmen en wonende 

in Nieuw Weerdinge, tekent al zo’n 35 jaar. Zij volgde daarvoor enkele cursussen basistekenen bij de A.K.E en 

heeft les gehad van de beeldende kunstenares Edith Stoel, waarbij ze haar eigen stijl ontwikkelde. Haar meest 

gebruikte techniek bestaat uit een menging van vele kleuren kleurpotlood.  

De koffie, thee en fris staan klaar. U  en jij zijn van harte welkom. Protestantse gemeente Nieuw- Weerdinge 

/Roswinkel aan het Weerdingerkanaal ZZ 143.  

 

 

GROTE BOEKENMARKT TIJDENS DE JAARMARKT OP 6 JULI 

 

De Protestantse gemeente Nieuw-Weerdinge 

/Roswinkel organiseert tijdens de jaarmarkt weer 

een grote boekenmarkt.  

 

Heeft u nog boeken, LP’s en Cd’s voor de verkoop? Dan kunt u bellen met Jan de Jonge. Hij kan ze komen 

ophalen.   

 

Telefoon: 0591-5521505 of email famdejonge159@gmail.com.  

 

U mag ze natuurlijk ook bij de kerk brengen wanneer die 

open is op zondag of tijdens de openingen op 19 en 26 

juni en op 3 juli.    
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MET DE ZONNEBLOEM NAAR COEVORDEN 

 

Zaterdag 25 mei, maakten gasten van de Zonnebloem afdeling Nieuw Weerdinge, een 

uitstapje naar Coevorden. Zeventien gasten hadden zich voor deze middag opgegeven. 

Zes vrijwilligers gingen mee om alles goed te laten verlopen. De middag begon in het 

Arsenaal, het museum van  

Coevorden. In een film werd over de roerige 

geschiedenis van de vestingstad verteld. 

Lammert Hans was de gids tijdens de 

stadswandeling. Hij wist veel interessante 

details te vertellen. Het prachtige kasteel 

was daar een onderdeel van. Bij de “Heeren 

van Coevorden” werden allen ontvangen 

met koffie of thee en heerlijk appelgebak. 

Het was voor iedereen een zeer geslaagde 

en gezellige middag. 

 

 

 

 

 

SPORT- EN SPELMIDDAG VOOR SENIOREN! 

Op 12 juni 2019 wordt er een sport- en spelmiddag georganiseerd voor senioren genaamd: Sport en spel noar 

vrouger. Het wordt georganiseerd in ‘De Klabbe’, Creel 2, 7881 AV Emmer-Compascuum. De middag begint om 

14:00 uur en eindigt om 16:00 uur. De entree is gratis! De dag zelf is in samenwerking met verschillende 

verenigingen waaronder de gymvereniging Prinses Marijke. Tijdens de sportdag zijn er allerlei leuke sport-, spel- 

en beweegactiviteiten op laagdrempelig niveau aanwezig. De middag moet vooral om de gezelligheid gaan, niet 

het competitieve van de sport. Ook zijn er tijdens deze middag worden verschillende oude foto’s van Emmer-

Compascuum en omstreken te zien. Ook kunt u uw eigen foto’s inzenden. Tijdens de sport- en spel middag zijn er 

ook verschillende fittesten aanwezig. Kleinkinderen mogen ook mee! Lijkt het u leuk om na deze middag verder te 

gaan met deze sport/beweeggroepen dan is dat ook mogelijk! 

 

Lijkt u dit nou leuk? Schrijf u dan in door een mail te sturen met uw naam en leeftijd naar 

Jesse.Dijkstra@emmen.nl en kom op 12 juni kijken en meedoen in ‘De Klabbe’.  

 

Er staat een kopje koffie voor u klaar.  
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SAMENWERKING DE BADDEZANGERS 

EN DE BREDE SCHOOL 

Maandag 20 mei gaven de Baddezangers en 

de kinderen van de Brede School een 

presentatie n.a.v. het thema ” Oude liedjes 

in en nieuw jasje”.  

De Baddezangers zongen de originele 

nummers en de kinderen van de Brede 

School hadden daar nieuwe arrangementen 

op gemaakt onder leiding van Peter Deiman 

en Laura van Kessel waardoor de melodieën 

en de teksten iets waren veranderd. Het 

was een genoeglijke bijeenkomst waarin 

jong en oud elkaar gevonden hebben. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. 

 

 

 

 

 

 

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Nieuw Weerdinge. 

Nodigt belangstellende uit voor een informatie avond met als 

thema: 

Levenstestament (volmacht), testament en erfbelasting. 

Dinsdag 18 juni 2019  in “De Badde” 1e Kruisdiep, Nieuw Weerdinge 

Aanvang 20.15 uur. 

de koffie of thee staat voor u klaar vanaf 20.00 uur. 

Nathalie Huizing, notaris bij Veen en Veste notarissen, zal deze avond verzorgen. 

Het levenstestament 

Wat gebeurt er als u ziek wordt, gaat dementeren of om andere redenen.                          

Wie regelt dan uw financiële en medische zaken ? Wilt u een euthanasieverklaring en/of medisch 

behandelverbod ? 

Een informatieve avond die u veel kennis en inzicht zal opleveren in deze materie! 

Na de lezing is er volop gelegenheid om vragen te stellen. 

Wij verwelkomen u graag. 
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ACTIVITEITEN-NIEUWS VANUIT ZWEMBAD DE WIEKE! 

Beste dorpsgenoten, 

Het zwembad is inmiddels alweer een aantal weken geopend. 

Helaas wil het weer nog niet helemaal meewerken, maar daar 

komt inmiddels verandering in. Ondanks het ietwat mindere 

weer hebben we toch al heel wat gasten mogen verwelkomen. 

Wij hebben dan ook respect voor alle zwemmers, en ook zeker 

voor de ochtendzwemmers, die ondanks het ietwat mindere 

weer toch het zwembad komen bezoeken. Toch hebben we 

ook al een aantal dagen mogen genieten van het mooiere 

weer. De zon scheen en een gezellige drukte zorgde ervoor dat 

iedereen kon genieten van het bad en het terras. Zo willen wij ‘Weerdingermondjes’ het dan ook graag zien. Ook 

verwachten wij binnenkort onze 2500ste bezoeker. Bent u onze 2500ste bezoeker? Dan verrassen wij u met een 

leuke attentie! 

Uiteraard hebben er de afgelopen weken ook diverse activiteiten plaatsgevonden. Zo hebben alle kinderen uit 

groep 8 meegedaan met het sponsorzwemmen voor het Kleve Project. Ook de Tropical Party van 24 mei was een 

succes. Achter de schermen is tevens al druk gewerkt aan een activiteitenprogramma voor de komende weken. 

Zo wordt de jaarlijkse zwemvierdaagse gehouden van 17 tot en met 21 juni. Iedereen kan zich alvast opgeven bij 

de kiosk. Uiteraard worden tijdens deze week ook diverse activiteiten georganiseerd. Zet de volgende activiteiten 

alvast in de agenda: 

 

17 juni: Grootse Opening 

18 juni: Spijkerbroekhangen 

19 juni: Drents Kampioenschap Buik-glijden 

20 juni: Surfplankenrace 

21 juni: Afsluiting en Medaille uitreiking 

 

Verder zullen wij aanwezig zijn op de jaarmarkt op zaterdag 6 

juli. Wij hopen dat u onze kraam komt bezoeken, voor 20 juli 

staat er een kinderrommelmarkt op het programma en op 1 

augustus vindt het afstand brevet-zwemmen plaats. Het is nog 

vroeg in het seizoen, maar noteer de data alvast in uw agenda, 

zodat u niets mist. Tijden van de bovengenoemde activiteiten 

volgen in de volgende editie van de streekbode.  

 

Houd ook onze Facebook-pagina en website in de gaten om op 

de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en extra activiteiten. 

Wanneer jullie leuke ideeën hebben met betrekking tot de 

activiteiten dan horen wij het graag. De ideeënbus hangt naast 

de kiosk. 
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De vroedvrouwen. 

De vroedvrouwen hebben in het begin ook barre tijden meegemaakt. Hun patiënten waren 

slecht te bereiken in het onmetelijke veengebied.  De vroedvrouwen werden destijds 

aangesteld door de gemeente Emmen. Ze waren verplicht om armlastigen gratis te helpen 

als ze een briefje van de armenvoogd 

boekhouder konden overleggen. Hierdoor 

hadden ze het vaak moeilijk om een redelijk inkomen te 

verwerven. Daarbij komt nog, dat beter gesitueerden zich bij een 

bevalling lieten helpen door een arts en dat vrouwen in het veen 

vaak de hulp inriepen van buurvrouwen die altijd snel ter plaatse 

konden zijn. Hierdoor werd de spoeling voor de vroedvrouwen 

wel erg dun vooral als je bedenkt, dat onder beter gesitueerden, 

die wel gebruik maakten van haar diensten veel wanbetalers 

zaten.                                               

 

Mv. Booy, vroedvrouw in Nieuw Weerdinge weigerde een 

bevalling gratis uit te voeren bij de vrouw van ene Gerrit 

Smit. Hij was volgens mv. Booy niet armlastig omdat hij 

net gestopt was bij de ene baas en aanstaande maandag 

alweer bij een volgende baas aan de slag kon.  

 

 

 

 

 

Smit protesteerde bij het gemeente-bestuur en mevrouw Booy kreeg te horen 

dat zij voortaan haar diensten gratis aan moest bieden als een briefje van één 

der leden van het armenbestuur kon worden overlegd. 
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BUSREIS STAVO 

 

Op zeven mei was het weer zover, de jaarlijkse busreis 

van de STAVO (Stichting Activiteiten Voor Ouderen) Om 

9.45 uur vertrokken we vanaf de Badde naar onze 

eerste bestemming, de chocolade fabriek te Meppel. 

Hier kregen we koffie of thee met gebak, waarop het logo van de STAVO was aangebracht. We hebben natuurlijk 

van alles geproefd en ook lekkernijen gekocht voor de thuisblijvers. We 

vervolgende onze reis naar Twello, waar we de kas in gingen om van een 

broodmaaltijd te genieten van allemaal eigen verbouwde producten en 

streekproducten. Onder andere, 

eigen gebakken brood, zelf gemaakte 

boter of jam, Sla met bloemetjes er 

in die allemaal eetbaar waren en erg 

lekker dus. We konden na de 

maaltijd de andere kassen in en ook buiten kregen we een rondleiding door 

o.a. een wijngaard. Ook nu werden in de kaswinkel veel producten gekocht 

die hier geproduceerd waren. We vervolgende onze reis langs de IJssel en konden vanuit de bus genieten van de 

mooie omgeving. Voor het diner reden we naar Ter Wolde waar we bij Brasserie Kriebelz konden genieten van 

een geweldig diner, met allerlei pannetjes 

waar vele soorten vlees in zat en nog heel 

veel lekkers erbij, teveel om op te 

noemen. Na nog ijs of koffie te hebben 

genuttigd begonnen we aan de thuisreis. 

Tegen 20.15 uur waren we terug bij de 

Badde. Het was weer een leuke gesl
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Titan plaatst zich voor nacompetitie met zege op Witteveense Boys ’87 

 

Titan heeft zich verzekerd van het spelen van nacompetitie. Daarvoor volstond een overwinning 

tegen hekkensluiter Witteveense Boys ’87. Dat gebeurde, want het werd uiteindelijk 2-0 voor de 

Titanen.  

Jos Smit opende al vroeg in de wedstrijd de score voor de thuisploeg en die 1-0 bleef lang staan. Pas 

een kwartier voor tijd viel de 2-0, die op naam kwam van Marko Mihalji. Door de zege zal Titan 

eindigen op plaats drie in de zondag 4e klasse E en is het daardoor geplaatst voor de nacompetitie. 

 

 

Titan wordt kampioen in de zaalcompetitie 

Het zaalteam van Titan is woensdagavond, 22 mei, voor het tweede jaar op rij 

kampioen geworden. In Hoogeveen werd er met 4-7 gewonnen! 

Gefeliciteerd jongens, op naar de 2e klasse! 

 

Uitslag verloting 

 

Titanfeest 2019 

Graag willen wij alle sponsoren en alle vrijwilligers bedanken die ons geholpen hebben om het Titan 

feestweekend mogelijk te maken.  

“De Activiteiten Commissie” 

Beenhouwer Dijkstra     Mama Mia 

Regiobank / Direkt Vastgoed    Fleurig Wonen 

Schadecentrum Rengers    Tjeerdsma Tuinmachines 

XXL Print Belettering     Luiten Dak- en Geveltechniek 

Autobedrijf Tjeerdsma     Tegelcentrum Wolters 

Sabine’s Hairfashion     Kosmetiek 

Haarstudio Klarianke     Pals Tweewielers 

Autobedrijf Zwiers     Kapsalon Trendy 

Diervoeders Jakobs     Krokettenkunst Rien Prinsen 

Woninginrichting Wachtmeester   Slagerij Meems 

Bakkerij Bos      Fuhler Metselwerken b.v. 

Bouwbedrijf Tiems     Kapsalon Diana Meijering 

Motorhuis Bakker     Loonbedrijf Groenwold 

Diervoeders van der Veen    Foodmarket 

Schoonheidssalon Belinda    Jumbo Ter Apel 

Mitra Niewoonder Ter Apel    TSV Ter Apel 

Tractorhandel Exloo     Diner Café Bussemaker Exloo 

Cafe Restaurant Boshof Odoorn    Beautyfabriek by Janine Exloo 

Sligro Emmen      Profistuc Ter Apel 

Van Oosten Bouw en Techniek Exloo   Piet de Jong Emmen 

Kwekerij Popken Exloërveen    Spar Schijff Barger Oosterveld 

Lopharm Emmen 


