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STICHTING VOLKSVERMAAK NIEUW WEERDINGE DOET OOK MEE MET DE RABO-CLUBSUPPORT
ieder jaar verdeeld de RABOBANK een bedrag onder haar ingeschreven verenigingen en stichtingen.
STICHTING VOLKSVERMAAK NIEUW WEERDINGE doet ook mee aan deze actie. Omdat wij de enige
stichting in Nieuw Weerdinge zijn zonder leden zijn wij volledig afhankelijk van acties zoals de
RABOBANK of donateurs om onze activiteiten in het dorp te kunnen blijven organiseren.
Alle stemmen tellen mee voor ons!! ALVAST BEDANKT!!!
Met vriendelijke groet,
Ramon Zomer
Voorzitter Stichting Volksvermaak Nieuw Weerdinge
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
13 oktober
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten
Plaats: Roswinkel, Evangelisatiedienst
Tijd: 19.00 uur, spreker Ds. P.A. van Elten
20 oktober
Plaats: Het Anker
Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
13 oktober
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. W. Pflaum
20 oktober
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

Mijn naam is Nikita Prins en ik loop, tegen een
kleine vergoeding, graag met uw hond.
Ik heb hier ervaring mee.
Nikita Prins, telefoon 06-27891960
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ONTDEK HET PLEKJE
De opgave in de vorige Streekbode leverde 8 juiste oplossingen op. De
foto is gemaakt van het pand op het Weerdingerkanaal NZ 114. Hierin is
nu Derks Steigerbouw gevestigd en was voorheen de Pompoenerie van
de familie Huizing. Na loting kwam Jan Timmer als winnaar uit de bus.
Hij kan de bon voor een droge worst ophalen.
De nieuwe opgave. Waar is de hiernaast staande foto
gemaakt.
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal N.z.
122, tel: 0591-522091. De winnaar maakt kans op een droge
worst van één van onze slagers. Als u de oplossing weet laat
het ons weten. Niet geschoten is altijd mis, let wel op de juiste
inleverdatum. Veel succes!!

3

De Streekbode - 10 oktober 2019

BESTE INWONERS VAN NIEUW WEERDINGE,
Zoals u wellicht hebt gehoord bevindt de Mondenhal zich in
financieel zwaar weer. We hebben maandagavond 30
september hierover gesproken met Plaatselijk Belang, alle
sportverenigingen uit Nieuw Weerdinge en een delegatie
van de Gemeente Emmen. Wethouder Renée van der
Weide benadrukte nog de belangrijkheid van onze sporthal
en dat we samen een heleboel kunnen. Hij memoreerde
nog aan de totstandkoming van de Mondenhal met heel veel vrijwilligers in die tijd. Ook de
Gemeente Emmen en Plaatselijk Belang denkt met ons mee.
Haiko Tiems presenteerde de problemen van de sporthal. De algemene conclusie is dat de sporthal
te weinig wordt gebruikt, vooral in de zomermaanden. Hierdoor zijn er te weinig inkomsten, terwijl
de kosten gewoon doorgaan of zelfs omhoog gaan!
Een aantal oplossingen zijn genoemd waaronder; de sporthal multifunctioneel in te richten zodat er
meer evenementen plaats kunnen vinden. We proberen hier subsidie voor te krijgen.
Donateurs te werven en het plaatsen van meer reclameborden.
Om donateurs te werven en reclameborden aan de man te brengen hebben we de verenigingen
nodig. Hiertoe is er een tijdelijk comité (denktank) gevormd met een afgevaardigde van elke
sportvereniging.
We hopen dat we veel steun van jullie, bewoners van Nieuw Weerdinge, krijgen.
Wordt vervolgd!
Met vriendelijke groet, Koop Schimmel
namens bestuur Stichting Sporthal Nieuw Weerdinge

4

De Streekbode - 10 oktober 2019

FIETSTOERCLUB TOERLUST IN HET NIEUW
In september heeft de club van hun
sponsoren een grote bijdrage gekregen voor
de aanschaf van nieuwe clubkleding. Het is
kleding geworden van een hoge kwaliteit
waar we zeer content mee zijn. Alle leden
hebben nu nieuwe kleding. Natuurlijk zijn we
bij al de sponsoren langs geweest en hebben
we een nieuwe groepsfoto laten maken. Deze
prachtige foto’s zijn op aluminium
aangeboden aan Tieks Tweewielers, aan
Postmus Administratie en Advies en Garage Grooten. Via de Streekbode willen wij, alle leden van
Toerlust, onze sponsoren nogmaals bedanken voor hun gulle bijdrage. BEDANKT!!

Onze eerste grote activiteit zal zijn het
organiseren van de Tieks Tweewielers
Slenerveldtoertocht. Deze prachtige ATB
tocht zal worden gehouden op zondag
17 november. Er kan gekozen worden
voor 25, 30 of 50 kilometer. Een mooie
gelegenheid om eens kennis te maken
met onze club.

Nieuwe leden zijn van harte
welkom. We doen dan bij deze
ook een oproep aan
fietsliefhebbers om je aan te
sluiten bij onze club. We fietsen
op de racefiets en op de ATB.
Kijk voor meer informatie op
onze website www.ftctoerlust.nl Daar zijn ook de
foto’s in groter formaat te
bekijken.

5

De Streekbode - 10 oktober 2019

OBS ‘T KOPPEL
Zoals ieder jaar doet OBS ‘t Koppel ook dit jaar weer mee aan de Nationale
Kinderboekenweek. Het thema voor 2019 is “Voertuigen”
Voor de kinderen was de opening dit keer wel heel erg spectaculair..........
Er stonden op maandagochtend ineens 5 grote landbouw voertuigen voor de
school! Bij ieder voertuig werd door iemand uitleg gegeven, waardoor de kinderen een goed beeld
kregen waarvoor de grote machines bedoeld zijn. De kinderen waren heel erg enthousiast en
kwamen met de leukste verhalen! Ook bij de leerkrachten was veel enthousiasme te bespeuren. Al
met al een leuke opening van de nieuwe week en een flitsende start van de Kinderboekenweek!

SENIOREN SPORT EN BEWEGEN
Wil je je conditie op peil houden of verbeteren dan is het
SENIOREN SPORT EN BEWEGEN wellicht wat voor jou. Sport en
bewegen is goed voor de conditie. Zeker als je wat ouder
bent/wordt. De Seniorengroep bewegen is inmiddels aan zijn
derde jaargang begonnen en is door de gemeente Emmen
opgezet en is daarna ondergebracht bij gymnastiekvereniging
Amicitia. We worden gecoacht door Vincent Heeres, hij neemt waar voor Dorien Klasens die net
bevallen is van een prachtige dochter Lykke. Wij zijn een gemengde groep, een ieder traint op zijn of
haar eigen nivo, waarbij het plezier belangrijk is.
Er wordt veel aandacht besteed aan het versterken van de spieren, balansoefeningen, op peil
houden van het cognitieve geheugen en valpreventie. Aangevuld met een balspelletje.
Lijkt het je leuk om eens te komen kijken bij ons dan ben je van harte welkom. Elke donderdag van
11.00 tot 12.00 uur in de Sporthal in Nieuw-Weerdinge. Je kunt een paar keer gratis meetrainen.
Makkelijk zittende kleding en zaalschoenen zijn voldoende.
Wie wil met ons de uitdaging aangaan om zijn of haar conditie te verbeteren?
Tot ziens.
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NIEUWS VAN DE ‘TUINDERS’
Het gaat goed met de volkstuinen in ons dorp. Ondanks het warme
weer van afgelopen zomer was de groente opbrengst redelijk te
noemen. U heeft al een poosje niets gelezen over ‘het wel en wee’
van onze tuinen maar er is het afgelopen seizoen veel werk verricht.
Na een oproep in de streekbode hebben alle stukken grond nu een
tuinder/ster. We hebben een nieuwe waterput in gebruik en is er
een geheel gesponsorde kas gekomen.

Het is altijd erg gezellig om in en rondom de tuin
bezig te zijn. Tijdens het tuinieren ontstaan er de
meest leuke, gezellige gesprekken. Onderling maar
ook met mensen die langs komen. De voederbieten
worden of zijn inmiddels gerooid door de
medewerkers van dierenparkje de Wenke. De
samenwerking verloopt prima.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang.
De officiële opening laat nog even op zich wachten, maar gaat
volgend jaar geworden. Het bord met de (nog geheime) naam is
gemaakt en staat klaar om onthuld te worden. Wordt vervolgd!
De laatste groenten worden geoogst en dan maken we de grond
winterklaar. Kom gerust eens langs om te kijken.
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BESTE INWONERS VAN NIEUW WEERDINGE,
Wij van Stichting Sinterklaas intocht Nieuw-Weerdinge zijn achter de
schermen alweer druk aan slag om ervoor te zorgen dat Sinterklaas ook dit
jaar weer zijn entree zal maken in Nieuw-Weerdinge. Waar de intocht jaren
geleden geregeld werd door de handelsvereniging, is het sinds 2018 een “stichting” geworden, mede
doordat de handelsverening niet meer bestaat. De stichting heeft geen mensen in dienst en alles
wordt gedaan door vrijwilligers. De inkomsten van deze stichting bestaan uit donaties van
ondernemers en particulieren die ons een warm hart toedragen. Zonder deze donaties kan er helaas
geen intocht plaatsvinden.
De intocht van Sinterklaas staat gepland op zaterdag 23 november 2019. De Sint en zijn pieten zullen
met name bij Bakkerij Bos en bij de Badde even stoppen en de tijd nemen om vele kinderharten extra
hard te laten kloppen, tekeningen in ontvangst te nemen, handjes schudden, liedjes te zingen en nog
veel meer.....
Doordat onze stichting afhankelijk is van donaties, willen wij u vragen om een “vrijwillige” bijdrage.
Hiermee kunnen we er hopelijk voor zorgen dat de intocht in Nieuw-Weerdinge de komende jaren
behouden kan blijven.
Indien u een bijdrage zou willen geven, dan kunt u dit overmaken op rekeningnummer:
NL02RBRB0706672933 tnv Stichting Sinterklaas intocht nieuw.
Vorig jaar hebben we vaak te horen gekregen dat het overmaken lastig bleek te zijn. Wij hebben
hierover contact gehad met onze bank en het probleem moet opgelost zijn. Lukt het overmaken om
welke reden dan ook niet, zou u dit willen laten weten op onderstaande mailadres.
Wij hopen op uw steun en willen bij voorbaat, iedereen die ons een warm hart toedraagt alvast
hartelijk danken voor hun vrijwillige donatie, op welke manier dan ook!!
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met onderstaand emailadres.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Sinterklaas intocht Nieuw-Weerdinge
Martin Rengers Jeanet Witteveen-De Goede

Dennis Soetevent
Jacqueline Rengers

Janny Regts-Hoijtingh

Correspondentie adres:
Vennen 7, 7831 KA, Nieuw-Weerdinge
Bank: Regio Bank: NL02RBRB0706672933
KVK: 72215356
E-mail: sinterklaasintochtnwweerdinge@gmail.com
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Titan pakt de volle buit in Ommen
De eerste wedstrijd van het seizoen was op papier meteen een lastige voor de rood-witte formatie
van trainer Geert Aalderink. OVC’21 bleek voorgaand jaar een lastige tegenstander, maar Titan
kende een prima seizoensouverture en wist met 2-3 te winnen van OVC’21.
Titan was in de openingsfase meteen dreigend. Door meerdere fouten in de opbouw van OVC’21 kon
Titan gevaarlijk worden, maar doelrijpe kansen leverde dit nog niet direct op. De eerste echte
mogelijkheid werd direct verzilverd door Harm-Jan Moesker. Door een onderschepping van Thijs
Over kon Moesker in stelling gebracht worden en de laatstgenoemde rondde uiterst beheerst af: 0-1.
Titan kreeg hierna kansen om meer afstand te nemen van OVC’21, maar een inzet van Nick Katoen
werd van de lijn gehaald en een voorzet van Moesker bereikte Jelmer Deuling net niet. Even later
was het aan de andere kant wel raak. Een discutabele strafschop werd gekeerd door Remon Poede,
maar omdat Poede van de lijn kwam kreeg aanvoerder Dennis ter Burg een herkansing. De
herkansing was wel raak: 1-1. OVC’21 was in het restant van de eerste helft de gevaarlijkste ploeg.
Waar Ter Burg eerst nog de lat trof was het even later wel raak voor de gastheren. Een afstandschot
werd licht verhoogd en viel pardoes binnen: 2-1.
In de tweede helft kwam Titan snel langszij. Een voorzet van Harm-Jan Moesker werd door de keeper
niet goed verwerkt waardoor de bal terecht kwam bij Thijs Over en die bedacht zich niet en rondde
overtuigend af: 2-2. Vlak na de 2-2 sloeg de vlam in de pan. Na een duel schopte een speler van
OVC’21 na en ontving hiervoor een rode kaart. Ook Klaas-Anne Postmus kreeg rood voor natrappen.
Toen de rust weer terug was gekeerd op het veld was het Titan dat de leiding nam. Een perfecte
steekbal van Thijs Over op gelegenheidsspits Julian Bruining werd prima afgerond door Bruining: 2-3.
OVC’21 ging hierna op zoek naar de gelijkmaker en kreeg ook een dot van een kans, maar een harde
voorzet werd net over het doel van Poede geschoten. Aan de andere kant werd een schot van Julian
ter Veen nog van de lijn gehaald. Dat was wellicht ook iets te veel van het goede geweest. Het bleef
bij 2-3 waardoor Titan een prima start kent van het nieuwe seizoen.
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Programma Titan 1
Zondag 13 oktober
Zondag 20 oktober
Zondag 27 oktober
Zondag 3 november

Titan 1 – DSC’65 1
Bargeres 1 – Titan 1
Titan 1 – KSC 1
VV Sleen 1 – Titan 1

Aanvang: 14:00 uur
Aanvang: 14:00 uur
Aanvang: 14:00 uur
Aanvang: 14:00 uur

Dames 1 verliest van BDE VR2
Zaterdag 21 september speelde Dames 1 voor het eerst in de nieuwe tenues tegen BDE VR2. Het
eerste kwartier waren de kansen voor BDE VR2, maar zij wisten deze niet te benutten. Daarna kon
Dames 1 elkaar beter vinden en creëerden meer kansen. Maar ook zij wisten vanuit deze kansen
geen doelpunt te scoren. Met een gelijke stand werd er ranja gedronken.
Na de rust ging het een tijd gelijk op. Door een foutje van de kant van Dames 1 kon BDE VR2 de bal
makkelijk in het net schieten, 1-0 achter. Ze hebben nog vele kansen gekregen, maar helaas leidde dit
niet tot de gelijkmaker.
JO12-1 wint eerste thuiswedstrijd in de competitie met dubbele cijfers
Zaterdag voetbalde de JO12-1 de eerste thuiswedstrijd in de competitie tegen SWB. Qua grote deden
onze jongens onder voor de gasten uit Schoonebeek en Weiteveen, maar qua voetbal ging dat niet
op. Vanaf het begin werd al snel duidelijk dat nwvv/titan de beteren waren en met mooi samenspel
en combinaties werd er al snel gescoord. Met de rust was het resultaat 5-0.
Na de rust hadden onze gasten het betere van het spel en met goed keeperswerk van Tyson bleef de
0 behouden.
Na een kleine tien minuten werd er van onze kant weer goed gespeeld en kregen we weer genoeg
kansen om de score uit te bouwen en dit gebeurde dus ook. De dubbele cijfers werden gehaald en
ook onze gasten scoorde hun eretreffer. Een zeer sportieve wedstrijd die uitstekend werd geleid
door scheids Ruben van Klinken.

Agenda Activiteiten 2019/2020
Zaterdag 26 oktober 2019:
Opgave in de kantine / gratis entree

Titan Oktoberfest

Zondag 22 december 2019:

Kerstmarkt Essen
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Zaterdag 26 oktober 2019
Oktoberfest
In “De Badde” te NieuwNieuw-Weerdinge

“Die Stadlfreunde”
Stadlfreunde”
Aa
nva
ng
20.
00
uur
En
tree € 5,00
Iedereen vanaf 18 jaar is welkom
Kaarten verkrijgbaar in de Badde.
Let op vol is vol !!!

Zaal open vanaf 19.00 uur
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UITNODIGING
Evangelisatiedienst 1313-1010-2019
Thema: ‘Dan zingt mijn ziel…’

Met medewerking van vocaal ensemble
ensemble ‘Female Voices’ uit
uit Emmen.
Emmen.

Aanvang: 19.00 uur in de Protestantse Kerk in Roswinkel
Organist: Dhr. J.N. Huitsing
Spreker: A. van Elten
Na afloop koffie of thee in ‘De Open Hof’ tegenover de kerk.
U/j
U/jij bent van harte welkom!
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?

Kom dan zaterdag 19 oktober naar:

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 5,00
Hiervoor 9 ronden + 3 superronden.
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis.
Neem dus pen of stift mee en kom gezellig meedoen.
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