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                                              Jaargang  33                                              Nummer:  8           21 december  2017 

 

 

 

  

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE 

De inwoners van Nieuw-Weerdinge worden hierbij uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie op 

vrijdag 12 januari,           

LET OP: Aanvang 19.30 uur in De Badde 

 

U kunt deze avond ook kennismaken met onze nieuwe 

burgemeester  Eric van Oosterhout. 

Ook kunt u weer genieten van Dika en Knelske die op hun eigen 

humorvolle wijze de gebeurtenissen van het afgelopen jaar met u 

doornemen. 

 

 

En natuurlijk de uitreiking van de Pluim. Wie de 

Pluim wint bepalen de inwoners van Nieuw-Weerdinge. U kunt uw keuze nog bekend 

maken door uw stembiljet in één van de bekende stembussen. De bussen worden 23 december weer 

opgehaald. 

 

Om de avond compleet te maken hebben we een speciale gast:   

Erwin de Vries, de bekende streektaal zanger, schrijver enz. komt naar 

De Badde voor een optreden. 

 

En er is natuurlijk weer muziek van de Soundmakers 

Kom naar deze altijd weer gezellige avond, vooral ook bestemd voor 

de nieuwe inwoners van ons dorp.  

 

Let op: Aanvang 19.30 uur 

Entree gratis; kaarten af te halen in De Badde vanaf 20 december 

 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: 

 

24 December 

Plaats:  Roswinkel 

Tijd:  10.00 uur, voorganger Ds. Smit, 4
e
 Advent 

 

24 December 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:  19.30 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten, Kerstnachtdienst 

 

24 December 

Plaats: Het Anker 

Tijd:  21.30 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten, Kerstnachtdienst 

 

25 December 

Plaats: Het Anker 

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

 

31 December 

Plaats: Het Anker 

Tijd:  10.00 uur, voorganger Ds. Verkade 

 

31 December 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:  19.30 uur, voorganger Ds. P.A. van Elten, Oudejaarsdienst  

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

 

24 December 

Plaats: De Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, eigen invulling,  

  

24 December 

Plaats: De Open Poort 

Tijd:  21.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Kerstnachtdienst 

 

25 December 

Plaats: De Open Poort 

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

 

31 December 

Plaats: De Open Poort 

Tijd:  19.00 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Oudejaarsdienst  
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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 

 

 

 

 

ONTDEK HET PLEKJE 

 

De foto, links, is gemaakt aan het Weerdingerkanaal Z.z 113, 

aan het hek van de Fam. M. van Mensvoort. Egge Groenwold 

en G. Eshuis wisten de juiste plek te raden. Bij deze de eer 

van het vermelden. 

 

In de Streekbode van het nieuwe jaar weer een nieuwe 

ONTDEK HET PLEKJE. Veel succes en plezier met de 

Kerstpuzzel. 

 

Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres streekbode@hetnet.nl  of op adres 

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

 

 

EET TAFEL PROJECT NIEUW WEERDINGE 

We zijn al een jaar aan het koken en eten op de donderdag in de 

Badde.  Het is altijd erg gezellig, graag zouden we nog wat meer 

bewoners van ons dorp willen verwelkomen. Om aan wensen 

tegemoet  te komen gaan wij met ingang van 9 januari ook op 

de dinsdag koken. We verwachten u tegen 12.00 uur en meestal zitten we een dik uur te tafelen. 

Donderdags kunt u, mocht u dat willen direct doorgaan naar de Bingo. U dient zich van tevoren wel 

even aan te melden zodat wij weten voor hoeveel mensen wij moeten koken, dit kan bij de Badde 

tel: 0591-521733. Mocht u slecht ter been zijn of graag eerst meer informatie willen geef dat bij de 

Badde aan dan proberen wij het te regelen. 

Graag zien we u bij ons tafel.  

Gevraagd: oud ijzer en metalen.  

Wordt gratis afgehaald.  

Bellen na 16.00 uur.  

Handelsonderneming Sanders-Stap.  

Tel. 06 55808002 

 

Te Koop: Velgen + Winterbanden Renault 

Megane,  

J. Baas tel:06-25458396 
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KERSTNACHT-KERSTDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE NIEUW-WEERDINGE/ROSWINKEL EN 

HET KINDERKERSTFEEST  

 

Wij nodigen u en jou uit om aanwezig te zijn bij één van de Kerstnachtdiensten binnen onze 

gemeente. Op zondag 24 december is er in de kerk in Roswinkel een kerstnachtdienst die om 19.30 

uur begint. Deze dienst wordt muzikaal begeleidt door muziekvereniging Amoroso. Daarna is er in 

het kerkgebouw “het Anker” in Nieuw-Weerdinge een dienst die om 21.30 uur begint. U bent van 

harte welkom in deze diensten. 

 

DIT KINDERKERSTFEEST MAG ECHT NIEMAND MISSEN 

Op eerste kerstdag (maandag 25 december) nodigen we iedereen 

(ook alle vrienden, familie, buren, gasten etc.) om 10.00 uur uit voor 

een sfeervol (kinder) kerstfeest! In de zaal achter de kerk het Anker in 

Nieuw-Weerdinge gaan we met alle kinderen van 0 jaar t/m groep 8 

van de basisschool dit mooie feest vieren. We gaan knutselen, spelen, 

zingen, maar ook luisteren en kijken naar het prachtige kerstverhaal! 

Voor alle andere leeftijden is er een sfeervolle kerstdienst in de kerk 

zelf waar de kinderen uiteindelijk ook komen en nog een leuke 

verrassing voor u hebben. Het belooft een warm en heel 

laagdrempelig feest te worden waar echt iedereen welkom is. Neem 

iedereen mee, ook die kinderen die nog nooit in de kerk geweest zijn, 

want met meer kinderen kunnen we het feest nog gezelliger maken. 

Wanneer vervoer handig is of wanneer je vragen hebt mag je altijd 

contact opnemen met Margriet van Elten: 06-15204561 of per mail: margrietvanelten@live.nl  

We hopen u en jou te ontmoeten.  

 

U kunt onze kniepertjes en rolletjes nog kopen bij Woninginrichting Wachtmeester, bouwbedrijf 

Tiems, Fleurig wonen en bij Tjeerdsma tuinmachines en gereedschappen. Zowel de kniepertjes als de 

rolletjes kosten €2,50 per zakje en drie zakjes voor €6,00. Op 28 en 29 december bakken we 

spekdikken, deze kunt u bij ons bestellen via de telefoonnummers: 0591-522091/06-18629054, 

0599-481726/ 06-10785353. Ze kosten €00,75 per stuk en 10 voor €6,00. Ook bent u natuurlijk op 

die dagen welkom in de jeugdhaven om ze daar vers van de pers op te halen. 
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KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

Wij konden ook dit jaar met kerst de voedselbank steunen. 

Dit keer kochten wij cadeaubonnen van 

Beenhouwer Dijkstra zodat iedereen zelf zijn 

keuze kan maken.  

 

Wij gaan in het nieuwe jaar op dezelfde voet 

verder. Onze prijsstelling blijft gelijk. We 

hebben als vanouds prijzen van € 0,10 tot 

maximaal € 1,50. Wij zijn in de Badde op de volgende 

vrijdagen van 11.00 uur tot 15.00 uur. 12 en 26 januari, 9 en 

23 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april, 4 en 18 mei, 1 en 15 juni, 6 en 20 juli. Wij wensen iedereen 

fijne kerstdagen en een gelukkig 2018. 

 

  

OLIEBOLLENACTIE NWVV/TITAN 

 

Op zaterdag 30 december is het weer zover. Dan komen de jeugdleden en 

de dames van NWVV/Titan weer bij u langs voor de verkoop van 

oliebollen. Een actie waarvan de opbrengst direct ten goede komt van de 

jeugdkas en die bovendien ook nog lekker is!!!Een zak met 8 oliebollen 

kost € 3,50. Vanaf half elf komen wij bij u langs de deur. Kunt u niet 

wachten of heeft u de lopers gemist dan kunt u de oliebollen eventueel 

zelf afhalen uit de Titan-kantine of contact met ons opnemen om uw bestelling door te geven (tel.nr. 

52 17 82). 

 

Een sportieve groet, Jeugdbestuur NWVV/Titan 

 

 

SINT NICOLAAS INTOCHT 2017 

Onze sint is al weer naar zijn geboorte land, maar toch wil hij dit nog even kwijt. 25 november was de 

intocht in Nieuw -Weerdinge dit ging echter niet zonder slag of stoot, het zag er eerst even naar uit 

dat hij misschien helemaal niet zou komen. Maar gelukkig door inzet van vele mensen en sponsoren, 

is het gelukt. En mochten er weer vele kinderen van ons dorp genieten van het feest. En dat hoort 

ook zo, de intocht hoort ook bij ons dorp. Langs deze weg wil hij graag de volgende mensen 

bedanken: Allrik,  Frits Wolters,  Auto bedrijf Grooten, Auto bedrijf Emiel Bakker, Bakker Bos, Steiger 

bouw Derksen, Marcel Rengers met trailer van Ganzewinkel, Rijwielhandel Tieks, Woninginrichting 

Wachtmeester. De dranghekken bezorgers, de Verkeers regelaars die belangeloos materiaal/ of zich 

zelf beschikbaar hebben gesteld  en verder iedereen die de intocht een warm hart toe draagt. Op 

naar 2018, de Sint en zijn pieten wenst iedere bewoner van ons fijn dorp Fijne Feestdagen, en een 

goed uiteinde.  

 

De Sint en zijn team. 
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De kerstboom is jarenlang geplaatst door Otto Lemstra in opdracht van de Handelsvereniging. Het 

was een vertrouwd beeld.  

 

Stichting Historisch Nieuw WeerdingeStichting Historisch Nieuw WeerdingeStichting Historisch Nieuw WeerdingeStichting Historisch Nieuw Weerdinge        

wenst u fijne feestdagenwenst u fijne feestdagenwenst u fijne feestdagenwenst u fijne feestdagen 
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SPORTIEF EN GEZOND NIEUW WEERDINGE   -   9 DECEMBER 2017 

 

Na een lange en intensieve 

voorbereiding is het op zaterdag 9 

december eindelijk zover. Onze 

burgemeester Eric van Oosterhout opent deze dag, we 

zijn hier erg blij mee omdat er ook vanaf  

gemeentelijke zijde veel aandacht aan dit project is 

geschonken. Na de opening meteen een pittige start door José Fraai met zijn Zumba groep. Een half 

uur lang op en top presteren, maar dat mag je ook verwachten van een Nederlands kampioen. 

Daarna een gezamenlijke opwarming onder leiding van José 

Fraai, waaraan veel mensen meededen. De Smoothie bar, 

verzorgd door “Nieuw Weerdinge Gezond” werd bevoorraad 

met fruit door Jumbo Ter Apel, uiteraard onze dank daarvoor.  

Verder passen broodjes gezond van v.v. Titan natuurlijk prima 

bij ons thema en heeft slagerij Dijkstra nog wat hapjes 

beschikbaar gesteld, ook hiervoor dank. 

Verder waren er mogelijkheden voor Tri-Fysio, Belinda met 

voet-screening en stichting Knip om informatie te geven over 

hun werkzaamheden. 

Vele groepen kwamen in actie, onder andere Amicitia met Streetdance en de Tumblingbaan, Nitec 

met een leuke demonstratie, 2 country line dance groepen, bootcamp, sport en spel voor senioren, 

internationaal dansen en niet te vergeten de jeu de 

boules club die, omdat het in de zaal is, met Boccia ballen 

een demonstratie heeft gegeven. Als finale hebben de 

dames van NWVV-Titan in combinatie met het jongste 

team nog een zaalvoetbal demonstratie gehouden. 

Verder was er nog een “stier” waarop heel veel jonge 

cowboys en cowgirls hun kunsten vertoonden en 

natuurlijk niet te vergeten een springkussen. De jeugd 

kon met een stempelkaart punten verdienen en kregen 

een presentje in de vorm van een bidon. Kortom voor jong en oud wat te doen, een enerverende 

middag met tussen de 300 en 400 bezoekers over de gehele dag gerekend en dat is voor de 

organisatoren van dit evenement super. Speciaal dank voor de 

sponsoring van deze dag door o.a. Plaatselijk belang, Gemeente en 

Rabobank clubkas. Natuurlijk niet te vergeten de beheerders van de 

sporthal, de vrijwilligers van de diverse teams en begeleiders van 

Dorpenzorg, Sedna en de dames van “Nieuw Weerdinge Gezond”. 

Alleen met deze gezamenlijke inzet kan zo’n dag een succes worden. 
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Bedankt 

Het bestuur van de Streekbode bedankt al onze adverteerders en iedereen voor de aangeleverde 

teksten het afgelopen jaar. Wij hopen ook in het nieuwe jaar weer volop op de aanlevering van kopij 

en advertenties voor onze dorpskrant. Veel plezier met het lezen en puzzelen in deze Streekbode en 

we wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2018. 

 

 

 

GROTE CLUB ACTIE AMICITIA 

Gymnastiekvereniging Amicitia heeft dit jaar meegedaan aan de Grote Club 

Actie. Heel veel mensen hebben gelukkig loten gekocht van de kinderen. 

Heel hartelijk dank daarvoor! Dankzij u kan Amicitia een heel mooi bedrag 

tegemoet zien. 

Heeft u een prijs gewonnen? Dat kunt u nu zelf nakijken. Uw lotnummer(s) staan op uw bankafschrift 

en de uitslag staat in de kranten en op www.groteclubactie.nl/trekkingsuitslag  

 

 

 

DEEL JE MENING MET ONS OVER DINGEN DIE JE BELANGRIJK VINDT IN NIEUW WEERDINGE  

Waarom? Omdat we meer willen betekenen voor jeugd, jongeren en opvoeders! Deze avond gaat 

over preventie op het gebied van kinderen en jongeren. Preventie betekent het voorkomen van 

eventuele problemen die kunnen ontstaan in de toekomst door van te 

voren in te grijpen. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan bepaalde 

voorlichtingen, workshops, activiteiten etc. 

Wanneer en waar?  Maandag 8 januari van 19.00-20.30 uur in De Badde 

Met wie? Met andere inwoners die een stem willen hebben en met 

jeugdwerker  

en jongerenwerker Erika en Kim 

Hoe? Tekenen, opschrijven, vertellen van ideeën; wat mis je? Wat kan anders? Wat gaat goed? 

Aanleiding? In een bijeenkomst van de Gemeente Emmen is een Top 5 van “problemen” 

samengesteld. We willen weten of deze top 5 voor De Monden hetzelfde is, of dat er verschillen zijn. 

Denk, doe en praat mee! 

 

Er is gratis koffie/thee/fris met wat lekkers  

Voor vragen/opmerkingen, mail, bel of app met:  

e.santinge@welzijngroepsedna.nl  telefoon: 06 513 243 37    
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IN GESPREK MET………TRIENTJE STRIJKER 

Op de website staat te lezen:Nationale Vereniging de Zonnebloem verrijkt 

het leven van mensen met een lichamelijke beperking en dat van haar 

vrijwilligers door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken. De 

Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan mensen met een 

lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. 

‘Zorgeloos’ betekent hier dat iemand met een lichamelijke beperking niet 

gehinderd zou mogen worden door meer praktische zorgen dan ieder ander. 

Na bijna 19 jaar voor De Zonnebloem te hebben gewerkt gaat Trientje er 

mee stoppen. Reden om haar eens even extra in ‘het Zonnetje’ te zetten. 

Voor diegene die u niet kennen, wie bent u?  

‘Je hoeft geen u te zeggen hoor, ik ben Trientje Strijker, geboren aan het Oude Schuttingskanaal, 71 

jaar en getrouwd met Cor Strijker. We wonen nu 6 jaar in Emmermeer, hebben in Weerdinge 

gewoond en daarvoor in Nieuw Weerdinge.’ Maar ondanks dat we in Emmen wonen lees ik wel altijd 

de Streekbode, mijn zoon bewaart ze voor ons.’ 

 

Hoe lang ben je al betrokken bij de vereniging De Zonnebloem?  

‘Nou, om precies te zijn volgend jaar maart 19 jaar. Ik ben begonnen als penningmeester, toen een 

aantal jaren als vrijwilligster zonder bestuursfunctie en nu al weer zo’n 10 jaar het organiseren van 

activiteiten. 

 

Waarom ben je toen begonnen bij De Zonnebloem? ‘Door mijn vriendin Anja Rengers ben ik er bij 

betrokken geraakt. De vereniging De Zonnebloem organiseerde de actie ‘De Zon in de schoorsteen’. 

Mensen met een lichamelijke beperking, zieken en eenzame ouderen een cadeautje bezorgen 

rondom het Sinterklaasfeest. Wij besloten met 5 personen dat deze actie ook best iets voor Nieuw 

Weerdinge zou kunnen betekenen. Zo hebben we de afdeling Nieuw Weerdinge van De Zonnebloem 

opgezet. Mensen kunnen lid worden van onze vereniging, we noemen deze leden gasten. De 

voorwaarden waaronder iemand gast kan worden bij de Zonnebloem zijn in de loop van de jaren wel 

veranderd. De Zonnebloem richt zich nu op mensen met een lichamelijke beperking. Voordat je lid 

wordt vindt er eerst een intakegesprek plaats door een vrijwilligster van onze vereniging. Ik ben als 

vrijwilligster begonnen omdat ik graag iets wou betekenen voor mensen die wel wat extra aandacht 

konden gebruiken. Eerder kregen we via de huisartsen wel adressen van mensen maar dat mag nu 

niet meer vanwege de privacywet en dergelijke.  Van hogerhand worden er ook beperkingen 

opgelegd voor lidmaatschap. Zoals al gezegd moeten mensen nu een lichamelijke handicap hebben 

om in aanmerking te kunnen komen voor lidmaatschap. We hebben nu zo’n 48 leden, op de top 

hadden we wel zo’n 70 leden.’  
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Wat ga je nu doen? 

 ‘Ik ga stoppen als vrijwilligster, het is tijd voor mij om andere dingen te gaan doen. Ik ben bij de 

Baddezangers, we mogen graag fietsen en ik pak vast wel weer iets anders op. Ik heb het werk altijd 

met ontzettend veel plezier gedaan. Het gaat bij de activiteiten ook echt om de leden, om ze een 

leuke tijd te laten beleven. Het gezellig met elkaar te hebben. Het de mensen naar de zin te maken, 

daar is waar ik het voor deed. Ik heb de briefjes klaargemaakt voor de activiteit, waar ik ook bij ben, 

die plaats vindt in januari. En ik heb beloofd dat ik volgend jaar in april nog mee help met de verkoop 

van de loten.’  

 

Tijdens het interview komt kleindochter Marjolien binnen. Zij vertelt dat nadat ze oma mee geholpen 

heeft bij een aantal activiteiten, voor haar maatschappelijke stage, ze inmiddels zelf ook 

vrijwilligerswerk doet met mensen met een lichamelijke beperking. Een mooie boodschap zo voor 

rond de Kerstdagen, ‘het er zijn’ voor een ander en dat ook ‘tot voorbeeld’ zijn voor een ander.  

Ik zou willen toevoegen: voor ander met of zonder lichamelijke handicap.  

GB.   

 

 

 

EEN KERSTVERHAAL, 

 

hoeft u van mij niet te verwachten. Ongeveer vier jaar geleden was in ons dorp sprake van overlast 

door enkele groepen jongeren. Naar aanleiding daarvan heeft overleg plaats gevonden tussen o.a. 

vertegenwoordigers van de gemeente Emmen, Plaatselijk Belang Nieuw Weerdinge en 

welzijnsorganisatie SEDNA. Vanuit de bevolking hebben zich ongeveer 40 personen opgegeven om 

mee te denken over de vraag: “Hoe kunnen we met elkaar proberen de leefbaarheid voor alle 

inwoners van ons dorp te bevorderen, zodat voor iedereen Nieuw Weerdinge een goed, prettig dorp 

is en blijft om in te wonen?” Door de inzet van iedereen die hierbij betrokken is geweest en zeker 

ook door de inzet van de jongeren, zijn de afgelopen jaren voor ons dorp en zijn inwoners een stuk 

rustiger verlopen. Jammer genoeg bereiken ons nu weer signalen dat een kleine groep het blijkbaar 

toch weer ‘leuk’ vindt om trammelant te schoppen en inwoners van ons dorp te pesten. Is het een 

grote groep? Nee – ongeveer 8 jongens in de leeftijd van 14 tot 16 jaar. Bestaat de overlast die zij 

veroorzaken al lang? Nee- ongeveer 6 tot 8 weken. Waarom dan nu al een stukje in de Streekbode 

hierover? Omdat niemand er op zit te wachten dat het, net als vier jaar geleden, weer helemaal uit 

de hand gaat lopen! Geen kerstverhaal van mijn kant, alleen een kerstwens.               

Ik hoef u vast niet te vertellen wat ik wens. 

 

Namens het Bewonersoverleg, R. Kleve. 
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Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi 2017/2018 

 

Menig zaalvoetballiefhebber zal uitkijken naar de 

maand december. De 41
e
 editie van het befaamde 

Protos Weering zaalvoetbaltoernooi begint op zaterdag 

23 december 2017 met de voorronde. Hierin strijden in 

totaal 100 clubs in 20 hallen voor een plekje in de 

volgende ronde. De heren van Titan spelen deze zoals gewoonlijk in de Mondenhal te Nieuw Weerdinge. In 

poule H komen zij de blauw-zwarte buren Nwvv tegen, evenals competitiegenoot Valther Boys, eerste klasser 

Nieuw Buinen en de Treffer ’16 uit Tweede Exloërmond.  

 

Een plek in de kwartfinale op 27 december 2017 is voor deze vijf clubs het doel. Naar gelang de rangschikking 

van Titan zal duidelijk worden in welke hal deze eventueel behaalde volgende ronde zich voor het rood-wit 

geblokt zal gaan afspelen. Voor de volledigheid zal de halve finale gespeeld worden op 30 december 2017. De 

tussenronde vindt plaats op 3 januari 2018 en de finale op zaterdag 6 januari 2018 in een steevast uitverkocht 

sporthal Angelslo. Titan zal de eerste wedstrijd om 18:30 uur aantreden tegen Nieuw Buinen. 

 

Agenda: 

30 december 2017:  Oliebollenactie Nwvv/Titan. Verkoop vanuit de Titan kantine,  8 stuks kosten €3,50 

13 januari 2018: Nieuwjaarsreceptie 20:00 uur – 22:00 uur. 

 

Tot slot: 

In het nieuwe jaar zijn wij weer terug om de ingekomen stukken een plaats te bieden in de 

tweewekelijkse uitgave van de Titan nieuwbrief. Rest ons nu nog namens voetbalvereniging Titan  

u fijne dagen te wensen en een sportief 2018. 

 

Angelique Schuttrups  m.schuttrups@t-mobilethuis.nl 

Kevin Faber  kevin-faber@hotmail.com 

 

 

Nwvv/Titan 

 

Vanwege de winterse omstandigheden werden de thuiswedstrijden op 9 december allen afgelast.  Wel werd 

er gevoetbald door de Vrouwen 1 en JO17-1 op het kunstgrasveld bij Ter Apel, beide kwamen terug naar 

Nieuw Weerdinge met de volle buit in bezit. JO17-1 heeft met behulp van menig gastspeler van de JO17-2 

een puike teamprestatie op de mat gelegd tegen hoogvlieger in de competitie FC Ter Apel. Alle doelpunten 

vielen in de tweede helft. De doelpunten aan de zijde van Nwvv/Titan werden gemaakt door Marco Schipper 

(2x) en Yari Prikar, eindstand 0-3. 

 

Zaterdag aan het einde van deze koude middag, stond de derby FC Ter Apel VR1 – Nwvv/Titan VR1 op de 

agenda. De dames van het trainersduo Jakob Zwiers en Martin Idema begonnen sterk aan de wedstrijd. Na 

een mooie steekbal van Kimberly Veenstra schoot spits Denise Moorman Nwvv/Titan naar de 0-1. Na 

ongeveer een half uur spelen scoorde Tiffany Dozeman de 0-2. De tweede helft werd op een goede manier 
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voortgezet en al snel maakte Patricia Schipper 

de 0-3. FC Ter Apel wist nog één maal te 

scoren maar dit kon niet verhinderen dat er 

een mooie overwinning werd geboekt en de 

drie punten binnen waren voor de Vrouwen 1 

van Nwvv/Titan. Eindstand 1-3. 

 

Sportief en Gezond  Nieuw Weerdinge 

9 december was ook de dag dat Nwvv/Titan 

zich van zijn gezondste kant liet zien in de 

Mondenhal. De vereniging gebruikte deze geslaagde dag vol clinics en demostraties om de gezonde 

sportkantine te promoten. De dag werd afgesloten met een partijspel tussen de puppy’s van Nwvv/Titan en 

de Vrouwen 2, met de puppy’s als winnaar.  

 

 

 


