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                                   Jaargang 29                   Nummer: 14        21 maart  2013 

 

 

 

 

CARAVAN KEURING IN NIEUW-WEERDINGE: 

 

VVN afd. Nieuw-Weerdinge organiseert op zaterdag 23 maart 2013 een grootscheepse “Caravan 

Controle” bij W.C.W. caravans te Nieuw-Weerdinge. 

 

Controle vindt plaats op: 

 

• Uitrusting en Administratie. 

• Banden. 

• Toestand van de Caravan. 

• Elektrische installatie. 

• Gasinstallatie. 

 

Kosten: € 15,-- per Caravan. (incl. Caravanboekje) 

Evt. Remtest uitvoeren. (kosten € 20,00 per Caravan) 

 

De koffie staat klaar. 

Opgave bij: Dhr. R. Meursing (tel. 0591-522868) of Dhr. A. Naber (tel. 0591-521427) 

 

GERANIUMACTIE 

 

We hebben een nieuwe opzet voor de geraniumactie in 

april. 

De bedoeling is om alleen op bestelling te leveren  

U kunt uw bestelling doorgeven tot 12 april. 

Op 22 of 23 april krijgt u dan uw geraniums 

thuisbezorgd. 

De prijs is € 1,75 per stuk en 3 voor €  5,-. 

U kunt ook bellen met Harma Haan tel. 521983 

Of Roelie v/d Sluis tel. 522899. 

 

Jeugdraad Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel 

 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 
JRA Meursing Tel 522868   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 maart 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. Terpstra 

28 maart 

Plaats: Het Anker 

Tijd:  19.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

  Witte Donderdag 

29 maart 

Plaats: Het Anker 

Tijd:  19.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

  Goede Vrijdag 

31 maart 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:   10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

  1e Paasdag 

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

22 maart 

Musical GOSPELKOOR SHARE 

“Jesus Son of God”  

Tijd:   20.00 uur. 

24 maart 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: dhr. Vos 

King’s Kids Paasfeest   

van 15.00 uur tot 17.00 uur 

Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar 

29 maart 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:      19.00 uur, voorganger: ds. Pflaum 

  Goede Vrijdag, Avondmaalsdienst 

31 maart 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:        9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum 

  Pasen 
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KOOPJES 

Spelregels “koopjes”: de bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, d ie 

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. 

 

 

 

 

Gevraagd: oud ijzer en metalen. Wordt gratis 

afgehaald. Ook nemen we koelkasten en diepvriezers 

mee, hier zijn wel kosten aan verbonden, € 5,- per stuk. 

Bellen na 16.00 uur. Handelsonderneming Sanders-

Stap. Tel. 06 18259308 

 

Te koop: Diepvrieskist, 600 liter € 25,- ziet er 

nog mooi uit en werkt nog goed.  

Tel. 06 40842970. 

 

 

Jongedame van bijna 16 jaar, zoekt oppaswerk.  

Tel. 06 37334060. 

 

Te huur: Minikraan & minishovel vanaf € 10,- 

per draaiuur. Tel. 06 13194189. 

 

Te koop: Isolatieglas HR++, inclusief plaatsen  

vanaf € 78,- m².  

Tel. 0591 521555, na 18.00 uur. 

 

 

Te koop: Vulzand & zwarte grond. Ook 

verkrijgbaar in big bags.  

Tel. 0591 353221 

Gevraagd: Rommelmarktspullen.  

Wij halen het gratis bij u op.  

Tel. 0591 521497 of 06 40472420. 

 

  

Ook minder uren gekregen, door het WMO 

beleid van de gemeente? Ik als werknemer ook 

en heb dus nog wat vrije tijd over om u te 

helpen. Ik werk al meer dan 10 jaar voor de 

thuiszorg, wilt u nog hulp in de huishouding, 

dan kunt u me bellen. Tel. 06 29000844. 

 

 

Te koop: onkruidbestrijding met roundup, 

mollenbestrijding, sloten opschonen en zaag-, snoei- en 

tuinonderhoud.  

Tel. 06 31082919, dhr. Wieringa 

 

Te koop gevraagd: Kluis voor PKN gemeente. 

Tel. 521381 

 

  

Te koop: Pootaardappelen, diverse soorten.   

Kwekerij Otten, Weerdingerkanaal z.z. 124,  

tel. 06 15949976. 

 

 



De Streekbode  -  21 maart  2013 
 

 

 

 

 

4



De Streekbode  -  21 maart  2013 
 

 

 

 

 

5

GREPEN UIT HET VERLEDEN  

 

Middenstand in Nieuw-Weerdinge. 

Vervolg Weerdingerkanaal z.z. Derk Kruit woonde aan het Weerdingerkanaal z.z. 158 tot 1937, hij 

had hier een kruidenierswinkel. In 1937 is dit overgenomen door A. Venema, het werd toen een 

Sparwinkel. Van 1952-1976 woonde hier Willem van der Laan, hij heeft de Sparwinkel overgenomen. 

Vanaf 1988 is hier Tegel- en Keukencentrum Wolters gevestigd. 

 

Op nr. 160 woonde vanaf 1904 A. Smalbil. Hij was huis- en rijtuigschilder, en drogist. 

Voor die tijd in 1890 was Smalbil al begonnen bij de Roswinkelerbrug, daarna is hij verhuisd in de 

buurt van het Jolingsbruggetje. Daarna heeft hij het huis op nr. 160 gebouwd. 

In de dertigerjaren van de vorige eeuw, nam schoonzoon Geert Lukkien het bedrijf over. Daarna nam 

zoon Harm Lukkien de zaak over van zijn vader. In september 1972 werd het een winkel in 

drogisterij-, verf- en fotoartikelen. De heer O. Smith was hier de eigenaar. Als laatste nam zoon Bert 

de zaak over, die een aantal jaren geleden is gestopt. Op nr. 162, was R. Tent hier gevestigd met een 

wol- en breiinrichting, tot ongeveer 1960. 

 

De foto is van de jaren 50 vorige eeuw, Sparwinkel van Willem van der Laan, is nu Tegel- en 

Keukencentrum Wolters. 

 

BB 
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JAN AAY DERDE OP GEWESTELIJK KAMPIOENSCHAP BILJARTEN 

Op 9 en 10 maart werd in Sneek het gewestelijk kampioenschap hoofdklasse Libre gehouden. Aan dit 

biljarttoernooi deden de beste 8 personen mee uit de districten Friesland, Groningen, Drenthe, 

Zwolle en omstreken en Noord-Oost Overijssel. Na het spelen van wedstrijden over twee dagen werd 

Jan derde. Gefeliciteerd!  

 

NIEUWS UIT DE TUIN…   

Deze keer een toch wel wat ‘aparte’ vaste plant. Het is de Arum 

Italicum. Waarom ik hem zo apart vind? Wel, dat begint al in de 

herfst. Als veel vaste planten afsterven komt er bij deze ineens 

prachtig glanzend groen blad met witte strepen en vlekken 

boven de grond. Na een nachtvorst hangt het blad wat slap maat 

daarna staat het er weer heel mooi bij. En dat in de winter…. In 

de loop van het voorjaar kan er hier en daar een onopvallende 

lichtgroen /witte aronskelkachtige bloem te voorschijn komen. Als die na een paar weken afsterft en 

er een ‘tros ’bessen ontstaat sterft het blad langzaam af. De tros bessen wordt langer, verkleurd en 

ineens staat daar een prachtige oranje ‘kolf’ op een kale steel.  

 

Heel opvallend.Na een poos zijn de bessen rijp, vallen op de grond waar 

weer nieuwe plantjes van komen zoals die van klein tot wat groter naast 

de plant in de pot. (foto) Het is een knolvormige, wortelstokachtige vaste 

plant die gemakkelijk te vermeerderen is door deling en via de zaden. Door 

het mooie blad in herfst en winter en de oranje bessen in begin zomer 

zeker de moeite waard.  

J.Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel. 0591-521809) 

 

 

JEUGD MAAKT PANNA-KOOI BLADVRIJ. 

Onlangs heeft een groepje jeugd, samen met 1 van de 

burgerstraatcoaches, de panna-kooi aangeveegd om 

afgevallen blad te verwijderen. Zowel in de kooi ,als om 

de kooi werd er driftig geveegd en geharkt. Er werd 

plm. 15 kruiwagens blad verwijderd. Als dank voor hun 

hulp bood het SKW de jongeren een kleine attentie 

aan. 

Op de foto staan, van links naar rechts: Marcel van der 

Tuuk, Dylon Meijering, Jochem Seitzinger, Jeroen 

Veenstra, Mike Oosting, Luuk Rengers en Martijn 

Klompmakers. Brendan Blom heeft ook meegeholpen, maar staat niet op de foto. 

  

Nogmaals: hartelijk dank. 
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COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL   -   DONATEURS BEDANKT 

In de week van 10 tot en met 16 februari zijn de collectanten in 

Nieuw Weerdinge en andere dorpen weer voor Amnesty langs de 

deuren gegaan. Wellicht kwamen zij ook bij u aan de deur om een 

bijdrage te vragen voor de mensenrechten. Hierbij willen wij de 

gulle gevers bedanken voor de giften, een totaal van € 560,69 in 

Nieuw Weerdinge , en € 160,03 in Valthe  – het is werkelijk 

fantastisch.  

 

Deze bijdrage aan het werk van Amnesty International is van cruciaal belang. Met de collectegelden 

kunnen wij ons werk nóg beter doen. Onderzoek uitvoeren, acties opzetten, opkomen voor al die 

mensen die op ingrijpen van Amnesty rekenen. Mensen die vastzitten om hun mening. Mensen die 

zijn gemarteld. Mensen die worden bedreigd. 

 

Door een beperkt aantal collectanten konden niet alle adressen bereikt worden. Hebt u de collecte 

gemist, dan kunt u uw bijdrage nog storten op giro 454 000  ten name van Amnesty International. 

Mocht u Amnesty een goed hart toedragen, en volgend jaar ook willen collecteren, dan kunt u zich 

bij de coördinator al vast opgeven voor de collecte in 2014! 

 

S. Handgraaf, coördinator 

 

 

NIEUWS VAN BOULESPLEZIER: 

Het is inmiddels ± 3 weken geleden dat de vereniging is opgericht. We hebben diverse keren het spel 

gespeeld en ik moet zeggen, we hebben een boel plezier! 

Boulesplezier telt nu reeds 17 leden en elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag zijn er gemiddeld zo'n 

10 leden aanwezig. Het bestuur is hier zeer tevreden mee. 

De bereidwilligheid van de leden o.a. Harm Schuurman is te prijzen! Als wij 

bij de baan komen heeft Harm deze al mooi aangeharkt en kunnen we 

meteen beginnen. 

 

Wilt u ook lid worden van "BOULESPLEZIER" stuur dan een mailtje naar: 

boulesplezier@vodafonevast.nl en het bestuur neemt contact met u op. 

Dames en heren zijn van harte welkom! 

 

De voorbereidingen voor de officiële opening zijn in volle gang. (nader 

bericht volgt) 

 

Het Bestuur van Boulesplezier. 



De Streekbode  -  21 maart  2013 
 

 

 

 

 

8

COLLECTE ZOA: EEN UURTJE MAAKT VERSCHIL 

Van 25 tot en met 30 maart gaat de ZOA collecteweek weer van start.  Met de opbrengst van deze 

collecte, vorig jaar bijna een miljoen euro door bijna 18.000 collectanten, kan ZOA slachtoffers van 

rampen en conflicten helpen en hen zo hoop op een nieuwe toekomst bieden!  

 

ZOA werkt in veertien landen op drie continenten. Ze biedt in deze landen hulp aan mensen die zijn 

getroffen door een natuurramp of gewapend conflict, zoals de aardbeving in Haïti of de burgeroorlog 

in Sri Lanka. Ze geeft hoop door een nieuw toekomstperspectief te bieden en herstel door samen 

met de mensen te werken zodat ze in hun eigen levensonderhoud 

kunnen voorzien.  

 

Een voorbeeld van ZOA’s werk  

Eén van de landen waar ZOA werkt, is Sri Lanka. De oorlog, die tot 

2009 duurde, heeft veel mensen op de vlucht gejaagd. De wederopbouw gaat jaren duren. ZOA 

ondersteunt mensen door te helpen met onderdak, drinkwater en sanitaire voorzieningen, landbouw 

en inkomen, met extra aandacht voor kwetsbare groepen.  

 

David (13) is sinds zijn geboorte lichamelijk en verstandelijk gehandicapt. Toen ze moesten vluchten 

voor de bombardementen, heeft zijn vader hem meer dan 90 kilometer op zijn rug gedragen voor ze 

bij een kamp arriveerden. Nu zijn ze terug in hun eigen woonplaats. ZOA werkt aan de wederopbouw 

in deze regio, o.a. door de water en sanitaire voorzieningen aan te leggen. Het gezin van David kreeg 

daarbij een aangepast toilet, waar David met zijn rolstoel in kan. Hygiëne is een belangrijke stap in 

herstel, de drie tienerzussen zijn dolblij dat ze nu niet meer in de bosjes naar het toilet hoeven, en 

voor de ouders is de zorg voor David een stukje minder zwaar geworden.  

 

Helpen? 

U kunt het werk van ZOA steunen door een gift over te maken op giro 550 of door als collectant mee 

te helpen. Een uurtje tijd maakt een wereld van verschil! Voor meer informatie: 

http://www.zoa.nl/collecte  

 

H.H. Lageveen, collectecontactpersoon van ZOA voor Nieuw-Weerdinge 

 

De Trippen 6 

Tel. 521387 
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Wisseling van de wacht 

 

Terwijl ik dit schrijf, zie ik de straat en de bomen wit van de sneeuw, het heeft vannacht weer flink 

gevroren. Zonet zag ik een poes het ijs testen op het kanaal. Midden maart. Als u dit leest, zou best 

het voorjaarsgevoel al weer terug kunnen zijn. Het is echt wisseling van de wacht: voorjaar en winter.  

Het is niet de enige wisseling van de wacht. In Rome zijn de kardinalen in conclaaf geweest. Gelukkig 

hebben ze het milieu niet al te erg vervuild met zwarte rook. Na enkele stemrondes wisten ze het en 

kwam er witte rook uit de schoorsteen: Habemus Papam. Er komt een Argentijnse paus met een 

Italiaanse vader. Jorge Mario Bergoglio wordt paus en krijgt de naam paus Franciscus I. Hij is 

genoemd naar Franciscus van Assisi die stond voor vrede en de woordenstrijd met anders denkenden 

afwees. Hij wilde leven voor God zonder bezit. De nieuwe paus woont dan ook in een eenvoudig 

flatje, reist met de bus en is voetbalfan. Maar de vraagstukken die op zijn weg zullen komen zijn niet 

eenvoudig. Hij vroeg dan ook in zijn eerste toespraak tot het Sint-Pieterplein om voor hem te bidden. 

Zijn voorganger Benedictus trok zijn conclusies en trok zich terug op een eenvoudig flatje. Het 

verhaal van Benedictus naar Franciscus. 

En dan komt over een maand een andere wisseling van de wacht: 

het verhaal van Beatrix naar Willem-Alexander. Ooit trok een jonge 

Beatrix als heilsoldate met majoor Bosshardt door Amsterdam. 

Willem-Alexander begaf zich onder het volk als W.A. van Buren en 

schaatste de Elfstedentocht. Even een andere naam, een andere 

identiteit.  Na de troonswisseling wordt het koning Willem-

Alexander, met aan zijn zijde koningin Maxima, een Argentijnse met 

Nederlandse kinderen. Prinses Beatrix zal zich terugtrekken naar een kleiner optrekje: Drakensteyn.  

Maar what’s in the name. Het ambt blijft hetzelfde. De mensen blijven dezelfde. Opvallend vind ik 

dat het toch heel veel mensen boeit zo’n ambtswisseling. Of je nou veel, iets of niets met de 

katholieke kerk hebt, toch volgt iedereen het op meer of mindere intense manier.   

Zoals ook de troonswisseling heel Nederland bezig houdt: wel of niet koningsgezind. De commercie 

voorop natuurlijk. Bedrijven draaien op volle toeren en raken misschien wel over de toeren om 

advertenties en producten in oranje af te leveren. Allerlei 

evenementen worden georganiseerd zoals de Koningsspelen voor 

basisscholen om onze kinderen gezond te houden: goed ontbijten en 

sporten. Acties worden ondernomen: we kregen een uitnodiging te 

stemmen op de kroonappels van het Oranje Fonds: “een zoektocht 

naar de mooiste sociale initiatieven uit het Koninkrijk”, en werden 

gelijk gevraagd daarvoor te doneren. Eén van al die mooie sociale 

initiatieven, de winnaar ontvangt dan 50.000 euro. Veel van die initiatieven zouden vast al heel blij 

zijn met 1000 euro, over een sociale verdeling gesproken. 

In Nieuw-Weerdinge zou ik er zo een aantal verenigingen/organisaties kunnen noemen die dat 

bedrag graag tegemoet zien. Over activiteiten rondom de troonswisseling hoor ik overigens nog 

weinig, of zou het komen dat we terug in winterslaap zijn? Ons Koninginnevolleybaltoernooi vervalt 

dit jaar, maar vervangers… De Koningsspelen? 

   G.B.J. Holterman 
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TITAN-NIEUWS 

TITAN heeft het ongeveer 10 weken moeten stellen zonder veldvoetbal. 

Rondom de feestdagen werd weer deelgenomen aan het Protos-Weering 

zaalvoetbaltoernooi. Een plaats bij de laatste 25 werd gehaald. De grote finale 

bleek helaas een brug te ver. Ondanks de uitschakeling in de halve finale toch 

weer een hele prestatie waarvan honderden TITAN-supporters weer met volle 

teugen hebben genoten. 

Eind februari werd er voor het eerst weer op het veld gespeeld. Hoewel de weersomstandigheden 

niet geweldig waren ging de uitwedstrijd tegen het hooggeplaatste Raptim gewoon door. TITAN 

speelde verrassend goed en Raptim kon weinig goede kansen creëren. TITAN beloonde zichzelf voor 

het goede spel en kon na de 2 – 0 winst drie punten meenemen naar Nieuw-Weerdinge. 

De week erna volgde eerst weer een afgelasting en vervolgens kwam Veendam 1894 op bezoek. 

TITAN speelde de eerste helft met te weinig passie, maar had wel een veldoverwicht. Bij rust was het 

echter nog 0 – 0. Toen TITAN na een kwartier in de 2e helft op 1 – 0 kwam leek de wedstrijd 

gespeeld. Maar dat was schijn. Veendam deed er toen een tandje bij en daar had TITAN geen 

antwoord op. Veendam nam zelfs een 3 – 1 voorsprong. Dat TITAN in de laatste minuten ook nog een 

keer scoorde maakte eigenlijk niet meer uit. Ondanks dat TITAN nu op de 7e plaats staat kunnen we 

zeker niet achterover leunen. Nummer drie staat 3 punten voor, maar de nummer laatst slechts drie 

punten achter op TITAN. Nog vol aan de bak dus! 

 

De eerstvolgende thuiswedstrijden zijn: 

 

Zondag 24 maart TITAN – Stadskanaal Aanvang 14.00 uur 

Zondag 7 april TITAN – Zwartemeerse Boys Aanvang 14.00 uur 

 

U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat. 

 

ZAALTEAM TITAN IN HET NIEUW 

GESTOKEN 

 

Het zaalteam van voetbalvereniging Titan 

loopt  er weer tiptop bij dankzij de nieuwe 

kleding  die is aangeboden door: 

 

WONINGINRICHTING WACHTMEESTER  

te Nieuw-Weerdinge 

 

en BÜTER UITZENDBUREAU te Emmen 

 

Het zaalteam bedankt de beide sponsors 

hartelijk  voor hun bijdrage. 
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               BINGO    
 

Wilt u gezellig een avond naar de Bingo? 

 

Kom dan zaterdag 23 maart naar: 

“de Badde”  

te Nieuw-Weerdinge 

 

Aanvang 19.30 uur 

Inleggeld € 5,00 

   

Hiervoor  

10 ronden + 2 superronden. 
 

U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis. 
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DAMES 1 VAN NIVOC BEDANKT SPONSOR VOOR DE MOOIE VESTEN !!!  

 

Uw Slager Dijkstra heeft deze prachtige vesten aangeboden aan de dames, die dit jaar kampioen 

hopen te worden. Dat gaat ook zeker lukken, alleen is de vraag wanneer?? 

Gerard en Willeke,  langs deze weg willen wij jullie hartelijk bedanken. 

Dames 1 Nivoc. 

 

 

 TIPS VAN SMOKEY DE ROOKMELDER 

Onder spanning?! 

Brand, veroorzaakt door elektrische apparaten, kunt u zoveel mogelijk 

voorkomen door: 

Sluit niet teveel apparaten aan op één stekkerdoos Zo voorkomt u 

overbelasting: Rol een kabelhaspel helemaal uit. Hierdoor is er minder kans 

op oververhitting. Laat snoeren door kabelgoten lopen zodat ze niet kunnen 

beschadigen. Volg de  gebruiksaanwijzing van elektrische apparaten op. Haal 

de stekkers uit het stopcontact wanneer het toestel niet gebruikt wordt. 

Houdt elektrische apparaten schoon en stofvrij. 

Meer tips voor een brandveilig leven vindt u op www.brandveiligheidthuis.nl 

 

Smokey de Rookmelder is het beeldmerk van brandweer Drenthe dat staat voor een brandveilig 

leven. “Zoals een hond tegen een indringer blaft, zo slaat de rookmelder alarm bij een andere 

indringer, namelijk rook in huis. De tips van Smokey de Rookmelder helpen u brand te voorkomen, 

tijdig te ontdekken en hoe te handelen bij brand 
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Cito Eindtoets ‘t Koppel 

 

De resultaten van de CITO  eindtoets  

van groep 8 zijn weer binnen!  

Net als vorig jaar is het door de 

 onderwijsinspectie vereiste  

gemiddelde ruimschoots gehaald. 

 De kinderen hebben het dan ook  

met elkaar fantastisch gedaan.  

Natuurlijk moet er dan ook een  

beloning komen en die was er dan ook in de vorm van een heerlijke slagroomtaart van Bakker Bos.  

 

Nogmaals super!!! 

 

 

 

NWVV zoekt vrijwilligers 

 

Wij zorgen dat een groot aantal senioren en junioren in en rond om Nieuw 

Weerdinge, elke zaterdag hun hobby kunnen uitvoeren door middel van 

voetbal.  

Helaas kunnen wij steeds minder mensen vinden die als vrijwilliger mee willen 

helpen om die mensen te laten voetballen.  

Daarom doen wij bij deze een oproep aan iedereen die dit leest om eens na te 

denken om vrijwilliger te worden bij NWVV.  

 

We zijn dringend op zoek naar mensen die ons zaterdag morgen of middag willen helpen in de 

kantine, achter de bar.  

Al is het maar 1 keer in de maand, dat zou al betekenen dat er iemand, die nu bijna elke zaterdag 

achter de bar staat dan ook een keer vrij.  

Tevens is mee helpen in de kantine ook nog gezellig ook! 

 

Wil je meer informatie of wil je, je opgeven als vrijwilliger, dan kan je contact op nemen met Arjan 

van Oosten.  Zaterdags in de NWVV  kantine, via de e-mail info@nwvv.nl of via de telefoon 06-

20980901.  

 

Wij hebben uw hulp dringend nodig! 

 

Met sportieve groet, 

NWVV 


