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                                              Jaargang 30                                                 Nummer: 19      21  mei  2015 

 

 

 

     

 

DODENHERDENKING 

 

Onder grote belangstelling is op maandag 4 mei de 30e Stille Tocht in Nieuw Weerdinge gehouden. 

Vanaf het standbeeld de “Vrijheidsduif”, vertrok de stoet, onder begeleiding van het geluid van de 

kerkklok, naar de begraafplaats waar muziekvereniging Juliana speelde. Nadat er twee minuten stilte 

in acht werd genomen werden er gedichten voorgelezen (waarvan hieronder twee te lezen) en 

bloemen gelegd ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers. Na afloop was er gelegenheid om de 

tentoonstelling over NieuwWeerdinge in de oorlog 

te bekijken en koffie/thee te drinken in de Badde.  

Een zelfgeschreven gedicht voorgelezen door 

Rianne Bakker 

 

 

 

1 minuut stilte… 

 

1 minuut stilte voor deze soldaat 

trouw stond hij zoor zijn land paraat. 

 

1 minuut stilte voor alle  personen 

die in de oorlog zijn omgekomen. 

 

1 minuut stilte voor alle kampen  

daar gebeurden verschrikkelijke rampen. 

 

1 minuut stilte omdat wij nu kunnen genieten 

van vrijheid en blijheid. 

 

 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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Gedicht voorgelezen door Marlies van Elten  

(Leonie van Baardwijk, groep 8 OBS de 

Weiert,Odoorn) 

Vroeger toen het oorlog was..... 

  

Vroeger toen het oorlog was, 

Leefden de mensen in spanning. 

Er werd gediscrimineerd, 

voor Joden was er verbanning. 

 

Vroeger toen het oorlog was,waren mensen 

bang. 

Er was honger, geen vrolijk gezang. 

 

Maar nu is er vrijheid, geluk en blijheid. 

Er worden leuke dingen gedaan, mensen zien 

elkaar staan. 

 

Vrolijk en blij, zo zijn wij. 

Kijk naar mij en kijk naar jezelf. 

 
 

 
 

 

Dichtbij onze huurders  

Lefier staat dichtbij mensen en midden in de samenleving. Vanuit onze 

regionale kantoren zetten onze medewerkers zich dagelijks in voor een 

prettige woonomgeving. Ze hebben specifieke kennis van het gebied waarin ze werken en de mensen 

die er wonen.  

Wijkbeheerder 

De wijkbeheerders zijn de ogen en oren van de wijk of buurt. Zij houden in de gaten of de buurt 

schoon, heel en veilig is. Uw wijkbeheerder in Nieuw-Weerdinge is Paul Ahlers. U kunt bij hem terecht 

voor:  

- vragen of klachten over tuinonderhoud 

- vragen of klachten over overlast  

- ideeën ter verbetering van uw buurt 

- vragen of klachten over de schoonmaak van portieken 

Contact opnemen 

Paul Ahlers is vaak in de buurt te vinden. U kunt hem daar aanspreken of bellen met telefoonnummer 

088 - 20 33 000, iedere werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur. 
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KERKDIENSTEN 

  

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

24 mei 

Plaats: Het Anker 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

  1e Pinksterdag 

31 mei 

Plaats: Het Anker 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

24 mei 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:     9.30 uur, voorganger: ds. Panneman 

  Pinksteren 

31 mei 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:      9.30 uur, voorganger: ds. Stalman 

 

 

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. 

 

1 Gazelle damesfiets frame maat 53, 

 ziet eruit als nieuw!  

Tel. 0591 522181 

 

 

1 persoons seniorenbed 90 x 200 cm,  

is elektrisch verstelbaar ± 1½ jaar oud.  

Tel. 0591 522181 

 

 

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 55808002 
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Na verschillende overlastmeldingen, nu ook straatcoaches in Emmer-Compascuum. 

Sinds januari van dit jaar is er een duidelijke stijging te 

zien in het aantal overlastmeldingen in Emmer-

Compascuum. Het gaat met name om overlast 

veroorzaakt door jongeren in en rondom het Centrum 

van het dorp. Met name de basisscholen de 

Braakhekke & de Runde en het Multi Functioneel Centrum de Deele waren aantrekkelijke plekken 

voor o.a. het achterlaten van afval, brandstichting & vernielingen. Daar moet wat aangedaan 

worden!  

 

Na het succes van de inzet van straatcoaches in Nieuw-Weerdinge, zullen nu ook in Emmer-

Compascuum twee straatcoaches aan de slag gaan. Hartstikke leuk, maar wat is een straatcoach en 

wat doen ze eigenlijk?  

 

Een straatcoach is een vrijwilliger die zich wil inzetten voor de leefbaarheid in het dorp en het leuk 

vindt om contact met jongeren te hebben. De straatcoaches worden ondersteund en begeleidt door 

het Jongerenwerk. Daar waar de Jongerenwerk geen tijd heeft om straatwerk te doen komen de 

straatcoaches in actie. De straatcoaches zullen veel op straat in het dorp aanwezig zijn. Ze leggen en 

onderhouden contact met ‘hangjongeren’ en signaleren vroegtijdig eventuele problemen of zorgen. 

Samen met de Jongerenwerker wordt er voor elke specifieke situatie een plan bedacht en uitgevoerd 

om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren en de overlast weer terug te dringen.  

 

Natuurlijk is door het inzetten van straatcoaches het overlast- en vernielingenprobleem niet in één 

keer opgelost. We hebben o.a. ook u, als buurtbewoner hierbij nodig. Mocht u namelijk 

jongerenoverlast ervaren of signaleren? Dan zouden wij het waarderen als er contact wordt 

opgenomen met het Jongerenwerk of de Wijkagent(en).  

 

Naast het bovenstaande zijn er en worden er ook andere acties uitgezet. Zo is er bijvoorbeeld een 

verbod om na schooltijd nog op schoolpleinen van de Braakhekke en Runde te komen en zijn er 

gesprekken met jongeren en/of hun ouders.   

 

De twee straatcoaches van Emmer-Compascuum zijn Joost Willemsma & Geert Nijenhuis.  

 

Contact:  

Kim de Vries   Henk Kuipers     

Jongerenwerk Dorpenzorg Wijkagent Emmer-Compascuum   

jeugd@dorpenzorg.nl   Maandag van 12:00 – 14:00 uur inloopspreekuur (MFC de Deele) 
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ACTIVITEITEN IN, BIJ, RONDOM EN VAN (UIT) 

ZWEMBAD DE WIEKE  

De aankomende weken wordt een periode met meerdere 

activiteiten in, bij, rondom en vanuit het zwembad. 

Allereerst is er op woensdagmiddag 20 mei en op 

woensdagmiddag 27 mei de duikworkshop, deze activiteit 

wordt georganiseerd door de Brede School. Op 

woensdagmorgen 3 juni vindt de sportdag van de beide basisscholen gedeeltelijk bij het zwembad 

plaats. Vanaf 26 mei zullen de vrijwilligers weer de donateur kaarten á 10 euro brengen. En op 6 juni 

is er het “obstakel-zwemmen” bij zwembad de Wieke. 

 

Mochten er nog vrijwilligers zijn die mee willen helpen de donateurkaarten rondbrengen: heel graag. 

Hiervoor kunt u zich melden bij de zwembadkiosk en / of vragen naar Carla Neef, zij heeft de 

organisatie en coördinatie hiervan. Bent u nog geen donateur en wilt u dat worden? Dan vragen we u 

om dat bij de zwembadkiosk te melden. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

 

Terwijl al jaren het marathon-zwemmen (de zwemmarathon) werd georganiseerd, bleek er de laatste 

jaren een steeds grotere terugloop; in zowel de belangstelling als in de deelname. Daarom wordt er 

dit jaar geen zwemmarathon meer georganiseerd. Hiervoor in de plaats komt het “obstakel-

zwemmen”. Hierbij moeten teams, bestaande uit minimaal 6 personen vanaf 11 jaar, in 

estafettevorm allerlei obstakels overwinnen. Opgave hiervoor kan, als team en individueel, tot 

uiterlijk 4 juni bij de kiosk. De aanvangstijd van het “obstakel-zwemmen” op 6 juni is 13.30 uur. Er is 

dan ook gelegenheid voor een hapje en een drankje.  

Meer informatie over het  “obstakel-zwemmen” vindt u elders in deze Streekbode.  

 

En uiteraard, zoals altijd, weer het verzoek om het abonnement mee te nemen, de fietsen in de 

rekken te plaatsen en afval in de containers en prullenbakken te doen. Dan houden we met elkaar 

het terrein schoon, hygiënisch en veilig. Ook zijn we nog op zoek naar meer vrijwilligers voorde 

schoonmaak. Hebt u nog een uurtje over? Dan horen we graag van u.  

 

We hopen u te zien, ook tijdens de activiteiten.  

 

Het bestuur van zwembad de Wieke: 

Derk-Jan Smith, voorzitter Carla Neef, vice-voorzitter 

Francisca Minnaar, secretaris Anno Schimmel, coördinatie onderhoud 

Jannet Hofman, penningmeester Uinko Brouwer, algehele coördinatie  
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AUTOBEDRIJF TJEERDSMA KANSHEBBER OP TITEL “AUTOBEDRIJF VAN HET JAAR 2015-2016  

 

Na een spannende race zijn tien onafhankelijke BOVAG-autobedrijven, waaronder Autobedrijf 

Tjeerdsma uit Nieuw-Weerdinge, genomineerd voor de titel ‘Autobedrijf van het Jaar 2015-2016’. 

Deze verkiezing, op initiatief van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, wordt dit jaar voor de 

negende keer gehouden. Op dinsdag 6 oktober wordt bekend gemaakt welk autobedrijf uit de top 10 

zich een jaar lang ‘Autobedrijf van het Jaar 2015-2016’ mag noemen.  

 

Consumenten konden in maart en april hun stem uitbrengen op één van de 3.300 bij BOVAG 

aangesloten onafhankelijke autobedrijven. De tien autobedrijven met de meeste stemmen, 

waaronder Autobedrijf 

Tjeerdsma, kunnen dan ook met 

recht zeggen dat zij een flinke 

fanclub hebben.  

 

Super trots 

Het hele team van Autobedrijf 

Tjeerdsma is aangenaam verrast 

met hun plek in de top 10. 

‘Toen we te horen kregen dat 

ons bedrijf in de halve finale 

staat, ging het dak eraf. Wij zijn 

ontzettend blij met deze 

nominatie en alle aandacht die 

we hiermee krijgen. Een betere 

bevestiging van onze klanten, die zo massaal op ons bedrijf hebben gestemd, is niet mogelijk. En de 

waardering die ons team krijgt voor altijd hard werken, is iets waar wij echt trots op zijn!’ 

 

Route naar de finale 

De genomineerde bedrijven krijgen bezoek van W&D Consultants, een onafhankelijke 

keuringsinstantie, die de top 10 aan de hand van een uitgebreide checklist in kaart brengt. Ook 

krijgen zij bezoek van één of meerdere mystery shoppers. Aan de hand van de resultaten, selecteert 

een vakjury vervolgens drie finalisten. In augustus wordt bekend welke drie autobedrijven er 

doorgaan naar de finale. De uiteindelijke ontknoping vindt plaats tijdens het BOVAG Jaarcongres voor 

op 6 oktober aanstaande. 
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De Kledingkringloop in Nieuw-Weerdinge, is voor 

velen al een begrip geworden, één keer in de twee 

weken op dinsdag is het een komen en gaan van 

klanten. Toch hebben wij, als vrijwilligers, het idee 

dat veel mensen nog denken dat dit alleen voor 

mensen met een smalle beurs is, dat klopt niet.  

 

Iedereen voelt de bezuinigingen die onze regering 

doorvoert, in zijn of haar portemonnee en daarom 

is de Kledingkringloop voor iedereen.  

 

Bij ons kunt u terecht voor allerlei soorten kleding 

van baby tot senioren en bad en bedtextiel. Hoe komen wij aan al die spullen?  

 

Iedereen ruimt de kasten wel eens op en dan heb je maar zo een paar zakken vol 

met kleding die te klein ( of te groot) is of die je niet meer zo leuk vind, dat kunt 

u bij ons brengen, het moet natuurlijk wel heel en schoon zijn.  

 

De kleding en bad en bedtextiel kan gebracht worden op de dinsdagen dat we 

open zijn vanaf 11.00 tot 16.00 uur bij de Baptisten kerk “De Open Poort”aan 

het Gedempt Achterdiep of bij Roelof en Gretha Bos aan de Mandebroek 2  (tel. 

0591 521600).  

 

Tot aan de zomervakantie zijn we open op 2, 16 en 30 juni. Na de vakantie 

beginnen we weer op 8 september. 

 

 

Tot ziens in onze Kledingkringloop, er staat een kopje koffie of thee voor u 

klaar. 

 

Wij, alle vrijwilligers, wensen u alvast een fijne en zonnige vakantie toe. 
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GEHOORD EN GEPROEFD... 

 

Haring 

 

Normaliter is vis met wijn een sterk duo. Echter zoute haring met zijn speciale smaak en het 

vetgehalte combineert totaal niet met de fruitige aroma's en verandert de wijn in nietszeggende 

sapjes met een zoete of zurige smaak.  

Haring (Clupea harengus), herring in het Engels, hareng in het Frans, aringa in het Italiaans en 

arengue in het Spaans. 

 

Te diep in het glaasje gekeken?? 

De volgende morgen vermoeid, hoofdpijn, duizelig of misselijk?  

Het lichaam heeft door teveel alcohol en teveel vettigheid mineralen, zout en water verloren. 

Helpen doet een pikante of zoutige maaltijd. Vis, bijvoorbeeld haring kan dit probleem oplossen. 

Haringspecialiteiten zoals een rolmops of zoute haring bevatten naast omega 3 veel belangrijke 

mineralen.  

Zout en magnesium zijn om de kater te bestrijden, heel belangrijk en verdrijven de vermoeidheid en 

versnellen de stofwisseling. 

Zure haring is bijvoorbeeld niet alleen zuur, maar ook zout. Het zuur van de marinade ondersteunt de 

maag en maakt hem rustiger. 

Je kunt ook, om een kater te voorkomen, voor de tijd een lekkere zoute haring nemen. Door het 

hoge proteïne en vetgehalte vertraagd de opname van het alcohol. Drink daarnaast tijdens uw 

feestje regelmatig een glas mineraal water en voor het slapen gaan nog een glas water en wordt fris 

en monter wakker... 

 

Ieder jaar worden in onze oceanen en zeeën ongeveer 85 miljoen ton vis gevangen. Zou je deze 

geweldige zilverachtig glinsterende massa op een weegschaal leggen zou je de hele Chinese 

bevolking nodig hebben om in evenwicht te komen.  

Er wordt jaarlijks zoveel gewicht aan vis geconsumeerd, dat ongeveer gelijk is aan het gewicht van de 

hele Chinese bevolking. In de laatste 50 jaar is het consumeren van vis verzesvoudigt.  

Voedingsdeskundigen en politici raden aan om nog meer vis te eten. Niet eenmaal maar tweemaal in 

de week.  

Zouden we deze raad opvolgen moet er nog eens 40 miljoen ton uit onze wateren gevist worden. 

Zouden onze oceanen dit aankunnen??? 

 

Handel in vis... 

Naar horen vertellen, zouden de Eskimo's uit Alaska, een FairTrade overeenkomst hebben met de 

chinookzalm, in Amerika bekent als koningszalm. 

Ieder jaar, als de zalmen de rivieren optrekken, worden ze gevangen door de Yupik Indianen oftewel 

de Eskimo's. Er is een levendige handel met de betere Gourmet restaurants in New York, waar deze 

koningszalmen geleverd worden. Dat dit zeer kostbaar is weerhoud de liefhebbers niet om dit 

exclusieve eten te bestellen. 
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Er is een verhaal bekend van een visser, die een kapitale koningszalm in zijn netten had, van ruim 15 

kilo. Hij stuurde met zijn vissersboot richting een olie tanker. De kok aan boord wist wat de bedoeling 

was en ging de ruilhandel aan. Hij nam de vis aan in ruil voor 10 kilo diepgevroren kippendelen. De 

kok kreeg toch gewetenswroeging en gaf de visser nog eens 10 kilo rundergehakt extra.  

Voor de Eskimo's is de koningszalm een geschenk van de natuur die geen prijs heeft. 

De scheepskok moet geweten hebben, dat deze ruil eigenlijk niet toegestaan is maar uitzonderingen 

bevestigen de regel.  

We gaan er van uit dat dit uitzonderingen zijn en dat iedereen er zich van bewust is, dat we met 

verstand, ook in de toekomst met onze schatten uit de natuur voorzichtig omgaan. Zodat we ook in 

de toekomst nog wilde koningszalmen hebben. 

 

Vriendelijke groet, Rien Prinsen. 

 

 

PICKNICK ZONNEBLOEM 

Zaterdagmiddag 9 mei werd er door de afdeling Nieuw-

Weerdinge een picknick georganiseerd in de tuin van zaal 

Heegen. Helaas waren de weer goden ons niet zo gunstig gezind,  het was bewolkt en  stond een 

frisse wind. 

Daarom hebben we de activiteit naar binnen verplaatst, waar het een stuk aangenamer was. We zijn 

begonnen met koffie en thee, daarna konden onze gasten deelnemen aan een brood buffet, die door 

de vrijwilligers werd verzorgd. Er was keuze aan verschillende soorten brood, salade, poffertjes, bowl 

enz. Tegen 3 uur werd er een optreden gedaan door de streetdance groep van Amicitia wat iedereen 

erg leuk vond. Het enthousiasme van de dansers spatte er af. Ze kregen daarom een welverdiend 

applaus van de aanwezigen. 

Tegen 4 uur kwam er een eind aan de gezellige 

middag.  Familie Heegen bedankt voor 

gastvrijheid en ook Amicitia bedankt voor het 

optreden. 

 

De vrijwilligers Zonnebloem afdeling Nieuw-

Weerdinge. 
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NIEUWS UIT DE TUIN…  

Kleiner maken van te grote struiken. 

De plant op de foto is een zeer kort ingesnoeide berberis. Het is 

mooi, als de bomen en struiken willen groeien en als ze de 

ruimte hebben, is dat niet gauw een probleem. Maar vaak 

worden ze te snel te groot en wat dan.. Vaak zie je de oplossing 

in het afsnoeien op de hoogte waar het niet verder mag. Dat 

lost het probleem echter niet altijd op want een tak heeft de 

eigenschap uit te lopen waar je hem afknipt en vaak krijg je er 

twee of drie voor terug. Maar van die eigenschap kun je ook op 

veel manieren gebruik maken. Het is zelfs zo dat jij kunt regelen 

in welke vorm je een plant wil laten groeien. Normaal loopt hij 

uit waar je hem afsnoeit. Daarbij heeft iedere plant een 

bepaalde knopstand waardoor jij een tak de kant op kan laten 

groeien die jij wilt door boven de knop in die richting af te snoeien. Je kunt dus zelf veel doen met te 

grote planten. Deze berberis was een mooi roodbladerig struikje, maar werd te groot. Ik heb alles 

van de hoofdtakken afgesnoeid en laat die nu met korte takjes begroeien. Zo is het een veel kleinere 

plant met een apart model en hoeft niet weg. Zo kun je van alle te grote planten wel iets maken in 

plaats van ze op te ruimen. Juist oudere planten met dikkere stammetjes of takken kunnen een mooi 

model hebben om iets ‘leuks’ van te maken. Bekijk met snoeien de knopstand goed, waardoor je veel 

zelf kan regelen welke richting je iets uit wil laten groeien. Bij de esdoorn staan ze om beurten links-

rechts en naar voor en achter tegen over elkaar. Bij de wilg staan ze spiraalsgewijs aan de tak. Zo zijn 

er meer vormen waarin bomen en heesters hun knoppen aan de takken geplaatst hebben en daar 

kun je gebruik van maken. Bekijk dat voor de aardigheid eens. En hoe de bovenste drie/vier dan na 

het snoeien weer uitlopen. De rest doet niets tot je de bovenste er weer afknipt. Dan gebeurt er 

weer vrijwel hetzelfde. Je kunt dus een eigen figuur maken als je dat wilt. 

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

 

 

BENTETOP IN ACTIE VOOR NEPAL  

De zendingscommissie van de Bentetop, kon op de nationale 

inzamelingsdag vrijdag 1 mei, een bedrag van € 371,72 

overmaken op Giro 555.  

 

Op donderdag 30 april en vrijdag 1 mei werd er een spontane 

actie gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving in 

Nepal. De kinderen hebben geld en lege flessen ingezameld. 

Iedereen ontzettend bedankt voor jullie inzet.  
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FIETSPUZZELTOCHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
e
 Pinksterdag  25 mei 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het hele gezin 

Start 12.30 uur Kantine Titan 

Deelname is gratis 
 

 

Het belooft weer een mooie tocht te worden. 

Onderweg worden er spelletjes gedaan en moeten er opdrachten vervuld worden. 

 

Natuurlijk ontbreken de hapjes en de drankjes niet. 

 

Na afloop van de tocht worden de prijswinnaars bekendgemaakt en kan er nog even nagepraat  

worden in de kantine. 

 

Redenen genoeg om de fiets weer uit de schuur te halen en maandag 2
de

 pinksterdag te  

gaan deelnemen aan de fietstocht. 

 

We rekenen op jullie. 

 

Aktiviteitencommissie vvTitan/Roodwit 
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TITAN-nieuws 

 

In de vorige Streekbode stond geen TITAN-nieuws. Daarom nu de 

resultaten van de laatste vijf wedstrijden van deze competitie. 

De uitwedstrijd tegen Bargeres werd op een donderdagavond 

gespeeld. Deze wedstrijd was belangrijk want als er een punt werd 

behaald dan was TITAN de winnaar van de 1
e
 periode. TITAN deed 

wat het moest doen, het eindresultaat van 0 – 0 bleek voldoende. In de uitwedstrijd tegen Raptim 

had TITAN aanvankelijk een overwicht. Toch wisten ze dat niet in goals om te zetten. Raptim nam het 

overwicht in de wedstrijd over en bleek uiteindelijk ook effectiever. TITAN werd op een 4 – 2 

nederlaag getrakteerd. Doordat Valthermond wel zijn wedstrijd won kon daar de kampioensvlag in 

top. De thuiswedstrijd tegen middenmoter DVC’59 een eenvoudige klus. Na een 2 – 0 ruststand werd 

uiteindelijk een 4 – 2 overwinning behaald. De thuiswedstrijd tegen Musselkanaal bleek andere koek. 

Het bleek duidelijk dat Musselkanaal nog ergens voor speelde. Bij goed resultaat hadden zij nog kans 

op nacompetitie. Een ongeïnspireerd TITAN werd met 4 – 0 afgedroogd. Ook in de laatste wedstrijd 

tegen Protos kon TITAN geen potten meer breken. De ploeg uit Steenwijksmoer bleek met 3 – 1 te 

sterk. Nu weer scherp worden voor de dubbele confrontatie in de nacompetitie tegen Zwartemeer. 

 

Zondag 24 mei                 TITAN – Zwartemeer                     Aanvang: 14.00 uur 

 

U bent van harte welkom op ons sportpsrk aan de Raiffeisenstraat! 

 

 

 

 

 

 

 


