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DE MONDENHAL 25 JAAR IN ONS DORP (VERVOLG)
Opening 11 november 1989.
Na 8 tot 9 maanden hard werken is de sporthal geopend door wethouder Piet Reuver.
Tijdens de opening is de naam “Mondenhal” onthult. De heren R. Arbeider (uitvoerder) en J. Fischer
(assistent uitvoerder) zijn nog eens extra in het zonnetje gezet vanwege hun inzet.
De eerste zaalbeheerders zijn eveneens in het zonnetje gezet, dat waren de heren Jan Doornbos,
Lucas Bunt en Jan Hof. In de tussenliggende periode hebben heel veel zaalbeheerders hun inzet
getoond, onder andere Job Bakker, Klaas Heidema, Be Jongbloed, Be Barenkamp, Wieger Kok,
Machinus Veltrop, Jans Hilgen, Arie Groenwold en Henk Hofman.
Momenteel zijn 5 beheerders in de Mondenhal actief, namelijk Jan Schoonbeek, Harm Schuurman,
Piet Boonstra, Klaas Pomp en Anno Schimmel, waarvan 2 man ook de boenmachine voor de
sportvloer bedienen.
Schoonmaak van kleed- en sanitaire ruimten is in het verleden gedaan door o.a. mevr. Doornbos, nu
zijn dat Anja Klaassen en Barbara Schoonbeek.
Een aantal bedrijven zijn regelmatig actief voor de grotere klussen, waarbij vaak tegen kostprijs of
soms gratis vanwege de binding met het dorp werk wordt uitgevoerd.
Wat we vooral kunnen zeggen is dat door inzet van de vele vrijwilligers de hal in optimale staat is en
dat we bijna 2x langer met de sportvloer doen dan wat normaal gebruikelijk is.
In de loop van de jaren is het wel moeilijker geworden om de sporthal financieel positief te laten
draaien. Met behulp van wat extra financiën vanuit afdeling sport van de gemeente Emmen hebben
we de laatste jaren diverse investeringen kunnen doen om vooral ook op energie te kunnen
besparen.
Zo hebben we de sportvloer gereviseerd, nieuwe zaalverlichting aangebracht, HR CV ketel geplaatst
en op de laagbouw nieuwe dakbedekking met extra dakisolatie kunnen realiseren.
Inmiddels besparen we qua kosten 50% op energie ten opzichte van 3 jaar terug.
Op dit moment loopt de exploitatie positief, maar we moeten wel alert blijven op de toekomst.
De ontwikkeling van sport baart ons wel wat zorgen, nieuwe media, maar ook crisis helpen niet mee.
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Als sporthal kunnen we vooral faciliteren, de verenigingen zullen eigenlijk moeten groeien, als
stichting sporthal staan we open voor nieuwe initiatieven, vooral op sportief gebied.
Hopelijk komen er weer initiatieven voor onder anderen handbal en badminton, maar ook voor
sporten als tafeltennis, basketbal zouden niet verkeerd zijn om in onze hal te beoefenen.
Positieve punten zijn de toernooien zoals Protos Weering die toch erg veel bezoekers trekken, ook
voor dit soort toernooien is erg veel mogelijk in onze hal
Als bestuur hopen we in ieder geval nog jaren te genieten van sport in onze hal en natuurlijk op naar
de volgende 25 jaar.
Namens bestuur Haiko Tiems (Voorzitter)

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
9 november
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
16 november
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Wentink

Baptisten gemeente de Open Poort:
9 november
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
16 november
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: dhr. Bevelander
Gastendienst
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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.
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
Te Koop: 4 m³ brandhout € 100,--,
aardappelkistjes € 2,-- per stuk.
Tel. 0628 562 678
Te koop: Openhaardhout. Tel. 521648
Te koop: Handgerooide eetaardappelen, o.a.
Parel, Suprice, Woudster en Mozart. Tel. 0591
353391

GASTOUDER, vrouw 39 jaar, ervaren en
gediplomeerd, heeft weer plek voor de opvang
van een aantal kinderen. Tel. 0591 521 939 of
0651 627 793.
Te huur: Mini kraan & mini shovel, vanaf € 10,per draai uur. Tel. 06 13194189
Zaag, snoei, tuinonderhoud en boomverzorging.
Ook bestrijden van mollen. Wieringa, bel 06
31082919

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
Wij zijn van plan om weer een Sinterklaas actie te houden op 11 en 25 november.
De bedoeling is om ieder kind t/m 12 jaar twee stuks gratis speelgoed aan te bieden.
Dus hebt u nog speelgoed liggen wilt u dat dan bij ons thuis brengen.
We willen graag beginnen met inzamelen vanaf 14 oktober.
Geen knuffels daar is uit onze ervaring geen behoefte aan.
Graag inleveren bij:
Marleen Middel Vennen 37
Gretha Bos
Mandebroek 2

tel. 0591 527351
tel. 0591 521600

Op de volgende dagen zijn we in DE RANK
11 en 25 november
9 en 23 december
We zijn open van 11.00 tot 16.00 uur
Dus loop gerust eens bij ons binnen
Namens de vrijwilligers
Gretha Bos
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IN GESPREK MET……HAIKO TIEMS.
Op 11 november is het 25 jaar geleden dat de sporthal de Mondenhal werd geopend en in gebruik
werd genomen. Leuk om te lezen in de vorige twee Streekbodes (en deze) hoe dat toen tot stand is
gekomen. Het jubileum wordt het aanstaande weekeind gevierd met een receptie op vrijdagavond
en een sportmiddag/markt op zaterdag
in de sporthal. Reden voor een
gesprekje met de voorzitter.
Om te beginnen even voor de goede
orde wie vormen het bestuur van de
Mondenhal?
Koop Schimmel (Penningmeester en
planning hal bezetting), Jan de Vries
(Secretaris)
Albert Houwing (Bestuurslid), Siert
Tjeerdsma (Bestuurslid), Haiko
Tiems(Voorzitter)
Wie zijn de beheerders en wie van hen
is het strengste?
Jan Schoonbeek, Harm Schuurman, Piet Boonstra, Klaas Pomp en Anno Schimmel, ze zijn allemaal
streng en rechtvaardig, als bestuur selecteren we op deze kwaliteiten.
Zijn er naast de beheerders en het bestuur nog andere vaste medewerkers/vrijwilligers?
Barbara Schoonbeek en Anja Klaassen, zij doen de schoonmaak van sanitair en kleedruimtes.
Wie maken er allemaal gebruik van de hal?
Amicitia, GenDoJu, Nivoc, TGAV, PI Ter Apel, t'Koppel en de Bentetop, de jeugd NWVV/Titan,
zaalvoetbal van NWVV en van Titan en diverse verenigingen die incidenteel gebruik maken, met
natuurlijk het Protos Weering toernooi als toetje aan het eind en begin van het jaar.
Met kerst hebben we nu ook ieder jaar een gezamenlijke kerstnachtdienst in de hal en sinds dit jaar
hebben we ook een uitvoering van SDG Juliana, wat ook een groot succes was.
Wie heeft de naam De Mondenhal bedacht?
De naam komt voort uit een prijsvraag die bij de opening is uitgereikt, de bedenker was Ina HovingPik.
Zijn er evenementen waar jullie met meer of minder plezier op terug kijken?
Protos Weering is natuurlijk mooi, maar ook de jaarlijkse uitvoering van Amicitia.
Minder plezierig is dat de jeugd een aantal jaren geleden vernielingen hebben aangericht.

4

De Streekbode - 6 november 2014

Terwijl ze niet beseffen, dat dit veel geld en ergernis kost en dat wij als sporthal deze kosten maar
weer moet nemen, maar gelukkig gaat het de laatste paar jaar goed.
Zijn er nog leuke anekdotes uit de afgelopen 25 jaar?
De "Willie Wortels" lees beheerders, die oplossingen bedenken en uitvoeren om extra kosten te
voorkomen.
Voorbeeld, wc brillen iets verkleurd, mag na 25 jaar wel weer eens nieuw, we vragen prijs op maar ja
totale kosten € 800,--, dan toch maar weer iets anders bedacht en ze zijn weer als nieuw. Kosten €
25,-- en wat extra werk voor de beheerders. Verder gebruiken we zelf ontwikkelde spotjes in de
plafonds van de gangen met led verlichting, ook een uitvinding van een beheerder, omdat de
originele regelmatig uitvallen.
Wat heeft de hal nodig om ook over 25 jaar het 50 jarig jubileum te kunnen vieren?
Heel veel gebruikers, want daar doen we het voor. Met name jeugd is zeer welkom en we zouden erg
graag badminton en handbal weer terug zien. Sport is goed voor je gezondheid en ook voor de
sporthal.
Wat komt er vooral bij kijken om de sporthal goed draaiende te houden?
Ontzettend veel vrije tijd vooral van beheer en bestuur, goede contacten met gemeente en veel
enthousiasme. Proberen om zo zuinig mogelijk met onderhoud om te gaan en kostenbesparende
oplossingen te zoeken voor verwarming douches en verlichting van de hal.
Welke actie om de 100.000 gulden bij elkaar te krijgen, is je speciaal bijgebleven?
De 3 grotere bedrijven, die meteen meer dan 30.000,-- op tafel legden, ook de tonnetjes actie, maar
vooral ook de fietstocht van Verona naar Nieuw-Weerdinge. Verder de enorme saamhorigheid in het
dorp, men stond als 1 man achter de inzameling en bouw van de sporthal.
Vrijdag en zaterdag feest voor de Mondenhal. Wanneer is dit feest voor jullie geslaagd?
Als op zaterdagmiddag veel bezoekers komen en dat de sportverenigingen weer gaan groeien in
ledental.
Wil je nog ergens op terugkomen of iets kwijt?
Dank aan allen die zich inzetten voor de sporthal. Dit soort gebouwen en instellingen, zie ook
zwembad, blijven alleen in stand met behulp van erg veel vrijwilligers.
Haiko, dank je wel voor dit leuke gesprek. Heel veel plezier en succes dit weekeind. NieuwWeerdinge mag trots zijn op deze sporthal en zijn vrijwilligers. Gefeliciteerd met dit jubileum, op naar
de 50 jaar! En ik zou zeggen allemaal zaterdagmiddag naar de sporthal.
GB
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KOM ZINGEN BIJ DE BADDEZANGERS!
Ik kan niet zingen hoor, maar wel praten.
Nou ja onder de douche of met de radio mee zingen gaat wel,'t klinkt dan best wel aardig.
Al 108 jaar bestaat de vereniging van de Nederlandse Volkszang.
Dus hoogste tijd om het een en ander te vertellen over deze vereniging.
We willen u kennis laten maken met de vereniging, die de Nederlandse volksliedjes, als een
cultuurschat bewaard.
Wij zijn in beginsel géén koor, maar hebben één keer per maand gezellige bijeenkomsten waar we
met véél plezier véél zingen.

WAT IS VOLKSZANG EIGENLIJK?
Datgene wat het volk zingt. Het geeft geen repertoire aanduiding aan.
Volkszang is net als taal een expressiemiddel.
Het volkslied is de volledige weerklank van het volksleven.
Zo werd het in 1906 beschreven.
Het liedmateriaal van onze vereniging beweegt zich op het gebied van oude volksliedjes, schlagers,
maar ook moderne alledaagse liedjes. Het volkslied heeft zeer vele functies.
Het kan zijn: een feestlied, een klaaglied, een troostlied, een danklied, een danslied en arbeidslied,
een strijdlied, een marslied of een religieus lied.
Het geheel kan sfeer scheppen en het gemeenschapsgevoel stimuleren. Het volkslied kan in groepen
(groot of klein) of individueel gezongen worden. Ons land neemt in vergelijking met andere landen
een bescheiden plaats in als het gaat om volkszang.
Reeds in 1965 was het opvallend, dat er in Drenthe verhoudingsgewijs veel afdelingen waren en er
nu nog zijn.
In het beroemde schemeruurtje werd er vroeger veel gezongen.
In het jachtige leven is geen plaats meer voor zo'n eenvoudig vermaak.
Hoeveel kinderen en volwassenen zingen nu nog gewone Nederlandstalige liederen?
Ho ho ho.
Wat te denken van: Jannes, Frans Bouwer, André Hazes jr. of Frans Duijts.
Misschien gaan deze vrolijke volkszangers een bijdrage leveren aan het behoud van onze volkszang.
Kom ook eens zingen bij de Badde zangers
Loop eens binnen op de eerste vrijdagavond van de maand in de Badde, u bent altijd welkom!
Het is er altijd gezellig en het verplicht u tot niets. Kom gewoon eens de sfeer proeven.
Met een vriendelijke groet,

Egbert Pepping

EN WEET ZINGENDE MENSEN ZIJN VROLIJKE MENSEN!!!!!!
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NIEUWS UIT DE TUIN… (FOTO)
Hydrangea macrophylla.
De meest bekende hortensia die je overal ziet. Als
kamerplant en als tuinplant. In de tuin kunnen het grote
planten worden. Hoe moet ik hem snoeien, word mij
vaak gevraagd. Nou, met de oude bloemen weg halen
kun je weinig verkeerd doen. Normaal zal hij volgend
jaar, daar, kort onder de knoppen weer bloeien. Haal ook
dode en dunne takjes er tussenuit.
De grote knop op het dikke takje (net onder het
elastiekje) heb ik met een scheermesje doormidden
gesneden om een gladde wond te krijgen en daarin is
zeer duidelijk de nieuwe bloem te zien. Op de foto is dat
moeilijk of niet te zien, maar doe dit zelf maar eens. Mooi
om te zien is dat dit zo in de natuur gaat. Ook bij iets
kleinere ronde knoppen is al een begin te
zien. Bij de dunnere tak heb ik een stokje
gelegd onder de overgang van het grijze
oude gedeelte naar het nieuwe stuk waar
de uitgebloeide nog op zit.
Snoei je in het bovenste nieuwe groene stuk
dan is bloei volgend jaar vrij zeker, maar
knip geen dikke knoppen weg als dat niet
nodig is. Snoei je in het onderste oude hout
houd er dan rekening mee dat je
waarschijnlijk geen bloemen krijgt bij deze hortensia. Het tweede jaar wel weer. Nog een opmerking
over het snoeien. Doe dat zo kort mogelijk boven een paar ogen (knoppen) zodat je geen lelijke kale
stukjes stengel krijgt. Alle andere soorten hortensia’s moeten op de voor hen geschikte manier
gesnoeid worden.
J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809)
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OPBRENGST COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING
Eerste hulpregels bij brandwonden:
1. Koel de wond ongeveer 10 minuten met lauw zachtstromend leidingwater.
2. Voorkom onderkoeling… koel alleen de wond.
3. Verwijder alleen de kleding die niet aan de wond kleeft.
4. Waarschuw altijd een arts bij blaren, een aangetaste huid of elektrische en chemische
verbrandingen.
5. Smeer niets op een brandwond.
6. Bedek de wond met steriel verband of een schone doek
7. Geef het slachtoffer geen eten of drinken
8. Vervoer het slachtoffer, indien mogelijk zittend.
De collecte heeft dit jaar in Nieuw-Weerdinge een bedrag van € 1199,33 cent opgebracht. Alle gevers
en collectanten worden namens de Nederlandse Brandwonden Stichting hartelijk bedankt.

ALGEMENE LEDENVERGADERING HSV OP 18 NOVEMBER
De wedstrijd– en ledenvergadering van Hengelsportvereniging Nieuw-Weerdinge zal worden
gehouden op dinsdag 18 november a.s. te Oosterhof. We hopen u allen dan te zien.
Aanvang van de vergadering is om 19:30 uur.
De secretaris.

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 8 november is er dansen in de Badde.
U kunt meedoen aan stijldansen, countrydansen en oude dansen.
Aanvang 20.00 uur.
U bent van harte welkom.
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MONDENZAALVOETBALTOERNOOI HERFST EDITIE 2014 (
In de herfstvakantie maakten de teams uit de dorpen Nieuw-Weerdinge en Roswinkel zich op voor
het jaarlijkse Mondenzaalvoetbaltoernooi in de Mondenhal. Dit jaar waren er 10 teams aanwezig,
waaronder ook een damesteam. Het evenement dat eerder dit jaar in februari werd gehouden, werd
gewonnen door het team One Touch United. Zij lagen er dit jaar al in de groepsronde uit. De teams
waren zelf verantwoordelijk voor het fluiten van de wedstrijden en er werd erg leuk gespeeld,
ondanks het grote leeftijdsverschil. Kinderen van de basisscholen uit het dorp, maar ook jeugd dat al
op de hogere school zit! Een erg leuke mix die goed samenging.
Na ongeveer 3 uur sportief en fanatiek gespeeld te hebben, was er een winnaar bekend: De
klaplopers! Bij deze nogmaals van harte gefeliciteerd en iedereen tot de volgende editie!
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TITAN-NIEUWS
Na de nederlaag tegen Valthermond, had TITAN de kans om
even het vizier ergens anders op te richten. De eerstvolgende
wedstrijd was er namelijk één in het bekertoernooi. De loting
had TITAN gekoppeld aan hoofdklasser MSC uit Meppel. MSC
liet er geen twijfel over, het was naar Nieuw-Weerdinge gekomen om de volgende ronde te
bereiken. Ze begonnen fel aan de wedstrijd en al binnen het kwartier stond een onoverbrugbare 0 –
3 stand op het bord. MSC ging rustig door en bij rust stond het 0 – 7. Na rust kreeg TITAN meer grip
op het spel en wist MSC nog maar één keer te scoren. Hoewel het natuurlijk een grote nederlaag is
geworden, is dit beslist geen schande tegen een ploeg die drie klassen hoger speelt.
Vanaf nu kan TITAN zich volledig richten op de competitie. De uitwedstrijd tegen CEC stond op het
programma, op dat moment de nummer één en twee op de ranglijst. Beide ploegen gaan fel van
start en geven elkaar goed partij. Beiden krijgen een aantal kansen maar een doelpunt laat nog lang
op zich wachten. Op slag van rust is het CEC dat de score open breekt en zij gaan dus rusten met een
1 – 0 voorsprong. Na rust tapt TITAN uit een ander vaatje. Vlak na rust scoort TITAN maar liefst vier
keer in zes minuten tijd en is direct duidelijk wie de winnaar wordt in deze derby. Met deze
overwinning neemt TITAN de koppositie in de 3e klasse D weer over en kan het zich - bij een goed
resultaat in de volgende thuiswedstrijd – opmaken voor het periodekampioenschap.
De eerstvolgende thuiswedstrijden zijn:
Zondag 9 november TITAN – zfc Zuidlaren Aanvang 14.00 uur
Zondag 30 november TITAN – Protos Aanvang 14.00 uur
U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat!
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