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DE MONDENHAL 25 JAAR IN ONS DORP
Op 11 november 1989, is de sporthal geopend door de toenmalige verantwoordelijk wethouder Piet
Reuver. Wat vooral de jongere generatie misschien niet weet en ook onze inwoners die na 1989 in
ons dorp zijn gaan wonen, is het feit dat de sporthal door vele vrijwilligers is gebouwd en voor een
deel gefinancierd vanuit het dorp zelf.
Korte geschiedenis:
In februari 1985 is vanuit een initiatief van plaatselijk belang “Nieuw-Weerdinge” een werkgroep
opgericht om zich te gaan inzetten voor het tot stand brengen van een sporthal in Nieuw-Weerdinge.
Een sporthal in ons dorp was een jarenlange wens van alle sporters en verenigingen in NieuwWeerdinge. De werkgroep bestond uit:
Henk Rengers (voorzitter), Dirkje Otten Smit (secretaris), Jacob Muller (penningmeester),
Albert Mantingh, Henk Wachtmeester, Haiko Tiems, Gezienus Everts en Lammert Lenters.
Op 21 mei 1985 is deze commissie voorgesteld aan sportverenigingen, waarbij aan de verenigingen is
gevraagd voor 100 % achter de commissie te staan om verdere acties te gaan inzetten.
Na een positieve reactie, is de commissie hard aan het werk gegaan met plannen maken van een
ontwerp, financiën en gesprekken met de gemeente..
Veel werk is verricht om te voldoen aan de voorwaarden van de gemeente.
Op 2 december 1986 (na 1½ jaar hard werken en voorbereiden) vond er een gesprek plaats met
wethouder Pijlman die de volgende eisen stelde:
•

sluitende begroting (veel vrijwilligerswerk)

•

sluitende exploitatie

• minimaal fl.100.000,-- door Nieuw-Weerdinge opgebracht
De begroting en exploitatie zou ondertussen gecheckt worden door de gemeente, aan ons de taak
om de “Ton voor de Sporthal” bij elkaar te krijgen.
Als dit voor elkaar was zou de gemeente ruim fl. 700.000,-- bijdragen.
Na het ontvangen van deze eisen is in ons dorp erg veel positiefs gebeurd. Nieuw-Weerdinge werd
wakker, de handen werden ineen geslagen! Allerlei acties, zoals de tonnetjes actie “een ton voor de
sporthal”, fietsen vanuit Verona naar Nieuw- Weerdinge, sponsorlopen, persoonlijke acties,
donateurs, giften, enz. werden in gang gezet.
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Ook de bedrijven uit Nieuw-Weerdinge en omgeving hebben een aanzienlijk deel gefinancierd.
Uiteindelijk was de ton bij elkaar en na uiteraard goed huiswerk van de commissie, kon de
wethouder weinig anders doen dan ja te zeggen en een raadsvoorstel voor te bereiden.
Op 29 september 1987 is een positief raadsbesluit genomen, dat de hal gebouwd mocht worden
onder de voorwaarden binnen dat besluit.
Op 29 oktober 1987 vond de oprichting van de stichting plaats, samenstelling bestuur:
Henk Rengers (voorzitter) Dirkje Otten Smit (secretaris), Henk Postmus (penningmeester)
Albert Mantingh, Henk Wachtmeester, Haiko Tiems, Gezienus Everts en Arent Naber.
In de volgende Streekbode het vervolg hoe de hal uiteindelijk tot stand is gekomen.

KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
12 oktober
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. van Elten
19 oktober
Plaats: Het Anker
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Mellema

Baptisten gemeente de Open Poort:
12 oktober
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Zijlstra
KING’S KIDS DAYS
Dinsdag 14 oktober
Woensdag 15 oktober
Donderdag 16 oktober
Elke ochtend van kwart voor 10 tot 12 uur….
Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar
De toegang is gratis
19 oktober
Plaats: de Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger: ds. Panneman
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.
Zaag, snoei, tuinonderhoud en boomverzorging.
Ook bestrijden van mollen. Wieringa, bel 06
31082919

Te koop: Handgerooide eetaardappelen, o.a.
Parel, Suprice, Woudster en Mozart. Tel. 0591
353391

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

DONATEURKAARTEN
U kunt ons binnenkort weer aan de deur verwachten met de donateurkaarten van de Streekbode.
Voor maar € 5,= steunt u de Streekbode het hele jaar.
Bent u nog geen donateur, maar wilt dit wel graag worden, dan kunt u contact opnemen met Gonny
Brunia, 522091.
Het bestuur

NAMENS KWF AFDELING NIEUW-WEERDINGE HARTELIJK DANK
Wij willen alle gulle gevers en collectanten heel hartelijk bedanken
voor hun geweldige inzet.
De collecte heeft dit jaar een geweldig bedrag van 1848,91 euro
opgebracht. Iedereen heel erg bedankt hiervoor.
Namens de kankerbestrijding afdeling Nieuw-Weerdinge,
Alie en Grietje

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 11 oktober is er dansen in de Badde.
U kunt er meedoen aan stijldansen, countrydansen
en oude dansen.
Aanvang 20.00 uur
U bent van harte welkom.
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Noteer alvast in uw agenda:
Wij organiseren een opfriscursus Verkeersveiligheid voor alle leeftijden!
Deze cursus bestaat uit één lesavond en wordt gehouden op:
maandag 3 november in de Badde. Aanvang 19.30 uur.
Deze voorlichtingsavond is geheel gratis.
(incl. koffie / thee)
Deze avond staat onder deskundige leiding van mevr. L. Berends-Jalving,
rijschoolhoudster hier in Nieuw-Weerdinge. Laat deze kans niet voorbij gaan en zorg,
dat u op verkeersgebied weer op de hoogte gesteld wordt van de vele
veranderingen.
U hoeft zich niet op voorhand op te geven.
Bestuur Veilig Verkeer afd. Nieuw-Weerdinge.
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JAARLIJKSE FIETSTOCHT ZWEMDIVA’S
18 September was het weer zo ver, onze jaarlijkse fietstocht, als afsluiting van het zwemseizoen. Het
weerbericht was voortreffelijk, veel zon en een heerlijk temperatuurtje. Om negen uur was het
verzamelen bij de ''Badde''. We waren met 18 mensen, een paar van ons konden niet mee, wat
natuurlijk wel jammer was. Ab en Meintje hebben, zoals elk jaar, de route uitgestippeld en er werd
ons niet verteld hoe de dag er zou zien. We togen richting Weerdinge, waar we een landweggetje
insloegen en door het Valtherbos de Odoornestraat overstaken. Er waren zelfs automobilisten die
ons rustig lieten oversteken. Top. Daar werd de route voor de meesten van ons een beetje
onbekend, wat voor ons juist weer erg mooi was. Zo dichtbij en toch ken je nog lang niet alle paadjes.
We kwamen uit bij de Frieslandroute (geloof ik ), die we
over moesten steken om zo door de leuke boerendorpjes
te fietsen. In Noord-Sleen stond een hele grote
picknickbank op ons te wachten, voor een korte
koffiepauze. Ab en Meintje hadden overal voor gezorgd,
koffie, thee, lekkers, we werden goed verwend, zo lief. Een
toevallige passant, ook op zijn fiets, werd geroepen om een
groepsfoto van ons te maken. Toen hij weer op zijn fiets
stapte, ging er iets mis en viel hij. Nadat wij hem hebben
geholpen kreeg hij voor de schrik een bakkie koffie. :-( De
volgende stop was bij café Moorman, natuurlijk was daar koffie en gebak, heerlijk in het zonnetje.
Naast ons zat een groep fietsers, die een heerlijk drankje kreeg voorgeschoteld, dat leek ons ook wel
wat. Bleek dat één van de heren jarig was en natuurlijk begonnen we spontaan te zingen en nee we
werden niet beloond met ook een drankje, maar ze konden er wel om lachen.( die kniepstuvers) ;-)
De tocht gaat verder tot de volgende stop, dit was bij de ''Galerie van Geert W.'' met mineralen,
sierraden en exposities. Dit was wel even leuk om te bekijken, al die mooie gekleurde stenen. Vooral
de stenen hangers, die een ''helende'' werking kunnen hebben, waren bij veel dames erg geliefd, die
wilden alles wel hebben. Maar om nou al die hangers om je nek te hangen, krijg je weer een pijnlijke
nek en moet je dáar weer een steen voor...niet zo'n goed idee dus. Wanneer je zo door onze streek
fietst, realiseer je je toch weer, dat we wel een heel mooi stukje natuurgebied hebben. Zo vergeet je
weer dat er paden zijn die wel erg hobbelig zijn van de boomwortels die onder de paden door
groeien, even je kont lichten en doorfietsen. In de bossen bij Schoonoord hebben we ons brood
gegeten. Nu lijkt het of we niets anders doen dan eten en drinken, dat is niet zo, we fietsen er
natuurlijk ook nog bij!!! We genoten volop van het zonnetje, en op een gegeven moment moesten
we ook onze vochtvoorraad weer aanvullen, heel belangrijk bij deze temperatuur. Dat deden we in
Aalden bij het ''wapen van Aelden''. Natuurlijk hadden we ook vreselijk veel lol onderweg en het
leuke van zo'n groep is dat je ook telkens weer naast iemand anders fietst en even lekker kan kletsen.
De Kibbekoele was de één na laatste stop, schoenen uit, broekspiep'n omhoog en het water in en
nee het werd niet zo dol als een aantal jaren terug bij het Hemelriekie, waar een paar van ons
''perongeluk'' in het water vielen. We hielden ons gedeisd. Verderop in het water was een meisje op
een paard en een veulen heerlijk door het water aan het waden. Een dame, die een stuk verderop op
het strandje zat liep in haar zwempak op het meisje af, boos dat ze met haar paard in het water liep
en wij vonden het allemaal zo'n mooi gezicht. De dame ging later wel weer het water in om te
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zwemmen...tja. Daar aan de picknickbank kwamen er leuke gesprekjes . 1, Hoe het mogelijk is dat er
oude mannen zijn van zo'n 80 jaar die nog een jonge blom aan de haak slaan (leuke, maar
''dodelijk''vermoeiende oude dag) 2, je begint op latere leeftijd aan een 2de liefde, waarop er 1 zei, ''
ik slaap nu zonder gebit, moet er niet aan denken dat je bij een 2de je gebit moet inhouden, ''
hilariteit alom. Ondanks dat we daar heerlijk ontspannen zaten moesten we toch weer verder, we
moesten toch ook nog maar eens ergens eten. Ook die lokatie was weer een verrassing. Het werd de
''Markant'' in Emmen, de tafels stonden al klaar. Fijn op het terras zittend genoten we van een fijne,
niet uitbundige maaltijd, wat precies goed was. Ook nog genietend van een drankje en het
winkelend publiek sloten we na nog eens 12 km deze fietstocht af. Terugkijkend was het wederom
een geweldige, vrolijke en zonnige dag met natuurlijk allemaal fijne mensen. Nog een etentje als een
echte afsluiting over een aantal weken volgt nog. Dag zomer, tot het volgend jaar in het zwembad.
Bedankt Ab en Meintje voor het realiseren van deze dag...het is jullie toevertrouwd.

GRIEPVACCINATIE SPREEKUUR
Net als voorgaande jaren zullen de griepvaccinaties op zaterdagochtend gegeven worden:
zaterdag 25 oktober
tussen 9.00 uur en 11.00 uur
Iedereen die ouder is dan 60 jaar of binnenkort 60 wordt, komt in aanmerking voor de griepspuit.
Verder worden uitnodigingen verstuurd aan:
- mensen met suikerziekte
- mensen met astma en COPD, chronische luchtwegklachten
- mensen met hart- en vaatziekten
- mensen met nierziekten
- gebruikers van medicijnen die de weerstand doen afnemen.
U kunt ongeveer 2 weken van te voren een schriftelijke uitnodiging verwachten.
M. Demircan, S. Handgraaf, huisartsen

MEDEDELING
De STAVO organiseert zaterdagavond 25
oktober een gezellige avond met Drents
amusement, “Gien Idee”.
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4 OKTOBER HEEFT TRI FYSIO EEN VESTIGING GEOPEND IN VALTHERMOND
Al meerdere jaren bestaat er een nauwe samenwerking tussen Tri Fysio en Traction; in Ter
Apel heeft een aantal fysiotherapeuten zitting in de sportschool aan de Viaductstraat. Daar
worden de patiënten behandeld in de behandelkamer, trainen de therapeuten met ze in de
oefenzaal en kunnen sporters van de sportschool met blessures snel en accuraat advies
krijgen.
Dit concept zal ook mogelijk gaan worden in Valthermond. Inwoners van Valthermond, die
problemen hebben met het bewegingsapparaat kunnen behandeld worden door de
fysiotherapeut in hun eigen dorp. Indien nodig kan de behandeling ook aan huis plaats
vinden. Er is een aparte ingang voor de praktijk, die bestaat uit een wachtruimte en een
ruime behandelkamer in de kleuren van Tri Fysio (groen met wit). Daarnaast kan de
sportruimte gebruikt worden voor trainingen onder begeleiding van de fysiotherapeut als
dat nodig is. Als de behandeling het vereist, is het natuurlijk ook altijd mogelijk om naar de
praktijk in Ter Apel te komen, voor de andere specialisaties die binnen Tri Fysio aanwezig
zijn. Patiënten kunnen naar de fysiotherapeut gaan via de huisarts of specialist, maar het is
ook mogelijk om zonder verwijsbrief een behandeling bij ons aan te vragen.
(foto)
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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
14 en 28 oktober
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

KRISTIAN GROOTEN MET NEDERLANDS TEAM EUROPEES JONG SLAGERS KAMPIOEN
Het Nederlandse team heeft voor de vierde achtereenvolgende keer de International Young Butchers
Competition gewonnen. Deze internationale vakwedstrijd voor slagers onder de 25 jaar op 12 en 13
september vond plaats in Zwitserland bij Micarna. In een persbericht op de site van de Koninklijke
Nederlandse Slagersorganisatie staat o.a. te lezen dat het heel bijzonder is dat Nederland voor de
vierde keer de Europese titel wist te behalen. En dat met elk jaar een nieuw team. Het zegt veel over
het vakmanschap van de twee jonge slagers uit het team, over hun opleidingen en over de mensen
die hen begeleiden. Aan deze wedstrijd hebben de landenteams mee gedaan uit Zwitserland,
Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk , Engeland en Nederland. De wedstrijd bestond uit 6 onderdelen,
waaronder het uitbenen van een deel van een koe en het bereiden van een complete
barbecueschotel inclusief decoratie. Kristian, reservekandidaat, verleende hand en span diensten aan
de twee andere jongens uit het team die het echte werk moesten uitvoeren. Zo kon hij veel ervaring
opdoen en inzicht krijgen in de vaardigheden die nodig zijn om internationaal kampioen te kunnen
worden. Kristian is verzekerd van een plaats in het Nederlands team dat in 2015 wederom haar
Europese titel verdedigt in Frankrijk. Van harte gefeliciteerd met dit behaalde succes!

8

De Streekbode - 7 oktober 2014

DE COLLECTE KOMT ERAAN!
Van 5 t/m 11 oktober mogen alle collectanten van de
Brandwondenstichting weer langs de deuren. Dit jaar delen
ze ook het eerste hulpkaartje uit. Belangrijk, want een
ernstige brandwond, die in het eerste uur goed is gekoeld,
zal minder diep doorbranden. En dat kan weer het verschil
betekenen tussen een brandwond met een blijvend litteken of een brandwond die uiteindelijk
zonder littekens geneest. Zorgen dat mensen met brandwonden de beste zorg krijgen; daar zorgt de
Nederlandse Brandwonden Stichting voor. Jij geeft toch ook aan de collectant?
Dankzij uw bijdrage zorgt u ervoor dat mensen met brandwonden er niet alleen voor staan. U draagt
bij aan het verbeteren van de kwaliteit van (na)zorg, belangrijk wetenschappelijk onderzoek en u
helpt mee om noodzakelijke preventiecampagnes te realiseren. Collectant gemist? Stort alsnog uw
bijdrage op de rekeningsnummers: NL93RABO00388013222 of NL78INGB0000202122.

NIEUWS UIT DE TUIN… (
Ik heb het al eens eerder over het zelf maken van natuur
stukjes gehad. Er zijn daarmee echter zo veel mogelijkheden,
dat ik er hier toch bewust nog eens op terug kom. Vele
mogelijkheden moet je zelf zien om ook een idee te krijgen.
En er komen zo ontzettend veel soorten jonge boompjes op
om ons heen dat het vaak jammer is daar niets mee te doen
of soms maar gewoon weg te schoffelen. Vaak heb je wel een
potje of iets waar zo’n klein boompje in kan. Er liggen ook
vaak mooie stukken kienhout in allerlei vormen van grote
stronken tot kleine stukjes waar een plantje in kan zoals hier. Een uit zaad opgekomen acer boompje
past mooi in een kleine opening en met af en toe wat water erbij kan zo’n boompje vele jaren mooi
blijven. Eigenlijk een leven lang, want als het hout verrot is kun je hem zo overplanten in een pot of
wat dan ook. Op de schop staat een els, maar je kunt hier in of op doen wat je wilt. Een heel bosje
kan mooi zijn. In de ruimte van het stukje afbraaksteen heb ik een taxus gezet. Een mooi groen
blijvend conifeertje. De wortels zullen ook in de poreuze gedeelten hun weg zoeken. Omdat zulke
boompjes niet ‘normaal’ kunnen groeien zullen ze uit zichzelf al een bonsaiachtig uiterlijk krijgen,
waardoor het een echt stukje natuur lijkt waar iets van rust van kan uit gaan.
J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel:0591-521809)
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Judoka’s (M/V) jong en oud
Wil je beginnen met judo of heb je zin om na
jaren de draad weer op te pakken dan ben
je van harte welkom.
Judo is goed voor de motoriek, conditie,
respect en discipline wordt je bijgebracht.
In de maanden oktober tot en met december
ontvangt elk nieuw lid een judopak + band *
De judolessen zijn elke woensdagavond in de Mondenhal te NieuwWeerdinge, 3 gratis proeflessen.
Judo is en blijft een betaalbare sport.
Voor vragen kunt u contact opnemen met John Stavast tel.: 06 – 2002
9115 of kijk op www.gendoju.nl
* informeer naar de voorwaarden ACTIE – ACTIE - ACTIE !!!
Wordt lid en ontvang een judopak + band GRATIS!
Judovereniging Gen-Do-Ju te Nieuw-Weerdinge is op zoek naar:

Op vrijdag en zaterdag 21 en 22 november staat de Nieuw Weerdinger Toneelvereniging NiWeTo
weer op de planken. In de Noorderbak in Roswinkel wordt het stuk "Vrömd Volk op het Arf"
opgevoerd. Het toneelstuk is geschreven door Herman van der A.
Kaarten voor de voorstelling zijn vanaf 20 september te bestellen bij Anno Schimmel.
Dit kan per telefoon (0591531287) of per e-mail annoschimmel@kpnmail.nl.
Of via de site van de Noorderbak: www.theaterdenoorderbak.nl
Zoals u gewend bent van eerdere opvoeringen is er ook weer de traditionele playback show. De
entree bedraagt 6 euro. Een klein bedrag voor een avond plezier
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PAARDENSPORTNIEUWS
Nadat ze Drents kampioen zijn geworden mochten deze ruiter en amazones, Drenthe
vertegenwoordigen op de Nederlandse kampioenschappen in Ermelo. Allemaal rijden ze bij de
rijvereniging in Exloo. De pony’s kwamen op zaterdag 30 augustus aan de start. Een week later,
zaterdag 6 september was de kampioenschappen voor de paarden in Ermelo.
Justin Weinans kwam aan de start bij het springen in de klasse L met zijn pony. Jammer genoeg had
hij een springfoutje, maar toch super gereden hoor.
Ook mocht hij starten voor de verenigingskampioenschappen. Hij sprong een foutloos parcours voor
de vereniging. Super gedaan Justin.
Joëlle Scherphof, Mariël van Mensvoort en Janita Stavast kwamen aan de start bij de
afdelingsdressuur klasse L 6 tallen pony´s. Ze reden een nette proef. Het resultaat was
reservekampioen van Nederland. Goed gedaan meiden.
Mariël van Mensvoort en Janita Stavast zaten ook in het afdelingsdressuur klasse M 6 tallen pony´s.
Ook deze proef ging super. De uitslag was kampioen van Nederland in deze klasse.
Deze beide meiden mochten ook nog starten voor de verenigingskampioenschappen in de dressuur.
Ze reden beide een nette proef.
Een week later op zaterdag 6 september mocht Lisa van Mensvoort starten in de afdelingsdressuur Z
6 tallen paarden. Ze hebben het super gedaan. Het resultaat kampioen van Nederland met hun 6-tal.
Ook deed Lisa mee met dressuur voor de vereniging. Goede punten maar helaas dit keer niet in de
prijzen!
Allemaal super gereden. Heel veel succes verder.
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Houdt U van zingen ?
Kom dan naar onze Sing-Inn avond, waarin wij door middel van zang
en muziek, de Heer weer mogen loven en prijzen.
Deze avond is op 19 oktober om 19.00 uur in het “Anker”
Weerdingerkanaal Z.Z. 143.
Het combo van Anneke, Bert, Marcel en Daan gaan ons begeleiden.
Daan Kroeze gaat solo zingen.
Na deze dienst wordt U in Jeugdhaven nog een kop koffie/thee
aangeboden.
Dit alles is gratis, alleen houden wij een collecte voor de gemaakte
onkosten.

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel.
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TITAN-nieuws
Twee wedstrijden verder en weer 6 punten rijker! Dat is dus geweldig nieuws.
Eerst de lastige uitwedstrijd tegen Twedo. Deze ploeg speelt al jaren mee in de
top van de 3e klasse. TITAN zet direct goed druk en creëert een aantal kansen,
maar dit leidt nog niet tot een goal. De keeper, paal en lat houden het Twedodoel nog schoon. Aan de andere kant komt TITAN ook goed weg als een Twedoaanval op de lat eindigt. Na een half uur komt TITAN toch op voorsprong. De
Twedo-goalie kan een inzet eerst nog keren, maar uit de rebound scoort TITAN. In de tweede helft
zien we hetzelfde spelbeeld. TITAN heeft het beste van het spel en Twedo plaatst ook af en toe een
speldenprik. Als TITAN halverwege de tweede helft uit een goed genomen vrije trap op een 2 – 0
voorsprong komt lijkt de wedstrijd gespeeld. Echter, het komt toch nog weer in problemen als in de
opbouw balverlies wordt geleden en Twedo hiervan maximaal profiteert. In het restant van de
wedstrijd weet Twedo geen vuist meer te maken en de punten gaan mee naar Nieuw-Weerdinge.
Dan de thuiswedstrijd tegen Sleen. TITAN begint veel beter aan de wedstrijd en creëert kans op kans
maar vergeet zichzelf te belonen voor het goede spel. Vlak voor rust, als er voor het eerst gevaar
voor het TITAN-doel is, valt de bal goed en wordt het 0 – 1. TITAN is de weg even kwijt en Sleen krijgt
vleugels. Nog voor rust wordt het zelfs 0 – 2. Vlak na rust krijgt Sleen ook nog een grote kans op de 0
– 3 maar de TITAN-doelman krijgt zijn vingers gelukkig nog achter de bal. Dat is het signaal voor
TITAN om de druk weer op te voeren. Als halverwege de tweede helft de aansluitingstreffer wordt
gescoord heeft TITAN maar enkele minuten nodig om de achterstand om te buigen in een
voorsprong. Sleen heeft niets meer in te brengen en de teller stopt bij 5 – 2 voor TITAN.
De eerstvolgende thuiswedstrijden zijn:
Zondag 12 oktober TITAN – Valthermond Aanvang 14.00 uur
Zondag 19 oktober TITAN – M.S.C. (beker) Aanvang 14.00 uur
U bent van harte welkom op ons sportpark aan de Raiffeisenstraat!
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