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VAN DE BADDESWINGERS
(zie dorpskrant 38ste jaargang nr.3)
Aanstaande zaterdag 12 november is de dag dat ik/jij weer dansen mag.
Deze dans en gezellige avond wordt gehouden in De Badde te Nieuw
Weerdinge. Aanvang van de avond is 20.00 uur.
Houdt u van dansen of gezelligheid dan bent u bij ons aan het juiste
adres. Bent u verhinderd op deze datum, maar lijkt het u wel leuk. Op 10
december is de volgende dansavond.
Hopelijk tot 12 november aanstaande.
Met vriendelijke groet,
De Baddeswingers

ONTDEK HET PLEKJE
Al heel veel plekjes uit Nieuw Weerdinge gehad in deze rubriek. Daarom en vanwege de
beperkte opgaven, hebben we besloten om te stoppen met het Ontdek het plekje. Iedereen
bedankt voor de reacties. Wellicht komt er een nieuwe foto rubriek in de volgende Streekbodes.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
13 november
Plaats: Valthermond
Tijd: 19.30 uur. Voorganger Ds. Thon
20 november
Plaats: Roswinkel
Tijd: 10.00 Voorganger Ds. Van Elten
De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info
Baptisten gemeente De Open Poort:
13 november
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. A. Schipper
20 november
Plaats: De Open Poort
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. M. Nijhoff
De diensten zijn ook te volgen via ons YouTube-kanaal of via onze website www.deopenpoort.nl

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 € 3,00 per
artikel. Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.) kosten € 5,00, met een foto € 7,50

Gevraagd
Oud ijzer en metalen
Wordt gratis afgehaald
Bellen na 16.00 uur
Sanders: Mobiel: 06 1964 6636

Te koop:
Veel bamboe, verschillende lengtes en diktes,
zelf kappen/uitspitten.
Jan Aay
Tel: 0591 521809
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NIEUWS VAN AMICITIA
Wat een fijne, enthousiaste, goed georganiseerde en goed bezochte
sportmarkt op zaterdag 29 november in de Mondenhal. In
samenwerking met enkele meiden
van onze oudste gymgroep
opende wethouder van Sport de
heer Schrik, al springend op de
tumblingbaan, deze markt.
Voorafgaand aan alle sport en spel
onderdelen werd er enthousiast
meegedaan aan de gezamenlijke
warming-up onder leiding van
onze gymleidster Gonny.
Vervolgens werd er, ondersteund en begeleid door Nederlands kampioen springen Annelie Brakels,
een springdemonstratie gegeven door alle kinderen van onze vereniging. Later op de middag kwam
ook de senioren gymgroep in actie met een demonstratie op muziek. Meerdere deelnemers, jong en
oud, sloten zich bij ons aan en het was mooi te zien hoeveel plezier we samen hadden. Geweldig!!
Wij van Amicitia willen iedereen die aan deze markt heeft deelgenomen en deze middag mogelijk
hebben gemaakt hartelijk bedanken voor het enthousiasme. Sportief en gezond Nieuw Weerdinge
heeft zich van zijn goeie kant laten zien.
Met o.a. een enveloppen verloting op de jaarmarkt en de koekactie in
september, in oktober vorig jaar de Grote club actie heeft G.V.
Amicitia haar kas gespekt. De Grote Club actie van dit jaar loopt nog
tot 20 november. Onze leden kunnen nog bij u aan de deur komen.
We hebben inmiddels klein sport en spel materiaal, voor zowel
kinderen als senioren, kunnen aanschaffen en als groot materiaal o.a.
een mini trampoli. Mede namens jullie, inwoners van Nieuw
Weerdinge, mogelijk gemaakt. Bedankt!!
In samenwerking met de buurtsport coaches en de Brede School
organiseren wij op woensdag 30 november Pietengym. Alle kinderen
uit Nieuw Weerdinge (ook als je hier niet op school zit) en Roswinkel
kunnen zich hiervoor opgeven. In alle groepen zijn
nieuwe leden van harte welkom. Kom het eens
proberen en ervaren hoe leuk het is.
Dinsdag:

09.30 - 10.30 uur
11.00 –11.45 uur
15.00 –16.00 uur
16.00 - 17.00 uur

Senioren sport en bewegen
Senioren zitgymnastiek
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
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OKTOBER 1854
Gebulder van kanonnen, overal zie je de
rookpluimen van in brand geschoten dorpen,
soldaten beschieten elkaar over en weer vanuit
eindeloze loopgraven. Het tweede jaar van de
Krimoorlog is begonnen. De oorlog tussen het
keizerrijk Rusland aan de ene kant en een
verbond van het Britse Rijk, het keizerrijk
Frankrijk en het grote Turkse Rijk aan de andere
kant. De oorlog vindt grotendeels plaats op de
Krim, maar ook zijn delen van Europa en
gebieden om de Oostzee en de Balkan erbij
betrokken.

Met elkaar verzorgden ze de zieken en
gewonden. Het sanitair werd verbeterd. De
oorlog bleef bestaan, maar het lijden werd
(wat) minder, minder soldaten stierven.
Oktober 2022
Raketinslagen, verwoeste steden, vernielde
elektriciteitscentrales, stille drones, mensen
onder het puin.
De oorlog in de Oekraïne is nu ongeveer acht
maanden aan de gang. Talloze doden,
onmenselijke leefomstandigheden. Het verhaal
lijkt op dat van 170 jaar geleden.

Zoals altijd vormden economische motieven en
het streven naar macht de eigenlijke aanleiding
om de oorlog te beginnen. Ondanks alle mooie
verhalen en vooral ook leugens die er verteld
werden.
De oorlog duurde bijna drie jaar. In die drie jaar
stierven ongeveer 500.000 soldaten aan
Russische kant. Aan de westerse zijde ongeveer
400.000. Een deel van deze laatste in de strijd.
Een veel groter deel echter door verwondingen,
maar met name ook (besmettelijke) ziektes. De
zorg voor de soldaten was ronduit slecht te
noemen. Met name gold dit voor de soldaten
van het Britse Rijk: er sneuvelden ongeveer
2000 soldaten in de strijd, 2000 gingen dood
door opgelopen verwondingen en 16000
overleden door ziektes.
Naar aanleiding van berichten van journalisten
over de erbarmelijke omstandigheden en de
geboden ondermaatse zorg vertrok op 21
oktober 1854 Florence Nightingale met
38 andere verpleegsters naar het
oorlogsgebied. Ze was nog maar 34 jaar, maar
twijfelde geen moment toen haar gevraagd
werd hulp te verlenen.

Laten we hopen dat er ook nu weer mensen
zoals Florence Nightingale zijn om de ellende
wat te verzachten.
P. Proatjesboksem
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NIEUWS VAN DE SINT
Wij van Stichting Sinterklaas intocht Nieuw-Weerdinge zijn achter de schermen
alweer druk aan slag om ervoor te zorgen dat Sinterklaas ook dit jaar weer zijn
entree zal maken in Nieuw-Weerdinge. Sinds 2018 zijn wij een “stichting”, onze
stichting heeft geen mensen in dienst en alles wordt gedaan door vrijwilligers.
De inkomsten van deze stichting bestaat uit donaties van ondernemers en particulieren die ons een
warm hart toedragen.
De intocht van Sinterklaas staat gepland op zaterdag 19 november 2022. Door de vele positieve
reacties, hebben wij er als stichting voor gekozen om net als vorig jaar een rondrit door het dorp
maken. U kunt samen met uw kind voor uw eigen huis plaats nemen. Of wanneer Sinterklaas niet
langs uw huis komt, een plekje langs de route zoeken. Op deze manier kunt u Sinterklaas
verwelkomen en kan uw kind iets lekkers van de Pieten ontvangen.
Hieronder ziet u de route. De route is in vergelijking met vorig jaar iets aangepast. We beginnen dit
jaar aan het Vledderdiep en zullen starten om 13.30 uur!!
We starten aan het Vledderdiep vervolgens,
Weerdingerkanaal nz, Noordveenkanaal NZ,
Noordveenkanaal ZZ, Tramwijk NZ, Tramwijk ZZ (vanaf nr
153), Weerdingerkanaal NZ +ZZ (over het fietspad),
Gedempte Achterdiep Achterdiep, P.Beugelstraat, B.
Nieuwenhuisweg, J.Lokkerstraat, PH.Lindemanstraat,
Eerste Kruisdiep Westzijde, De Trippen, De Koare, De
Stobbe, De Trippen, (klein stukje) Menpad, Eerste Kruisdiep Oostzijde, Zetveld, Eerste Kruisdiep
Oostzijde, Jaagpad, Weerdingerkanaal ZZ (tot aan de brug), Weerdingerkanaal NZ, Raiffeisenstraat,
Wisken, Bouwte, Vennen, Raiffeisenstraat, Zegge (eindpunt).
Doordat onze stichting afhankelijk is van donaties, willen wij u vragen om een “vrijwillige” bijdrage.
Hiermee kunnen we er hopelijk voor zorgen dat de intocht in Nieuw-Weerdinge de komende jaren
behouden kan blijven.
Een vrijwillige bijdrage, kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL02RBRB0706672933 tnv Stichting Sinterklaas intocht nieuw.
Wij hopen op uw steun en willen bij voorbaat, iedereen die ons een warm hart toedraagt alvast
hartelijk danken voor hun vrijwillige donatie, op welke manier dan ook!!
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met onderstaand emailadres.
Met vriendelijke groet. Het bestuur van Stichting Sinterklaas intocht Nieuw-Weerdinge
Martin Rengers
Dennis Soetevent
Henry Regts
Janny Regts-Hoijtingh Jacqueline Rengers
Correspondentie adres:

Vennen 7, 7831 KA, Nieuw-Weerdinge
E-mail: sinterklaasintochtnwweerdinge@gmail.com
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BINGO
Wilt u gezellig een avond naar de Bingo?
Kom dan zaterdag 19 november naar:

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld € 6,00
Hiervoor 9 ronden + 3 super ronden
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis.
Neem dus pen of stift mee en kom gezellig
meedoen.
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Titan elimineert Roden na strafschoppen
Titan overleefde de poulefase in de beker met Protos, Raptim en DSC’65 als tegenstanders. De ploeg van
Henri Goeree won alle drie de wedstrijden en plaatste zich daarmee voor de volgende ronde. In de eerste
knock-out ronde ontvingen de rood-witten eersteklasser Roden op het eigen sportpark. Titan deed niet
onder voor de bezoekers en trok uiteindelijk na strafschoppen aan het langste eind.
Trainer Goeree kon om uiteenlopende redenen deze middag geen beroep doen op Peter Stap, Mick
Hendriks, Julian ter Veen, Tim Kollmer, Dennis Faber, Patrick Luiten en Rick Poede. Desondanks was de
thuisploeg al snel gevaarlijk via Julian Bruining en Jos Smidt, maar nog zonder succes. Titan liet Roden veelal
aan de bal, maar voornamelijk op eigen helft. Roden werd zelden echt gevaarlijk. Tot driemaal toe werd er
vanaf twintig meter een afzwaaier geproduceerd en bij de inzet van Olivier van der Tuin wist doelman
Remon Poede redding te brengen. Titan had ook een aantal mogelijkheden gecreëerd, maar kwam na bijna
veertig minuten spelen pas op
voorsprong. Jos Smidt gaf voor op Harm
Jan Moesker die de bal tegendraads
knap raak kopte: 1-0.
Na de rust bleef Titan de gevaarlijkere
ploeg. Het had de marge kunnen
verdubbelen via Bruining. Hij sneed naar
binnen en schoot hard net langs de
verkeerde kant van de paal. Vervolgens
kreeg Titan nog een grote kans via Thijs
Over, maar zijn inzet werd
ternauwernood geblokt. Naarmate de
tweede helft vorderde werden de ruimtes op het veld groter. Roden drukte Titan terug, maar kwam niet
door de rood-witte defensie. Toch wisten de bezoekers op gelijke hoogte te komen. Een schot uit de
tweede lijn werd van richting veranderd waardoor Poede de bal slechts kon keren. De rebound was een
koud kunstje voor Colin Been: 1-1.
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Strafschoppen moesten de beslissing brengen, al had Rowan Meijeringh dat nog kunnen voorkomen. De
invaller kreeg een vrije schietkans, maar schoot jammerlijk over. Aan Titan zijde scoorden achtereenvolgens
Nick Katoen, Harm Jan Moesker en Rick Hendriks vanaf de stip. Doelman Poede zag Roden eenmaal de lat
raken en hij wist ook een inzet te keren. Mike Oosting, die speciaal voor dit karwei binnen de lijnen was
gebracht, kon Titan naar de volgende ronde schieten. Hij stuurde de keeper de verkeerde kant op en trof
doel. Daarmee was de stunt volmaakt.
Eerste driepunter voor Titan na derbywinst tegen FC Ter Apel ’96
Voor het eerst sinds het seizoen 2016/2017 stond de burenruzie tussen FC Ter Apel’96 en Titan weer in
competitieverband op het programma (16 oktober 2022). Beide ploegen gingen in de eerste drie
wedstrijden van de huidige competitie onderuit. Titan trok in een doelpuntrijk duel terecht de overwinning
naar zich toe en mocht de eerste punten van dit nog prille seizoen bijschrijven: 3-5.
De bezoekers uit Nieuw-Weerdinge begonnen beter aan de wedstrijd en kregen ook de eerste kansen van
de wedstrijd. Julian Bruining trof vroeg in de wedstrijd de paal. Niet veel later raakte diezelfde Bruining ook
de andere paal. Na ruim twintig minuten spelen was het Harm Jan Moesker die wel het net wist te vinden.
Hij werd op maat bediend door Jos Smidt en Moesker rondde koel af: 0-1. De voorsprong was echter van
korte duur aangezien FC Ter Apel’96 snel langszij kwam via Vince Gravers. Zijn schot werd half geblokt,
maar was nog hard genoeg om tot doelpunt gepromoveerd te worden. Titan nam vrij snel weer de leiding.
Bruining sneed naar binnen en vond Jos Smidt en hij schoot vanaf twintig meter via de binnenkant van de
paal raak: 1-2. Dit leek ook de ruststand te gaan worden, maar daar bracht Daniel Manning verandering in.
Uit een vrije trap streepte hij het leder hard tegen de touwen: 2-2.
Titan kreeg direct na de rust weer een tegenslag te verwerken. Joost Porrenga kwam goed door op rechts
en vond Leroy Veen. Hij draaide goed weg bij zijn tegenstander en bracht FC Ter Apel’96 aan de leiding: 3-2.
Titan nam vervolgens het initiatief en drong de gastheren ver terug op eigen helft. Uiteindelijk duurde het
tot twintig minuten voor tijd voordat de bezoekers weer langszij kwamen. Het schot van Jos Smidt werd
nog gekeerd door doelman Kyan Bodde, maar in de rebound kopte Nick Katoen de bal alsnog tegen de
touwen: 3-3. De ploeg van trainer Henri Goeree ging er uiteindelijk nog met de volle buit vandoor. Julian
Bruining werd de diepte ingestuurd door Rick Hendriks en liet zijn direct tegenstander zijn hielen zijn. Oog
in oog met Bodde bracht hij de bezoekers weer aan de leiding. Amper drie minuten later maakte Bruining
op bijna identieke wijze ook zijn tweede van de middag en gooide daarmee de wedstrijd in het slot: 3-5.
Porrenga trof namens FC Ter Apel’96 nog wel de lat, maar spannend werd het niet meer.
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Halloween Party 12 november in de kantine!
Aanvang: 20.30 uur
Kom allemaal verkleed!
Geef je nu op in de kantine!

V.V. Titan

Sponsoren
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