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Beste Nieuw-Wehlenaar,

We hebben wat nieuws in Nieuw-Wehl: een promotiemiddag! De vele verenigingen die ons dorp rijk is willen zich
presenteren aan jullie; de inwoners. Wij willen de (nieuwe) inwoners van Nieuw Wehl de gelegenheid bieden om te
komen kijken welke verenigingen en activiteiten er te vinden zijn in ons dorp. Uiteraard is dit ook een gelegenheid
voor de verenigingen zelf om elkaar beter te leren kennen en om in de toekomst nog beter samen te werken. 

En aangezien 2023 nét begonnen is, we willen natuurlijk ook gezamenlijk met de inwoners proosten op het nieuwe
jaar! Dus, mogen wij jou tussen  13.30 en 16.00 uur verwelkomen in Dorpsaccomodatie "De Horst"?

Op de volgende pagina's stellen tien verenigingen en organisaties die dit initiatief ondersteunen zich voor. Zij zullen
ook allemaal aanwezig zijn op 15 januari. Bekijk ook eens hun websites en Facebookpagina's voor meer
informatie. En... Ben jij ook al lid van de Facebookgroep "Je bent een Nieuw-Wehlenaar als..."? Hier laten de
verenigingen ook van zich horen als er weer wat leuks te beleven is in het dorp.

Veel leesplezier en inspiratie toegewenst. We zouden het echt
fantastisch vinden je te mogen spreken op zondag 15 januari.

Met vriendelijke groeten,

De Nieuw-Wehlse verenigingen & organisaties
en Beheerscommissie De Horst



Jongerenwerk Nieuw-WehlJongerenwerk Nieuw-Wehl    ||      www.jongerenwerknieuwwehl.nlwww.jongerenwerknieuwwehl.nl

We hebben diverse onderdelen in onze vereniging: het Bestuur, de
Raad van Elf, de Technische Commissie, het Dweilorkest en
natuurlijk onze Dansgardes. Lijkt het jou leuk om deel uit te maken
van deze gezellige vereniging? Kom ons dan bezoeken tijdens de
presentatie op 15-01-2023. Onze dansgardes zullen dan ook
aanwezig zijn om een optreden te verzorgen. Wil je informatie wat
er mogelijk is voor jou als vrijwilliger binnen onze vereniging? Dan
kun je ook contact opnemen met Miranda Rutten: 06-25416468.

Carnavalsvereniging de MölledraejersCarnavalsvereniging de Mölledraejers    ||      www.demolledraejers.nlwww.demolledraejers.nl  
Carnavalsvereniging De Mölledraejers is een begrip in de Achterhoek. Wij organiseren diverse feesten voor jong en oud.
De pronkzitting waar onze nieuwe Prins(es) voorgesteld wordt, gevolgd door een Prinsenbal, en voor de jeugd organiseren
we het Grote Blagenbal (12-16 jaar) en de kindermiddag voor de allerkleinsten.  Ook organiseren we 2 balavonden waarbij
het “dak” van de tent gaat.

Sinds 1988 kent Nieuw-Wehl het Jongerenwerk. JNW Voortgezet biedt sinds die tijd jongeren die de basisschool
verlaten de mogelijkheid om elkaar te blijven ontmoeten. 

In 2009 kwamen daar de kinderen van de basisschool bij. JNW Basis en JNW
Voortgezet zijn nu samen het Jongerenwerk Nieuw Wehl. 

In de Horst vind je ons Jeugdhonk. Iedere maand organiseren wij voor alle
leeftijdsgroepen een leuke, actieve, creatieve of informatieve activiteit. Hopelijk blijft
de jeugd uit Nieuw Wehl en Wehl zich hierdoor verbonden voelen en draagt dat bij
aan het levendig houden van het dorp. Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website!



NIWETONIWETO    ||      www.niweto.nlwww.niweto.nl

NIWEDA

THEATERGROEP

NIWEDANIWEDA    ||      www.niweda.nlwww.niweda.nl  

Al meer dan 60 jaar lang organiseert NIWEDA activiteiten voor alle vrouwen uit Nieuw Wehl en omgeving. Elk jaar wordt er
een wisselend programma samengesteld met voor elk wat wils. Zoals bijvoorbeeld een proeverij, cabaret, iets creatiefs,
een fietstocht, kerstdiner of een dagtocht. 

Ook worden er activiteiten georganiseerd waarbij introducés tegen een vergoeding
welkom zijn. Twijfel jij of je lid wil worden? Kom dan naar een avond voor introducés
om de sfeer te proeven. Onze avonden worden voornamelijk gehouden op
maandagavond vanaf 19.30 uur in de Horst. Wil je lid worden? Meld je dan aan via
mjtt.terheerdt@gmail.com. Een keer per maand wordt er een activiteit georganiseerd
behalve in de maanden juli en augustus. We zien je binnenkort graag verschijnen op
een van onze avonden.

Theatergroep Niweto is een vereniging die de uitdaging niet schuwt en waarbij de ontwikkeling van individuele
spelers naar een voor een amateurvereniging redelijk hoog niveau centraal staat. Onze ambitie is jaarlijks een
voorstelling te maken met een professionele regisseur, waarbij gestreefd wordt naar kwaliteit. 

We hebben 25 leden, tussen de 14 en 62 jaar. Niweto is een enthousiaste club, waarin
mensen veel voor elkaar over hebben. Daarnaast kan Niweto een beroep doen op een
grote groep vrijwilligers, die altijd bereid is de handen uit de mouwen te steken. Wij
zijn altijd op zoek naar nieuwe leden; jong, oud, man of vrouw. Dus als je nieuwsgierig
bent en eens wilt komen kijken hoe het bij ons is, laat het ons weten, dan nodigen we
je uit op één van de repetities!



Schietvereniging 't KeugeltjeSchietvereniging 't Keugeltje    ||      Dora Linneman: 06 - 57655264Dora Linneman: 06 - 57655264

Schietvereniging JulianaSchietvereniging Juliana    ||      www.tonnierutten.nl/julianawww.tonnierutten.nl/juliana  
Schietvereniging Juliana bestaat sinds 1948. Wij zijn een gezellige groep
schutters die 1 x per 2 weken gebruikmaakt van de schietkelder in de Horst. We
schieten altijd op woensdagavond (sept – april) vanaf 21.00 uur.  We hebben
een onderlinge competitie waarbij we elke schietavond 1 “extra” kaart schieten
die meetelt voor deze competitie. 

Aan het eind van ons schietseizoen wordt er een gezellige avond met de partners georganiseerd waar
onder het genot van een hapje en drankje de prijzen verdeeld worden (Zie foto).

Lijkt het jou ook leuk om eens een kaartje te komen schieten (heren en dames zijn beide welkom)? Kom
dan op 15-01-2023 een kijkje nemen in onze mooie schietkelder in de Horst. Ben je verhinderd op deze
dag en wil je op een andere dag komen kijken? Neem dan contact op met Miranda Rutten: 06-25416468.

Wij zijn een enthousiaste en gezellige damesclub die een stoere sport beoefent, namelijk luchtbuks schieten in
de schietkelder in de Horst. Menige dames zijn met veel plezier al jaren verbonden aan 't Keugeltje. Eenieder is
bij ons van harte welkom, zowel beginners als gevorderden. We schieten in 3 verschillende klassen; voor
eenieder een mooie uitdaging om het beste uit jezelf te halen. 

Schieten is een mooie sport, waar vooral iets van jezelf wordt gevraagd. Concentratie, is je
ademhaling in control, zit je goed, kijk je goed en heb je het lef om de trekker over te halen als je
denkt dat het vizier exact op de roos staat van de kaart? Nieuwgierig geworden? Ons
sportseizoen begint in september en eindigt medio april, we schieten op de maandagavond om
de twee weken. Als afsluiting van het seizoen organiseren we een feestavond, met de
prijsuitreiking. Je bent welkom om een avond proef te komen schieten, sfeer te proeven met
een kop koffie of thee, nieuwe of juist bekende te ontmoeten en af te sluiten met een drankje.

SchietverenigingSchietvereniging  
JulianaJuliana

SchietverenigingSchietvereniging  
't Keugeltje't Keugeltje



s.v. NOADs.v. NOAD    ||      www.www.svnoadsvnoad.nl.nl

Schutterij de Eendracht Nieuw-WehlSchutterij de Eendracht Nieuw-Wehl    ||      www.schutterij-de-eendracht.nlwww.schutterij-de-eendracht.nl
Wij zijn Schutterij de Eendracht! Wij zorgen voor opluistering van diverse activiteiten in
ons dorp of in de buurt, zoals jubilea, koningsdag, concoursen of Sinterklaas. Daarmee
hopen wij ons dorp nét iets levendiger te maken! We organiseren ook de Rommelmarkt,
het Schuttersfeest en het Achterwehls Oktoberfest. Bij al deze evenementen kunnen wij
bouwen op meer dan 200 vrijwilligers, en daar zijn we trots op! 

De Schutterij heeft verschillende afdelingen: de Drumfanfare, de Vendeliers, het Keurkorps, de
Marketentsters, de Bielemannen én de Majorettes. Ook hebben wij een actieve schietvereniging. 

We zijn iedere dinsdagavond te vinden in de Horst. Kom je een keer langs voor een praatje of een drankje?
Je bent van harte welkom! Houd ook onze Facebookpagina in de gaten voor al onze activiteiten. Je mag
ook altijd een belletje / appje doen aan Niels Peters: 06-39081989.

s.v. NOAD is een omnisportvereniging in Nieuw-Wehl. In 2021 bestond onze vereniging 20 jaar. Wij bieden voor
inwoners van Nieuw-Wehl en voor iedereen die zich met Nieuw-Wehl verbonden voelt meerdere sportactiviteiten aan.
De sporten zijn: senioren gym, aerobics, bewegen (een groep met Elver cliënten), indiaca, pilates (2 groepen), volleybal
(groep voor 60+’ers en heren recreanten groep), en kindergym (3 - 6 jarigen). 

Hieraan kunnen door eigen initiatief andere sporten worden toegevoegd. Alle
informatie over onze activiteiten en de contact informatie kan op onze website
worden gevonden. Houdt u van sport, gezelligheid en een persoonlijke sfeer? Dan
raden wij u zeker aan om eens kennis te komen maken met onze vereniging. Want
wat geldt voor onze vereniging, geldt ook voor de sporthal en dorpsaccomodatie De
Horst: u bent van harte welkom. Bij s.v. NOAD kunt u geheel vrijblijvend vier keer gratis
meedoen om te ontdekken of sporten bij ons iets voor u is. Dus: tot snel bij s.v. NOAD!



Wehls Cross EventWehls Cross Event    ||      www.wehlscrossevent.nlwww.wehlscrossevent.nl

Trekkertrek Nieuw-WehlTrekkertrek Nieuw-Wehl    ||      www.trekkertreknieuwwehl.nlwww.trekkertreknieuwwehl.nl
De gezelligste trekkertrekwedstrijd van Nederland vind je op loopafstand! Met de hoofdingrediënten
mechanisch spektakel, muziek, kinderattracties en gezelligheid is het evenement aan de Mgr. Hendriksenstraat
de ideale uitvalsbasis voor jong en oud. Zelfs als je niet van tractoren houdt! 

Kinderen onder de 12 jaar hebben gratis entree. Voor hen zijn er een grote
zandbak, springkussens, schminksters, kan er geknutseld worden én kan met een
minisleepwagen de eerste trekkertrekervaring worden opgedaan. Alles is
overzichtelijk bij elkaar geplaatst zodat je als ouder jouw kind niet uit het oog hoeft
te verliezen. Kortom een ideaal uitje voor het hele gezin! Zet zaterdag 29 en zondag
30 juli alvast in de agenda. En heb je interesse om onze club met vrijwilligers te
versterken? Laat het ons dan weten via info@trekkertreknieuwwehl.nl

Het Wehls Cross Event is een gezellig motocrossweekend met een eigen Boer’N Drek Run, kinderactiviteiten
voor alle leeftijden en twee knallende feestavonden op vrijdag en zaterdag. Op zaterdagochtend zal er gestart
worden met de trainingen waarna aansluitend de 1 en de 2e manche plaatsvinden. Als afsluiter van de zaterdag
zal de de Wehlse klasse worden verreden.

De zondag begint met de vrije trainingen. Deze dag staat verder in het teken van
spannende wedstrijden. Het drukke wedstrijdprogramma wordt afgesloten met de
Super finale, deze klasse is uitsluitend voor de beste rijders per klasse en wordt
bepaald door de totaaluitslagen van de zondag. Gedurende het evenement kunt u
in onze feesttent terecht voor een drankje en op ons horecaplein kunt u rustig
zitten en genieten van zowel de motorcross als versnaperingen van kwaliteit.



-Schietvereniging Juliana
-Schietvereniging 't Keugeltje

THEATERGROEP

Schutterij
De Eendracht

NIWEDA
Opmaak: Niels Peters


