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HET IS WEER PLUIMTIJD IN NIEUW-WEERDINGE 

  

De jacht op de felbegeerde Nieuw-Weerdinger Pluim is weer van start 

gegaan. De Pluimcommissie is inmiddels begonnen met de organisatie van 

de nieuwjaarsreceptie 2010, die op 14 januari 2011 wordt gehouden in de 

Badde. Deze receptie is er voor bedoeld, om nieuwe inwoners van het dorp 

kennis te laten maken met de ingezetenen.  

 

Het is een informeel gebeuren, waar het onderling contact tussen de 

bewoners centraal staat. Maar, er zit ook een officieel tintje aan deze receptie, namelijk de uitreiking 

van de Pluim, een oorkonde voor een inwoner of groep inwoners, die hun sporen hebben verdiend  

door zich op de een of andere manier in te zetten voor ons dorp.  

 

De nominaties voor de Pluim, komen vanuit de inwoners van Nieuw-Weerdinge zelf.  De 

Pluimcommissie brengt het aantal nominaties terug tot drie stuks en de Nieuw-Weerdingers kunnen 

dan stemmen wie de uiteindelijke winnaar van de felbegeerde Pluim wordt. 

 

U kunt u net als voorgaande jaren weer een persoon of personen nomineren voor de Pluim. Het enige 

wat u daarvoor moet doen is een briefje met de naam van de genomineerde(n) in een van de 

daarvoor bestemde Pluimbussen te doen. Deze bussen staan tussen 26 november en 11 december 

opgesteld bij: 

 

 Tankstation Grooten 

 De Spar 

 Snackbar “t Mondje” 

 

 

In de brief die u in een van de bussen deponeert, moet het volgende vermeld staan: 

1. uw eigen naam en adres 

2. de naam van de door u genomineerde(n) 

3. de reden waarom u vindt, dat de door u genomineerde, de Pluim verdient. 

 

 

De Pluimcommissie. 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

28 november 

Plaats: Roswinkel  

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten 

5 december 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 voorganger: ds. Van Elten 

   

Baptisten Gemeente De Open Poort: 

28 november 

Tijd: 9.30 uur, spreker: dhr. Oosterhuis 

5 december 

Tijd: 9.30 uur, spreker: ds. Pflaum 

 Heilig avondmaal 

     

GREPEN UIT HET VERLEDEN 

 

Foto, eind zestiger jaren van de vorige eeuw, genomen in cafe Moorman bij het Derde Kruisdiep. 

De man in het midden is de heer Albert Lubach. Van zijn biljartvrienden kreeg hij ter gelegenheid 

van zijn tachtigste verjaardag, een stoel aangeboden. Fier poseerde hij in zijn nieuwe stoel boven 

op het biljart, omringd door zijn kameraden, v.l.n.r. Gerrit Akker, Harm Pruim, Evert Veenker, 

Gosse Bijlsma, Roelof Hilberts, Jans Moorman, en Hero Germs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie 521703  B.B. 
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GLADHEIDSBESTRIJDINGSPLAN 2010 – 2011 VASTGESTELD 

 

Gemeentelijke strooiroutes beslaan 630 kilometer 

 

Als wegbeheerder heeft de gemeente de plicht om gladheid op de weg zo 

effectief mogelijk te bestrijden en daarmee een optimale bijdrage te 

leveren aan de verkeersveiligheid. Daarom heeft het College van B&W 

het gladheidbestrijdingsplan 2010 / 2011 vastgesteld. Dit plan is in 

werking van 15 november 2010 tot 1 april 2011 en indien nodig buiten 

deze periode. 

Het is voor de gemeente niet mogelijk om alle wegen te strooien. Bij kans 

op gladheid komen dan ook eerst de belangrijkste wegen in aanmerking 

voor gladheidbestrijding. Dit zijn diverse busroutes, grote doorgaande 

verbindings en industriewegen, verbindingswegen naar het voortgezet en speciaal onderwijs en 

belangrijke verbindingsfietspaden van dorpen naar het centrum van Emmen. Houdt de gladheid aan 

en zijn de belangrijkste wegen onder controle, dan komen ook andere routes en locaties voor 

gladheidbestrijding in aanmerking. Het gaat dan om doorgaande bewoonde verbindingswegen, dicht 

bewoonde wegen langs kanalen, industriewegen en winkelstraten, maar ook om diverse 

voetgangersgebieden in winkelcentra en marktterreinen en bruggen, trappen en hellingen in veel 

belopen gebieden. Hiermee beslaan de gemeentelijke strooiroutes ongeveer 630 kilometer. 

 

AREA Reiniging voert gladheidbestrijdingsplan uit AREA Reiniging is verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van de strooiroutes in de gemeente Emmen. Zij zorgt voor de coördinator, het personeel, de 

voertuigen en het materiaal en bepaalt wanneer actie wordt ondernomen. Hiervoor maakt zij onder 

andere gebruik van de diensten van een gespecialiseerd weerkundig instituut. Ook kan AREA 

Reiniging gebruikmaken van twee lokale gladheidmeetpunten die de wegtemperatuur, de vochtigheid 

en de hoeveelheid zout die nog op de weg ligt, in de gaten houden. Deze meetpunten staan op de 

Rondweg nabij de kruising met de Schansstraat en aan de Vastenow nabij Klazienaveen. 

 

Stichting Buurtsupport  

Stichting Buurtsupport verzorgt de handmatige gladheidbestrijding op bepaalde voetpaden en 

fietsoversteekplaatsen. Daarnaast is Buurtsupport inzetbaar op verzoek van buurtverenigingen en 

instellingen. Het uitgangspunt hierbij is dat Buurtsupport zich primair richt op de mobiliteit van minder 

validen, bijvoorbeeld bij zorgvoorzieningen, buurthuizen en bushaltes. 

 

Meer informatie 

Meer informatie over gladheidbestrijding in de gemeente Emmen en kaarten van de hoofdstrooiroutes, 

zijn te vinden op www.emmen.nl/gladheid  

 

UITSLAG VERLOTING V.V. NWVV 

  

1ste Prijs  lotnr.: 1742 

2de Prijs  lotnr.: 1981 

3de Prijs  lotnr.: 3292 

4de Priis  lotnr.: 2642 

5de Prijs  lotnr.: 2882 

6de Prijs  lotnr.: 0691 
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Kerstfeest  
 

Vrijdag 17 DECEMBER  

voor 55+ 
 

in "De Badde" te Nieuw Weerdinge 
 

aangeboden door de 

 

 
 

Aanvang 16.00 uur tot 19.30 uur 
 

Dit is inclusief een kerstmaaltijd 

Dit kerstfeest zal in het teken staan van  zang, muziek 

en gezellig samen zijn. 

_____________________________________ 
Opgave strook: (inleveren in De Badde voor 2 december 2010) 
 

- Ik kom met 1 / 2 personen 

- Gehaald / gebracht worden 
 

Naam:    _____________________ 

Dieet:    _____________________ 

Telefoonnummer:  _____________________ 

Adres:   _____________________ 



De Streekbode  -  24 november  2010 
 

 

 

 

 

5

WIJNGENOT          

 

Iedereen heeft wel een hobby of interesseert zich voor iets. 

En het wordt leuk als je iets bijzonders meemaakt betreffende deze hobby. Zo zal 

een postzegelverzamelaar uit zijn dak gaan bij het ontdekken van een heel 

bijzondere postzegel. Gekocht op de rommelmarkt voor een paar euro en dan 

ineens goud blijkt waard te zijn. Of een auto liefhebber die een ritje mag maken 

in een ferrari of lamborgine.  

 

Zo heb ik dat met wijn. Ik wou wel eens een wijn drinken die tot de top van onze 

aardbol behoorde. Dat deze wijnen duur zijn kwam ik al snel achter. Een 

Mouton Rotschild uit 1978. Een Franse wijn uit de Bordeaux met een prijs van 

toentertijd 130 gulden. In 1981 kocht ik 2 flessen die nog een paar jaar in de 

kelder moesten rijpen. Dus mijn geduld moest ook nog eens getergd worden.  

 

Eindelijk was het zover. Het feest kon beginnen. Om de wijn s’ avonds  te kunnen drinken ben ik 

morgens al begonnen om de wijn in optimale vorm te krijgen. De fles werd middags al ontkurkt om 

hem rustig te laten ademen. Geen scherpe specerijen gegeten die dag en ook geen koffie. Dit alles 

om een glas wijn te drinken die je in vervoering moest brengen. Ik heb nog 1 fles in de kelder liggen 

en anno 2006 kost deze wijn nu ruim 250 euro. Dat is omgerekend per glas bijna 40 euro.  

 

Was het nu deze prijs ook waard? Ja, ik heb genoten van deze wijn. Een zalige geur en een heerlijke 

smaak. Ik heb hem uit eerbied staande en door de kamer lo  pende gedronken. Mijn vrouw heeft ook 

een half glaasje afgekregen. Wetende dat er maar weinig flessen van zijn is het een fantastische 

ervaring om mee te maken. Je moet je wel realiseren dat de vraag natuurlijk wel de prijs bepaald.  

Want een postzegel die 500 euro kost of een schilderij van Rembrand is ook niet meer dan een stukje 

papier of linnen. 

Tegenwoordig heb ik vaker van deze buitenkansjes. Op professionele proeverijen worden ze me wel 

eens aangeboden. Dit aanvaard ik dan zonder te mopperen. 

 

Groet Rien. 

 

WEDSTRIJDVERGADERING HSV NIEUW-WEERDINGE 

 

De wedstrijdvergadering en de algemene ledenvergadering van Hengelsportvereniging Nieuw-

Weerdinge wordt gehouden op: 

Donderdag 25 november. Aanvang van de vergadering is om 19.30 uur. 

De vergadering wordt gehouden bij Zaal Oosterhof. 

  

De secretaris, 

Hengelsportvereniging Nieuw-Weerdinge 

G. Weggemans 
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LOTERIJ ZONNEBLOEM  NIEUW-WEERDINGE 

 

Namens de Zonnebloem Nieuw-Weerdinge willen wij iedereen 

bedanken die loten heeft gekocht. 

 

De trekking is 15 november 2010 en komt in de regionale krant, 

teletekst  en in de Badde te hangen .  

Ook kunt op internet kijken www.zonnebloem.nl. Daarna op loterij nummer invoeren en u ziet 

of u prijs heeft. Natuurlijk hebben wij dit niet zonder de lotenverkoopsters kunnen doen…. 

Nogmaals bedankt voor het lopen. 

 

De Zonnebloem Nieuw-Weerdinge. 
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OP DE DAG VAN RESPECT: opening Kleve-project  

 

De 11e november was dit jaar niet alleen de dag van Sint-Maarten, maar ook de donderdag van de 

Dag van Respect. Elk jaar wordt op de Dag van Respect het Kleve-project geopend voor de groepen 

8 van de Bentetop en van ’t Koppel. 

 

Door het slechte weer kon de opening dit jaar niet plaatsvinden bij het kunstwerk van de Vredesduif, 

maar kwamen de groepen samen in de Badde. Na een welkomstwoord  door Ginie de Vries van het 

Kleve-comité hield dit jaar meester Grummel  van ’t Koppel een inleiding: hij vertelde het verhaal van 

Kerwin Duijnmeijer, een zwarte jongen die werd vermoord om zijn uiterlijk. Vervolgens las hij een 

aantal regels voor uit het lied Zinloos van Lange Frans en Baas B. Daarna lazen kinderen uit  de 

groepen 8 een gedicht en een verhaal voor over wat belangrijk is bij respect: doe het samen en 

behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Als vertegenwoordiger van het Kleve-comité 

liet Tina Tjeerdsma de kinderen meelezen met het gedicht: Respecteer mijn gevoelens, mijn leven, 

mijn doen. 

 

Het Kleve-project zal een vervolg krijgen in februari 2011 met de IJsbrekerdag.  Dan zal het ijs worden 

gebroken wat betreft het nieuwe thema en de omgang met elkaar Het thema zal ook voor het project 

2011 weer te maken hebben met normen en waarden, en respect voor elkaar, ongeacht 

geloofsovertuiging, huidskleur, afkomst, etc.  

Meer over het Kleve-project van dit jaar en van voorgaande jaren is te lezen en te zien (foto’s) op de 

website: www.kleve-project.nl 

 

 

 

 

 

 

LAATSTE RONDE VOOR HET BESTELLEN VAN REFLECTERENDE  

HUISNUMMERPLATEN 

 

Wij doen als Plaatselijk Belang nog één oproep om u de kans te geven voor een gereduceerd bedrag 

een reflecterende huisnummerpaal aan te schaffen. Velen zijn u al voor gegaan door een dergelijke 

paal aan te schaffen. 

 

Mocht u dus nog zo’n paal willen hebben, vul dan de onderstaande strook in en maak € 12,50 over op 

het bankrekeningnummer van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge (34.59.16.352) o.v.v. 

huisnummerpaal met het adres. En zorg ervoor, dat het juiste nummer goed is te lezen. De strook kunt 

u deponeren in postbus 13 in de Badde en dient voor ons als extra controle. 

 

Naam:___________________________________________________________ 

 

Adres:___________________________________________________________ 

 

Nummer op paal:______________________________________________________________ 

 

Wanneer uw betaling binnen is, voegen wij uw nummer toe aan de te bestellen paaltjes. 


