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MARTIJN EN NICO HUIZING UIT NIEUW-WEERDINGE GAAN DE ARCTIC 
CHALLENGE 2010 RIJDEN 
Als goed doel hebben ze Stichting leergeld regio Emmen gekozen!  Sponsoring van harte aanbevolen! 
 
7.000 km heen en terug naar de Poolcirkel in een Volvo 240 uit 1989 
De Arctic Challenge Tour, een loodzware tocht van 7.000 km  in 7 dagen naar de Poolcirkel en terug. 
Team 31 - Huizing Harvest, bestaande uit de broers Martijn en Nico Huizing gaan de uitdaging aan 
met een Volvo 240 uit 1989. Ze zamelen hiermee geld in voor Stichting Leergeld Emmen die zich inzet 
om kansarme kinderen te helpen. De Tour start 17 januari 2010 in Lichtenvoorde en finisht 23 januari 
in Hilversum. 
 
De Arctic Challenge Tour 
is een uitdaging voor een 
equipe van twee 
personen waarbij je 
geheel Scandinavië 
doorkruist. Het is beslist 
geen rally. Bij de Arctic 
Challenge Tour gaat het 
vooral om het navigeren, 
de slimste route 
uitzoeken, teambuilding 
en verstandig rijden en 
dat in extreme 
omstandigheden van 
sneeuw, ijswegen en 
temperaturen ver beneden het nulpunt (temperaturen van 40).  Snelheid mag dan wel geen criterium 
zijn, de afstanden van de etappes zijn soms dusdanig lang dat er dag en nacht doorgereden moet 
worden.  
 
Naast hun persoonlijke avontuur zamelt het team geld in voor de Stichting Leergeld Emmen (SLE). 
SLE probeert te voorkomen dat kinderen die in een armoede situatie leven, in een sociaal isolement 
terechtkomen doordat zij niet deel kunnen nemen aan sociale- en maatschappelijke activiteiten. Team 
Huizing Harvest - “Wij zijn van mening dat ieder kind gelijke kansen moet krijgen. Dit werkt in praktijk 
niet altijd zo, en daarom willen wij de stichting Leergeld steunen”.  
 
Tussen de 50 deelnemende teams is de Volvo 240 een vreemde eend in de bijt. De meeste teams 
rijden de Tour met nieuwe en luxe auto’s. Huizing Harvest heeft gekozen om de challenge aan te 
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gaan met een Volvo 240, een in eerste instantie vreemde keus omdat de omstandigheden bar 
worden. Maar aangezien de tour om navigatie gaat en niet om snelheid zou het niet uit mogen maken 
in wat voor auto je rijdt. Team Huizing Harvest wil dat bewijzen en maken de tocht voor zichzelf nog 
zwaarder! Daarnaast is een tour door Scandinavië natuurlijk een thuiswedstrijd voor de Volvo. 
 
Team Huizing Harvest kan alle mogelijke steun gebruiken. Op www.huizing31.hyves.nl vindt u meer 
informatie over hoe u hun kunt helpen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Stichting Leergeld 
Emmen. Daarnaast vindt u hier informatie over onze Challenge, de voorbereidingen en de Volvo 240.  
 
 
 
 
NIEUWJAARSVISITE 

 
De Vereniging voor Plaatselijk Belang Nieuw-
Weerdinge SKW en De Badde organiseren op 
vrijdag 22 januari 2010 om 20:00 uur de 
nieuwjaarsreceptie 2009 met hierin de uitreiking 
van  

De Pluim 2009. 
 
Alle Nieuw-Weerdingers zijn vanzelfsprekend 
uitgenodigd voor dit feest. Maar in het bijzonder zijn 
de nieuwe inwoners van ons dorp uitgenodigd om 
op deze avond in de Badde te komen.  
 

De nadruk ligt op het informele samenzijn van dorpsgenoten om onder het genot van rolletjes en 
kniepertjes en natuurlijk een hapje en een drankje met elkaar te praten en elkaar beter te leren 
kennen.  
 
Vooral voor de nieuwkomers is dit een uitgelezen kans het contact met de inwoners te vergroten. Door 
de wet op de privacy is het voor de organisatie niet mogelijk de adressen van de nieuwe Nieuw-
Weerdingers van de gemeente te krijgen, vandaar deze oproep aan hen.  
 
Gratis kaarten zijn vanaf dinsdag 7 januari af te halen bij de Badde.  De kaarten zijn nodig, omdat niet 
alle inwoners van ons dorp in de Badde passen  en vol is dus vol. De afgelopen jaren hebben geleerd, 
dat de nieuwjaarsvisite altijd een volle zaal trekt, dus zorg ervoor dat u kaarten haalt bij de Badde 
wanneer u wilt komen. 
 
 We hebben ook dit jaar weer een leuk programma in elkaar gezet om u te vermaken. 
 
De organisatie. 
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VUURWERK 
 
Het jaarlijks terugkerende oudejaarsfeest ligt weer in het vooruitzicht. 
Champagne, oliebollen en vuurwerk worden massaal ingekocht. Vuurwerk 
brengt ieder jaar opnieuw gevaren met zich mee. Bij het afsteken is het daarom belangrijk hiermee 
voorzichtig om te gaan, want als er iets mis gaat, dan gaat het ook goed mis! Om ongelukken en 
overlast te voorkomen is Politie Drenthe alweer druk bezig met de handhaving op dit gebied. 
Aandachtspunten van deze aanpak zijn de vuurwerkoverlast, illegale handel van vuurwerk en het 
vervoer en opslag van vuurwerk.  
 
 
Enkele tips tijdens het afsteken van vuurwerk 
 
■bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek; 
■draag geen kleding van kunststof; het brandt snel en smelt vast op je huid; 
■stop vuurwerk nooit in je zakken; 
■steek vuurwerk af op een rustige open plek en zorg dat niemand wordt geraakt; 
■lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing; 
■gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril; 
■zet vuurpijlen in een fles die stevig rechtop staat en voor 1/3 is gevuld met los zand; 
■ga na het aansteken direct minimaal zes flinke stappen naar achteren; 
■laat vochtig en oud vuurwerk liggen; 
■steek weigeraars niet opnieuw af. 
Regels 
 
Er gelden regels met betrekking tot het aanschaffen en gebruiken van vuurwerk: 
 
■vuurwerk kopen is toegestaan vanaf de leeftijd van 16 jaar; 
■vuurwerk mag alleen gekocht worden op 29, 30 en 31 december; 
■het kopen of in bezit hebben van illegaal vuurwerk is niet toegestaan; 
■het is verboden meer dan tien kilo vuurwerk in bezit te hebben; 
■vuurwerk mag alleen worden afgestoken tijdens de jaarwisseling van 31 december 10:00 uur 's 
ochtends tot 1 januari 02:00 uur 's ochtends. 
Illegaal vuurwerk en vuurwerkpistolen 
 
Illegaal vuurwerk is vuurwerk wat volgens de geldende regelgeving niet is toegestaan. In Nederland is 
het niet alleen verboden om te kopen of te verkopen, maar men mag het ook niet in bezit hebben, 
opslaan, vervoeren of afsteken. Het verboden vuurwerk voldoet niet aan de Nederlandse wetgeving of 
is illegaal ingevoerd. Vuurwerkpistolen vallen ook onder illegaal vuurwerk. Omdat deze pistolen echter 
in Duitsland vrij te koop zijn, schaffen veel Nederlanders daar zo'n wapen aan. Bezitters maken zich in 
Nederland schuldig aan een misdrijf genoemd in de Wet Wapens en Munitie. Naast het bezit van zo'n 
pistool is ook het naar Nederland brengen - het invoeren - nog een bijkomend misdrijf. 
 
Vuurwerkpistolen zijn niet van echt te onderscheiden en kunnen bij het afschieten van 
vuurwerkpatronen levensgevaarlijk zijn. Daarom doen wij er alles aan om zoveel mogelijk van deze 
wapens uit de roulatie te halen. 
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Carbid-schieten 
Dit is gebonden aan gemeentelijke regels. Per gemeente kan dit verschillen. Daarom is het aan te 
raden om te kijken op de website van de gemeente wat de regels daar zijn over dit onderwerp. 
 
Halt 
Wanneer je minderjarig bent en door politie wordt aangehouden omdat je vuurwerk afsteekt wanneer 
dat nog niet mag, word je naar Bureau Halt gestuurd. Dat wil zeggen bij overtredingen met legaal 
vuurwerk. Houd je je bezig met illegaal vuurwerk dan wordt er gewoon proces-verbaal opgemaakt.  
Bij Halt krijg je een werk- en/of leerstraf en moet je de eventuele schade vergoeden. Het doel van 
Bureau Halt is door middel van deze aanpak jongeren bewust te maken van hun daden, zodat ze in 
de toekomst niet weer in de fout gaan. Doorverwijzing naar HALT gaat altijd in overleg met de ouders. 
 
Wie ouder is dan 18 jaar en aangehouden wordt voor het overtreden van één van de regels, krijgt een 
proces-verbaal. 
 
Geef meldingen door aan de politie 
Grote ergernis ontstaat altijd wanneer te vroeg vuurwerk wordt afgestoken. De hele maand december 
wordt er extra personeel ingezet om meldingen van vuurwerkoverlast aan te pakken. Er wordt 
gecontroleerd op de bekende plekken en aangetroffen vuurwerk wordt in beslag genomen en 
vernietigd. U kunt vuurwerkoverlast melden bij de politie. Dit kan via het algemene telefoonnummer: 
0900 8844. Mocht u een goede reden hebben om deze informatie anoniem te verstrekken, dan kunt u 
contact opnemen met de telefoonlijn van Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. 
 
Als u informatie hebt over een grote partij vuurwerk die mogelijk in de omgeving van uw woning is 
opgeslagen, of wordt verhandeld, geef deze informatie dan ook door aan de politie. Dit kan op de 
bovenstaande telefoonnummers. Het gaat erom dat de politie in staat wordt gesteld om de veiligheid 
ook in uw woonomgeving te verhogen. Na elke melding wordt er een onderzoek ingesteld. 
 
 
RECYCLING VAN FRITUURVET EN FRITUUROLIE 
 
Goed genoeg voor een tweede leven 
Het frituurvet en de frituurolie krijgen een interessant tweede leven. 
Zo wordt een deel verwerkt tot biobrandstoffen,  waardoor het voor bepaalde toepassingen niet nodig 
is om minerale brandstoffen te gebruiken. 
 
Biobrandstoffen hebben als grote voordelen, boven minerale brandstoffen, dat ze veel minder CO2-
uitstoot opleveren (bekend van het broeikaseffect) en dat zij geen vervuiling veroorzaken (door fijnstof 
uit de uitlaat).  
 
Een ander deel van de oliën en vetten is, na zeer grondige bewerking, geschikt voor industriële 
verwerking. Het vindt zijn weg als grondstof in de industrie. 
 
Er worden geen consumptievetten teruggebracht in de voedselketen, zoals bijv. via diervoeder. 
 
Waarom inzamelen? 
Uit steekproeven is gebleken dat 90% van de mensen het zonde vindt om gebruikt frituurvet en 
frituurolie zomaar weg te gooien en dat men bereid is om dit apart aan te bieden, om op die manier 
het milieu minder te belasten. 
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Hoe gebruikt frituurvet en frituurolie in te leveren? 
Een aantal tips voor het inleveren van uw frituurvet of frituurolie: 
 
laat het frituurvet of de frituurolie eerst afkoelen  
giet het frituurvet of de frituurolie terug in de originele verpakking  
sluit de verpakking goed af  
gooi het frituurvet of de frituurolie met verpakking en al in de inzamelcontainer  
 
Inzamelpunten gebruikt frituurvet en frituurolie 
Hergebruikfrituurvet.nl heeft als marktleider in het verwerken van gebruikte frituurvetten en frituuroliën 
een groot aantal inzamelpunten dat nog dagelijks groeit.  
 
Uw inzamelpunt: Spar Nieuw-Weerdinge 
 
 

OLIEBOLLEN   OLIEBOLLEN    OLIEBOLLEN 
  
Op 30 december a.s. komen de jeugdleden en de Dames van 
Nwvv/Titan weer bij u langs met onze oliebollen.  
Een zak met 8 stuks kost € 3,50. 
Als u de lopers heeft gemist dan kunt u ze natuurlijk ook zelf 

afhalen bij de Titan-kantine.  
Even bellen kan ook. Dan komen we ze alsnog langsbrengen. Het telefoonnummer van de kantine is 
521782. 
Door deze aktie kan de contributie van onze leden redelijk laag worden gehouden en dit heeft weer 
als voordeel dat de sport voor vrijwel iedereen toegankelijk is. 
  
We hopen dat u de lopers niet in de kou laat staan!! 
  
Een sportieve groet, Het jeugdbestuur Nwvv/Titan. 
 
 
PLAYBACK 50+ ‘DE LÖZZE VOGELS’  
 
Zoals het nu lijkt hopen wij, ‘De lözze vogels’, samen met u op zaterdag 27 februari weer een gezellige 
avond te organiseren in de Badde. Omdat er zoveel aanvragen waren voor het laatste programma j.l. 
dat wij gebracht hebben, doen we deze weer met aanvulling van andere liedjes. De entree blijft net 
zoals de voorgaande jaren, één euro. In de volgende streekbode zal meer informatie komen te staan 
over het afhalen van de entreebewijzen.  
 
Verder willen we langs deze weg iedereen die ‘De lözze vogels’ een warm hart toedraagt hele fijne 
kerstdagen, een goed uiteinde en een heel goed 2010 toewensen. 
 
Mvg. G. op ’t Ende 
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26 DECEMBER VANAF 19.00U GEOPEND. DEZE ZAL 
PLAATSVINDEN TER ERE VAN DE 
VERBOUWING 
 
 

 
 

 
 
OUDJAARSAVOND GEOPEND VANAF 
18.00U EEN GEZELLIGE AVOND 
ONDER HET GENOT VAN EEN HAPJE 
EN EEN DRANKJE 

 
 
 
JEUGDSOOS DE BADDE WENST IEDEREEN DIE DE 

SOOS EEN WARM HART TOEDRAAGT  
PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG 

NIEUWJAAR 
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WINNARES VERLOTING FAIR TRAMHALTE 
 
De winnares is mw. de Haan 
Zij heeft van alle standhouders een leuk kado gekregen. 
Met dank aan: 
Partylight. 
Dus 4 kids-kinderkleding 
Gonda’s borduurservice 
Kadoshop Hebbeding 
J & K Sieraden 
Schoonheidssalon Belinda 
Thee en snoep uut d’oale Tied 
Mw.Slomp-kniepertjes 
Monique’s Voetverzorging 
Nagelstyliste Inge 
Anneke Jehee 3-d kaarten 
Otten Planten 
Carla Neef-Parfum  
Sensual You-lingerie 
 
 
 
 
 
 
SPEKDIKKENACTIE CHRISTELIJK GEMENGD KOOR ‘GLORIA PATRI’ 
 
Ook dit jaar gaan we tussen kerst en oudjaar weer spekdikken bakken 
Ze kosten:   per stuk:  € 0,50 
         per 10 stuks € 4,50 
 
Graag zien wij uw bestelling tegemoet vόόr 25 december 
 
Verkoop en bezorging is vanuit ‘De Rank’ 
29 december van 10:00 - 17:00 
30 december van 10:00 - 14:00 
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UITSLAG VERLOTING ZONNEBLOEM 
 
Namens de Zonnebloem Nieuw-Weerdinge willen wij iedereen bedanken die loten heeft gekocht. 
 
Hierbij de trekkingslijst van 2009 
 
Ook kunt op internet kijken www.zonnebloem.nl. Daarna op loterij nummer invoeren en u ziet of u 
prijs heeft. 
 
 
Dus pak de loten en kijk of  u een prijs heeft gewonnen! 
Als u in de prijzen bent gevallen, van harte gefeliciteerd. 
Natuurlijk hebben wij dit niet zonder de lotenverkoopsters  
kunnen doen…. 
Nogmaals bedankt voor het lopen. 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN 

 
 
Van de Werkgroep Historisch Roswinkel kreeg ik twee foto's van dorsmachineploegen toegestuurd, 
met de vraag: zijn er mensen die personen op deze foto herkennen? Het is bekend dat rechts met 
kind dominee Tonsbeek staat, en derde van rechts Henricus Sietsma, meer is niet bekend.  
Ik kan hier aan toevoegen dat Hendrik Gerardus Tonsbeek, dominee te Roswinkel is geweest van 
1890 tot 1923. Hij is in 1850 te Amsterdam geboren en is op 23-11-1923 op 73 jarige leeftijd in de 
gemeente Emmen overleden. 
Op de dorsmachine staan de namen van G.v.d. Sluis, R.v.d. Sluis en Dokter geschreven. Misschien is 
dat een aanknopingspunt.  
 
Op de foto geplaatst in de vorige streekbode, twee mannen met paard en wagen, hebben meerdere 
mensen gereageerd. Alle reacties gaven aan dat  de foto genomen is vanaf Weerdingerkanaal z.z. Bij 
de boerderij aan de overkant van het kanaal ziet u een stro-pers staan van waarschijnlijk loonbedrijf 
Ottens, later Pomstra, nu heeft R. Kiewit daar een bedrijf. 
 
En dan nu geheel iets anders; vanaf begin deze maand is er een website www.historisch-nieuw-
weerdinge.nl. Hier vindt u veel over oud Nieuw-Weerdinge. 
 
Reactie 521703   B.B. 
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DE GENOMINEERDEN VOOR DE PLUIM 2009 ZIJN BEKEND! 
 
Nieuw-Weerdinge heeft haar Pluimgenomineerden naar voren 
geschoven. Uit de totale ingebrachte nominaties zijn er drie 
genomineerden naar voren gekomen, die dit jaar gaan strijden om 
de Nieuw-Weerdinger Pluim 2009.  
U kunt weer op de bekende manier aangeven wie u de Pluim 2009 
gunt. De stembussen staan van 23 december tot en met 15 januari 
weer opgesteld bij:  
 

• Snackbar het Mondje. 
• Tankstation Grooten. 
• De Spar supermarkt. 

Geef dus op onderstaande strook aan, wie u de Pluim wilt 
toekennen en deponeer hem in en van de drie stembussen. Wij hopen wederom op een groot aantal 
stemmen om een net als voorgaande jaren weer een door de Nieuw-Weerdingers zelf gegeven blijk 
van waardering te kunnen uitreiken. 
 
De genomineerden voor dit jaar zijn: 
 

1. Het bestuur van het Waanzinnig Weekend Weerdingermond.  
Een groep van jonge mensen die vonden dat het weer tijd werd voor een jaarlijks dorpsfeest 
met een scala van artiesten en activiteiten voor jong en oud in het dorp. Ook voor de komende 
jaren zullen zij dit blijven organiseren om de sociale leefbaarheid in het dorp te vergroten en 
Nieuw-Weerdinge op de kaart te zetten. 
 

2. Het bestuur van Veilig Verkeer Nederland Nieuw-Weerdinge.  
Deze vereniging is al jarenlang in de weer om de verkeersveiligheid te vergroten en kinderen 
bewust te maken dat het verkeer iets is, waar ze serieus mee bezig moeten zijn. Ze doen dit 
door campagnes en een verkeerscircuit waar kinderen met alle aspecten van het verkeer in 
contact worden gebracht. 
 

3. De vrijwilligers van de Wenke.  
Een groep van vrijwilligers die in weer en wind de verzorging van de dieren in dierenweide de 
Wenke op zich nemen. Ook het onderhoud aan dit park wordt grotendeels door deze 
vrijwilligers uitgevoerd, zodat het voor de Nieuw-Weerdingers een plezier is hier eens te gaan 
kijken. Sinds vorig jaar hebben ze de dierenweide opgezette tijden opengesteld voor in het 
bijzonder kinderen om eens tussen de dieren te lopen en ze te voeren. 

Alle drie de genomineerden zijn bezig met de leefbaarheid van Nieuw-Weerdinge te vergroten en in 
stand te houden. Breng uw stem uit op één van deze drie genomineerden. Op de nieuwjaarsreceptie 
van 22 januari zal de uiteindelijke winnaar bekend worden gemaakt. 
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