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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 “het 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.

DE BADDE GESLOTEN
Van 23 december t/m 2 januari is De Badde gesloten
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
12 december
Plaats: Het Anjer
Tijd:
10.00 uur, voorganger: ds. Van Elten
19 december
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 voorganger: ds. Van der Togt
Baptisten Gemeente De Open Poort:
12 december
Tijd:
9.30 uur, spreker: dhr. Stalman
19 december
Tijd:
9.30 uur, spreker: ds. Stap
Koffie

OUD PAPIER OBS ‘T KOPPEL
Hallo inwoners van Nieuw-Weerdinge.
Hierbij de volgende data voor 2010/2011.
Noteer ze alvast op uw kalender!
22 december
2010
26 januari
2011
23 februari
2011
23 maart
2011
27 april
2011
25 mei
2011
22 juni
2011
27 juli
2011
De maand augustus wordt er niet ingezameld i.v.m. de schoolvakantie.
28 september
2011
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Vr. gr.
Tina Bosklopper
Coördinator oudpapier Obs ‘t Koppel Nieuw-Weerdinge

COLLECTE VOOR ALZHEIMER
Bedankt!
Ik wil de inwoners van Nieuw-Weerdinge en Roswinkel bedanken voor hun bijdrage aan de
COLLECTE voor ALZHEIMER, die € 719,08 heeft opgebracht. Nogmaals bedankt.
De collecte-organisator van ALZHEIMER NEDERLAND
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GREPEN UIT HET VERLEDEN

Dokterswoning, gebouwd in 1910
De eerste dokter die in Nieuw-Weerdinge een praktijk uitvoerde was dokter J. H. Akkerman.
Begonnen in 1902 vertrok hij weer in 1904. In vergaderingen van het Plaatselijk Belang kwam steeds
weer de vraag naar de gem. Emmen; stel een dokter aan in Nw-Weerdinge. Het was gebleken dat in
andere dorpen het aanstellen van een dokter gemakkelijker ging als men ook een woning aanbood.
Er werd een speciale commissie benoemd die zich zou bezig houden met het werven van een
dokterswoning. Er kwam een "Stichting Dokterswoning" die aandelen van 5 gulden uitgaf. In mei 1909
stelde dhr. Kemper voor in een vergadering van het Pl. Belang, aan het Waterschapsbestuur te
vragen afstand te doen van de naast Mulder gelegen land voor de bouw van een dokterswoning (J.H.
Mulder was architect en had een papier- en boekhandel en een winkel in sigaren en was de eerste
bewoner in het pand aan het Weerdingerkanaal z.z. 150. Als laatste woonde hier de F. Huygen, die
had een winkel in huishoudelijke artikelen. Het pand is nu afgebroken)
In 1910 kwam hier dokter A.J.J. Fiet te wonen. Die bleef hier 12 jaar. De volgende bewoner was
dokter Beerta van 1922 tot 1956. Die heeft de woning gekocht van Stichting Dokterswoning. De
volgende bewoner was dokter Bolk van 1956 tot 1977. De laatste bewoner was dokter Kleve die vanaf
1977 hier woonde .In augustus 1996 werd de gezamenlijke praktijkruimte aan het Eerst Kruisdiep
geopend. De praktijk in de dokterswoning werd opgegeven. In 2002 werd de woning gesloopt t.b.v. de
flats aan het Beertaplein.
Reactie 521703 B.B.
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ELFSTEDENTOCHT????
Op het moment van het schrijven van dit stukje lijkt het erop dat er in het Sinterklaas weekend
geschaatst kan worden op de natuurijsbanen. En dat betekend voor veel mensen dat ze last krijgen
van koorts. ‘Elfstedenkoorts’, welteverstaan. Het blijft natuurlijk de vraag of die koorts ook zijn
hoogtepunt bereikt en dan door het medicijn wordt gevoed.
Het onderstaande stukje is overgenomen uit de Elfstedenbrief van april 2010. Deze brief is een
uitgave van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden.
MEDIA TIJDENS DE WINTER 2009/2010
De beste reclamemakers en hype-ontwikkelaars zouden er heel wat voor over hebben : de mediaaandacht die een Elfstedentocht kan genereren in een winter die geen winter wil worden. Er is de
afgelopen meteorologische winter geen dag voorbij gegaan dat het woord Elfstedentocht niet in de
krant, op internet of op radio of tv verscheen. Iets waar elke copywriter alleen maar van kan dromen.
De winter van 2009/2010 is de winter waarin de (kan het wel of niet?) Elfstedentocht weer volop in de
spotlights stond.
Het startschot werd in december gegeven door de Leeuwarder Courant met het nieuws dat er deze
winter zeker Elfstedenvorst zou komen. Voor de landelijke én regionale media was dat het begin voor
een ruim twee maanden durende open verbinding met kantoor en bestuur van de Koninklijke
Vereniging. Regelmatig werd er uitgelegd dat er over de volledige route minimaal 15 centimeter ijs
moet liggen, dat de rayonhoofden pas bij elkaar komen als er ook daadwerkelijk ijs ligt en dat sneeuw
op het dunne laagje ijs verdere ijsgroei tegenhoudt.
Het doel van de vereniging is het organiseren van een Friese Elfstedentocht. Vanuit die
grondgedachte doet de vereniging niet mee aan speculaties rondom een eventuele Elfstedentocht en
werkt het in principe dus ook niet mee aan interviews. Alle vriendelijke en soms wat dwingende
verzoeken ten spijt….van RTL4 (bij de Bonkefeart met erg weinig ijs), diverse Belgische media en
SBS 6 tot de Wereld Draait Door en Radio1. Een enkele keer echter wordt er van dit uitgangspunt
afgeweken om nogmaals uit te leggen wat de randvoorwaarden zijn voor het organiseren van een
Elfstedentocht en dat de ijsvloer echt(nee, echt) nog niet voldoende dik is. Ook voor de London Times
werd dit jaar een uitzondering gemaakt: Engelsen uitleggen wat dat nu eigenlijk is, dat schaatsen van
de de3 Friezen, is iets wat we graag doen… In gevallen dat het weer werkelijk aankoerst op een
Elfstedentocht is de vereniging natuurlijk (voor zover mogelijk) bereid om de media te woord te staan.
Maar zover was het dit jaar helaas niet… Samen met journalisten keek het bestuur vol spanning naar
de weersvoorspellingen, om daarna schaatsliefhebbers, journalisten én onszelf toch te moeten
teleurstellen: te veel sneeuw én te weinig vorst.
Deze winter heeft wel duidelijk gemaakt dat de (media-) aandacht voor een eerstvolgende
Elfstedentocht die van 1997 flink zal overtreffen. En dat de Elfstedentocht als merk alleen maar groeit
en groeit. Wat is er mooier om juist dan de commercie buiten de deur te houden en gewoon met z’n
allen te wachten op een mooie winter en werken aan een nog mooiere schaatstocht… Volgend jaar
weer een kans!
Immie Jonkman, bestuurslid communicatie.
Een welbekend spreekwoord zegt: “Als het begint te vriezen, ontdooien de Friezen”. En met de
Friezen nog vele anderen. Er ligt nog lang geen 15 centimeter ijs, maar misschien is dit toch wel een
voorbode voor een mooie winter in 2011.
GB.
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Midwinter
Het laatste weekend van november was de Nieuw-Weerdinger Midwinter-show. Midwinter,
het woord was dit jaar wel heel erg goed van toepassing. De eerste vorstperiode was al daar.
Een vroege, dit jaar. Je hoort en ziet veel mensen doemdenken: als het net zo’n winter wordt als
het afgelopen jaar dan zitten we tot en met februari in de kou en de sneeuw. Waar we jaren
hebben zitten wachten op een “ouderwetse winter”, zijn ze die na één winter al weer zat. Kom op,
mensen: één zwaluw maakt nog geen zomer. Laat er nog maar eens een ouderwetse winter komen,
nu een met een heuse Elfstedentocht.
Toch is het dit jaar wel erg vroeg: Sinterklaas heeft niet zoveel ervaring met echte winterse
omstandigheden. Hoor de wind waait door de bomen, het paard op het dak is guur weer gewend
maar geen sneeuw en ijs. Dat is meer bestemd voor de Kerstman in z’n arreslee. Let it snow, let
it snow, let it snow…
Bent u er trouwens nog geweest, op de Midwintershow in ons dorp? Was u ook zo verbaasd over
het grote aantal deelnemende bedrijven? En dan te bedenken dat zeker niet alle plaatselijke
ondernemers aanwezig waren. Wat een bedrijvigheid in zo’n relatief klein dorp.
En dan lees je de dag erna in de krant dat Nieuw-Weerdinge is aangewezen voor onderzoek hoe
voorkomen kan worden dat het “een spookdorp op Drentse bodem” wordt. Mogelijke
bevolkingskrimp gaat onderzocht worden: “kaalslag moet worden voorkomen”. Voorkomen dat
jonge mensen het dorp verlaten, betekent dat je voorzieningen moet blijven
bieden. Voorzieningen die we hebben moeten dan in elk geval behouden blijven,
heb ik al vaker beweerd. Een zwembad, een sporthal, sportvelden, noem maar op.
Kaalslag voorkomen… Zeer opmerkelijk is dan dat je in de krant leest dat de
voetbalvereniging een voetbalveld wordt afgenomen in het kader van
bezuinigingen. Het veld ligt er al, wat voor andere bestemming moet het gaan
krijgen om wat op te leveren? Tegelijkertijd hoor je dan dat er elders in het dorp een
multifunctioneel sportveld voor de jeugd komt, de behoefte aan een
sportveld is er dus. Hoewel ik dat initiatief van harte toejuich betekent
dat niet dat je met je ene hand wat moet geven, en met je andere hand
wat moet pakken. Misschien is dat toch nog steeds de gedachte bij de
overheidsinstellingen en moeten we daar maar op inspelen. Voetbalveld
inleveren? Wie komt er met het idee van de buurt/ wie gaat er naar het
knelpuntenfonds, om een extra voetbalveld aan te vragen? Zo houden we onze voorzieningen op
peil, kan het niet linksom, dan maar rechtsom.
Dat laatste brengt me op een idee: even een blokje om in de winterse omstandigheden en daarna
weer lekker in de warme huiskamer met een kopje koffie of een beker chocolademelk. Even een
krantje lezen…

G.B.J. Holterman
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WILD UIT DE OUDE DOOS
Nu tijdens de feestdagen wordt er weer volop wild gegeten. De supermarkten liggen er weer vol mee.
Toch is dit niet het wild wat ik graag zie. Zoals bij wijn vind ik het belangrijk wie de wijn maakt en op
welke gronden de druiven groeien. Dus ook welke jager schiet en welk gebied.
Veel wild wat u aangeboden wordt komt niet van de vrije velden maar wordt gefokt, net zoals onze
kippetjes en lammetjes. Ik was dus ook zeer verheugd toen ik één dezer dagen in Duitsland met een
paar oude jagers aan tafel kwam te zitten.
Nu kunnen we weer over echt wild praten. Beide jagers waren de 80 jaar al bijna benaderd. De
jongste van de twee zit nu nog bijna iedere nacht in zijn revier. Niet alleen maar om te jagen, maar ook
om op de voederplaatsen voedsel neer te gooien. Dit doen ze om het wild een plaats van herinnering
te geven!!!
Nog maar net een paar dagen geleden had de ene jager een damhert geschoten. Ongeveer 60 kilo
zwaar. Dus nog niet zo oud. Ongeveer 3 jaar. Het hert wordt naar de veldweg gesleept en direct
“ausgebrochen”. Hij wordt open gesneden en zo goed mogelijk worden de ingewanden en andere
onnodige bestanddelen verwijderd. Voor de liefhebber wordt het hart, lever en tong apart gehouden.
De jager probeert altijd in de flank te schieten en dan zo ver mogelijk naar voren. Dit, omdat als je te
ver naar achteren schiet bijvoorbeeld de ingewanden kunt raken waar het vlees mee in aanraking kan
komen. Als dit gebeurt moet al het vlees gewassen worden wat dus extra werk is en de smaak kan
nadelig veranderen.
De nek van een damhert is ook dikker dan die van een damkoe. Het vrouwtje dus. Dit door het grote
gewei waardoor zich meer spieren ontwikkelen om hun hoofd recht te kunnen houden.
Ook interessant vond ik het verhaal hoe ze vroeger een haas gingen braden. Met een paar collega
jagers waren ze uitgenodigd om haas te gaan eten bij Spekken Lene. Het was in de zestiger jaren en
eenvoud was toen nog de kracht van goede wijnen en lekker eten waar simpel het belangrijkste woord
was om te kunnen genieten.
Deze vrouw Spekken Lene braadde de haas is een grote pan met veel boter. Dit gebeurde op een
laag pitje en als ze dacht dat de haas bijna klaar was, werd de pan van het vuur gehaald en weggezet
tot de volgende dag. Het vlees moest weer door en door koud worden. De volgende dag werd het
vuur weer opgerakeld en de haas werd weer langzaam opgewarmd om daarna weer verder te braden
totdat de dame vond dat het goed was. Door in 2 fases te braden werd de smaak en structuur van de
haas zo anders dat de jagers lof te kort kwamen om haar braadkunst te bewonderen. Zo lekker
hadden ze nog ooit haas gegeten. Dit was in ongeveer 1963.
Ook zwaan kun je eten. Ik heb het nog nooit gehad, maar de oude jagers wisten me te vertellen dat
zwaan vaak een tranige smaak heeft. Mijn idee was dat dit een verkeerde manier van slachten is,
maar om hun herinneringen niet te verstoren hield ik me stil en luisterde aandachtig.
Het moet volgens de jagers in 1956 geweest zijn. Ja ja . Die oude tijd.
Ze hadden een zwaan geschoten en om de tranige smaak weg te krijgen werd de geslachte zwaan in
stukken in een doek gewikkeld en (geloof het of niet) 2 dagen in een mestbult gelegd. Na 2 dagen zou
de tranige smaak verdwenen zijn. Ik dacht bij me zelf, waar zou die nu dan naar smaken??
Nog 1 verhaaltje. Een collega van de 2 jagers stond bekend als een uitzonderlijk schutter. Hij schoot
wild, zonder door het vizier te kijken maar direct uit vrije hand zoals een cowboy. En raak dus.
En vooral bij wilde konijnen, direct door de kop. Het voordeel is dat er geen schotwonden zijn en het
vlees mooi intact blijft. Bepaalde liefhebbers wisten dit en als ze zagen dat hij weer een konijn of haas
schoot ze direct het wild markeerden door er een oor af te snijden.
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Traditie getrouw werd na de jacht het wild bij elkaar gelegd. Door de konijnen te zoeken met het
afgesneden oor wisten ze direct dat ze goeie hadden.
En om toch nog een beetje over wijn te vertellen. Er is geen betere wijn combinatie met wild dan
goede Duitse rode wijn van echte wijnboeren. Dus geen commerciële massa wijnen. Duitsland is een
wild land bij uitstek en de smaken van mooi bereid wild samen met een volle Dornfelder of krachtige
Spätburgunder is uniek. Dit vaak door afwezigheid van te hoge zuren en teveel hout. Door rijpe
druiven met natuurlijke suikers zijn deze wijnen een genot en laten u proeven hoe harmonie kan
ontstaan.
Wilde groeten van Rien.

DANSEN IN DE BADDE
Zaterdag 11 December is er dansen in De Badde.
Voor elk wat wils, o.a. country, oude dansen en stijldansen.
Aanvang 20.00 uur.
Iedereen van harte welkom.

POSITIEVE REACTIES NIEUWE WERKWIJZE UITDEELPOST
Nieuws van Kring-apotheek aan de Markt
Kwaliteit van dienstverlening, medicatieveiligheid en medicatiebegeleiding, zijn zaken die in Kringapotheek aan de Markt hoog in het vaandel staan. Om ook in uw uitdeelpost in Nieuw Weerdinge
deze zaken naar een hoger plan te tillen, is er sinds 1 oktober jl. het één en ander veranderd.
Steeds meer geneesmiddelen kennen een bijbetaling of worden in het geheel niet meer vergoed
vanuit de basisverzekering. Hierdoor neemt het aantal betalingen in uw uitdeelpost nog steeds toe. In
verband met de veiligheid van onze medewerkers zal de mogelijkheid om af te rekenen in de
uitdeelpost verdwijnen. In het geval dat u moet betalen, bieden wij u de mogelijkheid van
automatische incasso. Voor ons veiliger, voor u wél zo handig!
Vanaf 1 oktober worden er uitsluitend gesloten zakjes met medicatie aan u afgeleverd. Belangrijkste
reden om voor deze andere werkwijze te kiezen is het gebrek aan privacy in de uitdeelpost. Vanaf 1
oktober wordt u gebeld wanneer er mondelinge informatie gegeven moet worden naast de schriftelijke
informatie die u bij uw geneesmiddelen ontvangt. Kunnen we u niet bereiken, dan vindt u bij uw
geneesmiddelen het verzoek om naar Kring-apotheek aan de Markt te bellen. De reacties die we de
afgelopen twee maanden hebben gekregen, zijn positief. U vindt het prettig gebeld te worden en niet
ten overstaan van vele anderen informatie te krijgen.
Een bijkomend effect dat onze klanten als positief waarderen is dat door de nieuwe werkwijze
leveringen sneller afgehandeld worden. U wordt dus sneller geholpen.
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Een groot aantal vrij verkrijgbare middelen zoals bijvoorbeeld ibuprofen, maar ook Rennie kan
wisselwerkingen geven met andere geneesmiddelen. Om het gebruik van deze zelfzorgmiddelen
veiliger te maken, kunt u vanaf 1 oktober bij Kring-apotheek aan de Markt telefonisch uw
zelfzorgmiddelen bestellen, die we dan voor u meebrengen naar Nieuw Weerdinge. Zo kunnen we
altijd controleren of het door u gewenste middel veilig gebruikt kan worden. Immers, in Kring-apotheek
aan de Markt is altijd een apotheker aanwezig.
U bent van harte welkom in Kring-apotheek aan de Markt. Kom langs of bel!
Kring apotheek aan de markt
Markt 14, 9561 KA Ter Apel
Tel:
0599-481266 Fax:

0599-587344

SPAR STEVENS VOORZIET NWVV/TITAN DAMES 2 VAN TASSEN

Nadat de Dames 2 van NWVV/Titan afgelopen seizoen al door “SPAR Stevens” voorzien is van
inloopshirts en wedstrijdpolo’s heeft “SPAR Stevens” uit Nieuw-Weerdinge het team op zaterdag 13
november jl. wederom verrast. Ditmaal met nieuwe tassen.
Namens het hele team willen wij de sponsor “SPAR Stevens” dan ook bedanken!
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OBS 't KOPPEL
Om een goed beeld te krijgen van de instroom in onze
kleutergroep (groep 1 – 4 jarigen) willen we u vragen uw kind
vroegtijdig aan te melden.
Wordt uw kind dus dit schooljaar of begin volgend schooljaar nog 4 jaar en onze school is de school
van uw keuze, wilt u uw kind dan binnenkort aanmelden.
Dit kan door een afspraak te maken via telefoonnummer 527089.
Met vriendelijke groet,
Pietertje Holman-Siersema
Adjunct OBS ’t Koppel

SPEKDIKKENACTIE
Chr. Gem. koor “Gloria Patri”
Tussen kerst en oudjaar gaan we weer onze bekende spekdikken bakken.
Ze kosten per 5 stuks € 3,00
per 10 stuks € 5,00
Uw bestelling zien we graag tegemoet vóór 25 december.
Verkoop en bezorging is vanuit “De Rank” op
dinsdag 28 december van 10.00 – 17.00 uur en op
woensdag 29 december van 10.00 – 14.00 uur

KNIEPERTJES- EN ROLLETJES ACTIE TEN BATE VAN DE PROTESTANTSE
GEMEENTE NW-WEERDINGE/ROSWINKEL
U kunt ze weer bestellen, de zelf gebakken kniepertjes en rolletjes.
3 zak kniepertjes
voor € 5,-3 zak rolletjes
voor € 5,-U kunt uw bestelling doorgeven aan:
Mw. Pepping 0591 521468
Mw. Boerma 0599 481726
U kunt uw bestelling afhalen bij de kerk.
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