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Café/dorpshuis ’t Schoevertje?
In vorige Nieuwswaar is de situatie van ’t Schoevertje al
uitgebreid aan de orde geweest. Ook nu is nog niet definitief
bekend of ons café/dorpshuis blijft bestaan.
De situatie is er echter bepaald niet beter op geworden.
Op moment van schrijven van dit stukje is de stand van
zaken dat er geen nieuw pachtcontract voor ‘t Schoevertje kan
worden afgesloten. Dit houdt verband met het feit dat het
pand nu vrij van pacht dient te zijn voor verkoop. Bijzonder
spijtig, zeker omdat er gegadigden waren om ‘t Schoevertje te
pachten. De situatie blijft dus onzeker. Zoals in vorige editie
vermeldt gaan we bekijken hetgeen mogelijk is bij kantine
voetbalvereniging en het MFC. Anderzijds blijven we hopen
dat er straks een nieuwe eigenaar komt die deze horecagelegenheid wil voortzetten.

Harm Eerkens,
namens Bestuur Dorpsbelangen

VAN DE REDACTIE
Dit voorwoord schrijven we een dag nadat onze
Koningin op televisie heeft verteld dat ze plaats
maakt voor Koning Willem Alexander en
Koningin Maxima.
Gisteravond heeft de hele avond in het teken
gestaan van de troonafstand. Op radio Noord
kregen we verslagen van de gevolgen van de aardbevingen in Loppersum en hoe de regering in de
toekomst wilde handelen. Op school vanmorgen
hoorde een van de redactieleden van een collega uit
Loppersum dat zij € 11.000,- schade heeft geleden
ten gevolge van de aardbeving. Tot zover het landelijke en het regionale nieuws.
Het nieuws is NieuwSwaar is niet zo ‘hot’, maar
we hebben er nog steeds hartstikke veel plezier in
om deze krant te maken. Dank voor alle bijdragen.
Dat maakt de krant voor iedereen in onze dorpen
hopelijk zeer lezenswaard. Helaas moeten we afscheid nemen van redactielid Jolijn. Bedankt voor de
leuke kidspagina’s. Als er iemand is die dit over wil
nemen, dan heel graag!!!
De nieuwe uiterste inleverdatum voor kopij is
vrijdag 15 maart. - De redactie

COLOFON

>

Kopij aanleveren: voor 15 maart 2013
De kopij kunt u mailen naar:  dorpskrant@t-waar.nl
of dorpskrant@nieuw-scheemda.nl
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden
overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de auteurs
of rechthebbenden. De redactie behoudt zich het recht stukken in
te korten.
Redactie: Paulona Melema, Patrick Seitner, Marjan Jutting,
Aletta Buiskool en Mirjam Eelssema
Vormgeving: studio-pgraphix.nl
Voor geïnteresseerden buiten het verspreidinigsgebied bieden
wij de mogelijkheid om voor 10 euro per jaar lid te worden.
hiervoor ontvangt u elke twee maanden een krant.Hij wordt bij
u thuis bezorgd. Stuur een mail met uw adresgegevens naar:
dorpskrant@t-waar.nl of dorpskrant@nieuw-scheemda.nl
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Lidmaatschap
Dorpsbelangen
Bent u nog geen lid van Dorpsbelangen?
Waarom eigenlijk niet?
De vereniging dorpsbelangen Nieuw Scheemda en ’t
Waar komt op voor de algemene belangen van onze
dorpen. Zo hebben we ons destijds ingezet om het
MFC te realiseren. En nu ons café/dorpshuis
’t Schoevertje zeer waarschijnlijk zal verdwijnen, zullen
we ons inzetten om hiervoor iets anders op te zetten.
Verder vinden er onder de vleugels van Dorpsbelangen ook diverse andere activiteiten plaats. Zoals de
activiteitencommissie met o.a. volleybaltoernooi, de
culturele commissie met concerten in de kerk, onze
dorpskrant, de knutselactiviteiten voor de kinderen,
etc.
Als u bovenstaande belangrijk vindt voor de leefbaarheid in onze beide dorpen, geef dan blijk van
ondersteuning door lid te worden van onze vereniging.
Aan het lidmaatschap zit geen enkele verplichting, ook
niet financieel want er wordt geen contributie geheven.
Dus geen enkel beletsel om je nu aan te melden als lid
door een mail naar harm.eerkens@kpnplanet.nl met
opgave naam/adres of bellen naar 446255.

Harm Eerkens,
namens Bestuur Dorpsbelangen

Strooizout 25 kg - € 7,95.
Sneeuwschuivers per stuk vanaf € 9,95
Voor de vogels: Vetbollen – pindanetjes en strooivoer.

Tevens verkrijgbaar handgemaakte
pindakaaspot houders vanaf € 9.95

Kakelverse scharreleieren,

10 stuks voor € 1,30

Paulona Melema bracht dit krantenartikel in. Zij vond
dit via de iPhone APP: ‘Hier was het nieuws’.
Dit artikel komt uit het Dagblad van het Noorden,
DINSDAG 29 JUNI 1937
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Verschijningsdata NieuwsWaar
Uitgangspunten:
NieuwsWaar verschijnt 5 keer per jaar
Kopy ontvangen voor of op de inleverdatum wordt meegenomen in het eerstvolgend exemplaar

Inleverdatum kopy		

Streefdatum verspreiding NieuwsWaar

15 januari

1 februari

15 mei

1 juni

15 maart

Vakantieperiode
15 augustus

15 november

1 april

Vakantieperiode
1 september
1 december

Kerstviering NieuwScheemda/’t Waar
De boom is versierd, de kaarsen branden en uit de
wijde omtrek zijn mensen weer naar onze kerk gekomen om even een moment stil te staan en na te
denken wat het betekent om kerst te vieren.
Luisteren naar het oude verhaal uit de bijbel en een
vrij verhaal zoals het hier al jaren de gewoonte is. Het
orgel laat voor een ieder de bekende kerstliederen
horen en het saxofoonkwartet laat ons genieten van
de klanken, die heel goed het kerstgevoel weergeven
en we genieten natuurlijk van de traktatie en een kop
chocolademelk. Kortom, het was weer een ouderwets
gezellige kerstvieringen het mooiste was, dat de collectebus heel goed gevuld was. De opbrengst was tweehonderdzesentachtig euro en na aftrek van de onkosten is er
tweehonderd euro overgemaakt naar de Kleine Haven
in Midwolda. Een woord van dank aan alle mensen, die
spontaan meegeholpen hebben om deze viering mogelijk
te maken. Ook dit jaar gaan we weer kerst vieren en U
wordt nu alvast uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Noteer alvast op de kalender, Eerste Kerstdag om 16.30
uur in ons kerkje.
Tot ziens,
Geert en Dirkje.
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V.V. Oldambtster Boys
De winterstop is voorbij en we staan aan
de vooravond van de competitie hervatting. De doelgebieden zijn nog altijd niet
best, dus laten we hopen op een periode
met mooi weer. De perikelen omtrent het
sluiten van de kroeg zijn ook bij de voetbalvereniging doorgedrongen. Er vindt
veel overleg plaats tussen de voetbalvereniging, dorpsbelangen en de gemeente
hoe eventueel de kantine te kunnen gaan
gebruiken als dorpshuis. Verder is het
bestuur bezig om voor de tweede seizoenshelft een nieuwe barschema te fabriceren.
Ook zijn er enkele barvrijwilligers gestopt,
daarentegen zijn er ook weer nieuwe
aanmelding. Aan de trainerssoap lijkt
een einde te zijn gekomen, na een lange
zoektocht maakt Jan Klein (ex Boys
en Meeden) het seizoen af. Als we nog
even terugblikken naar de kerst- kaart
en sjoelmiddag en de nieuwjaarsreceptie
blijkt dat het weer drukker en gezelliger
was als het jaar ervoor. Echter zijn wij
hiermee nog niet tevreden en zullen dan
ook proberen deze avonden beter onder
de aandacht van de leden en donateurs te
brengen. De Boys heeft ook een nieuwe
website, onze webmaster gaat de site de
aankomende periode verder uitwerken.
Rest dat wij zaterdag 16 maart een
klussen dag hebben op het sportpark
en een ieder die hier aan bij wil dragen
dit even in de kantine moet melden. En

wensen we supporters, leden, donateurs
maar ook de voetballers een sportief maar
toch ook een gezellige tweede seizoenshelft.met de Gemeente wat aan gaan
doen, echter spreek je dan wel over de
zomerstop.
Verder valt nog te melden dat we de jaarlijkse ledenvergadering weer achter de rug
hebben en dat wij als bestuur de nodige
complimenten maar ook de nodige verbeterpunten in ontvangst hebben mogen
nemen. Mede door deze kritische noten
zal het bestuur een werkgroep oprichten

die de club door gaat lichten. Dat wil
zeggen de betrokkenheid van een ieder
binnen en buiten de club in kaart te brengen. Dit traject zal enkele maanden duren
en wordt aangeboden door de Gemeente
en de KNVB. Rest ons te zeggen dat
het jaarlijkse Kerstkaart, Sjoel en Poker
toernooi gehouden word op zondagmiddag 23 december in de kantine, aanvang
14.00uur.
Het Bestuur

Programma

3-2
10-2
17-2
24-2
3-3
10-3
16-3
17-3
24-3
31-3
7-4

Inhaal program
ma Boys 1 en Bo
ys 2 (comp.)
Boys 1 – PJC 1
14.00 uur / W
arffum 3 – Boys
Inhaal program
2 10.00 uur (c
ma Boys 1 en Bo
omp.)
ys 2 (comp.)
Inhaal program
ma Boys 1 en Bo
ys 2 (comp.)
DWZ 1 - Boys
1 14.00 uur /
Boys 2 – Froom
MOVV 1 - Bo
bosch 3 10.00
ys 1 14.30 uur
uur (comp.)
/ Boys 2 – Klo
NL DOET KLU
osterburen 2 10
SSENDAG SPO
.00 uur (comp.
RTPARK OLD
Boys 1 – Nieuw
)
AMBT
eschans 1 14.0
0
uur / Oosterh
Inhaal program
oek 2 - Boys 2
ma Boys 1 en Bo
10.00 uur (com
ys 2 (comp.)
Boys 1 - Wolte
p.)
rsum 1 14.00 uu
r / Farmsum 4
Scheemda 1 - Boys 2 –10.00
Boys 1 14.00 uu
uur (comp.)
r / Boys 2 - Fo
rward 11 10.0
0 uur (comp.)

Uitslagen zaalvoetbal toernooi Eextahal Scheemda
Boys 1:					Boys A-ers:
3-0
Boys A – Muntendam A		
2-2		
bnc – boys 1		
5-0
A		
Boys
–
A
Scheemda
1-6		
bellingwolde
–
1
boys
0-4
Boys A – ZNC A			
3-1		
omlandia – boys 1		
					Nec Delfzijl A – Boys A		6-1
Eindstand				Eindstand
1, scheemda
1, omlandia 				
2, nec Delfzijl
2, bellingwolde				
3, bnc					3, znc
4, old. Boys
4, old. boys				
					5, muntendam

Uitslagen Kerst Kaart en Sjoelmiddag
Klaverjassen:				Poker:			Sjoelen:
1
2
3
4

H. Kuiper
L. de Jonge		
J. Veentjer			
B. Veentjer
T. Bouius			
G. van der Paard			
M. Eerkens			N. Slijm			E. Welp
T. Moes				E. Heeres			A. de Jonge

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
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OLDAMBTSTER BOYS 2
Zit je een stukje te schrijven over het voetbal terwijl het buiten -6 is, er een behoorlijk pak sneeuw ligt en er volop geschaatst
wordt. Maar ze zijn er in de Eredivisie al
weer mee begonnen,dus het kan zo maar
zijn dat wij in februari ook weer aan de
bak moeten.
De vaste lezer van deze rubriek heeft nog 2
korte verslagen tegoed.
Zondag 18 nov. jl. uit tegen Oosterhoek 3
kwamen we tot onze eigen verbazing na 3
minuten al op voorsprong door een goal van
Harrie Kuiper,die eigenlijk nooit scoort!
Daarna hadden we legio kansen,maar zoals
wel vaker hadden onze voorwaartsen het
vizier bepaald niet op scherp staan. Zo bleef
Oosterhoek in de wedstrijd en kwamen ze
in de 2e helft nog gevaarlijk opzetten. De

voor ons bevrijdende treffer kwam van
de voet van Egbert en zo wonnen we
met 5-6 !
Een maand later(zondag 16 dec.)
moesten we zomaar inhalen tegen
Forward 11, in Groningen op een
kunstgrasveld. Práchtig veld overigens,
mooi vlak en loopt lekker, héérlijk om
een potje op te voetballen. En dan tegen
Forward ELF, 11 van die jonge gasten
van +/- 20-24 jaar,die allemaal aardig
kunnen voetballen maar nog een beetje
‘wakker’ moeten worden én een stugge
tegenstander troffen. Door een mooie
schuiver van Lars kwamen we op 0-1 en
had Egbert even later zelfs de 0-2 op de
schoen die hij jammerlijk miste, daarna
kwamen zij op 2-1 ondanks zeer fraaie
reddingen van de ‘Gele Panter’ ,weer
Lars maakte 2-2 en zo gingen we de

WIST U DAT?
- Alle huisadressen bijlangs zijn geweest onder het motto “wordt lid of donateur”
- Wie de tweede ronde ook niet thuis was en toch mee wil doen contact op moet nemen met Chris Pit
- Er nog een aantal zaken omtrent het lid of donateurschap lopen
- Wij iedereen die ons steunt heel dankbaar zijn, omdat een kleine dorpsvereniging dit nodig heeft
- Chris Pit als vrijwilliger de club een grote dienst heeft bewezen
- Het eerste elftal het seizoen afmaakt met Jan Klein als trainer
- Thomas Bosker leider blijft
- Het kerst kaarten en sjoelen weer een geslaagd feest was
- Er eerst drie staande nu mmers waren bij het klaverjassen
- Geert van der Paard toen opgepiept werd met de smoes dat hij zijn titel moest verdedigen
- Hij vervolgens tweede werd, en dus volgend jaar weer aan de bak moet
- Het eerste en tweede elftal tijdens de winterstop geza menlijk de zaal in gaan
- Het eerste elftal laatste is geworden tijdens het kerstzaalvoetbaltoernooi in Scheemda
- De A-junioren een beter resultaat behaalden
- Het een gezellig drukke nieuwjaarsreceptie was
- Het bestuur Antjo Welp dankt voor het maken van de salades.
- Wij Vishandel Plat bedanken voor de aangeboden prijzen deze middag
- Het voetbalseizoen laat op gang is gekomen door het winterweer en de natte periode
- Jan Eelssema binnen een half jaar, drie keer door een stoel gezakt is
- De oorzaak misschien de welbekende blikjes met fris “drank” zijn
- Olda mbtster Boys een nieuwe website heeft
- Dit door de bestuursleden als te ingewikkeld en verrekte modern bestempeld wordt
- Onze Webmaster Eric Brasse nog drukdoende bezig is met de aanpassingen
- Z aterdag 16 maart een klus en opruim dag op ons sportpark is
- Er om de vrijdag een klaverjas en sjoel avond is in de kantine
- Dit een besloten club is en de kantine daarom niet voor een ieder open is
- Er altijd kaarters bij kunnen, deze contact moeten zoeken met Klaverjas Vereniging ’t Vrije Weekend
- Wij hopen het veld tijdig te ontdoen van water in de doelgebieden

natuurlijk niet stand houden en verloren
uiteindelijk met 4-2.
Een aantal Boys heeft nog even ‘gezellig!’ nagezeten in de bijzondere ‘kantine’ ,
leuke ervaring voor onze Boys!
Bert Bijlsma

VRAAG VAN DE MAAND!
Wij hebben dan een ‘Gele Panter’. Vroeger was er ook een keeper
met de bijnaam
‘Zwarte Panter’ .
Wat was zijn echte naam?
Stuur de oplossing naar de
Redactie van deze Nieuwswaar
Onder de goeie inzenders
verloten we een leuke prijs .

MOPPEN
Wat is het verschil tussen een penalty en een biertje?
- Een biertje gaat er altijd in.
Een vrouw voelt zich verwaarloost door haar man. De vrouw
zegt: “Jij denkt alleen maar aan voetbal! Je weet onze
trouwdag niet eens meer!”
- “Wel”, zegt de man.” Dat was op de dag dat cruijff 3 keer
scoorde tegen PSV!”
Wat is de gelijkenis tussen God en een goede Fyenoord
speler?
- Je heb gehoord dat hij bestaat maar je hebt hem
nog niet gezien.
Er komt een man bij het stadion van Heerenveen en hij legt
50 euro op de toonbank. De man achter de toonbank:
wat wil je hebben een speler of een seizoenskaart?

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
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OPROEP!!

Een dikke maand geleden had ik opeens in drie dagen
tijd twee keer een deurwaarder aan de deur. Dat is
natuurlijk niet iets om zomaar in NieuwSwaar te schrijven. Immers: behalve dat ik me rotschrok is het niet
bepaald iets om trots op te zijn. Het ging om verkeersboetes van het CJIB. Ik heb netjes betaald, maar vervolgens ben ik toch gaan nadenken. Ik kon me herinneren
dat ik één keer zo’n boete had gekregen, maar de andere
keren? Natuurlijk had ik die luizige € 16,- direct moeten
betalen, maar goed, dat is dus niet gebeurd.
In dezelfde tijd zou ik een pro-forma aflossingsnota
ontvangen van de Rabobank. Ik kreeg ‘m maar niet en
besloot erachteraan te bellen. Volgens de bank was deze
al twee weken daarvoor gestuurd. Toen ging er pas echt
een belletje rinkelen. Ik belde met het CJIB, heel gedoe,
maar ik kwam erdoor. Daar werd me verteld dat je in
ieder geval drie keer een brief kreeg in geval van een
verkeersboete. Ik wist zeker dat ik die in totaal 6 brieven
niet had gehad… Dan moest ik me toch vervoegen bij
TNT. Dat heb ik gedaan. Omdat het geen aangetekende
post was, is het hun woord tegen het mijne. Zij zeggen
dat ik het heb ontvangen, ik zeg van niet, dus helaas, ze
konden niets voor me doen. Vervolgens kreeg ik wel een
mailtje van TNT of mijn klacht goed behandeld was.
Daar moest ik hartelijk om lachen.
Natuurlijk ben ik wat gaan rondvragen in de dorpen. Inmiddels weet ik van twee soortgelijke gevallen (één zelfs
van aangetekende post,)
Waarom nu dit hele verhaal? Ik ben zo benieuwd of er
meer mensen zijn, die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Ik zou de verhalen graag verzamelen en er samen
iets mee doen. Met z’n allen kun je nu eenmaal meer dan
alleen.Vandaar mijn oproep. Reacties kunt u mailen naar
a.buiskool@alfa-college.nl
Aletta Buiskool
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Wat houdt u bezig?
- Petra Methorst -

Aaarghh! Lees ik in het decembernummer dat ik iets
mag schrijven voor NieuwSwaar.. Wat een straf –lieglieg- Ach, dan doe ik dat toch even? Even voorstellen
dan maar. Ik ben dus Petra Methorst, getrouwd met
Arie Kortlever. Voor diegenen die het nog niet weten,
wij wonen op de Hamrikkerweg nr. 34 (de boerderij
met de vele luchtgaten in het dak). Dat is 1 onderdeel
dat mij bezig houdt; hier wonen we nu inmiddels alweer
ruim 1,5 jaar en willen dit nog veeeeeele jaren blijven
doen. Werken met de handen doen
we graag, anders hadden we dit
levensproject niet opgepakt. Ikzelf
vind eigenlijk heel veel dingen leuk
om te doen; wandelen (ik heb ooit
eens de vierdaagse van Nijmegen op
klompen gelopen), de boerderiewebsite bijhouden, fotograferen,
spiritualiteit (reiki, handen lezen,
werken met (half )edelstenen, therapieën), maar ook masseren bijvoorbeeld. Maar een stoel bekleden,
wandjes sauzen, beetje tekenen,
kozijnen verven, straatje leggen en
wat klusjes doen, dat kan ik ook
wel. Leuk om te doen. Maar ook
“gewoon” werken, is leuk! (zeg dat
maar niet aan een workaholic). Over
werk gesproken, dat is maar moeilijk
te vinden hier in Oost Groningen. Dat is het andere dat
mij bezig houdt. Gelukkig heb ik een klein contractje
bij Boerderijwinkel Molema waar ik in de winkel sta
en andere dingen doe die ik leuk vind, bijv. social media
en websitewerk. Afwisseling is het toverwoord hierbij. Daarnaast werk ik voor een uitzendbureau, die mij
nogal eens oproept om de financiële zaken te regelen bij
een (faillissement-)veiling op locatie. Heerlijk contact
met mensen, die iets hebben gekocht via een onlineveiling en dit komen ophalen. Na 27 jaar stoffig worden
achter een computer bij o.a. een verzekeringskantoor is
dat eigenlijk wel een verademing.
Arie en ik hebben allebei een dochter uit een vorig
leven, die ook allebei bij de vorige partner wonen.
Chandra van 10 en Emma van 7. Eens per maand
komen ze een weekend hier, en zoveel mogelijk de
vakantieperiodes. Wel wonen er (nog maar) 4 poezen bij
ons (we kwamen met 11 poezen waarvan 5 jonkies) en
de kat van de overburen die hier -heel gewiekst- 2x per
dag mee eet, als een heertje op de bank slaapt en supergraag in allerlei standen aangehaald wil worden.

Hoezo uitgekookt mormel. Mocht het nog niet
duidelijk zijn, ik ben verzot op katten. In Vianen had ik
graag een poezenpension willen beginnen maar het liep
allemaal net ietsie anders. Gelukkig maar, ik heb liever
reeën en vogels in de tuin dan een snelweg met herrie om op uit te kijken. Dus, zijn de poezen een gewild
troetelobject. Honden hebben we niet. Die zijn namelijk
veel leuker bij anderen. Ergens aan het begin van de
Hamrikkerweg loopt zo’n enorm kalf rond die je aan je
arm meeneemt en alleen maar wil spelen, erg
leuk. Dáár.
Laatste wat mij bezig houdt is dat het dorp
wel erg leegloopt zo zonder school en zonder
’t Schoevertje. Toen we hier voor huizen
gingen kijken was er nog een klein winkeltje,
ook dat is al weg. Zo jammer.
Het stokje geef ik graag door aan overbuuv
Ria Mensinga, de topfitte atlete van
de Hamrikkerweg.
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Peuterspeelmoment
Vanaf september wordt er een peuterspeelmoment georganiseerd bij het multifunctioneelcentrum. Op de laatste
zondag van de maand zijn alle peuters van 1 t/m 4 jaar
welkom. Zoals jullie al in het nieuwswaar gezien hebben
is het altijd zeer gezellig. De peuters hebben veel plezier
en wij als ouders leren elkaar kennen, maar we praten ook
met elkaar over wat je tegenkomt als ouder bijv. wat is een
geschikte peuterspeelzaal en/ of basis school etc.
Zondag 30 december hebben we als afsluiting van het jaar
2012 een uitstapje gemaakt met de kinderen. Zo gauw
de kinderen binnen waren hebben ze heerlijk gespeeld
en nauwelijks tijd gehad om te drinken en te eten. Als
ouder was het prachtig om te zien hoe de kinderen hebben genoten. Dit peuterspeelmoment en uitstapje wordt
mede mogelijk gemaakt door dorpsbelangen en natuurlijk
iniatiefneemster Natasja. Daarom willen wij als ouders
dorpsbelangen en Natasja dan ook hartelijk bedanken voor
deze mogelijkheid.
Ook wil ik graag gebruik maken van de gelegenheid om
andere ouders en peuters uit te nodigen voor het speelmoment op elke laatste zondag van de maand. Vanaf januari
begint het om 10.00 uur en om het jaar goed te beginnen
gaan er een aantal ouders, 27 januari, pannenkoeken bakken voor de kinderen. De kosten zijn elke maand 1 euro
per kind. Hiervoor krijgen de kinderen een glaasje ranja en
fruit en de ouders een kopje koffie/thee.

Doe mee!
Nieuw Scheemda /
‘t Waar

opschoondag

9 maart 2013

Samen houden we
de straat schoon!

VERZAMELEN EN KOFFIEDRINKEN BIJ MFC
vanaf 09.15 - 09.45 uur. Start: 10.00 uur

Een blije ouder

Een korte impressie van Oud en Nieuw
Voor de meeste mensen in het dorp is het een rustig Oud
en Nieuw geweest. Ondanks het natte weer was er een
mooi vuur en er is weer flink wat carbid afgeschoten dit
jaar. Dit alles was allemaal voor en door jongeren uit onze
dorpen geregeld, hartstikke leuk en hartstikke goed!
Toch was het niet voor iedereen feest.
De zomervakantie is nog maar net voorbij als er af en toe
toch weer wat geknal te horen is op en rond het schoolplein. Vanaf half december komt de politie elke dag controleren, omdat de uitleg aan de jongeren over wat
vuurwerk kan betekenen voor honden niet helpt. Het
wordt daarna rustig. Op de laatste dag van het jaar mag,
zoals iedereen weet, vuurwerk afgestoken worden. Dat gebeurt daarna dan ook volop. De glijbaan op het schoolplein
overleeft een vuurwerkbom niet. Een hond raakt dusdanig
gestresst, dat er een eind gemaakt moet worden aan zijn
hondenleven.
In de nacht die erop volgt, wordt er volgens goed Gronings gebruik gesleept. Ook wordt er hier en daar een fikkie

gestookt, wat stenen omgegooid en een paar palen worden
zo omgebogen dat een paar ankers in de grond zijn afgebroken. Een uniek antiek beeld blijkt opeens iets te vast in
de grond te staan, het breekt af. Jammer.
Veel mensen beleven veel plezier aan het afsteken van
vuurwerk, je denkt op zo’n moment niet aan de gevolgen
voor andere mensen en dieren, zoals een prachtige hond.
Hetzelfde geldt voor slepen, het hoort erbij en dan gaat
er wel eens iets stuk. Zoiets doe je natuurlijk niet expres,
waarom zou je?
En toch gebeurt het.
In onze dorpen is het vergeleken met veel andere dorpen
en steden de laatste jaren heel rustig. Dat is iets om trots
op te zijn, absoluut. Maar het zou helemaal geweldig zijn
als de mensen, die erbij betrokken waren naar de hondenbaas, de eigenaren van het beeld en de gemeente zouden
gaan. ‘We hebben het niet expres gedaan, wat kunnen we
doen om…’

