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VAN DE REDACTIE

Westerse molen Nieuw Scheemda

Nu leest u de laatste NieuwSwaar van dit jaar. In 
dit nummer is aandacht voor het kerstfeest, de 
vele activiteiten van de culturele commissie en de 
vrijwilligersavond. Fijn als we u mogen begroeten 
op één van deze bijeenkomsten. Verder hebben we 
van onze gebiedsregisseur een paar stukken van de 
gemeente mogen ontvangen. Ook deze zijn beslist 
lezenswaard. Rest ons niets anders dan iedereen een 
heel goed 2018 te wensen. Maak er een geweldig jaar 
van!

De redactie

Zondag 4 september was de laatste keer dat deze 
molen heeft gedraaid.

Wat is er aan de hand met deze poldermolen ? 
De kap heeft twee grote draagblaken met als naam 
voeghouten. Aan de voor en achterkant zijn ze te zien.
Aanvankelijk was gedacht dat alleen de koppen aan de 
voorzijde hersteld moesten worden. 

Bij aanvang van het herstel bleek dat een groter deel 
van de voeghouten er slecht aan toe is.
Nu wordt er een herstelplan opgesteld waarin zeer 
waarschijnlijk vervanging van de voeghouten en veel 
klein werk aan de kap uitgevoerd zal worden.

Noodgedwongen breekt een langere periode van 
stilstand aan dan wij met elkaar zouden willen.
De molenaar is op de De Noordermolen te Noordbroek 
actief geworden en deze is vaker met name op 
zondagmiddag open.

Wim van Rheen

18 november
Babeth VanLoo Kunstenaar, filmmaker Waarkunst

Lees meer  
op pag. 11

Bezoek onze website: www.inventieftwaar.nl

 Molenlaan 1 | 9942 PG ‘t Waar | Tel: 0598 – 44 62 86
Mob: 06 – 508 401 93 | e-mail: inventieftwaar@online.nl

WIJ BORDUREN BADGES, BEDRIJFSKLEDING, HANDDOEKEN EN NOG VEEL MEER!
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Kopij aanleveren: voor 15 december 2017  
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:  Marjan Jutting, Aletta Buiskool,  
  Patricia Eerkens en Patrick Seitner

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 

COLOFON >

Foto Greetje Schipma

 

Indoor Speelparadijs, Partyboerderij, Midgetgolf, Lopen op het 

water, Terras, Camping en Chaletpark ”De Leeuwenborg”      
 

 
 
 
 
 
 

Dé gelegenheid voor elk feest. 

www.deleeuwenborg.nl 
Pastorieweg 14, 9943 TG  Nieuw Scheemda, 0598-446464 
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De gemeente inventariseert karakteristieke panden
Nieuw Scheemda, ’t Waar, Nieuwolda, De Kamp

Gemengd konijnenvoer 5 kg tijdelijk  
van € 4,95 VOOR € 4,25.
Voor de vogels: Vetbollen - pindanetjes 
en strooivoer. Tevens diverse smaken 
vogelpindakaas zoals:Zaden en meelwormen.

Voorbereid de winter in?  Strooizout 25 kg - € 7,95. 

Sneeuwschuivers vanaf  € 9,95.

De gemeente is bezig de karakteristieke panden in de 
gemeente te inventariseren. Dat begon een paar jaar 
geleden in het buitengebied van de gemeente.
Daar zijn bij de opstelling van het bestemmingsplan 
Buitengebied zo’n 270 objecten als karakteristiek in 
het bestemmingsplan opgenomen. Daarna kwamen 
het centrum van Winschoten, Midwolda en Oostwold 
en Winschoten Noord (Parkwijk, Bloemenbuurt, 
Zeeheldenbuurt en Stadspark) aan de beurt.
De lijst van karakteristieke objecten telt inmiddels 
ruim 700 objecten. Het merendeel daarvan zijn 
panden die bewoond worden, maar op de lijst 
staan bijvoorbeeld ook transformatorhuisjes en 
school- en verenigingsgebouwen. Wat deze objecten 
gemeen hebben is dat zij een cultuurhistorische, 
architectonische en stedenbouwkundige waarde 
hebben en deel uitmaken van de rijke bouwhistorie 
van de gemeente Oldambt. 

De gemeente is trots op zijn erfgoed: de 
herenboerderijen, de mooie villa’s, de 
onder architectuur gebouwde woningen, de 
landarbeiderswoningen. Monumenten en andere 
historisch waardevolle gebouwen geven ons gebied 
en onze kernen karakter en identiteit. Ze geven 
ons een beeld van onze geschiedenis en vertellen 
ons het verhaal van ons verleden. We zijn trots 
op ons cultureel erfgoed en willen daar zuinig op 
zijn en dat bewaren voor de toekomst. Niet door 
ontwikkelingen op slot te zetten. Wel door bewust met 

ons erfgoed om te gaan. We doen dat door naast de 
vele rijksmonumenten die onze gemeente telt, ook 
karakteristieke objecten te beschermen. Dat doen we 
door ze op te nemen in bestemmingsplannen.

De gemeente is nu bezig met de actualisering van het 
bestemmingsplan voor de noordelijke kernen: Nieuw 
Scheemda, ‘t Waar, Nieuwolda, De Kamp. En zal in dat 
kader ook de karakteristieke objecten in deze kernen 
inventariseren Dat doen we samen met adviesbureau 
Libau en met de inbreng van lokale (historische) 
verenigingen en met betrokken inwoners. 

Wilt u zich aanmelden voor deze werkgroep of wilt u 
aanvullende informatie, neem dan contact op met Eef 
Flooren, erfgoedadviseur bij de gemeente Oldambt 
(06 2568 6132). 

Het is de bedoeling dat deze werkgroep in de tweede 
helft van november één avond bijeen komt om de 
door Libau opgestelde concept-lijst te bespreken. Dit 
overzicht wordt van tevoren aan de werkgroepleden 
beschikbaar gesteld, zodat zij zich kunnen inlezen. 
Meer informatie is ook te vinden op  
www.gemeente-oldambt.nl. 

Eef Flooren | Erfgoedadviseur
Gemeente Oldambt
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Beste Dorpbewoner,
Het nieuwe voetbalseizoen is begonnen. Na de zomerstop zijn de seniorenelftallen 
al weer volop aan het trainen. De eerste training was een gezamenlijke training 
van alle senioren welke plaatsvond op 13 augustus onder leiding van de nieuwe 
Hoofdtrainer van Oldambtster Boys Benny van Hoorn. Deze training is 
ondersteunt door “Veur mekoar” die tijdens de pauze van de training de spelers 
heeft voorzien van een heerlijke tomatensoep en een groentesoep met daarnaast 
belegde broodjes. (Dirkje Haan en Hans Zijlstra bedankt) Na deze training zijn 
Benny en Hans om de tafel gegaan en hebben de selecties  gemaakt. De volgende 
selecties zijn gemaakt.  

Namens het bestuur,
Hans Zijlstra

V.V. Oldambtster Boys

1e Selectie2e Selectie

Slijm, Falko

Heeres, Garp

Heeres, Emil

Veentjer, Bennie

Droppert, Waldo

Hassinck, Kevin

Jonge, Lars de

Jonge, Leon de

Postma, Thijs

Jong, Jamill de

Dallinga, Sander

Zijlstra, Ybèr

Burema, Dennis

Eerkens, Mark

Zijlstra, Bob

Gorter, Dennie

Dzikowski, Marcin

Buurmeyer, Michel

Dammer, Jan

Eerkens, Harm

Kuiper, Harrie

Hoek, Henk

Boven, Erik

Pit, Chris

Bodde, Jochum

Hulshof, Robin

Jansen, Alexander

Stuivenberg, Raymon

Katt, Roy

Kuipers, Hemmo

Zijlstra, Hans

Eerkens, Kevin

Korte, Julian

Vriesma, Kylian

Bouius, Tim

Klein, Harrie
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WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL

Naast de twee seniorenelftallen heeft Oldambtster Boys ook een jeugdelftal JO16 7x7 ingeschreven. Hierdoor 
blijft de mogelijke toestroom van jeugdspelers naar de selecties gewaarborgd. Een aantal jeugdspelers zoals 
Ybèr Zijlstra en Bob Zijlstra spelen al met de senioren mee.  Wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar nog meer 
jeugdspelers en hopen Romy en Arwen in onze gelederen op te nemen bij de jeugd.

In het kader van de voorbereiding heeft het eerste 
op 24-8 al een oefenwedstrijd uit  gespeeld tegen 
VVS. In een boeiende wedstrijd is de stand blijven 
steken op 1-0. 

Het tweede heeft twee oefenwedstrijden gespeeld. 
De eerste was 25-8 tegen Siddeburen 3 die werd 
verloren met 6-1 en de tweede wedstrijd werd 29-8 
gespeeld tegen ZNC 2. Dit jonge elftal won met 
4-0 van ons tweede. 

Na deze oefenwedstrijden is de competitie 
begonnen waarbij duidelijk is geworden dat onze 
verjongde 1e selectie met de nieuwe hoofdtrainer 
Benny van Hoorn een nieuwe start aan het maken 
is. Ofschoon de resultaten het nog niet laten zien, 
is er een aardige stap gemaakt die gedurende 
dit  seizoen alleen maar groter zal worden. De 
teamspirit is in ieder gegroeid door de ingezette 
teambuilding.  De brunch voor de selectie bij 
thuiswedstrijden is daar een prachtig voorbeeld van. 
     
      

Wij merken dat de onze speler van de teams er nog plezier in hebben wat het voornaamste is bij een kleine club 
in ons schitterende dorp. Ook het publiek neemt toe wat helemaal geweldig is. Wij zien echter graag nog meer 
dorpsgenoten laangs zieliene.

Het bestuur Oldambtster Boys.

Wist u dat...
- De spelers na hun eerste schorsing hun gele en rode kaarten zelf moeten betalen.
- De spelers van het eerste loten gaan verkopen van de grote clubactie waarmee u grote prijzen kunt winnen.
- Er hamburgers gebakken gaan worden bij thuiswedstrijden door de spelers van het eerste en tweede.
- Michel Buurmeijer echte wel meer dan een keeper is.

Bouius, Eva 

Schut, Jesse

La Brijn, Vincent 

Vriesma, Kylian

Brouwer, Isabelle

Hassing, Wesley

De Jonge, Jesper

Timmer, Lianne

Uildriks, Milan

Verheul, Stefan

Zijlstra, Esmé
Stand 1e (12-11-17)

Stand  2e (12-11-2017) stand JO17 (12-11-17)
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Inloop spreekuur gemeente in MFC
Door gebiedsgericht te werken wil de gemeente inwoners en 
organisaties in dorpen en wijken meer verantwoordelijkheid en 
invloed bieden op sociale en fysieke maatregelen in hun directe 
leefomgeving. De gemeente Oldambt is samen met Sociaal Werk 
Oldambt al ruim 9 maanden op een actieve en experimentele 
wijze bezig en heeft in die periode veel geleerd en er zijn nuttige 
ervaringen opgedaan.

Gebiedsgericht werken, is een andere manier van werken. Meer 
samen, interactief en integraal. In uw gebied zijn Laura Broekhuizen 
de gebiedswethouder, Ali Dammer de Gebiedsregisseur en  Elzo 
Bruggers de opbouwwerker.  

 

Op de tweede dinsdag van de maand  
van 15.00 uur tot 17.30 uur: 
 
zullen Elzo en Ali in het MFC gebouw aan de Hamrikkerweg 55a in 
Nieuw Scheemda zijn. U bent daardoor in de gelegenheid om dichtbij 
uw woonadres met ons in gesprek te gaan.  
 
De contactgegevens zijn:  
 
ali.dammer@gemeente-oldambt.nl | tel. 06-25686014 

e.bruggers@sociaalwerkoldambt.nl | tel. 06-11902879

Elzo Bruggers | Opbouwwerker

Ali Dammer | Gebiedsregisseur
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Social sofa in ons dorp

Heel blij zijn we, dat wij van de gemeente Oldambt 
een social sofa krijgen. Om een beeld te krijgen van de 
mogelijkheden, het verhaal en mensen achter de social 
sofa, zijn we met een afvaardiging van het bestuur van 
dorpsbelangen in de werkplaats in Winschoten geweest. 
Prachtig het enthousiasme te zien van de mensen die het 
hele traject begeleiden.
 
Het liefst zouden wij de kinderen uit Nieuw-Scheemda en 
‘t Waar een rol zien spelen in het ontwerp van de “tekening” 
op de bank.  Als hoofdonderwerp willen we kiezen voor het 
ruime landschap en buitengebied met daarin de kiekedief 
en andere weidevogels.

Het idee is dat we (ws Greetje Schipma en Natasja 
Dijkshoorn) met de kinderen bijvoorbeeld op een 
woensdagmiddag naar de werkplaats in Winschoten gaan 
om onder leiding van Liesbeth en Ronald van het ‘Bureau 
Het Wilde Oosten’ inspiratie over het onderwerp op te doen 
en creatief aan de slag te gaan. Liesbeth en Ronald zullen 
vervolgens onderdelen uit tekeningen verwerken in het 
ontwerp voor de bank. De groep vrijwilligers die aan het 
project verbonden zijn zullen de vele steentjes op de bank 
bevestigen, waardoor het uiteindelijke resultaat zichtbaar 
zal worden.  Onze vraag;  Welke kinderen lijkt het leuk om 
hier aan mee te werken?

De bank zal zoals eerder genoemd geplaatst worden op de 
plek van het bankje voor onze kerk. De gele “bogen” zullen 
als het goed is verwijderd worden, zodat de bank prachtig 
uit zal komen bij het binnen rijden van ons dorp.

Zijn er gebeurtenissen uit de plaatselijke geschiedenis 
waarvan je denkt dat het als onderwerp te gebruiken is 
voor de bank laat het weten via 

secretaris@nieuw-scheemda.nl
evenals de aanmelding van kinderen die mee willen werken 
aan het ontwerp voor de bank.

Voor meer info over de socialsofa’s  kijk op op www.
socialsofa-oldambt.nl
Ook is er nog beperkt plek voor volwassen vrijwilligers die 
mee willen helpen om de banken te voorzien van mozaïek. 
Via de website kan men contact opnemen met Liesbeth. 

Vereniging dorpsbelangen Nieuw-Scheemda & ‘t Waar
Natasja Dijkshoorn

Voorbeeld: Social Sofa Heiligerlee
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     VRIJWILLIGERSAVOND ZATERDAG 25 NOVEMBER 2017
 
De kracht van de leefbaarheid begint bij de inwoners die van kleine dingen samen één grote geheel maken. 

Voor iedereen die het afgelopen jaar als vrijwilliger aan de slag is geweest in onze dorpen Nieuw Scheemda en` t Waar 
organiseert Vereniging Dorpsbelangen weer een vrijwilligersavond. Samen eten en een gezellige avond met elkaar in 
Partyboerderij Leeuwenborg. 

AANVANG 18:30U  

Eigen bijdrage: € 7,50 euro op IBAN NL93RABO0357742044
Aanmelding uiterlijk 18-11-2016 per mail of via strook van de brief, die overal bezorgd is.

Bij aanmelden graag voor en achternaam, telefoonnr. en wat voor vrijwilligerswerk  
of bij welke activiteit, vereniging of commissie.

INLEVERADRES:
Wim van Rheen Hamrikkerweg 14 Nieuw Scheemda  meadowfarmer1975@hotmail.com   
Greetje Schipma Hamrikkerweg 94 Nieuw Scheemda gj.schipma@gmail.com 

KERSTVIERING Sinterklaas 
viering

Kerstviering in de kerk van Nieuw Scheemda /’ t Waar op 
eerste kerstdag aanvang 16.30 uur

Ook dit jaar gaan we weer een kerstviering organiseren in 
het kerkje van Nieuw Scheemda/’t Waar op eerste kerstdag 
aanvang 16.30 uur

Ook dit jaar zijn er weer de traditionele kerstliederen, 
chocolademelk en een kerstkransje.
Verder zal er overdenking zijn, wordt er orgel en saxofoon 
gespeeld, hebben we kaarsen, een gedicht en een vrij 
verhaal. Kortom het wordt weer een echte ouderwetse 
kerstviering! Iedereen is van harte welkom.
De collecte is voor de gemaakte onkosten en voor een 
nader te bepalen goed doel.

Voor informatie kunt U terecht bij: 

Dirkje Haan | Hamrikkerweg 60 | Nieuw Scheemda
dirkjehaan@hotmail.com

WIE: Voor alle kinderen t/m 
12 jr (basisschool) uit Nieuw 
Scheemda en ‘t Waar 

WAT:  De Sint en zijn pieten 
komen gezellig langs in onze 
dorpen 
 
WAAR: Locatie MFC in 
Nieuw Scheemda bij het 
voetbalveld, zijn er bijzondere 
omstandigheden waardoor een kindje niet in staat is om te 
komen (ziek) is een kort bezoek aan huis mogelijk 

WANNEER: Zondag 26 nov van 1330u tot uiterlijk 1630u

HOE: Alle kinderen mogen verkleed komen opgaaf uiterlijk 
19 november

Opgave kan via whatsapp 06-21507631/ email:  
rebannajager@hotmail.com of briefje  in de brievenbus op kerkwijk 
1, met de volgende gegevens: naam, leeftijd, broertje of zusjes, 
hobby’s en eventueel een leuke anekdote of een eigen aanvulling
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     ZING ZANG MIDDAG 
   Avontuurlijk zingen met plezier 
      IN HET  KERKJE VAN NIEUW SCHEEMDA 
                                                  Voor iedereen die van zingen houdt 

     Vrij zingen in verschillende stijlen 

       Improvisatie, Resonance en Soul-Singing  

   Ontdek de kracht en kleur van je stem door natuurlijke adem en zang oefeningen. 

   Workshop door Bianca Holst 

Bianca is zangeres en Musisch kunstenaar. Ze maakt muziek, theater en sound-art 
concerten. Haar muziek beweegt zich van ingetogen meditatief naar humorvol en theatraal.  
Ze geeft Zing Zang workshop´s op scholen en aan groepen. Ze zong dit jaar o.a. bij “Boer 
zegt”, “Terug naar het begin”, Resonance in het Muziekgebouw a/h IJ,  de Uyelenspiehgel, 
Biotoop en de Concertzender. 

Ze studeerde zang bij o.a. Ernst Boreel, Frank Groothof, Viviane de Muynk, Roy Hart 
methode, Ellen Klopstra , Kabuki stem kunst in Japan. Opleiding: Film en filmmuziek Vrije 
Academie Psychopolis, Toneelschool Amsterdam.                                                                                            
Werk: artistiek leider van Stichting Componisten van Oorspronkelijke Muziek. Werkt samen 
met Merlijn Twaalfhoven, Imre Ploeg, Eric Huele, Hero Wouters, Han Bennink e.a. 

  www.biancaholst.nl www.stichting.com 

 Zaterdag 18 november van 14.00 tot 16.30 uur     
  Kosten  10 euro.                            
   Opgeven en info lampje@biancaholst.nl               
    Tel: 06 45250478 0598-446341  
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Voor de jeugd van Nieuw Scheemda en ‘t Waar 
was het weer een bonte avond. Vanaf 19.00 uur was 
iedereen vanaf groep 3 tot 14 jaar welkom om in het 
MFC film te komen kijken. Eigen matras, slaapzak en 
eventueel je knuffel mee. Voor films en vernaperin-
gen werd gezorgd door de organisatie Mark Eerkens 
en Patricia Eerkens. 

Wat thuis niet mag, mag hier wel. Opblijven tot na 
middernacht. Snoepen en keten met elkaar. Een 
mooie ervaring  voor de kinderen. ‘s Ochtends was er 
een ontbijt. ‘s Avonds weer vroeg naar bed. 

Namens de ouders bedanken we de organisatie.

Veur mekoar Nieuw-Scheemda & ‘t Waar heeft 2 “diensten” 

Resto Veur mekoar
4 keer per jaar opent resto veur mekoar in het Multi Functioneel 
Centrum (MFC) zijn deuren. Je kunt op deze avonden gezamen-
lijk een 3 gangen dineer eten voor 5 euro (kinderen 3 tot 16 jaar 
2,50). Een groep dorpsbewoners bereid deze maaltijden elke 
keer met veel liefde en kunde. Er is altijd keuze uit 2 verschil-
lende hoofdgerechten. Meestal is dat 1 traditioneel gerecht en 1 
iets minder bekend gerecht. Vegetarisch is ook mogelijk. (even 
aangeven bij aanmelding)
Je eet met z’n allen aan 1 tafel, waardoor het een leuke manier is, 
om mededorpsbewoners te leren kennen. Dus ook 1 persoons 
aanmeldingen!
Inloop is vanaf 17:30 en om 18uur serveren wij het voorgerecht 
uit.
De eerst volgende data om gezamenlijk te eten is 
Vrijdag 15december 2017 ‘kersteditie’ 

Ook de data voor 2018 zijn bekend:
16 februari, 13 April, 28 september & 21 december 2018

Reserveren doe je minimaal de zondag ervoor via de website 
www.nieuw-scheemda.nl (rechtsboven is een linkje te vinden), 
mail of een telefoontje.

Hulplijn
Sinds 2015 hebben we in Nieuw-Scheemda & ‘t Waar een 
telefoonnummer dat je kunt bellen als je tijdelijk ergens hulp bij 
nodig hebt. Bijv. als je ruzie hebt met je computer of het gezellig 
vindt als er af en toe eens iemand langs komt voor een praatje. 
Ook een boodschap is zo gehaald of  bijv even mee naar de huis-
arts. Bel of mail ons als we iets voor je kunnen betekenen of voor 
meer info

Veur mekoar Nieuw-Scheemda & ‘t Waar
Internet: www.nieuw-scheemda.nl/veurmekoar
E-mail: veurmekoar@nieuw-scheemda.nl   of     
veurmekoar@t-waar.nl
Tel: 0636368003

Adres MFC | Hamrikkerweg 55a, Nieuw-Scheemda

FILMAVOND WAS EEN SUCCES!

VEUR MEKOAR 

Van links naar rechts: Wessel, Nora, Jelani, Manuel, Linda

DOOR EN VOOR BEWONERS VAN 
NIEUW-SCHEEMDA EN ‘T WAAR
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Speciaal voor Groningen komt kunstenaar en cineast 
Babeth VanLoo haar nieuwe film met ons delen nog 
voor “Veerkracht” bij de KRO tv wordt uitgezonden. 
Ze is de oprichtster van de Boeddhistische Omroep 
Stichting en toegewijd leerling van Joseph Beuys. 

Direct uit onze maandelijkse “Actie Vredevuur” 
bijeenkomst is het idee gekomen om de Premiere 
van de film in Groningen te organiseren.  We willen 
stimuleren dat kunstenaars kunst gaan maken met 
jonge mensen waarin ze vorm geven aan wat het 
betekent om in een gasmijnbouw-regio te leven hun 
visie op de toekomst.

Babeth schreef: 
“Een vertoning van mijn film en een ontmoeting in 
dialoog met jullie en publiek in ‘het hoge Noorden’ 
zou ik graag doen, in de vorm van een Social Art 
Sculpture. In de bijlage onderaan de mail ook een 
verwijzing naar het boek Art=Live=Art dat over mijn 
werk eind 2016 is uitgekomen. Daarin wordt ook 
ingegaan op de Sociale Art Sculpture, een term door 
mijn leraar Joseph Beuys zo benoemd, voor kunst 
met urgentie. In hoeverre kunnen de vrijdenkers die 
in deze film hun idee geven voor een nieuw America 
ons inspireren en activeren?”

Na de film vertoning worden jullie uitgenodigd om in 
gesprek deel te zijn van het Social Art Sculpturen dat 
we samen maken.

“Galerie Waarkunst” biedt gratis entree, soep en een 
hapje.

Om Babette te ondersteunen in haar artistieke werk 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

18 NOVEMBER: GEVIERD KUNSTENAAR EN  
CINEAST BABETH VANLOO IN WAARKUNST

Babeth VanLoo – Eurasia II
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 Actie VredeVuur voor Groningen 
   za 25 november van 12.00 tot 17.00  uur  
Beste mensen, 
 
Wij willen jullie van harte uitnodigen om bij ons op het terrein samen te komen en 
te warmen bij het “Actie Vredevuur" voor Groningen. 
Onze boerderij uit 1872 is ernstig beschadigd vanwege (niet erkende) 
mijnbouwschade door de excessieve gaswinning onder uit de aarde.  Ondanks 
de miljarden winst geen reden voor de Nam of de Staat om dit gebied te ontzien 
en de mensen naar behoren te compenseren.  
Om het tij te keren en van hebzucht en verontachtzaming tot respect te komen 
voor de Elementen hebben we op het "wiede veld" een ceremoniele vuurplaats 
opgericht van waaruit we creatieve acties ondernemen waar we jullie steun en 
aanwezigheid voor vragen. Het voelt zo goed om iedere keer het “Aktie 
VredeVuur” te ontsteken en te weten dat de kooltjes uit Groningen in 
andere vuren over de wereld opgloeien en we gesteund worden.  
 
Na de ceremonie zullen we samen eten, zingen en beraden. 
We vragen daarom of jullie iets lekkers mee nemen om te delen. 
 
Inloop vanaf 11.30. Volgende Actie Vredevuur is op Zaterdag 30 december. 
 
Wil je je aanmelden en/of info mail dan naar lampje@biancaholst.nl.  
Volg ons op FB “I stand with Groningen"  
 
Warme groet, 
 
Bianca Holst initiator eerste Ecocratie ter wereld "Groningen, Oase van 
Nederland" 
en Hero Wouters, 
Lokatie: Hamrikkerweg 86 9943 TC 
Nieuw Scheemda 06-45250478 0598 446341 
 
Dankbaar voor het Vuur dat ons gegeven wordt bij ons en in ons. In het 
hart van de helende verbinding willen we samen zorg dragen voor het 
vuur van lichtende vrede. Om in warmte en geborgenheid te kunnen 
loslaten en transformeren wat pijn doet ons vertroebelt. 
 

Soduku


