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5 oktober een feestelijke
onthulling van de Social Sofa
Een aantal kinderen uit onze dorpen heeft
meegewerkt aan onze social sofa. Voor de vakantie
hebben we alvast een blik mogen werpen. Hij wordt
prachtig. Vrijdag 5 oktober zal om 18.30 uur de
Social Sofa in Nieuw-Scheemda worden onthuld.
We hopen dan ook de vernieuwde speeltuin officieel

te kunnen openen. De gemeente heeft samen met
inwoners een plan gemaakt voor de speeltuin en
verwachten deze in september klaar te maken. Er zal
ook een nieuwe boom aangeplant worden.
Nadere informatie over de opening volgt nog.
- Natasja Dijkshoorn

VAN DE REDACTIE
Allereerst hoopt de redactie dat u de lange, droge zomer
goed bent doorgekomen en vooral ook heeft genoten
van het mooie weer. Alle schrijvers die ook deze keer
weer enthousiast aan NieuwSwaar hebben meegewerkt,
dank daarvoor! Het is weer een afwisselende krant
geworden. De redactie vraagt speciaal aandacht voor
de uitnodigingen op 7 oktober (KIEK), 19 oktober
(dorpsvisie bespreken samen eten) en 3 november (de
vrijwilligersavond). Alle bijeenkomsten vinden plaats in
de Leeuwenborg. Het wordt enorm op prijs gesteld als
u komt!
- De redactie

www.inventieftwaar.nl
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COLOFON >
Kopij aanleveren: voor 15 oktober 2018
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 s tukken 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

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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Zie je zo,

Verhoging MFC-tarieven

Appels, noten rapen
Tussen bladerdek verscholen
Manden vol bij kachel en in kelder
Warme moes straks bij het
kerstdiner

Huidige beheersovereenkomst van de gemeente met
de Stichting Beheer MFC dateert van 2006.
In deze overeenkomst is ook een vast bedrag
vastgelegd voor de verhuur zaaltje, zijnde € 2,50 per
uur. Dus een vast bedrag, hetgeen echter ook geldt
voor de gemeentelijke vergoedingen.

Een sikkel maan, gisteren
Koningsblauw heldere nacht
In zwart pak deftige boomwachters
De Witte Vorst schreed binnen
Sporen achterlatend op haar
droombed
De rijpende aarde breekt nog niet
O, hoe warm goud ochtend stralen
teer twinkel kristal met de dag
versmelt
Zacht zoet zomer doezelen
Eindigt in korte spanne licht
Noten kraken, kachels stoken
Wind waait herfst, blad vliegt op
Bianca Holst

ACTIE - ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE
Hondensnacks Hartje duo mix 200 gram per zakje
5 halen is 4 betalen.
Sportveldengraszaad 1 kg voor € 9,95.
10 kg Catmix kattenbrokjes voor € 16,95
U kunt bij ons ook terecht voor sierwatervogelvoer.
HAP hondenbrokken geperst 25 kg voor € 37,50

Een jaar geleden hebben we van de gemeente een
nieuwe beheersovereenkomst gekregen.
Toen bemerkte de gemeente dat men ons niet op de
hoogte had gebracht van de nieuwe verhuurtarieven
met daarin forse jaarlijkse verhogingen.
Vergeleken met andere accommodaties hebben we
daarom een forse achterstand in (verhoging) tarieven.
Omdat de nieuwe beheersovereenkomst bepaald
geenAUGUSTUS
vooruitgang is IS
tenER
opzichte
van de oude
IN
GEEN
overeenkomst, is de nieuwe overeenkomst nog niet
door ons getekend. Zo is er bijvoorbeeld nog steeds
onduidelijkheid over btw-plicht maar ook het te
hanteren tarief voor onze halve gymlokaal is een zeer
belangrijk punt.
Duidelijk is wel dat we ingaande 2019 een ander tarief
moeten gaan hanteren.
In het najaar zullen we dit definitief vaststellen, maar
het zal tussen € 3,-. en € 3,50 liggen.
Verder zullen ook de jaren daarna de tarieven moeten
worden verhoogd volgens gemeentelijk beleid.
Dit is trouwens het tarief voor gebruikers uit Nieuw
Scheemda/’t Waar , voor gebruikers buiten onze
dorpen geldt een hoger tarief.
Harm Eerkens, namens
Stichting Beheer MFC Nieuw Scheemda/’t Waar.
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VERENIGINGEN
Klaverjasclub ’t Vrije Weekend’
De eerstvolgende kaartavond van seizoen 2018/2019 is op vrijdag
8 september om 20.00 uur in de kantine van Oldambster Boys. We
spelen om de veertien dagen op vrijdagavond. Kun je kaarten, kom
eens avond meedoen en kun je meemaken hoe gezellig het is. Voor
informatie en/of aanmelding: Thea Moes tmoes@hotmail.nl.

Gymgroep in MFC
De groep start weer op 3 september. Tot eind mei 2019 gaan we o.l.v.
Anneke wekelijks de spieren soepel houden. Makkelijk zittende kleding en
gymschoenen zijn gewenst. Graag kwartier van te voren aanwezig i.v.m.
omkleden.
Kosten € 10,-- per maand (voor huur en begeleiding) Aanvang 13.30 uur.
Kom eens kijken en meedoen, dit geldt voor zowel dames als heren!

Volleybal begint op
woensdagavond 7 september
De volleyballers (leeftijd van 16 tot 63) zoeken nog deelnemers (m/v).
Iedereen die van volleybal houdt, zowel beginnelingen als gevorderden zijn
welkom. Het is altijd een heel gezellige invulling van de avond en zo kan
alle dagelijkse stress kan weer worden weggeslagen. Aanvang 19.30 uur en
als er minimaal zes personen zijn.

Doe mee!

september 2018
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Vers onderweg,

Vrijwilligersavond
zaterdag 3 november 2018
DE KRACHT VAN DE LEEFBAARHEID
BEGINT BIJ DE INWONERS DIE VAN

KLEINE DINGEN SAMEN ÉÉN GROTE
GEHEEL MAKEN.

Voor iedereen die dit 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. Houd de

datum vrij in de agenda en aanmelden kan bij Greetje
Schipma.

De woorden zullen dansen tussen de regels
Eigenzinnig groen als gras tussen de tegels
Veur hom, veur hoar en mit mekoar
Zinnen verzetten
Een gerimpelde hand voelen,
Bijten in bonbons
Lege winkelstraat in met vlaggen
Bij jou aankomen
Onverwacht geur van brood
Door de velden natte klei zwompen
Gezellig staan blijven
Een ontmoeting
Alles vers in dichters ogen
De klank van buigzaam mededogen
Strak weer soepel spelen
Zwervend
Naam van nieuwe fiets poetsen
Even nooit meer bang
Naar het volle koren wuiven
Ongerept
dichter in t Oldambt
Bianca Holst | 17 mei 2018

OPEN MONUMENTENDAG
Zaterdag 8 september is de jaarlijkse open

Monumentendag. De kerk in Nieuw Scheemda heeft
zoals elk jaar de deuren weer openstaan van 10.00 uur
tot 16.00 uur.

In het kader van het Thema ‘In Europa’ zijn de oude
foto’s van Nieuw Scheemda/‘t Waar nog eens te

bezichtigen en is er een videopresentatie in het kader
van project ‘Verplaatste kerken’.

Kom gerust even binnen om te kijken naar het orgel,
de klok en de andere bijzondere voorwerpen. Leden

van de plaatselijke commissie zijn aanwezig om u te
ontvangen met een kopje koffie.

Molen de Dellen en de Westerse molen zijn ook
weer te bezichtigen op 8 september!
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essentakziekte
In het voorjaar werden we opgeschrikt door de massale
kap van het stuk bos naast het voetbalveld. I.v.m. de
essentakziekte heeft Staatsbosbeheer (SBB) besloten
om landelijk alle aangetaste bomen te kappen en met
groot materieel. Door de manier waarop het kappen
gebeurde is direct contact gezocht met SBB. In dat
gesprek is beloofd dat er een voorlichtingsavond
georganiseerd worden om zo alle bewoners bij de
plannen te betrekken. Deze avond in de kantine van
Oldambtster Boys kwamen ruim 30 bewoners op
af. Er was een delegatie van 5 personen van SBB.
O.a. boswachter Annet de Jonge gaf uitleg over de
essentakziekte, een schimmel, die een aantal jaren
geleden via de lucht vanuit het oosten Groningen is
binnen gekomen. Omdat vooral in de bossen met veel
essen bleek dat de door de ziekte verzwakte bomen
ook gevoelig te zijn voor honingzwam. Hierop is
besloten om aangetaste en zieke bomen te verwijderen.
Alle andere bomensoorten zullen blijven staan.
Tijdens de bijeenkomst werden veel vragen gesteld
en opmerkingen gemaakt over de manier waarop
de eerste kap heeft plaatsgevonden. In de ogen van
een aantal dorpsgenoten leek het meer op vernielen
dan op kappen, dat er ook andere bomen en struiken
zijn verdwenen. Uiteindelijk kwam de duidelijke
uitspraak: waar bos is, blijft bos en eventueel kan er
nieuw aangeplant worden daar waar weinig andere
boomsoorten staan. Over 2 jaar zal het zichtbaar
Vervolg pagina 6 | Essentakziekte
worden waar nieuwe aanplant nodig is. Verder erkende
SBB dat de communicatie van de kap beter had
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gekund.
In het bos aan de Kerkwijk zal vanaf half juli ook
worden gekapt, net als langs de Pastorieweg en achter
de huizen van “Lutje Muntendam”. Alle gezonde
essen en andere bomen zijn /worden gemerkt,
waardoor deze blijven staan. De stammen blijven
opgestapeld liggen op van tevoren vastgestelde
plaatsen.
Na de uitleg en het beantwoorden van de vragen is de
groep naar het stuk gekapte bos gegaan om de situatie
ter plekke te aanschouwen en rond te kijken naar nog
gezonde bomen. Afgesproken is dat zodra het kappen
weer verder gaat het mogelijk wordt gemaakt om
het kapproces van dichtbij te zien. Vooral daar waar
weinig bomen overblijven en nieuwe aanplant nodig is,
kunnen de ideeën voor de nieuwe aanplanting bij Ver.
Dorpsbelangen worden neergelegd. SBB zal hierover
met Ver. Dorpsbelangen in contact blijven.
Woensdagmorgen 25 juli zijn ongeveer 15 mensen
mee geweest om tekst en uitleg te krijgen over
de werking van de machine en het kappen te
aanschouwen. Een indrukwekkend gezicht hoe vlot en
efficiënt het gaat. Doordat er al een pad gemaakt was
kon de machine ook in het achterste stuk zijn werk
doen. Tijdens de kap In het bos aan de Kerkwijk zijn
nog nesten aangetroffen, waardoor een deel van de
zieke e essen zijn blijven staan. Deze worden later in
het seizoen alsnog gekapt.
Overigens is ondertussen de ziekte al in heel
Nederland aangetroffen. Op de site www.
staatsbosbeheer.nl is hier ook veel informatie over te
vinden. (zoekwoord essentakziekte)
Het hout van de stammen wordt over het algemeen
tot OSB platen verwerkt, omdat de stammen vaak ook
al zijn aangetast.
In de 70-tiger jaren is gekozen voor de essen omdat
deze heel goed gedijen op de kleigronden. Daar zal de
grootste kaalslag ook plaatsvinden.
In de loop van het jaar kan er een sprokkel dag worden
vastgesteld, waardoor dorpelingen in staat worden
gesteld om overgebleven resthout uit het bos te halen.
Hierover komt nog informatie.
Namens ver. Dorpsbelangen Greetje Schipma

Windmolens
Met Stichting Oldambt Windmolenvrij doen we

als Vereniging Dorpsbelangen mee in de procedure
bij de Raad van State tegen uitbreiding van het
windmolenpark Delfzijl Zuid.

Tijdens deze procedure heeft de Raad van State de

spelregels gewijzigd en nu kan alleen bezwaar worden

ingediend door diegenen die binnen 2 kilometer vanaf
de dichtstbijzijnde windmolens wonen. Dit betekent
dat niet alleen onze vereniging geen belanghebbende
meer is, maar ook veel inwoners van Nieuwolda die
direct zicht hebben op het windmolenpark.

Het betrokken advocatenkantoor zal bezwaar

indienen tegen deze beperking, dus afwachten hoe

dit afloopt. Op 26 en 27 september zal er bij de Raad
van State een zitting over het bestemmingsplan

en omgevingsvergunning Windpark Delfzijl Zuid
Uitbreiding gaan plaatsvinden
Harm Eerkens, namens

Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda/t Waar
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Dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t Waar probeert al jaren de
belangen van onze dorpen zo goed mogelijk voor het voetlicht te
brengen bij allerlei instellingen en organisaties.
De gemeente Oldambt is uiteraard de belangrijkste. Elke zes
weken wordt er vergaderd, waar dan ook onze gebiedsregisseur en
een vertegenwoordiger van het welzijnswerk aanwezig is.
Daarnaast worden er mensen uitgenodigd die ons over
bepaalde actuele zaken kunnen informeren, zoals de politie, een
woningbouwvereniging en handhaving of de buitendienst van de
gemeente.
De samenwerking tussen de Dorpsbelangenverenigingen en de
gemeente is vastgelegd in een convenant.

september 2018

NIEUWS VAN
DORPSBELANGEN

De afgelopen tijd zijn verschillende gemeentelijke aangelegenheden
de revue gepasseerd waar we als Dorpsbelangen op zijn zachtst
gezegd niet gelukkig mee zijn en waardoor we overwegen het
convenant met de gemeente op te schorten.

horen waarom voor een bepaalde richting wordt gekozen.

OVER HET WAAROM WILLEN WE U HEEL GRAAG
INFORMEREN.

inwoners over verschillende zaken terug te vinden is in deze
omgevingsvisie van de gemeente. Anderhalf jaar geleden zijn er
een paar avonden geweest waarin inwoners door de gemeente
Oldambt zijn opgeroepen om hierover mee te denken. Ook
meerdere bestuursleden van Dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t
Waar waren deze avonden aanwezig. Er is daarna een
conceptvisie gemaakt waar wij maar heel weinig terugvonden
van de suggesties en goede ideeën die er die avonden op
tafel kwamen. Hierover hebben we indertijd een zienswijze
ingediend bij de gemeente. Deze zienswijze is besproken in
de raad. Behalve dat een zonnepark bij het Hondshalstermeer
uit de visie is gehaald, bestond toen bij ons de indruk dat de
visie eigenlijk al geheel in kannen en kruiken was en dat wij als
inwoners voor de bühne praatten, dus in het geheel niet serieus
genomen werden. Ook over de visie die er nu ligt, hebben we
veel opmerkingen. Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt
en wij denken dat besluitvorming nog willekeuriger wordt,
terwijl wij van onze gemeente helder, transparant en behoorlijk
bestuur mogen verwachten.
De omgevingsvisie vloeit voort uit de nieuwe omgevingswet.
Het uitgangspunt van die wet is dat de verschillende plannen
voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar
worden afgestemd. De gemeenten krijgen in deze wet meer
ruimte om hun eigen omgevingsbeleid beter af te stemmen
op eigen behoeften en doelstellingen. Hiernaast zegt onze
gemeente uit te willen dragen dat burgerparticipatie, dus
betrokkenheid van de mensen enorm wordt gestimuleerd. Ook
moet er een cultuuromslag op het gemeentehuis plaatsvinden.
Deze cultuuromslag houdt in dat de gemeente inwoners een
grotere rol en stem wil geven over zaken die de inwoners
aangeven en het dus anders gaat dan in het verleden het geval
was.

De afgelopen twee jaar zijn we de gemeente m.b.t. een aantal
onderwerpen flink tegengekomen.
We hebben keer op keer de werkwijze van de gemeente aan de
kaak gesteld en helaas moeten we constateren dat er wezenlijk
niets verandert, integendeel: de werkwijze lijkt alleen maar
ondoorzichtiger en onduidelijker te worden.
Onze ervaring is dat er op basis van onjuiste argumenten
en suggestieve informatie onzorgvuldige besluiten worden
genomen. De gemeente handelt in strijd met (soms haar eigen)
regels, de omgevingsvisie Oldambt, de vastgestelde waarden en
bestemmingsplannen. Met de invoering van de omgevingswet
in het vooruitzicht houden we ons hart vast bij het verlenen van
omgevingsvergunningen door de gemeente Oldambt, juist ook
omdat de gemeente een grotere vrijheid krijgt door de nieuwe
wet, maar niet goed na lijkt de denken wat consequenties zijn van
bepaalde besluiten. Besluiten lijken willekeurig te worden genomen
en zijn helaas soms ook een vrijbrief voor mensen die de regels
negeren.
Elders in deze krant vindt u een uitnodiging voor de bespreking
van onze dorpsvisie in de Leeuwenborg waar u ook allerlei
suggesties voor verbetering kunt doen. In zo’n visie komen
algemene uitgangspunten te staan over bijvoorbeeld veiligheid,
ouder worden, maar ook de omgeving waarin u als inwoner wilt
wonen. Het is belangrijk om uw denkbeelden in de visie terug te
zien, omdat uw mening ertoe doet als inwoner en u in onze dorpen
woont. Natuurlijk kan niet iedereen zijn/haar zin krijgen, maar het
is goed om het er in ieder geval over te hebben en argumenten te

De gemeente Oldambt is bezig met het formuleren van een
eigen (omgevings)visie. Onze dorpsvisie komt daaronder te
hangen. Het is uiteraard de bedoeling dat de mening van
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Op zich is dat natuurlijk een loffelijk streven. Ook snappen we heel
goed dat verandering van denken tijd kost en dat een nieuwe manier van
werken geleerd moet worden.
We gaan in onze eerste vergadering na de zomer bekijken hoe nu verder.
We houden u op de hoogte. Bent u geïnteresseerd en heeft u vragen:
uiteraard kunt u mailen naar onze secretaris. Zij zal de vragen zo goed
mogelijk beantwoorden.

AGENDA september/ oktober/
Datum activiteit		tijdstip				Locatie
3- 9
7- 9
8- 9
13- 9
14- 9
27-9
5-10
7-10
14-10
19-10
17-10
21-10
3 -11
15-11

Start Gymgroep		
13.30u 				
MFC
Start Klaverjassen
20.00u				
Voetbalkantine
Open monumentendag
10u tot 16u 			
Kerk/ Molen de Dellen
Vrouwen van Nu 		
20.00u 				
Leeuwenborg
Start Volleybal		19.30u				MFC
Eten met Veurmekoar
18.00u				
MFC
Onthulling Social sofa
18.30u				
Kerk		
Kiek met smaak		
13u tot 17u			
Leeuwenborg
Klassiek concert 		19.30u				Kerk
Dorpsvisie		18.00u				Leeuwenborg
Vrouwen van Nu 		
20.00u				
Waarkunst
Zingzang workshop
14.00u				
Kerk
Vrijwilligersavond
18.30u				
Leeuwenborg
Vrouwen van Nu 		
20.00u 				
Leeuwenborg

Kerstballen breien of haken
Vanuit de groep ‘Haak maar aan’ in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad
2018 is het idee gekomen om samen weer iets te ondernemen.
Dit seizoen is het kerstballen breien of haken.
Voor iedereen die hier aan mee wil doen zijn op 7 oktober tijdens Kiek met Smaak
een aantal voorbeelden te zien. Op dezelfde dag kun je ook aan de slag.
Verder kun je je dan ook opgeven voor de groep, die een aantal keren bij elkaar zal
komen. Info: gj.schipma@gmail.com

september 2018
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Eten met visie op 19 oktober as.
Zoals jullie wellicht weten, wordt er gewerkt aan een visie voor
onze dorpen. Een visie om te weten waar we naar toe willen met
z’n allen.
Een dorpsvisie is alleen een visie van Nieuw-Scheemda & ‘t Waar
als er zoveel mogelijk input vanuit de inwoners komt. Daarom
hebben wij een opzet gemaakt met daarin wensen, ideeën en
zorgen verwerkt uit verschillende bijeenkomsten zoals bijv.
jaarvergaderingen, visiegroepbijeenkomsten en de dorpenronde.
Op 19 oktober gaan wij samen met zoveel mogelijk
dorpsbewoners een driegangenmaaltijd te nuttigen in de
Leeuwenborg. (We hebben hiervoor geld gekregen van de
gemeente.) Tijdens deze maaltijd zullen we van gedachten
wisselen over de opzet van de dorpsvisie.
De eerste opzet zullen we u eind september bezorgen, zodat u er
alvast naar kan kijken en wellicht geïnspireerd raakt.
Natasja Dijkshoorn
Namens Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda & ‘t Waar’

Vrijdag 28 sept as. gaat resto
Veur mekoar weer open.
Wil je hier alleen of met meerdere mensen een hapje mee-eten? meld je dan aan voor 23 september via de
website www.nieuw-scheemda.nl (rechtsboven is een aanmeldlinkje te vinden) of mail of bel (geen sms)
met 06-36368003 ( de veurmekoarhulplijn)
Een groep dorpsbewoners bereidt het driegangenmenu elke keer met veel liefde en kunde. Er is altijd keuze
uit twee verschillende hoofdgerechten. Meestal is dat een traditioneel gerecht en een iets minder bekend
gerecht. Vegetarisch is ook mogelijk (even aangeven bij aanmelding). We eten met z’n allen aan een grote
tafel. Het is een leuke manier is om medebewoners te leren kennen of gewoon een gezellige avond te
hebben. Dus ook eenpersoonsaanmeldingen zijn van harte welkom!

Veur M ekoar

Inloop is vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur serveren
we Scheemda
het voorgerecht
uit.
Nieuw
& ‘t Waar
Kosten: voor 5 euro (kinderen 3 tot 16 jaar 2,50).
VEUR MEKOAR NIEUW-SCHEEMDA & ‘T WAAR
E-mail: veurmekoar@nieuw-scheemda.nl of veurmekoar@t-waar.nl
Voor info of hulpvraag bel: 0636368003
Internet: www.nieuw-scheemda.nl/veurmekoar
Adres MFC Hamrikkerweg 55a, Nieuw-Scheemda

Veur M ekoar
Nieuw Scheemda & ‘t Waar
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KIEK! VAN ALLES WAT.
Herfst hobby markt voor en van de inwoners van
Nieuw Scheemda en ´t Waar.

7 OKTOBER VAN 11.00 TOT 16.00 UUR
Lokatie: “ DE LEEUWENBORG ”

DE HELE DAG IS ER
GRATIS THEE EN KOFFIE.
Hapjes en spullen gaan voor een zacht prijsje.
Denk je, ik heb ook iets leuks, lekkers, bijzonders
om te delen geef je dan op bij Dirkje Haan,
dirkjehaan@hotmail.com.
Tot ziens, Antje, Ankie, Bianca, Dirkje en Hilde.

Iedereen is welkom om samen te genieten van
heerlijke hapjes, fruit en sapjes, de beroemde KIEK
soep, mooie kaartjes, lekkere kruiden, fleurige
plantjes, stijlvolle kleding en tassen, keramiek en
van alles wat in onze dorpen met liefde gemaakt
en gekweekt wordt. Alambik uit Midwolda is ook
weer van de partij. Nieuw dit jaar is jam en chutney
makerij “de Likkepot” uit Oostwold.
Ook kun je naar de kookdemonstratie van Chris
Bos en inspirerende kookboeken aanschaffen.
Zelf kerstballen breien, iets leren over de natuur
van natuur-kenner Klaas. De Stadsdichter brengt
poezie.
Evenals vorig jaar biedt de Culturele Commissie
weer muziek aan. Kom tussen 13.00 en 15.00 uur
luisteren naar het het intieme geluid van singer
songwriter;

KIEKKIEK KIEK KIEK
KIEKKIEK KIEK KIEK
KIEKKIEK
KIEK
KIEK
KIEKKIEK
KIEK
KIEK
KIEKKIEK
KIEK
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Kerk en Muziekcaroussel 2018
In het najaar 2018 verzorgt de Stichting Oude Groninger Kerken samen met Het Orkest van de Veenkoloniën een serie
bijzondere (kamermuziek)concerten in zes geselecteerde Oude Groninger Kerken. Door muziek aan deze kerken te
verbinden, vestigen zij de aandacht op het rijke en culturele verleden van de provincie Groningen.
In de zes Oost Groninger kerken brengen (musici uit) Het orkest van de Veenkoloniën een gevarieerd en breed
programma: de Kerk en MuziekCaroussel. Variërend van kleine kamermuziekensembles tot VKSO orkest en VKSO
koor in grote bezetting worden de eeuwenoude stenen tot klinken gebracht!
Het Veen Koloniaal Symfonie Orkest is in 2010 opgericht door de huidige dirigent en artistiek directeur Lubertus
Leutscher om het eigen werkgebied -de Veenkoloniën- alsook de omliggende regio’s in Noord-Nederland te bedienen.
Begonnen als orkest dat voornamelijk uit getalenteerde amateurs bestond, heeft het VKSO zich in bijna tien jaar tijd
ontwikkeld tot een semi-professioneel orkest met een uitgebreid symfonisch repertoire. Professionele musici vormen de
kern van het orkest. Getalenteerde amateurs en aanstormend talent worden op basis van audities toegelaten en binnen
het orkest gecoached tot volwaardige orkestmusici. Naast het symfonisch repertoire brengt het VKSO bijzondere
producties rondom de streekcultuur en een kamermuziekprogramma dat in het gehele Noorden gretig wordt afgenomen.
De Stichting Oude Groninger Kerken en Het orkest van de Veenkoloniën dragen met het programma Kerk en
MuziekCaroussel vol overtuiging bij aan de trots op onze culturele regio!
Het programma van de Kerk- en MuziekCaroussel ziet er als volgt uit:

Zondag 7 oktober Meedhuizen 16.00 uur
Sergei Bolotny viool en Keiko Saskuma piano.
Zondag 14 oktober Nieuw Scheemda 19.30 uur
Fluit-harp kwartet Fluitique met: Elisabeth Hopman, Wiljan Smit, Marthe van
den Berg en Loes Kleefman fluit. Nienke van der Leijden harp.
Zondag 21 oktober (koor) Oude Pekela 19.30 uur
VKSO concertkoor. Dick Swama orgel.
Zondag 28 oktober (kamermuziek) Midwolda 16.00 uur
Lubertus Leutscher trompet en Euwe de Jong orgel.
Zondag 4 november (kamermuziek) Sappemeer Koepelkerk 16.00 uur
Pianotrio met Lusette Lever piano, Léontine van der Cammen cello en Nely-Jo
Holscher-van der Veen piano.
Zondag 11 november Beerta 16.00 uur
Het orkest van de Veenkolonien.
Groninger kerken
Meedhuizen,Nieuw-Scheemda, Oude Peklea, Midwolda, Sappemeer, Beerta
Zondag 7 oktober 2018

