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Westerse molen “Onthoofd”

Zwaar draaien bij zwakke winden moeilijk in
beweging komen. Aan het “chassis” van de kap
hebben de langste balken de z.g voeghouten hun tijd
gehad. Licht doorgebogen d.m.v aantasting door
boktor. Tussen deze balken zit de tempelbalk en wordt
ook vervangen.

VOORWOORD
Na een prachtige zomer, waarvan we nu een leuk
staartje hebben, verschijnt eind september de nieuwe
NieuwSwaar. In deze editie vindt u informatie over wat
er in onze dorpen de komende tijd te doen is. Vergeet
vooral het eten van Veur Mekoar, het concert van Lisa
Franken en de KIEK op 6 oktober niet!
Fijn dat er zoveel mensen iedere keer weer wat insturen.
Blijf dat vooral doen! De volgende krant verschijnt
begin december. Alle kopij is dan uiteraard ook weer
van harte welkom!
De redactie

Zondag 4 september 2016 heeft de molen voor de
laatste keer gedraaid. In verband met schilderwerk aan
het wiekenkruis zijn de zeilen erafgehaald.
A. Doornbosch molenbouw in samenwerking met
molenmakerij Neuman beiden uit Adorp hebben
woensdag 1 augustus de kap afgenomen voor het
noodzakelijke herstel.
- Wim van Rheen
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COLOFON >
Kopij aanleveren: voor 15 januari 2019
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

INFORMATIE
MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
Tuinafval op de composthoop
of in de groene container.
Maar toch niet in het bos?

Resto Veur Mekoar
Vrijdag 11oktober & 13 december is Resto Veur Mekoar weer
geopend! Geef u, alleen of met meerderen, op voor het komende
driegangendiner. De kosten zijn € 5,- per persoon (kinderen van 3 – 16
jr € 2,50) We koken ook vegetarisch, maar wilt u dat bij uw aanmelding
wel even aangeven? De zondag voor de resto is het uiterste moment
om je op te geven. Opgeven kunt u doen via de website www.nieuwscheemda.nl Rechts bovenin is een linkje te vinden. Mocht dit niet
lukken kunt u ook bellen (geen SMS) met 06 36 36 80 03. Vanaf 17.30
uur bent u welkom in het MFC, Hamrikkerweg 55A. Om 18.00 uur
serveren wij het voorgerecht uit. Graag tot 11 oktober of 13 december,

U kunt bij de gemeente terecht met een melding over
achterstallig onderhoud, defecten, gevaarlijke situaties in
uw buurt of straat. Na een zogenoemde MOR melding zal de
gemeente hierop actie ondernemen. Een MOR indienen doet u
hier: www.gemeente-oldambt.nl/wonen-en-leven/ruimte

Dorpsbelangen
Via onderstaande mailadressen kunt u terecht bij
Dorpsbelangen Nieuw Scheemda - ‘ t Waar.
secretaris@t-waar.nl of secretaris@nieuw-scheemda.nl

Veur Mekoar
E-mail: veurmekoar@nieuw-scheemda.nl
of veurmekoar@t-waar.nl | Tel: 0636368003

FACEBOOK

Hans Zijlstra & Natasja Dijkshoorn
Namens,
Veur Mekoar

De meest actuele zaken en over nieuws in en over de dorpen
vindt u op: https://www.facebook.com/NieuwSwaar/

Heeft u tijdelijk ergens hulp bij nodig? Schroom niet om ons te bellen
of te mailen.
Hulplijn: 06 36 36 8003
E-mail: veurmekoar@t-waar.nl of veurmekoar@nieuw-scheemda.nl

Website
Meer informatie en achtergrond over onze dorpen vindt u op
de website: www.nieuw-scheemda.nl | www.twaar.nl
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Gemeente in de problemen, wij in de problemen
Onze gemeente verkeert in financieel zwaar weer.
Een dag nadat de gemeenteraad had besloten om ruim
€ 25 miljoen uit te trekken voor een volledig nieuw
gemeentehuis en aanpak van het gebied rond de HEMA,
ging de gemeenteraad in discussie over allerlei mogelijke
bezuinigingsmaatregelen.
Men denkt nu waarschijnlijk dat de benodigde bezuinigingen
iets te maken hebben met een uitgave van € 25 miljoen voor
een nieuw ambtelijk tehuis. Volgens de gemeente heeft dit
echt niets met elkaar te maken.
Voor de bezuinigingen is een lijst gemaakt met hetgeen
een gemeente officieel niet hoeft te doen, het varieert van
vermindering van armoedebestrijding tot het sluiten van
(meerdere) begraafplaatsen. Sluiting begraafplaatsen zegt u.
Jazeker, want een gemeente hoeft wettelijk maar 1
begraafplaats te hebben. Zal begraven dan nog wel mogelijk
zijn op onze begraafplaats? Worden de grafrechten door de
gemeente afgekocht? Oh nee, dat kost weer geld. Dat wordt
het dus niet.
Maar wel goed dat onze gemeente aangeeft dat een
begraafplaats in een dorp niet vanzelfsprekend is, zodat we
beseffen welke opofferingen onze gemeente doet om ons te
grave te dragen. Maar ja, wat dan wel?
In de discussie in de gemeenteraad kwamen diverse
voorstellen ter tafel, hierbij vaak het plan om
sportverenigingen te clusteren. Ha, dat is mooi. Als het gaat
om voetbal dan kan onze gemeente Oldambt toch niet
anders besluiten onze sportcomplex Oldambt met onze

Sportveldengraszaad 1 kg voor € 9,95.

vereniging v.v. Oldambtster Boys tot centrum van het
nieuwe gemeentelijke voetbalcomplex te maken!
Waar een klein dorp al niet groot in kan worden.
Een nieuw complex? Ja, zoals een raadslid zei: “We kunnen
een nieuwe, goede voorzieningen neerzetten en oude
sportgebouwen weghalen. Dan kun je bezuinigen.” Toch
mooi dat je als overheid alles vanuit aparte potjes doet.
Apart potje voor nieuwbouw gemeentehuis, apart potje
voor nieuwbouw sportcomplexen, etc. en apart potje voor
de rest. En op de rest moet je bezuinigen, het is niet anders
dan moet je maar geen restpost zijn.
Dus afwachten wat het resultaat voor onze dorpen zal zijn?
Nee, voortvarend als onze ambtenaren zijn, is er al enige
actie ondernomen m.b.t. onze MFC. Eind februari waren de
laatste afspraken gemaakt door de gemeente met het MFCbestuur om te komen tot een nieuw beheerscontract. Maar
het contract dat we begin augustus binnenkregen bevatte
veel nieuwe zaken met als belangrijkste punt het feit dat
we nu ineens huur moeten betalen aan de gemeente.
Zegge € 19.000,-. (negentienduizend!) per jaar.
Betekent dit een faillissement voor onze MFC? Nou, niet
direct. Het doodvonnis wordt langzaam voltrokken. Want
voor deze aan de gemeente te betalen huur kan bij de
gemeente een subsidie worden aangevraagd. Extra werk
voor onze ambtenaren zegt u? Nee, dit kan niet want
in de notitie voor de gemeenteraad staat dat verdere
bezuinigingen op de bedrijfsvoering onverantwoord
worden geacht. Aha, dat wordt dus inhuren van een extern
bureau om dit af te handelen. Ook veel beter om deze
subsidieaanvragen onpartijdig af te handelen, anders krijg
je vervelende discussies tussen de gemeente en de diverse
verenigingen in de dorpen. Bezuiniging zegt u? Nee, zeker
niet want het saldo tussen binnengekomen MFC-huren
enerzijds en anderzijds de kosten extern bureau en te
verstrekken subsidies voor de huurkosten moet natuurlijk
wel positief zijn. Dus een potje die winst oplevert! Wie kan
hier op tegen zijn?

Voor de vogels:
Vetbollen – Pindanetjes – Vogelpindakaas en
strooivoer.

Maar wat zullen dan de onaangename verrassingen zijn die
de gemeente uit haar hoge hoed tovert? Op het moment
dat ik dit stukje schrijf, is de SP een week eerder uit het
College gestapt omdat ze geen bezuinigingen willen op
sociaal gebied.

Voorbereid op de winter?
Strooizout 25 kg voor € 7,95
HAP hondenbrokken geperst 25 kg voor € 37,50

In de krant lees ik dat een fractievoorzitter van een
coalitiepartij het heeft over minimale belastingverhoging,
efficiencymaatregelen WMO en bezuiniging gemeentelijke
organisatie.
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Dan hoeven er geen voorzieningen te worden gesloten.
Dus geen sluiting sportvelden, zwembaden, etc.
Maar vervolgens komt het College met het nieuws dat ook
de voetbalvelden slachtoffer worden van de bezuinigingen.
Aantal velden weg, subsidies schrappen en als een club niet
in staat is zelf het onderhoud uit te voeren dan is het einde
oefening voor de betreffende club.
Kijk, dat is daadkrachtig bestuur. Weg met die clubs die niet
zelf de broek op kunnen houden. Maar hebben wij ook nog
een stem, worden we erbij betrokken?
Zeker, in de stukken voor de raadsvergadering staat
“betrokkenheid inwoners” en “overleg met verenigingen”.
Maar tot dusver is er nog geen enkele informatie hierover
naar onze verenigingen gegaan en er is zeker geen overleg
geweest.
De woordvoerder van de 13 voetbalverenigingen in onze
gemeente zei: “Ik ben nu anderhalf jaar bezig met de
gemeente en je komt er zo moeilijk door. Er wordt beloofd
dat voordat de plannen openbaar worden gemaakt , ze met
ons om tafel gaan. En dan ineens komt de informatie via RTV
Noord.” Tja, dit is altijd al de houding van onze gemeente
geweest.
Misschien kan het schrappen van communicatie en
samenwerking een leuk bedrag opleveren. Waarom nog geld
stoppen in communicatie en samenwerking, iets wat voor
onze gemeente duidelijk een brug te ver is.
Harm Eerkens
Nieuw Scheemda

Dag van de Stilte in Oldambt
De landelijke ‘Dag van de Stilte’ is in het leven geroepen om
aandacht te vragen voor het belang van stilte, akoestische stilte en
innerlijke stilte. Ook dit jaar, voor de negende keer op rij, worden er
op deze dag door het hele land stilteactiviteiten georganiseerd. Je
kunt aan deze dag deelnemen door een stilteactiviteit te bezoeken
of door zelf een activiteit te organiseren. Ook in het Oldambt wordt
een stilteactiviteit gehouden.
Tijdens de landelijke ‘Dag van de Stilte’ organiseren Natasja
Dijkshoorn en Retraitehuis Bloeiplaats een stiltedag om je vanuit
verbinding met ons prachtige Oldambtster natuur en de stilte,
jezelf te laten ontmoeten. Het is een laagdrempelig programma
zodat een ieder met of zonder ervaring hierbij kan aansluiten.
Retraitehuis Bloeiplaats is sinds februari 2019 op de Hoofdweg
84 te Finsterwolde gevestigd. Het is een bijzonder fijne plek
die ruimte biedt om te verstillen, te bezinnen en te zijn. De
huiselijke en eenvoudige sfeer van het huis samen met de warme,
terughoudende aandacht van gastvrouw Malve en haar twee
begeleidingshonden maken dat je je snel thuis voelt.
Natasja Dijkshoorn, organiseert dit najaar ook weer stilte-retraites
in de Bloeiplaats. Deze vinden plaats op 22 – 24 november en 27
– 29 december 2019. Kom 27 oktober kennismaken met haar en
ervaar in de stilte; rust, ruimte en krijg inzicht in jezelf.
Bij interesse of vragen ajb een e-mail sturen aan Retraitehuis
Bloeiplaats uitwaaienopnieuw@gmail.com

Datum: zondag 27 oktober 2019 11.00 – 17.00 uur
Locatie: Retraitehuis Bloeiplaats, Hoofdweg 84, 9684CK
Finsterwolde
Deelname: €10,- inclusief koffie/thee en lunch
Voor meer informatie www.natasjadijkshoorn.nl/stiltedag
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Moi,
Ik ben een noorderling; ik hou van het platteland

Ik ben een noorderling, kom van klei veen en zand
Ben hier geboren, hier staat mijn huis
In mijn provincie voel ik me thuis

Dit liedje neuriede ik zachtjes terwijl ik op woensdagavond
11 september jl. richting ’t Waar reed. Over het Zijldiep.
Naar de Leeuwenborg. Ergens in het midden van het

mooie buur- en dubbeldorp ’t Waar en het hoogholtje.

Het hoogholtje van Nieuw Scheemda, dat elke werkdag

in mijn achteruitkijkspiegel verschijnt. Waarom ik naar de

Leeuwenborg reed? Nou. Eh. Hoe zal ik dat nu eens uitleggen.
Laat ik het er maar op houden dat ik werd uitgenodigd door

mijn lieve buurvrouw van nummer 8: Antje. Het zou gezellig
worden. Zo werd mij beloofd. En gezelligheid? Daar houd
ik van. Dus ik accepteerde de uitnodiging. De uitnodiging
om naar de plattelandsvrouwenbijeenkomst te gaan. Wat?
Plattelandsvrouwen? Dat is toch iets voor oude oma’s
Christientje?

Mij wachtte een warm welkom. In de Leeuwenborg. Door de

vrouwen. Bij de vrouwen. Tussen de vrouwen. Door Christientjes

Column werd ik door een aantal wel herkend. En dat is fijn. Voelde
me best op mijn gemak. Daar. Ain verainen mit allenneg mor

vraauwluu. Vraauwluu van mien Grunningerlaand. Vraauwluu dij
allemoal Grunnegs proaten. Althans in mijn beleving. Gronings

(lees: plat) of boers. Mijn gedachte was eigenlijk niet zo’n hele gekke

gedachte. Plattelandsvrouwen. Platteland. Plat. Maar niets was minder
waar. Ook die tijden veranderen. Blijkbaar. Slechts zo’n 20% van de
aanwezige vrouwen beheerst het Gronings. Best wel jammer. Vind

ik. Wel leerde ik over ‘Kiek!’ en over het honderdjarig bestaan van het
Groningse lied. En overige zaken die ter tafel kwamen.

Ik weet nog dat mijn oma van Sibboersterveen bij

Misschien dat ik ooit nog zover kom als Fré Schreiber of Siemon

geëmancipeerd. En voorvechtster voor de rechten van de

veur de vraauwluu. Wie zal het zeggen? De toekomst blijft, en dat

buitengewoon bijzonder was. Ja. Mijn oma stond haar mannetje.

kouke. Althans zelfgebakken koekjes en chocolaatjes in de vorm

oma toen was? Even rekenen … Nou. Eh. Ze zal toentertijd een

daar was over nagedacht. Gisteravond werd er een lezing gehouden

Maar de vrouwen van toen zijn niet meer de vrouwen van nu.

Kerkuilenwerkgroep. De enige man in ons midden.

de plattelandsvrouwen zat. Zij was toen al behoorlijk

Reker. Een workshop of schrijf- en spreekcursus Gronings organiseren

vrouw. Had haar rijbewijs, wat in die tijd erg uitzonderlijk en

is af en toe maar goed ook, voor ons verborgen. Enfin. Kovvie mit

Bij de vrouwen van toen. Dat is wel duidelijk. Hoe oud mijn

van een uil. Die waren heerlijk. Mooi opgemaakt op een etagère. En

jaar of vijftig zijn geweest. Wat? Zo oud? Zo oud ben ik nu zelf!

door André Eikenaar, regiocoördinator Groningen van de stichting

Tijden veranderen. Vrouwen veranderen.

Hij vertelde enthousiast over de dieren die zich in onze nabije

Op 14 oktober 1930 werd de ‘Nederlandse Bond van Boerinnen

omgeving bevinden. Zo leerde ik in één avond zowel mijn

doelstelling zijn in de loop der jaren niet veranderd. Ben zelf

het dorp kennen. Erg fijn. André Eikenaar: bevlogenheid ten top.

Mannen en vrouwen. Vrouwen en mannen. We zijn allemaal

foto’s zien. Besprak uitvoerig enkele interessante casussen. Had leuke

mij dan ook enorm aan. Tijdens de oorlog werden de

aine in n kist n haand geven … Ach. Je moet erbij zijn geweest om dit

vrouwen) op een laag pitje gezet en op 1 januari 1946 werd de

Het was echt gezellig! Kom daarom gerust een keer met me mee.

en andere Plattelandsvrouwen’ opgericht. Het concept en de

medemensen c.q. –vrouwen uit het dorp alsook de mededieren rond

overigens ook een voorstander van het gelijkheidsbeginsel.

Letterlijk. En figuurlijk. Liet schitterende door hem zelf genomen

gelijk c.q. van gelijke waarde. Daarom spreekt deze vereniging

wetenswaardigheden en een goed gevoel voor humor. k Heb nog nooit

activiteiten (maandelijkse bijeenkomsten van uitsluitend

grapje te begrijpen.

naam gewijzigd in ‘Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen’.
Dat is ook de naam die bij mij nog helder in het geheugen ligt.
Enkele jaren na de millenniumwissel werd de huidige en meer
eigentijdse naam door een aantal leden verzonnen: Vrouwen
van Nu. Dus. Beter. Veel beter.

Naar de plattelandsvrouwen. Gewone vrouwen. Aardige vrouwen.

Mooie vrouwen. De Vrouwen van Nu. Afdeling Nieuw Scheemda/t
Waar. Een afdeling die inmiddels 85 jaar bestaat. Gezellig!
Groetjes Christina
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INTERNATIONAAL ORGELSPEL OP HET KLEINSTE SCHNITGER ORGEL TER WERELD.
Dat het orgel in de kerk van Nieuw-Scheemda heel bijzonder is, weet
u wellicht. Het is in 1698 gebouwd door de beroemde orgelmaker Arp
Schnitger en in zijn soort uniek. Het wordt met enige regelmaat gebruikt
tijdens activiteiten in de kerk en ook is het mogelijk, er als liefhebber op
te spelen.
Dit jaar werd het orgel voor het eerst gebruikt voor lessen in het kader van
de ‘Noordbroek Orgel Academy’ die seminars verzorgt voor kleine groepen
organisten uit het buitenland. Peter Westerbrink (Noordbroek), die samen
met Christiaan Teeuwsen uit Canada de academie leidt, had de plaatselijke
kerkcommissie gevraagd naar de mogelijkheden. Het enthousiasme
waarmee gereageerd werd, werkte zeer aanstekelijk.
In juni waren er deelnemers uit Hong Kong, Zuid-Korea en de USA, de
derde week van juli was het een ‘all Korean’ groep van acht vrouwelijke
organisten.
Voor buitenlandse organisten is het een openbaring, op de mooie oude
Groninger orgels les te krijgen, te mogen studeren en ter afsluiting een
concert te mogen geven. En dat gebeurde dus ook in Nieuw-Scheemda.

Zo zullen dorpsgenoten wellicht gemerkt en misschien
ook wat vreemd opgekeken hebben, dat er tot ’s avonds laat
orgelklanken uit de kerk kwamen. Op zondag 21 juli gaven
de dames uit Zuid Korea voor een gehoor van zo’n zestig (!)
bezoekers het afsluitende deelnemersconcert. Het was bijzonder
om te zien, hoe in ongedwongen sfeer spelers en publiek
genoten van oude muziek in deze bijzondere ruimte met haar
bijzondere orgel. Bianca Holst van de culturele commissie hield
spontaan een dankwoord. Een speciaal woord van dank aan
Dirkje Haan en Greetje Schipma van de kerkcommissie voor
de hartelijke ontvangst en de perfecte organisatie, waarbij ook
het ‘natje’ niet vergeten werd. En enthousiast als iedereen was,
werd er meteen afgesproken om volgend jaar de samenwerking
tussen academie en Nieuw-Scheemda voort te zetten.
- Peter Westerbrink.

SCHILDERWORKSHOP | 16 NOVEMBER VAN 14.00 – 17.00
KOM EN ONTDEK JE SCHILDERTALENTEN ONDER DESKUNDIGE
BEGELEIDING VAN MAIKE VD KOOIJ EN PETER MEIJER.
Waar: Galerie Waarkunst
Kosten: € 5,00 incl koffie,thee en koek.
Opgeven: hildegonda57@hotmail.com, Hilde Meijer

LISA FRANKEN GEEFT PIANO- EN CELLOCONCERT IN HET KERKJE VAN NIEUW SCHEEMDA
Op 27 oktober organiseert de Culturele Commisie van Nieuw Scheemda en ’t Waar een prachtig sfeervol
zondagmiddagconcert voor de regio en omstreken in het karakteristieke kerkje dat stamt uit 1661.
Lisa Franken speelt al sinds haar vijfde cello en piano. Zij bezocht gerenommeerde conservatoria zoals de Musikhochschule in
Keulen, het Conservatorium van Maastricht en het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Haar opleidingen op deze conservatoria
sloot zij cum laude af met een Master of Music. Bovendien volgde zij voor de cello aanvullende opleidingen aan de bekende
Tibor Varga Academie te Sion (Zwitserland) en de Kronberg Academy te Kronberg (Duitsland). Ze volgde piano masterclasses
aan de Salzburger Mozarteum Sommerakademie. Zij won voor haar piano- en haar cellospel talrijke prijzen op internationale
concoursen in zowel solo- als kamermuziek. Sinds 1999 is zij met beide instrumenten actief als soliste (ook met orkest) en als
kamermusicus. In 2013 was ze plaatsvervangend solocellist bij het orkest van Aken. Als soliste trad Lisa op in diverse WestEuropese steden en in Rusland. Vanaf 2016 is zij docente voor hoofdvak violoncello aan der gerenommeerde Anton-RubinsteinAkademie in Düsseldorf. De in Nederland wonende musicus wisselt tijdens het concert de instrumenten af. Op het programma
staan werken van verschillende componisten van barok tot hedendaags. Laat u verrassen. U bent van harte welkom.
Meld u op de gastenlijst bij contact ankie.grooten@ziggo.nl Grooten 27 oktober entree 5 euro incl. consumptie, aanvang
14.00 uur. | Locatie N.H. kerk Hamrikkerweg 27 9943 PA Nieuw Scheemda.
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De eerste vergadering hebben we gehad; de Groengroep Nieuw
Scheemda, ’t Waar is officieel van start gegaan!!
De groengroep bestaat uit : Benno Klapwijk, Niek Delfgou, Paul van Velsen
en Hilde Meijer.
Wij maken onderdeel uit van de commissie Mooi Wonen die weer valt onder
Dorpsbelangen. Onstaan vanuit onrust en onvrede over de rigoureuze kap van
de essen in onze dorpen en de behoefte om mee te denken en te beslissen
over de herplant waren wij van mening dat we beter met StaatsBosBeheer in
kontakt konden blijven dan ons er tegen afzetten.
Inmiddels heeft er ook een gesprek met SBB plaatsgevonden waar bleek dat er
veel inspraak mogelijk is; juist wenselijk!
Tijdens dit gesprek kwamen er verschillende ideeën naar voren: noten- en
fruitbomen, bloeiende bosranden, insectenhotels, houtrillen aanleggen, stille
hoekjes creëren .

Er is veel mogelijk!!
Verderop in deze Nieuwswaar doet SBB uit de doeken waarom ervoor gekozen
is om kapafval te laten liggen in de bossen waardoor het in eerste instantie een
rommeltje lijkt. Ook kunnen we nog mensen gebruiken die mee willen denken,
mee willen snoeien wanneer nodig , kortom van tijd tot tijd de handen uit de
mouwen willen steken. Het is niet onze bedoeling het werk van SBB over te
nemen maar om zo nu en dan lichte werkzaamheden uit te voeren. Ook willen
we dit jaar weer meedoen met de natuurwerkdag, die dit jaar op 2 november
gehouden zal worden.
Daar hopen we veel dorpsgenoten te zien! Mocht je enthousiast geworden zijn
en wil je meedoen? Neem dan kontakt op met 1 van ons.
Van tijd tot tijd zullen wij in de Nieuwswaar verslag doen van de herplant en
alle andere ideeën.

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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Je eigen poëzie in ‘t Oldambt
Kom naar het Dichterscafé
en/of de Poëzie workshop
in de bibliotheek van Winschoten
iedere eerste zaterdagochtend van de maand
We hebben een mooi dichterlijk jaar achter de rug. We hebben
met regionale dichters op verschillende festivals en dichtersavonden opgetreden en een Poëtische Museum route verzorgd
in Heiligerlee. Dit jaar organiseert de Stadsdichter ieder
eerste zaterdagochtend van de maand weer het Dichterscafé
en aansluitend een Poëzieworkshop voor mensen met liefde
voor (streek)taal en schrijven. We zijn met een project bezig
in samenwerking met het CHC waarin dichters zich laten
inspireren door dichter, boer en natuurfilosoof Derek Sibolt
Hovinga. In november komt er de Herfst Dichtersavond en
we zijn ook actief in de week van de Poëzie in de bibliotheek.
De staddichter heeft afgelopen jaar bijzondere opdrachten
gehad. Ze maakte gedichten voor het Rozenfestival, LHBTI,
Groninger landschap, Bevrijdingsfestival, Festival Hongerige
Wolf, Kunst om de Koele, voor de oude en de nieuwe
burgemeester, voor dorpen en een social sofa, de speelweek,
tentoonstelling laaggeletterden, glazenhuis radio actie, Nacht
van de nacht, Oostwolderpolder 250 jaar, prijsuitreiking
Rembrandtschilderwedstrijd, onthulling Etty Hillesumroos,
voor radio RTV GO over filosofie en zingeving. Dit zijn een
paar hoogtepunten uit een heel gevarieerd jaar. Ook dit jaar
kunt u op de stadsdichter rekenen en hebt u een gelegenheid
waar een gedicht bij past, laat het weten. Ook is het mogelijk
een dichtersavond of -middag bij u thuis te organiseren.
Dichters café 10.00 tot 11.30 uur Poëzie Workshop 11.30 tot
12.30 uur. Vrij entree. Data 5 okt, 2 nov, 7 dec, 4 jan, 1feb,
7 mar, 4 apr, 2 mei, 6 jun. Volg de Poëzie in de regio en de
stadsdichter op FB dichter bie ons.
https://www.facebook.com/dichterbieons/
contact lampje@biancaholst.nl

Dauw

Schone weerbarstigheid laat van zich horen
De luister van een zacht geweven web
Stof en vliegen vangend om ergens te komen
Dauw als diamanten in het ochtendlicht
De oogst van de nacht
Bianca Holst
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HIERONDER CHRISTIENTJES BLOG:
Leg die mobiele telefoon nu maar even in de koelkast!
Een advies dat ik aan menig dierbaar persoon reeds meerdere
keren gaf. Goed bedoeld. Alleen maar. Zo’n tien jaar geleden
smeekten mijn kinderen me bijna om een mobiele telefoon.
Natuurlijk ben ik daarin meegegaan. Al was het alleen maar om
de overbezorgde moeder c.q. controlfreak in mij gerust te stellen.
Alleen al door in te stemmen was ik in staat om elk moment
van de dag mijn kinderen te bereiken (bellen, sms’en, appen,
onlinecheck, etc.).
Alstoen heb ik mijn kinderen al gewaarschuwd voor de verslaving
die zich in dit - soms best wel akelig - ding schuilhoudt.
Ik vertelde dat er in de toekomst misschien wel net zoveel
afkickklinieken voor telefoons als voor alcohol of drugs zouden
bestaan. En daar sloeg ik de plank niet heel erg ver mis.
De mobiele telefoon is niet alleen een verslaving geworden.
En is niet alleen een stoorzender geworden. Het ding is ook de
oorzaak van vele ergernissen. En in dat opzicht kun je niet anders
dan tot de conclusie komen dat de mobiele telefoon op zichzelf
simpelweg een stoornis is te noemen. Het is nu eenmaal zo dat dit
technisch snufje de mens beperkt. In velerlei opzichten. Althans
dat is mijn bescheiden mening.
Het is mooi weer. En het blijft mooi weer. Ga naar buiten. Het
zonnetje schijnt. Word je ervan bewust dat de mooie dingen van
het leven zich niet bevinden in een rechthoekig schermdragend
vierkant technisch hoogstandje. Kijk om je heen. Naar de blauwe

lucht. Het mooie groen van de bomen. Een ooievaar in het veld.
De molens om je heen. Lees een boek. Een tijdschrift. Breng rust
in je leven. Haal de fiets uit de schuur.
Oké, ik permitteer me dan wel enige luxe: pak de cabrio. En maak
een ritje. Langs onze Groningse velden en wegen. De wereld is
mooi. Dus. Geniet. Ga vooral genieten.
En leg die mobiele telefoon nu maar even in de koelkast!

“KIEK”VAN ALLES WAT!
Liefhebberijen Markt op 6 oktober, de gezellige jaarlijkse “Herfstdorpsdag” door en voor de inwoners van de
regio Nieuw Scheemda/´t Waar en omstreken. Dit is de vijfde “KIEK” die wordt georganiseerd door de culturele
commissie van Nieuw Scheemda/’t Waar. Het avontuur begon met een zeer geslaagde goed bezochte atelier/
kunst route langs alle creatievelingen van de dorpen en groeide uit tot een feestelijke dorpsdag in het gouden
herfstlicht. Iedereen is weer 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.
Ook kun je naar de kook demonstratie van Chris Bos en inspirerende kook
-boeken aanschaffen. Zelf handwerken, iets leren over de natuur van natuur
-kenner Klaas. De Stadsdichter Bianca Holst brengt poëzie.
Evenals vorig jaar biedt de culturele commissie weer muziek aan. Kom tussen
13.00 en 15.00 uur luisteren naar het doorleefde geluid van Krystov onze
Groningse Johnny Cash. De hele dag is er gratis thee en koffie.
Hapjes en spullen gaan voor een zacht prijsje.
Heb ook iets leuks, lekkers, bijzonders om te delen, opgeven bij contact Kiek
hildegonda57@hotmail.com
meer info https://www.facebook.com/NieuwScheemda
Tot ziens op 6 oktober van 11.00 tot 16.00 uur
Lokatie:Partycentrum “De Leeuwenborg”
Patorieweg 14 9943 TG Nieuw Scheemda
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‘Ik kom eraan’ zong Kevin Paré; de eerste artiest van het voorprogramma. En inderdaad. Wij kwamen eraan. Mien laiverd en
ik. Gisteravond. Rond half zeven. Nog geen filevorming op de wegen naar Siddeburen, Slochteren en Hellum terwijl we onze
bestemming bereikten: Noordbroek. Het Mega Piraten Festijn 2.0. Tweede editie. 21 september 2019. De circustent stond al
klaar. ‘Ik wil vrij zijn en zweven op de wind’ berichtte Stevan ons. De minder bekende artiesten van Radio NL wisten ons best
te vermaken in het voorprogramma. Tijdens het leukste feest van Groningen. Althans als je presentator Willie Oosterhuis
mocht geloven. Nou ja. Het is wel het leukste feest van het jaar voor Noordbroek en omstreken. Ergo: ook voor ons.
Er werd genoeg Gronings gepraat. Meer dan op de bijeenkomst van de plattelandsvrouwen. Voor ons mensen uit Loppersum.
Achter ons mensen uit Winschoten. Gezellig Grunnegs. En John de Bever kreeg die lach niet van ons gezicht. De Groningers
genoten. Django Wagner wees ons vervolgens op ‘dat ene moment’ miste zijn Kali en kreeg de zaal prima los. Rene Karst en
Stef Ekkel kruipen liever in de kist dan dat ze een feestje hebben gemist. Nou daar kunnen de meningen over verschillen.
Uiteraard. Terwijl Lucas en Gea hun roem ver voorbij zijn, althans in mijn beleving.
Mart Hoogkamer, een jonge nationale held op het gebied van de smartlap, liet ons weten dat de glimlach van een kind je
laat beseffen dat je leeft. Hoe mooi is dat? Het publiek smulde. En niet alleen van de artiesten. De drankconsumptie was
bovenmatig. Een glas wijn werd ‘een bierglas vol witte wijn’. En de gemiddelde leeftijd was ‘benedenmaats’. Rond de 22.
Denk ik. Veel jongelingen. Viel mij op. Het Nederlandse lied leeft. Heerlijk. Ook Jan en Annie waren van de partij. Met hun
‘banjoman’ in de hoofdrol.
Wij hadden fijne zitplaatsen op de tribune vlakbij ‘de deure’. Samen in het huis van de Nederlandse lied. Samen met alle piraten
der lage landen. Onderaan deze tribune zaten onze gehandicapte medepiraten. Medepiraten die door onze nationale volksheld,
Frans Bauer, in het zonnetje werden gezet. Ja. Frans maakte eventjes tijd voor deze medepiraten vrij. En dat siert Frans. Die
samen met de fantastische band Sutherland de tent op zijn kop wist te zetten. Als sterren aan de hemel staan. ‘En iedereen wil
naar de hemel maar niemand wil dood’, zo werd ons door Willie Oosterhuis nog even op het hart gedrukt. Het advies was:
genieten. Genieten van de avond. Genieten van het moment.
En natuurlijk mag op dit feest Evert Baptist op zien plof (lees: brommer) niet ontbreken. Gehaktbaale was het motto. De
Dutch Boys namen ons mee naar Amerika en Olle Pekela terwijl ze ‘hun zwien’ na al die jaren nog steeds niet hebben
gevonden. Gerard Joling maakte ons gek. En wist de handjes minutenlang in de lucht te houden. Mooi Wark beheerst het
Gronings en een feestje bouwen ook. En daar scoor je punten mee. In Grunn. In mien provincie. Boeren! Boeren! Boeren!
Grappig en een hoop lol. Het plezier in de muziek spatte er bij deze jongens van af. Toch jammer dat de zanger ons ‘idi idi idi
idioot’ noemde en ons vervolgens nog even ‘de blote kont’ liet zien. Of beter nog: horen.
Ook gisteravond gold: save the best for last. De Koning van de piraten. Jannes. Wat is het toch een kanjer. Mooi mens. Ook hij
besteedde veel tijd aan de medepiraten. Jannes straalt. Jannes verbindt. Jannes geeft. Jannes geeft ons elke dag een beetje beetje
meer. En raadt ons aan niet te huilen. Want hij komt terug. En dat is hem geraden ook! De woorden in de ten gehore gebrachte
liedjes hebben me aan het denken gezet. En me van goed advies voorzien. Muziek raakt. Muziek helpt. Af en toe best lekker.
Dit soort evenementen. En de wijn. Natuurlijk.
Vanochtend ging de wekker. De wekker? In het weekend? Jawel. Mijn korfbalvrienden wachtten op mij. In Winschoten. Bij
onze mede korfbal’Korwi’vrienden. Gewonnen! 10-15. Hoe mooi kan het leven zijn. Om maar even in de songteksten te
blijven. Het weekend kan niet meer stuk. Het was een fantastisch weekend. Dat had ik net even nodig. Gezelligheid 2.0.
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KERSTVIERING
KOMT ALLEN! IEDEREEN IS WELKOM!
KERSTVIERING

Eerste kerstdag om 16.30 uur in de hervormde kerk te
Nieuw Scheemda
Het is nog ver in het verschiet, maar voor je het weet is het
weer kerst.Hierbij een herinnering dat ook dit jaar weer
een viering in de kerk van Nieuw Scheemda is.
Het gebruikelijke recept: liederen, muziek, verhaal en
natuurlijk een traktatie.
Hierbij bent U allen van harte uitgenodigd om dit een keer
mee te maken.
Tot ziens op 25 december 2019 aanvang 16.30 uur in de
kerk van Nieuw Scheemda
Groet, Geert en Dirkje Haan

BEN JE OP ZOEK NAAR RUST, RUIMTE EN INZICHT IN JEZELF?
Bewustzijn is het begin van verandering.
Het is mijn kracht om je inzicht te geven in jouw bewustwordingsproces. Mijn ervaring is dat telefonische
gesprekken hierbij een optimaal middel is. In een sessie van 40 a 50 minuten kunnen we heel effectief
helder krijgen waar het in de kern om draait.
Kijk voor meer informatie op www.natasjadijkshoorn.nl
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Dood hout leeft
Bij natuurlijk bosbeheer wordt vaker een groot
deel van het gezaagde tak-, top en stamhout niet
opgeruimd uit het bos. Het is namelijk een gouden
regel in de natuur: dood doet leven. De dood van de
ene plant of het ene dier, betekent het (over)leven
voor een ander. Deze kringloop zorgt voor een
mooie balans tussen het dieren- en plantenleven.

CHEMISCH HARNAS

Het klinkt wat tegenstrijdig, maar dood hout
is heel belangrijk voor de variatie van leven in
een bos. Zolang een boom leeft, beschermt een
chemisch afweermechanisme hem tegen insecten
en schimmels. Deze bescherming werkt nog
door als de boom dood gaat, maar per boomsoort
bestaan er slimme insecten die niet vatbaar zijn
voor dit chemische harnas. Deze insecten leven in
het hout en breken met schimmels en bacteriën
het afweermechanisme van de boom af. Zo wordt
het dode hout een aantrekkelijke plek voor veel
verschillende insecten en schimmels.

STAAND OF LIGGEND DOOD HOUT

Niet alleen de boomsoort en het stadium van vertering bepalen welke
organismen er in dood hout leven. Het maakt ook uit of een boom
rechtop staat, of op de grond ligt. Als een dode boom rechtop staat is
de temperatuur en vochtigheid dicht bij de grond anders dan hoger
in de lucht. Hierdoor kunnen er meer verschillende soorten dieren,
insecten en schimmels in leven. Hoe lang een dode boom blijft staan,
verschilt per soort.

MEER DOOD HOUT DOOR
NATUURLIJKER BOSBEHEER

Dankzij natuurlijker bosbeheer neemt de hoeveelheid dood hout
in de Nederlandse bossen langzaam toe. Ongeveer veertig procent
van alle bosdieren is afhankelijk van dood hout. Dat is een van de
redenen waarom Staatsbosbeheer na een storm omgewaaide bomen
zo veel mogelijk laat liggen. Alleen wanneer ze paden versperren
of op een andere manier een gevaar zijn voor de veiligheid, worden
ze weggehaald. Soms leven omgewaaide bomen verder, ook dan
zorgen ze voor meer natuurwaarde in het bos. Het bos krijgt zo meer
structuur en er valt plaatselijk meer licht op de grond, waardoor jonge
bomen kunnen ontkiemen of beter kunnen groeien.

HET BEGINT BIJ BASTKEVERS

Bastkevers beginnen het eerst aan een boom:
hun larven leven van de eiwitrijke bast. Sommige
boktorren, prachtkevers en houtwespen kunnen
ook al in dit verzwakte stadium in bomen leven.
Houtwespen leggen hun eieren door de bast heen in
keverlarven die in de boom leven. Die keverlarven
maken gangen tot diep in het hout, waardoor
schimmels en bacteriën de kern van de boom
bereiken. Deze schimmels zijn weer voedsel voor de
larven van ambrosiakevers en schimmelmugjes. En
deze insecten zijn weer voedsel voor sluipwespen en
roofkevers. Je raad het al: zo kunnen we wel even
door gaan. Er is een bijzondere levendige wereld te
vinden in al dit dode hout.

Dood hout leeft, foto van Peter Ampt

