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voorwoord >
Door Aletta Buiskool

Wat heerlijk dat het weer voorjaar is, maar hebben 
jullie ook zo genoten van een bijna ouderwetse winter? 
Dat er eindelijk weer eens geschaatst kon worden op de 
Barlagenpolder en zelfs op het Termunterzijldiep, daarover 
in deze krant straks meer.

In deze NieuwSwaar onder andere aandacht voor de 
Woonvisie van onze gemeente Oldambt, de uitslag 
van de verkiezingen in onze dorpen, de collecte van de 
Hartstichting in april, de opruimdag en twee artikelen over 
de bomen/natuur om ons heen. 

Wat is het fijn dat we zo mooi op de ruimte wonen met z’n 
allen. Ook ik ben dat nog zoveel meer gaan waarderen dan 
ik al deed door de coronacrisis. Stel dat je woont op een 
flatje drie hoog achter in een grote stad. Je moet er toch 
niet aan denken. 

Houd nog even vol met z’n allen… De avondklok is een uur 
later nu en straks, als iedereen is gevaccineerd… Het gaat 
beter worden!

dodenherdenking 4 mei 2021 >
Door Greetje Schipma

Gezien de omstandigheden 
vindt net als vorig jaar de 
herdenking op een gepast 
moment overdag plaats met 
een beperkt aantal personen.

Er zal namens vereniging 
Dorpsbelangen en de 
Gemeente Oldambt een 
krans, een bloemstuk en 
bloemen ter nagedachtenis 
van de slachtoffers bij het 
monument op ‘t Waar worden 
gelegd. 

Voor nabestaanden van de 
slachtoffers is het ook mogelijk hun bloemen te leggen op 
een later tijdstip. 

Wij hopen dat het volgend jaar weer op de oorspronkelijke 
wijze kan plaatsvinden.

Kopij aanleveren: vóór 15 mei 2021

De kopij kun je 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 en/of rechthebbenden. De redactie behoudt zich het 
recht  stukken in te korten.

Redactie:  Marjan Jutting, Aletta Buiskool,  
    Imke en Patrick Jacobs.

Vormgeving: achteroptwoar.nl

Voor geïnteresseerden buiten het verspreidingsgebied bieden 
wij de mogelijkheid om voor 10 euro per jaar lid te worden. 
Hiervoor ontvang je elke twee maanden een krant. Deze wordt 
bij je thuis bezorgd. Stuur een mail met je adresgegevens naar:   
dorpskrant@nieuw-scheemda.nl of dorpskrant@t-waar.nl 

Je kunt bij de gemeente terecht met een melding over 
achterstallig onderhoud, defecten, gevaarlijke situaties in 
jou buurt of straat. Na een zogenoemde MOR-melding zal de 
gemeente hierop actie ondernemen. 

Een MOR indienen doe je op: 
www.gemeente-oldambt.nl/wonen-en-leven/ruimte

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

E-mail: veurmekoar@nieuw-scheemda.nl   
of veurmekoar@t-waar.nl of Tel: 06-36368003

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

Meer informatie en achtergrond over onze dorpen vindt je op 
onze websites:  
www.nieuw-scheemda.nl en www.t-waar.nl

colofon  >

dorpsbelangen  >

veur mekoar  >

meldpunt openbare ruimte  >

facebook  >

website  >
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van de vergadertafel >

 
Door Hans Zijlstra

Geachte dorpsgenoten,

Ondanks de coronacrisis gaat het besturen van onze 
vereniging gewoon door. Onze dorpsvisie is klaar en 
zal binnenkort worden verspreid en de gemeente heeft 
de woonvisie ter inzage gelegd voor de inwoners van  
Oldambt.

Verder zijn wij gevraagd om mee te denken over de 
energietransitie. Alleen hebben wij daar jou voor nodig. 
Hierover volgt nog nadere informatie. Ook heeft de 
gemeente ons betrokken bij de nota zon en wind, dit gaat 
over of er zonne- en windparken moeten komen en waar.

Tijdens corona is het niet mogelijk gebleken om een 
algemene ledenvergadering te houden. Het bestuur heeft 
besloten dat het niet wenselijk is om dit digitaal te gaan 
doen. Wij zullen derhalve voor onze leden het jaarverslag 
gaan maken en ook zal de financiële verantwoording 
worden gecontroleerd door de kascontrolecommissie en 
zij zullen de leden verslag doen waarna het aan de leden 
is om decharge te verlenen. 

De dorpswebsite wordt op dit moment op de achtergrond 
onder handen genomen door de nieuwe webmaster. Wij 
danken Patrick Seitner zeer voor alle effort die hij in de 
website en NieuwSwaar heeft gestoken.

Voor wat betreft het bestuur zijn er een aantal zaken 
die door de ledenvergadering beslist moet worden. De 
tussentijdse vacature is vervuld. Benno Klapwijk heeft 
zich kandidaat gesteld en wij zullen de ledenvergadering 
vragen in te stemmen met zijn kandidatuur. Dan zullen er 
ook bestuursleden aftreden. 

Dit jaar zullen twee bestuursleden aftreden die zich allebei 
ook weer herkiesbaar hebben gesteld. Op dit moment 
bestaat het bestuur uit zeven bestuursleden. Op onze 
oproep in de vorige NieuwSwaar is goed gereageerd door 
leden. Er hebben zich drie leden aangemeld om in het 
bestuur te komen. 

Omdat de animo zo groot is heeft het bestuur conform 
onze statuten besloten de algemene ledenvergadering te 
vragen om het aantal bestuursleden te verhogen tot 9 
bestuursleden. Dit zou dan inhouden dat er vier vacatures 
zijn voor vijf aangemelde leden die een bestuursfunctie 
zouden willen vervullen. Dit betekent dat er verkiezingen 
gehouden zullen gaan worden.

De leden zullen binnenkort een brief ontvangen waarin zij 
gevraagd worden om in te stemmen met de kandidatuur 
voor Benno Klapwijk en of zij instemmen met een 
uitbreiding van het aantal bestuursleden van zeven naar 
negen personen.

Het aantal bestuursleden is bepalend voor de aankomende 
verkiezingen. Of het worden vijf kandidaten voor twee 
functies of vijf kandidaten voor vier functies. De niet 
gekozen leden zullen bij een tussentijdse vacature op 
volgorde van aantal stemmen alsnog toetreden tot het 
bestuur.

Verder is het bestuur bezig om je te voorzien van de 
notulen van de vergadering zodat je weet wat er speelt 
binnen het bestuur en je daar je mening over kunt geven 
aan het bestuur. 

Omdat de notulen alleen voor leden bestemd zijn, is het 
bestuur bezig om deze via de vernieuwde website alleen 
voor leden aan te bieden. De bij het bestuur bekende 
leden die de stukken op papier willen ontvangen, zullen de 
notulen op deze wijze krijgen indien zij dat wensen. Alle 
leden zal gevraagd worden op welke wijze zij de notulen 
willen verkrijgen.

Bent je nu nog geen lid, meldt je dan aan bij de secretaris. 
Het lidmaatschap kost je niets en je hebt invloed op hoe 
het er in onze dorpen aan toegaat. Wees welkom en meld 
je aan bij Gerrit van der Kam via:
secretaris@nieuw-scheemda.nl, secretaris@t-waar.nl of 
0598-446558.

80 Plussers >
Door Hans Zijlstra & Natasja Dijkshoorn

Wie in onze dorpen wordt 80 jaar?

In onze dorpen zetten wij al jaren de mensen die 80 jaar 
en ouder worden in het zonnetje. We brengen ze graag 
een bloemetje rond hun verjaardag. Vroeger kregen we 
lijsten van de gemeenten, waarop stond welke en wanneer 
inwoners deze prachtige leeftijd bereikte. Dat is i.v.m. de 
privacy al jaren niet meer zo. 

Om de lijst 80-plussers aan te vullen, ontvangen we graag 
jullie input. Weet je iemand die dit jaar of komende jaren 
80 jaar (of ouder) wordt, laat het ons alsjeblieft weten, 
dan kunnen wij hen verrassen met een bloemetje!

Je kunt ons bereiken op het telefoonnummer of mailadres 
van Veur Mekoar; 06 36 36 8003, veurmekoar@t-waar.nl 
of veurmekoar@nieuw-scheemda.nl

Heb je om wat voor reden ergens tijdelijk hulp bij nodig, 
onze hulplijn staat ook in tijden van de lockdown voor je 
open. Kunnen we je ergens bij helpen, bel of mail ons op 
bovenstaand nummer of mailadres! Er zijn verschillende 
vrijwilligers die je graag helpen.

‘Veur mekoar’ wens iedereen veel gezondheid en 
saamhorigheid toe.
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verkiezingen nieuw Scheemda & ‘t waar >
Politieke Partij

VVD
PVV (Partij voor de Vrijheid)
CDA
D66
GROENLINKS
SP (Socialistische Partij)
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
ChristenUnie
Partij voor de Dieren
50PLUS
SGP
DENK
Forum voor Democratie
BIJ1
JA21
CODE ORANJE
Volt
NIDA
Piratenpartij
LP (Libertaire Partij)
JONG
Splinter
Boer Burger Beweging
NLBeter
Lijst Henk Krol
OPRECHT
JEZUS LEEFT
Trots op Nederland
U-Buntu Connected Front
DE FEESTPARTIJ
Vrij en Sociaal Nederland
Totaal geldige stemmen
Blanco
Ongeldig
Totaal 

Leeuwenborg

37
36
29
17
13
52
23
4
18
5
0
0
28
2
3
2
6
0
3
0
0
0
5
0
1
0
0
4
0
0
0
288
2
0
290

Oldambt

3.843
3.736
1.750
2.110
719
3.078
2.532
838
784
271
108
31
1.503
28
365
82
204
11
46
7
23
60
377
30
22
13
8
64
1
25
4
22.673
49
37
22.759

Oud papier inzameling >
Door Hendrik Eerkens

Tijdens de laatste rondes is geconstateerd 
dat er, behalve oud papier en karton, in 
enkele containers ander materiaal zat, zoals 
piepschuim en flessen. Hier zijn ze niet voor 
bedoeld! Deze worden dus niet geleegd!

Ten slotte, de container graag met de handvaten naar de 
weg zetten, dit is voor de ophalers wel zo prettig.

collecte hartstichting >
Door Antje van der Linde

In de week van 11 t/m 17 april is de huis aan huis collecte 
voor de Hartstichting. We hopen dat je ook dit jaar weer in 
je buidel tast en onze collectanten blij maakt met een gift.

Namens de Hartstichting 
Afd. Nieuw Scheemda & 
’t Waar

Vrouwen van Nu >
Door Astrid Pauw & Greetje Schipma

Beste leden en vrouwen uit onze dorpen,

Helaas, helaas …. het is nog niet mogelijk om bij elkaar te 
komen voor bijeenkomsten. Van diverse kanten horen wij 
dat dit zo gemist wordt. We hebben natuurlijk de berichten 
via de mail en de appgroep, het voorjaarsboeket etc. Maar 
dat is niet hetzelfde als elkaar ontmoeten. Houd de moed 
erin, want als de vaccinaties ook hier gaan plaatsvinden 
dan kunnen we elkaar weer ontmoeten als groep.

Op de achtergrond blijven we als bestuur bezig met de 
organisatie en met een aangepast programma voor het 
najaar. En dan genieten we vast weer net zoals in september 
2020. Wat was het toen fijn om als groep elkaar weer te 
zien en te spreken.

Gelukkig is het nu voorjaar, een tijd om te genieten van 
alles wat er om ons heen in de natuur gebeurt. Ga er op 
uit! Wandel of fiets! Of zit gewoon lekker buiten. Misschien 
is er iemand die je weer even op weg kunt helpen met 
een klusje. En wie weet tref je zomaar iemand voor een 
gesprek. Sta ervoor open en laat je verrassen.

info: vvnunieuwscheemdatwaar@gmail.com
openstelling kerk >
Door Dirkje Haan & Greetje Schipma

Vorig jaar hebben we de kerk opengesteld omdat het 
een stempelpost was van de Oostelijke wandelroute van 
’t Pronkjewailpad. Uit de geschreven reacties is gebleken 
dat de kerk niet alleen bezocht is door wandelaars, maar 
ook door bezoekers en gasten uit de omgeving. Vooral de 
rust en de stilte die er is, werd erg gewaardeerd. En dat 
we trots moeten zijn op zo’n prachtig cultuurhistorisch 
monument in ons dorp.

Daarom is er besloten om de kerk weer dagelijks open te 
stellen van 9.00 uur tot 18.00 uur. Op de deur en in de kerk 
hangen en liggen de algemene (desinfectie) voorschriften.
De waterkraan buiten de kerk blijft gezien de huidige 
maatregelen nog steeds afgesloten.

Voor alles geldt: zodra de maatregelen versoepeld worden, 
zal dat ook in en om de kerk worden aangepast.
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opruimdag >
Door Aletta Buiskool

Op 20 maart hebben we weer een ouderwetse opruimdag 
gehouden. Het was nog even spannend of het allemaal wel 
door zou gaan… Vorig jaar was immers afgelast i.v.m. alle 
Coronaperikelen. Gelukkig is er mail en Facebook, zodat 
we toch met negen vrouwen en mannen sterk om 10.00 
uur konden aantreden.

Uiteraard werd nog even in herinnering geroepen dat we 
zo’n vijf jaar geleden begonnen met een enorme container, 
die zeker over de helft gevuld was. Nu kon het afval in 
twee Kliko’s, een paar platen uitgezonderd. Dus het gaat 
de goede kant op, ook al is elk blikje (verreweg het meest 
gevonden) er één te veel.

Dit jaar hebben we de volgende bijzondere vondsten 
gedaan die we zeker even moeten noemen, de eerste twee 
vooral in het kader van Pasen… 

• Een boek, ‘Speciaal voor jou’ 
over wat God voor mensen 
kan betekenen

• De foto die een ander 
groepje maakte van een 
gevonden kruis past hier 
natuurlijk bijzonder goed bij

• Veel blikjes, heel veel 
bierblikjes, Heineken staat 
onbetwist op nummer 1

• Ook vonden we bouwafval, 
de leek denkt eternietplaten, 
langs de kant van de weg.

Het is fijn te merken dat er relatief veel minder afval 
gevonden wordt langs de kant van de weg dan een paar 
jaar geleden. Dat is de positieve kant van dit verhaal. 
We stonden met z’n allen wel verbaasd van het feit dat 
er zoveel bierblikjes en ook lege wijnpakken uit het 
autoraampje worden gegooid. 

Behalve dat je denkt… Houd het binnen auto’s, er zijn dus 
blijkbaar mensen die bier of wijn drinken achter het stuur. 
Op zijn zachtst gezegd: zeer opmerkelijk!

Volgend jaar gaan we weer, hopelijk mag het dan met de 
traditionele soep en broodjes! Geert, Alex, Ben, Benno, 
Marjan, Greetje, Denies en Hilde… Dank!

persbericht windpark n33 >
Door Stichting Platform Tegenwind N33

27 maart 2021
Spannende week voor Tegenwind N33.

De komende week verwacht Tegenwind N33 de uitslag 
van haar herzieningsverzoek bij de Raad van State inzake 
de vergunningverlening van windpark N33. De zitting 
was op 17 februari 2021 en de door de Raad van State 
aangegeven termijn van de uitspraak bedraagt 6 weken 
dus de uitspraak wordt verwacht op 31 maart 2021.

Tegenwind N33 is van mening dat de totstandkoming van 
het windpark niet rechtmatig heeft plaatsgevonden en dat 
de gevolgen van de plaatsing in het dichtbevolkte gebied 
rond de N33 niet goed zijn onderzocht. Bovendien zo stelt 
Tegenwind N33 is in strijd gehandeld met internationale 
verdragen en Europese regelgeving.

De grote hoeveelheid klachten van overlast en 
gezondheidsproblemen van omwonenden in de wijde 
omgeving van het windpark baart Tegenwind N33 
grote zorgen. Dat deze zorgen terecht zijn blijkt uit de 
uitkomsten van het onderzoek naar laagfrequent geluid 
van de gezamenlijk betrokken gemeenten Veendam, 
Midden-Groningen en Oldambt.

Het gegeven dat de, verontrustende, uitkomst van het 
onderzoek reeds voor de jaarwisseling bekend is en het 
gegeven dat door de initiatiefnemers en de bouwers van 
de turbines geen oplossing wordt geboden voor de overlast 
is voor Tegenwind N33 niet acceptabel.

Tegenwind N33 is dan ook, samen met haar advocaat 
DOKK-advocaten, bezig met het voorbereiden van een 
handhavingsverzoek waarbij in eerste instantie zal worden 
geëist dat de turbines in de nachtelijke uren worden 
stilgezet.

Tegenwind N33 zoekt hierbij aansluiting bij betrokken 
belangenbehartigers voor de omwonenden van het 
windpark zoals de dorpsadviesraden in het gebied waarvan 
de bewoners zijn getroffen door de gevolgen van het 
windpark N33.

Door het ontbreken van een door de overheid ingesteld 
meldpunt voor overlast van het windpark N33, worden 
omwonenden die overlast ondervinden van het windpark 
N33, gevraagd de overlast te melden bij het meldpunt 
van de Dorpsraadcoöperatie Meeden. Mail adres: 
overlastwindparkn33@drcmeeden.nl

Tegenwind N33 is ervan overtuigd dat zij de stilstand van 
de turbines in de nachtelijke uren zal kunnen afdwingen 
bij de rechter.

Voor informatie, 
Dhr. P. Muntendam,
Bestuurslid stichting Platform Tegenwind N33
Mobiel: 06 29223973



pagina 5 april 2021

Corona meroakels deel 6 >
Door Christina Koning

“Want elk en ain het t veurjoar in de kop
De klaaier worden op t wasrik hongen
En guster het n liester zongen
Want elk en ain het t veurjoar in de kop”

Guster heurde k nait allenneg n liester zingen. Mor ik 
heurde ook Ede Stoal zingen. t Laidje zulf is al stafold. 
Mor t blift n schier laid. Ook in distied. n Laid dat n haile 
boele herrinnerns inhet. In mien beleven. Elk en ain het 
t veurjoar in de kop. En as dat din zo was, din haar mien 
Opoe Moeke (mien moekes moeke) as ain van d’eersten t 
veurjoar in de kop. En t schonen. Vanzulf. Dat heurde der 
gewoon bie. 

Ook zai hong klaaier op t wasrik. En vlak doarveur haar 
ze aal dij klaaier deur de wringer hoald. Van opa’s laange 
onderboksem tot aan zien stuutsiekoorn overjaze aan 
tou. t Hong apmoal op t zulfde wasrikje. In tied dat Opoe 
der ook nog ais n poar loakens ophong, din was t wasrik 
nait meer of minder as onze tìnde, doar wie ons mooi 
verkroepen konden. Wie waren as klainkinder in dij tied 
de Koning te riek. Omreden wie haren in toene van Opoe 
Moeke en Opa Moos, aan de Noorderstroat in Noordbrouk 
bie de molen van Begeman,n bult plezaaier.  

Noast t wasrik ston der ook voak n ol bok in de wege, 
dij aingoal bulkde. En n olle VW-buske in d’hörn. t Gruin-
widde buske haar n grode stuur woar wie as kinder sikkom 
aan hongen. Banden zaten der nait meer aan. Roamen 
zaten der nait meer in. t Leer op de banken was glad 
versleten. Mor dat kon ons as kinder niks schelen. 

En d’ol bok was aaltied woaraargens achterthoes. Dij lag 
aan kedde. n Kedde van n poar meter laank. En woar je ook 
keken, overaal gruiden wilde bloumen. En peerdmantjes 
en hiemen vlogen over en weer. As k t gevuil van dij tied 
nog n moal oproup din was dit wel n tied woar eerlieks woar 
ales meugelk was. n Tied woar elks tevreden en gelokkeg 
was. n Groot verschil mit de nouedoagse meroakels. 
Vrouger. Vrouger was beter. Of nait …

In het Nederlands:

“Want iedereen heeft het voorjaar in de bol
De kleding wordt op het wasrek gehangen
En gisteren heeft een lijster gezongen
Want iedereen heeft het voorjaar in de bol” 
(Ned. vertaling van een aantal regels van het Gronings liedje van Ede Staal)

Gisteren hoorde ik niet slechts een lijster zingen. Neen. 
Ik hoorde ook Ede Staal zingen. Het lied op zich is al 
eeuwenoud. Maar het blijft een mooi lied. Ook in deze tijd. 
Een lied dat een hoop herinneringen met zich brengt. In 
mijn beleving. Iedereen heeft het voorjaar in de bol. En 
als dat het geval was, dan had mijn oma (mijn moeders 
moeder) als een van de eerste mensen het voorjaar in 
haar bol. En de grote voorjaarsschoonmaak. Uiteraard. 
Dat hoorde er nu eenmaal bij.

Ook zij hing kleding op het wasrek. En voordat zij de 
kleding op het wasrek hing, had ze de kleding door de 
wringer gehaald. Van opa’s lange onderbroek tot aan zijn 
corduroy overjas aan toe. Het hing allemaal op hetzelfde 
wasrek. Terwijl mijn oma ook nog een paar lakens aan het 
wasrek hing, dan was het wasrek niets meer of minder 
dan onze tent, waarin we ons dan konden verstoppen. 
Wij waren als kleinkinderen in die tijd de Koning te rijk. 
Want we hadden in de tuin van mijn opa en oma aan de 
Noorderstraat in Noorbroek, bij de molen van Begeman, 
een hele hoop plezier.

Naast het wasrek stond vaak een oude geit in de weg, die 
constant mekkerde. En een oude VW-bus in de hoek van 
de tuin. Het groen-witte busje bezat een groot stuur waar 
wij als kinderen bijna aan hingen. Het busje had geen 
banden meer. En ook geen ramen. Het leer op de banken 
was behoorlijk versleten. Maar dat interesseerde ons als 
kinderen niet. 

En de oude geit was altijd ergens in de tuin te vinden. 
Die lag aan een ketting. Een ketting van een paar meter 
lang. En waar je ook maar heenkeek, overal groeiden 
wilde bloemen. En libelles en wespen vlogen over en weer. 
Wanneer ik het gevoel van toen nog eens oproep, dan was 
dit echt wel een tijd waarin alles mogelijk was. Een tijd 
waarin iedereen tevreden en gelukkig was. Een immens 
verschil met de huidige toestand in de wereld. Vroeger. 
Vroeger was alles beter. Of niet …
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op de schaats naar termunten >
Door Tim Bouius

Zondag 14 februari verzamelde zich een grote groep 
schaatsers uit Nieuw Scheemda & ’t Waar en omstreken 
bij de steiger van Hendrik Eerkens om een leuke tocht 
richting Termunten te schaatsen. Het idee kwam van de 
jeugd in Nieuw Scheemda die immers elke zondag al te 
vinden was bij Vispaleis Westerhuis. 

Zodra er geschaatst kon worden op de Barlagenpolder 
kwam ook al snel het idee om zondag op de schaats richting 
Termunten te gaan. Omstreeks 12.00 uur verzamelde zich 
een mooie groep enthousiaste schaatsers om de tocht van 
13 km te overbruggen. De tocht begon op een redelijke 
ijslaag, maar bij Nieuwolda ging het al snel mis waarbij 
een schaatser onder de brug door het ijs zakte. Deze heeft 
helaas de tocht niet af kunnen maken. 

Eenmaal verder Nieuwolda binnen bleef er een schaatser 
steken in een wak en viel voorover op het ijs. Deze 
schaatser is er enkel en alleen met een kletspoot vanaf 
gekomen en kon de reis hervatten. Verder kwamen we 
langs een eendenwak en kwamen bij Café de Brug waar 
wij de weg over moesten steken. Tussen Café ‘De Brug’ 
en ‘Scheve Klap’ was het ijs niet optimaal. We moesten 
langs de zijkant aangezien daar nog een redelijke gladde 
ijslaag was. 

Eenmaal aangekomen bij de ‘Scheve Klap’ stond Erik 
Boven klaar met onze eerste stempel die op een bierviltje 
gezet werd. Vanaf hier was het alleen nog maar rechtdoor 
naar Termunten. Het ijs was op sommige plekken mooi en 
glad maar er zaten ook plekken tussen waar het hobbelig 
en zacht was. Bij aankomst in Termunten stond Erik Boven 
weer klaar met onze laatste stempel die op de andere kant 
van het bierviltje gezet werd en stonden er kannen met 
warme chocomelk en slagroom klaar. 

Na het vis eten besloot een handjevol schaatsers weer op 
de schaats terug te gaan. Deze kregen voor de terugweg 
nog een fles Berenburg mee van Vispaleis Westerhuis die 
tevens ook de kannen met warme chocomelk en slagroom 
verzorgde. Helaas moest één iemand het bij de eerste 
brug al opgeven en werd met de auto opgehaald. 

Op het laatste stukje naar ’t Waar werd een van de 
schaatsers middels een spanband voort getrokken omdat 
ook hij helaas niet verder kon. Eenmaal aangekomen 
in ’t Waar kijken we terug naar een hele mooie dag die 
sommige nog afgesloten hebben met een rondje op het 
Barlagenpolder.

wandelpaden in bos kerkwijk >
Door Benno Klapwijk

Wandelpad bezand
Afgelopen winter werd door heel wat dorpsgenoten door 
het bos gewandeld en zagen we een grote modderbende 
ontstaan op het pad vanaf de ingang Zijldieppad (zie foto). 
De Werkgroep Groen heeft Staatsbosbeheer gevraagd het 
wandelpad in zomer en winter begaanbaar te houden. Er 
waren al diverse meldingen geweest; na ons verzoek werd 
het pad netjes bezand (zie foto). Hulde aan SBB! Ook 
komen er nog (nieuwe) afsluitpalen en bordjes.

Maaien onderhoudspaden
We hebben ook afspraken gemaakt over het maaibeheer. 
Zo worden de onderhoudspaden rondom het bos soms wel 
en soms niet of maar gedeeltelijk gemaaid. We vonden 
dit niet duidelijk. Dit jaar zal SBB rondom zes maal 
gaan maaien; ook aan de noord- en westzijde. Voor de 
noordzijde is dat misschien wat veel, maar we zijn er 
blij mee! Op deze manier ontstaan er goed begaanbare 
alternatieve wandelrondjes in het bos zelf.

Sinusmaaien
Ook de vegetatieweide in het middendeel zal op ons 
verzoek anders worden gemaaid. De maaier zal de randen 
meer ‘slingerend’ maaien en het ‘maaipad’ kan elke keer 
wat anders van noord naar zuid lopen. Deze manier van 
maaien wordt ‘sinusmaaien’ genoemd. Doel hiervan is 
dat er meer variatie ontstaat in het aantal soorten wilde 
planten, die als voedsel dienen voor vlinders, bijen en 
andere dieren. Lees meer hierover op:
www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer.
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IMKE’S STYLE >
Door Imke Jacobs

Waar zal ik het nu over gaan hebben in deze NieuwSwaar. 
Hmm… 

Het is net weer Pasen geweest, wat gaat de tijd toch 
snel. De etalage was ook weer in paassferen, met zelfs 
een eigen gemaakte paashaas. Die heb ik vorig jaar met 
heel veel plezier gemaakt. Maar wat gaf dat nepbont een 
zooi zeg, het jeukte ook aan alle kanten... en toch had ik 
plezier. Ook om de eieren te maken, dat was gewoon lollig.

Qua kleding maken zit ik even op slot. Het lukt niet echt. 
Ik was bezig met een patroon en er was zelfs een filmpje 
hiervan op facebook, maar ik kreeg het niet voor elkaar. 
De jas bleef niet lekker zitten en zakte gewoon af, dat wil 
ik niet. 

Als een jas openhangt, moet hij wel op de schouders 
blijven hangen, en niet telkens afzakken, bah!. Ik ergerde 
me dus wezenloos, zodanig dat ik niet veel later balend 
de hele stapel maar aan de kant heb gegooid. Eerst maar 
eens wat anders.

Dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb al mijn patronen 
gesorteerd en in bakken gedaan. Alle herenpatronen in 
1 bak. Voor damespatronen had ik zelfs 5 bakken nodig, 
jassen, jurken, broeken, rokken, tops enz. ik heb veel 
verzameld door de jaren heen. En dan nog 2 bakken voor 
hoeden, tassen, kinderpatronen en accessoires. Totaal zit 
ik dus al op 8 bakken. 

In zo’n bak past zelfs 30 liter. Kun je nagaan hoeveel ik 
inmiddels heb. Maar dat is nog niet alles. Ik heb nog een 
aantal op mijn computer staan, hiervan vind ik het nu nog 
niet de moeite waard om ze al uit te draaien (kan ook nog 
als ik met dat patroon aan de gang ga). Voordat ik alles 
in bakken kon doen heb ik elk patroon in een bruine A4-
envelop gestopt. Nu zie ik allemaal bruine enveloppen in 

de bakken in plaats van de ratjetoe aan lijnen en kleuren, 
maakt het iets rustiger om te kijken naar al die bakken. 
Psst, de jas is al wel een beetje veranderd, maar is het nog 
niet helemaal, dus hij hangt gewoon op mijn mannequin, 
onaf. En ik ga bedenken wat ik er mee wil gaan doen.

Ook heb ik een geweldig idee gekregen dat ik de patronen 
allemaal in een database wil hebben, zodat ik makkelijker 
door mijn verzameling heen kan bladeren. Silly me… Ik 
ben braaf begonnen met Access afgelopen winter, een 
mooi winters klusje, dacht ik. Het lukte ook wel goed, 
maar... het klusje ligt inmiddels aan de kant. Helaas 
ontbreekt het mij aan inspiratie om dit gemaakt te krijgen, 
en waarvoor??? 

Juist ja, eerst maken en dan nog (al die ruim 500 patronen) 
voorzien van foto en omschrijving er in zetten. Pfff... Silly 
me… kan mijn tijd beter inzetten (lekker koken ofzo). En 
als er nou al zoiets was, dan scheelde me dat de helft aan 
tijd, maar helaas ben het nog niet tegengekomen. Hoe 
doen anderen dat???

Ondertussen is het al voorjaar en nog steeds hangt mijn 
winterjas op de mannequin. Inmiddels wel zover dat ik 
het redelijk naar wens heb aangepast en de voering heb 
geknipt. Nu nog in elkaar zetten, ruim op tijd voor de eerst 
volgende winter! ghighi. 

In elkaar zetten geldt ook voor de jurk en topjes die 
geknipt klaar liggen. En daar zullen vast nog wel een paar 
bijkomen, denk ik. Genoeg te doen dus.

Heb je vragen of ideeën, laat mij dat weten via:
instagram.com/achteroptwoar
facebook.com/achteroptwoar
www.achteroptwoar.nl
of via email imke@achteroptwoar.nl

Groetjes
Imke
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Christientjes blog >
Door Christina Koning

Jaloemotie!

Jaloers. Een beladen woord. Niet per se negatief, dit 
woord. Vind ik. Het woord zelf wordt door de Dikke van 
Dale als volgt omschreven: ‘andermans geluk, bezit, etc. 
benijdend’. En dat klopt wel. Zo ongeveer. Het woord 
is afgeleid van het Griekse woord zélos. Dat betekent 
‘ijver’. Daarvan is het Latijnse woord ‘zelosus’, is gelijk 
aan ‘ijverig’, afgeleid en dit is in het Frans jaloux en in 
het Engels jealous geworden. En de betekenis verklaart 
ook het Duitse woord ‘Eifersucht’. Ons woord jaloezie is 
uit het Frans overgenomen. En jaloezie. Is een gevoel. 
Een naar gevoel. Het veroorzaakt pijn door het geluk van 
anderen. En het is verbonden met ons menszijn. Het is een 
gemoedstoestand. Een emotie. Een uiterst lastige emotie. 
Een complexe emotie. 

Jaloers ben ik niet. Nooit geweest ook. Ik gun iedereen 
altijd het allerbeste. Meer nog dan ik mijzelf gun. Dat heb 
ik altijd al gehad. Een eigenschap waar ik eigenlijk best 
trots op ben. Nou ja. Eigenlijk mag ik niet liegen. Want. 
De emotie van het jaloers zijn kende ik niet. Tot voor kort. 
Die emotie kwam slechts in een luttel ogenblik opborrelen. 
Medio februari. Zo ineens. Vanuit het niets. Het overviel 
me. Compleet. Een alarmbel ging af. In mijn hoofd. De 
ervaring dat je een bedreiging denkt waar te nemen, die 
er eigenlijk niet is. Je brein gaat volledig met je op de loop. 
En uiteindelijk doe je dat zelf. Het is namelijk jouw eigen 
brein dat deze heftige emotie veroorzaakt. En daarom kun 
je er alleen zelf maar iets aan doen. Ermee dealen. 

Even ademhalen. En een zekere onmacht voelen. Die 
specifieke emotie voelen. Een emotie die mij tot op dat 
moment geheel onbekend was. En vanuit die ervaring 
maakte het mij verdrietig. Enigszins. Vervelend gevoel. 
Pijnlijk gevoel. Treurig gevoel. Moeilijk te verkroppen. Een 
gevoel om gauw los te laten. Toch haal ik ook hier weer het 
positieve uit. Het betekent namelijk dat je ontzettend veel 
van iemand houdt. Dus. Degene die het betreft, althans 
degene van wie jij vindt dat hij of zij de oorzaak is van jouw 
jaloezie, kan het zien als een enorm compliment. En zo 
moet ik het dan ook maar bekijken. Positief. Concluderend 
dat jaloezie onlosmakelijk is verbonden met liefde.

Jaloers zijn vloeit voort uit een zekere mate van 
onzekerheid. Is mijn lering. Van kort geleden. En is 
er sprake van een beetje angst. Dat ook. De angst om 
iemand te verliezen. Die kan groot zijn. Maar dan nog. Is 
angst eigenlijk de grootste vijand van je zelf. En daarmee 
wordt jaloezie een vijand. Zo je wilt een monster. Als je 
verder gaat in die emotie. Als je verder dan ver gaat in die 
emotie. Die emotie is in mijn visie een signaal. Een signaal 
om eens diep naar binnen te kijken. Diep in jezelf. Want 
jaloezie kan uitmonden in iets vervelends. In iets akeligs. 

Niet voor niets sprak Shakespeare over ‘het monster met 
de groene ogen’ in ‘zijn Othello’. Groen zien van jaloezie. 

Een uitdrukking die een ieder wel kent. En. Als dat gebeurt, 
dan ga je te ver. Te ver in deze emotie die uiteindelijk 
jezelf en anderen kan (doen) vernietigen. Doordat jaloezie 
kan uitmonden in frustratie. Hetgeen weer kan leiden tot 
boosheid. En vervolgens tot agressie. En dat is niet de 
bedoeling van het mens zijn. Leef en laat leven. Stop met 
concurreren. Stop met jezelf met een ander te vergelijken. 
Kijk eens meer naar je toe. In plaats van van je af. Het zal 
je zelfvertrouwen een enorme boost geven. Is mijn stellige 
overtuiging. 

Wees tevreden. Wees tevreden met jezelf. Wees tevreden 
met al hetgeen je hebt. En maak je niet druk om wat een 
ander wel heeft en jij niet hebt. Op welk gebied dan ook. 
Blijf dicht bij jezelf. Benijd jezelf. En niet de ander. Pas dan 
kun je deze vervelende emotie loslaten. Zoals je eigenlijk 
elke willekeurige emotie kunt loslaten. Controle. Over 
jezelf. Balans. In jezelf. Weten waar je zwakheden liggen 
en deze in alle opzichten onder controle houden. Het halve 
werk. En. De basis. Dus laat ik los. Dat kan ik. Dat heb 
ik geleerd. Loslaten. En terwijl ik mijn gevoel weer eens 
aan mijn Samsung Galaxy S20+ toevertrouw, start ik mijn 
auto. En maakt mijn autoradio contact. Met de spanning. 
Met mij. En met deze column. 

Wederom geen toeval. Besef ik. Het is voorjaar! En het 
weer wordt weer steeds mooier. Denk ik. Voel ik. Weet ik 
zeker. En dat wens ik iedereen. Een hele fijne voorjaar. 
Meezingend met het liedje dat schalt uit de radiospeakers 
in mijn auto. Onderweg naar mijn dierbaren (lees: mijn 
vader en moeder), die inmiddels ook Corona hebben 
overleefd. Gelukkig. Dus: ‘let it go, let it go.’

Don’t let them in, don’t let them see
Be the good girl you always have to be
Conceal, don’t feel, don’t let them know
Well, now they know

Let it go, let it go
Can’t hold it back anymore
Let it go, let it go
Turn away and slam the door
I don’t care what they’re going to say
Let the storm rage on
The cold never bothered me anyway
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dynamic tennis competitie >
Door Denies Margry

Inmiddels bestaan we alweer een jaar: de Dynamic 
Tennisclub. Er is een groepje dat op dinsdagavond speelt 
en ook een groepje dat op donderdagmiddag los gaat. Zelf 
ben ik vorig jaar september lid geworden, nadat ik een 
leuk artikel in NieuwSwaar had gelezen.

Ik had al zeker 25 jaar niet meer getennist, dus ik 
was nog wat onwennig. Maar gelukkig was ik niet de 
enige (sommigen hadden zelfs nog nooit een racket 
vastgehouden) en al doende leerden we en werden we 
steeds beter. Na een paar maanden ontstonden er echt al 
leuke rally’s en werden de wedstrijdjes ook spannend om 
naar te kijken.

Datzelfde gebeurde ook bij het andere groepje. Wij hoorden 
dat zij het ook steeds beter deden en er ontstonden 
geruchten over “effectballen” en “smashen”. Wij werden 
over en weer nieuwsgierig en langzaam ontstond het idee: 
Zou het niet leuk zijn om eens tegen elkaar te tennissen? 
De dinsdag- en de donderdagspelers samen? Dan kun je 
zien hoe ver iedereen gevorderd is en hebben we meteen 
een leuke dag.

Zo gezegd, zo gedaan. Er werd een datum geprikt, 
veranderd en definitief vastgelegd. Er werden koppels 
gevormd d.m.v. loting (neem de cijfers van het voetbal-
scorebord en een (hoge) hoed en voilà). Er werd een 
speelschema gemaakt, voorbereidingen voor catering 
werden in gang gezet en toen was het zover. Op zaterdag 22 

februari werd er een heuse Dinsdag-tegen-de-Donderdag-
Competitie gespeeld.

En wat werd het een leuke dag! Om 10.00 uur begonnen we 
met koffie en daarna waren de eerste twee koppels aan de 
beurt, aangemoedigd door het publiek/(mede)spelers die 
de banken naast het veld hadden ingenomen. Het begon 
heel fanatiek en geconcentreerd en er werd heel sportief 
gespeeld. Tegen twaalf uur, toen de magen begonnen te 
knorren, stond de lunch klaar en werden we getrakteerd 
op heerlijke mosterdsoep met lekkere broodjes.

Daarna werd het speelschema weer opgepakt. Maar eerlijk 
gezegd hadden sommigen van ons (waaronder ikzelf) toen 
toch wat last van een after-lunch-dipje. (Of waren het toch 
de “aardstralen” die toen opeens opspeelden…?)

Wij speelden vol goede moed door en het werd nog een 
spannende finale die uiteindelijk werd gewonnen door 
Peter & Gerrit: Gefeliciteerd! Tijdens de gezellige nazit (we 
aten alle restanten van de catering op) was iedereen het 
er over eens: Dit is voor herhaling vatbaar. Volgend jaar 
weer.

Voor de volledigheid de eindstand:
1. Peter & Gerrit
2. Hilde & Adheera
3. Tjasso & Denies

Iedereen bedankt voor jullie inzet. Een woord van dank 
gaat naar de mensen die voor de catering hebben gezorgd.
En dan vooral naar Tineke die ondanks een blessure er 
toch maar voor zorgde dat alles weer op- en afgeruimd 
werd.
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INTERNETPERIKELEN DEEL 2 >
Door Patrick Jacobs

Dit jaar gaat in onze dorpen de schep van Glasdraad 
de grond in voor de aanleg van internet over glasvezel. 
Terwijl ik dit artikel schrijf is de exacte stardatum nog niet 
bekend bij mij, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen 
de werkzaamheden deze zomer gaan plaatsvinden. Zoals 
beloofd in de vorige editie van NieuwSwaar, schrijf ik deze 
keer een artikel over welk pakket je zou kunnen nemen als 
je straks bent aangesloten op glasvezel. Ik kan mij heel 
goed voorstellen dat er mensen zijn die door de bomen 
het bos niet meer zien, zeker gezien het grote aanbod in 
abonnementsvormen. 

Zoals bekend kunnen wij via de coaxkabel uit maar 
één aanbieder kiezen namelijk Ziggo voor internet, 
TV en telefoon. Dit heeft te maken met het feit dat het 

coaxnetwerk een ‘gesloten’ omgeving betreft waar geen 
andere aanbieders op terrecht kunnen (of mogen). Dit 
netwerk is enkel toegankelijk voor Ziggo. Via de oude 
bekende telefoonkabel (koper) bestaat een groter aanbod 
aan dienstverleners. Dit netwerk is meer ‘open’ en 
daardoor toegankelijk voor meerdere aanbieders.

Met de glasvezelkabel van Glasdraad komt er (volgens hun 
zeggen) een volledig ‘open’ netwerk te liggen waarover, 
in principe, iedere internetaanbieder zijn diensten mag 
gaan aanbieden. Hierin krijgen wij als gebruikers de 
meeste vrijheid in keuze van aanbod. Daarbij kent 
glasvezel ten opzichte van coax en koper nagenoeg 
geen snelheidsbeperkingen. Momenteel via glasvezel tot 
minstens 500 Mbit down-/upload in onze dorpen, tegenover 
maximaal 500 Mbit down en 40 Mbit up bij Ziggo en tot 
ongeveer 22 Mbit down en 3 Mbit up over de telefoonlijn 
binnen ons gebied.

Ik laat in dit artikel het internetten via de telefoonkabel 
even voor wat het is. Het mag duidelijk zijn dat we daar 
echt geen wonderen van hoeven te verwachten. Zeker niet 
voor het hedendaags internetten en HD TV kijken. Ook 
laat ik eventuele vergelijkingen tussen de aanbieders via 
glasvezel in het midden en richt mij in dit artikel op KPN 

via glas en Ziggo via de coaxkabel. De verschillen tussen 
de aanbieders op glas is (in mijn beleving) niet bijzonder 
groot te noemen.

“Maar wat voor abonement moet ik nou nemen?” hoor ik 
je zeggen. Daar kan ik je niet direct een gepast antwoord 
op geven, het is toch best wel een beetje maatwerk. In dit 
artikel behandel ik daarom de basispaketten van KPN en 
Ziggo ter vergelijking. Deze pakketten bieden internet, TV 
en telefonie in 1 pakket. Over het algemeen krijg je korting 
als je een compleet pakket afneemt. Dat is natuurlijk erg 
interessant voor ons spaarvarkentje.

Om een klein beetje een idee te krijgen welke snelheid 
je nodig zou hebben voor internetten, tv kijken en 
telefoneren heb ik hieronder een lijstje gemaakt om je 
alvast een beetje een idee te geven welk pakket voor jou 
geschikt zou kunnen zijn. Tot op heden bieden KPN en 
Ziggo internet aan met een maximale snelheid van 500 
Mbit/s.

• 50 Mbit, voor het internetten, een skype 
(video)gesprek voeren, emailen, zoeken 
op Google en interbankieren

• 100 Mbit, HD TV kijken, veel internetten, 
downloaden, streamen en online spelletjes 
spelen

• 200 Mbit, met meerdere toestellen HD 
TV kijken, gamen met gameconsoles en 
redelijk schikt voor thuiswerken

• 500 Mbit, perfect voor grote gezinnen 
met veel computers, meerdere TV’s op 4K 
HD kwaliteit, downloaden, streamen en 
perfect voor thuiswerken

Als eerste pakken we het kleinste pakket van Ziggo 
50 Mbit download en 5Mbit upload en van KPN met 50 
Mbit download en 50 Mbit upload, inclusief TV (zonder 
opnemen) en telefonie. Zowel bij Ziggo als KPN kost dat 
€54,50 per maand. 

Als tweede pakken we een pakket in het middengebied, 
inclusief TV (met opnemen) en telefonie. Bij Ziggo 250 
Mbit download en 25 Mbit upload, en bij KPN 200 Mbit 
download en 200 Mbit upload. Bij Ziggo betaal je dan 
€69,00 en bij KPN €66,99 (Voor 1 cent meer kun je bij KPN 
op twee tv’s kijken en opnemen tegenover 1 TV bij Ziggo)

En dan het snelle werk van 500 Mbit. Bij Ziggo krijg je voor 
€ 89,50 per maand een snelheid van maximaal 500 Mbit 
download en 40 Mbit upload, kijk je via 1 TV inclusief de 
mogelijkheid tot opnemen en heb je de beschikking over 1 
telefoonnummer. Bij KPN krijg je dan 500 Mbit voor zovel 
download als upload  en daar betaal je dan per maand 
€71,99 voor je pakket inclusief TV en telefoon (ook hier 
heb je voor 1 cent meer de mogelijkheid via twee tv’s te 
kijken en op te nemen, voor elke TV extra (tot max 6) 
betaal je €5,00 inclusief opnemen).

Ik heb bij de pakketten niet gekeken naar het aanbod aan 
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Woningbouw >
Door Harm Eerkens

Het bouwen van extra huizen was in onze gemeente 
tot dusver niet mogelijk. Dit omdat Oldambt een 
krimpgemeente was. Een nogal negatieve insteek vind ik.

Je moet natuurlijk niet onbeheerst gaan bouwen, maar als 
je alles op slot zet dan komt hier ook niemand binnen. De 
bouwstop gold natuurlijk niet voor onze Blauwestad. Je 
paradepaard moet je natuurlijk wel koesteren. Maar nu ligt 
er een nieuw programma Wonen.

Deze notitie komt een jaar later dan gepland omdat de 
nieuwe bevolkingsprognoses een beter beeld laten zien. 
En nu zijn er dan eindelijk ook extra woningen mogelijk. 
Voor de hele gemeente 850 extra voor de komende 10 
jaar, de Blauwestad telt hier niet in mee.

Dit klinkt zeer goed. Maar er dienen ook 200 woningen te 
worden gesloopt. Als deze 200 ten koste gaan van de 850 
extra, dan wordt het aantal extra woningen wel minder 
extra. En is er dan ook voor Nieuw Scheemda en ’t Waar 
iets extra’s?

Ja, voor de zogenaamde woondorpen als Drieborg, Nieuw 
Beerta, Ganzedijk, Nieuw Scheemda en ’t Waar denkt 
men in totaal aan 20 woningen, maar ook 10 stuks om te 
slopen. Winschoten en Scheemda krijgen 720 woningen 
van de 850 extra woningen. 

Deze twee groten krijgen ook naar verhouding behoorlijk 
veel meer dan de overige plaatsen. Het recht van de 
sterksten zullen we maar zeggen. De aantallen zijn een 
indicatie, er kan enige verschuiving plaatsvinden want 
men geeft ook aan dat iedereen moet kunnen wonen in de 
plaats van de eigen voorkeur.

Ook iets wat goed klinkt. Maar voor de kleinere plaatsen 
zijn er wel extra voorwaarden, zo moet er onder andere 
sprake zijn van specifieke vraag. Dus naar verhouding 
krijgen de kleinere dorpen veel en veel minder toebedeeld 
en om dit te krijgen, is de drempel hoger dan bij de veel 
grotere plaatsen.  Voor de huurwoningen geldt dit nog 
sterker.

Want... volgens het woonprogramma kunnen extra 
huurwoningen alleen in Winschoten en Scheemda worden 
gerealiseerd aangezien hier de beschikbaarheid van 
voorzieningen het grootst is. Dat huurders moeten wonen 
in plaatsen met veel voorzieningen en bezitters eigen 
woningen niet, is iets wat ik niet begrijp. Maar ja, dat 
probleem heb ik wel vaker met onze overheid.

Iets wat ik ook niet begrijp, is dat men zegt dat dat er in 
de gemeente Oldambt relatief veel betaalbare woningen 
zijn. Waar staan deze dan? Zeker de jongeren maken 
op dit moment op de woningmarkt geen enkele kans. Ik 
zou zeggen; “gemeente kom even langs en vertel onze 
jongeren waar men in Nieuw Scheemda of ’t Waar een 
betaalbaar huis kan scoren”.

Per saldo een positief uitgangspunt maar met heel veel 
kanttekeningen. Of het ook nog iets tastbaars voor Nieuw 
Scheemda en ’t Waar oplevert, is de vraag.

Dat de gemeente hun bouwkavel aan de Hamrikkerweg 
88-90 na drie jaar nog steeds niet heeft willen verkopen, is 
geen goed voorteken. Maar misschien ben ik na jarenlange 
ervaring met de gemeente te pessimistisch geworden.

TV zenders. Ziggo levert bijvoorbeeld via hun netwerk ook 
alle lokale zenders (zoals bijvoorbeeld TV-Oost en Omroep 
Brabant), bij de aanbieders via glasvezel kun je meestal 
niet alle lokale zenders ontvangen. Mocht je toch echt alle 
lokale omroepen willen kijken, of de lokale omroep van 
jou voorkeur, dan kun je ook besluiten om alleen internet 
en telefoon af te nemen bij bijvoorbeeld KPN en je TV Bij 
Ziggo.

TV via kpn over glas kost je per maand €14,99 inclusief 
opnemen. Bij Ziggo hebben ze vanaf €19,95 per maand 
Digitale kabel TV. Voor elk extra TV-toestel betaal je €2,00 
extra. Je TV(‘s) dient dan wel te beschikken over een 
DVB-C tuner en of een CI+ module, dat over het algemeen 
aanwezig is in de meeste nieuwe toestellen. De oude 
manier van TV en radio via kabel, op de analoge wijze, 
wordt momenteel door Ziggo gefaseerd uitgeschakeld en 
is (binnenkort) niet meer beschikbaar.

Je bent als de glasvezel aangeloten wordt natuurlijk niet 
verplicht om alles bij één aanbieder en over één lijn te 
laten verlopen. Je kunt bijvoorbeeld je TV blijven afnemen 
via coax bij Ziggo, de telefoon via de telefoonkabel en 
je internet via glasvezel bij de aanbieder van jou keuze. 
Ook kun je meerdere combinaties maken van bijvoorbeeld 
internet via glas en coax (en eventueel via de telefoonkabel) 
om zo min mogelijk ‘downtime’ (internetstoring red.) te 
hebben. Maar het spreekt voor zich dat je dan maandelijks 
wel meer ‘spek van het varken’ moet halen.

Mocht je na het lezen van dit artikel nog vragen hebben of 
een advies willen over de vele mogelijkheden? stuur mij 
dan een email naar patrick@achteroptwoar.nl, ik help je 
dan graag verder met het zoeken naar de best passende 
oplossing en/of keuze.



pagina 12 april 2021

herplant dorpsbosjes >
Door Benno Klapwijk

Bij de ruilverkaveling eind vorige eeuw werden 
‘overhoekjes’ landbouwgrond vaak ingeplant met een 
monocultuur van populieren of essen. De verspreid liggende 
bos- en natuurterreinen werden in beheer gegeven bij 
natuurbeherende instanties, zoals Staatsbosbeheer (SBB).  
In Oost-Groningen heeft SBB in totaal zo’n 4.000 hectare 
bos- en natuurgebied in beheer. Zie bijgaande kaart.

Essentaksterfte
Enkele jaren geleden bleken ineens veel essenbomen 
in Nederland ernstig ziek. De ‘essentaksterfte’ beleefde 
rond 2018 zijn hoogtepunt; zo ook in Nieuw Scheemda 
en ’t Waar. SBB kapte vrijwel alle essen uit de bosjes. De 
ziekte ontstaat door een schimmel die via blad, takken en 
schors de sapstroom van de boom stillegt, waardoor de 
bomen onvermijdelijk sterven. In onze omgeving zie je 
nog steeds essen afsterven en plotseling omwaaien. Dit is 
ook het grootste risico langs wegen en in woongebieden. 
Meer informatie over de essentaksterfte vind je op internet 
onder de trefwoorden ‘essentaksterfte’ en ‘wur’.

Herplant
De rigoureuze kap van de essen - eind 2018 - was zo 
ingrijpend omdat veel bosjes oorspronkelijk als essenbos 
waren geplant. Gelukkig groeiden in de bosjes ook al wat 
andere boomsoorten, maar zo’n 70% bestond uit essen. 
Kort na de houtkap vroeg Werkgroep Groen/Dorpsbelangen 
aan SBB om herstel van de bosjes. In 2019/2020 werden 
de eerste bosjes herplant en bij het voetbalveld gebeurde 
dat afgelopen winter (2020/2021).

Fauna
Het dode hout van de essen kan gelukkig geen kwaad bij 
het verspreiden van de schimmel. SBB besloot dan ook 
losse en langgerekte ‘houtstapels’ in het bos te laten liggen 
als leefgebied voor insecten en andere dieren. Rondom 
nieuw geplante boompjes werd plastic boombescherming 

aangebracht tegen vraat door reeën. Wij waren niet zo 
gecharmeerd van deze ‘blauwe omhulsels’ en vroegen 
ons af of dit niet anders had gekund; helaas blijven de 
omhulsels minimaal drie jaar staan om de jonge bomen te 
beschermen.

Van essenbos naar gemengd bos
Op ons verzoek werden diverse inheemse boom- en 
struiksoorten terug geplant zodat het bos ook beter 
bestand is tegen toekomstige ziekten en plagen. Na de 
kap waren restanten ‘bos’ trouwens al aan het eigen 
herstel begonnen; bij voldoende licht en vocht op de 
bosbodem ontkiemen zaden vaak vanzelf! En ook vogels 
en zoogdieren helpen mee met het verspreiden van zaden 
(van elders). Zo ontstaat langzaam maar zeker een 
gevarieerder bos. Dit komt de rijkdom aan flora en fauna 
alleen maar ten goede.

Ideeën, wensen of meedoen?
We willen graag nog wat vrucht- of notenbomen in het 
bos, bv. aan de noordkant van de grasweide in bosje 
Kerkwijk. Heb jij andere ideeën, vragen of opmerkingen? 
Of wil je helpen als vrijwilliger een klus te klaren? Laat 
het ons weten! Werkgroep Groen bespreekt het met de 
boswachters.

Reacties kun je sturen naar: secretaris@nieuw-scheemda.
nl of secretaris@t-waar.nl t.a.v. Werkgroep Groen.

Zaterdag 6 november 2021 willen wij meedoen met de 
Landelijke Natuurwerkdag.


