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voorwoord >
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colofon >

Door Aletta Buiskool

Kopij aanleveren: vóór 15 januari 2022

Dit is alweer de laatste NieuwSwaar van dit jaar. In dit
nummer is er onder andere aandacht voor de nieuwe kast
voor onze AED (met dank aan de gemeente).

De kopij kun je mailen naar: dorpskrant@t-waar.nl
of dorpskrant@nieuw-scheemda.nl

Ook vind je een uitnodiging voor de bijeenkomst in de
Leeuwenborg op 12 november om mee te praten over
de toekomst van onze dorpen onder het genot van een
lekkere maaltijd. Meld je dus aan!
Ennn… we gaan weer kerst vieren in ons kerkje. Wat fijn
dat we elkaar allemaal weer kunnen ontmoeten. We hopen
dat dit vooral zo blijft en we wensen iedereen alvast een
hele fijne kerst en een heel gelukkig nieuwjaar!

vernieuwde dorpswebsite online >
Door Patrick Jacobs

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 voor
stukken in te korten.
Redactie: Aletta Buiskool, Marjan Jutting, Patrick Jacobs, Imke
Jacobs en Christina Koning
Vormgeving: achteroptwoar.nl
Voor geïnteresseerden buiten het verspreidingsgebied bieden
wij de mogelijkheid om voor 10 euro per jaar lid te worden.
Hiervoor ontvang je vijf keer per jaar een krant. Deze wordt bij
je thuis bezorgd. Stuur een mail met je adresgegevens naar:
dorpskrant@nieuw-scheemda.nl of dorpskrant@t-waar.nl

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

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

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

De afgelopen maanden is er gewerkt aan de website van
de dorpen Nieuw Scheemda & ‘t Waar. De oude website
voldeed niet voldoende meer aan de eisen die vandaag de
dag gesteld worden.
Vooral op de achtergond is veel werk verzet in onder
andere de (technische) werking en beveiliging. De website
is nu ook geschikt gemaakt voor gebruik op de tablet en je
smartphone, zo blijf je nog beter op de hoogte van nieuws
en activiteiten in onze dorpen. Bezoek onze website op
www.nieuw-scheemda.nl of www.t-waar.nl
Mocht je op de website nog informatie tegenkomen die
niet meer up-to-date is, mis je bijvoorbeeld een pagina, of
heb jij een nieuwsbericht? E-mail dan naar:
webmaster@t-waar.nl of ga naar tinyurl.com/43bw942m
Laten we met z’n allen er een mooie en actieve website
van maken.

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

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

website >
Meer informatie en achtergrond over onze dorpen vind je op
onze websites:
www.nieuw-scheemda.nl en www.t-waar.nl
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van de vergadertafel >

uitnodiging dorpsvisie, 12 november >

Door Dorpsbelangen

Door Dorpsbelangen

In de vergadering van Dorpsbelangen hebben we
afgesproken dat na elke bestuursvergadering een korte
samenvatting van hetgeen is besproken in NieuwSwaar
komt.

Op 12 november 2021 organiseert Dorpsbelangen weer
een bijeenkomst in de Leeuwenborg over onze Dorpsvisie.
We gaan onder het genot van een maaltijd discussiëren
over waar we staan, wat we graag verbeterd willen zien en
hoe we het met z’n allen gaan aanpakken.

Onderwerpen die in de laatste vergadering van 7 september
aan bod zijn geweest.
Alternatieve vormen van wonen

De commissie Mooi Wonen is op zoek naar alternatieve
vormen van wonen. Voor jonge mensen is een huis
kopen op dit moment bijna onmogelijk door de hoge
prijzen. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld Tiny Houses,
containerwoningen of woonboten in het Termunterzijldiep.
De gemeente wil graag plannen maken met de commissie.
Afgesproken wordt om een vragenlijst te maken voor
de dorpsgenoten in hoeverre er belangstelling is. De
vragenlijst komt in NieuwSwaar.
Busroute via ‘t Waar en Nieuw Scheemda i.p.v. Gereweg

Dorpsbelangen wil bus 119 graag weer door onze dorpen
laten rijden. Er komt een gesprek met gemeente en OVbureau hierover.
Fietspad langs Termunterzijldiep en voorzieningen fietsers

Samen met omliggende dorpen wil Dorpsbelangen graag
een plan maken voor een goed fietspadennet. De gemeente
reageert positief.
Melding en afhandeling grijs & groen; hekwerk Hoofdweg
West 15, begroeiing over trottoir, overhangende takken
Oude Diepje, scheefstaande toegangsbord ’t Waar.

Dorpsbelangen vindt het belangrijk dat een MOR goed
wordt afgehandeld. Dat is helaas niet zo. Het is belangrijk
dat gemeente contact opneemt met de MORRER om
te kijken of het klopt wat er gedaan moet worden.
Vervolgens komt de uitvoering. Dorpsbelangen wil graag
dat er gecontroleerd wordt of de buitendienst en beheer en
realisatie zaken ook inderdaad echt hebben afgehandeld.
Voorstel herplant bomen 2021
Herstelplan Hamrikkerweg

De plannen liggen bij de gemeente. De essen gaan we in
de toekomst waarschijnlijk niet behouden. De groenclub
wil deze plannen graag met de inwoners op 12 november
bespreken.
Staatsbosbeheer maait vanaf volgend jaar het stukje aan
de rand van het dorp (pad) wel. Het stuk stond niet op de
beheerkaart.
AED

De AED wordt bij de deur van de kantine van de Oldambtster
Boys geplaatst.

Je kunt je aansluiten bij de volgende groepen.
• Groen in en om onze dorpen
• (Alternatieve vormen van) Wonen
• Fietspad (EDR)
• Digitale snelweg
• Opknappen kerkhof
• ECO/energiecoöperatie
• MORREN
• Dorpstuin/Moestuin
Wanneer: 12 november 2021
Waar: De Leeuwenborg (Pastorieweg 14 Nieuw Scheemda)
Inloop: 17.30 uur
Serveren van de maaltijd: 18.00 uur
Eindtijd: 21.00 uur
I.v.m. de huidige coronaregels wordt de QR code van jou
verwacht. Natuurlijk geldt ook als je klachten hebt zoals
hoesten, niezen en koorts dan moet je thuisblijven. Meld je
in dat geval wel even af!

AANMELDINGSFORMULIER voor alle dorpsbewoners
Naam: ………………………
Tel: ……………………………
Komt graag met in totaal … persoon/personen
op 12 november naar de Leeuwenborg.
… Vegetarisch
… Niet vegetarisch
Het kan zijn dat je niet in de gelegenheid bent om deze avond
bij te wonen. We willen alle dorpelingen de gelegenheid
geven zijn/haar ideeën betreffende de onderwerpen van
deze avond te melden. Deze zullen worden meegenomen
op 12 november zonder vermelding van de naam van de
inzender.
Mail deze informatie naar:
secretaris@nieuw-scheemda.nl of of secretaris@t-waar.nl
of doe het formulier in de brievenbus, Hamrikkerweg 94.
Of via internet tinyurl.com/26t96fh2
Nog geen lid van Dorpsbelangen? Meld je dan aan bij:
secretaris@nieuw-scheemda.nl of secretaris@t-waar.nl
Het lidmaatschap is gratis.
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Nieuwe plek voor de nieuwe aed-kast >

alternatieve vormen van wonen >

Door Harm Eerkens

Door Commissie Mooi Wonen

Jaren geleden heeft de gemeente het MFC-gebouw voorzien
van een AED. De AED was in het gebouw en de AED was
het grootste deel van de dag niet direct bereikbaar. In
2015 hebben Vereniging Dorpsbelangen en Stichting
Beheer MFC daarom besloten de AED te verplaatsen naar
de weg bij de voetbalkantine waar het zichtbaar en altijd
bereikbaar was. Dit is natuurlijk gebeurd met instemming
van de gemeente als eigenaar van deze AED.

De commissie Mooi Wonen wil graag weten of vanuit (oud-)
inwoners interesse bestaat voor betaalbare, alternatieve
woonvormen in Nieuw Scheemda/’t Waar. Het doel is om
er zelf in te gaan wonen.

Voor bescherming van
de AED is toen een AEDbuitenkast
aangeschaft
die beveiligd is met een
pincode. Maar de situatie
is nu dat de pincode soms
twee keer moet worden
ingevoerd om de kast te
openen. Dat is geen ideale
situatie bij noodgevallen.
Nu heeft de Hartstichting
in 2017 dankzij een
schenking van de Vriendenloterij gratis AED-buitenkasten
gekregen en deze werden via verloting weggegeven. Onze
AED-contactpersoon bij de gemeente (Roelfien Gernaat)
heeft hierop ingeschreven en acht AED-buitenkasten voor
de gemeente gewonnen.
De gemeente gaat deze AED-kasten gebruiken om zoveel
mogelijk AED’s constant bereikbaar te maken. Omdat
wij als een van de eersten de AED altijd bereikbaar
hebben gemaakt, krijgen we nu ook een van deze AEDbuitenkasten. We willen langs deze weg hiervoor onze
hartelijke dank uitspreken. De nieuwe AED-buitenkast zal
achter het entreehokje bij de kantine worden geplaatst.
Punt is dat plaatsing in de volle zon geen ideale plek is
voor een AED. De huidige AED-buitenkast heeft daarom
ook een ventilator die aanslaat als het te warm wordt.
De nieuwe kast heeft echter geen ventilator en wordt
daarom geplaatst op een schaduwrijke plek. We zullen er
natuurlijk voor zorgen dat aan de wegzijde duidelijk wordt
aangegeven waar de AED te vinden is.
Voor het kunnen inzetten van de AED is het natuurlijk ook
van belang dat er voldoende hulpverleners zijn. Volgend
jaar is het weer tijd voor een cursus. Mocht je hiervoor
belangstelling hebben, geef je dan op bij Harm Eerkens
via harm.eerkens@gmail.com of 06-44028748. Het kost
je niets want de cursus wordt betaald door Vereniging
Dorpsbelangen.
Vereniging Dorpsbelangen
Stichting Beheer MFC

Een huis kopen wordt ook in onze dorpen immers
steeds moeilijker, omdat de prijzen zo enorm stijgen.
We willen ons met serieuze belangstellenden graag
inzetten om bijvoorbeeld tiny houses, woonboten of
zeecontainerwoningen mogelijk te maken.
Elders in de krant heb je kunnen lezen dat ook de
gemeente hierover graag wil meedenken. Het lijkt ons
goed om gezamenlijk naar de mogelijkheden te kijken.
Samen kunnen we veel meer dan één!
Ook willen we graag weten of er mensen in de dorpen zijn
die (een deel van) hun perceel willen verhuren/verkopen
om anderen de mogelijkheid te geven om een (tijdelijke)
woning neer te zetten.
Belangstelling?
Vul onderstaand formulier in en mail het naar:
a.buiskool@alfa-college.nl
of via internet tinyurl.com/ysam34v7
Naam: …………………………
Adres: …………………………
Tel.nr.: …………………………
E-mailadres: ………………
•
•
•
•
•
•

Heeft serieuze plannen om in onze dorpen te blijven
wonen en is geïnteresseerd in het volgende.
Een tiny house
Een woonboot
Een zeecontainerwoning
Anders, nl. ………………………
Wil onderzoeken of het mogelijk is een deel van zijn/
haar perceel te verhuren/te verkopen om alternatieve
manieren van wonen mogelijk te maken.
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kerstviering in nieuw scheemda >

vrijwilligers gevraagd >

Door Geert en Dirkje Haan

Door Hendrik Eerkens

We zijn van plan om Eerste Kerstdag weer een kerstviering
te houden in de kerk van Nieuw Scheemda.

Zoals bekend wordt oud papier
opgehaald
door
vrijwilligers.
Op dit moment zijn er genoeg,
maar om een beetje speling
te hebben bij ziekte of andere
omstandigheden
moeten
er
eigenlijk een paar bij.

Het wordt weer een viering met verhaal, liederen,
gedichten, muziek en iets lekkers.
Natuurlijk is er ook een collecte ter bestrijding van de
onkosten en wat er over blijft gaat naar een goed doel en
wel: Stichting onbeperkt op de fiets in Haren.
Het huren van een aangepaste fiets om lekker mee te
toeren bleek in het noorden niet te kunnen.
Mensen met een beperking moesten het ver buiten de
provincie zoeken. Wijs geworden door ervaring besloten
Freerk de Boer en Maria Romp een stichting op te richten
en zo het mogelijk te maken om een fiets te huren. De
aanschaf van een fiets is € 10.000,-. De bedoeling is om
vijf fietsen aan te schaffen en die dan gaan te verhuren.
Wel zijn we verplicht om de Corona Check te doen of het
moet al vrijgegeven worden door de regering.
Maar desalniettemin maken we er een sfeervolle viering
van.
Komt allen komt allen. Komt allen. Komt allen
Voor meer informatie
Geert en Dirkje Haan
Hamrikkerweg 60
Nieuw Scheemda
Tel 0598-446497

openingstijden kerk nieuw scheemda >
Door Dirkje Haan en Greetje Schipma

De kerk is vanaf 1 november tot 1 april niet meer dagelijks
open. Wil je de kerk een keer bezoeken: activiteiten die er
plaatsvinden worden in NieuwSwaar of via andere wegen
bekend gemaakt. Of via dirkjehaan@hotmail.com

november 2021

De opbrengst van het oud papier is
50/50 voor de voetbalvereniging
en Vereniging Dorpsbelangen t.b.v. activiteiten.
Het is een keer per jaar op een zaterdagmorgen en
tijdsduur is ongeveer 2,5 uur.
Fysiek is het geen zwaar werk dus iedereen die goed ter
been is, kan dit doen.
Dus dames en heren voelen jullie je geroepen om hier een
steentje aan bij te dragen?
Meld je dan bij Hendrik Eerkens, h.eerkens@outlook.com

Begraafplaats kerk geen visitekaartje >
Door Egbert Bloem en Greetje Schipma

‘Begraafplaats bij de kerk is geen visitekaartje!’
Dit was een opmerking in het schrift in de kerk.
Van diverse bezoekers n.a.v. de openstelling van de kerk
en uit de omgeving kwamen de afgelopen tijd steeds meer
opmerkingen over de erbarmelijke staat van sommige
oude graven en het onkruid op graven.
Helaas mogen
de werknemers
van Afeer alleen
maar het terrein
bijhouden
en
niets aan de
graven doen. Ze
mogen dus ook
geen
onkruid
verwijderen.
Op de vraag wie
het onderhoud wel kan doen is een duidelijk antwoord: nl.
de familieleden dus de nabestaanden van de overledenen
die er begraven zijn.
Uit het gesprek met twee ambtenaren van de Gemeente
Oldambt blijkt dat binnen kaders het heel goed mogelijk
is om met een groep vrijwilligers aan de slag te gaan. We
willen zo het geheel in etappes aanpakken.
Een aantal dorpsbewoners dat heeft gereageerd op de
oproep van een aantal jaren geleden is al benaderd, maar
er zijn meer handen nodig.
Wie wil er nog meer meehelpen? Opgave kan bij:
secretaris@nieuw-scheemda.nl
In de bijeenkomst van 12 november is de begraafplaats
ook één van de onderwerpen, die ter tafel komt.
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boek, “Tussen ‘t Zieldaip en ‘t Grootmoar” > vrouwen van nu agenda >
Het boek over vier eeuwen leven
en werken in Nieuw Scheemda
en ‘t Waar is nog steeds te koop
en kost € 32,50. De voorraad
ligt bij de penningmeester
Greetje Schipma.
Aanschaffen
kan
via
een
briefje in de bus of per mail
gj.schipma@gmail.com
Adres: Hamrikkerweg 94 in
Nieuw Scheemda.

Door Astrid Pouw

Donderdag 18 november 2021

Kleine Kring bijeenkomst in Wagenborgen alleen voor
leden.
Donderdag 16 december 2021

Kerstdiner met de gerechten die de leden inbrengen met
een spannend moordspel in de Leeuwenborg.
Donderdag 13 januari 2022

eventually, 21 november >

We houden Nijjoarverziede met een fotokwis over onze
omgeving voor iedereen in de Leeuwenborg.

Door de Culturele Commissie

Woensdag 16 februari 2022

‘Eventually’
In het kerkje van Nieuw Scheemda
Zondag 21 november 2021 om 15.30 uur

De jaarvergadering en een lezing over kruiden door Jessica
Wagenaar in de Leeuwenborg.
Woensdag 13 maart 2022

Rozemarijn van de Wal vertelt ons over het leven van
Beatrix Potter in de Leeuwenborg.
Donderdag 14 april 2022

Annemiek Krol heeft voor ons een presentatie over
reddingshonden in de Leeuwenborg.
Kosten consumpties € 5,- Aanvang 20.00 uur
Secretariaat: voor vragen en aanmelden
vvnunieuwscheemdatwaar@gmail.com
Astrid Pouw, 06-40200754, astrid@deleeuwenborg.nl
De Culturele Commissie Nieuw Scheemda & ‘t Waar
nodigt je van harte uit voor dit bijzondere evenement
met: Jonathan Nagel, Contrabas & soundscape en Maria
Mavridou, Dans.
Een dansvoorstelling met livemuziek over het verloop van
controle tot overgave

‘Eventually’ gaat over de perceptie van tijd: de term
‘Eventually’ impliceert tijd die wordt geïnvesteerd in een
groot doel. Kom je uiteindelijk aan dan was het misschien
niet gemakkelijk om er te komen, het proces was vooral
belangrijk. De voorstelling gaat over streven, hopen en
dromen. Gevoelens van macht tot machteloosheid tekenen
het verloop van controle tot overgave.
Het duet van contrabassist Jonathan Nagel en danseres
Maria Mavridou met de lichtinstallatie van Ellen Knops
speelt in een ruimte die van alle kanten voorzien is van
luidsprekers. De voorstelling bouwt langzaam en geleidelijk
op uit minimalistische en herhalende bewegingen en
geluiden, over een boog van intieme kamermuzieknoten
tot gigantische versterkte klankwerelden. We nodigen je
uit om je onder te dompelen in de wereld van muziek en
schoonheid en met ons op avontuur te gaan ondanks alle
wereldlijke moeilijkheden.
Info: www.jonathannagel.de
Reserveren: ankie.grooten@ziggo.nl tel: 06-51472015
Kosten € 5,- incl. Nazit met koffie en koek (corona check)

oud ijzer >
Door Geert en Dirkje Haan

Zoals iedereen al wel weet, kun je oud ijzer inleveren op
de Hamrikkerweg 60, maar ons oud ijzerhok is verplaatst.
Eerst stond het hok aan de rechterkant van het huis, nu
aan de linkerkant.

We blijven inzamelen en het geld gaat naar goede doelen
zoals waterpompen in Zambia en steunen we stichtingen
die opkomen en onderdak bieden aan tienermoeders en
gezinnen met een licht verstandelijke beperking. Ook gaat
er geld naar de PKN in Scheemda en o.m.
Dus... blijf brengen.
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groene meewerkdag 4 september 2021 >

internetperikelen >

Door Denies Margry

Door Patrick Jacobs

Afgelopen voorjaar zijn er op diverse plaatsen verschillende
(fruit)bomen geplant. Aan het eind van de zomer werd het
tijd om ervoor te zorgen dat de paden in het bos bereikbaar
werden voor wandelaars en maaimachines.

In de vorige editie schreef ik dat ik een artikel had willen
schrijven over Glasdraad maar dat het mij niet gelukt was
het nog tijdig voor elkaar te krijgen totdat... ik eindelijk
antwoord kreeg vanuit Glasdraad om een afspraak
te maken voor een interview. Op de dag dat de vorige
NieuwSwaar verscheen, 8 september, kon ik dan eindelijk
mijn interview afnemen, dit verscheen een week later op
tinyurl.com/8k868szr

En dus trokken we op zaterdagochtend 4 september 2021
met een groepje van acht enthousiaste mensen het bos
in achter de kerk. Van Staatsbosbeheer hadden we een
mooie kar met gereedschap te leen en gewapend met
snoeischaar, zaag of takkenschaar gingen we aan de slag.

We verdeelden ons in twee groepen: De eerste groep ging
het ‘notenlaantje’ in om onder de walnoten te snoeien.
Zelf sloot ik me aan bij het clubje dat het wandelpad aan
de rand van het bos ging opschonen. We snoeiden alle
overhangende takken langs het pad weg en al snel lag
het pad zelf vol met afgeknipte takken. En omdat het plan
juist was om het pad weer bereikbaar te maken kreeg ik
instructie in het maken van zogenaamde ‘takkenrillen’
Hiervoor moest ik me eerst een weg banen door de struiken
en veel takken wegknippen om een lege plek in het bos
te maken. (Ik voelde me net een personage in een dicht
sprookjesbos!) Vervolgens werden alle takken het bos in
gesleept en leerde ik hoe je ze netjes in elkaar schuift tot
een mooie ‘ril’. Het is de bedoeling dat dit een plek wordt
waar allerlei dieren zich in kunnen verschuilen.
Tijdens de koffiepauze (Greetje zorgde voor koek en lekkere
dropjes) zag ik dat we al een heel eind opgeschoten waren:
Het wandelpad was al voor een groot deel begaanbaar en
ook onder de notenbomen was er nu veel meer licht: je
kon de bodem al zien. We gingen nog een uurtje aan het
werk om alles zo veel mogelijk af te maken en daarna was
het tijd om op te ruimen.
We konden trots zijn op het resultaat: De eerste helft van
het wandelpad was vrij, hier kan Staatsbosbeheer weer
doorheen met een maaimachine. En onder de notenbomen
is een mooie raapplek voor walnoten ontstaan. Ik verheug
me nu al op lekkere notencake straks!
Hopelijk kunnen we een volgende keer de andere twee
notenbomen én wat hazelaars onderhanden nemen. Maar
voor nu was het begin gemaakt.
Het enige waar we nu nog op moeten hopen is een goed
notenjaar.

Op maandag 18 oktober had ik mijn tweede interview
met de heer Betlem van Glasdraad over de voortgang
van de glasvezelaanleg. Het eerste wat hij vertelde was
dat Glasdraad enige hinder ondervindt in het gebied, alle
werkzaamheden zijn op dit moment ‘on hold’ gezet want...
Glasdraad zou het een en ander onderschat hebben en dat
zou een maand extra vertraging opleveren.
Zo zouden er de afgelopen maanden een groot aantal
adressen en aanmeldingen extra bij gekomen zijn, en dat
zou een enorm impact hebben op het ontwerp en de planning
van Glasdraad. De schouwingen door de aannemers
gaan voorlopig ook niet door, net als de reeds gemaakte
afspraken voor schouwen. Ook de bewonersavonden
worden verplaatst naar een later moment.
Het is niet zo dat er helemaal niets gebeurt, de boringen
voor de voedende route (de hoofdkabels) die onder het
spoor, de A7 en het Winschoter diep lopen gaan vooralsnog
wel gewoon door.
In de laatste week van oktober hoopt Glasdraad weer een
bouwbrief/nieuwsbrief te versturen met meer tekst en
uitleg dan ik nu heb kunnen schrijven. We wachten maar
weer geduldig af.
‘Bezig met synchroniseren, even geduld aub…’

het repair cafe gaat door! >
Door Sociaal Werk Oldambt

De afgelopen maanden heeft het Repair Café succesvol
proefgedraaid. Het aantal aanmeldingen voor reparaties
was boven onze verwachtingen. Vanaf de eerste middag
hebben we volop reparaties kunnen uitvoeren aan kapotte
lampen, kacheltjes, heggenscharen, koffiezetapparaten,
kleding en fotolijstjes.
We hebben gemerkt dat er behoefte is aan een plek waar
kapotte spullen worden gerepareerd. Daarom gaan we
door! We zijn elke eerste donderdagmiddag van de maand
geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur in de Boschpoort
aan het Boschplein 2 in Winschoten. De eerstvolgende
openingsmiddagen zijn: 4 november en 2 december.
Wilt u graag uw kapotte koffiezetapparaat, lamp,
broodrooster, meubeltje, kleding of iets anders weer
gerepareerd hebben, neem contact op met de Sociaal
Werk Oldambt. De reparaties vinden op afspraak plaats.
U kunt hen tijdens kantooruren bereiken op tel: 0597
421 833. Stuurt u liever een berichtje? Het e-mailadres is
info@sociaalwerkoldambt.nl
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christientjes column, Mas Pou >
Door Christina Koning

Niet elk restaurant heeft een Michelinster. In Nederland
zijn er in totaal 111 restaurants die een dergelijke ster of
meer bezitten. In mijn functie van secretaresse heb ik meer
dan eens een reservering gemaakt bij een Michelin-sterrestaurant. Waaronder bijvoorbeeld De Groene Lantaarn
in, toentertijd, Zuidwolde. Die reservering maakte ik voor
die mensen voor wie ik toen werkte. Niet voor mezelf.
Uiteraard. Ik ben nog nooit in een Michelin-ster-restaurant
geweest.
In onze vakantie, begin oktober, had mien laiverd een
verrassing voor mij. Hij had gereserveerd bij een Michelinster-restaurant. In Spanje. Palau-Sator. Zo’n half uurtje
van ons appartement verwijderd. En terwijl ik dit typ, schiet
mij opeens een ander ‘restaurant-verhaal’ te binnen. Zo’n
vijftig jaar geleden was het voor ons, het arbeidersvolk niet oneerbiedig bedoeld -, niet gebruikelijk om uit eten
te gaan. Daar was enerzijds geen geld voor en anderzijds
werd vastgehouden aan de Hollandse pot (vooraf soep,
hoofdgerecht: aardappels, groente en vlees en vervolgens
vla na). Mijn ouders eten nog steeds de Hollandse pot op
deze manier en in deze volgorde.
In 1975 werd er een Chinees restaurant in Muntendam
geopend. Dat hoorden wij van ‘ome Willem’. Die toentertijd
aan de overkant van ons huis in de Tuinbouwstraat te
Noordbroek woonde. Ome Willem was (wel)bespraakt en
(ver)bereisd. Hij adviseerde ons om ook een keer Chinees
te gaan eten. Wel. Mijn ouders volgden het advies op.
En zo reed ik op een zaterdagmiddag, ik was een jaar of
acht, met mijn vader naar ‘de Chinees’. Wij hadden geen
idee wat we moesten bestellen, maar die aardige Chinese
meneer in Muntendam hielp ons op weg: babi pangang,
foe yong hai, witte rijst en sambal bij. Nog een paar grote
plakken kroepoek en de boel was compleet. Alles ingepakt
in witte plastic bakken in een grote tevens witte plastic
zak. Vol goede moed togen wij huiswaarts.
Mijn moeder stalde alle plastic bakjes uit. Op het aanrecht.
Vol verwachting keken wij ernaar. Plotseling vroeg mijn
moeder zich af hoe je deze grote hoeveelheid voedsel nu
moest eten. Mijn vader en ook mijn zusje en ik hadden
geen idee. Mijn moeder was en is gelukkig nog steeds
een besluitvaardige vrouw. Zij vatte het idee op dat al
het voedsel in een grote pan moest worden gegoten en
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door elkaar geroerd. En zo geschiedde. Ik kan je vertellen
dat onze eerste ervaring met de Chinese keuken geen
positieve was. Het was niet te eten! Gelukkig weten we
(zo’n veertig jaar na dato) nu wel beter.

In de vakantie nam mijn schatje mij mee naar Platja d’Aro.
Een leuk dorpje aan zee. Even lekker uitwaaien. Zon, zee en
strand. Lekker shoppen. Over de boulevard. Erg gezellig.
En daarna lekker badderen en ons prepareren voor het
sjieke diner. Was zo benieuwd! Restaurant Mas Pou. Naast
de kerk die zich midden in het uiterst klein dorpje bevond.
Een kapitaal aan diverse merken auto’s kwam af- en
aanrijden (Bugatti, Mercedes, Jaguar, Porsche, etcetera).
Fijne tuin. Mooie omgeving. Schitterende ambiance. En
prachtig personeel. Broodjes vooraf. Water. Vino blanco.
Sangria. En als voorgerecht carpaccio van eendenborstfilet
met Parmezaanse kaas. Lekker hoor. So far so good. Het
hoofdgerecht dat mijn schatje koos: eendenborst. Zag er
feestelijk uit. Inclusief gebakken aardappeltjes en warme
groenten op het bord.
Mijn hoofdgerecht: kalfsvlees met een melange van
gebakken champignons en overige paddenstoelen. Heerlijk
(terwijl ik dacht: oké n grode hompe vlaais mor woar
blieven mien eerappels (ie waiten wel: dij gele dingen)
en waarme gruinten?). Enfin. Dessert Moscatel de casa,
walnootijs, slagroom en cappuccino. Het was een avond
om nooit te vergeten.
En na de vakantie? Dan zoeken we waarschijnlijk een
Chinees restaurant op. En ik beloof: ik zal het niet allemaal
door elkaar gooien.
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imkes style >
Door Imke Jacobs

Nummer 8 alweer, gaat toch wel lekker zo’n blog schrijven.
En voor de opletters onder ons, ja in de september editie
stond de 6e. Weliswaar zonder nummering, maar voor wie
meegeteld heeft de zesde. En wie nog blog nummer 7 wil
lezen nodig ik uit om op onze website achteroptwoar.nl te
gaan kijken naar imkes-style-7. Die heb ik vrijwel direct
nadat de vorige krant in de bus lag geschreven. En ik wilde
dat de buurtbewoners niet onthouden. Mijn belevenissen
tijdens het bakken van de ‘Nijswoarder Kouke’.
Dus deze ‘Nijswoarder Kouke’ is tijdens de pauze van het
concert uitgedeeld. Maar niet voordat Bianca ons naar het
middenpad had gehaald, om ons te bedanken en ons even
aan het woord te laten. Dus heeft Patrick kort verteld over
de kouke. Tijdens het smikkelen en smullen kregen we
complimentjes. Alle bezoekers hartelijk dank, ook voor de
vragen.
Er werd ook gevraagd of het recept in de krant zou komen.
Nee... ik plaats het recept niet in de krant, want ik wil dat
de kouke een beetje exclusief blijft, net zoals onze kleding.
Wel willen wij deze kouke maken op bestelling, lees
hiervoor imkes-style-7 op tinyurl.com/83j7kpve
En de eerste bestelling hebben we al weer binnen. De
Culturele Commissie kwam vragen of we de kouke willen
maken voor het courtisane optreden op 24 okt. Die gaan
we komende week maken.
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Patrick is bezig geweest met de etalage inrichten, ik heb
me bezig gehouden met het aankleden van de etalage
pop. Op de foto is het niet te zien, maar de etalage hangt
vol met (nep) spinnenwebben. Ghighighi… spooky…
De heksenhoed heb ik van stukken zeemleer gemaakt.
Alles met de hand, want onder de naaimachine door zag
ik niet zitten. De cape is van taft en een soort velours
gemaakt. Grote lappen en lekker snel klaar.
De jurk is van twee groene lappen velours de panne
gemaakt, met eigen bedacht patroon – van veel bochten
– om het maar ‘gemakkelijk’ te maken --- dus niet --- wat
een gepruts al die extra bochten, dat doe ik dus niet zo
snel weer.
De ketel die in het midden staat is onze gietijzeren Potjie,
de grote pan waar ik regelmatig potjiekos in maak. Een
soort stoofpot voor op de barbecue (of open vuur).
Nu ben ik alleen maar bezig met herstellen… nee het
aanpassen van kleding stukken die ik al even heb. Zoals
mijn ochtendjas daar heb ik een capuchon op gemaakt en
de tailleband iets verplaatst.
Van een jurk (was handvasting overslagjurk – nu
zomerochtendjas) de armsgaten iets wijder gemaakt,
kan ik er wat makkelijker inschuiven. Dat ook gedaan bij
een vest, dan zit het niet zo strak in mijn oksels. Meer
bewegingsvrijheid dus.
Van mijn gekochte joggingbroeken, tja ik koop toch ook
wel eens iets, de tailleband veranderd en het elastiek
vernieuwd. Moest wel… het elastiek zat vast gestikt in
de band, mafkezen. Slap geworden elastiek is daarom
moeilijk te vervangen, dus helemaal los en overnieuw –
pfff – maar nu zitten ze wel beter en in mijn “natuurlijke
taille” – dus iets hoger.
Hebben jullie dat ook? Dat gekocht kleding altijd te kort
is. Ik ben toch van een normale lengte maar van gekochte
blouses zijn altijd de mouwen te kort – dus ik koop ze niet
meer.
Probeerde het laatst toch weer met joggingbroeken, nope
- ook te kort - terugsturen deed ik niet want ik had ze
toch nodig en anderen zijn dan ook te kort. Dus dat heb ik
opgelost door de pijpen te verlengen. Was ik meteen die
knellende, strakke manchetten kwijt.
En ik ben bezig met een nieuw vest/jasje en er liggen nog
een paar overhemden voor Patrick geknipt klaar. Dus nog
genoeg te doen.
Groetjes
Imke Jacobs
Heb je opmerkingen of vragen, mail me op
imke@achteroptwoar.nl

En dan is het nu tijd voor Halloween (als de krant uitkomt
is het vast net geweest). Dat geldt met name voor onze
etalage. Wie al langs heeft gereden heeft het al gezien,
onze etalage is in spooky sferen… Wie nog niet in de buurt
is geweest... kom langs of zie foto.
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Busreis langs windmolenparken >

foto’s van vroeger >

Door Peter Meijer

Door Christina Koning

Op initiatief van Anthon Meijssen, (voorzitter stichting
Oldambt windmolen vrij )
vertrok op woensdag 13
oktober een bus met zo’n 30 genodigden om 15.00
uur ‘s middags vanuit Delfzijl. Aan boord statenleden,
wethouders, gedeputeerden, leden van verschillende
dorpsbelangenverenigingen en journalisten.

Van mijn oma heb ik een grote blikken doos geërfd. In die
doos bevinden zich honderden foto’s en krantenknipsels.
Wie al die mensen op de diverse foto’s zijn? Ik heb eerlijk
gezegd geen idee. En dat is best jammer.

De bedoeling was helder, deze rit zou duidelijk moeten
maken aan de politiek en bevoegd gezag, wat de gevolgen
zijn voor het landschap en haar bewoners. De start in de
haven van Delfzijl maakte meteen al duidelijk dat naast
de dominerende aanwezigheid van deze molens ook het
veiligheidsaspect een grote rol speelt.
De daar aanwezige chemische industrie heeft strenge
restricties en bepalingen tegen het gebruik van vuur en
zelfs het gebruik van mobiele telefoons is daar verboden.
Windmolens willen nog wel eens in brand vliegen en mocht
deze situatie zich hier in het havengebied voordoen dan
zijn de gevolgen niet te overzien.
Via de N362 rijden we richting Meedhuizen, in dit gebied
zijn de laatste jaren nieuwe windmolens geplaatst met een
hoogte van 200 meter. Het landschap geeft een surreële
aanblik, de aanwezigheid van de enorme molens zorgen
ervoor dat iedere menselijke maat verdwenen is. In de
bus wordt wisselend gereageerd, zij die het gebied kennen
kijken gelaten naar buiten, de statenleden en wethouders
zijn in gesprek met elkaar of met hun telefoon en zien niet
dat de windreuzen het landschap hebben ingenomen.
Via de Kloosterweg rijden we naar het gehucht
Schaapbulten, hier vindt het eerste en enige contact met
bewoners plaats die daadwerkelijk hinder ondervinden van
de windmolens. Achter de huizen van de bewoners staan
op een paar honderd meter de molens te draaien, duidelijk
hoorbaar ondanks de geringe wind van deze middag.
Ik spreek een aantal bewoners die klagen over de vele
slapeloze nachten die zij moeten doormaken.
Het gebrek aan begrip van de overheid en de beloofde
compensatie die maar niet uitgekeerd wordt, moedeloos
worden zij ervan. Wat opvalt is dat er vanuit de
gedeputeerden en wethouders amper vragen worden
gesteld. Langzaam dringt bij mij het besef door dat voor
hen de zaak wel duidelijk is. Er zijn nu eenmaal afspraken
gemaakt over de energietransitie.
Groningen wil 60% groene energie opwekken in 2035 en
daarvoor moeten offers worden gebracht. Helaas is na
het debacle van het aardgas ook de volgende catastrofe
alweer in aantocht.

Mijn opa op deze foto’s herken ik natuurlijk wel. Zo kijkt
mijn opa mij trots aan wanneer hij op een foto poseert.
Samen met een man die glimlacht. Waar deze foto is
genomen, wie die man naast mijn opa is, en wat het
verhaal achter deze foto is, zal ik nooit te weten komen.
Mijn opa leeft niet meer, dus hij kan het mij niet meer
vertellen.
Heb jij nu ook een foto van vroeger? En weet je er nog wel
iets leuks over te vertellen? Stuur de foto met het verhaal
achter de foto dan naar: nieuwswaar@outlook.com
Dan plaatsen wij jouw foto van vroeger en verhaal in ons
NieuwSwaar.
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uitslag molenprijs 2021 >

opening westerse molen >

Door Greetje Schipma

Door Greetje Schipma en Wim van Rheen

Met negen personen zijn we als actiecomité naar Soest
gegaan voor de uitslag van de Molenprijs. Het was een
spannend moment toen er nog twee deelnemers over
waren. Zou het toch… gaat het toch gebeuren? We wilden
zo graag de hoofdprijs winnen!

De genodigden werden op ’t Waarkunst ontvangen en
konden gelukkig buiten elkaar ontmoeten. Een deel van
de gasten maakten gebruik van de beschikbare bus van
het Noordelijke busmuseum om naar de fruitboerderij van
Bosschaart te worden gebracht.

Helaas... De Otter uit Amsterdam had 480 stemmen meer
en zo kreeg de Dellen de tweede prijs van € 7.027,Dit is het aantal stemmen dat alle acties heeft opgeleverd:
van RTVNoord, het weer van Harma, het flyeren, bezoeken
van markten, alle krantenartikelen tot het aansporen van
familie, vrienden, bekenden en collega’s. En vergeet niet
het delen via Facebook. ‘Dat ging als een dolle’.

Vanaf de Fruitboerderij ging het gezelschap te voet via
de dijk langs het Nieuwe Diep naar de Westerse molen.
Een prachtige wandeling door deels gemeente Oldambt
en deels gemeente Midden Groningen. Een aantal van de
groep was hier al geweest tijdens het Ommetje Westerse
molen, maar voor de meesten was het een ontdekking
van nieuw stukje Groningen.

MsMOG bedankt iedereen binnen onze dorpen die op de
Dellen heeft gestemd, stembriefjes heeft verzameld en die
er voor gezorgd heeft dat er zoveel is gedeeld.
Er is werk aan de winkel voor het bestuur om meer geld
binnen te halen, maar de Dellen krijgt hoe dan ook haar
vleugels terug. Dat heeft de voorzitter Reint Huizenga al
bekendgemaakt, maar het duurt iets langer.

OVERAL POËZIE IN ’t OLDAMBT >
Door Bianca Holst

Jullie zijn van harte welkom op de dichtersmiddag
ter gelegenheid van de feestelijke presentatie van
stadsdichtersbundel van Bianca Holst in party centrum ‘De
Leeuwenborg’ in ‘t Waar op 28 november van 13.30 uur
tot 16.30 uur.
Graag reserveren bij lampje@biancaholst.nl
Dichters kunnen zich aanmelden om die middag zelf
gedichten voor te dragen.
Meer informatie: facebook.com/dichterbieons

Na een aantal toepraken heeft de CvK de heer Paas de
openingshandeling verricht door het openen van de molen
en overhandiging van de sleutel aan de molenaar. Helaas
kon door een klein mankement de molen nog niet draaien.
Het hele gezelschap ging terug naar de fruitboerderij
om na een verfrissing per bus naar Overschild te gaan.
Hier vond na de gezamenlijke lunch de opening van het
gerestaureerde motorhuisje met de Bronsmotor uit 1930.
De MsMOG Molenstichting Midden en Oost Groningen kijkt
terug op een geslaagde en goed georganiseerde dag terug.

ommetje westerse molen >
Door Greetje Schipma

Het ommetje Westerse Molen (maar omgekeerd)
Op 6 oktober hebben 47 wandelaars onder leiding van
wandelcoaches deze wandeling gelopen. De wandeling
werd georganiseerd door Eltjo Glazenburg.
De start vanuit de kerk was in drie etappes i.v.m.
verschillende afstanden. Aan het ommetje werden extra
wandellussen ‘geplakt’ voor het juiste aantal kilometers.
Bij Waarkunst en Fruitbedrijf Bosschaart werd voor de
inwendige mens gezorgd. Op de Westerse molen was de
molenaar aanwezig en kon de molen gelukkig ook draaien.
Voor wie dat wilde was ter afsluiting soep met een broodje
in de kerk.
Ondanks dat het weer niet helemaal meezat, werd de
wandeling als positief ervaren.
Nieuwsgierig geworden? In de vitrines in de bushokje
hangt de folder van het ommetje.
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kids pagina >
Door Imke Jacobs

Bron: kleurplaten.nl
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Kuier & keuvel wandelingen najaar 2021 >
Door Sociaal Werk Oldambt

De Kuier & keuvel wandelingen van Sociaal Werk Oldambt
starten weer!
Nu de maatregelen versoepelen, is er weer meer mogelijk.
Gelukkig want we staan letterlijk te trappelen om weer te
beginnen met de Kuier & Keuvel wandelingen.
Elke week organiseert Sociaal Werk Oldambt ergens in
de gemeente een wandeling. In principe kan iedereen
meedoen, we wandelen in een rustig tempo. De meeste
wandelingen sluiten we af met een kop koffie. Een enkele
keer lukt dit niet doordat er geen koffie mogelijk is op de
locatie waar we wandelen. In het overzicht ‘Wandelkalender
najaar 2021’ staan alle wandelen in oktober, november en
december vermeld. Ook de bijzonderheden zoals de paden
waarover we lopen, de duur of het aantal kilometers en de
koffie na afloop. Komt u ook?
Dinsdag 9 november, 13.00 uur

Start bij kerk Hoofdweg Nieuw Beerta. Loes Krüger neemt
u mee op een wandeling van 6 km (anderhalf uur) door
polder, landerijen en bos rondom Nieuw Beerta. De over
onverharde paden. Na afloop koffie.
Donderdag 11 november, 13.00 uur

Start bij De Hardenberg Finsterwolde. Keuze uit 3 of 5 km,
beide met koffie na afloop.
Woensdag 17 november, 13.00 uur

Start bij MFC, Hamrikkerweg 55b in Nieuw Scheemda.
Een wandeling van ongeveer één uur door het dorp Nieuw
Scheemda. Koffie na afloop.
Donderdag 25 november, 13.00 uur

Start bij De Boschpoort Winschoten. Een rustige wandeling
van ongeveer één uur. Na afloop is er koffie.
Maandag 29 november, 10.00 uur

Start bij De Akkerschans Bad Nieuweschans. Een wandeling
van 5 km van Bad Nieuweschans naar Duitsland (ID bewijs
mee). Harm Arend Meijer loopt met ons mee. Na afloop is
er koffie.
Donderdag 9 december, 13.00 uur

Start bij De Hardenberg Finsterwolde. Keuze uit 3 of 5 km,
beide met koffie na afloop.
Donderdag 16 december, 13.00 uur

Start bij de Esbörg in Scheemda. Een historische route van
4,8 km met Coos Kranenborg. Koffie na afloop.
GEZOCHT: Wandelingen voor het voorjaar 2022! Kent u
een fijne wandeling en lijkt het u leuk om deze met een
groep te lopen? Neem contact met ons op en vraag naar
Janneke Norden, Marieke van Dijk of Jenny Garst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Janneke Norden 06-11902922
j.norden@sociaalwerkoldambt.nl of
Marieke van Dijk 06-36544576
m.vandijk@sociaalwerkoldambt.nl
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