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voorwoord >
Door Aletta Buiskool

Allereerst wenst de redactie iedereen een heel goed 2022. 
Het is dan wel wat laat, maar er zijn nog een maand of elf 
te gaan… 

In deze krant is er veel aandacht voor de versterkingsoperatie 
en de ongelijkheid die deze ook in onze dorpen veroorzaakt. 

Ook zaken als het Gebiedsfonds, Windpark Zuid, Kira 
Dekker die in ons kerkje komt, worden besproken en zelfs 
Sinterklaas is deze keer nog van de partij. 

Verder willen we graag aandacht voor het verslag dat is 
gemaakt n.a.v. de bijeenkomst van Dorpsbelangen op 12 
november. Heel fijn dat er in deze coronatijden toch nog 
ruim 30 mensen op af zijn gekomen. Opmerkingen en 
nieuwe ideeën kun je kwijt bij Dorpsbelangen. 

Ook hebben we nog een keer het bericht over vrijwilligers 
gezocht voor oud papier ophalen geplaatst. Goed, als dat 
team versterkt wordt. 

En... er is weer nieuws over Glasdraad!

Blijf stukken vooral sturen en denk je: het is te laat, de 
krant verschijnt pas over een paar maanden… Stuur het 
toch maar, dan wordt het in ieder geval op de website en 
op Facebook geplaatst.

Kopij aanleveren: vóór 12 maart 2022

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 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 

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. 

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 vind je op 
onze websites:  
www.nieuw-scheemda.nl en www.t-waar.nl

colofon  >

dorpsbelangen  >

veur mekoar  >

meldpunt openbare ruimte  >

facebook  >

website  >

vrijwilligers gevraagd >
Door Hendrik Eerkens

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.

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
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Verslag Dorpsbijeenkomst leefbaarheid  >
Door Benno Klapwijk

Circa 30 inwoners praten mee in de dorpsbijeenkomst op 
12 november jl. in de Leeuwenborg. Na ontvangst en een 
lopend buffet zijn er presentaties en groepsgesprekken 
over de onderstaande onderwerpen.

Nieuwe website en glasvezelperikelen
De websites nieuw-scheemda.nl en t-waar.nl zijn qua inhoud 
dezelfde en zijn recent vernieuwd en nu ook goed leesbaar 
op tablet en telefoon. De breedte en lettergrootte worden 
automatisch aangepast, vooral handig als je een leesbril 
nodig hebt. Op de startpagina is de activiteitenkalender 
een belangrijke informatiebron. Zo vind je overzichtelijk 
de komende activiteiten in onze dorpen. En ook alle 
laatste nieuwsberichten komen automatisch voorbij. Ook 
zijn (bijna) alle NieuwSwaar van de afgelopen jaren terug 
te vinden en er zijn nog veel meer handige tools. 

Met dank aan Patrick Jacobs! Voor de perikelen over de 
aanleg van glasvezelkabel zie de website.

Groen in en om de dorpen
Geleidelijk verdwijnen er meer bomen in en rond onze 
dorpen. Staatsbosbeheer (SBB) heeft in 2019/2020 
gelukkig weer nieuwe bomen geplant, maar dat geldt niet 
voor de overheden! Zo werden we voorjaar 2021 verrast 
door de gemeente die - zonder overleg en vergunning - 
circa 20 essenbomen liet vellen langs de Hamrikkerweg. 
Ook de provincie laat bomen ‘zomaar verdwijnen’ langs de 
Gereweg (N362) tussen Nieuwolda en Midwolda.

Foto 1 – Uitval van bomen langs de Gereweg (N362)

Het blijkt dat de provincie wel een herplantplicht heeft, 
maar geen bomen langs de Gereweg terug laat planten!
Tenslotte bestaat er grote zorg over het verval van andere 
essenbomen, o.a. langs de Hamrikkerweg. De gemeente 
hebben we gevraagd een herstelplan te maken voor de 
doorgaande wegen en we hebben een voorlopige schets 
ingediend voor een herplant in het dorp (foto 3). Ook 
zullen we SBB vragen de kwaliteit van de bomen in het 
zuidelijk bosperceel in Nieuw Scheemda te onderzoeken
 

Foto 2 - Bosperceel SBB – Nieuw Scheemda - Zuid

Werkgroep Groen
Sinds het voorjaar (2021) organiseert de werkgroep Groen 
werkdagen waarbij kleinschalig groenwerk wordt gedaan 
op terreinen van SBB. Zo plantten we in het voorjaar 
fruitbomen bij het volleybalveldje aan de Hamrikkerweg 
en verwijderden we de struiken onder de notenbomen 
in het Kerkwijkbos, zodat de noten makkelijk geraapt 
kunnen worden. Ook snoeiden we op enkele bospaden het 
weelderig groeiend overhangend groen en maakten we 
takkenrillen in het bos. 
Heb je tips laat het ons weten! (werkgroepgroen@nieuw-
scheemda.nl of werkgroepgroen@t-waar.nl). Iedereen die 
wil, kan meedoen op de groene meewerkdagen. Zie ook 
de website.

MOR
Handig om te weten: heb je een opmerking over de 
openbare ruimte dan kun je een Melding Openbare 
Ruimte (MOR) doen bij de gemeente. Wordt de melding 
niet correct afgehandeld, kun je (in tweede instantie!) 
Dorpsbelangen daarover informeren. E-mailadressen vind 
je in NieuwSwaar.

Berichten van Dorpsbelangen >
• Acantus gaat ook de leegstaande huurwoningen aan 

de Kerkwijk weer gereed voor verhuur maken.
• Op voorstellen voor vormen van alternatief wonen is 

in NieuwSwaar geen respons gekomen.  Het project 
wordt op een laag pitje gezet.

• Alle vrijwilligers uit onze dorpen hebben in december 
een ‘bedankt chocoladereep’ gekregen, als dank voor 
hun werk.

• Dorpsbelangen heeft een brief gestuurd naar onze 
gebiedsregisseur en gebiedswethouder over de 
versterkingsoperatie. De brief is een uitnodiging 
om hierover in gesprek te gaan met elkaar. Elders 
in NieuwSwaar vind je meer informatie over dit 
onderwerp.

• De Dorpenalliantie is opgeheven.
• Dorpsbelangen heeft de toezegging gekregen dat er 

een proef zal worden gedraaid met een buslijn door 
onze dorpen. Maak er, als het zover is, dus vooral 
gebruik van!

• Dorpsbelangen heeft ook een zienswijze ingediend 
over Windpark Delfzijl Zuid. De zaak komt voor bij de 
Raad van State. Wordt vervolgd.

• Vanuit Dorpsbelangen wordt een informatiebrief 
gemaakt voor nieuwe inwoners, zodat zij weten wat er 
zoal te doen is in onze dorpen.

• Naast de voorzitter (Hans Zijlstra), secretaris (Gerrit 
van de Kam) en penningmeester (Greetje Schipma) is 
er bij Dorpsbelangen vanaf nu ook een vice-voorzitter 
(Aletta Buiskool), vice-secretaris (Benno Klapwijk) en 
vice-penningmeester (Harm Eerkens). 
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Eco/energiecoöperatie
De coöperatie Energie(k) Oldambt probeert o.a. door 
middel van zonnepanelen duurzame energie op te wekken 
ten behoeve van inwoners. In de zoektocht naar de juiste 
locaties daarvoor trekt de coöperatie op met de gemeente 
als eigenaar van grond (industrieterreinen) en gebouwen 
(zoals sporthallen). Zo is onder meer het plan zonnepanelen 
op de sporthal in Scheemda te realiseren. Over de ‘ins en 
outs’ van de verschillende projecten is begin december 
(dus na de ledenbijeenkomst DB NS/’tW in Leeuwenborg) 
een gesprek geweest met twee wethouders. Dat had een 
zeer teleurstellende uitkomst. 

Waar de gemeente in eerste instantie erg mee werkte, ook 
besloot als energiegebruiker deelnemer in de coöperatie 
te worden, is nu de situatie anders. Eerst wil het 
college de vaststelling van het programma Zon en Wind 
afwachten, terwijl verder plaatsing op industrieterreinen 
en sportaccommodaties eerst niet aan de orde is. Er is 
namelijk een grote vraag naar grond, en het college wil 
het beheer van de accommodaties anders organiseren. De 
gemeenteraad is geïnformeerd over deze teleurstellende 
houding van het college.

Enkele inwoners hebben tijdens de ledenbijeenkomst 
vragen gesteld over de renovatie van hun huurwoningen, 
waarbij er wel nieuwe kozijnen komen, maar geen 
zonnepanelen. Verhuurder Acantus ziet het plaatsen van 
zonnepanelen echter niet als zijn kerntaak; het isoleren 
van de gebouwen wel. 

Vanuit oogpunt van duurzaamheid en participatie, is 
het wel merkwaardig dat waar de inwoners initiatieven 
ontwikkelen, de eigenaren van onroerend goed de boot 
afhouden.

Foto 3 – Schets voor herplant en aanleg watertappunt etc.

Versterkingsproject gebouwen t.g.v. aardbevingen
Het gesprek gaat hoofdzakelijk over de onduidelijkheden 
tussen de versterkingsrapporten, tijdstip van opnames en 
het wel of niet vallen onder bepaalde regelingen. Sommige 
versterkingsrapporten zijn al verstrekt, andere nog steeds 
niet. Waarom is onduidelijk. Uit de ontvangen rapporten 
blijken verschillen in het versterken van panden op korte 
afstand van elkaar. De een valt onder de inzichten van 
2018 en de ander onder nieuwe inzichten. Er zijn bewoners 
die niet in het versterkingsproject vallen, maar toch om 
een versterkingsrapport hebben gevraagd en waarbij het 

onderzoek al is uitgevoerd. Er zijn ook bewoners benaderd 
om nogmaals een opname te doen in verband met de 
nieuwe inzichten, etc. 
Er is vooral sprake van veel onduidelijkheid en er leven 
vele vragen. In diverse situaties lijkt sprake van willekeur 
bij de afhandeling. 
Als je de eigen situatie/versterkingsrapport wilt delen 
en/of laten vergelijken met anderen dan kun je contact 
opnemen met Laurens Hartman. Zie voor meer informatie 
de website.

Vragen over de openbare ruimte
Er zijn heel veel vragen gesteld die we hieronder of in de 
komende tijd beantwoorden.

1. Vraag: kan er een afvalbakje komen bij het bankje in 
het Kerkwijkbos?                                                                  .      
Antwoord: voor zover bekend plaatst SBB nergens 
meer afvalbakjes in bossen. Soms staan er nog wel 
bakjes bij entrees (die zijn dan vaak van gemeenten). 
De gedachte hierachter is dat verpakkingen die je 
meeneemt het bos in, ook weer meeneemt het bos 
uit, en dan in een bak gooit bij de entree of thuis. 

2. Vraag: waarom ligt er altijd groenafval (takken, 
grasmaaisel, riet etc.) in het bos?                                  . 
Antwoord: SBB verwerkt dode bomen, takken en 
riet uit sloten vaak OP EIGEN TERREIN. Wij vinden 
dat ook niet altijd fraai. Ons streven is dat het bos 
schoon is en paden en randen zoveel mogelijk 
beloopbaar blijven. Helaas worden de dorpsbosjes ook 
wel misbruikt om afval te dumpen. Dat is natuurlijk 
niet de bedoeling; het terrein is eigendom van SBB. 
Iedereen heeft thuis afvalcontainers ter beschikking 
of kan OP EIGEN TERREIN een composthoop maken 
of (groen)afval naar de milieustraat brengen. 

3. Vraag: verstrekt de gemeente ook subsidie voor het 
verwijderen van dode essen op privéterrein?                 . 
Antwoord: we doen navraag bij de gemeente.                 . 

4. Vraag: kan het wandelpad in de zuidelijke bosstrook ook 
verder van de woningen verwijderd worden?                         . 
Antwoord: dit wandelpad is onderdeel van het 
‘dorpsommetje’ dat met geld van Dorpsbelangen 
is gerealiseerd. Het bospad is tot vorig jaar 
door aanwonenden gemaaid. SBB is gevraagd 
vanaf 2022 het pad zelf te maaien, zoals ook in 
het Kerkwijkbos gebeurt. Op dit moment zijn 
er verder geen wijzigingen voor het bosbeheer. 

5. Vraag: kan de hondenpoepzakjeshouder op de 
Kerkwijk verplaatst naar entree Kerkwijkbos?            . 
Antwoord: er zijn nu twee hondenpoepzakjeshouders 
in Nieuw Scheemda (1x Zijldieppad, 1x Kerkwijk). 
Wij hebben  de  gemeente onlangs om een toelichting 
gevraagd op het aangescherpte hondenbeleid in 
relatie tot de hondenpoepzakjes en -bakjes. Hierop 
komen we terug. 

6. Vraag: kan er een jeu-de-boules-baan worden aangelegd 
in Nieuw Scheemda (locatiesuggesties: Karspellaan 
(tegen over  speeltuin) en speelveldje Zijldieppad)   ?              .  
Antwoord: er is navraag nodig bij de gemeente. Het 
voorstel voor een jeu-de-boules-baan is wellicht 
inpasbaar in de schets voor herplant (foto 3).
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stand van zaken windmolenparken >
Door Harm Eerkens

Windpark N33, opheffing dorpenalliantie
Diversen dorpen uit de gemeenten Veendam, Midden-
Groningen en Oldambt hadden zich verenigd in een 
dorpenalliantie om te proberen dit windpark tegen te 
houden.

Toen dit na jarenlange strijd niet is gelukt, was de 
volgende strijd de realisatie van een gebiedsfonds voor 
de omwonenden. Het grote probleem hierbij was dat het 
ministerie van Economische Zaken alleen een bijdrage 
wilde doen als ook onze provincie een bijdrage leverde.

Onze provincie weigert tot dusver deze bijdrage.

Uiteindelijk heeft het ministerie van Economische Zaken 
toch 1,66 miljoen euro in het gebiedsfonds gestopt, 
hetgeen vooral te danken was aan de druk die de betrokken 
gemeenten hebben uitgeoefend.

Een werkgroep gaat nu verder met de invulling van dit 
gebiedsfonds. Hierdoor is ook de laatste taak van de 
dorpenalliantie afgerond en is dit samenwerkingsverband 
van vele dorpen in en rond het windpark N33 opgeheven.

Windpark Delfzijl Zuid uitbreiding
In juni 2021 zette de Raad van State een streep door 
deze uitbreiding omdat de windmolennormen, zoals die 
landelijk gelden, onvoldoende waren onderbouwd.

De bal lag hierdoor weer bij de gemeente en het kwam 
op 21 december aan de orde in de gemeenteraad van 
Eemsdelta. De raadsleden zagen deze uitbreiding niet 
zitten maar gingen toch akkoord met de aanpassing van 
het bestemmingsplan.

Niet mee eens, maar wel ‘ja’ zeggen!

Dit komt omdat de gemeente een zogenoemde 
inspanningsverplichting is aangegaan met de windboeren 
en mag daarom niet voor vertraging zorgen. Uit angst 
voor een claim van tientallen miljoenen ging daarom de 
gemeenteraad met tegenzin akkoord. 

Een fraai voorbeeld hoe onze democratie functioneert.
Zal worden vervolgd bij de Raad van State.

Aanpassing wijze oud papier ophalen >
Door Hendrik Eerkens

Om het ophalen van het oud papier efficiënter te laten 
verlopen worden in het vervolg alleen de containers 
geleegd die bij een weg staan waar ook de ophaalwagen 
rijdt.

Katerslaan  en Zijldieppad
De containers worden niet meer bij de woning vandaan 
gehaald, de bewoners dienen deze zelf bij de Kerkwijk 
neer te zetten. 
Boneschans en Molenlaan
Hier worden de containers op de 
bekende (verzamel)plek geleegd.

Oude Diepje
Chauffeurs van Virol hebben 
al een paar keer aangegeven 
dat ze hier niet in willen rijden 
als de bomen en struiken niet 
zodanig gesnoeid zijn dat ze hier 
schadevrij kunnen rijden.

Als blijkt dat dit zo is, wordt hier niet meer gereden en 
moeten deze containers bij de Hamrikkerweg geplaatst 
worden.

Vereniging Dorpsbelangen
Oldambtster Boys
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mooi wonen >
Door de commissie Mooi Wonen

Onderstaande punten hebben we deels besproken op de 
bijeenkomst met leden van Dorpsbelangen op 12 november 
2021. Sinds 12 november zijn er wat ontwikkelingen. Deze 
nemen we mee.

Verpaupering/Aanpak Rotte Kiezen

We zijn blij dat de gemeente nu serieus de rotte kiezen in 
onze dorpen gaat aanpakken. Een goed begin is het -lang 
geleden- afgebrande pand in ’t Waar en een paar panden 
in de buurt die (dreigen te) verpauperen. ’t Waar is een 
gebiedsproject geworden in het kader van het Regionaal 
Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen (RWLP). 
Vanuit het project is men in overleg met de bewoners over 
de aanpak en voorwaarden.

Verder staan er meer panden op de lijst van ‘rotte kiezen’. 
Vanuit het project gaat men in de toekomst ook daarmee 
aan de slag. Lukt het niet vanuit het project, dan kan 
de gemeente kiezen voor handhaving op basis van het 
excessenbeleid in de gemeente Oldambt.

Bouwen in Nieuw Scheemda- ‘t Waar

Hamrikkerweg 88-90
De grond van het vroegere ‘Dreibörgje’ komt in de 
verkoop.  De kavel wordt aangeboden op de website van 
de gemeente Oldambt en komt niet op Funda. Er wordt een 
vaste prijs gehanteerd en als er meerdere gegadigden zijn 
dan zal de locatie door middel van een loting via de notaris 
aan een geïnteresseerde gegund worden. De gemeente wil 
voor deze woning een zelfbewoningsplicht (met eventueel 
een anti-speculatiebeding) in de overeenkomst opnemen. 
Dat betekent dus dat degene die daar gaat bouwen er zelf 
gaat wonen.

Hamrikkerweg 114 tegenover het voetbalveld
De gemeente staat positief tegenover bouw op de 
Hamrikkerweg 114. Het is echter niet opgenomen in het 
bestemmingsplan. Dat betekent dat er in afwijking van het 
bestemmingsplan gebouwd kan worden, maar dat hiervoor 
wel een uitgebreide procedure gevolgd moet worden.

Verder zijn er nog drie kavels aan het Katerslaantje waar 
gebouwd mag worden.

Huurwoningen

Er staan een paar woningen leeg aan Kerkwijk, we 
hebben Acantus gevraagd wat zij van plan zijn met deze 
woningen. Acantus geeft aan dat de woningen naar alle 
waarschijnlijkheid verhuur klaar worden gemaakt en de 
komende 5-6 jaar weer worden verhuurd.

werkgroep groen >
Door Benno Klapwijk

Op 5 maart 2022 gaan we weer 
snoeien in het Kerkwijkbos.

Verzamelen om 9.00 uur bij het 
bankje op de open plek in het bos. 
Voor koffie, thee en koek wordt 
gezorgd. We werken tot uiterlijk 
13.00 uur.

Alternatieve vormen van wonen

Mooi Wonen! heeft onderzocht of er belangstelling is 
voor (alternatieve) vormen van wonen. Er blijkt weinig 
behoefte te zijn, gezien de respons op de enquête (nul). 
Aan de tafel van Mooi Wonen! wordt met name over een 
woonvorm voor ouderen gesproken. Een woonvorm voor 
ouderen is bedoeld voor mensen die het leuk vinden 
elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting 
willen. We hebben gesproken over een vorm van wonen 
waarbij er een combinatie wordt gemaakt van de hofjes 
van vroeger en de gemakken van nu. Het is de bedoeling 
om veilig te wonen met veel privacy en tegelijkertijd 
te genieten van alle voordelen van samenwonen. Er is 
op deze bijeenkomst één persoon geïnteresseerd. Dat 
is te weinig om een project op te zetten. Mooi Wonen! 
en Dorpsbelangen sluiten dit onderwerp voorlopig af als 
aandachtspunt.
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Versterking in het oldambt >
Door Dorpsbelangen Nieuw Scheemda - ‘t Waar
en de Versterkingswerkgroep

Versterking in het Oldambt 
Nieuw Scheemda – ’t Waar
‘onuitlegbare verschillen’

In vervolg op de bijeenkomst over leefbaarheid op 12 
november jl. hebben wij overleg gehad met gemeente 
Oldambt en de Nationaal Coördinator Groningen. Waarin 
we vragen hebben gesteld over de besluitvorming in het 
versterkingstraject.  Wat en wie heeft bepaald dat het ene 
huis wel voor (onderzoek tot) versterking in aanmerking 
komt en het andere niet. Hierna vind je de vragen zoals 
besproken tijdens de bijeenkomst op 12 november. 
 
De beoordeling of je huis wel of niet onderzoek/opname 
nodig heeft.

In de periode eind 2018 tot 30 april 2019 heeft het NCG 
samen met de gemeente voor onze dorpen bekeken 
welke huizen een verhoogd risico hebben. Daarbij hebben 
zij het toen van toepassing zijnde HRA-model (Hazard 
and Risk Assessment) gebruikt dat iets zegt over de 
seismische dreiging en de classificatie van gebouwen en de 
kwetsbaarheid daarvan (aangeleverd door Staatstoezicht 
op de Mijnen). Deze gegevens samen bepalen hoeveel 
schade er bij een bepaalde grondbeweging kan optreden 
en in hoeverre dan een gebouw kan instorten of nog erger 
dodelijke ongevallen kunnen plaatsvinden. De gemeente 
Oldambt heeft de huizen in onze dorpen langs deze lat 
gelegd en bepaald welke huizen voor een opname in 
aanmerking kwamen.

De seismische dreiging is in beide dorpen voor alle huizen 
gelijk. Wij hebben vragen gesteld over de  beoordeling 
van de gebouwen door de gemeente, welke typeringen 
zijn gebruikt, welke huizen vallen onder welke typering, is 
de staat van onderhoud meegenomen, de bouw en door 
wie gebouwd is, het samenvoegen van woningen (bijv. 
met de vroegere winkels), schade aan constructie door 
bodemdaling, bevingen e.d.? 

De gemeente geeft aan de huizen alleen aan de buitenkant 
te hebben beoordeeld. We hebben gevraagd naar concrete 
voorbeelden van de typering maar niets ontvangen. 

Gemeente en  NCG geven aan dat ruim na deze beoordeling  
in maart 2020 een loket bij de NCG in het leven is geroepen 
waarbij je als inwoner zelf een verzoek tot een opname 
kan doen. Deze mogelijkheid is niet rechtstreeks aan de 
betrokken inwoners gecommuniceerd. 

Het proces van opname, beoordeling en het 
versterkingsadvies. 

Naast vragen over de start van het proces hebben we ook 
vragen gesteld over het verloop van het proces. Bijvoorbeeld 
over de duur van het traject en de (onvolledige) rapporten 
die soms erg laat worden verstrekt. Volgens NCG heeft dit 
te maken met de werkwijze en drukte bij de verschillende 
partijen (voor opname, beoordeling, versterking). Deze 
activiteiten zijn uitbesteed aan andere partijen zoals 

ingenieursbureaus en die lopen over van het werk, aldus 
NCG. Voortgangsbewaking vindt niet plaats, er is geen 
overzicht hoe lang welke rapporten, waar blijven liggen.

Nieuwe inzichten.

Wat het ingewikkeld maakt is dat tijdens het uitvoeren 
van dit proces van versterking  de regels zijn veranderd 
in verband met de vermindering van de gaswinning. 
De  Staatstoezicht op de Mijnen  gaat er van uit dat 
aardbevingen  geen risico’s meer vormen voor Nieuw 
Scheemda - ’t Waar als het gaat om de veiligheid  voor de 
bewoners. Met andere woorden: de seismische dreiging is 
een stuk minder dan in het eerste model is opgenomen, is 
de inschatting. 

Daarom zijn de beoordelingen na 6 november 2020 
volgens de nieuwe inzichten uitgevoerd. Daarnaast besluit 
het Rijk dat versterkingsadviezen, die nog niet met de 
bewoners zijn gedeeld, behandeld moeten worden vanuit 
deze nieuwe inzichten. Daardoor ontstaan ‘onuitlegbare 
verschillen’. Voor deze situaties hebben NCG en gemeente  
een compensatieregeling in de vorm van een subsidie in 
het leven geroepen. Deze regeling is ingewikkeld en zelf 
ook bijna niet uit te leggen. 

Omdat het beoordelingstraject (van opname tot aan 
versterkingsadvies) voor sommige woningen erg 
lang duurt, kan het gebeuren dat woningen die vroeg 
zijn opgenomen (volgens de oude inzichten) worden 
beoordeeld volgens de nieuwe inzichten en andersom. Met 
als uitkomst dat huizen die nu veilig zijn verklaard maar 
waarmee al afspraken waren gemaakt voor versterking 
(voor soms zeer grote bedragen) worden verbouwd, terwijl 
bij anderen alleen nog een steunbalk voldoende is. 

En nu?

Inmiddels is het plan toch weer meer gas uit de grond 
te halen, waardoor de seismische dreiging weer kan 
toenemen.

• Wij  adviseren mensen die niet in het 
versterkingsprogramma van NCG zitten, een 
opname op verzoek te doen en daarbij ook te 
vragen bij de gemeente om meer informatie over de 
typering van hun huis : Aanvraagformulier Opname 
op verzoek | Nationaal Coördinator Groningen 
(nationaalcoordinatorgroningen.nl)

• Zit je wel in het versterkingsprogramma, en heb 
je inmiddels een rapportage maar ontbreekt het 
bouwkundig rapport, vraag dan om dat rapport. 

Wij houden een vinger aan de pols. Dorpsbelangen heeft 
schriftelijk vragen gesteld aan de gemeente en we zullen 
op basis van alle bevindingen verder acties bepalen.
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Sinterklaasmiddag in Nieuw Scheemda >
Door Patricia Eerkens

Wat was het lang spannend voor de kinderen, maar ook 
voor ons. Mag en kan Sinterklaas naar Nieuw Scheemda 
komen? Yesss, het is mogelijk met een aantal aanpassingen. 
De kinderen komen vanaf half twee binnen druppelen. Er 
zijn bekende en nieuwe kinderen. Al met al 21 bij elkaar. 

Gespannen koppies tijdens het wachten. Alvast maar een 
bekertje ranja en wat pepernoten. Voor de ouders een 
kopje thee of koffie. Tussendoor even spelen en stoeien.  
En dan klaar zitten en heel veel zingen!!! Daar komt 
Sinterklaas met zijn Pieten. Hij heeft voor alle kinderen 
een goed woordje in zijn boek. De kinderen vertelden 
Sinterklaas over hun hobbies en sporten.  Er werd gedanst, 
een kickboksoefening, voetbaldemonstraties, paardrijden 
en er werd gezwommen op de grond. 

De Pieten hebben zich 
ingezet om mee te 
doen. Veel vrolijkheid 
en gekkigheid. Iedereen 
krijgt aan het einde een 
cadeau dat gezamenlijk 
wordt uitgepakt.
 
Sinterklaas en de Pieten 
hebben het druk en 
gaan naar de volgende 
kinderen.  De ouders en 
kinderen zijn nog even 
gebleven en kunnen nog 
een beker chocolademelk en broodje knakworst krijgen.

Wij vonden het een geslaagde middag.
Bedankt allemaal voor jullie komst.

Groeten, 
Patricia 
Rebanna 
Wilma

PS: we stoppen met het organiseren van activiteiten voor 
het speelmoment en de sinterklaasmiddag.  Zijn er mensen 
die het over willen nemen? We organiseerden een aantal 
activiteiten per jaar zodat de ouders en kinderen van 
Nieuw Scheemda / ‘t Waar  elkaar kunnen leren kennen. 
En dan vanaf ongeveer twee jaar. Voor informatie kun 
je mailen naar rebannajager@hotmail.com, triezzz_01@
hotmail.com of christiaanpit@hotmail.com 

hubtaxi >
Door Benno Klapwijk

HUBtaxi - tijdelijk tegen OV-tarief 
€ 0,17/km + opstap € 0,99

Vorig jaar zijn in onze regio 
overal overstappunten voor 
openbaar vervoer (zgn. HUB) 
ingericht, waar je comfortabel 
kunt overstappen op bus of 
trein. 

Het busstation Scheemda 
(aan de Oude Rijksweg) werd 
verplaatst naar de HUB op 
het NS-station in Scheemda; 
hier werden de perrons en de 
fietsenstalling eveneens vergroot.

Sindsdien rijdt er ook een HUBtaxi (De Grooth Vervoer/
Connexxion) die je op aanvraag (tel. 0800 40 20 104) 
vanaf je voordeur naar de HUB brengt en andersom. Tegen 
hoger tarief is ook een rechtstreekse deur-tot-deurreis te 
maken, bijvoorbeeld vanaf je huis naar het Ommelander 
Ziekenhuis en terug.

De HUBtaxi rijdt t/m 31 maart 2022 tegen verlaagd (actie)
tarief naar het NS-station Scheemda.  Maak er gebruik 
van!

Meer info:
https://www.publiekvervoer.nl/reizigers/hubtaxi

Inzameling oud papier opbrengst 2021 >
Door Hendrik Eerkens

De verwachting dat door de vele internetaankopen er meer 
papier en karton afval zouden komen, is niet uitgekomen, 
tenminste niet in onze dorpen.

Totaal is er vorig jaar een kleine 30 ton opgehaald. Dat is 
twee ton minder dan in 2020.

Gelukkig is de prijs wel gestegen, 
zodat er deze keer 
€ 1.780,00 te verdelen is.

Zoals (waarschijnlijk) bekend is, 
wordt deze opbrengst verdeeld 
onder de Oldambtster Boys en 
de vereniging Dorpsbelangen 
die hier activiteiten van kunnen 
bekostigen.

Dus dame en heren oud papierophalers, bedankt namens 
beide verenigingen!
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imkes style >
Door Imke Jacobs

Tjonge tjonge alweer een jaar verder, alweer 2022. 
Iedereen alsnog de beste wensen. 

Laat ik deze keer beginnen met de onderwerpen op te 
schrijven waar ik het in de afgelopen edities over heb 
gehad…

1. Groot begin, meteen al een hele uitgebreide maaltijd. 
Potjiekos. Voor op de BBQ of in de oven. (2020-10).

2. Dit keer met een klein verhaaltje erbij, een Roti in een 
pie met een Arretjescake. (2020-12).

3. Geschreven over kleding, de 1830 jurk en de etalage. 
(2021-02).

4. De paashaas… Heel veel lol tijdens het maken, en 
heel veel jeuk. Mijn bont winterjas, nog steeds niet 
afgemaakt…  En al mijn patronen in bakken gesorteerd. 
(2021-04).

5. De hoedenkapstok voor in de etalage en de Ierse 
dansjurk. (2021-07)

6. Theeblikjes, empaat zijn. Start met overhemden. En 
elders in de krant de bosbessencake. (2021-09)

7. Nijswoarder Kouke verzinnen en het maak proces (te 
vinden op onze website, imkes-style-7). 

8. Halloween, heksenshoed van zeemleer. Diverse kleding 
vermaakt. (2021-11).

Dus… nu ik denk dat ik maar eens moet beginnen met mijn 
winterbontjas… welke op de planning stond voor 2020, 
maar dat werd 2021, nu hopelijk nog de winter van 2021-
2022, anders wordt het voor bij fikkie stoken op het terras 
op koude avonden in de zomer, en anders toch de winter 
2022... tja soms heb je nou eenmaal stukken onder je 
vingers die niet willen zoals jij wilt…

Deze jas is nog niet helemaal af, maar vorige week kreeg 
ik wel een ingeving hoe ik verder moest. Yeah … de voering 
zit erin genaaid. Manchetten eraan. Nog zakken erop en 
omzomen en bedenken wat voor sluiting ik wil.

Ondertussen zijn de overhemden voor Patrick af. zes stuks, 
ja… hij heeft zelf(s) geholpen. Patrick heeft alles in elkaar 
gespeld, en de o zo zeurderige draadjes er met minuscuul 
schaartje afgeknipt. Iets te rigoureus bij de knopen de 
draadjes weggeknipt, vergeten te vertellen dat er nog 
achterop in het garen een knoopje gelegd moest worden.
Resultaat… ja, je raadt het al: overal en nergens spat er 
ineens weer een knoopje af…

Toen kwam Patrick nog meteen met de mededeling dat 
ie graag een paar nieuwe truien wilde, maar dan wel wat 
langer. Patroon tevoorschijn gehaald (is toch al langer, 
vorige keer niet genoeg fleece denk ik) en aantal dekentjes 
van fleece en een middag verder zaten ze al in elkaar… 
tja Patrick knippen en ik ze onder de locker sjezen… voilà 
klaar.

Zo toch ook maar voor mezelf wat nieuws maken, maar 
dan drie vesten, moet ze veel te vaak uitdoen of weer aan. 
(Te warm… te koud…, jasje aan… jasje weer uit… aarrrghh 
hormonen…). Voordat ik ze ging maken eerst een paar 
oude, te kleine verknipt, zodat ik die zeker weten niet 
meer kan dragen. Wel stof van één oud vest hergebruikt 
bij mijn bontjas. En niet een vest uit een stofje, nee twee 

dekentjes van fleece voor twee vesten, patroondelen 
uitgewisseld. En bij het derde vest een ander stofje voor 
de manchetten, de capuchon, de zakken, en rand om het 
geheel gedaan. Ghi ghi…

Nu ligt er nog een vest geknipt klaar met geruit wol. Ik 
ben wel benieuwd hoe dat gaat zitten, want ik heb de stof 
absoluut niet recht van draad geknipt, maar expres schuin.

Tussentijds heb ik ook nog een jurk gemaakt voor een 
vriendin. Maar die kan pas worden afgewerkt als zij in de 
gelegenheid is om te komen passen.

Ha… en in tussen heb ik de keuken weer onveilig gemaakt 
door een lekkere Appelpie te maken.
En voor een gezond en smakelijk 2022 voeg ik het recept 
hieronder toe. 

Wij doen trouwens niet aan goede voornemens op 1 
januari… als wij vinden dat we ergens mee moeten 
stoppen omdat het ongezond is, dan doen we dat, zo gauw 
mogelijk en dan wachten we niet tot 1 januari. Dat is zo 
slopend, niet werkend en absoluut demotiverend.

Engelse appel pie

Ingrediënten 
Voor het deeg:
• 200 gr witte bloem
• 50 gr volkoren meel
• 2 gr zout
• 120 gr koude boter
• 80 gr witte suiker
• 1 ei
• 2 eetlepels koud water

Voor de appelvulling:
• 650 gr appel
• 75 gr rozijnen
• 40 gr suiker of honing
• 10 gr custardpoeder
• 1 theelepel kaneel
• 1 eetlepel maizena
• 3 eetlepels chiazaad

En... 1 ei om te bestrijken voor het bakken.

Instructies
Deeg
1. Verkruimel de koude boter door de bloem, suiker en 

zout totdat er een kruimelig deeg ontstaat dat lijkt op 
fijn zand.
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2. Meng hierdoor het ei en genoeg koud water totdat je 
het deeg kunt samenbrengen tot een samenhangend 
deeg. Laat het deeg in huishoudfolie minimaal 30 
minuten in de koeling rusten en opstijven.

3. Vet de taartvorm in. Rol 2/3 deel van het deeg uit op 
tot de grootte van de vorm en bekleed die met het 
deeg. Laat het deeg minimaal 15 mininuten rusten en 
opstijven in de koeling.

4. Verwarm de oven voor op 200 °C en prik met een vork 
gaatjes in de bodem van het deeg.

Appelvulling
1. Rozijnen wellen in sinaasappelsap (of welk vocht je 

wil).
2. Snijd de appels in fijne blokjes en meng deze met de 

rozijnen, suiker, kaneel, custardpoeder, maizena en 
chiazaad.

3. Schep de vulling in het deeg in de taartvorm en druk 
deze licht aan.

4. Rol het resterende deeg uit tot een cirkel en leg dat als 
deksel op de appelvulling.

5. Druk de randen van de beide deegcirkels goed vast 
aan elkaar.

6. Bestrijk het deeg met het losgeklopte ei en prik enkele 
gaatjes in de deksel zodat de stoom kan ontsnappen 
tijdens het bakken.

7. Bak de taart 35 minuten of totdat het deeg goudbruin 
is en gaar.

8. Laat de taart minimaal 10 minuten in de vorm afkoelen 
op een rooster. Serveer lauwwarm.

Tips
• Dit recept is voldoende voor een vorm met een 21 cm. 

Je kunt een vlaaivorm of springvorm gebruiken.
• Het is makkelijker de boter door de bloem te 

verkruimelen als deze koud is.
• De custardpoeder, maizena en chiazaad dienen om 

lekvocht uit de appels op te vangen.
• Snijd de uitgerolde deksel in repen en breng een 

vlechtwerk aan als toplaag.

Bron (maar wel beetje aangepast naar mijn idee…)
https://jpvalkenier.com/engelse-appel-pie/

Het was vandaag, dat ik dit zit te schrijven, mijn tijd toch 
wel nuttig besteed. Op de SNN-site sta ik al heel de dag in 
de wacht. En zelfs nog om half 6 ‘s avonds sta ik nog voor 
dik vier uur in de rij, voor minimaal 240 minuten en loopt 
weer op, dan weer iets af… toch niet te geloven… zit al de 
hele dag te wachten, je kan eigenlijk niet lang weglopen 
van de pc, want stel je voor… en dan is het nu al avond en 
nog moet ik 4 uur wachten… aarrrghh.

Ik ga toch eten maken. En een pie als toetje eten… Puh!

Kook ze, maak ze, 
en eet smakelijk!

Groetjes
Imke Jacobs

Heb je vragen, stel ze via
achteroptwoar.nl
of via email imke@achteroptwoar.nl

optreden kira dekker >
Door de Culturele Commissie

20 februari Kira Dekker om 14.00 uur in het kerkje van 
Nieuw Scheemda.

Kira is een 27 jarige singer/songwriter uit Groningen. Na 
haar deelname aan een talentenjacht op TV in 2018, is ze 
zich aantal jaren gaan richten op het schrijven voor en met 
andere mensen. Naast repertoire voor haar eigen shows 
werkt ze samen met o.a. Rene Froger, Romy Monteiro en 
Bibi Breijman.

Haar eigen shows zijn gevuld met een flinke dosis humor, 
mooie luisterliedjes en gezellige covermuziek.

Voor ieder wat wils dus!
Kom genieten van de muziek en heb een leuke middag. 

De entree is € 5,- inclusief koffie of thee en iets lekkers.

Graag aanmelden bij Ankie Grooten
E-mail: ankie.grooten@ziggo.nl
Telefoon: 0598-446398

Groeten, 
Alie, Antje, Ankie en Bianca (de Culturele commissie)
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fotoverhaal >
Door Aletta Buiskool

HET RAADSEL VAN HET FAMILIESCHRIFTJE

Sinds mijn ouders zijn overleden, ben ik trotse bezitter 
van ons familiearchief. Net als mijn vader word ik heel 
enthousiast van geschiedenis en vooral dan de geschiedenis 
van mijn familie. Op de website allegroningers.nl is heel 
veel informatie te vinden over voorouders. Ook andere 
provincies hebben soortgelijke sites. Als je een keer 
denkt: ik heb niets te doen en ik houd van puzzelen… je 
stamboom uitzoeken en op zoek gaan 
naar informatie uit een ver verleden 
zijn echt een heel leuk en interessant 
tijdverdrijf! 
Mijn familie is al jaren in het bezit van 
een familieschriftje. In zulke schriftjes 
(of in bijbels) werden in het verleden 
geboorte- trouw- en overlijdensdata 
bijgehouden van kinderen, broers, 
zussen en ouders. Voor het eerst wordt 
in dit schriftje geschreven in 1727. Op 
de laatst beschreven bladzijde, lees 
je één groot familiedrama. Ene Aaltje 
Feenstra beschrijft hier de geboorte- en 
overlijdensdata van haar (jonge) man 
en al haar vijf kinderen. Drie daarvan 
sterven binnen een maand in 1861. De 
oudste wordt maar zes jaar. De namen 
kwamen niet voor in onze familie, dus 
we hebben ons altijd afgevraagd hoe dit schriftje nu in 
onze familie kwam. 

Een paar maanden geleden herinnerde ik me dat schriftje 
opeens en dacht: laat ik eens gaan kijken op de website 
allegroningers.nl of ik de namen kan vinden. Misschien 
zijn er nog nazaten van die familie. 

De link
Mijn overgrootvader Harke Kuipers, (foto uit 1869) is 
geboren in 1847 en gestorven in 1941. Hij leefde dus 
ver voor mijn tijd. In zo’n geval ben je afhankelijk van 

familieverhalen en brieven. Ik had eerlijk gezegd nogal 
een negatief beeld van hem: streng en rechtlijnig en vooral 
een man die heel goed wist hoe het wel en niet moest, een 
betweter… Tja, daar houd ik dan weer niet zo van.

Deze Harke Kuipers verloor op vierjarige leeftijd in een 
paar maanden tijd zijn beide ouders. Hij was enig kind. Het 
enige dat ik uit overlevering weet, is dat een oom Freerkt 
Kuipers zich een beetje over hem ontfermde. Op 39-jarige 
leeftijd (mijn overgrootvader is dan 19) trouwde Freerkt 
met ene Aaltje Feenstra. Het was haar tweede huwelijk. 
Het laatste verhaal in het bewuste familieschriftje is het 

verhaal van Aaltjes eerste huwelijk (en 
de stamboom van haar eerste man). Ze 
is net de 40 gepasseerd als ze trouwt 
met Freerkt en krijgt nog twee kinderen, 
waarvan eentje na een paar dagen sterft 
en eentje een half jaar wordt. Freerkt 
overlijdt na zeven jaar huwelijk. Voor 
haar vijftigste heeft deze Aaltje dus twee 
mannen verloren en is geen van haar 
zeven kinderen ouder geworden dan zes 
jaar.

In haar overlijdensbericht staat dat ze 
na een lang ziekbed in 1895 sterft in het 
huis van Harke Kuipers. 

Raadsel opgelost!

Zo kwam het schriftje dus in het bezit 
van mijn familie! Natuurlijk is het 

bijzonder dat ik dit nu weet. Wat ik eigenlijk nog leuker 
vind, is dat ik nu een veel socialer beeld heb gekregen 
van Harke Kuipers. Toen ik hem voor de lol googelde op 
internet zag ik dat in 2019 een straat naar hem vernoemd 
is in Leek/Nietap. Mijn overgrootvader was dus vast niet 
alleen streng, rechtlijnig en een betweter… Hij had ook 
een sociaal hart. Dat is nu het leuke van op zoek gaan 
naar je (familie)geschiedenis. Soms kunnen vondsten een 
heel ander licht werpen op je voorouder, door alleen maar 
te struinen op internet en een site als allegroningers.nl te 
bezoeken. Er is zo ongelofelijk veel informatie te vinden! 
Probeer het eens, het is echt de moeite waard!
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van de culturele commissie >
Door de Culturele Commissie

Het nieuwe jaar is weer begonnen met alle goede wensen en 
gezelligheid van de feestmaand nog vers in het geheugen. 
De CC zal ook in 2022 een aantal evenementen in het 
kerkje organiseren en hopelijk ook weer de beroemde 
KIEK feestelijke herfstdag in de Leeuwenborg. Om in 
de stemming te komen, delen we graag wat we gedaan 
hebben, wat nog komen gaat en natuurlijk ook wie ons 
nieuw commissielid is.

Laverend tussen strakke en minder strakke maatregelen 
in hebben we drie prachtige evenementen in het kerkje 
mogen organiseren in de dorpen. Feest der herkenning 
met Ierse muziek van Erin Go Bragh. Daarna zagen we 
‘Courtisane’ van theatergezelschap  ‘Schout bij nacht’. Er 
werd met veel expressie gezongen bij de muziek die op 
het goed onderhouden Schnitgerorgel werd gespeeld. Het 
ging over liefdesverdriet en ouder worden met teksten uit 
de 15e eeuw van schrijfster en strijdbare vrouw Louise 
Labbé. Er werd een sterke hoofdrol neergezet door Dio van 
de Velde. Als afsluiter van dit jaar klonk  ‘Eventualy’ van 
Jonathan Nagel, een experimenteel concert op versterkte 
contrabas met moderne dans. 

Wij zijn heel blij met Alie van Koerten die ons bestuur komt 
versterken en geven haar graag het woord.

Hallo allemaal, ik wil mij even voorstellen. Ik ben Alie 
van Koerten ik kom uit het zuiden van het land en ik 
woon nu vier jaar in het noorden, eerst in Delfzijl en nu 
in Nieuw Scheemda. Ik ben nu ook lid van de Culturele 
Commissie. Ze hebben mij gevraagd om een verslag te 
maken van het optreden van Erin Go Bragh 19 september 
in onze mooie kerkje. Er was veel werk verzet in verband 
met de coronaregels. Alles was goed geregeld en alle 
beschikbare plaatsen waren bezet. We hebben genoten 
van de muziek. We hebben koffie en thee gehad en een 
lekkere zelfgebakken ‘Nijswoarder Kouke’ van Imke en 
Patrick Jacobs van achter op ‘t Woar. Het was al met al een 
zeer gezellige middag. 

Nog wel een aandachtspuntje: als mensen zich wel 
hebben op gegeven en niet komen opdagen, is dit wel 
erg jammer. Er stonden mensen op de reservelijst die 
er juist heel graag bij wilden zijn. Bij dezen wil ik ook 
zeggen dat ruim 30 mensen hebben genoten van de 
voorstelling van Courtisane, en dat het een eigentijdse 
muziektheatervoorstelling was met opgestroopte mouwen, 
brutaal, wulps, smaakvol, stoer en sexy.

We blikken voorbij de jaarwisseling naar 20 februari om 
14.00 uur. Dan treedt singer-songwriter Kira Dekker op. 
Ze begeleidt zichzelf op gitaar en zingt met een warme 
melodische stem prettig en veelzijdig repertoire. Zet de 
datum vast in je agenda.

EVENTUALY, concert met dans
VERRAST EN VERVOERT
 
Gezien op 21 november, Jonathan Nagel bassist/sound 
designer samen met danseres Maria Mavridou in een 
indrukwekkend schouwspel in het kerkje van Nieuw 
Scheemda in ‘t Oldambt.

Het publiek heeft genoten van deze prachtige, beheerste en 
intense performance. Dans en muziek als een wervelende 
en kolkende eenheid. Betoverd publiek zat rondom een 
cirkel van vurig lichtspel waarin de danseres een uur lang 
danste op en over de hardstenen oude grafstenen,  onder de 
preekstoel en voor de 17e eeuwse bijbel. Iedereen was vol 
aandacht en volledig deelgenoot op deze minimalistische 
kunstzinnige reis. 

De muziek meanderde van ingetogen meditatief naar 
geluidsmuren en ruimtes die aan de Amerikaanse  avant-
garde componist Glenn Branca doen denken met zijn 3rd 
bridge-techniekstemming. Hoe je geluk kunt brengen 
en mensen omhullen op een uiterst zonovergoten 
novembermiddag. Onvergetelijk in het hart binnen 
gezongen.

Ons team kan nog versterking gebruiken. Houd je van 
cultuur, dan is dit je kans om zelf mede mooie inspirerende 
optredens op touw te zetten in de regio. We hebben het 
leuk samen. Contact: ankiegrooten@ziggo.nl

Met vriendelijke groeten van de Culturele Commissie 
Nieuw Scheemda /’t Waar,
Ankie, Antje, Alie en Bianca
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christientjes blog >
Door Christina Koning

Veul zegen! 

Een gezegde. Typisch Gronings. Een gezegde dat in het 
kort te vertalen is naar ‘gelukkig nieuwjaar’. Maar eigenlijk 
is deze simpele vertaling het net niet. De emotie (en daar 
heeft de Groninger over het algemeen niet veel mee, 
hoewel ik de indruk heb dat dat de laatste jaren best wel 
aan verandering onderhevig is) ligt in dit geval veel dieper. 
Een van mijn dierbaren, wijlen ome Willem, zei op 1 januari 
van ieder jaar een andere gezegde, namelijk: ‘Aal wat 
wenselk is’. Ook mooi! Ik houd het bij een welgemeend 
‘veul zegen!’. Voor jullie en al jullie dierbaren. Dat 2022 
maar een mooi jaar mag worden. 

Groningen. Het woord alleen al bezorgt mij een warm 
gevoel. Als echte Groningse ben ik puur, sterk en nuchter 
(oké: af en toe ook niet). Geboren in Stad en getogen in 
de Ommelanden. Voor wie het nog niet wist: ik houd van 
Groningen. Ik houd van mijn provincie. Ik houd van mijn 
Martinistad. En ik houd van de mensen die er wonen. Mijn 
Gronings hart bloedt. Waarom? Nou dat laat zich raden. 
Mijn Gronings hart bloedt vanwege de vele misstanden die 
zich thans voordoen in ons mooi Groningen. Groningen 
kan momenteel inderdaad wel wat ‘veul zegen’ gebruiken. 

De gaswinning en de gevolgen ervan spelen ons 
parten. Het uitdelen van de ter beschikking gestelde 
subsidie was een grote farce. Het zoethoudertje voor de 
aardbevingschade werd een lachertje. Urenlang in de rij 
staan (fysiek of digitaal) voor een handjevol steun. Dit had 
anders gekund. Dit had ook anders gemoeten. En daar 
zijn we het ongetwijfeld allemaal wel over eens. Verder 
is ons beloofd dat de gaswinning op termijn zou stoppen. 
Ook hiervan is thans geen sprake. Daarnaast wordt het 
kinderhartcentrum van het UMCG ons afgenomen. Het ziet 
er naar uit dat er totaal geen respect voor de provincie 
Groningen bestaat. De fakkeltocht van 15 januari jl. was 
een prachtig initiatief. Indrukwekkend. Dat ook. Of dit 
echter enig effect sorteert, dat betwijfel ik ten zeerste. 

De afhandeling van de schade ten gevolge van de gaswinning 
is een nog groter probleem. Merk ik. In de praktijk. De 
aardbevingen hebben heel wat teweeg gebracht en een 
hoop schade opgeleverd. De huizen van vele Groningers 
zijn beschadigd. De scheurvorming is gigantisch. Het leed 
is immens. Het gevecht is onmenselijk. Het gevecht lijkt 
welhaast op het vechten tegen windmolens. Een uitdrukking 
die haar oorsprong vindt in de Spaanse roman van Miguel 
Cervantes. Cervantes schreef over de hoofdpersoon: ‘de 
vernuftigde edelman Don Quichot van La Mancha’. Want 
wie tegen windmolens vecht, voert een hopeloze strijd. 
Deze vergelijking is wel enigszins van toepassing. Vind ik. 

Dat er met meerdere maten gemeten wordt door het 
Instituut, dat belast is met de afhandeling van de 
bevingschade, is in de afgelopen tijd al naar voren 
gekomen. Wat mij dan ‘begroot’ (is Gronings en betekent 
zoveel als ‘aan het hart gaat’), is dat veel Groningers niet 
weten welk pad ze moeten bewandelen om hun recht 
te halen. Het recht op vergoeding van de daadwerkelijk 

geleden en nog te lijden schade. De systematiek is uiterst 
complex. En als je er niet dagelijks mee te maken hebt, 
kun je de weg nog wel eens kwijtraken en verdwalen in de 
veelal juridisch getinte materie. Wat hier heel belangrijk 
is, is het bewijsvermoeden. Even in het kort: als er geen 
andere uitsluitende oorzaak kan worden gevonden voor 
de ontstane schade dan aardbevingsschade, dan bestaat 
het vermoeden dat de schade inderdaad kan worden 
aangemerkt als schade ten gevolge van de aardbevingen. 

Het Instituut maakt misbruik van zijn bevoegdheid en 
stuurt de (aardbevings)gedupeerden met een kluitje in het 
riet. Het veegt het werkelijke causaal verband (oorzaak: 
beving – gevolg: schade) middels een door een bouwkundig 
inspecteur opgesteld adviesrapport in de meeste gevallen 
volledig van tafel. Er wordt direct een schadebedrag op 
tafel gelegd, waarmee je het eens of niet eens kunt zijn. 
Ben je het niet eens met het adviesrapport, dan kun je 
hierop nog een zienswijze indienen. Dan zul je echter wel 
een andere bouwkundig inspecteur moeten inschakelen 
om het daadwerkelijke schadebedrag op tafel te krijgen. 
Het is uiteindelijk aan het Instituut om hierover een besluit 
te nemen. Ook in dit besluit wordt grotendeels, na veel 
getouwtrek, een veel te laag bedrag genoemd. 

Het gevolg is dat je tegen het eindbesluit in bezwaar 
moet. Bereik je na de bezwaarprocedure nog geen 
overeenstemming met het Instituut dan kun je bij de 
bestuursrechter aankloppen en vervolgens in beroep gaan 
bij de Raad van State. Dit alles kost geld. Dit alles kost 
veel geld. Dit alles kost heel veel geld. Bij het voeren van 
de hierboven genoemde gerechtelijke procedures is het 
inschakelen van een advocaat namelijk noodzakelijk. Zo 
is de Groninger welhaast genoodzaakt om eieren voor 
zijn geld te kiezen en akkoord te gaan met het (in de 
meeste gevallen veel te laag en volledig naar willekeur  
aangeboden bedrag) dat het Instituut aanbiedt. Ook dat 
kan anders. Sterker nog: ook dat moet anders. Kortom: 
de Groninger wordt – zonder dat de regering, die het 
ongetwijfeld heel anders voor ogen heeft gehad – dubbel, 
zo niet driedubbel, gedupeerd.

Mijn mening: t Is staarvenswoar bedruifd (= het is 
werkelijk om te janken)!

Mocht je nu ook de weg kwijt zijn in deze juridisch 
verstrekkende en verstikkende materie op het gebied van 
aardbevingsschade, weet dan dat ik je graag wil helpen 
(christinakoning@gmail.com).
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internetperikelen, glasdraad >
Door Patrick Jacobs

Ruim een jaar geleden zou 
Glasdraad begonnen zijn met de 
aanleg van glasvezel in Oldambt. 
Nu, een jaar later, is er nog 
steeds maar heel weinig te zien 
geweest van de werkzaamheden. 
Ook de berichtgevingen omtrent 
de voortgang van de aanleg bleven uit, er kwam maar heel 
weinig bevredigende informatie naar buiten.

Op 23 december heb ik weer een e-mail gestuurd naar 
de heer Betlem van Glasdraad Oldambt met de vraag of 
er al meer duidelijk was geworden. Op 4 januari, na de 
feestdagen, kreeg ik een vrij kort antwoord terug dat er 
‘even’ niet gecommuniceerd kon worden en dat hij er eind 
januari op terug zou komen.

Op 21 januari kreeg ik dan eindelijk een antwoord van 
de heer Betlem “Bijgaand de bouwbrief die er nu uit is… 
Eindelijk kunnen we weer aan de slag!!”

Ruim een uur later komt de bouwbrief ook via de 
maillinglijst van Glasdraad in mijn mailbox. Nu krijgt niet 
iedereen de bouwbrief, natuurlijk omdat niet iedereen zich 
heeft aangemeld voor de digitale bouwbrief. Ten tijde dat 
ik dit artikel schrijf, staat de nieuwsbrief nog (steeds) niet 
online op de website van Glasdraad Oldambt, en is de 
bouwbrief ook niet gepubliceerd op zijn Facebookpagina. 
Ik ga er tevens van uit dat we de bouwbrief niet in onze 
fysieke brievenbus zullen gaan krijgen.

Daarom tref je hier de bouwbrief zoals ik hem digitaal heb 
ontvangen. Laten we hopen dat Glasdraad en zijn ‘nieuwe’ 
aannemer snel gaat beginnen met de werkzaamheden 
zodat Oldambt  nog vóór de jaarwisseling 2022-2023 
kan gaan genieten van een werkende én vooral stabiele 
internetverbinding via glasvezel. Fingers crossed...

‘Bezig met synchroniseren, even geduld aub...’

Beste bewoner van Oldambt,

U heeft de afgelopen periode niets van ons vernomen, 
omdat er achter de schermen een hoop heeft gespeeld 
met betrekking tot de aanleg. Wij hebben afgelopen week 
afscheid genomen van onze aannemer en hebben nu een 
nieuwe in de hand genomen. Het is bijzonder vervelend 
dat wij u hier de afgelopen periode niets over hebben 
kunnen vertellen.

Onze nieuwe aannemer Euronet infratechniek is al ruim 
10 jaar actief binnen de aanleg van glasvezel. Zij hebben 
ons de middelen en de capaciteit gegarandeerd om nu met 
volle vaart aan de slag te kunnen gaan. In mei worden de 
eerste woningen aangesloten op ons netwerk. Wij zijn erg 
verheugd dat de aanleg nu eindelijk kan gaan starten. 

Hoe nu verder? 
Onze nieuwe aannemer staat klaar om te beginnen met 
de werkzaamheden! Al onze PoP-huisjes zijn inmiddels 
geplaatst, het netwerkontwerp is natuurlijk al gereed en de 
materialen zijn bekend. De komende maanden doorlopen 
wij de volgende stappen:
• We zullen starten met de boringen onder het spoor, 

Winschoterdiep en de A7
• De aannemer moet wel nog een keer in gesprek met de 

grondeigenaren (gemeente, waterschappen, provincie 
en dergelijke)

• We starten met de schouwwerkzaamheden
Nadat de bovenstaande werkzaamheden zijn uitgevoerd, 
starten we met de fysieke werkzaamheden.

Schouwen
Om te bepalen wat de juiste locatie van de aansluiting is 
en hoe deze in uw huis komt, moet de aannemer bij u thuis 
langskomen. Dit noemen we schouwen. Wij starten de 
schouwwerkzaamheden in februari, deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd door CTNed, een onderdeel van 
Euronet. De adressen die al geschouwd zijn hoeven we 
niet nogmaals te doen.

Tijdsbestek
De hele aanleg in uw gebied zal ongeveer een jaar in 
beslag nemen. We zullen de eerste woningen rond mei dit 
jaar hebben aangesloten op ons glasvezelnetwerk.

Planning
Wij hebben de onderstaande planning als nieuwe richtlijn. 
Uiteraard zullen wij u informeren als de we de planning 
naar voren kunnen halen. 
 
       Civiele 
        werkzaamheden Huisaansluitingen       
Scheemda       maart-juni 2022 mei-aug 2022  
Midwolda       maart-juli 2022 mei-sept 2022
Finsterwolde       jun-sept 2022 sept-nov 2022
Bad Nieuweschans  okt-jan 2023 jan -mrt 2023
Nieuwolda       okt-dec 2022 jan-feb 2023
Beerta                  aug-okt 2022 okt-dec 2022

Nieuwe samenwerking met Acantus
Acantus vindt het net als Groningerhuis belangrijk dat 
iedere woning een goede internetverbinding heeft. Daarom 
heeft Acantus besloten al haar woningen in Oldambt aan 
te melden voor een glasvezelaansluiting van GlasDraad. 
Samen met de huurdersorganisaties ziet Acantus dit als 
een verbetering van de digitale bereikbaarheid van de 
regio en een investering voor iedere woning voor nu en 
later.

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn, neem dan 
contact met ons op.

We zijn blij dat de werkzaamheden nu weer zijn opgestart, 
u ontvangt over 6 tot 8 weken een nieuwe update van ons. 
Mochten wij bouwinformatieavonden kunnen geven, dan 
zullen wij deze per PoP gebied organiseren.
 
Met vriendelijke groet,
Het glasvezelteam van GlasDraad Oldambt
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op de kovvie bie... geesje kroese >
Door Christina Koning

‘Wanneer voel jij je ergens 
thuis?’

Deze tekst stond 
vanochtend op het wit-
groene labeltje dat aan mijn 
Pickwick theezakje hing. 
Op kantoor. In Grunnen. 
Rond de klok van acht uur. 
Tijdens het inschenken van 
een kopje thee. Dat kan 
geen toeval zijn!

Gisteravond reed ik in mijn zwarte Peugeootje naar het 
Oude Diepje. Van het bestaan van deze straat in mijn 
eigen dorp Nieuw Scheemda-’t Waar wist ik niet. En van 
de mensen die in dit smalle straatje wonen ook niet. De 
auto kon niet mee. Een groot wit rond bord met een rode 
rand sierde het begin van de straat. Verboden toegang. 
Dan maar met de benenwagen. Ik verheugde me op 
‘de kovvieveziede’ bij Geesje. En laten we eerlijk zijn: 
het is natuurlijk altijd fijn om nieuwe mensen te mogen 
ontmoeten. 

In de huidige roerige tijden van anti-vaxxers, 
vaxxers, boosterprikken, mediagepeupel, lockdown, 
coronaperikelen, kabinetsblunders, horecastress, 
fakkeltochten, aardbevingen en overig leed is het niet 
zo eenvoudig om contacten te leggen. En vooral niet als 
nieuwe bewoner van een dorp. Zo was ik gisteravond bij 
Geesje Kroese. Onlangs, samen met haar man, de trotse 
bezitter van een mooie vrijstaande woning aan het Oude 
Diepje. Zoon Huub verhuisde mee en dochter Else woont 
en studeert in Groningen. Geesje en Bert verruilden Boven 
Pekela voor Nieuw Scheemda op zoek naar een idyllisch 
plekje. En dat hebben ze gevonden. In ons dorp. Een 
fantastische keuze! Al zeg ik het zelf. 

Geesje en Bert zijn Gronings. Foxhol en omstreken. 
Hoewel beiden elkaar al heel lang kenden (vanaf de 
basisschool) en Bert de beste vriend was van de broer 
van Geesje, kwamen ze er pas op hun 29e  achter dat ze 
voor elkaar bestemd waren. Hoe romantisch! Na de ALO 
begon Geesje aan de PABO en daarna had ze haar eigen 
kinderopvanglocatie. In Boven Pekela. Ruim twaalf jaar 
lang. Man Bert werkt bij het chemiebedrijf Teijin Aramid 
te Delfzijl. Op dit moment is Geesje de klusser in huis. En 
gaat dagelijks met de hamer in de hand de verbouwing 
completeren. Chapeau! 

Ik voelde me overigens compleet thuis in de nieuwe woning 
van Geesje. De verbouwing was nog niet helemaal klaar, 
maar de benedenverdieping zag er ‘aibels schier’ uit. De 
deur draaide naar binnen. Een spontane groet. Een goed 
gevoel. En een warm kloppend hart. Er werd direct volop 
gezellig gekletst. De kovvie lieten we maar achterwege. 
Een kop thee. Ook daar ben ik dol op. En natuurlijk op de 
Groningse geaardheid. Daar word ik ook blij van.

Welkom lieve Geesje (en gezin). Beter nog: voel je vooral 
welkom. In ons dorp. En als je eens een keer bij mij op de 
kovvie wilt komen: ook bij mij draait de deur naar binnen!
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Kuier & keuvel kalender voorjaar 2022
Door Sociaal Werk Oldambt

Wandelen is gezond en samen wandelen is gezellig! 
Onder de naam ‘Kuier & Keuvel’ organiseert Sociaal Werk 
Oldambt elke week een wandeling.

De meeste wandelingen zijn ongeveer vier kilometer 
en duren 60 tot 75 minuten. We wandelen in een rustig 
tempo, zodat iedereen mee kan doen. Na afloop is er 
koffie of thee (mits verkrijgbaar). Iedereen is welkom dus 
aanmelden is niet nodig (tenzij anders aangegeven) en 
meedoen is gratis!

Maandag 7 februari, 10.00 uur
Bij De Akkerschans, Bunderweg 9 in Bad Nieuweschans. 
Harm Arend Meijer laat ons (een deel van) de smokkelroute 
tussen Nederland en Duitsland zien.

Donderdag 17 februari, 13.00 uur
Start de wandeling bij De Hardenberg. Hardenberg 5 in 
Finsterwolde.

Donderdag 24 februari, 13.00 uur
Start de wandeling bij De Boschpoort. Het Boschplein 2 in 
Winschoten.

Dinsdag 1 maart, 13.00 uur
Wandelen we in Nieuw Beerta. Vertrek bij het kerkje aan 
de Hoofdweg 18 in Nieuw Beerta. Loes Krüger laat ons de 
omgeving zien. Deze wandeling duurt iets langer, ongeveer 
90 minuten (6 km).

Donderdag 10 maart, 13.00 uur
Start de wandeling in Nieuwolda. We verzamelen bij Het 
Trefpunt, Hoofdstraat 60 in Nieuwolda.

Donderdag 17 maart, 13.00 uur
Is het weer tijd voor een wandeling vanaf De Hardenberg, 
Hardenberg 5 in Finsterwolde.

Donderdag 24 maart, 13.00 uur
Begint de wandeling vanaf De Boschpoort, Het Bosplein 2 
in Winschoten. Loopt u mee?

Woensdag 30 maart, 10.00 uur
Wandelen we in Beerta vanaf de parkeerplaats bij jachthaven 
en speeltuin ‘t Speulparadies aan de Bovenlanden, achter 
de COOP over het bruggetje.

Vrijdag 1 april, 10.00 uur
Een ‘wandelcoach’-wandeling met als thema ‘ontdek je 
natuurtalent’. Een wandeling van 90 minuten in een mooie 
omgeving en onderweg doen we een paar oefeningen om 
stil te staan bij het thema. Voor deze wandeling is opgeven 
noodzakelijk. Dit kan per mail:
j.norden@sociaalwerkoldambt.nl

Woensdag 6 april, 10.00 uur
Gaan we wandelen in Westerlee. Natuurgebied de Garst 
is de locatie voor deze wandeling en onze gids is Cornelis 
van der Poel. We starten bij rustpunt GArSTVRIJ aan de 1e 
Garstlaan 4 in Westerlee.

Donderdag 14 april, 13.00 uur
De maandelijkse wandeling van De Hardenberg, 
Hardenberg 5 in Finsterwolde.

Donderdag 21 april, 13.00 uur
De maandelijkse wandeling van De Boschpoort, Het 
Boschplein 2 in Winschoten.

Dinsdag 26 april, 13.00 uur
Wandeling o.l.v. Loes Krüger bij het kerkje aan de 
Hoofdweg 18 in Nieuw Beerta. Deze wandeling gaat deels 
over onverharde paden, dus zorg voor goede (wandel)
schoenen.

Donderdag 5 mei, 13.00 uur
Zijn we te gast in Oostwold. Peter Akkerman wandelt met 
ons mee en laat de mooiste plekjes zien op de Ommetjes 
van Oostwold. We beginnen bij Ons Gebouw, Goldhoorn 6 
in Oostwold.

Donderdag 12 mei, 13.00 uur
Is de wandeling vanaf De Hardenberg, Hardenberg 5 in 
Finsterwolde.

Donderdag 19 mei, 13.00 uur
Start de wandeling bij De Boschpoort, Het Boschplein 2 in 
Winschoten

Voor de Kuier & Keuvel Wandelkalender zomer 2022 
zijn wij op zoek naar nieuwe wandelingen! Heeft u 
een suggestie voor een leuke wandeling of kent u 
een wandeling bij u in de buurt die u samen met ons 
zou willen lopen? Wij horen het graag!

- Jenny Garst 
  (tel. 06 1190 2881) j.garst@sociaalwerkoldambt.nl
- Janneke Norden - j.norden@sociaalwekoldambt.nl
- Marieke van Dijke - m.vandijk@sociaalwerkoldambt.nl
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