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voorwoord >
Door Aletta Buiskool

Op dit moment zit ik lekker in het zonnetje een voorwoord 
voor deze editie te typen. Zon en… de beperkingen door 
corona zijn grotendeels voorbij. Helaas zijn er nu zaken 
in Europa aan de gang die al onze aandacht opeisen en 
tja… dan zie je ook weer hoeveel geluk we hebben dat we 
hier toevallig wonen. Zulke gedachten krijg ik dan op deze 
zonnige middag, terwijl ik geniet van de zon.

We hebben geprobeerd er weer een leuke, informatieve 
krant van te maken. Er is o.a. nieuws van de Culturele 
Commissie en Veur Mekoar. Verder zijn er een paar 
leuke verslagen te lezen van de landelijke opruimdag, de 
Vrouwen van Nu en de werkdag(en) op het kerkhof. We 
wensen jullie weer veel leesplezier… en: blijf vooral alle 
kopij sturen. Het wordt enorm op prijs gesteld!

Kopij aanleveren: vóór 15 mei 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
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verkiezingsuitslagen >
Uitslag gemeenteraads-

verkiezingen 

16 maart 2022

Stemlokaal  

Nw Scheemda

Gemeente  

Oldambt

Aant. % Aant. % Zetels

PVDA 14 7,3 2161 14,7 4

Gemeente belang. Oldambt 25 13,0 1967 13,4 4

Partij voor het Noorden 17 8,8 1547 10,5 3

Ver. Comm. Partij 38 19,7 1442 9,8 3

VVD 15 7,8 1430 9,7 2

SP 24 12,4 1347 9,2 2

CDA 13 6,7 1000 6,8 2

PVV 8 4,1 859 5,9 1

D66 12 6,2 818 5,6 1

ChristenUnie 0 0,0 734 5,0 1

GROENLINKS 13 6,7 628 4,3 1

Oldambt Aktief 4 2,1 497 3,4 1

Belang van Nederland 9 4,7 166 1,1 0

Blanco (Oosterhoff, B.) 1 0,5 81 0,6 0

Geldige stemmen 193 14677

Blanco stemmen 2 54

Ongeldige stemmen 3 36

Aantal stembiljetten 198 14767

Aantal opgeroepenen 386 32096

Opkomstpercentage 51% 46%
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JAARVERSLAG DORPSBELANGEN 2020/2021 >
Door Dorpsbelangen Nieuw Scheemda en ‘t Waar

Voor u ligt het jaarverslag van de Vereniging Dorpsbelangen 
Nieuw Scheemda/’t Waar. De onderwerpen zijn op 
alfabetische volgorde gerangschikt.

Algemeen Dorpsbelangen 2020/2021 in concept

Algemeen 2020 en 2021
Er zijn een aantal leden verhuisd, toegetreden en helaas 
overleden. 

Bestuursleden
Wim van Rheen en Greetje Schipma hebben zich in 2021 
weer herkiesbaar gesteld. Er is een schriftelijke stemming 
geweest en Wim en Greetje zijn herkozen. In 2021 
zijn Benno Klapwijk, Aletta Buiskool en Marjan Jutting 
toegetreden tot het bestuur. 

Ledenvergadering
De ledenvergadering van 2020 en 2021 hebben niet 
plaatsgevonden. Er is wel aan de leden gevraagd of de 
leden akkoord gingen met de aanstellingen en dit is 
geaccordeerd.

Bestuursvergaderingen:
In 2020 is het bestuur gezien de omstandigheden weinig 
bij elkaar geweest, maar in 2021 zijn de vergaderingen 
weer structureel vastgelegd. Soms overdag, dan weer op 
een avond. Lijfelijk aanwezig of digitaal. Het was passen 
en meten met de regels. Er is vergaderd in het MFC of de 
kantine van Oldambtster Boys, afhankelijk van de regels.  
Een aantal keren met de gebiedsregiseur. 

Activiteitencommissie
Helaas hebben er weinig van de geplande activiteiten 
plaats kunnen vinden. 

AED/Reanimatie
In 2020 was het weer tijd voor de tweejaarlijkse 
reanimatiecursus. Vanwege de coronamaatregelen waren 
de mogelijkheden beperkt, maar gelukkig lukte het om de 
cursus in juni te organiseren. Er waren vijf deelnemers, 
waarvan één die voor de eerste keer deze cursus volgde. 
Er zijn in Nieuw Scheemda en ’t Waar gelukkig meer 
dan de genoemde vijf personen die kunnen reanimeren. 
Sommigen volgen namelijk deze cursus via hun werk.

Verder kregen we vanuit de gemeente een nieuwe AED-
kast aangeboden. Het geval wil dat de Hartstichting 
AED-kasten van de Vriendenloterij had gekregen en dat 
Roelfien Gernaat van de gemeente acht van deze kasten 
had gewonnen. 

Omdat wij als een van eersten in de gemeente een 

gemeentelijke AED op een openbare plek hebben geplaatst 
en onze AED-kast niet meer optimaal is, kwamen we in 
aanmerking voor één van deze AED-kasten.

De nieuwe kast zal achter het entreehokje van de 
voetbalkantine worden geplaatst. Dit omdat de nieuwe 
kast geen ventilator heeft die aanslaat bij warm weer, de 
AED moet dus (bijna) altijd in de schaduw hangen. In het 
voorjaar van 2022 zal e.e.a. worden uitgevoerd.

Begraafplaats
Met de beheerder Groen en collega (voorheen beheerder 
Groen) is in het najaar van 2021 een gesprek geweest 
over wat de mogelijkheden zijn inzake de aanpak van 
begraafplaats. Het gaat hierbij met name om de groene 
aanslag, wildgroei op en in de graven, scheefhangende 
zerken en kapot hekwerk. Het mogelijke herstel van 
kapotte graven is ook besproken. De gemeente stelt de 
benodigde materialen beschikbaar. 

De personen die zich in het verleden hadden opgegeven, 
na een oproep in NieuwSwaar, zijn benaderd en willen nog 
steeds meehelpen. In 2022 gaan we echt aan de slag met 
de inventarisatie en opstart van de werkzaamheden.

Bezoek jarige mensen
Met de inzet van de vrijwilligers van Veur Mekoar werden 
er afgelopen twee jaar acht mensen bezocht. Zij kregen 
allen een bloemetje. In 2021 zijn twee personen van 80 
jaar of ouder verhuisd en is er één 80-jarige bijgekomen .
Mocht u mensen weten die dit of volgend jaar 80 worden 
in Nieuw-Scheemda of ‘t Waar, dan hoort Veur Mekoar dit 
graag.

Culturele commissie
2020
In februari hebben we afscheid genomen van Hilde als 
penningmeester van de Culture Commissie. Bianca en 
Antje hebben deze taak overgenomen: Bianca doet 
de subsidieaanvragen en Antje de overige financiële 
zaken. Door de coronamaatregelen zijn er in 2020 geen 
activiteiten geweest.

2021
Tot september waren er geen activiteiten door de nog 
steeds geldende coronamaatregelen. In september 
mocht het weer en gingen we groots van start met een 
optreden op zondag 19 september van de Ierse band Erin 
Go Bragh (Ireland for ever). Wat een geweldige opkomst. 
Iedereen had er weer zin in. Er hadden zich meer mensen 
aangemeld dan we konden plaatsen, dit in verband met de 
toen gelende ‘anderhalve-meter-regel’.

Op 24 oktober hadden we een moderne theatervoorstelling: 
‘Courtisane’ opgevoerd door Schout bij Nacht. Ook hier 
weer een goede opkomst.

Op 21 november kwam Jonathan Nagel met een muziek- en 
dansvoorstelling: ‘Eventually’. Jonathan op de versterkte 
contrabas en Maria Mavridou als danseres. Er waren een 
handjevol mensen die gevraagd werden een kring te 
vormen rond de danseres. Zij wisten ons gedurende een 
uur durend optreden in de ban te houden.

Ook kwam in 2021 Alie ons bestuur versterken. Iemand die 
gelijk de handen uit de mouwen stak tijdens de optredens. 
Daar zijn we erg blij mee.

Op naar 2022! De eerste activiteiten staan al gepland.
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Dodenherdenking
Zowel in 2020 als in 2021 is de herdenking in klein 
comité gehouden. Beide keren heeft de voorzitter van 
Dorpsbelangen de rede gehouden en zijn de bloemen in 
de vazen geplaatst door zijn kinderen en die van de familie 
Kuipers. 

Bij beide herdenkingen was de gebiedswethouder aanwezig 
die de kranslegging heeft uitgevoerd. Een speciale dank 
gaat uit naar de buurvrouw, die tijdens de herdenking voor 
de benodigde stroom heeft gezorgd zodat de herdenking 
ook muzikaal kon worden ondersteund.

Dorpenschouw
Samen met de gebiedswethouder, gebiedsregisseur en 
Alberto Zanda (van Stichting Welzijn) hebben wij in mei 
2021 een aantal rotte plekken in de dorpen bekeken. 

Dorpen- en wijkoverleg
Nadat al enige tijd het dorp- en wijkoverleg stil had 
gelegen, kwamen begin 2020 bestuursleden van Westerlee, 
Finsterwolde, Blauwe stad en Nieuw Scheemda/’t Waar bij 
elkaar om dit weer vlot te trekken. Na de voorbereiding 
en het al vaststellen van een datum voor een dorp- en 
wijkoverleg brak echter het coronatijdperk aan. Dus het 
geplande overleg moest worden geschrapt.

Door de combinatie van coronamaatregelen en ook ziekte 
van betrokken bestuursleden is het nadien blijven liggen. 
Ondanks het feit dat veel dorp- en wijkorganisaties 
verschillend zijn, hechten we vanuit onze vereniging 
veel belang aan het dorp- en wijkoverleg. Want ondanks 
verschillende uitgangspunten en interesses, zijn er zeker 
vaak genoeg overeenkomsten waarbij we gezamenlijk 
kunnen optrekken.

Dus van onze kant zullen we proberen het dorp- en 
wijkoverleg weer in bepaalde mate terug te krijgen.

Dorpsvisie
In februari 2020 is het vervolg op de bijeenkomst van 2019 
geweest, waar na de maaltijd de diverse onderwerpen 
zijn ingebracht en bediscussieerd. De rest van het jaar is 
verder aan de samenstelling van de dorpsvisie gewerkt. 
De definitieve afronding was in het voorjaar van 2021 
en in april is de dorpsvisie huis-aan-huis verspreid in 
onze dorpen, aan het college B&W, raadsleden en de 
gebiedsregiseur(s). We hebben diverse positieve reacties 
ontvangen, zowel van inwoners als vanuit de gemeente. 
De overhandiging aan de wethouder was in mei 2021 

In november 2021 is een bijeenkomst georganiseerd om 
onze inwoners te informeren o.a. over de voortgang van 
sommige projecten. Nieuwe inwoners hebben in de loop 
van het jaar alsnog de dorpsvisie ontvangen of hebben 
deze ontvangen op de bijeenkomst. Er zijn nog een aantal 
exemplaren beschikbaar voor toekomstige inwoners. De 
door de gemeente beschikbare gelden zijn in zijn geheel 
besteed aan de ontwikkeling en uitvoering.

Gemeente
In 2020 nam Gert Engelkens het wethouderschap over 
van Laura Broekhuizen en daarmee werd Gert Engelkens 
ook onze gebiedswethouder. In augustus 2020 vond in 
de voetbalkantine het kennismakingsgesprek met hem 
plaats waar we e.e.a. vertelden over onze verenigingen en 
accommodaties. Ook hebben we de belangrijkste punten 
die er speelden met de gemeente kunnen vertellen.

Een jaar later maakten we met de gebiedswethouder en 
gebiedsregisseur een tochtje door onze beide dorpen waar 
we stilstonden bij de punten die speelden, zoals o.a. de 
situatie van het afgebrande pand op ’t Waar.

Belangrijk was ook de andere methode van inspraak bij de 
gemeenteraad. Onze gemeente kende raadscommissies 
ter voorbereiding van de behandeling in de gemeenteraad.
In deze commissies kon je als belanghebbende je 
problemen of zienswijze indienen en ook inspreken.

Ingaande 2020 werd dit gewijzigd, de raadscommissies 
werden vervangen door zogenaamde beeldvormende 
raadsvergaderingen. In de beeldvormende vergaderingen 
vormen de gemeenteraadsleden hun mening over de te 
nemen besluiten. 

In deze beeldvormende vergadering kun je als organisatie/
persoon inspreken. Belangrijke pluspunt is dat je daarna 
kunt deelnemen aan de discussie met de gemeenteraad. 
Voordien was het zo dat je na het inspreken en eventueel 
beantwoorden van enkele vragen naar de publieke tribune 
diende te verhuizen. In de nieuwe situatie kun je gelukkig 
reageren, bijvoorbeeld als je verhaal verkeerd wordt 
opgevat of als er andere punten naar voren komen.

Mooi Wonen!
De afgelopen twee jaren heeft ook bij Mooi Wonen! de 
voortgang wat averij opgelopen. Het volgende willen we 
graag in dit jaarverslag opnemen.

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 RWLP-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 RWLP-project gaat men in de toekomst ook 
daarmee aan de slag. Lukt het niet vanuit het RWLP-
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 evt. een 
anti-speculatiebeding) in de overeenkomst op nemen. Dat 
betekent dat dus dat degene die daar gaat bouwen er zelf 
moet gaan 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.



pagina 4 nr65 - april 2022

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

NieuwSwaar
De afgelopen twee jaar zijn er tien papieren edities van 
NieuwSwaar verschenen. Gelukkig is er telkens weer 
genoeg kopij. Heel fijn dat er zoveel mensen zijn die er 
regelmatig aan meeschrijven. Dank daarvoor! 

De website is nieuw leven ingeblazen en ook de 
Facebookpagina van NieuwSwaar wordt beheerd door 
leden van de redactie. Alle tussentijds binnenkomende 
berichten worden zo snel mogelijk op de site en/of 
Facebook geplaatst. 

We krijgen inmiddels ook berichtjes via de site van 
inwoners, maar ook van oud-inwoners en van andere 
mensen buiten onze dorpen. Daar zijn we blij mee, dus: 
blijf vooral sturen! 

Programma Zon en Wind gemeente Oldambt
Al jaren was het wachten op de visie van onze gemeente 
op de plaatsing van zon- en windparken. In juli 2020 
werden we benaderd door gemeente voor meedenken 
over deze nota. Maar dit was in vakantietijd, dus niet zo 
ideaal. Later volgden de coronamaatregelen en werd het 
zo november voor de presentatie/overleg door middel van 
een videovergadering. 

Begin 2021 werd dit vervolgd met een vragenlijst. In 
maart 2021 kwam eindelijk het conceptprogramma ‘zon 
en wind’ uit. Een programma dat ons nogal teleurstelde. 
Het grootste manco vonden we dat het programma te 
vrijblijvend was, het gaf niet duidelijk weer wat wel of niet 
mocht.

De rest van het jaar werd daarom gevuld met indienen 
van opwerkingen/vragen en later zienswijze bij College en 
gemeenteraad. Ook werd gebruik gemaakt van de diverse 
inspraakmogelijkheden. Maar de invloed die je kunt 
uitoefenen op een beleidsnotitie blijkt toch weer gering.

In januari 2022 werd dit programma aangenomen door de 
gemeenteraad en nu afwachten wat de uitwerking wordt.

Opruimdag 2021 (landelijke)
In 2020 stond de jaarlijkse opruimdag al gepland maar 
helaas gooide corona vlak voor tijd roet in het eten. Op 
20 maart 2021 kon het opruimen gelukkig wel doorgaan. 
Negen personen gingen aan de slag om onze dorpen en de 
wegen rondom weer zwerfafvalvrij te maken. En als er in 
feite iets coronaproof is, dan is het wel lekker buiten lopen 
in gebieden waar nog alle ruimte is!

Dit keer vonden we heel veel blikjes. De blikjes, en 
wijnflessen worden al rijdend uit de auto gegooid. Vreemd 
toch, dat men blikjes en flessen alleen vol kan vervoeren 
in een auto. Ook vonden we weer veel bouwafval. Wel 
merken we dat er ieder jaar minder afval ligt, dat is iets 
waar we blij mee zijn.

Nog even zonder de soep na afloop, maar wel met een 
voldaan gevoel, ging iedereen weer naar huis.

Sinterklaas
In 2020 zijn de Pieten persoonlijk bij de kinderen 
langsgegaan om hen te verrassen met een cadeautje. 
In 2021 was de Sint gelukkig weer aanwezig in de zaal van 
het MFC. 

Veur Mekoar
Veur Mekoar heeft in 2020 twee keer een dorpsmaaltijd 
gehouden met gemiddeld 25 inwoners en het afgelopen 
jaar twee keer een dorpsmaaltijd gehouden met gemiddeld 
30 inwoners aan tafel. De laatste maaltijd is gekookt 
door Adnan uit Syrië die woonachtig is in Wagenborgen. 
Het was een leuke ervaring om eens te werken met een 
buitenlandse kok. 
Daarnaast heeft Natasja, die samen met Hans de Veur 
Mekoar kar heeft getrokken, de groep van VM verlaten. Wij 
danken haar voor haar tomeloze inzet om de maaltijden 
zo succesvol te maken. Astrid zal haar functie overnemen.  

Voor wat betreft de hulpvragen via VM is het in 2020 en 
2021 rustig geweest. Een paar pc en telefoonhulpvragen 
zijn er geweest en ook snel opgelost. Dank voor de 
vrijwilligers die hun hulp hebben aangeboden voor onze 
dorpsbewoners. Wil jij ook gebeld kunnen worden om 
iemand te helpen? Geef dit dan door aan Veur Mekoar.

Werkgroep Groen
De Werkgroep Groen is in 2019/2020 opgericht door 
inwoners en vertegenwoordigers vanuit de dorpen die zich 
inzetten voor de herplant van de dorpsbosjes in Nieuw 
Scheemda en ’t Waar. 

De Werkgroep Groen ressorteert sinds 2021 onder de 
Vereniging Dorpsbelangen en is gericht op praktisch 
herstel en (mede-)beheer van groen dat in eigendom is 
van Staatsbosbeheer (SBB) in en rond Nieuw Scheemda en 
’t Waar. De werkgroep onderhoudt de eerstelijns contacten 
met SBB.

In 2021 voerden we de volgende activiteiten uit: 

• aanplant van vruchtbomen langs de Hamrikkerweg 
en in het Kerkwijkbos op woensdag 14 april met 
schooljeugd uit het dorp; 

• snoeien onder de notenbomen en snoeien van bramen 
en takken langs sloten en maaipaden en het maken 
van takkenrillen in het Kerkwijkbos op zaterdag 4 
september en 

• snoeien van groen rond het molentje van de 
Barlagenpolder en het maken van takkenrillen op het 
schiereilandje. 

De groene meewerkdagen worden aangekondigd op de 
website. De opkomst is meestal zo’n vijf tot acht personen; 
we hebben altijd koffie/thee en verse notencake (van 
walnoten uit het bos) en inmiddels hebben we ook wat 
eigen gereedschap, dus voel je vrij om eens mee te doen!

Groetjes van Hilde, Niek, Paul en Benno.
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Foto’s: Windmolentje Barlagenpolder – vóór en na de snoei

Windparken/zonneparken 
Windpark N33
De stichting Platform Tegenwind N33 heeft in het voorjaar 
van 2021 bij de Raad van State nog een herzieningsverzoek 
ingediend, onder andere met het argument dat de 
gevolgen van geluidsoverlast onvoldoende zijn onderzocht. 
Zoals te verwachten heeft de Raad van State dit verzoek 
afgewezen.

De dorpenalliantie heeft zich, nadat hun bezwaarprocedures 
geen resultaat opleverden, de voorgaande twee jaar ingezet 
voor realisatie van een gebiedsfonds. Deze dorpenalliantie 
was de bundeling van alle dorpsbelangenverenigingen in 
of nabij windpark N33. 

De realisatie van het gebiedsfonds ging in nauw overleg 
met de betrokken gemeenten Veendam, Midden-Groningen 
en Oldambt. De positieve houding van de betrokken 
gemeenten werd overschaduwd door de negatieve houding 
van de provincie. 

Onze provincie was niet bereid om een bijdrage te leveren 
aan het gebiedsfonds. De provinciale bijdrage was ook een 
voorwaarde van het ministerie van Economische Zaken 
voor een bijdrage aan het gebiedsfonds.

Door de druk van de betrokken gemeenten, heeft het 
ministerie uiteindelijk toch een bijdrage gedaan van € 1,66 
miljoen aan het gebiedsfonds.

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 2020 verliepen de procedures bij de Raad van State 
ongunstig, zo werd in april 2020 het beroep verworpen om 
meer natuuronderzoek te doen.

Een arrest van het Europese Hof van Justitie veranderde 
de zaak in 2021. Op basis van dit arrest oordeelde de Raad 
van State dat de windmolennormen, zoals die landelijk 
gelden, onvoldoende waren onderbouwd. Door deze 
uitspraak was de gemeente Eemsdelta weer aan zet.

Om de politieke besluitvormers de gevolgen voor het 
landschap en bewoners duidelijk te maken, organiseerde 
‘Stichting Oldambt Windmolenvrij’ in oktober een excursie 
door het windmolengebied. De hoop dat dit iets zou 
veranderen, was valse hoop. Sommigen hadden meer 
aandacht voor hun telefoon dan voor de impact van de 
windmolens. 

De afspraken over het opwekken van groene energie en 
de toezeggingen aan de betrokken energiemaatschappijen 
wogen zwaarder dan landschap en inwoners.

Op 21 december 2021 ging de gemeenteraad dan ook 
akkoord met de aanpassing van het bestemmingsplan. 

Niet omdat de raadleden het eens waren met de 
aanpassing, maar omdat de gemeente een zogenoemde 
inspanningsverplichting was aangegaan met de betrokken 
energiemaatschappijen en men vreesde een claim te 
krijgen van tientallen miljoenen als men voor vertraging 
zorgde!

De volgende stap zal daarom weer naar Raad van State 
zijn.

Vrijwilligers
Zowel in 2020 als in 2021 zijn er geen vrijwilligersavonden 
georganiseerd i.v.m. de geldende covid-maatregelen. 

De vrijwilligers hebben in april 2020 een bos tulpen 
en doosje chocolade ontvangen en in december (op 7 
december, de Nationale vrijwilligersdag) een speciaal voor 
hen gemaakt stuk chocolade. Alles is bezorgd door de 
bestuursleden. 

In totaal waren er 90 vrijwilligers in onze dorpen, waarvan 
sommigen in meerdere functies.
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jeu de boulesbaan >
Door Alie van Koerten

Hallo dorpsgenoten,

Ik wil mededelen dat we 
bezig zijn met een Jeu de 
Boulesbaan (Pétanque) 
op het veldje bij het 
Termunterzijldiep.

Het is de bedoeling dat de dubbele baan toegankelijk
is voor iedereen in het dorp, jong of oud.

Jeu de Boules is een leuke sport om te beoefenen. Het 
is de bedoeling dat de banen bijdragen aan de sociale 
contacten, ook is het een sport die door medici zeer 
aanbevolen wordt. Ook een familiefeestje kan ermee 
opgeleukt worden, met twee banen kan er met twee 
tot maximaal twaalf personen tegelijk gespeeld worden.

We hopen dat de plannen doorgaan, we blijven jullie op de 
hoogte houden.

optreden kira dekker 20 februari >
Door Ankie Grooten

Het was nog spannend voor ons of het optreden van Kira 
wel door kon gaan. Kira had zich moeten laten testen 
op corona. Gelukkig kregen we zaterdag bericht dat het 
optreden doorging. Wel gaf Kira aan dat ze niet wist of ze 
wel twee uur kon zingen, omdat dit optreden het eerste 
was na twee jaar. 

Voor ons geen probleem, Bianca zou haar tussentijds 
ondersteunen met zelfgemaakte gedichten. Er waren 45 
reserveringen maar helaas ook afzeggingen door corona. 
Het was een mooie muzikale middag met gedichten. Ook 
Kira was blij met haar eerste optreden. En wij ook.

Groeten, de Culturele Commissie. 
Alie, Ankie, Antje en Bianca

resto veur mekoar gaat weer open! >
Door Astrid Pouw

Kom eens lekker eten bij Resto Veur Mekoar. Voor een 
klein bedrag lekker eten en gezellig kletsen. Jullie zijn 
allen van harte welkom in het MFC voor een heerlijke 
driegangenmaaltijd. Onze koks hebben er weer veel zin 
om wat lekkers op tafels te brengen en natuurlijk ook om 
jullie te ontmoeten voor een praatje. 

Vrijdag 22 april 2022 en vrijdag 10 juni 2022.

Voor 22 april kun jij je opgeven t/m zondag 17 april.
Voor 10 juni kun jij je opgeven t/m zondag 5 juni.

De volwassenen betalen € 5,- en voor de kinderen zijn de 
kosten € 2,50.

De deur is open vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur wordt de 
eerste gang geserveerd.

Heb je een allergie of wil je graag vegetarisch eten? Geef 
dit aan bij je aanmelding, dan 
kunnen we daar rekening mee 
houden.

Opgeven kan via het aanmeld-
formulier op de websites: 
www.nieuw-scheemda.nl en 
www.t-waar.nl
Of je geeft het telefonisch door: 
06-36368003.
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KORTE IMPRESSIE JAARVERGADERING >
Door Aletta Buiskool

Het mocht weer! Vrijdag 1 april is voor het eerst sinds 
drie jaar de ledenvergadering van Dorpsbelangen Nieuw 
Scheemda/’t Waar gehouden. De laatste was in 2019. Ook 
deze keer was De Leeuwenborg gastheer.

26 inwoners van Nieuw Scheemda/’t Waar kwamen op 
de vergadering af. Naast de vaste agendapunten als 
het jaarverslag, de financiën en de kascontrole kwamen 
deze keer ook de onderwerpen Handboek/Huishoudelijk 
reglement Goed Bestuur en de versterking van onze dorpen 
aan de orde. We hebben afgesproken dat Dorpsbelangen 
samen met de werkgroep Versterking een avond in de 
Leeuwenborg gaan organiseren met de gemeente Oldambt. 
Binnenkort krijgen alle inwoners een uitnodiging daarvoor. 
Er zijn nog zo ontzettend veel vragen te beantwoorden! 
Een ander punt dat aan de orde kwam waren de woningen 
aan de Karspellaan. Een aantal woningen van Acantus 
worden verbeterd, een aantal andere niet. Dorpsbelangen 
zal hierover vragen gaan stellen aan Acantus.

Gerrit van de Kam en Harm Eerkens zijn afgetreden als 
bestuursleden. Helaas kon Gerrit niet aanwezig zijn. Met 
bloemen, biertjes en bonnen is afscheid genomen van 
Harm. Hij heeft zich meer dan 20 jaar enorm ingezet 
voor onze dorpen. Hiervoor werd hij door onze voorzitter 
hartelijk bedankt. Zijn kritische blik en onvermoeibaarheid 
zal worden gemist. Harm ging altijd voor de zaak. Daarbij 
is hij met recht hèt geheugen van onze vereniging.

Na het officiële gedeelte was er tijd voor de gezellige nazit 
met een hapje en een drankje. De schrijfster van deze 
korte impressie heeft zich meer dan prima vermaakt en 
hoopt dat de andere 33 aanwezigen (inclusief bestuur) 
daar ook zo over denken.

internetperikelen, glasdraad >
Door Patrick Jacobs

Op het moment dat ik dit artikel schrijf op (een zonnige 
maar toch koude) zondagmiddag 3 april, heb ik het 
eigenlijk nog niet helemaal helder wat ik moet schrijven 
over Glasdraad.

Eigenlijk omdat er niet echt veel te schrijven is over de 
aanstaande glasvezel, anders dan dat ik mijn emoties hier 
op schrift zou kunnen neerzetten. Vooral ook omdat ze 
met glasvezel werken, maar in mijn beleving nog steeds 
communiceren via conservenblikjes die verbonden zijn 
met een dun draadje (wie kent het nog?...). Erg vervelend 
als er een mus op de lijn komt. (Toch nog even een 
emotionele uitbarsting).

Terug naar de feiten... 

Glasdraad Oldambt heeft toegezegd elke zes tot acht 
weken te komen met een bouwbrief, ook zou de website 
geüpdate worden. Daarnaast zou ik maandelijks een 
update ontvangen van de organsatie. Tot op heden is dat 
helaas nog niet gelukt, niets anders dan dat ik maandelijks 
een verzoek indien voor informatie.

Zo heb ik een aantal vragen gesteld, waaronder ook de 
vragen wanneer de informatie-avonden georganiseerd 
worden en wanneer de inwoners de schouwer kunnen 
verwachten.

De heer Betlem (communicatie en marketing) van 
Glasdraad kon mij inhoudelijk niets meer vertellen, en 
heeft mij doorgestuurd naar zijn collega, v.d. Berg, die de 
bouw gaat coördineren. 

De heer v.d. Berg wist niets te vertellen over de eventuele 
informatie-avonden, en de schouw zou al gedaan zijn door 
de vorige aannemer. De graafwerkzaamheden zouden 
al wel begonnen zijn, maar waar?... Daar kreeg ik geen 
duidelijk antwoord op.

Verder kreeg ik geen 
bruikbaardere antwoorden 
anders dan wat we al weten 
en wat er op de website 
en facebook staat van 
Glasdraad. Ik hoop snel iets 
leukers en informatiever te 
kunnen schrijven over de 
vooruitgang van Glasdraad.
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Vrouwen van nu >
Wanneer heb je voor het laatst iets nieuws gedaan?

Toen ik dat theezakje zag, dacht 
ik: ‘ja van de week nog. Zeker toen 
iets nieuws gehoord, dat ik nog niet 
wist.’ Hoe?... Bij de bijeenkomst 
van de Vrouwen van Nu. Daar zijn 
de vrouwen wel nieuwsgierig naar 
nieuwe dingen. Elke bijeenkomst 
is er weer een ander onderwerp 
waar je meer van leert dan je op 
het eerste gezicht verwacht.

Daarnaast is het natuurlijk ook gezellig en hebben we altijd 
iets lekkers bij de koffie. Bezoek eens een keer een van 
onze avonden. Leer iets nieuws, geniet van het lekkers en 
klets met elkaar.

Op donderdagavond 14 april hebben we een spreker met 
een lezing over reddingshonden.  Je bent van harte welkom 
om 20.00 uur bij de Leeuwenborg. De kosten zijn € 5,-

Beatrix Potter

Op woensdag 16 maart heeft Rozemarijn van de Wal bij de 
Vrouwen van Nu een lezing gegeven over Beatrix Potter. 
Rozemarijn is een uitstekend spreekster en heeft ons 
meegenomen door het leven van Beatrix. 

Beatrix is natuurlijk bekend door haar kinderboekjes 
waarvan Pieter Konijn ongetwijfeld de bekendste is. Toch 
heeft Beatrix maar tien jaar van haar leven deze boekjes 
gemaakt. Door haar zakelijk instinct is ze daar wel heel 
rijk mee geworden. 

Dit gaf haar de gelegenheid om 
andere passies te financieren, 
zoals het fokken van schapen 
en het kopen van land in het 
Lakedistrict om de natuur te 
beschermen. Dat was in die tijd 
niet gewoon voor vrouwen om 
te doen. 

Ze trouwde voor het eerst 
op haar 47e en mocht toen 
eindelijk van haar ouders 
het huis uit. Om maar een 
voorbeeld te geven hoe het in 
die tijd ging. Het was wederom 
een interessante avond.

Foto: trouwfoto.

kerk nieuw scheemda >
Door de Plaatselijke Commissie van de Kerk

De kerk zal vanaf 1 april weer dagelijks geopend zijn van 9.00 
uur tot 18.00 uur. Je kunt vrijblijvend binnenlopen en als je 
het Pronkjewailpad loopt, kun je binnen een stempel halen.

Verdere activiteiten zijn de volgende;

14 mei landelijke orgeldag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Deze dag wordt georganiseerd door de Stichting Hinze-
orgel Leens. Als je orgel wilt spelen kun je je voor deze
dag opgeven: via www.hinszorgelleens.nl/orgeldag

4 juni is het jaarlijkse kerkenpaddag. Dan zullen 
vele kerken in de regio Oldambt open zijn. Zie 
voor extra informatie over de deelnemende kerken 
www.kerkenpadoostgroningen.nl 

De opengestelde kerken komen ook op de site van Nieuw 
Scheemda & ‘t Waar te staan. 

 

We zijn nog op zoek naar een nieuwe technische 
man/vrouw. Die kan ingewerkt worden door Hans
Tiddens en te zijner tijd zijn taak overnemen. 

De kerk moet ook met regelmaat schoongemaakt 
worden, zoals voor een concert, of andere invulling 
binnen de kerk. Er is al een actieve groep vrijwilligers,
maar we zijn altijd op zoek naar meer handen.

Wil jij je ook op een of andere manier inzetten voor de
plaatselijke commissie van de kerk of heb je vragen?, dan
kun jij je aanmelden bij: 
Dirkje Haan, secretaris, Hamrikkerweg 60, 
0598-446497, dirkjehaan@hotmail.com 

Greetje Schipma, penningmeester Hamrikkerweg 94,  
0598-446237, gj.schipma@gmail.com 
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Bericht van de Culturele Commissie >
Door de Culturele Commissie

Mooi dat het weer lente is en Corona ons minder parten 
speelt. Toch blijft de wereld in meer dan gespannen toestand 
die vele slachtoffers maakt. Dan zijn we als CC extra 
dankbaar dat we wat ontspanning en schoonheid kunnen 
bieden in onze dorpen. Daarom nodigen we iedereen uit 
om te komen genieten en zich te laten verrassen door de 
mensen die hier voor ons komen optreden.

Het eerstkomende is het theaterstuk ‘De Weldoener’ voor 
jullie, uitgevoerd door theater collectief Illustere Figuren 
op 24 april om 15.30 uur.

Tijdens ‘Kerkepad’ op 4 juni wanneer de kerken open zijn 
voor bezichtiging. Voor muzikanten stellen we de ruimte 
beschikbaar om iets te komen spelen. Je kunt je opgeven 
bij de CC om zelf op die dag muziek te komen spelen 
(open podium). In de middag vanaf 13.30 uur komt Esmee 
Doddema zingen en tussen de bedrijven door bespeelt 
Bianca Holst de Kotamo, een soort harp. 

Op 12 juni komt er een middag met muziek en poëzie, zet 
deze datum alvast in de agenda.

In de herfst op 16 oktober organiseren we weer een ‘KIEK’, 
onze jaarlijkse dorps-hobbymarkt met lekker eten, muziek 
en vooral veel gezelligheid en creativiteit in Partycentrum 
de Leeuwenborg.  En we krijgen een optreden te zien van 
geweldige entertainers ‘Twei Körten, Twei Langen’.

We luiden het jaar uit op 20 november met een intiem 
luisterconcert van singer-songwriter Jan-Henk de Groot.

Tot ziens Ankie, Antje, Alie en Bianca.
De CC staat open voor suggesties, tips en nieuwe leden.
Contact ankie.grooten@ziggo.nl

de weldoener, 24 april >
Door de Culturele Commissie

24 april 15.30 u Kerk in Nieuw Scheemda
Door theatercollectief Illustere Figuren

Een bijzondere voorstelling in de vorm van een talk show 
van het  theater collectief ‘Illustere Figuren’ met een 
super positief geloof in de mensheid, dat met humor grote 
maatschappelijke thema’s persoonlijk maakt. 

IF maakt theater voor iedereen die het aandurft om zijn 
wereldbeeld aan de kaak te stellen. Zo gaat de weldoener 
over: ‘Waar is de stem van het zwijgende midden?’ De 
spelers laten zich o.a. inspireren door het leven en de 
daden van Bonifatius en vragen zich af wat hij in deze tijd 
voor ons kan betekenen. 

Wie is nu een weldoener?  Terwijl Tim als geschiedenisfanaat 
de verhalen over Bonifatius verslindt, besluit hij dat hij 
de nieuwe Bonifatius wordt. Eigentijds. Met zijn eigen 
talkshow. 

In een kerk: de plek van ontmoeting en zingeving. Hij gaat 
het beter doen dan Jinek. Beter dan al die roeptoeters. 
Tim Verbeek. De Bonifatius van het zwijgende midden. 
Wat de makers vaak missen in de media is de stem van de 
nuance... en die proberen ze dan ook te zoeken en te laten 
horen in deze voorstelling. 

Gezien de polariserende samenleving vinden ze dit erg 
belangrijk. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. 
Vaak blijken wij meer zwart wit te denken vanuit onze 
bevoorrechte bubbel in de samenleving, dan ons lief is. 
Omdat de kerk een plek is waar de zoekende mens altijd 
welkom is, hebben ze gekozen om deze tour langs kerken 
te doen in plaats van theaters. 

Illustere Figuren bestaat uit acteurs en theatermakers 
Joeso Peters, Raymond Muller, Zen Roorda en Tim 
Verbeek. Eindregisseur van deze voorstelling is Klemens 
Patijn. Ze staan voor theater dat prikkelt en verwart, maar 
toch stiekem je mondhoeken doet krullen. Zij kunnen hun 
verhalen enkel en alleen vertellen vanuit hun perspectief 
en daarom staan ze als zichzelf op het toneel: met alle 
wijsheden absurditeiten fascinaties en overdenkingen die 
bij hen horen.

Benieuwd hoe dit hun vergaat? Kom kijken naar De 
Weldoener op 24 april in de Kerk van Nieuw Scheemda.

Dit evenement wordt georganiseerd door de Culturele 
Commissie van Nieuw Scheemda en ’t Waar.
Aanvang: 15.30 uur 
Entree: € 12,50 inclusief consumptie
Reserveren bij ankie.grooten@ziggo.nl
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Groene Meewerkdagen 5 feb en 5 maart >
Door Denies Margry

De groene meewerkdag van 8 januari 
2022 kon niet doorgaan vanwege 
verscherpte coronamaatregelen, 
maar begin februari mochten we 
weer aan de slag, in het Kerkwijkbos 
dit keer.

Storm Corrie had flink huisgehouden die week, zo hadden 
we drie dagen eerder een omgewaaide boom van het 
fietspad weggehaald. Maar aan de noordkant van het 
Kerkwijkbos (langs de sloot, aan het open veld) was er 
weinig schade. Sterker nog, hier waren de bomen naast het 
pad alweer zo ver uitgelopen dat het pad een behoorlijke 
uitdaging vormde voor de gemiddelde hondenuitlater en 
wandelaar. Tijd voor een goeie snoeibeurt dus.

We pakten ieder een zaag of takkenschaar en stapten het 
pad op. Het had een beetje gevroren die nacht en ik voelde 
het harde gras onder mijn voeten knisperen. Ik trok mijn 
muts flink over mijn oren en we begonnen. Al gauw waren 
we druk bezig met zagen, snoeien en ruimte maken voor 
de takkenrillen. Daar werden de afgezaagde stammen en 
takken in elkaar gevlochten.

Na de koffie met notencake (ja, nog steeds van de noten 
uit het bos!) ging de zon schijnen: Het eerder berijpte gras 
was wat nattig geworden en ik kreeg het warm. Mijn muts 
hing ik maar even aan een vers gesnoeide boom.

Gelukkig waren er maar weinig (meidoorn)stekels in dit 
deel van het bos. Maar af en toe zwiepten er wel wat 
takjes in mijn gezicht als ik een stammetje op z’n plek 
duwde in de ril. (Straks maar even kijken wat de schade is, 
nam ik me voor.) Terwijl ik heen en weer liep met takken 
en stammen wierp ik ook regelmatig een blik op het open 
veld en genoot ik van het uitzicht. Ondertussen letten we 
op dat we geen vogels verstoorden. Door de zon begonnen 
de vogels al weer voorzichtig te fluiten en je weet nooit of 
ze al willen beginnen aan een nestje…

De berg takken op het pad werd 
steeds kleiner en de takkenril 
groeide. De zon verdween achter 
wat donkere wolken en het begon 
zachtjes te miezeren… Tijd om op 
te ruimen! Muts op, gereedschap bij 
elkaar zoeken en alles weer naar huis 
brengen. Zo, ik had mijn workout 
weer gehad deze week, daar kan 
geen sportschool tegenop!

Op zaterdag 5 maart 2022 gingen we voor de laatste keer 
van dit seizoen aan het werk, nu aan de andere kant. Dit 
keer stond de natuur op springen: overal zag je bloem- en 
bladknoppen en de vogels zongen uit volle borst. En het 
gras was weer helemaal berijpt, zo mooi!

Dat na Corrie inmiddels ook storm Eunice over onze 
dorpen was geraasd was nog goed te zien: Ook dit keer 
was er een boom omgewaaid en op het pad gevallen. Die 
boom was al eerder door twee leden van de Werkgroep 
Groen opgeruimd, maar overal zag je nog veel afgewaaide 
takken liggen.

Daarom gingen we nu alles vrijmaken voor wandelaars 
en grasmaaiers: alle takken werden opgeraapt en 
weggesleept. We trokken ook wat takken uit de sloot en die 
stopte ik dan weer in de bestaande takkenrillen. iedereen 
was druk bezig en aan het eind van de ochtend was alles al 
weer een stuk begaanbaarder: We konden weer tevreden 
zijn over ons werk.

Ik kijk met een goed gevoel terug op de Groene 
Meewerkdagen van het afgelopen seizoen: Ik heb deze 
winter geleerd hoe je mooie takkenrillen maakt en ik hoop 
dat de vogels en andere beesten er nu een goed plekje in 
vinden om te nestelen en te broeden deze lente.

Ik ben heel blij dat we op de eerste meewerkdag de 
notenbomen in het Kerkwijkbos hebben vrijgemaakt. Want 
daardoor heb ik zo veel walnoten kunnen rapen dat er elke 
keer een notencake meekon.

De Groene Meewerkdagen 
van dit winterseizoen zijn 
nu voorbij. De komende 
maanden is het bos 
voor de vogels om er te 
broeden. Natuurlijk trekt 
de werkgroep er nog wel 
eens op uit voor een groene 
klus in onze dorpen. Houd 
hiervoor de agenda op de 
website in de gaten.

Begin maart zijn alle grote knotwilgen aan de 
Barlagenpolder geknot. Dat was voor ons een te grote klus 
en Staats Bosbeheer (SBB) heeft het opgepakt: hartelijk 
bedankt hiervoor!

Mocht je nog andere suggesties hebben voor SBB 
laat het dan weten: werkgroepgroen@t-waar.nl of 
werkgroepgroen@nieuw-scheemda.nl

En lijkt het je ook leuk om lekker in de buitenlucht bezig te 
zijn, kom dan gerust een keer kijken en help mee. 



pagina 11 nr65 - april 2022

christientjes blog >
Door Christina Koning

Gisteren om 6.30 uur ging de wekker. Op zich niet zo 
vreemd. Bij mij gaat de wekker elke dag om 6.30 uur. Maar 
voor een zaterdag was dit wel heel erg vroeg. Vandaag 
was het ‘mama-met-Miranda-op-stap-dag’. Wakker 
worden en opstaan maar. Nu verkeer ik in de fortuinlijke 
omstandigheid dat ik in de loop der jaren een klein aantal, 
naast enkele gewaardeerde collega’s, fijne vriendinnen 
om mij heen heb weten te verzamelen. Vriendinnen die 
ik eigenlijk te weinig zie (de reden zal jullie de afgelopen 
twee jaren niet zijn ontgaan), maar die stuk voor stuk 
voor eeuwig in mijn hart wonen.

Mijn meest recente vriendin is Miranda, die in de loop 
van het afgelopen jaar meer dan een goede vriendin is 
geworden. Een vriendin bij wie de deur altijd naar binnen 
draait, die altijd een luisterend oor biedt, en die bovendien 
over een ontzettend warm hart beschikt. Een maatje voor 
het leven. Mijn zoon en haar zoon, zijn tevens bevriend. 
Miranda is een heerlijk mens en ik mag haar graag. Zo 
kwam het dat ik werd uitgenodigd om een dagje met haar 
mee te gaan naar De Zwaluwhoeve, een wellnesspark in 
Gelderland - nu het weer kan.

Eigenlijk zijn we erg verschillend, maar toch ook weer niet. 
Miranda met haar pikzwarte haren, een huid van glanzend 
ebbenhout en een exotische uitstraling staat in schril 
contrast met Christientje met haar vuurrode haren, een 
huid zo wit als sneeuw met hier en daar een verdwaalde 
sproet en een typisch Europese uitstraling. Lichtwit en 
donkerwit. Zo anders, maar toch ook zo gelijk. Twee 
gevoelsmensen, hoog sensitief aangevuld met Groningse 
nuchterheid en een gezonde dosis humor. Beiden veel 
meegemaakt in het leven, een hoop bagage; door schade 
en schande wijs geworden. Veel raakvlakken ook. Veel 
emoties en door allerlei omstandigheden een heel andere 
kijk op de wereld gekregen. Lachen en huilen. Kwestie van 
vertrouwen.

En afgelopen zaterdag reden deze twee nuchtere Groningse 
vriendinnen naar Hierden. Hierden? Tot voor kort had ik 
er nog nooit van gehoord. Een dorpje in de buurt van 
Harderwijk. Met een gigantisch groot wellnesspark. Toen 
we de ingang bereikten, was het net of we in Walibi bij 
de hekken van de Goliath waren aanbeland. Wat een 
drukte. Wat een mensenmassa. Erg populair resort dus 
die Zwaluwhoeve. Ontspannen, onthaasten, ontstressen, 
dat was het doel. In de huidige hectische maatschappij 
welhaast een must. De i-phone, blackberry, i-pad en 
overige technische snufjes waren ten strengste verboden. 
Chapeau!

Eindelijk binnen. We reserveerden een massage voor 
ons allebei en we hadden er echt zin in. Op weg naar de 
kleedruimte bekroop mij een naar voorgevoel. Overal om 
me heen liepen blote mensen. En niet alleen blote vrouwen. 
Blote heren in overvloed. Een lichte paniekaanval maakte 
zich van mij meester. Terwijl Miranda met een iel stemmetje 
zei: ‘Christientje, ik denk niet dat we ons badpak nodig 
hebben’, keek ik angstvallig om me heen of er ergens 
een uitweg was. Was er een ontsnappingsmogelijkheid? 
Neen, die was er niet. Oh my God! Fantastisch. Net iets 
voor Christientje: in de blote reet – quod non. En nu? 

Geen denken aan dat Christientje zich in haar blote toges 
tussen al deze vreemde mensen gaat begeven. No way. 
Christientje geeft zich niet graag bloot. Figuurlijk niet en 
letterlijk al helemaal niet. Ik werd er behoorlijk onrustig 
van en duizenden gedachten vlogen door mijn hoofd. 
Stel je voor dat je een bekende tegenkwam. Je baas. Een 
collega. Iemand uit onze provincie. HELP! Ontspannen, 
ontspannen? Waar is de Valdispert? Elke vezel in mijn 
lichaam strak gespannen. Een enorm spanningsveld diep 
in mij. Wanneer iemand mij op dat moment een gloeilamp 
in de mond zou hebben geduwd, zou deze lamp spontaan 
beginnen te branden. Wat een gedoe! Met elke willekeurige 
andere vriendin had ik rechtsomkeert gemaakt. En hoewel 
ik de indruk had dat Miranda er ook wel wat moeite mee 
had, vertrok zij geen spier.

Als ik niet zo vreselijk nerveus was geweest, zou ik 
er gisteren heel hard om gelachen kunnen hebben. 
Christientje wat ben je in godsnaam toch aan het doen? 
Het lijkt wel een komisch drama. De titel ‘Duo Penotti in 
de blote boze wereld’ zou in dezen zeker op zijn plaats zijn 
geweest.

Vogelvrij of vrij als een vogel? Zwaluwhoeve of naar 
huis? De keuze was aan mij. Stel je niet aan Christientje. 
Tenslotte zijn we allemaal naakt geboren. Raap jezelf op 
en go with the flow. En dat ik heb dan ook maar gedaan.

In eerste instantie durfde ik niet om me heen te kijken. 
Echter, met gesloten ogen kom je in het resort met een 
legio aan ontspanningsmogelijkheden niet ver. Open je 
ogen Christientje en kijk. Kijk om je heen. Kijk verder dan 
je lief is. En ik heb mijn ogen de kost gegeven. In het 
begin – en dat duurde toch wel ruim een half uur – zag ik 
alleen maar bewegende borsten en licht dansende piemels. 
Heftig! Mensen in vele soorten en maten. Van Harry en 
Meghan tot aan Hanna Tokkie en Gerrie Ruymgaart. En 
alles wat daar tussenin ligt. En dat allemaal in hun nakie.

Mijn horizon moest toch ooit eens verbreed worden? Op 
een gegeven moment zag ik het niet meer op die manier. 
De blote mensen werden één geheel, één plaatje en niet 
meer het individu an sich. Vanaf dat moment ben ik pas 
toegekomen aan het ontspannen, het genieten. Scrubben, 
douchen, saunaatje hier, saunaatje daar, hot tub, warm 
bad, koud bad, cappuccino drinken, in de badjasjes 
lunchen, op een heerlijke stretcher liggen, heel erg lui 
zijn. Bevrijdend, dat was het wel. Lichaam en geest weer 
in balans brengen. Kortom, het leven is mooi. In al zijn 
facetten. Het menselijk leven is te kort om je zorgen te 
maken om zoiets kleins als een blote kont.

Of ik thans ben getransformeerd tot een overtuigd nudist? 
Nou, neen. Niet echt. En dat zal ook wel nooit gebeuren. 
Daar ben ik te Gronings, te nuchter en veel te preuts voor. 
Toch heb ik me afgelopen zaterdag wel heel erg sexy and 
free gevoeld.

I’m feeling sexy and free
Like glitter’s raining on me

You like a shot of pure gold love
I think I’m ‘bout to explode

(uit Domino - Jessie J.)

Wat een avontuur. Een ervaring rijker en een overwinning 
op mezelf. En eigenlijk had het niet veel om het lijf. In feite 
was het natuurlijk ‘blootgewoon’. Het leven is mooi. Het 
leven is verrukkulluk. Het leven is een groot feest!
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imke’s style >
Door Imke Jacobs

Onze etalage werkt, en mijn stukkie in de dorpskrant ook, 
aangezien de Nijswoarder Kouke al twee keer is besteld 
om uit te delen bij concerten in het kerkje. 

Even terug naar de etalage. Een paar weken terug kreeg 
ik een mailtje via het contactformulier, op onze eigen 
website. ‘Of wij ook kant en klare kleding verkochten, 
speciaal voor festivals zoals middeleeuws Winschoten’. 
Op ons antwoord dat wij alleen ‘kleding op maat’ maken, 
met een uitnodiging om eens langs te komen voor een 
kennismaking, kregen wij een positief antwoord.

Zo duurde het dus niet lang voordat ze langskwamen. 
Nadat ik had laten zien wat ik al gemaakt had en wat het 
ongeveer zou gaan kosten, stelde Patrick een vraag hoe ze 
bij ons zijn gekomen. 

Wat blijkt…, haar man rijd vaak door de straat en heeft dus 
al regelmatig de etalage gezien, bekeken en foto’s gemaakt. 
Nadat de etalage een aantal keren was veranderd en hij 
het thuis had besproken en de foto’s had laten zien, heeft 
zij de stoute schoenen aangetrokken en ons gemaild.

Dus zo zie je maar weer… mijn bedoeling van de etalage, 
en de website… werpt toch vruchten af. En dat vind ik 
alleen maar geweldig. 

Wat ook geweldig is…, is dat ik van haar heb gehoord dat 
ik een jurk mag gaan maken voor haar. 

Intussen heb ik besloten om tijdens het maakproces foto’s 
te gaan maken, gewoon omdat het leuk is om te zien hoe 
ik het doe. Camera op statief in de aanslag en knippen 
maar (gelukkig is de camera zo geavanceerd dat ik een 
app heb op mijn telefoon, en zelf kiekjes kan maken terwijl 
ik achter de locker of naaimachine zit). 

Zoals velen al gezien hebben, staat de fotoreportage 
op onze Facebook en Instagram, wie deze niet 
heeft raad ik aan om naar onze website te gaan 
achteroptwoar.nl/fotoreportage-jurk-cersei

Naar aanleiding van deze fotoreportage kreeg ik van 
iemand anders de vraag ook gesteld. Wat dus mijn 
volgende project is geworden. 

Stof besteld en ontvangen, maar… wij waren niet echt te 
spreken over de kwaliteit van de stof. Ja, voor een blouse 
is de stof perfect, maar niet voor een jurk, en dan al 
helemaal niet voor een middeleeuws festival… 

Dus weer opzoek naar iets anders... hmm ongebleekt 
katoen… en dan de stof zelf verven, hmm… dat is een heel 
goed idee. Deze katoenen stof is namelijk iets zwaarder 
maar toch soepel genoeg. Eens kijken of dat gaat werken, 
stofverf is besteld, alle patroondelen zijn uitgeknipt wel 
met een paar centimeter extra mocht het gaan krimpen 
tijdens de was en kleurbad. Nu nog alle patroondelen 
locken met het kleur garen dat zo dicht mogelijke kleurt 
bij de straks geverfde stof.

Maar nu eerst verder met het project voor mezelf… ik ben 
namelijk een jumpsuit aan het maken. Ik ben benieuwd 
hoe dat nu draagt, want ik ken natuurlijk wel de tuinbroek 
en/of salopette van vroeger, … erg lastig om uit te doen 
als je hoooog nodig moest… heb ze daarom destijds 
afgezworen, tot nu toe dus…. 

En dan nog te bedenken dat ze heel vroeger zo’n ding 
genaamd ‘union suit’ (met zo’n vierkante flap op de kont) 
onder de gewone kleding aan hadden… en volgens western 
films er zelfs mee in bad gingen … jakkes … 

Ha… ik heb me rot gezocht hoe 
het ook al weer heette… een 
hansop… ja, dat herinner ik mij 
van oude films-vertalingen. En nu 
zijn er genoeg onesies, rompers 
of kruippakjes te vinden in de 
winkel. 

Maar even terug naar mijn 
project… ik wil er nog een shirtje 
of blouse ofzo voor er onderaan 
maar het model blouse/shirt 
wil nog niet echt verschijnen in 
mijn hoofd. Eerst het broekpak 
maar maken dan volgt de blouse 
vanzelf… hoop ik toch…

Tas is al af. Tja je moet ergens 
beginnen he? en dan is het 
moeilijkste vaak het beste. Zo’n 
broekpak sjees ik in een middag 
in elkaar (of zoiets dan he…). Het 
spijkerjackje voor er overheen is 
bijna af. 

En dan is het op naar volgend 
project… kleuren van de 
ongebleekte katoenen stoffen 
voor de middeleeuwse jurk.

Voor nu zeg ik… 
Maak ze!
Groetjes
Imke Jacobs

Heb je vragen, stel ze via
instagram.com/achteroptwoar
facebook.com/achteroptwoar

achteroptwoar.nl
of via email imke@achteroptwoar.nl
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fotoverhaal >
Door Aletta Buiskool

NASCHRIFT HET RAADSEL VAN HET FAMILIESCHRIFTJE… 

Zwitserse roots!

In de vorige NieuwSwaar vertelde ik over het raadsel van 
een familieschriftje dat al heel lang in het bezit is van 
onze familie. Ik vertelde dat het behoorde aan de familie 
van de eerste man van een aangetrouwde tante van mijn 
overgrootvader. Ik hoop dat je het nog kunt volgen.

Ik heb een scan gemaakt van het schriftje en dit gestuurd 
naar de Groninger archieven. Als je vragen hebt over de 
Groninger geschiedenis, dan ben je daar echt aan het 
goede adres. Ik kreeg al heel snel een mailtje terug met 
meer informatie. Wat blijkt? 

De doopsgezinde familie is gevlucht uit 
Zwitserland… 

Begin zestiende eeuw (na 1517) krijgt de kerkelijke 
reformatie-beweging ook succes in Zwitserland.  
Tegelijkertijd ontstond ook de beweging van de 
‘wederdopers/dopersen’. (Deze mensen lieten zich 
opnieuw/pas dopen als ze belijdenis hadden gedaan, dus 
als ze zelf bewust gekozen hadden voor het geloof). 

De Zwitserse overheid probeerde deze mensen onder te 
brengen bij de officiële kerk. Dat wilden ze niet. Vrijheid 
van denken/godsdienst was voor hun heel belangrijk. Er 
kwamen steeds meer maatregelen. Uiteindelijk werden ze 
vervolgd. Er kwamen arrestaties, verhoren, martelingen 
en gevangenisstraffen als men zich niet schikte in het 
vanuit de overheid voorgeschreven geloof.

(In het verhaal van Nederland (televisieprogramma op 
de woensdagavond met Daan Schuurmans) komt in een 
aflevering de situatie van de dopersen in Nederland ook 
aan bod.)

Veel doopsgezinden zochten steun bij doopsgezinden elders 
in Europa. Zo waren er ook contacten met doopgezinden 
in de Nederlanden. Hier was vrijheid van godsdienst. Op 
uitnodiging zijn er een aantal naar Groningen gekomen.

In 1710 vertrok zo onder militaire bewaking de eerste 
groep doopsgezinden. Ze werden in Basel ingescheept en 
men voer (onder militaire bewaking) de Rijn af. 

Uiteindelijk kwam men in Nederland aan waar de groep aan 
de Staten Generaal zou worden overgedragen. Deze liet 
het echter aan de Hollandse doopsgezinden om zich over 
de overgebleven Zwitserse vluchtelingen te ontfermen.

In 1717 zat een deel van de familie van het bewuste schriftje 
op zo’n schip. Zij kregen onderdak bij doopsgezinden 
in Groningen, Hoogezand, Kalkwijk en Sappemeer. Ze 
kwamen in contact met de mensen die er al jaar en dag 
woonden en trouwden daar uiteraard ook mee. 

Beno Hoffman heeft voor OOG-tv een item over deze 
geschiedenis gemaakt. Het is op YouTube te vinden en 
heet Zwitserse doopsgezinden in Groningen, Beno’s stad 
aflevering 271. 

Aanpak begraafplaats >
Door Greetje Schipma

Maandag 21 maart zijn we met een groep van vier 
personen begonnen met het verwijderen van het onkruid 
en de takken die er groeien. Het was een prachtige start 
met zo’n twee uur werken in de zon. Het eindresultaat 
geeft energie om de week erna verder te gaan.  

De 28ste zijn we weer verdergegaan. Eerst koopmanskant, 
dus voorzijde van de kerk en dan langzamerhand verder 
de begraafplaats op. Er moet veel gedaan worden, maar 
omdat je het samen doet is het heel plezierig bezig te zijn. 
Kopje koffie tussendoor voor een pauzemoment.

Alles wat we aan groen verwijderen, wordt netjes door 
gemeentewerken opgeruimd. Uiteindelijk is het doel om 
de begraafplaats toch een visitekaartje te laten zijn. 

Ben je nieuwsgierig, kom dan op maandagmorgen kijken 
waar we mee bezig zijn. Of om te kijken hoe groot het 
verschil al is. 

Eén afspraak hebben we wel met elkaar gemaakt, we 
werken niet in stromende regen.
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Landelijke Opschoondag 19 maart 2022 >
Door Denies Margry

Op zaterdag 19 maart 2022 word 
ik wakker met een vriendelijk 
zonnetje. Het belooft een prachtige 
dag te worden, maar omdat er veel 
wind is voorspeld kleed ik me warm 
aan voor de jaarlijkse opruimdag. 

Rond 09.00 uur ga ik naar het 
MCF. Daar zijn een stuk of negen 
mensen en worden we met koffie 
ontvangen. We bespreken hoe we de ochtend zullen 
indelen en besluiten twee groepjes te maken. De ene 
groep loopt richting Nieuw-Scheemda, de andere naar  ’t 
Waar. Buiten krijgen we allemaal een nieuw oranje hesje, 
handschoenen, vuilniszakken en een grijper uitgereikt. 
Dan gaan we elk een kant op. Ik sla rechtsaf, richting ’t 
Waar. 

Eerst maar eens kijken rond het voetbalveld… Daar vind 
ik meteen een voetbalschoen en iets verder liggen er nog 
twee. Ze zijn duidelijk van het hek afgewaaid, dus die 
hangen we meteen maar terug. In de greppel naast de sloot 
vinden we twee afvalbakken en de bal die ze daar sinds de 
storm kwijt waren. We leggen ze veilig in de dug-out: bij 
de eerstvolgende training worden ze schoongemaakt en 
weer in gebruik genomen. We lopen door richting ’t Waar 
en als we bij het Oude Diepje aankomen splitst ons kleine 
groepje zich weer in tweeën. De bedoeling is dat we elkaar 
snel weer tegenkomen. 

We kruipen langs stuiken, 
reiken tussen bomen en 
halen halsbrekende toeren 
uit om sloten in en uit te 
klimmen. Kortom, het is 
hard werken geblazen… 
Een beetje verhit gaan 
we even op een bankje 
zitten om bij te komen. 
Onze vuilniszakken zijn al 
aardig vol en we hebben 
allebei een nieuwe zak 
nodig van de rol. Maar 
even vragen waar de rest 
blijft, want zij hebben 
de voorraad nieuwe 
vuilniszakken bij zich. 
Maar dan blijkt dat de 
linksaf geslagen mannen 

nogal afdwalen en voorlopig niet meer terug komen…! Wat 
nu? We hebben echt nieuwe vuilniszakken nodig!!

Gelukkig zijn de huizen dichtbij en krijgen we hulp van 
achter op ’t Waar: Patrick en Imke, bedankt voor de twee 
vuilniszakken. (En ook voor het wegknippen van het 
labeltje dat nog aan mijn oranje hesje zat trouwens. Dat 
valt een naaister natuurlijk meteen op). We  kunnen weer 
verder en lopen richting de Pastorieweg. Bij de visstek aan 
het gemaaltje hebben we veel werk, maar daarna zien we 
in de verte een aantal oranje hesjes ons tegemoet komen. 
We komen Astrid tegen, die de lunch al naar het MFC gaat 
brengen en daar is de rest van de groep al. 

Het loopt tegen het middaguur: tijd om terug te lopen.  
We laten onze volle vuilniszakken en aanverwanten achter 
langs de kant van de weg. Goed in het zicht voor de 
ophalers straks.  

Terug bij het MFC storten we ons eerst op de heerlijke 
soep (twee soorten zelfs!) met broodjes en daarna komen 
de verhalen…
Over alle kapriolen die zijn uitgehaald: een (bijna) val in 
het water, spannende klimpartijen en hoe we elkaar steeds 
weer omhoogtrokken. Natuurlijk bespreken we ook alle 
bijzondere vondsten en onze verbazing hierover.

Een greep uit het assortiment van dit jaar: 

• Heel veel literpakken wijn en één lege wijnfles
• Restanten van een barbecue: de ene groep vindt het 

flesje samba-saus, de andere groep de knoflooksaus
• Veel bierblikjes
• Veel vuilniszakken in de sloot bij de Pastorieweg (wie 

doet nu zo iets?)
• Grote stukken tuinzeil
• Asbest in de tuin van een leegstand huis
• Twee spoorbielzen in het bos
• Een kerstboom (met het labeltje er nog aan) in het 

bos bij de notenbomen (heeft de Groengroep daarvoor 
alles vrijgemaakt?)

• Één kerstbal

We zijn geschrokken van de vele spullen die bij het 
gemaaltje aan ’t Waar waren achtergelaten en van het feit 
dat er bij de Pastorieweg kennelijk een ‘dumper’ actief is. 
Maar ook in het bos achter de Kerkwijk is aan de sporen in 
de greppel goed te zien dat er af en toe het één en ander 
het bos wordt ingesleept. Zo jammer.
Wel zijn we blij dat er steeds minder plastic wordt 
gevonden, dat valt echt op. Maar zo lang er nog geen 
statiegeld wordt geheven op blik zullen de bierblikjes wel 
favoriet blijven denken we.

Dan is het tijd om op te ruimen, met de buiken vol doen 
we de afwas. De restanten van de lunch pakken we in voor 
een paar huishoudens die helaas in quarantaine moeten 
zitten. Een auto met aanhanger wordt gereed gemaakt om 
alle vuilniszakken en toebehoren op te halen langs de weg 
en in het bos. En ik ga naar huis.

Het was een leuke en actieve morgen bedenk ik me later 
onder de douche. Volgend jaar weer, en dan is er hopelijk 
weer wat minder op te ruimen.
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archief dorpskrant >
Door Patrick Jacobs

Op nieuw-scheemda.nl en t-waar.nl kun je sinds kort 
(bijna) alle nummers van de dorpskrant online lezen en 
downloaden. Helaas ontbreken nog een aantal nummers 
in ons archief.

Wie van de dorpsbewoners en/of lezers heeft toevallig nog 
exemplaren van NieuwSwaar? 

Wij missen nog de nummers 1, 3, 6, 12, 36, 49 en 53.

Heb je nog één of meerdere van deze uitgaven en wil je 
ons helpen het archief compleet te maken? stuur dan een 
e-mail naar: nieuwswaar@outlook.com

windmolen De Dellen >
Door Greetje Schipma

In maart kreeg MsMOG het heugelijke bericht dat de 
provincie een subsidie van € 83.000,- heeft toegekend 
voor nieuwe roedes en restauratie van de Dellen. 

Samen met het al binnengekomen geld a.g.v. crowdfunding, 
actie Vriendenloterij en alle andere aangeschreven fondsen 
is het totaalbedrag opgehaald. 

De materialen zijn besteld en twee molenbouwers gaan 
aan de slag met het project.

Het streven is dat in 2023 de molen haar vleugels weer 
terug heeft en kan gaan draaien. 

imke’s apple bytes >
Door Imke Jacobs

‘Op zoek naar een lekker en verantwoord 
tussendoortje? Maak dan eens deze overheerlijke 

appel kaneel bites. Super lekker en simpel. 
Dit wil je gewoon!’

Bovenstaande kop las ik op een blog en ik kon het niet 
laten om verder te lezen, ik begon al bijna te watertanden. 
Ik heb het recept wat aangepast, want ik had niet alles in 
huis maar wilde wel gelijk gaan bakken. 

Voor het originele recept ‘appel kaneel bites’ wil ik je 
verwijzen naar de bron (onderaan dit artikel). Mijn versie 
van dit onwijs lekker tussendoortje heb ik, met een 
knipoog naar de computerwereld, ‘Apple Bytes’ genoemd.

30 min. + 40 min. Oventijd

Ingrediënten:
• 75 gr rozijnen en cranberries
• 50 gr amandelen
• 4 eieren
• 250 gr appelmoes
• 1 el koolzaadolie
• 100 gr bloem
• 100 gr volkoren tarwemeel
• 2 tl bakpoeder
• 2 tl kaneel
• 1 tl speculaaskruiden
• 100 gram pure chocola
• 2 el agave siroop
• 10 gr lijnzaad

Benodigdheden:
Brownie vorm, kom, mixer, oven.

Zo maak je de Apple Bytes
• Verwarm de oven voor op 180 graden. Week de rozijnen 

en cranberries ongeveer 8 minuten in lauwwarm water. 
Dep daarna droog en snijd fijn. Hak de amandelen grof

• Spray een brownie vorm in met wat bakspray of 
gebruik wat boter om de vorm mee in te vetten

• Klop in een kom de eieren luchtig. Voeg vervolgens de 
appelmoes en de koolzaadolie toe en meng dit door 
elkaar

• Voeg nu al roerend de bloem en volkorenmeel toe, 
samen met de bakpoeder, kaneel en speculaaskruiden, 
de agave siroop en lijnzaad. Meng 2 minuten tot een 
glad beslag

• Snijd de chocolade in kleine blokjes en schep samen 
met de rozijnen, cranberries en amandelen door het 
beslag heen

• Giet het mengsel in de ingevette brownie vorm. Bak de 
‘Apple Bytes’ in ongeveer 40-45 minuten gaar. Mocht 
hij te donker worden, dek hem dan even af met wat 
aluminiumfolie

Opmerkingen: 
• Leg een bakpapier op de bodem van de vorm
• Zet de oven een paar graden lager (160 graden) en 

verleng de tijd met 10 minuten (50 minuten)
• Snijd stukken van 8cm lang (1 Byte (8 bit))

Bron: denotenshop.nl/blog/appel-kaneel-bites

Maak ze!
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auke knottnerus >
Door Aletta Buiskool en Marjan Jutting

Nog niet zo lang geleden is Auke overleden. In deze krant 
drukken we opnieuw het interview af dat Marjan en Alet in 
2010 met haar maakten. Wij denken met heel veel plezier 
aan haar terug. 
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