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Kopij aanleveren: vóór 15 januari 2023

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,- per jaar lid te worden. Hiervoor 
ontvang je vijf tot zes 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 

colofon  >

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

dorpsbelangen  >

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/meldingen-en-klachten

meldpunt openbare ruimte  >

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

facebook  >

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

website  >

VEUR MEKOAR >
Heb je tijdelijk ergens hulp bij 
nodig? Schroom niet om ons 
te bellen of te mailen. Er zijn 
verschillende vrijwilligers die je 
graag helpen. 

Het telefoonnummer van de 
hulplijn is: 06 - 3636 8003
E-mail: veurmekoar@t-waar.nl of 
veurmekoar@nieuw-scheemda.nl

KERSTFEEST IN de KERK, NIEUW-SCHEEMDA  >
Door Dirkje Haan

Laten we hopen dat we dit jaar weer een Kerstviering 
kunnen houden in de kerk van Nieuw Scheemda/’t Waar 
op eerste Kerstdag. Het begint om 16.30 uur. Het zou fijn 
zijn als je erbij kunt zijn.

Het wordt weer een viering met een verhaal, liederen, 
gedichten, muziek en iets lekkers.

Natuurlijk is er ook een collecte om de onkosten te dekken. 
Wat er overblijft gaat naar een goed doel en wel: Stichting 
Swistokaa.

Swistokaa is in 2006 opgericht door drie personen. Het 
doel is kinderen in Malawi structureel en kleinschalig te 
steunen. Het doel voor 2023 is om twee gebouwtjes te 
bouwen bij een school met daarin toiletten voor meisjes 
en jongens.

De stichting wil graag les- en speelmaterialen schenken aan 
de school.

Wat belangrijk is om te weten is dat Swistokaa zoveel 
mogelijk materialen uit Malawi zelf gebruikt. De inkopen 
doen ze ter plekke.

Voor verdere informatie kun je kijken op 
https://stichting-swistokaa.com

We proberen er een sfeervolle kerstviering van te maken.

KOMT ALLEN - KOMT ALLEN - KOMT ALLEN

Voor meer informatie
Geert en Dirkje Haan
Hamrikkerweg 60
Nieuw Scheemda
Tel 0598 - 446497
Dirkjehaan@hotmail.com



pagina 2 nr68 - november/december 2022

voorwoord >
Door Patrick Jacobs

Het is al weer eind november en hier is dan alweer de 
laatste NieuwSwaar van dit jaar. Het is een goedgevulde 
en kleurrijke editie geworden.

Via Dorpsbelangen is er een professionele printer/copier 
aangeschaft waarmee de krant in eigen beheer afgedrukt 
kan worden. Ook de commissies in Nieuw Scheemda en    
‘t Waar kunnen voor hun drukwerk terecht bij de redactie. 
Door het drukwerk in ‘eigen huis’ te verzorgen levert dat 
jaarlijks een leuke besparing op, geweldig!

Dit is de eerste editie die wij zelf afgedrukt hebben. Wij 
als redactie hebben ervoor gekozen deze krant in kleur uit 
te brengen. Onze mening is dat het leesgenot daarmee 
verhoogd wordt en daardoor deze krant nog leuker en 
aantrekkelijker wordt. Zeg nou zelf... Is het geen mooie 
krant geworden?

In deze krant nieuws van Dorpsbelangen, berichten van 
het OV en de hubtaxi. Er worden vrijwilligers en sporters 
gezocht, en er staat een lekker recept voor de feestdagen 
in. Onze collumnisten Christina en Imke hebben ook hun 
bijdragen geleverd.

En... het ‘leven’ wordt weer opgepakt na ruim twee 
jaar aan beperkingen. Er zijn dit jaar weer een aantal 
evenementen geweest van de Culturele Commissie in het 
kerkje van Nieuw Scheemda en de ‘KIEK’ kon eindelijk 
weer georganiseerd worden.

De kopijdata voor 2023: 15 januari, 15 maart, 15 mei, 15 
juli, 15 september en 15 november. De krant verschijnt 
dan uiterlijk twee weken later.

Wij als redactie wensen jullie veel leesplezier, fijne feestdagen 
en een gezond 2023 toe.

Door de redactie

De redactie van NieuwSwaar is op zoek naar vrijwilligers 
voor onze dorpskrant.

Ben jij creatief, onderzoekend en wil je meewerken aan 
NieuwSwaar? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit eens in de 
twee maanden een redactievergadering bijwonen en een 
bijdrage leveren aan de inhoud van de krant.

Je hoeft geen ervaring te hebben met redactioneel werk 
en/of het werken met computers. Een creatieve mind die 
ook durft aan te pakken zijn de kernwoorden.

Lijkt het jou leuk om ons team te versterken?
Je bent van harte welkom! Meld je aan bij:
dorpskrant@nieuwscheemda.nl
of dorpskrant@t-waar.nl

nieuw redactielid gezocht! >

van dorpsbelangen >

Door Aletta Buiskool

Zoals elke NieuwSwaar melden we in deze krant de 
belangrijkste onderwerpen die de afgelopen twee maanden 
aan de orde zijn geweest.

Nieuw bestuurslid Jochum Bodde
Er zijn 59 stembriefjes binnengekomen van de 117 leden. 
53 leden hebben vóór gestemd. Jochem is daarmee door 
de leden van Dorpsbelangen gekozen als bestuurslid!

Printer
Dorpsbelangen heeft 
inmiddels een (kleuren) 
printer aangeschaft. 
(Van de 59 stemmers, 
waren er 54 voor.) Hij 
staat bij Patrick en 
Imke, Achterop ’t Woar. 

NieuwSwaar wordt vanaf 
nu op ’t Waar geprint.

Uiteraard kunnen de commissies voor hun flyers/folders of 
ander drukwerk hier ook terecht.

Brug Kerkwijk
Volgens een gerenommeerd bureau is geconstateerd dat 
de brug niet meer voldoet aan de eisen van het huidige 
wegverkeer. Lawaaioverlast is ontstaan door losliggende 
planken. Dat is in 2020 nog verholpen. De gemeente heeft 
in juni gevraagd of wij bezwaar hadden tegen de definitieve 
sluiting van de brug Kerkwijk. We hebben bezwaar. We 
hebben aansluitend gevraagd om een goed onderbouwd 
rapport. Hierop wachten we.

Jeu de Boulesbaan
De Jeu de Boulesbaan gaat door! Hij komt bij het 
volleybalveld van Lutje Muntendam, met dank aan 
Staatsbosbeheer.

Nieuw contactpersoon Accantus
Christine Buirs is de nieuwe contactpersoon van Accantus. 
Jochum is onze contactpersoon vanuit Dorpsbelangen. Als 
er iets is, laat het hem weten. Christine komt samen met de 
wijkcontactpersoon binnenkort langs op een vergadering.

Buurtveiligheid/Buurtpreventie
Naar aanleiding van de vele inbraken in onze dorpen en in 
de regio, hebben wij de gemeente gevraagd of het mogelijk 
was om buurtpreventieborden te plaatsen. Hierop heeft 
de gemeente positief gereageerd en deze zullen door hen 
geplaatst worden. In principe worden deze geplaatst ná 
het bord ‘bebouwde kom’.



pagina 3 nr68 - november/december 2022

OVER HONDEN, uitlaten, POEP en DISPENSERS >
Een paar maanden geleden heeft de gemeente  aan 
Dorpsbelangen gevraagd om mee te denken over 
uitlaatplekken binnen onze dorpen waar honden vrij 
kunnen rondlopen. Ook heeft de gemeente gevraagd waar 
nog hondendispensers geplaatst moeten worden.

Binnen de bebouwde kom moeten honden aangelijnd zijn. 
Dorpsbelangen vindt het niet nodig om binnen de dorpen 
plekken aan te wijzen waar honden vrij mogen lopen. 
Buiten de bebouwde kom is er immers ruimte genoeg voor 
honden om (onder controle) los te lopen. 

Zoals ongetwijfeld alle hondenbezitters 
weten, is er in Nieuw Scheemda een 
hondendispenser met zakjes bij de 
kerk aan de Kerkwijk te vinden. 

Dorpsbelangen heeft voorgesteld om 
er ook een te plaatsen in de buurt 
van het Monument op ’t Waar. Zakjes 
worden steeds aangevuld, dus poep 
aan iemands schoen is hopelijk in 
onze dorpen voorgoed verleden tijd!

Oproep paden, wegen begaanbaar houden >
Als je over het trottoir of langs de wegen binnen onze 
dorpen loopt, dan kom je her en der tot de ontdekking 
dat struiken, coniferen en andere beplanting én soms 
ook bomen overlast geven. Aangezien beplanting altijd 
doorgroeit, heb je niet altijd in de gaten dat het zo breed 
is geworden. 

Soms wordt bijna de helft van het trottoir in beslag 
genomen en dit belemmert een normale wandeling over 
de stoep. Noodgedwongen moeten mensen dan soms over 
de weg lopen. De overhangende takken van bomen gaan, 
zeker als ze nat zijn, meer doorhangen met alle gevolgen 
van dien. In de zomer is dat zichtbaar, maar nu het in de  
avond weer vroeg donker is, word je nogal eens verrast 
door zo’n natte zwieper!  

Struiken die over de weg steken zijn bij tegenliggers 
niet altijd te vermijden. Spiegels van auto’s  kunnen erin 
blijven hangen. Niet handig dus. Soms ontvang je van de 
gemeente, door ingediende klachten, het verzoek om dit 
aan te pakken.

Vraag
Zouden alle bewoners 
langs de wegen en vooral 
voetpaden eens willen kijken 
hoe het gesteld is met hun 
struiken en bomen? Snoei 
ze terug en zorg ervoor dat 
alles goed begaanbaar blijft 
voor iedereen.

Misschien nog een tip 
Kijk eens in de goot of de 
afvoer niet verstopt raakt 
door afgevallen bladeren. 
Dat scheelt wateroverlast 
op de weg.

Kerstbomen in onze dorpen >
Vorig jaar zijn er adhoc kerstbomen geplaatst. Deze 
hebben van 6 december t/m 31 december bij de kerk en 
bij het monument op ’t Waar gestaan. 

In de jaarvergadering van april is gebleken dat het zeer 
gewenst is om dit jaar ook weer bomen te plaatsen. Het 
bestuur van Dorpsbelangen vraagt de vergunning aan en 
stelt geld voor de bomen beschikbaar. Er zijn vrijwilligers 
nodig om de bomen te plaatsen. Er is een draaiboek 
gemaakt, waarin alle werkzaamheden duidelijk staan 
omschreven.

Wie helpt ons mee met het ophalen, opzetten en weer 
opruimen van de bomen?

Meld je aan vóór 1 december via het secretariaat 
secretaris@nieuw-scheemda.nl of met een briefje in 
brievenbus Kerkwijk 38 Nieuw Scheemda met naam en 
telefoonnummer.

Aanpak begraafplaats >
Door Greetje Schipma

Vanaf half maart zijn we bijna elke week aan het werk 
geweest. Er is veel werk verzet. De meeste opslag van 
vooral essen hebben we onder controle en onkruid blijft 
altijd maar doorgroeien. Een aantal graven hebben door 
het aanbrengen van nieuwe grindlaag een nieuw aanzien 
gekregen. 

Het graf van de zusjes Bos achter de kerk is nu ook 
struikenvrij en krijgt volgend jaar, zoals het oorspronkelijk 
is geweest, een nieuwe laag schelpen.

In de juni-editie hebben we melding gemaakt van de 
graven van de slachtoffers van 14 april 1945. In overleg 
met de familie hebben we het graf van Jan Hartman 
helemaal schoongemaakt en ook van nieuwe grindlaag 
voorzien. Tegelijk zijn de randen van deze graven rondom 
aangevuld met aarde. 

In november hebben we, nu het zolang warm bleef, nog één 
keer een extra ronde gemaakt. De laatste zaken hebben 
we opgeruimd en het gereedschap ‘in het vet’ gezet. 

Nu is het winterstop. We gaan in de komende maanden 
met elkaar om tafel om een plan te maken voor het nieuwe 
seizoen. Zodra we weer buiten aan de slag gaan, laten we 
het weten.

Loes, Antje, Hilde, Greetje en Jan
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kiek 2022 >
Door de Culturele Commissie

Eindelijk kon het weer: de jaarlijkse Kiek in onze dorpen. 
Dat was op 16 oktober in De Leeuwenborg. Het was 
gezellig druk en alles is super verlopen. 

Vele mensen genoten van de muziek van Esmée en daarna 
van Twai Lange en Twai Körte. Er was zelfgemaakte soep, 
appeltaart, lekkere hapjes, jam, drank en sap. 

Ook kon je zelfgemaakte schilderijen, sieraden, kleding, en 
kaartjes bewonderen. De Molenstichting en de ecologische 
hovenier gaven voorlichting.

We willen iedereen bedanken die hun hobby’s hebben laten 
zien. We hopen dat jullie volgend jaar ook weer meedoen. 
Ook willen we graag de Leeuwenborg bedanken voor de 
medewerking en gastvrijheid. Al met al was het een 
gezellige dag, voor herhaling vatbaar en dus tot volgend 
jaar!

Ankie, Alie, Antje en Bianca
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volleybalspelers gezocht >
Door Benno Klapwijk

Elke maandagavond van 19.30 - 21.00 uur bestaat de 
mogelijkheid te volleyballen in de sporthal (MFC) aan de 
Hamrikkerweg 55A te Nieuw Scheemda. 

Wij zijn op dit moment op zoek naar nieuwe spelers die 
het leuk vinden met dorpsgenoten wekelijks een potje 
recreatief volleybal te spelen.

Wil je eerst eens vrijblijvend een paar keer meespelen, 
dan kan dat natuurlijk ook.

Meer info: tel. 06 - 374 385 12

buslijn – reactie OV Bureau >
Door OV-Bureau Groningen-Drenthe

Eind vorig jaar verzocht Dorpsbelangen het OV Bureau 
Groningen-Drenthe om herstel van een lijnbus (119) in 
onze dorpen. Een deel van de route (Hoofdweg-West) 
werd dit jaar getest tijdens de afsluiting van de Gereweg. 
Hieronder de reactie van het OV Bureau d.d. 27 september 
2022:

‘We hebben Qbuzz gevraagd hoe de tijdelijke route is 
bevallen. Samen met de verwachte vervoersvraag vanuit 
beide plaatsen afgezet tegen de extra kosten en de 
gevolgen voor aansluitingen op andere treinen en bussen 
bekijken we de mogelijkheden in de toekomst.

Ook nu is het mogelijk om met de hubtaxi naar hubs 
Station Scheemda en Station Winschoten te reizen. Ik zie 
dat u hierover op de website nieuw-scheemda.nl al een 
aantal maal de aandacht aan hebt gegeven. 

Wanneer u verder reist met bus of trein kan dit tegen een 
sterk gereduceerd tarief. Het actietarief geldt zeker tot 
einde van dit jaar en zeer waarschijnlijk ook in heel 2023. 
Wellicht kunt u hier opnieuw aandacht aan besteden.

Het ziekenhuis is ook met de hubtaxi uitstekend bereikbaar, 
maar daarvoor geldt wel een wat hoger tarief. De hubtaxi 
is 7 dagen per week beschikbaar en kan telefonisch worden 
gereserveerd via 0800 - 40 20 102.’  

Voor alle informatie zie www.hubtaxi.nl

Hubtaxi – voordeeltarief verlengd >
Door OV-Bureau Groningen-Drenthe

De hubtaxi is een taxiservice 
voor inwoners van landelijke 
gebieden naar de HUB (bv. 
station Scheemda). De dienst 
is een aanvulling op het 
normale openbaar vervoer 
en wordt uitgevoerd door 
Connexxion. Het geldende 
voordeeltarief is verlengd tot 
en met december 2022.

Voorwaarden: reserveer de hubtaxi minimaal 1 uur 
tevoren op tel. 088 - 339 4850 (lokaal tarief) of op tel. 
0800 - 40 20 102 (gratis); je reist tussen voordeur en HUB 
(station Scheemda, Zuidbroek of Winschoten) en met een 
OV-doorreis.

Het voordeeltarief is in de actiemaanden gelijk aan het 
normale OV-instaptarief (€ 1,01) en € 0,18/km. Je reist 
dus al voor € 2,20/€ 2,50 enkele reis tussen voordeur en 
station Scheemda (of andersom) en je wordt ook nog eens 
bij je voordeur opgehaald of afgezet.

Tegen een iets hoger tarief kun je ook naar andere 
bestemmingen reizen; zie: www.hubtaxi.nl

Medisch Centrum De Noord-Ooster >
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
D.J. Rezelman
Bethel 6
9945 MB Wagenborgen
Tel. 0596 - 541535
www.medischcentrumdenoordooster.huisarts-plus.nl

De praktijk en apotheek zijn gesloten van dinsdag 
27 december t/m vrijdag 30 december 2022

Gedurende werkdagen tussen 08.00-17.00 uur wordt er 
uitsluitend voor spoedgevallen waargenomen door:

Huisarts Gerrits
A.E. Gorterweg 58
9946 PD Woldendorp
Bereikbaar via telefoonnummer 0596 - 60 16 16

Buiten de aangegeven openingstijden wordt er uitsluitend 
voor spoedgevallen waargenomen door de Centrale 
Doktersdienst Groningen bereikbaar via telefoonnummer 
0900 - 9229.
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imke’s style >
Door Imke Jacobs

Vorige maand stond bij ons in het teken van de ‘Kiek’. 
En om mijn hobby kleding maken te laten zien wilde ik 
iets maken om te dragen. Iets uit ‘zeg 100+ jaar eerder’ 
maar ik wist nog niet wat. Tot ik dit plaatje tegenkwam op 
Instagram.

De kleur, de hele jurk, ja 
dat was het. Dat wilde ik 
proberen na te maken. 
Laat ik nou de stof al in 
huis hebben. Groene wol 
en rode velours. 

Dat was begin september, 
dan heb ik dus vijf weken 
om te proberen het na te 
maken… Oef… Dan mag 
ik wel opschieten.

Eerst ging ik het helemaal 
uitpluizen. De originele 
foto’s opgezocht op 
internet en vond de plek 
waar zelfs de jurk fysiek 
aanwezig is. In Texas, 

en op hun site https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/
metadc853214/ vond ik het. Het blijkt een lijfje met een 
rok te zijn.

‘Hmm, daar kan ik wel een mouw aan breien eh naaien’ 
dacht ik. 

Ik heb dit type rok al twee keer eerder gemaakt. Dat 
patroon heb ik opgezocht en besloten dat ik nu het hele 
patroon kan gebruiken (Butterick B6537). Alleen die rode 
stukken daar moet ik zelf iets voor tekenen. Ik zal met 
foto’s mijn verhaal verduidelijken. Helaas heb ik van de 
extra patronen tekenen geen foto’s gemaakt.

De rok is makkelijk, maar voordat ik me met die bezig kan 
houden moest ik eerst een ‘bustlepad’ maken. 

Een ‘bustlepad’ is een 
soort kussen of frame 
dat onder een rok wordt 
gedragen en je een extra 
poef op je achterste 
geeft… ghighi. 

Zo... een paar lappen die ik 
toch niet anders gebruik, 
en wat vulling later, zie 
daar... een bustlepad.

En voor het mooier vallen van de wollen rok moet er ook 
nog een onderrok onder. 

Gek he dat je die eerst moet maken. De reden daarvoor is 
dat je dan goed rekening kan houden met de extra lagen 
onder je eigenlijke rok.

Deze onderrok is dus heel simpel, vind ik dan he. Je pakt 
een rechte lap van minimaal 130x140 cm, een deel ervan 
(80x140 cm) voor de rok zelf en de rest van die lap deel 
ik op in drie stroken, één keer 10x140 cm voor de band 
en twee keer 20x140 cm om een rimpelstrook te maken 
onderaan de rok. 

Ik had precies genoeg van deze 
stof. Liever had ik nog 20 cm 
meer gehad, dan had ik iets 
meer plooien kunnen maken 
voor onderaan, maar ja... de lap 
was niet langer en voor mij ook 
niet meer bij te bestellen het 
was namelijk een krijgertje van 
een vriendin. Toch leuk genoeg 
qua kleur voor die tijd van het 
patroon uit 1891. Plooien erin 
en voilà een onderrok af.

Nu kon ik aan het lijfje beginnen. 
Eerst een katoenen lap om 
zeker te zijn dat het patroon 
klopt met mijn maten. Moest 
wel e.e.a. aanpassen. Na deze 
aanpassingen was ik tevreden. 

Daarna de voering. Dan kan ik 
ook de mouwen gaan maken. 
Na veel gepruts was dat ook 
af en aan het katoenen lijfje 
vastgemaakt voor iets meer 
stevigheid. 

Het patroon heeft het namelijk over baleinen, omdat het 
in die tijd gebruikelijk was voor dit soort lijfjes. Aangezien 
ik niet van dat keurslijf houd laat ik de baleinen weg. Maar 
om wel iets meer stevigheid erin te hebben laat ik het 
katoenen lijfje ertussen zitten.

Dan komt het maken van de rok en het lijfje in de wollen 
stof aan de beurt. Eerst maar begonnen met het lijfje, die 
vergt toch iets meer tijd. Heel veel gepuzzel hoe ik dat 
moet doen met de rode stof erop. Halverwege toch besloten 
eerst de rok te maken, want ik moet goed uitpluizen hoe ik 
de mouwen doe. En daarna besluiten welke band ik erop 
ga stikken. Hopelijk heb ik nog genoeg van de gekozen 
band. Hèhè lijfje en rok af, nou ja zo goed als.

Wilde ik de voering aan de 
wollen stof stikken, maakt 
Patrick een opmerking over 
de schouders. ‘Die staan goed 
omhoog bij de originele jurk, 
daar moet dus echt wel iets 
onder zodat de poef goed blijf 
staan’. 

Tja dat is zo, dus dan maar schoudervulling op de voering 
vastgemaakt. Dat gaf helaas nog niet voldoende poef. 

Aangezien ik de rode stof op de mouwen nog moest 
vastzetten kon ik daar nog mooi een verdikking tussen 
vastmaken. En warempel het blijft mooi staan. Jippie! 
Band erop, ja hoor ik heb daar nog genoeg van. Nu is het 
lijfje af.

Kon ik het lijfje eindelijk aan de voering vastmaken. En 
een sluiting verzinnen. Zo gedaan.
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Ik had zelfs nog band over om onder op de rok te doen 
voor een leuk geheel.

Natuurlijk moest ik er nog een blouse, hoed en tas 
bijmaken. 

En ik had een halve week over. Pffff. Krap tijd genoeg 
om te verzinnen wat ik allemaal mee wilde nemen. En 
welke artikelen ik in de diashow wilde laten zien. Dus druk 
genoeg. Maar het is gelukt, alles stond op tijd klaar.

Tijdens de kiek is er een dame zo vriendelijk geweest een 
foto van mij te maken, waarvoor mijn dank! En ja ik heb 
mijn handen in mijn zakken. Want ja ‘POCKETS’ daar kan 
je toch niet zonder.

Ik heb op de dag zelf meer voor de tafels gestaan dan 
erachter, want dan ziet iedereen de gehele outfit.

Zelf heb ik een foto gemaakt van onze stand. Ziet er best 
vol uit, toch heb ik nu minder meegenomen dan de 1e 
keer in 2018. Toen waren we een aanhanger nodig om het 
spul te verplaatsten nu kon het achter in de auto.

Het was een hele leuke en gezellige dag. Volgend jaar 
weer!

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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oproep van de kerkcommissie >
Door Greetje Schipma

De plaatselijke Kerkcommissie is op zoek naar nieuwe 
leden om mee te helpen met het in standhouden van de 
kerk. 

Wij zorgen er samen voor dat praktische zaken 
worden geregeld zoals schoonmaken, controleren en 
herstelwerkzaamheden. Hierdoor kunnen de geplande 
activiteiten binnen de kerk door blijven gaan. Bij speciale 
momenten en open dagen zijn wij ook aanwezig. 

We vergaderen één of twee keer per jaar en regelen 
tussendoor per mail, telefoon etc.   

Ben je nieuwsgierig of lijkt het je wat om ons mee te 
helpen en zo te versterken? Neem dan gerust contact op: 
Dirkje Haan, Hamrikkerweg 60, Nieuw Scheemda 
dirkjehaan@hotmail.com 

Overige commissieleden zijn Roelof Manting (voorzitter), 
Harm Engel Mellema, Hans Tiddens en Greetje Schipma 
(penningmeester)   

Openstelling van de kerk

Tijdens de winterperiode van 1 november tot 1 april 
volgend jaar is de kerk niet meer dagelijks geopend. Zodra 
het wandelseizoen weer begint, is de deur weer dagelijks 
open. 

Afgelopen maanden zijn er bezoekers geweest, die ook 
een bericht hebben achtergelaten in het schrift. Het is 
altijd fijn om complimenten over onze mooie kerk te lezen.  

RESTO VEUR MEKOAR >
Door Astrid Pouw en Hans Zijlstra

Beste Dorpsgenoten van Nieuw Scheemda en ’t Waar 
Kom lekker eten bij resto Veur Mekoar

Vrijdag 9 December 2022
Opgeven kan t/m zondag 4 december

Geef je, alleen of met meerderen, op voor het 
driegangendiner met aansluitend een bakje koffie of thee. 
De kosten zijn € 5,- per persoon (kinderen van 3 – 16 jr 
€ 2,50). We koken ook vegetarisch, Keto etc. en houden 
rekening met je allergie, maar wil je dat bij je aanmelding 
dan wel even aangeven? 

De zondag voor de resto is het uiterste moment om je op te 
geven. Mocht jij je hebben opgegeven en onverhoopt toch 
niet kunnen komen, wordt de maaltijd toch in rekening 
gebracht omdat wij hiervoor inkopen doen.

Ook in 2023 is het resto weer open. Zet maar vast in de 
agenda:

Vrijdag 17 februari 2023
Vrijdag 21 april 2023

Opgeven kun je doen via de website 
www.nieuw-scheemda.nl 

Je kunt ook bellen met 06 - 3636 8003 (geen SMS) of 
een mail sturen naar veurmekoar@nieuw-scheemda.nl of 
veurmekoar@t-waar.nl

Vanaf 17.30 uur ben je welkom in het MFC, Hamrikkerweg 
55A in Nieuw Scheemda. Om 18.00 uur serveren wij het 
voorgerecht uit.

Graag tot ziens,

Namens Veur Mekoar
Hans Zijlstra & Astrid Pouw
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molenprijs 2022 >
Door Greetje Schipma

Molen De Noordstar uit Noordbroek wint met 18.082 
stemmen!

Een record in 12 jaar Molenprijs! 

Voorzitter Reint Huizenga van eigenaar Molenstichting 
Midden- en Oost-Groningen is dolblij: ‘Dit is fantastisch 
nieuws voor ons én voor heel Groningen. Dank aan 
iedereen die ons zo heeft gesteund!’ 

De stichting heeft alles uit de kast gehaald om te winnen. 
Dankzij de Molenprijs komt de restauratie van de kap en 
de roeden van de Noordstar dichterbij. Campagneleider 
Bert Steenhuizen is ongelofelijk trots op zijn team. ‘Het 
enthousiasme van alle stemmers en de trots van de 
Groningers is hartverwarmend’. 

Op de website van MsMOG www.msmog.nl kun je de foto’s, 
filmpjes etc. van deze campagne vinden. 

Iedereen uit onze dorpen: dank je wel voor jullie stem en 
ondersteuning. Patrick Jacobs danken we in het bijzonder 
voor het maken van de prachtige flyer.

Cursus Molengids  >

Beste molenliefhebber,

In de provincie Groningen is een groot aantal molens te 
vinden.

Prachtige erfgoedlocaties die als publiekstrekkers in het 
weidse landschap staan. Bij veel molens zijn bezoekers 
welkom. Velen van jullie hebben ruime ervaring met het 
ontvangen van bezoekers op de molen. 

Maar misschien zijn er in de afgelopen jaren nieuwe 
vrijwilligers bijgekomen voor wie het ontvangen van 
bezoekers nog geen gesneden koek is. Of misschien heb 
je zelf wel behoefte aan wat meer achtergrondinformatie. 
In januari 2023 start er weer een cursus Molengids. 

Hoe ontvang je geïnteresseerden op een gastvrije en 
vriendelijke manier? Hoe verzorg je een rondleiding? 

Hoe maak je een bezoek aan de molen voor verschillende 
leeftijdsgroepen interessant terwijl je tegelijkertijd de 
veiligheid in het oog houdt? 

En hoe zorg je ervoor dat activiteiten en evenementen die 
je organiseert op en rond de molen worden opgepikt door 
de media?

Al deze vragen komen aan bod in de cursus molengids. 
De cursus is bedoeld voor mensen die graag op een molen 
werken maar die zelf (nog) geen molenaar willen worden.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Bij voldoende 
deelnemers starten we op 25 januari 2023.

Meer informatie vind je op de website van Erfgoedpartners:
https://erfgoedpartners.nl/cursus/cursus-molengids-2

Ken je iemand voor wie deze cursus mogelijk interessant 
kan zijn? Dan zou het fijn zijn als je deze mail wilt delen.
Met vriendelijke groet,

Erfgoedpartners | Centrum voor Groninger Taal & Cultuur
Lopende Diep 8 | 9712 NW Groningen| 06 - 538 68 818 
www.erfgoedpartners.nl | www.CGTC.nl

jeu de boulesbaan >
Door Alie van Koerten

Maandag 14 november, eindelijk overeenkomst met de 
gemeente en Staatsbosbeheer over de locatie voor de Jeu 
de Boulesbaan. Het eerste piketpaaltje wordt geslagen.

Nu wacht ons het traject van subsidieaanvraag bij Stichting 
Silo.

Er begint nu beweging te komen in het creëren van een 
gezellige en, voor wie het wil, een sportieve ontmoetingsplaats 
naast het volleybalveldje aan de Hamrikkerweg, mooi 
gelegen tussen Nieuw Scheemda en ‘t Waar.
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christientjes blog >
Door Christina Koning

‘Discussie’ 

Een mooi woord. Ik houd er wel van. De Dikke van Dale is 
er duidelijk over: 
‘Uitwisseling van gedachten, meningen’. 

Goed geformuleerd. Daar kan ik mij wel in vinden. Ik ben 
namelijk een luisteraar. Ik vind het fijn om de gedachten 
c.q. meningen van een ander te horen. En ik respecteer de 
gedachten c.q. meningen van anderen. Altijd. Alleen. Een 
specifieke discussie gaat me te ver. Veel te ver. En in deze 
discussie heb ik mij nog niet durven mengen. 

Maar het is de hoogste tijd. Echt de hoogste tijd om deze 
discussie voor eens en voor altijd te stoppen. Verene 
Shepherd weet niet wat ze teweeg heeft gebracht. In 
oktober 2013. Door ons Sinterklaasfeest te beschouwen 
als een terugkeer van de slavernij. Het zou beledigend 
zijn. En niet meer passen in de 21e eeuw.  

Het is een traditie. Het is een spel. Een verkleedpartij. Een 
waar stukje theater. Dat elk jaar weer plaatsvindt. En als 
zodanig zou iedereen het moeten zien. En niet anders. 
Een theaterstuk kan bestaan uit fictie, non-fictie, drama, 
komedie, thriller, real life, sprookje, mythe en ga zo maar 
door. Dus of je nu beschikt over een witte, gele, bruine, 
rode, paarse, blauwe of zwarte huidskleur, speel het spel 
mee. Doe mee. Doe met ons mee. Doe met ons mee in het 
beste toneelstuk ever. Gezellig! 

Want dat is het. In plaats van het te veroordelen, zou je 
dit toneelstuk eigenlijk veel beter met een Oscar kunnen 
bekronen. Het zijn elk jaar namelijk heuse artiesten die 
zich inleven in de mythe. De mythe van Sinterklaas en al 
zijn Zwarte Pieten. 

En die mythe gaat als volgt:

‘Nicolaas leefde rond het jaar 300, dus meer dan 1700 jaar 
geleden. Nicolaas was de bisschop van Myra. Myra is een 
plaatsje in Turkije. Nicolaas is geboren rond het jaar 270, 
maar het exacte jaartal is niet bekend. Hij is geboren in 
het plaatsje Pataras in Turkije. De echte naam van Nicolaas 
is Ninos Laos. Toen hij bisschop werd, veranderde dat in 
Nicolaas. Dit komt uit het Grieks (Nike = winnen en Laos 
= volk). Nicolaas is rond het jaar 345 gestorven. Ook dat 
jaar is niet exact bekend. Maar de sterfdag wel. En dat is 
6 december. 

Als kind was Nicolaas al ontzettend godsdienstig. Hij had 
rijke ouders die stierven toen hij nog heel jong was, maar 
hij wilde de arme mensen helpen en gaf veel weg van de 
rijkdom die hij geërfd had. Toen hij pas 19 of 20 was werd 
hij al bisschop van Myra. In eerste instantie werd Nicolaas 
begraven in Turkije in Myra, daar waar hij bisschop was. 
Doch in de elfde eeuw kwamen de Mohammedanen 
Turkije veroveren. De Italianen hebben Nicolaas opnieuw 
begraven in Bari, daar waar Sint Nicolaas nog steeds ligt. 
Wat bijzonder was aan Nicolaas uit Myra was dat hij arme 
mensen hielp en dat hij een aantal wonderen verrichtte: 
een kindje zat in bad boven het vuur en de moeder ging 
eventjes weg en had niet in de gaten dat het kindje in bad 
zat. 

Het kindje zat vrolijk in het kokend water te spelen en 
Nicolaas zorgde ervoor dat het kindje bleef leven. Ook 
heeft hij drie vermoorde jongetjes weer tot leven gewekt. 
En hij heeft drie zeelieden van de doodstraf gered. En er 
waren drie meisjes in een arm gezin die wilden trouwen. 
De vader vertelde deze meisjes dat ze maar als prostituee 
moesten werken om geld te verdienen. Nicolaas had echter 
stiekem drie gouden munten door het raam gegooid en 
die vielen precies in de schoenen van die meisjes. En zo 
konden ze toch trouwen. 

Vanwege al deze bijzondere wonderen werd Nicolaas in 
de 9e eeuw door de kerk van Rome heilig verklaard. In de 
loop der jaren werd Sint Nicolaas veranderd in Sinterklaas. 

Sinterklaas was – volgens de overleveringen – een goed 
mens. Een mooi mens. Een goedheilig man die alleen 
maar wilde helpen. Geven. In plaats van nemen. Een 
icoon. Heiligen worden altijd herdacht op hun sterfdag en 
bij Sint Nicolaas is dat dus 6 december. Sinterklaasavond 
is de dag daarvoor. Derhalve op 5 december. Als we nu 
het Sinterklaasfeest vieren, is dat dus niet zijn verjaardag, 
zoals we altijd hebben gedacht, maar herdenken we zijn 
sterfdag. 

In 1851 maakte Jan Schenkman, een Amsterdamse 
schoolmeester, een boekje dat heette ‘Sint Nicolaas en 
zijn knecht’. Het boekje stond vol met plaatjes, versjes en 
liedjes zoals ‘Zie ginds komt de stoomboot’ en de meeste 
andere bekende Sinterklaasliedjes. Sint Nicolaas had en 
heeft een baard. Dat was vroeger (en tegenwoordig in 
sommige landen nog steeds) een teken van waardigheid. 

Met het Sinterklaasfeest van tegenwoordig wordt dus 
eigenlijk de echte Nicolaas nageaapt. Sic! We zien nog 
steeds dingen terug van de wonderen van Nicolaas. Denk 
maar eens aan de chocoladecentjes die de kinderen in hun 
schoen krijgen. In onze visie komt Sinterklaas uit Spanje. 
Bari, waar Sint Nicolaas is begraven, ligt wel in Italië, 
maar vroeger was het Spaans bezit. En Nederland heeft 
een tachtigjarige oorlog gehad met Spanje. Daardoor wist 
iedereen dat Spanje bestond en dat het een ver land was. 

Veel meer wisten de gewone mensen niet van 
aardrijkskunde. Sinterklaas kwam uit een ver land, dus 
is het logisch dat men daarbij dan aan Spanje dacht. 
Het Sinterklaasfeest wordt vanaf de 14e eeuw gevierd. 
In Nederland. En Sinterklaas heeft een aantal knechten 
om zich heen. Sinterklaas heeft ooit een Ethiopische slaaf 
vrijgekocht en die heette Piter. Als dank voor zijn bevrijding 
is Piter altijd bij Sinterklaas gebleven om hem te helpen. 
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Er waren vroeger veel Italiaanse schoorsteenvegers, die 
in Nederland kwamen werken. Italië werd vroeger, dat 
hadden we al gezien, vaak met Spanje verward. Door hun 
werk hadden deze schoorsteenvegers natuurlijk een vies 
vuil zwart gezicht. Ook hadden ze een roe, waarmee ze 
de schoorsteen veegden, en een zak om het roet in op 
te vangen. De roe en de zak zijn dus niet bedoeld om 
stoute kinderen te straffen. Dit zou ook kunnen verklaren 
waarom de cadeautjes door de schoorsteen komen. 

Zoals hierboven al vermeld, was Sinterklaas een man die 
arme mensen hielp. Samen met zijn knechten. En omdat 
hij daarvoor niets terug wilde krijgen, zelfs geen dank, 
deed hij dat stiekem, zodat men niet eens wist door wie 
men was geholpen. Onbaatzuchtig. Daar kunnen anderen 
een voorbeeld aan nemen. Het goede is dus dat je leert te 
geven in plaats van te nemen. Je doet het voor de ander 
en niet voor jezelf.’ 

Dat is de eigenlijke Sinterklaasgedachte. Want wat geweest 
is, is geweest. Het is geschiedenis. En de geschiedenis 
bestaat uit feiten van een ver verleden. En dat komt nooit 
meer terug. Leef in en geniet van ’het hier en nu’. 

Het verleden kan natuurlijk wel worden nagespeeld. Als 
theaterstuk. Gewoon. Omdat het leuk is. En omdat het 
bij ons Nederlanders (en Belgen) hoort. En omdat het 
niets te maken heeft met racisme of andere narigheden. 
Laten we daar duidelijk over zijn! Want alle mensen zijn 
gelijk. Een heleboel, grotendeels, vrijwilligers leven zich 
namelijk volledig in. In hun rol. Van het stukje theater. 
En dragen een tabberd of een roe. Zijn geschminkt. Een 
complete gedaantewisseling. Onherkenbaar. Trotseren 
wind en regen. Om alle kinderen van Nederland (en België) 
cadeautjes te brengen. 

Dus applaus voor het Sinterklaasfeest. Het tweede deel 
van dit samengestelde woord zegt genoeg. Het zou een 
feest moeten zijn. Een feest zoals het altijd is geweest. En 
het is evident dat dit feest vooral vreugde moet brengen. 
Niets meer en niets minder. En hiermee is - wat mij betreft 
- de discussie gesloten. 

Als je pro Zwarte Piet bent: vier een feestje met de Zwarte 
Pieten. Als je anti Zwarte Piet bent: vier een feestje met 
anders gekleurde (niet-zwarte) Pieten. Maar laten we in 
godsnaam elkaars mening (welke mening dat dan ook 
moge zijn) respecteren. Want all lives matter.

Dus. Laten we dansen. Laten we zingen. Laten we lachen. 
Maar laten we vooral leven. En belangrijker nog: laten 
leven. 

vrouwen van nu >

Door Astrid Pouw

Op 15 september hadden de Vrouwen van Nu Paulien 
Medema van het MMT op bezoek voor een lezing over haar 
werk bij het MMT. MMT, zult u zeggen, wat is dat? MMT 
staat voor Mobiel Medisch Team. Dit team komt in actie bij 
ongevallen en trauma’s met de traumahelikopter of met 
een speciale ambulance. Het verschil met een gewone 
ambulancedienst is dat bij het MMT een arts/anesthesist 
aanwezig is, die terplekke kleine operaties mag uitvoeren 
waardoor de behandeling sneller wordt opgestart. 

Het MMT voor het noorden is gestationeerd op Eelde. 
Het team bestaat uit de arts/anesthesist, een piloot of 
chauffeur en een verpleegkundige. De verpleegkundige 
heeft een dubbele taak: hij of zij is ook de copiloot in de 
helikopter en is daarvoor natuurlijk speciaal opgeleid. Elke 
team draait diensten van twaalf uur. Het was een hele 
interessante avond die veel indruk maakte, waardoor we er 
bijna stil van werden. Mooi verteld en we hopen natuurlijk 
dat we Paulien nooit tijdens haar werk zullen tegenkomen, 
want dan is er wel wat aan de hand. Maar gelukkig dan 
ook hulp dichtbij. Fijn dat deze mensen er zijn.

In oktober heeft Alie Stoffers van ‘De Tuinerie’ bij de 
Vrouwen van Nu een lezing gegeven over de tuin door 
de seizoenen heen. Alie maakt tuinontwerpen en 
beplantingsplannen voor tuinen en heeft ook een webshop 
in bollen. Tijdens de lezing konden we genieten van plaatjes 
van tuinen om van te dromen. Alie maakt natuurlijk al 
haar beplantingsplannen zelf, werken op kleur in de border 
is zeker een van haar specialiteiten. Behalve een slim plan 
en goede planten is ook gewoon hard werken in de tuin 
het recept voor een mooie tuin. Bijhouden!! want anders 
ontspoort het helemaal in de tuin. We kregen diverse tips 
over hoe het beste te zaaien in het voorjaar, advies voor 
je dahlia’s, wat als je niet de beste grond hebt en wat de 
fijnste meststof is en Astrid weet nu waar haar lupines zijn 
gebleven.

Nijjoarverziede bij de Vrouwen van NU op woensdagavond 
11 januari 2023 in de Leeuwenborg. Iedereen uit onze 
dorpen is welkom, ook mannen. Elkaar veel heil en zegen 
wensen, wat lekkers bij de koffie en een drankje en 
geweldig mooie plaatjes om naar te kijken. Foto’s uit de 
eigen omgeving. Weet jij waar ze allemaal genomen zijn? 
En weten de oudgedienden in onze dorpen dit beter dan de 
nieuwkomers of toch niet…?

De avond begint om 20.00 uur en kost € 5,- voor 
de consumpties. Opgeven hiervoor kan via de mail: 
vvnunieuwscheemdatwaar@gmail.com of bij een van de 
leden van ons bestuur: Hilde, Marijke, Denies, Marry en 
Astrid.
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V.V. Oldambtster Boys >
Wij zoeken jou!
 
Lijkt het jou leuk om vrijwillige taken 
voor de club op je te nemen? Dan zijn 
wij op zoek naar jou! Wij zoeken nog 
barmedewerkers voor de volgende 
dagen: donderdag, zaterdag en zondag. 
Ook zoeken wij voor zaterdag en zondag 
een lootjesverkoper. Aanmelden kan bij 
Tim middels voetbal@timtation.nl of 06 - 2710 4703

Ben je net in het dorp komen wonen en lijkt het je leuk 
om te voetballen? De senioren van Oldambtster Boys zijn 
op zoek naar teamgenoten voor het 7x7 voetbalteam. De 
wedstrijden gaan vermoedelijk op vrijdagavond gespeeld 
worden in toernooivorm. Voor meer info: 
voetbal@timtation.nl of 06 - 2710 4703 

-------
Volledig programma voor de winterstop

19-11 15:00 Oldambtster Boys ZA1 – ZNC 1
26-11 14:30 SETA 1 – Oldambtster Boys ZA1
27-11 14:00 Oldambtster Boys ZO1 – DWZ 1
03-12 13:15 Oldambtster Boys ZA1 – Meeden 1
04-12 14:00 Woltersum 1 – Oldambtster Boys ZO1
10-12 15:15 Wagenborger Boys ZA1 – Oldambtster Boys 1
11-12 14:00 Oldambtster Boys ZO1 – Kloosterburen 1

-------
Standen:

Zaterdag:   Zondag:

MOGEN WIJ ONS 
EVEN VOORSTELLEN?
Al uw schilderwerk is bij ons in vertrouwde handen.

❱ Deskundig product- en systeemadvies;
❱ Meerjarenplan mogelijk;
❱ Kleuradvisering voor stijlvolle kleurencombinaties;
❱ Snel en met minimale overlast;
❱ Renoverende systemen;
❱ Heldere prijsafspraken;
❱ Met garantiecertificaat;
❱ Collectief buurtplan mogelijk.

Als Sikkens Quality Painter voldoen wij aan de hoge 
kwaliteitseisen die hieraan worden gesteld.

Bij De Schilder Ed Rees ontvangt u vrijblijvend een 
gespecificeerde offerte alvorens wij aan een klus beginnen. 
U weet hierdoor precies waar u aan toe bent en wat u van ons 
kunt verwachten. 

Iedereen heeft andere wensen en daarom komen wij bij  
u langs om een gepaste offerte samen te stellen.

Dit kunt u zowel telefonisch doen of via onze website! www.deschilder.org
Kerkwijk 36  |  9943 PJ Nieuw Scheemda  |  0598 - 85 62 61  |  info@deschilder.org

VRAAG NU NOG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN!

De Schilder Ed Rees, 
dé professionele 
specialist voor al uw 
schilderwerk.

“

“
www.deschilder.org

boek, “Tussen ‘t Zieldaip en ‘t Grootmoar” >

Het boek over vier eeuwen leven 
en werken in Nieuw Scheemda 
en ‘t Waar is nog steeds te koop 
en kost € 32,50. De voorraad 
ligt bij de penningmeester 
Greetje Schipma.

Aanschaffen kan via een briefje 
in de bus of per mail 
gj.schipma@gmail.com
Adres: Hamrikkerweg 94,

 Nieuw Scheemda.

De laatste weken is er op diverse plekken in onze
dorpen ingebroken en zijn er goederen gestolen.

Zie je iets verdachts of vertrouw je personen of 
voertuigen niet, geef dit dan direct door aan de 
politie.

Zie je inbraakpogingen, 
bel dan 112.

Bij verdachte situaties, 
bel dan 0900 - 8844.

Let op je omgeving!

Inbraakgolf in onze dorpen >
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van de Culturele Commissie  >

November alweer, voordat we het jaar uitzingen willen wij 
terugblikken op een  hersteljaar na Corona. Eindelijk weer 
leven in de culturele brouwerij. 

Dit jaar begon met een optreden van Kira Dekker die 
bevlogen haar eigen Nederlandstalige nummers zong 
afgewisseld met mooie covers uit het singer-songwriter 
repertoire. 

Het muziektheater spektakel ‘De Weldoener’ werd afgelast 
vanwege te weinig reserveringen. De loop naar de theaters 
en musea zat er niet in. 

Een signaal dat ook landelijk werd afgegeven in de 
kunst- en cultuursector. Mensen waren gewend minder 
uit te gaan en ook heerste er nog angst voor besmetting. 
Tegen de zomer zagen we het beter worden met de 
bezoekersaantallen. 

Bij het magische en soms indringende ‘Eco Ambient 
Concert’ van Hero Wouters en Bianca Holst was het kerkje 
gelukkig weer aardig gevuld. 

De Culturele Commissie streeft naar diversiteit in hun 
programmering, 50 of meer bezoekers per evenement 
en betaalbare entree incl. consumptie. De samenwerking 
van CC met de Stichting Oude Groninger Kerken is gericht 
op het in stand houden van het cultureel erfgoed en de 
ondersteuning van actuele kunst en cultuur. Dit gebeurt 
doordat de kerk beschikbaar gesteld wordt om de openbare 
culturele en sociale evenementen die de CC organiseert te 
huisvesten en deze te vermelden op hun beider sociale 
media. 

Jaarlijks zorgt de CC voor cultuur tijdens het ‘Kerkepad’ 
en dit jaar kwam jong talent Esmee Doddema uit Delfzijl 
wereldhits zingen met haar warme soepele stem en las 
Bianca gedichten voor over ‘t Oldambt. 

Na de zomer vierden we na twee jaar weer een gezellige 
‘Kiek van alles wat’ creatieve dorpsdag in De Leeuwenborg. 
Bijna alle commissies waren in touw, veel nieuwe gezichten 
en oude bekenden die een kraam hadden met inspirerende 
hobby’s, mooie spullen en lekkere eterij. Het optreden van 
Esmee en van de band Twai Lange en Twai Körte zorgden 
voor een topsfeer.

Nu ik dit schrijf, kijk ik ook even vooruit naar de komende 
concerten op 20 november van Jan Henk de Groot en op 
18 december van Klaas Spekken met hun ontroerende 
verhalen en liedjes. Dus bruis met ons mee bij de komende 
concerten richting de feestdagen!

Wij wensen iedereen een warme kerst en een gelukkig 
en creatief 2023 waarin we elkaar weer ontmoeten in het 
avontuur van kunst en cultuur in de dorpen.

Heb je een tip voor een evenement dan horen we dat 
graag.

Tot ziens, namens de Culturele Commissie, Ankie, Antje, 
Alie en Bianca.

Hartige strudel met kalkoen  >
Door Imke Jacobs

Kalkoen en paddenstoelen in een knapperig jasje van 
filodeeg, een heerlijk recept voor de feestdagen.

Hoofdgerecht 30 minuten + 20 minuten oventijd.

Ingrediënten
(voor 4 stuks)

• 12 vellen filodeeg 
• 500 gr paddenstoelen
• 300 gr kalkoen
• 3 tenen knoflook
• Handje geraspte kaas
• 1 ui
• Klont boter
• 1 theelepel peterselie
• 2 eetlepels amandelschaafsel
• Peper en zout

Bereiding
1. Verwarm de oven op 200 graden. Laat het filodeeg 

ontdooien in de verpakking of onder een iets vochtige 
theedoek.

2. Snipper de ui en de knoflook. Fruit deze aan in een 
(wok)pan.

3. Voeg de kalkoen in blokjes toe en bak rondom aan. 
4. Snijd de paddenstoelen in stukjes en voeg toe aan de 

pan en bak mee tot ze wat geslonken zijn.
5. Breng het mengsel op smaak met peper, zout en 

peterselie.
6. Laat het kalkoenmengsel iets afkoelen en uitlekken.
7. Smelt de boter.
8. Neem een vel filodeeg (dek de rest weer af) en smeer 

deze in met een laagje boter.
9. Leg hier nog een vel op en herhaal nogmaals.
10. Schep een kwart van het kalkoenmengsel erop en 

verdeel in een lijn over de korte kant.
11. Bestrooi met een beetje kaas.
12. Vouw de randen aan beide zijkanten iets over de 

vulling.
13. Rol het filodeeg met de vulling voorzichtig op.
14. Leg met de naad naar beneden op een bakplaat met 

bakpapier.
15. Kwast de bovenzijde in met boter.
16. Bestrooi met wat amandel.
17. Bak de strudel ca. 20 minuten in de oven tot hij 

knapperig en goudbruin is.

Tips
• Vervang de kalkoen door blokjes voorgekookte 

pompoen voor een vegetarische variant.
• Je kunt ook 1 pak filodeeg gebruiken en bij 2 strudels 

2 vellen filodeeg gebruiken i.p.v. 3.
• Filodeeg is vrij breekbaar, zorg dat het niet uitdroogt 

door hem af te dekken met een iets vochtige theedoek 
of in te kwasten met boter. Er is ook vers filodeeg 
verkrijgbaar (b.v. bij de Turkse supermarkt), dit is nog 
makkelijker bewerkbaar.

• Of gebruik een pak loempia vellen, daar zitten 40 
stuks in en je hebt maar 2 vellen per strudel nodig.

Bron: www.leukerecepten.nl/10-x-budget-kerstrecepten
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puzzelpagina >

sinterklaaskleurplaat >
Door Aletta Buiskool en Jochum Bodde

Sinterklaas is met zijn Pieten weer in het land! Daarom 
staat op de pagina hiernaast een kleurplaat. Je kunt ‘m 
natuurlijk inkleuren met stiften, wasco, verf of potloden. 

Als je denkt: ik doe het een keer heel anders… Leuk, hoe 
creatiever, hoe beter! Maak er in ieder geval iets heel 
moois van. 

De kleurplaat lever je in op Kerkwijk 28. Doe dat uiterlijk      
1 december! Zet je naam, adres en leeftijd op de onderkant.  
Zo weten we wie het kunstwerk heeft gemaakt. 

4 December wordt de winnaar bekendgemaakt en... komt 
Piet iedereen een presentje brengen. De redactie-piet zet 
dan alle tekeningen op de dorpswebsite. Je adres wordt 
onzichtbaar gemaakt.
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Naam:      Leeftijd:

Adres:
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Zondag 18 december organiseert de Culturele Commissie Nieuw Scheemda - ’t Waar
een kerstconcert in het kerkje van Nieuw Scheemda.

ZANG: 

GITAAR:

Datum : zondag 18 december 2022
Tijd : aanvang 14.30 uur
Adres : Hamrikkerweg 27, 9943 PA Nieuw Scheemda
Entree : € 10,- 

  
       Ankie Grooten
        ankie.grooten@ziggo.nl
       0598 - 44 63 98

kerstconcert >

Nieuw Scheemda - ‘t Waar

reserveren >

Klaas Spekken, studeerde zang lichte muziek in Alkmaar.
Specialiteit American Songbook en Streektaal.

Joost van der Beek, studeerde aan Prins Claus conservatorium,
master of arts Los Angeles. Begeleidt o.a. Iris Kroes en Inge van Calkar.

Culturele Commissie


