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De kopij (ca. 400 woorden) 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, Imke Jacobs en Patrick Jacobs
Eindredactie: Aletta Buiskool  
    
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 en ‘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 nieuws over de dorpen vindt je op: 
www.facebook.com/NieuwSwaar

facebook >

Meer informatie en achtergrond over onze dorpen vind je op 
onze website: nieuw-scheemda.nl of 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

voorwoord >
Door Patrick Jacobs

Veul haail en zegen in ‘t nije joar! Misschien wat laat, maar 
niet minder gemeend. 

In deze krant staan wij stil bij het verlies van onze 
gewaardeerde dorpsbewoner Antjo Welp.

Er staat een vooraankondiging ALV van de vereniging 
Dorpsbelangen op de volgende pagina. Er worden diverse 
vrijwilligers gevraagd. Ook zijn er diverse activiteiten 
geweest waarover artikelen zijn ingezonden. 

Er staan weer leuke activiteiten op de agenda. Denk aan 
lekker eten met Veur Mekoar en het concert van Roon 
Staal. 

En... We hebben eindelijk weer contact kunnen krijgen met 
Glasdraad Oldambt. Hierover lees je meer op pagina 8.

Last, but not least... Wij danken Christina voor haar 
medewerking als redactielid. Zij geeft haar schrijfveer 
door aan een nieuw redactielid. Aan jou misschien?

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. 

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

nieuw redactielid gezocht! >
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van dorpsbelangen >
Vooraankondiging
Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen, 14 april 2023

Beste dorpsgenoten!

Vrijdag 14 april begint om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) 
de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen 
Nieuw-Scheemda en ‘t Waar in de Leeuwenborg. Houd de 
datum en tijd vrij. In de volgende NieuwSwaar volgt het 
programma. 

Hendrik Eerkens neemt als bestuurslid afscheid na 
jarenlange trouwe dienst. Een nieuw bestuurslid is van 
harte welkom. Heb je interesse, laat het weten aan onze 
secretaris Benno Klapwijk: secretaris@nieuw-scheemda.nl

Het lidmaatschap van de vereniging is gratis en alleen 
inwoners uit de dorpen Nieuw-Scheemda en ‘t Waar 
mogen lid worden. 

Ben je nog geen lid en wil je toch graag naar de leden-
vergadering komen? Je kunt je op 14 april inschrijven bij 
binnenkomst in de Leeuwenborg. Fijn als je komt!

Hartelijke groet,
Namens Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda en ‘t Waar,

Aletta Buiskool

speelmoment >
Door Greetje Schipma

Het speelmoment is jaren geleden opgezet door een 
aantal ouders met jonge kinderen. Het doel was om zowel 
de ouders als de kinderen met elkaar in contact te laten 
komen.

Een aantal keren per jaar kwamen ouders en kinderen een 
ochtend bij elkaar in het MFC. Daar was voor kinderen 
de ruimte om te spelen en hun ouders waren in de 
buurt. Ondertussen zijn deze kinderen ouder geworden. 
Ze behoren niet meer tot de doelgroep waarvoor het 
speelmoment indertijd is opgezet. 

In 2022 hebben deze ouders ook in de krant gemeld dat zij 
stoppen met de organisatie van deze bijeenkomsten. Voor 
de Sint hebben we, zoals jullie hebben kunnen lezen, een 
oplossing gevonden.

Omdat er nu weer een aantal jongere kinderen in onze 
dorpen zijn, zou het een mooi moment kunnen zijn om 
het speelmoment weer in het 
leven te roepen. De financiën 
en de ruimte zijn er, alleen nog 
geen ‘uitvoerders’.

Welke ouders willen met hun 
kleine kinderen hieraan mee 
doen? Wie wil meehelpen om 
deze groep weer nieuw leven 
in te blazen? 

Graag melden bij de secretaris 
van Dorpsbelangen:  secretaris@nieuw-scheemda.nl 

Ook opa’s en oma’s kunnen zeker hier iets in betekenen.

bestuur mfc >
Door Harm Eerkens

Uiteindelijk zijn we erin geslaagd een nieuwe 
penningmeester te vinden voor de Stichting Beheer MFC 
Nieuw-Scheemda/’t Waar. Adheera Westerman is bereid 
gevonden om deze functie te vervullen. Dit betekent dat 
we nog een algemeen bestuurslid nodig hebben.

Bij deze doet het bestuur nogmaals een oproep om je 
hiervoor beschikbaar te stellen. 

Bij interesse in deze functie of informatie over de werk-
zaamheden van de beheersstichting kunt je contact 
opnemen met Harm Eerkens: 06 4402 8748 of 
mfc@nieuw-scheemda.nl

De komende tijd zal worden bekeken wie binnen en 
(eventueel) buiten het bestuur de diverse werkzaamheden 
op zich gaat nemen. Totdat dit is vastgesteld, blijft alles 
bij het oude.

De wijzigingen zullen natuurlijk tijdig aan de gebruikers 
worden medegedeeld en hierop komen we ook in de 
volgende NieuwSwaar terug.

Gebiedsregisseur gemeente Oldambt >
Door Alie Dammer

De gebiedsregisseur van 
gemeente Oldambt, Ali 
Dammer, houdt op elke 
tweede dinsdag van de 
maand spreekuur voor Nieuw-Scheemda en ’t Waar.

Tijd van 15.00 tot 17.30 uur 
Waar in het MFC, Hamrikkerweg 55-A, Nieuw-Scheemda
Email ali.dammer@gemeente-oldambt.nl
Tel 06 2568 6014

Waarvoor en hoe kunt u de gemeente benaderen?

Op de gemeentelijke website gemeente-oldambt.nl kunt u 
lezen hoe en bij wie u een melding kunt doen of een klacht 
in kunt dienen, bijvoorbeeld over de openbare ruimte, zorg 
en overlast, discriminatie, aardbevingsschade enzovoorts. 
Ook kunt u lezen hoe u een uitkering moet aanvragen 
of hulp bij schulden kan krijgen. De gebiedsregisseur of 
buurtwerker (Alberto Zanda) kunnen u hierbij helpen.

Met vriendelijke groet,
Ali Dammer-Jonker
Gebiedsregisseur Nieuwolda, Nieuw-Scheemda/’t Waar 
en Scheemda
tel. 06 2568 6014

Met respect denken wij aan onze oud-voorzitter

Antjo Welp

Onze beide dorpen had hij altijd hoog
in het vaandel staan.

Wij wensen Gerda, de kinderen en de familie
heel veel sterkte.

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen
Nieuw-Scheemda en ‘t Waar 
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antjo >
Door Harm Eerkens

Op verzoek van Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda/’t Waar 
schrijf ik een stukje over Antjo Welp, de onlangs overleden 
oud-voorzitter van onze vereniging Dorpsbelangen. We 
hebben jarenlang samengewerkt.

Inderdaad, met meer dan dertien jaar samen in het bestuur 
van Dorpsbelangen te hebben gezeten en daarnaast 
ongeveer acht jaar in het bestuur van het MFC, heb ik 
Antjo op dit gebied goed leren kennen.

Antjo, een markante naam, een markant persoon. Hij was 
iemand die stond voor de zaak en ook zei waar het op 
stond.

De zaak waarmee we direct bij de start van Dorpsbelangen 
werden geconfronteerd, was de sluiting van het gebouw 
D’Olle Schoule. Dit is het gebouw tegenover de kerk, waarin 
destijds onder andere een gymlokaal was gevestigd. Dit 
was het begin van een jarenlange strijd met de toenmalige 
gemeente Scheemda om een sportlokaal, met name voor 
de school, te behouden.

Een strijd die Antjo wel was toevertrouwd.

In dit traject van jaren en jaren soms goede maar te 
vaak ook moeizame ‘samenwerking’ met de gemeente 
heb je iemand nodig met doorzettingsvermogen. Iemand 
die bijvoorbeeld inwoners op de been kan brengen bij 
bijeenkomsten in het dorpscafé of in het gemeentehuis bij 
raadsvergaderingen.

Iemand die betrokkenen aanspreekt op hun handelen. 
Toen de gemeente eens een keer weer volledig uit de 
bocht vloog, belde Antjo de betrokken wethouder die in 
niet mis te verstane woorden te horen kreeg hoe hierover 
werd gedacht.

Geen voorzichtige en diplomatieke werkwijze. Nee, zeggen 
waar het op staat. Maar er kwam na vele jaren wel een 
MFC-gebouw!

Ik ben ervan overtuigd dat dit niet was gelukt zonder Antjo 
met zijn belrondes of de gesprekken die hij met de politiek 
organiseerde aan zijn keukentafel.

Hij heeft zich vele jaren ingezet voor onze beide dorpen 
waarin natuurlijk niet alles lukte. Een dorpshuis is er 
bijvoorbeeld niet gekomen.

Als iets niet lukte dan was het erg jammer. Als je maar 
alles had gedaan om het voor elkaar te krijgen. Het is 
uitermate triest dat Antjo de strijd tegen zijn ziekte niet 
heeft kunnen winnen.

Zijn strijd voor de leefbaarheid in onze dorpen heeft veel 
opgeleverd.

Antjo, bedankt hiervoor.

Kerstbomen >
Door Harm Eerkens

De oproep in NieuwSwaar voor vrijwilligers voor het plaatsen 
van kerstbomen leverde liefst zeven aanmeldingen op. 

Met een dergelijk aantal vrijwilligers kun je de taken goed 
verdelen en snel het een en ander uitvoeren. Zo werden 
na een overleg op woensdagavond, op de donderdag de 
bomen gekocht en konden op vrijdag 9 december de 
bomen worden geplaatst. 

Zoals gebruikelijk stond er een kerstboom bij de kerk in 
Nieuw-Scheemda. De ander stond naast het monument op 
’t Waar met verlichting tijdens de donkere uren. Dit was 
het geval tot 31 december, de datum waarop de bomen 
volgens de vergunning van de gemeente weer moesten 
worden verwijderd.

opruimdag 11 maart 2023 >
Door de Opruimcommissie

Doe je mee? Nieuw-Scheemda/’t Waar zwerfvuilvrij!

In het kader van de landelijke schoonmaakdag gaan we 
weer het zwerfafval langs wegen, paden, in de sloten en 
de bosjes in Nieuw-Scheemda en ’t Waar verwijderen. 
Iedereen van jong tot oud is welkom om mee te helpen!

Materialen zoals prikkers, grijpers en vuilniszakken zijn 
aanwezig. Voor goede schoenen en kleding moet je zelf 
zorgen.

Waar        : MFC  Hamrikkerweg 55A, achter voetbalkantine.
Wanneer  :11 maart 2023  Tijd: 09.00 tot 12.30 uur

Vanaf 09.00 uur inloop en koffie/thee drinken en om plm.  
12.30 uur lunch. Tijdens de lunch staan er broodjes en 
soep klaar!

De Opruimcommissie

Aletta Buiskool, Niek Delfgou, 
Marjan Jutting, Hilde Schaap  
en Greetje Schipma
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80 jaar en ouder  >
Door Dirkje en Geert Haan

Het is een goede gewoonte om een bloemetje te brengen 
bij 80-jarigen en ouder die in Nieuw-Scheemda en ‘t Waar  
wonen. Nu is het probleem dat we niet weten wanneer 
iemand 80 jaar is of wordt dit jaar.

We hebben namelijk tegenwoordig een jonge uitstraling.

Ken je iemand die 80 jaar wordt of ben je het zelf? Geef 
het dan alsjeblieft door aan mij. Dan voeg ik je toe aan de 
lijst en krijg je een bloemetje rond je verjaardag.

Graag melden bij Dirkje Haan
Hamrikkerweg 60, Nieuw-Scheemda
Of dirkjehaan@hotmail.com

actieve dorpen aanpak (ADA) >
Door Benno Klapwijk

Groninger Dorpen heeft de Actieve Dorpen Aanpak 
ontwikkeld om initiatiefnemers op weg te helpen bij 
de realisatie van Dorpsprojecten. Je hoeft het wiel niet 
opnieuw uit te vinden, want op ADA vind je een online 
handboek met een stappenplan en vele voorbeelden van 
gerealiseerde dorpsprojecten. 

Bijzonder aan ADA is dat het stappenplan vanuit drie 
verschillende doelgroepen wordt ingestoken. Dit zijn: 
dorpsbewoners, dorps(belangen)verenigingen of de 
gemeenten, drie partijen die vaak met elkaar samenwerken 
aan een Dorpsproject. 

Heb je een idee voor een dorpsproject? Kijk dan eens op 
actievedorpen.nl en doe er je voordeel mee!

TIP: zet de link naar de ADA-website in de favorieten 
van je webbrowser, want óók individuele dorpsbewoners 
kunnen veel aan ADA hebben bij het opstarten van een 
idee voor een dorpsproject. 

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

OPBRENGST OUD IJZER  >
Door Dirkje en Geert Haan

Velen van jullie hebben het afgelopen jaar weer ons hokje 
gevuld met oud ijzer.

Af en toe wordt er in overleg iets uitgehaald.

Vele karren vol werden weggebracht.

We hebben dit jaar de volgende doelen kunnen steunen.
• Gered gereedschap
• Waterpompen voor Zambia
• Onbeperkt op de fiets naar Haren
• Kachels voor Oekraïne 

We gaan door met het inzamelen van oud ijzer. 

printer >
Door de redactie

Sinds eind vorig jaar staat er bij de redactie van NieuwSwaar 
een professionele (kleuren)printer. Deze machine is naast 
het printen van drukwerk ook geschikt om te kopiëren, te 
sorteren en te nieten. 

Scannen behoort ook tot de mogelijkheden. Het apparaat 
kan ook de scan(s) doorsturen naar je e-mail adres,  
waardoor je geen extern opslagmedium nodig hebt zoals 
bijvoorbeeld een usb-stick.

De printer is niet enkel bedoeld voor het afdrukken 
van NieuwSwaar maar ook voor het drukwerk van 
Dorpsbelangen, commissies en werkgroepen.

Ook inwoners van Nieuw-Scheemda en ‘t Waar kunnen 
hun drukwerk en/of scanopdrachten laten verzorgen bij 
de redactie van de dorpskrant. 

De prijzen zijn als volgt (per afdruk/zijde):

Zwart-Wit Kleur

A5 - 80 grams € 0,05 € 0,10
A4 - 80 grams € 0,10 € 0,20

A4 - 100 grams € 0,15 € 0,25
A3 - 80 grams € 0,20 € 0,40
Boekje nieten € 0,05 € 0,05

Voor de commissies en werkgroepen in de dorpen Nieuw-
Scheemda en ‘t Waar gelden andere prijzen. Deze zijn bij de 
redactie bekend en/of op te vragen bij de penningmeester 
Greetje Schipma, gj.schipma@hetnet.nl

Voor het maken van een afspraak voor het printen en/of 
scannen kun je terecht bij:
Patrick en Imke Jacobs
Hoofdweg 36 ‘t Waar
dorpskrant@t-waar.nl
06 3095 1720 (ook whatsapp)
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terugblik optreden jan henk de groot  >
Door de Culturele Commissie

Het is alweer even geleden, maar wat was het afgelopen 
najaar weer genieten in het prachtige kerkje van Nieuw-
Scheemda!

Op zondag 20 november was daar het optreden van Jan 
Henk de Groot, de Grunniger troubadour die met liefst 27 
liedjes in de Grunniger 1000 van 2022 staat!

En een troubadour is ie! Met zijn gitaar en stem liet hij ons 
zijn mooiste liedjes horen over de kleine en soms grote 
dingen in zijn leven. Tussendoor vertelde hij de verhalen 
die vaak aanleiding waren voor het maken van het liedje. 
En dit alles in het Grunn’s natuurlijk, maar gelukkig goed 
verstaanbaar voor de niet-Groningers!

Zijn rake teksten zijn soms grappig, soms ontroerend en 
zorgden regelmatig voor een glimlach op het gezicht van 
de ruim 30 aanwezigen. Er werd genoten, gelachen en 
zelfs meegezongen, het was een fijne middag!

Het volgende optreden in ons kerkje belooft ook weer iets 
heel bijzonders te worden: op zaterdagavond 18 februari 
om 20.00 uur kun je genieten van de Wintertour van 
zanger-pianist Roon Staal. Meer info en kaartverkoop vind 
je via roonstaal.com

Noteer vast in de agenda’s, we hopen jullie daar te zien!

Ankie, Alie, Antje, Bianca en Gerda

kerstviering nieuw-scheemda/‘t waar >
Door Dirkje en Geert Haan

We kunnen terugkijken op een sfeervolle kerstviering in de 
kerk van Nieuw-Scheemda. Ongeveer 80 personen hebben 
de dienst bezocht. 

Het was een gemoedelijke dienst waarin de kinderen 
hun gang konden gaan, spelen met muziekinstrumenten 
en dansen in het gangpad. Al met al was het een goede 
dienst.

Na aftrek van de onkosten konden we € 325,00 overmaken 
naar stichting Swistokaa.

Daar waren ze erg blij mee. Er kunnen weer belangrijke 
dingen mee gedaan worden.

Iedereen hartelijk bedankt en we zien jullie graag kerst 
2023 terug.

groene meewerkdag 7 januari 2023  >
Door Denies Margry

Het is nog donker als ik mijn laarzen 
pak uit de schuur. Maar wanneer we 
niet veel later met een kruiwagen vol 
gereedschap naar het Kerkwijkbos 
lopen, komt er al een prachtige rood-
oranje zon op aan de overkant van het 
veld. ‘Morgenrood, regen in de sloot?’ 
denk ik bezorgd, en ik duim maar dat 
het droog blijft. 

Het is de eerste zaterdag in het 
nieuwe jaar en de Werkgroep Groen 
organiseert weer een meewerkdag. De 
vorige keer lag ik ziek in bed en moest 
Benno de notencake bakken, maar nu 
heb ik wel weer zin in een gratis workout in de open lucht.

Het verzamelpunt is het bankje aan het veldje in het 
Kerkwijkbos en daar vandaan waaieren we uit om 
de toegangspaden vrij van takken te maken voor 
maaimachines en wandelaars. We houden het redelijk 
droog (op drie druppels na) en ik ben blij met mijn laarzen, 
want de bodem is erg nat. Inmiddels weet ik dat het in 
deze tijd van het jaar en natte bedoening is in het bos. 
Dat was de eerste keer wel anders: toen kwam ik met 
soppende schoenen en bibberend van de kou thuis. Met 
droge voeten gaat knippen en zagen toch een stuk beter.

We drinken koffie en omdat de notencake zo goed smaakt, 
besluiten we om het veldje onder de notenbomen ook 
maar even onder handen te nemen. Dit hebben we vorig 
jaar vrij gemaakt, maar inmiddels komen er allerlei kleine 
struiken en boompjes terug omhoog, die het noten rapen 
bemoeilijken. We halen een boel weg, maar maken ons 
geen illusies: dit mag een volgende keer opnieuw.

Om twaalf uur klinkt de kerkklok en dat is het sein om op 
te ruimen. We verzamelen al het gereedschap en met een 
volle kruiwagen rijden we nu via de Kerkwijk weer terug.

De volgende Groene Meewerkdag is op zaterdag 4 maart, 
leuk als je ook komt. 
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imke’s style  >
Door Imke Jacobs

Alweer een jaar voorbij. Welkom in 2023. Iedereen nog de 
beste wensen. 

Waar zal ik nu over schrijven…
Tja, wat op dit moment erg 
speelt is de idiote waterstand… 
In onze kelder! 29 december 
was het weer tijd om de stand 
op te nemen. We doen het 
luik in de woonkamer open 
en we kunnen de meter niet 
eens aflezen, deze staat onder 
water! Er zit niks anders op dan alles weg te pompen. Na 
een paar uur kunnen we de stand aflezen en kan ik het 
doorgeven aan het waterbedrijf. Gelukkig is de stand bijna 
hetzelfde als het jaar ervoor, dus de leiding in huis is niet 
kapot.

Maar ja dit moet wel opgelost worden. Eerst heeft het 
waterbedrijf de waterleiding buiten gecontroleerd en 
besloten deze te vervangen, want het was een oude 
buis uit 1948 met een stukje uit 1981. Toch een soort 
meevaller… nieuwe waterleiding buiten en in huis. 

De gemeente heeft hierna gezocht in de afvoer/riool 
en het probleem gevonden. De kelder zat met een hele 
oude stenen afvoerpijp op de erfput van de buren, waar 
al het water vandaan kwam. De gemeente heeft de pijp 
afgesloten en ons ingepland voor een eigen erfput, hebben 
we recht op zei de gemeente. 

Al met al veel stress en rotzooi in huis, overal klei. Allebei 
stram en stijf van al dat heen en weer geschuif, gesjouw 
en gegraaf. 

Nu, 16 januari, zijn we nog 
steeds uit een diep gat tegen de 
buitenmuur aan het pompen.  
Waarin het grondwater sijpelt 
en als het regent een hele plas 
vanuit de tuin in stroomt.

Door dit gedoe heb ik geen 
energie meer om kleding te 
maken, laat staan te stofzuigen 
of te dweilen! Want dat moet 
nog steeds gebeuren. Zelfs mijn 
plan om preischotel te maken is 
een dag opgeschoven. Zo ook 

de appeltaart die ik wilde maken. 

Bah, het is niks hoor sensitief/hsp-er te zijn. Al dat gedoe, 
en zoveel mensen tegelijk over de vloer, met alle energieën 
die ik opzuig. 

Gelukkig hadden we de Nijjoarsverziede avond als afleiding. 
Het was gezellig druk. En de fotoshow waarop wij moesten 
zeggen waar/wie/wat het was hadden we toch veel goed. 
Daar waren we aangenaam door verrast. 

Maar nu mogen we wachten op de erfput, hopelijk ergens 
volgende week. Dan wordt ook de gewone afvoer daarop 
aangesloten. Zit ook op een andere erfput.

Maar eerst bijkomen van alles.

RESTO VEUR MEKOAR >
Door Astrid Pouw en Hans Zijlstra

Gezellig als jullie naar ons diner komen! dat kan op

Vrijdag 17 februari 2023
Opgeven kan t/m zondag 12 februari

en/of
Vrijdag 21 april 2023

Opgeven kan t/m zondag 16 april

Geef je, alleen of met meerderen, op voor het driegangen-
diner 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.

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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vrouwen van nu nieuw-scheemda/’t waar >
Door Astrid Pouw

Maarten van Loonen over Spitsbergen.
Op 16 november 2022 was het dan zover. Maarten Loonen 
zou in 2020 al komen bij de Vrouwen van Nu. Ook in 2021 
lukte het niet. Maar nu dus wel. Daarom kregen wij dus 
een lezing die heel actueel was. In de lente van 2022 was 
hij net op een grote expeditie geweest naar Spitsbergen 
die uitgebreid in de Nederlandse media is geweest. 

Hij hield een bevlogen verhaal over de huidige stand van 
zaken op Spitsbergen. Nergens anders op de wereld zijn 
de gevolgen van de opwarming zo goed te zien als daar. 
Veel leuke weetjes kwamen ook voorbij. Een walvis kan 
wel 300 jaar worden (ik wist het niet). Mooie foto’s en 
filmpjes. Al sinds 1990 komt hij daar een keer per jaar 
officieel om onderzoek te doen naar de ganzen en de 
sterns. Maar inmiddels is daar zoveel aan de hand dat er 
verschillende disciplines onderzoek doen.

En het is ook daar vijf voor twaalf. We zitten nog aan de 
knoppen en kunnen een heleboel nog ten goede keren. 
Maar zolang we niet willen inleveren, bereiken we wel 
snel een kantelpunt. Het punt dat onomkeerbaar is. Een 
boeiende lezing door iemand die echt begaan is met de 
natuur. Alsnog geïnteresseerd in dit onderwerp? Beelden 
van deze expeditie zijn terug te zien op YouTube: 
NOS op drie: ‘dus jij dacht dat de Noordpool wit was?’.

Het kerstdiner bij de Vrouwen van Nu.
Wat stel jij je voor bij een kerstdiner? Lekker eten natuurlijk! 
En dat was er. Iedereen had iets lekker meegenomen, dus 
er waren soepen, salades, hartige taarten, ovenschotels 
en desserts in alle soorten en maten. Alles was ronduit 
heerlijk! 

Tussen de gangen door moesten we ook nog een moord 
oplossen. We moesten ons inleven dat we een gezellig 
bedrijfsuitje hadden, maar dan met een manager die dood 
op het toilet werd gevonden. Nou was dit niet zomaar een 
manager, ze was getrouwd maar hield er binnen het bedrijf 
nog diverse relaties op na. Bijzonder. De rechercheur 
die het onderzoek leidde was ook onderdeel van het 
bedrijf, als ook de arts die de autopsie moest doen. Nog 
bijzonderder...

Door goed speurwerk van alle medewerkers kwamen 
we uiteindelijk toch steeds dichter bij de waarheid. We 
hebben alle clues achterhaald! Toch knap. Hierna kon je 
op een briefje invullen wie je verdacht. Antje was onze 
superspeurder. Zij had, als enige, de dader opgeschreven!
Al met al heel veel gelachen, heel veel logische en 
onlogische vragen gesteld met maar één conclusie: we 
kunnen zo een toneelgroep oprichten. 

Een hilarisch spel is het geworden waarbij we heel veel 
hebben gelachen. We kunnen terugkijken op een uiterst 
gezellige en smakelijke avond!

Raad het plaatje bij de Nijjoarsverziede van de Vrouwen 
van Nu

Omdat beelden soms meer zeggen dan tekst! werden 
bijna 200 foto’s die tijdens de Nijjoarsverziede vertoond. 
Hoe mooi is ons dorp!!      

Met belangstelling onze verslagen gelezen? Kom ook eens 
naar een van onze bijeenkomsten. Het is altijd gezellig 
met wat lekkers en een grote variatie in sprekers en 
activiteiten. 

Woensdag 15 februari hebben we onze (korte) 
jaarvergadering waarna een ‘mystery guest’ ons komt 
vertellen over haar werk. Deze dame woont vlak bij onze 
dorpen en jullie kennen haar allemaal. Meer verklappen 
we nog niet. Nieuwsgierig? Alle vrouwen zijn welkom!

Donderdag 16 maart hebben de Vrouwen van Nu Nieuw-
Scheemda/‘t Waar een thema-avond over plastic. Een zeer 
handig materiaal met de lastige eigenschap dat het niet 
verteert. Op deze avond komt er heel veel informatie over 
de soorten, tips voor vermindering etc. 

Wil je graag meer weten hierover? Kom langs! Weet jij al 
heel veel over plastic en kun je een bijdrage leveren aan 
de discussie en of heb je tips? Kom dan zeker. We kunnen 
zelfs een uitdaging aangaan, verminder zelf je verbruik 
van plastic. Alle beetjes helpen immers. Bewustzijn is het 
begin! 

Voor deze avond nodigen we iedereen uit de dorpen uit. 
Dus kom, en neem je partner, buurvrouw, buurman,  
vriendin of vriend mee.

Beide avonden beginnen om 20.00 uur en worden 
gehouden in de Leeuwenborg. Je betaalt € 5,- voor de 
consumpties.
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christientjes blog >
Door Christina Koning

Mor veur die din mout ik deur!in
Want wat mos ik zunder die? 
Din was ik nait zo as ik bin 

Wie zollen toch aaltied bie mekander blieven?
Want wat mout ik zunder die?
Omdat ik nait zunder die kin 
zel onze laifde aaltied blieven   
(Erwin de Vries – Laifdelang veur die)

Deze column is geen column als alle andere. Deze column 
draag ik op. Deze column draag ik op aan een mooi 
persoon. Een persoon die helaas niet meer onder ons is. 
Hij overleed op 8 januari 2023. Zijn laatste wens was om 
Oud en Nieuw nog mee te maken. Dat is hem gelukt. Deze 
column behelst een ode aan één van onze dorpsgenoten: 
Antjo. Antjo Welp. Een soortement van eerbetoon omdat 
hij was wie hij was. Belangrijk voor ons dorp. Belangrijk 
voor zijn hondje Bo. En het meest belangrijk: belangrijk 
voor zijn zo dierbare familie. 

Enkele weken geleden was mijn kleindochter Chrissy bij 
mij op bezoek. Op de woensdag. Op de oma-oppas-dag. 
Het zonnetje scheen. Het was een mooie dag. Het was ook 
de dag waarop ik Antjo voor het laatst zag. Ik zie hem nog 
zo voor me staan. Op zijn eigen erf. Glimlachend. Klompen 
aan. Handen in buutse. Petje op. Hondje aan liene. 

Ik vroeg hem hoe het met hem ging. ‘Goud, wicht, goud 
heur’. Ach. Met Antjo ging het altijd goed. Ook al wist 
hijzelf ook wel dat het niet echt goed met hem ging. Hij 
zei nog dat Chrissy ‘zo’n laif wichtje en n kloar ding was’. 
Dat compliment kan ze voor altijd in haar kleine hartje 
bewaren. Ook zai was wies mit ‘opa’ Antjo, ‘oma’ Gerda 
en heur hondje.

14 januari 2023. Deze dag was geen dag als alle andere. 
In de ochtend reden we naar Winschoten. Naar de 
Acacialaan. Nummer 61 om exact te zijn. Het crematorium. 
Het crematorium Oost-Groningen. Het was er druk. In 
de ontvangsthal bevonden zich honderden mensen. 
Daartussen ontdekte ik een groot aantal dorpsbewoners. 
Dorpsbewoners die, net als wij, afscheid wilden nemen. 
Afscheid van Antjo. Onze overbuurman aan wie ik fijne 
herinneringen bewaar.

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.

internetperikelen - glasdraad >
Door Patrick Jacobs

Het heeft even mogen duren maar eindelijk hebben we 
contact kunnen leggen met Glasdraad Oldambt om een 
aantal brandende vragen te stellen over de aanleg van 
glasvezel binnen onze dorpen.

Wanneer kunnen we verwachten dat we aangesloten 
worden op het glasvezelnetwerk?
Het is een beetje moeilijk om een planning af te geven 
want we zijn ten eerste afhankelijk van het weer, i.v.m. 
vorst en veel hemelwater. Ten tweede moeten er twee 
gestuurde boringen worden uitgevoerd. Die vergunningen 
zijn nog niet binnen. Eén boring is aan de Hamrikkerweg in 
Nieuw-Scheemda en de andere boring is onder de A7 door 
t.h.v. de Scheemderzwaag in Scheemda.

Nieuw-Scheemda is zo goed als civiel technisch gereed 
met uitzonderingen van ’t Waar. Deze is afhankelijk van 
de boring Hamrikkerweg. Waar de buizen aan elkaar 
gekoppeld zijn, zijn ze bezig met het blazen van de vezel. 
Alleen omdat het nog niet allemaal aan elkaar vastzit 
kunnen ze nog niet gelijk starten met lassen van de vezel 
en de huisaansluitingen. 

Een planning per straat/wijk is heel moeilijk te zeggen, 
bewoners worden middels de zogenaamde ‘graafbrieven’ 
hiervan een week van te voren op de hoogte gehouden.

Om geen valse hoop te wekken is het denk ik niet 
verstandig om iets van een planning te vermelden, hoe 
graag we ook willen. In deze fase zijn we afhankelijk van 
een derde partij die de boringen moeten  uitvoeren en wat 
gaat het weer doen?!

Kunnen (nieuwe) inwoners, die nog geen glasvezel 
aangevraagd hebben, zich nog aanmelden en wat zijn 
daarvan de kosten?
Ja dat kan. De kosten zijn afhankelijk van: is het kern 
of buitengebied. Kern minimaal € 850,- en buitengebied 
minimaal € 3.000,- afhankelijk van het aantal meters dat 
er gegraven moet worden.

Binnen welke periode zouden ‘aangesloten’ gebruikers 
een abonnement moeten afsluiten om een zgn. boete van 
€ 250,- te voorkomen?
Binnen een half jaar.

Moeten inwoners die een woning huren van Acantus ook 
een abonnement afsluiten om de ‘boete’ te voorkomen?
Nee, want Acantus wil graag dat iedere woning een 
aansluiting heeft dus dat kan niet bij de bewoner worden 
gelegd.

Is het afgekochte vastrecht overdraagbaar bij verkoop 
woning?
Jazeker, de voormalige eigenaar kan dit doorgeven.

Glasdraad Oldambt heeft de redactie toegezegd dat als 
er meer nieuws is, over de aanleg en het aansluiten van 
glasvezel in onze dorpen, zij ons dat zo snel mogelijk zullen 
doorgeven. Wij plaatsen het bericht dan zo snel mogelijk 
op de dorpswebsite.

Laten we hopen dat we eind maart, volgens hun planning 
op glasdraadolambt.nl, ook écht gebruik kunnen maken 
van internet via glasvezel. Wordt vervolgd...
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Dat was Antjo ook. Een dorpsmens. Een familiemens. Een 
campingmens. Een toneelspeler. Een klaverjasser. Een 
fijne buurman.  En de initiator van het Multi Functioneel 
Centrum waarvan wij inwoners van Nieuw-Scheemda en 
‘t Waar gretig gebruik van maken. Als voorzitter van de 
Commissie Dorpsbelangen regelde hij met een aantal 
stuurse ambtenaren dat het centrum er kwam. Chapeau. 
Dat heeft hij maar mooi even voor ons geregeld. Door 
zijn altijd Gronings geënte mentaliteit. Puur. Nuchter. En 
staark. 

Zoals hierboven al aangeduid, was Antjo een man van 
weinig woorden. Maar als je hem nodig had, dan was hij 
er. Altijd.

Vorige week was mijn kleindochter Chrissy wederom 
bij me. Op de woensdag. Op de oma-oppasd-dag. Het 
regende. Het was geen mooie dag. Het was de dag waarop 
ik Antjo weer zag. En Chrissy ook. Nu zie ik hem niet voor 
me staan. Nu zien we hem op een stukje papier. Op de 
rouwkaart die binnenkwam en waarmee Chrissy door de 
kamer danste. Dat was Antjo. Op de kaart. Glimlachend. 
Petje op. Mit zien hondje op schoot.

Met het heengaan van Antjo verliest ons dorp een 
markante persoonlijkheid en een mooi mens. Wij, de 
familie NieuwSwaar, wensen de familie Welp en al hun 
dierbaren alle sterkte toe de komende tijd.

Het condoleanceboek lag al klaar. Naast onze namen 
konden we Antjo een laatste groet brengen. Tsja. Welke 
woorden schrijf je op zo’n moment nu als laatste groet? 
Daar moest ik even over nadenken. Simpel. Eenvoudig. 
En Gronings. Dacht ik. Zoals Antjo was. Dus werd het: 
‘Moi laiverd!’ Passend. Pakkend. Dat deed het eerste 
muzieknummer ook. Dat pakte mij. Freddy Quinn. Al een 
tijdje niet gehoord. Mijn ouders, en dat heb ik vast al veel 
vaker verteld, luisterden en luisteren gelukkig nog steeds 
naar Duitse schlagers. Dit is er zo een.

‘Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. 
Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an 
morgen. Denk auch an mich.’, hoorde ik uit de speakers 
van de crematoriumboxen komen, toen wij richting de 
plechtigheidszaal werden geleid. Dat de afscheidsdienst in 
het Gronings zou zijn, was geen vraag. Natuurlijk niet. Dat 
was een voorgevoel. En een constatering op die bewuste 
dag. De 14e januari 2023. 

Een ware Groninger rederijker vertelde ons namens de 
familie het levensverhaal van Antjo. Indrukwekkend. 
Een aantal dingen wist ik. Maar een aantal dingen ook 
niet. Met een lach en een traan. En dan in het Gronings. 
Het nummer van Erwin de Vries was een tranentrekker. 
Althans bij mij. Die kwam binnen. Die kwam echt binnen. 
Die kwam echt wel binnen. De zang. De tekst. Het gevoel. 
De warmte. De tranen. Dat nummer zoek ik op. 

Deze zou in het Nederlands moeten worden uitgebracht. 
Al zeg ik het zelf. Een gedeelte van de tekst heb ik in de 
aanhef van deze column geplaatst. Om even een indruk 
te krijgen van hetgeen ik bedoel. En voel. Iedereen nam 
op zijn eigen manier afscheid van Antjo. Zelf moet ik altijd 
even de kist van de overledene c.q. de persoon die zich in 
de mens schuilhield aanraken. Een kleine verbinding. Of 
zo. Denk ik. Voel ik. Weet ik. 

Na de plechtigheid reden alle genodigden naar Oostwold. 
Het geboortedorp van Antjo. Daar waar hij ook zijn laatste 
rustplaats wenst op te zoeken. Eben Haezer. Zo heette het 
dorpszaaltje alwaar we geen koffie en cake kregen. Heel 
bijzonder. We kregen – het was immers lunchtijd inmiddels 
– een kop heerlijke zelfgemaakte Groningse groentesoep 
(met verse worst) en broodjes in allerlei soorten en maten. 
Daarna werd er een borreltje geschonken. Klokje (lees: 
een pikketanissie ofwel een glaasje heldere jenever). 
Biertje. Wijn. Of gewoon fris. Dat mag natuurlijk ook. Dit 
feestje was door Antjo zelf georganiseerd. Zo houdt hij 
ook de teugels na zijn dood in eigen hand. De regie was 
en is nog steeds van hem. Hij schreef zelf het allerlaatste 
hoofdstuk. Na zijn dood. Het was immers wel zijn leven. 
Het is immers wel zijn dood. Respect. Diep respect. 

Op het moment dat wij, mien laiverd en ik, onze eerste 
voetstappen zetten op Nij Scheemder bodem, kwam er 
een markante man naar ons toe. Om ons te feliciteren 
met de pas aangekochte kavel grond. ‘Moi’ en ‘goud 
volk’. Daar begon ons gesprek mee. Bij mij was het ijs 
direct gebroken. Antjo sprak Gronings en dat nam ik als 
referentiekader voor het dorp in gedachten met me mee. 
Wat fijn. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik die verbondenheid 
met het Gronings, mien Grunningerlaand, de Ommelanden, 
de Groningse inwoners en het dorpje van vier kilometer 
verderop (lees: Noordbroek – het dorp waar ik woonde als 
kind) oprecht weer kon voelen. In mijn hart. Ik ben een 
dorpsmens. Dat is wel duidelijk.
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jeu de boulesbaan >
Door Jan Mes

Geachte vertegenwoordigers van de gemeente Oldambt,

In overleg met onze dorpsbewoner, de initiatiefneemster 
van Jeu de Boules Nieuw-Scheemda/’t Waar, hebben wij 
besloten het voornemen om een Jeu de Boules baan met 
sociale ontmoetingsplaats te realiseren in ons dorp te 
staken.

Sinds half januari zijn wij bezig om goedkeuring te krijgen 
van de gemeente Oldambt voor een geschikte locatie. 

De door ons geopperde locatie 
langs het Zijldieppad werd 
afgewezen, daar dit terrein 
ernstig vervuild is met metalen, 
PAK en puin. Vreemd, deze 
vervuiling is reeds 6 jaar bij 
de gemeente bekend, en toch 
functioneert het nog steeds 
als openbare rustplaats voor 
passanten, en ontbreekt elke 
waarschuwing hieromtrent. Maar dit terzijde.

Met inzet van de gebiedscoördinator is uiteindelijk 
het verwaarloosde terrein achter het volleybalveldje 
voorgesteld. De goedkeuring door de gemeente vergde 
wat tijd, logisch, want het gaat hier om eigendom van 
Staatsbosbeheer waarvoor de gemeente Oldambt een 
gebruiksovereenkomst heeft.

Staatsbosbeheer ging in augustus akkoord, onder 
voorwaarde dat de Vereniging Dorpsbelangen zich garant 
zou stellen voor het onderhoud van het terreintje.

In september krijgt onze dorpsbewoner bericht van de 
gebiedscoördinator dat de toestemming van de gemeente 
rond is. I.v.m. De subsidieaanvraag bij Stichting Stilo is 
het nodig dat wij deze toestemming schriftelijk krijgen.

De rest van het verhaal kent u, onze dorpsbewoner is 
wekelijks enkele malen bezig geweest dit rond te krijgen, 
en werd telkenmale met een kluitje in het riet gestuurd.

De lakse houding van de gemeente heeft er inmiddels toe 
geleid, dat de gemaakte offerte voor de aanleg verlopen 
is, de vernieuwde offerte is inmiddels € 4.000,- hoger, en 
logisch door de sterk gestegen grondstofprijzen. Ook deze 
offerte verloopt zeer binnenkort.

De uiteindelijke belofte van een van de vertegenwoordigers 
van de gemeente op 14 november dat dit dezelfde week 
nog rond zou komen is onder getuige gedaan. Weer werd 
die week niets vernomen. Vrijdag leidde dit tot een heftig 
gesprek met haar, waarna zij de tegenaanval inzette door 
mij van bedreiging te beschuldigen. 

Mijn ‘bedreiging’ bestond hieruit, dat ik de hele gang van 
zaken openbaar zou maken, met vermelding van haar 
naam, indien het simpele briefje niet binnen twee dagen 
door ons zou worden ontvangen. Welnu, deze toezegging 
wordt bij deze uitgevoerd.

U begrijpt, de hakken gingen 
in het zand, en wederom 
hoorden wij niets. Wraakzucht 
omdat mevrouw door mij op 
haar meermaals falen werd 
gewezen? Deze onprofessionele, 
bijna kinderlijke instelling is 
ongehoord. De ‘bedreiging’ wordt 
met dit schrijven uitgevoerd, ik 
zal de volledige gang van zaken 
toelichten aan de initiatiefgroep, 

Dorpsbelangen en de bewoners van onze gemeente die 
belangstelling getoond hebben voor ons initiatief.

Er is door ons geen geld gevraagd, alleen medewerking en 
steun voor dit initiatief.
De van begin af aan ongeïnteresseerde houding van 
Sociaal Werk Oldambt, alsmede grondzaken,  sterkt 
mij in de mening dat randgemeentes binnen Oldambt 
niet kunnen rekenen op enige steun van de ambtenarij 
(met uitzondering van de gebiedscoördinator) inzake 
verbetering van sociale leefbaarheid.

Deze mail is opgesteld onder verantwoording van 
uitsluitend ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Jan P. Mes
Nieuw-Scheemda

Naschrift door Jan P. Mes
De redactie heeft besloten om de namen in de brief te verwijderen. 
Ik ben daar niet voor, iedereen heeft het recht om te oordelen 
over incompetentie en/of onverschilligheid van functionarissen 
in Oldambt ten aanzien van de leefbaarheid in de gemeentes 
buiten Winschoten. Een ieder die interesse heeft, kan van mij een 
volledig overzicht (tijdlijn) van de vergunningaanvraag krijgen.
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roon staal wintertour >

Roon staal doet Nieuw-Scheemda aan tijdens winter tour

Na de druk bezochte Kerst Tour van 2022 kijkt de 42-jarige 
zanger, pianist, singer-songwriter en acteur Roon Staal in 
het nieuwe jaar uit naar zijn Winter Tour die op 2 februari 
wordt geopend in Venlo. Deze tour voert Staal door 23 
dorpen en steden in ons land en eindigt in 
de vroege lente op 19 maart in Tubbergen.

Het concert te Nieuw-Scheemda vindt 
plaats op 18 februari 2023 in de Hervormde 
Kerk. Aanvangstijd is 20.00 uur.

Singer-songwriter Roon Staal geniet al 
meer dan 20 jaar bekendheid in binnen- 
en buitenland door zijn fenomenale 
tenorstem en prachtige pianospel. Op 
dit moment brengt hij zijn 16e album 
‘Dreamland’ uit met nieuwe eigen werken 
zoals het ‘Malawiaanse Gebed’ dat hij 
schreef voor zijn pasgeboren dochter en 
nieuwe authentieke performances van 
bekende songs. Begin 2023 treedt de 
fervente reiziger na een jarenlange pauze 
ook weer op in Japan.  

Roon Staal kreeg al op jonge leeftijd een 
studiocontract aangeboden in Hollywood. 
Zijn grote muzikale talent werd tevens 
opgemerkt in 1999 door Art Garfunkel, 
bekend van het duo Simon & Garfunkel. 
Hij bracht dat jaar de evergreen ‘Help 
Me Through The Night’ uit. Ook de Britse 
singer-songwriter Gilbert O’Sullivan wordt 
bewonderaar van Staal’s warme stem 
en zijn bekwaamheid als componist en 
tekstschrijver van liedjes. 

Theaterproducties
In de grotere theaters zoals Carré in 
Amsterdam, Luxor in Rotterdam en het 
Beatrix Theater in Utrecht deed Roon Staal 
veel podiumervaring op. Hij speelde rollen 
in de theater producties ‘Les Misérables’ 
in 1991, ‘Tommy’ in 2002, ‘Rembrandt’ in 
2006 en 4 jaar later in ‘Petticoat’ waarvoor 
hij een nominatie ontving voor ‘beste 
mannelijke bijrol grote musical’.

Tijdens deze Winter Tour speelt Roon Staal in een door 
zijn publiek veel gewaardeerde kleinschalige en intieme 
setting prachtige covers voor u zoals ‘Bridge Over Troubled 
Water’ van Art Garfunkel en Paul Simon, ‘Across The 
Universe’ van John Lennon en ‘Where Peaceful Waters 
Flow’ van Gilbert O’Sullivan. Daarnaast brengt deze 
singer-songwriter eigen werken ten gehore zoals ‘Peace’, 
‘The Journey’, ‘Malawiaans Gebed’ en ‘Weet Waarom Je 
Leeft’. Ook ‘Help Me Through The Night’ van de hand van 
zijn oom Ede Staal wordt gebracht. 

Staal is als geen ander in staat de emotie en het verhaal 
van elk lied over te brengen aan de luisteraar. Zijn 
goede vriend Art Garfunkel benoemt dit als volgt: “The 
extraordinairy talent of Roon Staal, one of the truly great 
singers in the western world!”.

Voor meer informatie over de Winter Tour of om uw kaarten 
te bestellen bezoekt u www.roonstaal.com 
Reserveren kan ook telefonisch via 06 1540 3125. Tickets 
kosten €22,50 voor volwassenen en €12,50 voor kinderen 
en jongeren t/m 17 jaar.
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coöperatie Energie(k) Oldambt >
Door Ben Verwey

Tijdens de dorpsbijeenkomst 
Leefbaarheid vorig jaar hebben wij 
verteld over onze moeizame zoektocht  
naar te realiseren projecten voor 
het opwekken van energie, en het 
teleurstellende gesprek met de 
betrokken wethouders. De gemeente 

(als eigenaar van bedrijfsterreinen en onder meer scholen 
en sportaccommodaties) hield de boot af tot de nota 
Zon en Wind zou zijn vastgesteld. Ook het gebruik van 
onbebouwde bedrijfsterreinen en sportaccommodaties 
zou voorlopig niet aan de orde zijn omdat er interessante 
andere opties (lees: grote techbedrijven) daarvoor waren. 
Dat betekende dat we eerst een pas op de plaats moesten 
maken.

Inmiddels is, na de nodige discussie, de nota Zon en Wind 
vastgesteld. We hebben, na de vorming van een nieuwe 
coalitie, opnieuw een gesprek gehad met de wethouders 
over de invulling van de ambities van het college op 
het gebied van energietransitie. En hoe dat samen zou 
kunnen komen met onze wens energieprojecten voor 
onze inwoners te realiseren. De boodschap was minder 
teleurstellend dan de vorige keer, maar toch niet wat we 
gedacht hadden op basis van het collegeprogramma. Wat 
ons betreft: veel zeggen, maar toch minder doen.

De vaststelling van de nota Zon en Wind biedt de 
mogelijkheid om grotere energieprojecten te realiseren, 
maximaal 100 ha, en met 50% lokaal eigendom. Daarom 
zijn wij in gesprek gegaan met Pure Energie over het 
samen ontwikkelen van een zonnepark bij het Emergobos. 
Daar is Dorpsbelangen Westerlee bij betrokken. Begin 
januari is een eerste werkgroepbijeenkomst geweest. En 
gaan we de komende maanden verder praten over hoe 
zo’n park er dan uit moet zien, en hoe we dan het lokale 
eigendom kunnen gaan realiseren.

Verder zijn we in gesprek gegaan met de coöperatie 
Eekerpolder en SolarFields. Daar hadden wij al eerder 
contact mee, maar toen was de nota Zon en Wind nog 
niet vastgesteld. Met hen praten we over een zonnepark 
in de Eekerpolder, dat in de gemeente Midden-Groningen 
ligt, en deels ok in de gemeente Oldambt. Voor Midden-
Groningen is al een vergunning verstrekt, in Oldambt loopt 
dat proces nog. We verwachten later in het voorjaar meer 
te kunnen vertellen over beide projecten.

agenda >
Dinsdag 14 februari
15.00 tot 17.30 uur, MFC Nieuw-Scheemda
Gebiedsregisseur gemeente Oldambt, Ali Dammer.

Woendag 15 februari
20.00 uur, de Leeuwenborg
Vrouwen van Nu, jaarvergadering.

Vrijdag 17 februari 
17.30 uur, MFC Nieuw-Scheemda
Resto Veur Mekoar.

Zaterdag 19 februari 
20.00 uur, Kerk Nieuw-Scheemda
Concert, winter tour Roon Staal.

Zaterdag 4 maart
Groene Meewerkdag.

Zaterdag 11 maart
09.00 tot 12.30 uur, MFC Nieuw-Scheemda
Opruimdag Nieuw-Scheemda/’t Waar.

Dinsdag 14 maart
15.00 tot 17.30 uur, MFC Nieuw-Scheemda
Gebiedsregisseur gemeente Oldambt, Alie Dammer.

Donderdag 16 maart
20.00 uur, de Leeuwenborg
Vrouwen van Nu, themavond over plastic.

Vrijdag 14 april
20.00 uur, de Leeuwenborg
Algemene ledenvergadering vereniging Dorpsbelangen 
Nieuw-Scheemda/’t Waar.

Vrijdag 21 april
17.30 uur, MFC Nieuw-Scheemda
Resto Veur Mekoar.

zweedse puzzel >


