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colofon >

Via onderstaande e-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 
vind 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

voorwoord >
Door Aletta Buiskool

Ook deze keer is onze krant weer een goedgevulde en 
afwisselende krant geworden. Dank voor alle leuke en 
interessante ingezonden stukken. Waar kleine dorpen 
toch groots in kunnen zijn! In dit voorwoord vragen we 
aandacht voor het volgende.

Een aantal huizen in Nieuw-Scheemda en ’t Waar maken, 
net als Nieuwolda, deel uit van de versterkingsoperatie. 
Dat is de reden waarom na deze operatie een behoorlijk 
bedrag vanuit het Rijk onze kant opkomt. Deze gelden 
zijn bedoeld voor verbetering van de leefbaarheid in onze 
dorpen. 

Op 14 april om 17.45 uur ben jij van harte uitgenodigd 
op de inwonersbijeenkomst. (Zie uitnodiging verderop in 
deze krant.) Op deze avond besluiten we met z’n allen 
welke ideeën voor de verbetering van de leefbaarheid wij 
graag gerealiseerd willen zien. Het uitgangspunt zijn de 
ideeën van onze Dorpsvisie, www.t-waar.nl/visie2021 
Deze hebben we de afgelopen jaren verzameld en als het 
goed is, zijn ze nog steeds actueel. 

Heb je een nieuw idee? Geef dit voor 14 april door aan de 
secretaris@nieuw-scheemda.nl 
Dan wordt dit meegenomen in de stemming.

Tot slot: een speciale oproep aan de jongeren onder 
ons… Zorg ervoor dat ook jullie je stem laat horen op 
14 april. Jullie wonen hier, hopen we, nog heel lang. Bij 
de Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda/’t Waar 
zoeken we nog een paar bestuursleden. Het zou heel fijn 
zijn als ook de twintigers en dertigers uit Nieuw-Scheemda 
en ’t Waar goed vertegenwoordigd zijn! Lijkt het je wat? 
Meld je aan!
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Dorpsvisie 2023 >
Aan alle inwoners van Nieuw-Scheemda/’t Waar,

Zoals we allemaal weten, bevinden onze dorpen zich aan de rand van het aardbevingsgebied. Concreet betekent dit 
voor ons dat ook hier huizen versterkt gaan worden. Naast deze versterkingsopgave krijgt de gemeente Oldambt geld 
van het Rijk. Dat geld kan met bepaalde spelregels worden uitgegeven aan de buitenruimte van het gebied inclusief het 
dorpenlint Nieuw-Scheemda, ’t Waar en Nieuwolda. 

Inmiddels is er door de gemeente een projectgroep gestart, waarin Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t Waar 
en Dorpsbelangen Nieuwolda ook deelnemen. 

De komende maanden gaat de projectgroep, in samenwerking met een deskundig adviesbureau, de wensen, ideeën en 
extra mogelijkheden in kaart brengen. Ook kijken ze naar hoe belangrijk deze punten zijn en zetten dat op volgorde. 
Niet alleen onze dorpen wordt om input gevraagd. Andere organisaties zoals woningbouwverenigingen, het Waterschap, 
het Groninger Landschap en (N)LTO worden in een later stadium ook betrokken. 

Eind december 2023 moet er duidelijkheid zijn waaraan het geld besteed gaat worden.

Voor nu is het heel belangrijk om de wensen en ideeën vanuit de dorpen in kaart te brengen. Daarom hebben we jouw 
mening, heel hard nodig. In onze Dorpsvisie zijn zaken benoemd. Misschien heb je zelf nog een veel beter idee. Geef 
jouw idee met korte toelichting dan voor 14 april door aan secretaris@nieuw-scheemda.nl of deponeer het in de 
brievenbus van Kerkwijk 38. Dan kan ook jouw idee in de stemming worden meegenomen. Op 14 april (zie uitnodiging 
voor de inwonersbijeenkomst in deze krant) besluiten we hoe onze lijst eruit ziet.

Kom dus op 14 april naar de Leeuwenborg om 18.00 uur. Meld je aan bij secretaris@nieuw-scheemda.nl onder 
vermelding van je naam en hoeveel mensen je meeneemt. Doe dit uiterlijk 10 april. Dan weten wij op hoeveel mensen 
we met het eten kunnen rekenen. Je kunt je ook via de website aanmelden op: www.t-waar.nl/alv2023

Kun je niet op 14 april, maar wil je toch jouw lijst doorgeven? Doe dit dan op hetzelfde mailadres.

Je kunt voor jouw lijst de Projectideeën uit de dorpsvisie, in kaart gebracht door Dorpsvereniging Nieuw-Scheemda/
’t Waar, gebruiken. Je mag uiteraard ook je eigen ideeën opschrijven. 

1 ----------------------------------------
2 ----------------------------------------
3 ----------------------------------------
4 ---------------------------------------- etc.

Hopelijk tot 14 april, we hopen op een enorme opkomst! 
Hartelijke groet, namens Dorpsbelangen,

Aletta Buiskool (voorzitter Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda/t’ Waar)

NB: de dorpsvisie ligt ter inzage op de bijeenkomst voor het geval je deze niet (meer) hebt. 
Deze is ook online te lezen op: www.t-waar.nl/visie2021
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oproep >
Door Aletta Buiskool

Gezocht: nieuwe bestuursleden voor de Verenging 
Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda en ‘t Waar

Hendrik Eerkens gaat ons bestuur helaas verlaten. We 
zijn nu met z’n zessen. Er is maximaal plaats voor negen 
enthousiastelingen. De komende jaren is er genoeg te 
doen! Wil je meedenken en meepraten over zaken die ons 
allemaal aangaan?

Meld je aan bij secretaris@nieuw-scheemda.nl of 
secretaris@t-waar.nl ! Doe dit voor 14 april 2023. Op 
de avond van de Algemene Ledenvergadering wordt 
bekendgemaakt of gekozen (als er meer dan drie aan-
meldingen zijn) wie de komende jaren deel uit gaan maken 
van het bestuur.

geldelijke bijdrage 2023  >
Door Greetje Schipma

Bijdrage voor bijeenkomsten en activiteiten in 
Nieuw Scheemda en ‘t Waar

Vanuit de gemeente wordt er per jaar geld, op basis van 
een bedrag per inwoner en een vast basisbedrag, aan 
Vereniging Dorpsbelangen verstrekt. De verantwoording 
van deze beschikbare bedragen moeten in begin van 
het daar op volgende boekjaar bij de gemeente worden 
gedaan en wordt dan na beoordeling definitief toegekend.

De meeste commissies zijn hier van op de hoogte en 
dienen tijdig de aanvraag bij de penningmeester in. 

Iedere inwoner of een groep dorpsbewoners kan activiteiten 
of bijeenkomsten organiseren voor onze dorpen en dan 
een aanvraag voor een bijdrage indienen. Het bestuur 
neemt hierover gezamenlijk een beslissing.

Op de website van onze dorpen staat het te gebruiken 
aanvraagformulier om te downloaden. www.nieuw-
scheemda.nl of www.t-waar.nl
Alle voorwaarden staan hierin duidelijk vermeld. 

Voor wie dat wil kan er een uitgeprint exemplaar bij de 
penningmeester opgevraagd worden.

Namens het bestuur Vereniging Dorpsbelangen.
Greetje Schipma (Penningmeester) 
Hamrikkerweg 94 Nieuw Scheemda

Uitnodiging voor Dorpenronde  >
Door Aletta Buiskool

Uitnodiging voor Dorpenronde met het college B&W 
van de gemeente Oldambt

Op 20 april 2023 wordt in de Leeuwenborg  de dorpenronde 
georganiseerd. Dit is normaal een tweejaarlijks gebeuren 
dat vooraf gegaan wordt door een dorpenschouw. 
Leden van het bestuur van Dorpsbelangen gaan in de 
dorpenschouw samen met het college van B&W een rondje 
fietsen om allerlei zaken te laten zien.

De dorpenronde is bedoeld voor dorpsbewoners om met 
het college in gesprek te gaan over belangrijke zaken, 
die in onze dorpen spelen. Voor sommigen zal het een 
kennismaking zijn.  

Als bestuur hebben we een aantal punten aangedragen om 
over te gaan praten. Dit zijn de speerpunten uit de Algemene 
Ledenvergadering van 14 april, het samenwerkingstraject 
met de gemeente, de versterkingsoperatie en het fietspad 
langs het Termunterzijldiep.

Waar  : De Leeuwenborg 
Wanneer : 20 april om 19.30 uur
Wie  : alle inwoners  

Wil je als inwoner erbij zijn? Geef je dan vóór 18 april op 
via: secretaris@nieuw-scheemda.nl / secretaris@t-waar.nl 
of in brievenbus: Kerkwijk 38 Nieuw Scheemda.

Of via de website aan op: www.t-waar.nl/ronde2023

bestuur MFC >
Door Harm Eerkens

Uiteindelijk is het gelukt om vervanging te krijgen voor de 
aftredende bestuursleden Bert Bijlsma en Harm Eerkens.

In de vorige NieuwSwaar konden we al melden dat Adheera 
Westerman zich beschikbaar stelde als penningmeester 
en nu is ook Gerrit van de Kam bereid om bestuurslid te 
worden. Het bestuur van de Stichting Beheer MFC bestaat 
nu uit:

• Harm Engel Mellema (voorzitter)
• Henri Thunnissen (secretaris)
• Adheera Westerman (penningmeester) 
• Gerrit van der Kam (algemeen bestuurslid)
• Jakob Posthumus (algemeen bestuurslid)

Voor alles aangaande MFC-reserveringen dient men nu 
contact op te nemen met Adheera Westerman. Adheera 
is bereikbaar op 06 - 3083 8591. Indien mogelijk graag 
via WhatsApp, dan is het namelijk ook direct schriftelijk 
vastgelegd. 

Voor alle overige zaken kan contact worden opgenomen 
met Henri Thunnissen. 

Indien het niet dringend is dan graag via de mail: 
mfc@nieuw-scheemda.nl of mfc@t-waar.nl 
Telefonisch via 0598 - 446 142
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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
E-mail 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

inwonersbijeenkomst en A.L.V. dorpsbelangen >
Door Aletta Buiskool 

Uitnodiging inwonersbijeenkomst in De Leeuwenborg 
Op vrijdag 14 april 2023, 17.45 uur tot 20.00 uur
17.45 uur - 18.00 uur Inloop
18.00 uur - 18.30 uur Lichte maaltijd (soep met broodjes)
18.30 uur - 18.45 uur Welkom en korte uitleg van het gebiedsfonds die Nieuw-Scheemda, ’t Waar en Nieuwolda 

krijgen als gevolg van de versterkingsoperatie
18.45 uur - 19.30 uur Ideeën (de punten die we gezamenlijk hebben opgesteld in de Dorpsvisie, maar nieuwe 

ideeën zijn welkom en gezamenlijk volgorde bepalen welke heel belangrijk zijn en welke 
minder.)

19.30 uur - 19.45 uur Presentatie wensenlijst (Welke drie ideeën zijn de belangrijkste voor onze dorpen.)

19.45 uur – 20.00 uur Afsluiting (en uitnodiging aan iedereen om te blijven voor de algemene ledenvergadering van 
Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda/’t Waar.)   

Daarna… Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen, 20.00 uur tot 22.00 uur
20.00 uur - 20.10 uur Bespreking notulen jaarvergadering van 2022
20.10 uur - 20.20 uur Bespreking jaarverslag 2022-2023
20.20 uur - 20.30 uur Bespreking financieel jaarverslag
20.30 uur - 20.35 uur Kascommissie (daarna koffie)
20.45 uur - 21.30 uur Lezing Waterschap
21.30 uur - 22.00 uur Afsluiting met hapje en drankje

4 mei dodenherdenking >
Door Werkgroep 4 mei

Dit jaar staat de Vereniging Dorpsbelangen 
weer stil bij de Dodenherdenking op 4 mei.

Om 19.30 uur wordt iedereen verwacht 
bij parkeerplaats/loods van Waarschip. 
Daarna zullen we gezamenlijk naar het 
monument lopen.

Om 20.00 uur zijn we twee minuten stil, 
waarna het Wilhelmus en de Last Post ten 
gehore zal worden gebracht.

De krans van Vereniging Dorpsbelangen en het bloemstuk 
namens de gemeente zullen worden gelegd, net als de zes 
rozen ter nagedachtenis aan de vijf slachtoffers en één ter 
nagedachtenis aan alle slachtoffers van oorlogen.  Ook is 
er dit jaar een krans voor de slachtoffers van de oorlog in 
Oekraïne. Daarna is er gelegenheid voor de nabestaanden 
om hun bloemen te leggen.

Na afloop is het mogelijk om samen een kopje koffie te 
drinken in de Leeuwenborg.



pagina 5 nr. 70 - maart/april 2023

uitslag Provinciale Verkiezingen >
Door Harm Eerkens

Onderstaand de uitslag van de verkiezing van de Provinciale Staten met de cijfers van onze gemeente in totaal, en hoe 
in onze stembureau in Nieuw Scheemda/’t Waar is gestemd. Zoals gewoonlijk was de opkomst bij ons zeer goed met nu 
bijna 70%. Gemiddeld in het Oldambt was het 57%. 

Ook de winnaar BBB scoorde in onze stembureau bovengemiddeld met bijna 40% tegen gemiddeld in onze gemeente 
32%.

Totaal Gemeente Oldambt Nieuw Scheemda/‘t Waar

Lijstnr. Aantal stemmen Percentage Aantal stemmen Percentage

1 GROENLINKS 779 4,28% 20 7,38%

2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1.694 9,30% 10 3,69%

3 Forum voor Democratie 572 3,14% 11 4,06%

4 ChristenUnie 777 4,27% 3 1,11%

5 SP (Socialistische Partij) 1.309 7,19% 25 9,23%

6 VVD 1.068 5,87% 7 2,58%

7 CDA 579 3,18% 4 1,48%

8 Groninger Belang 1.065 5,85% 11 4,06%

9 D66 497 2,73% 4 1,48%

10 PVV (Partij voor de Vrijheid) 1.396 7,67% 13 4,80%

11 Partij voor het Noorden 732 4,02% 12 4,43%

12 Partij voor de Dieren 584 3,21% 19 7,01%

13 50PLUS 335 1,84% 5 1,85%

14 BBB 5.830 32,02% 108 39,85%

15 Belang van Nederland (BVNL) 166 0,91% 2 0,74%

16 Volt 208 1,14% 1 0,37%

17 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 116 0,64% 0 0,00%

18 JEZUS LEEFT 16 0,09% 0 0,00%

19 JA21 371 2,04% 15 5,54%

Aantal geldige stembiljetten 18094  270

Blanco stembiljetten 60 0,33% 0 0,00%

Ongeldige stembiljetten 55 0,30% 1 0,37%

Aantal stembiljetten 18209 100,00% 271 100,00%

Opgeroepenen en opkomstpercentage 31.789 57,28% 388 69,85%

uitslag Waterschapsverkiezingen >
Door Harm Eerkens

Onderstaand de uitslag van de waterschapsverkiezing met de cijfers van onze gemeente in totaal en van het stembureau 
in Nieuw Scheemda/’t Waar. Gelijk als bij de uitslag voor de Provinciale Staten scoren we hier hoger dan het gemeentelijke 
gemiddelde met het opkomstpercentage en ook met het percentage stemmen voor winnaar BBB. 

Verder valt het op dat er bij deze verkiezingen meer kiezers worden opgeroepen dan bij de Provinciale verkiezingen. 
Dit komt omdat men voor de provinciale verkiezingen ook de Nederlandse nationaliteit moet hebben en bij de 
Waterschapsverkiezingen is dit geen voorwaarde.

Totaal Gemeente Oldambt Nieuw Scheemda/‘t Waar

Lijstnr. Aantal stemmen Percentage Aantal stemmen Percentage

1 Water Natuurlijk 2884 16,23% 48 17,98%

2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1951 10,98% 21 7,87%

3 VVD 1065 5,99% 12 4,49%

4 CDA 521 2,93% 2 0,75%

5 AWP voor water, klimaat en natuur 454 2,56% 7 2,62%

6 50PLUS 556 3,13% 13 4,87%

7 ChristenUnie 1024 5,76% 4 1,50%

8 Groninger Belang 2491 14,02% 30 11,24%

9 BBB 5895 33,18% 119 44,57%

10 Water in Bedrijf 196 1,10% 1 0,37%

11 Belang van Nederland (BVNL) 467 2,63% 8 3,00%

Aantal geldige stembiljetten 17504  265

Blanco stembiljetten 210 1,18% 1 0,37%

Ongeldige stembiljetten 51 0,29% 1 0,37%

Aantal stembiljetten 17765 100,00% 267 100,00%

Opgeroepenen en opkomstpercentage 32566 54,55% 401 66,58%
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Groene Meewerkdag 4 maart >
Door Denies Margry

Het is de eerste zaterdag van maart en vandaag gaan we  
wat anders doen dan snoeien. We zijn bij het mestbassin 
en we gaan struikjes planten in het bosje aldaar. Dit als 
aanvulling op de bomen die er al staan. Dan wordt alles 
wat meer beschut en het ziet er dan ook wat gezelliger uit.  

Het is koud, het waait en er wordt regen voorspeld, dus 
ik pak mezelf goed in voordat ik die kant op fiets. Rikie 
levert zeventien struikjes aan: sleedoorn en meidoorn. Het 
voordeel van deze struiken is dat ze vroeg in het voorjaar 
bloeien, dus dat is weer leuk voor de vlinders en de bijtjes. 

Na de koffie gaan we aan de slag, zeventien gaten graven 
in de klei. Opvullen met plantaarde, mengen met een 
beetje klei, struikje erin, aandrukken, klaar. Het is een 
overzichtelijke klus en omdat we met z’n zessen flink 
doorwerken zijn we na een uurtje al klaar. 

Tijd om nog even op te ruimen in het bosje. We halen 
alle loshangende flapjes weg die in de wind hangen 
te flapperen aan boompalen. Bamboestokken die niet 
meer nodig zijn worden verwijderd en een boom die wat 
ondersteuning nodig heeft, wordt rechtgezet. Met een 
losse boompaal wordt een andere boompaal de grond in 
getimmerd. ‘We lijken wel Buurman & Buurman’ verzucht 
Greetje. ‘A Je To’, beaam ik, ‘het is tijd voor koffie!’ 

Ik maakte me een beetje zorgen over de notencake, 
want die had ik iets te laat uit de oven gehaald… 
Maar daardoor had de cake wel een extra knapperig 
korstje gekregen en gelukkig vonden de meesten dat 
juist heel lekker. Voor Paul zelfs zijn favoriete cake! 

Dan breekt zowaar de zon door! En terwijl we heerlijk 
warm in de luwte koffie staan te drinken zie ik dat we 
allemaal (te) dicht in de buurt zijn geweest van planten 
met kleverige zaaddozen. Vooral Dirkje heeft het moeten 
ontgelden. Zij vervangt dit keer Geert, omdat hij vandaag 
druk bezig is met oud papier ophalen. Maar nu zitten haar 
jas en haren vól met klitten! We halen het meeste weg, 
maar daar heeft zij straks 
nog een aardige klus aan… 

Roald, de schoonzoon 
van Rikie en André, komt 
een tweede ronde koffie 
brengen. Ook hij laat zich 
de cake met walnoten-
uit-het-Kerkwijkbos goed 
smaken. En dan komt ook 
Niek nog even aanrijden. 
Zijn gezondheid belet 
hem om nog langer mee 
te werken in het groen, maar dat hij langskomt voor 
morele steun wordt zeer gewaardeerd. Hartstikke leuk! 

We ruimen alles op en ik fiets naar huis voor een 
warme douche. Als ik daarna met een kom verse snert 
heerlijk in mijn hangstoel zit vraag ik me af of Geert nog 
lang bezig is geweest om Dirkjes haar te ontklitten… 

De volgende Groene Meewerkdag wordt weer aangekondigd 
op de website. 

Leuk als je ook meedoet.

Nationale Opschoondag 18 maart 2023 >
Door Denies Margry

Eigenlijk zouden we een week eerder opruimen in onze 
dorpen: op 11 maart, tijdens ‘NL Doet’. Maar toen lag er 
een pak sneeuw en kon je echt niet zien waar alle troep 
verstopt was. ‘Bovendien zijn er geen sneeuwschuivers’, 
zegt Greetje met een lach, ‘schrijf dat maar op in je 
verslagje’. Dus het werd zaterdag 18 maart, tijdens 
de ‘Nationale Opschoondag’, eigenlijk ook wel heel 
toepasselijk.

We zijn wel met een wat kleiner clubje dan verwacht (want 
veel afspraken zijn al eerder gepland), maar we gaan 
gewoon in twee groepjes uiteen, om elkaar een dik uur 
later weer te treffen bij het gemaal aan de Pastorieweg.

Daar zijn we het er allemaal over eens dat het lijkt of 
we minder afval vinden dan de afgelopen jaren. Bijna 
geen plastic flesjes meer, maar wel nog steeds veel 
blikjes. Benieuwd of die volgend jaar, als we ook over blik 
statiegeld betalen, flink in aantal zullen afnemen.

Verder vinden we veel lege Duitse wijnpakken en ook 
opvallend: helemaal géén mondkapjes meer. Hieronder 
even de bijzondere vondsten op een rij.
• Een slipper en een sok (niet bijpassend)
• Twee kerstballen (één hele, twee halve)
• Een tuinstoel in stukken
• Een rol kippengaas

Maar wat echt de kroon spant, is een (inmiddels aangevreten) 
volle vuilniszak in de sloot aan de Pastorieweg! Ik blijf het 
me afvragen: wie doet dit en waarom?

Tegen twaalven zijn we weer terug bij het MFC, waar de 
broodjes en heerlijk warme pompoensoep al voor ons 
klaar staan. We praten wat na, verdelen de restanten van 
de lunch en spreken af wie welke vuilniszakken ophaalt 
die nog langs de kant van de weg zijn achtergebleven. 
Uiteindelijk zijn het zestien vuilniszakken, plus wat losse 
stukken en ook nog wat glas dat direct de glasbak in kan.

Om 13.00 uur zijn we (moe maar voldaan) weer thuis om 
van de rest van het weekend te genieten.
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even voorstellen >
Door Gerda Vrugteman

Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat ik, na 40 
jaar wonen in ‘stad’, de stap naar het platteland heb 
gezet en met mijn kat Miepie en kippen verhuisde naar 
de Katerslaan. Nu ik een aantal maanden met veel plezier 
meedraai in de Culturele Commissie wordt het eens tijd 
om me voor te stellen! 

Natuurlijk was de stap naar het platteland even wennen, 
maar ik heb er geen moment spijt van gehad. Ik geniet 
iedere dag van m’n huis, m’n landje, de ruimte, de stilte en 
de prachtige luchten. De mensen in het dorp zijn aardig, 
en als het nodig is zijn er fijne buren die me willen helpen. 
Ik voel me een gezegend mens!

Wonen in Nieuw Scheemda blijkt ook een perfecte tegen-
hanger voor m’n baan als programmamaker/projectleider 
bij Forum Groningen, want daar ben ik ondergedompeld 
in het drukste gebouw in het centrum van de stad. En ik 
zou niets anders willen, ik vind de baan en het gebouw 
heerlijk! En ook: hoe leuk is het om dan ook even ergens 
te kunnen lunchen met m’n dochter of een hapje te eten 
met een vriend of vriendin? 

Maar als ik dan weer thuis ben kom ik helemaal tot rust. 
Dan stap ik vlug in m’n werkkleren en rommel buiten nog 
wat aan. Soms moet er hout gezaagd of gekloofd, het gras 
gemaaid (lekker op m’n zitmaaier!) of moet het hok van 
de kippen (inmiddels mét haan) schoon. 

Ik geniet van alles omdat het lekker buiten is, heb wel 
vaak een koptelefoon op want luister graag naar podcasts. 
En verheug me op straks, als het weer wat warmer wordt, 
met een lekker wijntje op de veranda genieten van de 
ondergaande zon! Verder zing ik in het leukste popkoor 
van Groningen, kijk graag naar een goede serie en houd 
erg van lekker eten.

Vóór het Forum heb ik lang bij het Groninger Museum 
gewerkt, dus altijd in de cultuur. Vandaar ook dat ik mij 
vorig jaar heb gemeld bij de Culturele Commissie, want 
hoe leuk is het om activiteiten te organiseren in m’n eigen 
dorp! Zo leer ik ook weer wat meer mensen kennen, 
want ik ben nu 60 jaar en hoop hier nog lang te kunnen 
blijven wonen. Want het bevalt me goed! Dus wie weet (en 
hopelijk) tot ziens!

Gerda Vrugteman

imke’s style >   
Door Imke Jacobs

YEAH! 

Mijn atelier is af. Nu kan ik eindelijk alle patronen sorteren 
zoals ik dat twee jaar geleden al wilde doen. Waarvoor 
ik toen geen plek had (zie NieuwSwaar #60). Ik heb nu 
18 bakken gevuld met patronen. Wel kleinere bakken en 
minder hoog, maar zo kan ik meer planken kwijt en dus 
meer bakken. 

En dat railsysteem is geweldig hoor. Je klemt de houders 
op de hoogte die je wil, plank erop en klaar. Besluit je 
andere bakken te gebruiken, grotere bijvoorbeeld, dan kan 
je heel snel de plank verlagen zonder nieuwe schroefgaten 
te moeten maken en de vorige dicht te plamuren. Ideaal! 
Geen gatenkaas in je muren.

Voor de kniptafel heb ik een dressoir en een stellingkast 
gebruikt. Hier liggen een halve en een hele gipsplaat op. 
Gipsplaat? Ja, omdat ik daar dan op kan tekenen (cirkelrok 
patroon) en schrijven (diverse maten). Maar ook omdat ik 
deze er makkelijk van af kan pakken mocht ik het dressoir 
ergens anders nodig hebben. Er zitten natuurlijk wielen 
onder. Lekker alle kanten oprollen zonder problemen.

En als naaitafel heeft Patrick een heel frame gebouwd, 
aan de muur. Met een ‘schuine-palen-constructie’ zodat ik 
geen staander tegenkom als ik van de naaimachine naar 
de locker wil gaan, of terug (zittend op mijn bureaustoel). 
Hier ligt eerst OSB op en dan een simpel meubelpaneel. 
Tezamen megasterk, ik kan er zelfs op staan. En het leuke 
ervan is mijn locker blijft stil staan als ik een peut gas 
geef… Op mijn vorige naaitafel ging de locker ervandoor 
als ik een beetje meer gas gaf.

En natuurlijk mogen de spiegel, strijkplanken en strijkijzers 
niet ontbreken. En gut… Zelfs een TV. Ja… Daar kan ik 
een laptop op aansluiten en instructies van patronen open 
hebben staan, een leuke film opzetten, patronen zoeken 
op internet of iets dergelijks.

Ook heb ik een paspop staan. Maar die valt bijna uit elkaar, 
vandaar dat er plastic omheen zit. En daarom heb ik een 
patroon gekocht om zelf een paspop te maken, precies op 
mijn eigen maten. Dus die komt er dan te staan. 

En dan aan de andere c.q. laatste muur, daar heb ik een 
inbouwkast met railsysteem. Met planken en hangroede 
voor mijn overige naaispullen en andere hobbymaterialen. 

Kicke plekkie!!!

Hier kan ik naar hartenlust hobbyen en dingen maken.

Ben je nieuwsgierig hoe het er allemaal uitziet? Kom eens 
gezellig ‘buurten’ voor een kop thee in het atelier.
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concert elena fedorova >

Door de Culturele Commissie

Zondag 23 april organiseert de Culturele Commissie Nieuw 
Scheemda/’t Waar een concert met Elena Fedorova in het 
kerkje van Nieuw Scheemda.

Het is altijd geweldig om de schoonheid en kracht van de 
klassieke muziek te ervaren.

Onze gast, sopraan Elena Fedorova, neemt je mee op 
een muzikale reis terug in de 
tijd, naar de prachtige muziek 
van de barokperiode. Het 
programma bevat verschillende 
aria’s geschreven door be-
roemde barokcomponisten zoals 
Alessandro Scarlatti, George 
Friedrich Händel en Antonio 
Vivaldi.

Elena Fedorova, geboren in 
Rusland, begon al met zingen 
voor ze kon praten. Het is 
dan ook niet voor niets dat 
ze klassiek piano én klassieke 
zang heeft gestudeerd en de 
graad Master of Music heeft 
behaald.

Ze heeft al een drukke carrière achter de rug als soliste in 
landen als Rusland, Zwitserland en België. De energie en 
emoties van haar stem raken het hart van het publiek en 
laten een blijvende indruk achter.

Dus kom samen met ons genieten!

Datum: zondag 23 april
Aanvang: 14.00 uur (deur open 13.30 uur)
Adres: Hamrikkerweg 27, 9943 PA Nieuw Scheemda
Entree: € 7,50 inclusief koffie en thee met iets lekkers

RESERVEREN
culturele-commissie@nieuw-scheemda.nl
0598 - 446 398 (Ankie Grooten)

RESTO VEUR MEKOAR >
Door Astrid Pouw en Hans Zijlstra

Op Vrijdag 21 April 2023 is Resto Veur Mekoar weer 
geopend. Onze koks gaan uiteraard weer lekker koken; 
elke keer weer anders en elke keer weer een verrassing. 
Gezellig met elkaar eten en vooral ook elkaar ontmoeten. 
Kom ook!

Opgeven kan t/m zondag 16 april

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 jaar 
€ 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

Ook tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen op 
vrijdag 14 april zal er een intekenlijst liggen.

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 >
Door Astrid Pouw

In februari hadden de Vrouwen van Nu Nieuw Scheemda/ 
’t Waar hun jaarlijkse vergadering waarin teruggekeken 
werd naar 2022. Ieder jaar valt bij het jaarverslag 
op hoeveel activiteiten er gezamenlijk ondernomen 
worden. Mooie, leuke, informatieve en vooral gezellige 
bijeenkomsten die we met elkaar voor elkaar krijgen. Fijn 
ook om te concluderen dat er ieder jaar weer ‘nieuwe’ 
vrouwen lid worden. Soms vrouwen die nog maar net 
in onze dorpen wonen en soms vrouwen die we al jaren 
kennen. 

Tijdens de jaarvergadering mogen de leden ook altijd 
ideeën voor sprekers, uitjes of activiteiten inbrengen. Daar 
werd dit jaar goed gebruik van gemaakt! Samen kom je 
verder en houden we onze club levendig.

Na de jaarvergadering was het woord aan onze ‘mystery 
guest’. Dit was niemand minder dan weervrouw Harma 
Boer. Vol enthousiasme vertelde ze over haar passie 
‘het weer’ waarvan ze haar beroep heeft gemaakt en 
natuurlijk had ze een scala aan mooie weerfoto’s uit ons 
mooie Groningen. En zo hadden we weer een gezellige 
bijeenkomst.

Op donderdag 13 april hebben de Vrouwen van Nu Nieuw 
Scheemda ‘t Waar een filmavond. Onder genot van koffie 
en lekkers en een hapje en een drankje gaan we de film ‘De 
Grutto’ kijken. Deze avond is bij Waarkunst. We beginnen 
om 20.00 uur en voor de consumpties wordt een bedrag 
van € 5,- gevraagd. Alle vrouwen zijn welkom. Dus kom en 
neem ook je buurvrouw of vriendin mee.

Mini vegetarische aspergequiche  >
Door Imke Jacobs

Deze kleine vegetarische quiches met prei, asperges en 
geitenkaas zijn perfect voor bij de paasbrunch.
Ingrediënten (voor 6 stuks)

• 12 groene aspergetips
• 3 grote eieren
• 100 ml room
• snuf tijm
• zout
• peper
• 6 velletjes bladerdeeg
• 50 gr prei (fijngesneden)
• 75 gr geitenkaas
• 2 eetlepels paneermeel

Benodigdheden

• Muffinbakvorm
• Beslagkom
• Garde

Bereiding 

1. Verwarm de oven op 200 graden.
2. Laat de velletjes deeg ontdooien. 
3. Klop de eieren los in een kom met de room en een snuf 

peper, zout en tijm. Voeg ook de prei toe.
4. Duw de velletjes deeg dan in de (ingevette of siliconen) 

muffin bakvorm. 
5. Prik met een vork gaatjes in de bodem en bestrooi de 

bodem met een beetje paneermeel.
6. Snijd de groene aspergetips in tweeën of drieën. 

Verdeel de onderste stukken van de stelen in de 
bladerdeeg vormpjes. 

7. Giet vervolgens de helft van het eimengsel erin. 
8. Kruimel de helft van de geitenkaas erover en vul 

vervolgens met de rest van het eimengsel en 
geitenkaas.

9. Steek als laatste de bovenste stukjes van de asperges 
in het mengsel zodat ze iets er bovenuit steken. 

10. Bak de mini quiches 20 tot 25 minuten gaar in de oven.

Bron: https://www.leukerecepten.nl
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over plastic >
Door Astrid Pouw

In maart ging de bijeenkomst van de Vrouwen van Nu over 
plastic. Een lichtgewicht materiaal, maar toch een zwaar 
onderwerp. Van tevoren hadden we gevraagd aan de 
dames om één dag bij te houden wat je allemaal weggooit 
aan plastic. En dat was gedaan! 

Wat kwamen we tegen? Verpakkingen van koekjes, vlees, 
vleeswaren, groente, brood, hondenvoer, reclamefolders 
en tijdschriften. Soms nuttig verpakkingsmateriaal. Brood, 
vlees en vleeswaren blijft duidelijk langer houdbaar door 
de verpakking van plastic. Soms lijkt het echter totaal 
overbodig: die van de tijdschriften of een driedubbele 
verpakking van de koekjes. 

Plastic is natuurlijk een heel nuttig materiaal met vele 
toepassingen. De enige lastige eigenschap is dat het 
niet vergaat. De plastic soep in de oceanen is daar een 
goed voorbeeld van. Zeventig procent van de plastic 
soep bestaat uit zwerfafval! Wattenstaafjes, bestek, 
borden, rietjes, roerstaafjes, ballonstokjes, drinkbekers, 
sigarettenpeuken, plastic zakken en verpakkingen van 
vochtige doekjes en menstruatieartikelen. Dat is een 
enorm percentage en je zou toch denken dat dat dan 
voorkomen had kunnen worden. 

Het zwerfplastic in de natuur geeft ook dierenleed. Op TV 
komen beelden langs van zeehonden met visnetten om 
hun hals. Vissen worden gevangen met plastic in hun lijf 
en vogels gaan dood door ondervoeding omdat ze hun buik 
volstoppen met plastic, waardoor ze vergeten echt eten te 
eten. Plastic zit ook in cosmetica en spoelt zo door het 
doucheputje via het riool naar de waterzuivering alwaar 
het inmiddels een groot probleem is. 

Plastic is dus overal, in elk huis. En omdat het niet vergaat, 
komt er steeds meer. Zijn er wel oplossingen om het te 
verminderen of om de groei te remmen. Ja zeker die zijn 
er wel, maar nog niet genoeg. We lopen ze even door.

1. Er wordt onderzoek gedaan naar afbreekbare 
plastics, die dus wel enige tijd meegaan, maar toch 
in de natuur (waar ze niet moeten komen, maar toch 
komen) na enige tijd wel afgebroken zijn door bijv. 
zonlicht. Ook wordt gekeken naar het hergebruik 
van plastic. 99% van het plastic wordt nog altijd 
van gas of olie gemaakt en maar 1% van planten.  

De huidige methoden om plastic her te gebruiken 
kosten veel energie. Dit komt omdat hiervoor hoge 
temperaturen of veel druk nodig is. Deze methoden 
zijn kostbaar en daarom niet aantrekkelijk voor de 
producenten, die nieuw plastic goedkoper kunnen 
maken.

2. Alleen door regelgeving van de overheden, het liefst 
mondiaal, zullen de bedrijven gedwongen worden dit 
anders te doen. Maar die regelgeving moet dus wel 
gemaakt worden, en verplaatsing naar een ander 
land heeft natuurlijk het juiste effect. Oplossingen op 
kleinere schaal die we zelf dus ook kunnen toepassen 
zijn er ook.

3. Zelf minder plastic gebruiken. Ga op zoek naar alter-
natieven. Koop de groente en fruit op de markt 
of bij een boerderijwinkel waar je het in je eigen 
meegebrachte tas of mand kan doen, in plaats van 
het kopen van plastic voorverpakte producten uit de 
supermarkt. Ga op zoek naar het zaakje waar je jouw 
(kruiden)potjes kan laten hervullen.

4. Er zijn inmiddels ook diverse merken verzorgings-
producten te koop bij de drogisterijen waar geen plastic 
in is verwerkt. Hoe weet je nu of er plasticdeeltjes in 
zitten? Soms is het heel duidelijk door de verpakking, 
maar soms zit het ook in het product. Er is een app 
ontwikkeld: Beat the MicroBead die je gratis op je 
telefoon kunt downloaden en waarmee je het product 
kunt scannen.

5. Zelf geen afval op straat gooien, maar dat deed je al 
niet. Toch?

6. Door blijven gaan met het oprapen wat anderen op 
straat gooien.

7. Je eigen afval goed scheiden helpt ook.  
En tot slot, je kunt met de restmaterialen ook creatief 
aan de slag. De tas en het hoedje op onderstaande foto? 
Gewoon gemaakt van bubbeltjesplastic, videobanden of 
plastic tasjes. Allemaal restjes en het wordt nog schitterend 
ook. En weet je waar het gemaakt wordt? Gewoon hier op 
’t Waar. Creatieve mensen in ons eigen dorp!

En misschien denk je, wat maakt dat kleine beetje van 
mij nu uit. Maar als één miljoen mensen elke week een 
zakje minder gebruiken, is dat toch een miljoen zakjes 
per week. Massa is dus zo gemaakt. Kies één of meerdere 
oplossingen die bij jou passen en probeer jezelf er zo goed 
mogelijk aan te houden. 

Welke kies jij? Ga ervoor!! SUCCES
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kids pagina >
Door Imke Jacobs

Het is weer bijna Pasen. Hieronder zie je een kleurplaat om weer mooi in te kleuren. Als je klaar bent mag je de 
kleurplaat bij de redactie (Achteroptwoar) afgeven. Dan wordt jouw kunstwerk op de website geplaatst.
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puzzel >

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

agenda >
Dinsdag 11 april
15.00 tot 17.30 uur, MFC Nieuw-Scheemda
Gebiedsregisseur gemeente Oldambt, Alie Dammer

Donderdag 13 april
20.00 uur, Waarkunst (Hoofdweg 1, ‘t Waar)
Filmavond, Vrouwen van Nu

Vrijdag 14 april
17.45 tot 20.00 uur, de Leeuwenborg
Inwonersbijeenkomst, ver. Dorpsbelangen

Vrijdag 14 april
20.00 tot 22.00 uur, de Leeuwenborg
Algemene Leden Vergadering, ver. Dorpsbelangen

Donderdag 20 april
19.30 uur, de Leeuwenborg
Dorpenronde, ver. Dorpsbelangen

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

Zondag 23 april
14.00 uur, Kerk Nieuw-Scheemda
Concert Elena Fedorova, Culturele Commissie

Donderdag 4 mei
19.30 uur, Oorlogsmonument ‘t Waar
4 mei Dodenherdenking, Werkgroep 4 mei

Dinsdag 9 mei
15.00 tot 17.30 uur, MFC Nieuw-Scheemda
Gebiedsregisseur gemeente Oldambt, Alie Dammer


