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Jaarverslag Dorpsbelangen 2014 
 
Dit is het jaarverslag van Dorpsbelangen 2014. In het kort geven we weer waar we ons als bestuur 
zoal mee bezig hebben gehouden in 2014. 
 
Afscheid nemen, loslaten en nieuwe ontwikkelingen 
2014 was het jaar van afscheid nemen en loslaten. Zo namen we afscheid van Antjo Welp, die na 
ruim 12 jaar voorzitter te zijn geweest, besloten heeft zijn bestuursfunctie neer te leggen. Ook werd 
in 2014 duidelijk dat de realisatie van een Vrije School in Nieuw Scheemda niet door kan gaan. 
Verder is besloten geen grote, dure uitbreidingen aan bestaande gebouwen voor een Dorpshuis-
functie uit te voeren. Tot slot werd het voormalige schoolgebouw verkocht, waarmee een openbare 
functie voor dit gebouw niet meer mogelijk is.  
Naast het feit dat we veel plannen en ideeën moesten loslaten zijn er nieuwe ontwikkelingen 
geweest in 2014. We hebben een nieuwe voorzitter voor Dorpsbelangen, Natasja Dijkshoorn die de 
voorzittershamer van Antjo heeft overgenomen. Verder is er een aantal festiviteiten in onze dorpen 
geweest, waarmee we zowel radio als t.v. haalden. U leest hierover verder meer.  
 
Ontvangst burgemeester en Wethouder 
Het jaar begon met de nieuwjaarsvisite van Burgemeester en Wethouders, die in de nieuwjaarsbus 
de dorpen bij langs gingen. De opkomst in Nieuw Scheemda – ’t Waar is relatief groot. 
 
Op 4 mei vond de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument in ’t Waar plaats. Namens de 
gemeente hield raadslid Frans Huizing een toespraak. Hij benoemde het belang van het jaarlijks 
stilstaan bij degenen die slachtoffer zijn van oorlogen en het herdenken van diegenen, die zich 
ingezet hebben voor onze vrede en vrijheid. Tim Bouius uit ’t Waar las een gedicht voor dat op deze 
woorden aansloot. 
 

 

 
In 2014 zijn er vijf  nieuwe leden 
(adressen) bijgekomen, één lid 
heeft opgezegd  i.v.m. verhuizing.  
 
Daarmee staat er eind 2014 op 81 
adressen een lidmaatschap 
geregistreerd; waarvan 20 in ’t 
Waar. Een toename van 2%. 
De dorpen tellen 2231 woningen. 

 

 
Bestuursleden 
In 2014 heeft één bestuurslid zich niet herkiesbaar gesteld. Verder heeft de voorzitter tussentijds zijn 
functie neergelegd, deze functie is met een verschuiving van portefeuilles binnen het bestuur 
ingevuld. Het bestuur van Dorpsbelangen bestaat daarmee uit zeven leden. 

 
1 Bron ‘Foto’ Nieuw Scheemda – ’t Waar, gemeente Oldambt 
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Ledenvergadering 2014 
De ledenvergadering vond plaats op 21 
maart 2014. 
 
Na de vergadering was er een presentatie 
door Vereniging Groninger Dorpen over de 
(gevolgen van) gaswinning. 

Opkomst ledenvergadering: 

 
Gerekend met de adressen van lidmaatschap, 
bestuursleden niet meegerekend 

 
 
Overleggen 
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft in 2014 vijf keer volgens planning vergaderd, met 
vertegenwoordigers van de gemeente, St. Welzijn, Acantus en de politie. Daarnaast is het bestuur 
een aantal keren extra bijeengeweest. Op de agenda stonden met name de vrije school, het 
dorpshuis en het ontbreken van de financiële verantwoording van een van de commissies. 
 
Vrije school 
Na anderhalf jaar hard werken, veel overleg en onderzoeken door de werkgroep De Nieuwe Basis 
bleek dat het openen van een vrijeschool in Nieuw-Scheemda definitief niet door kon gaan. Het 
stichten 'in het klein', zelfstandig of als dislocatie, is uiteindelijk niet mogelijk gebleken binnen de 
huidige wet- en regelgeving. Ook de financiering van een dergelijke opzet is in alle varianten 
onhaalbaar gebleken. Om volgens de geldende wet- en regelgeving 'normaal' te stichten hanteert de 
overheid een stichtingsnorm van 200 leerlingen voor een nieuwe school. Een aantal dat niet past bij 
deze locatie en ook niet bij de oorspronkelijke plannen voor een 'kleine' dorpsschool. In oktober 
hoorden we definitief dat de vrije school niet doorgaat. 
 
Dorpshuis 
In het jaarverslag van 2013 stond vermeld dat het bestuur MFC een onderzoek is gestart om te 
bekijken of een aanbouw aan het MFC het gebruik van het MFC zal versterken en wat de 
mogelijkheden zijn. In 2014 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd bestaande uit het maken van 
tekeningen van mogelijke aanbouwen/verbouwingen en het doen van een enquête. Op verzoek van 
de subsidieverstrekker werden drie tekeningen met prijsindicaties gemaakt: uitbreiding aan het MFC, 
aan de voetbalkantine en het ombouwen van het schoolgebouw tot dorpshuis. Dit om een betere 
afweging te kunnen maken over de locatie van het dorpshuis: bij het MFC, aan de voetbalkantine of 
in het schoolgebouw. Verder werd er een enquête gehouden over de behoefte van de bewoners van 
de dorpen en werd er een bijeenkomst met bewoners georganiseerd. 
Uit de enquête en de bijeenkomst met dorpsbewoners kwam naar voren dat de meeste bewoners 
een dure, grote uitbreiding niet nodig vinden. Er zijn te weinig activiteiten en animo voor een groot 
dorpshuis, waardoor de exploitatie niet geborgd is. Inbreng voetbalkantine om meer inkomsten te 
genereren was voor de Voetbalvereniging geen optie. In een overleg met de voetbalvereniging, het 
bestuur van het MFC en Dorpsbelangen werd geconcludeerd dat met ook nog de beschikbaarheid 
van een nieuwe locatie Overal en Nergens (vm. ’t Schoevertje) er onvoldoende basis is om het 
project Uitbreiding Dorpshuis voort te zetten.   
Het project, waaraan door een aantal mensen hard is gewerkt,  is stopgezet in november. Wel zit er 
nog een dorpshuisfunctie op de voetbalkantine. 
 
Schoolgebouw 
Vrij snel nadat bekend was dat de vrije school geen doorgang kon vinden in Nieuw Scheemda heeft 
de gemeente het schoolgebouw verkocht. 
De snelheid van verkoop en het feit dat Dorpsbelangen niet ingelicht is, was een onaangename 
verrassing voor het bestuur. We waren graag eerder betrokken in de plannen van verkoop en hadden 
graag in een eerder stadium meegedacht over de grenzen van het perceel en het gebruik van de 
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speeltoestellen. Dit niet nakomen van het convenant is vervolgens uitgebreid besproken met de 
gemeente. We gaan er van uit dat dit in de toekomst niet weer zal plaatsvinden. Met de nieuwe 
bewoners zijn gesprekken geweest over het gebruik van de speeltoestellen, dit zal in 2015 worden 
vervolgd. 
 
Verdere onderwerpen op de agenda/inkomende stukken 
In 2014 zijn 34 stukken binnenkomen waarover we ons hebben gebogen, variërend van verslagen, 
uitnodigingen, (visie)nota’s van de gemeente, zoals de Beleid – en Beheerplan Begraven en 
Begraafplaatsen, dialoog over aardbevingen, het handhaven en uitbreiden van 
Statiegeldregelingen, het ‘grijs en groen’, met name het maaibeleid en het onderhoud van de wegen, 
een reanimatiecursus en de plaatsing van de AED-kast voor reanimatie.   
 
Bezoeken mensen  
Dorpsbelangen bezoekt echtparen die meer dan 50 jaar getrouwd zijn, mensen die ziek zijn en 
mensen die 80 jaar en ouder zijn op de verjaardagen. Dit jaar zijn er tien mensen bezocht en verblijd 
met een bloemetje.  De honneurs werden dit jaar nog waargenomen door de voormalige voorzitter.  
 
Vrijwilligersavond 
De vrijwilligersavond vond dit jaar in de voetbalkantine plaats, die daartoe feestelijk aangekleed was. 
Op het menu stonden verschillende soorten stamppot. Er was een hoge opkomst, 37 mensen waren 
aanwezig. De vrijwilligers werden van harte bedankt voor hun inspanningen het afgelopen jaar. 
Zonder hun inzet zou er niet zoveel te doen zijn in onze dorpen! 
 
Dorpsbelangen gaat digitaal 
In 2014 zijn de agenda en de stukken voor de vergaderingen van Dorpsbelangen voor het eerst 
digitaal verstuurd. We kregen daarover positieve reacties als ‘goed idee, goed voor het milieu’. Niet 
alle mensen waren tevreden, sommigen ontvangen liever een papieren versie, wat mogelijk is. 
 
Commissies Dorpsbelangen 
Onder de paraplu van Dorpsbelangen hangt een aantal commissies: 

• Activiteitencommissie; 

• Culturele commissie; 

• Kinderkampcommissie; 

• Wandelpadencommissie/Opruimcommissie; 

• Knutsel/kinderactiviteitenclub; 

• Peuterspeelmoment → speelmoment voor kinderen; 

• Dorpswebsite en dorpskrant NieuwSwaar. 
 

Deze commissies zorgen voor veel levendigheid en leefbaarheid in de dorpen. Een kleine impressie: 
 
Opruimen 
Ook in 2014 deden we weer mee aan de landelijke schoonmaakdag. Het team, bestaande uit jong en 
oud haalde weer veel zwerfafval op.  

  
Het schoonmaakteam De container raakt al aardig vol….. 
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Openen Ommetje 
Op 28 april 2014 is het Ommetje feestelijk geopend. Daarmee zijn alle paden volgens planning 
uitgevoerd en kan er fijn gewandeld worden om en in de dorpen. Harma Boer was aanwezig en heeft 
haar weerbericht bij de opening opgenomen. ’s Avonds werd het pad officieel geopend door Jur 
Adams. Daarna was er koffie met gebak in ons kerkje.  
 

  
Harma Boer staat onder grote belangstelling 
voor de camera van TV-Noord 
 

Jur Adams opent het pad 

Kinderkamp  
Het Kinderkamp werd dit jaar in juli georganiseerd van vrijdag t/m zondag. Er werden geen tenten 
opgezet; de 20 kinderen sliepen in de gymzaal van het MFC, wat ook wel eens spannend was. 
De kinderen deden spelletjes, er werden nagels gelakt (ook bij de mannelijke leiding) en er werd veel 
gebruik gemaakt van de twee zwembadjes die waren opgezet. 's Avonds was er een disco in de 
kantine van v.v. Oldambtsterboys. De muziek werd verzorgt door DJ Tim. Op zaterdag 12 juli was een 
dagje uit naar Drouwenerzand. De kinderen hebben zich daar goed vermaakt. 's Avonds was een 
filmavondje. Na een barbecue op zondagmiddag waar ook ouders, broertjes en zusjes welkom 
waren, werd het Kampweekend feestelijk afgesloten.                                                
   
Straatvolleybal 

Op zondag 17 augustus streden tien fanatieke volleybalteams tegen elkaar om de felbegeerde 
wisselbeker. De winnaar was voor de derde keer het team De Klaaistampers. De wisselbeker werd 
hiermee naar hen vernoemd. Tweede werd het team Waldo’s Angels en de derde plaats was voor 
Lutje Muntendam. 
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Kiek   
Op 7 september werd er een kunstroute Nieuw Scheemda- ’t Waar gehouden.  Galerie Waarkunst, 
restaurant De Verse Aarde, het Swieneparredies, het zomercafé Overal en Nergens (voormalig ‘t 
Schoevertje), de Witte Wolk, onze kerk, de drie molens en een groot aantal huizen gooiden hun 
deuren open. Er was van alles te zien en te horen; schilderijen, beelden, fotografie, keramiek, 
sieraden en kleding en muziek. Bijna 1000 mensen namen deel aan de route. De dag begon met het 
bezoek van RTV Noord radio. De Noordmannen brachten hun zondag uitzending vanuit Nieuw 
Scheemda – ’t Waar. Een mooie uitzending werd gemaakt, zowel over de KIEK-route als over de 
dorpen Nieuw Scheemda – ’t Waar. Het was een groot succes. 
 

  

 
 

Overal is kunst te bewonderen, door het mooie 
weer zelfs in de tuin. 
 

Neem een kijkje…… 

 

 

Viswedstrijd 
Op 20 september vond de jaarlijkse viswedstrijd aan het 
Termunterzijldiep plaats. Het was een mooie dag met prima visweer. Ook 
dit jaar was Derk Groen de winnaar, tweede werd Jan Visscher en derde 
Leo Fugers.  
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Culturele activiteiten 
Het afgelopen jaar heeft de culturele commissie, behalve 
de Kiekroute, weer vier gratis zondagmiddagconcerten 
georganiseerd. Drie daarvan waren in ons kerkje en een 
was een openluchtconcert bij Galerie Waarkunst:  
9 februari Bob en Adrian (leden van de Stroatklinkers) 
25 mei Woodgrain 
21 september Accordéon Melancolique (openluchtconcert) 
16 november Gerrie Wolthof  

Alle concerten waren de moeite waard om te bezoeken. Helaas vielen de bezoekersaantallen dit jaar 
een beetje tegen. Gemiddeld kwamen er zo'n 35 mensen in de kerk en waren er ruim 50 bij de 
galerie. Voor het komend seizoen heeft de Culturele commissie besloten ook avondconcerten te 
gaan proberen en andere kanalen te gaan aanboren om publiciteit te geven aan de concerten.  
 
Speelmoment voor kinderen 
Wat 2,5 jaar geleden begon als peuterspeelmoment is nu speelmoment voor kinderen geworden. Dit  
aangezien de oudste kinderen ondertussen 5 jaar (peuter af) zijn. Elke laatste zondag van de maand 
komen er tussen de 6 en 9 kinderen met hun ouders bij elkaar in het MFC gebouw.  
Zij kwamen dit jaar 12 keer bij elkaar, waarvan 2 keer buitenshuis. In de zomer gingen ze naar een 
buitenspeeltuin en in de winter naar een binnenspeeltuin. Meestal werd er gefietst en gespeeld op 
het schoolplein. Maar ook de gymzaal met de verschillende toestellen werd graag gebruikt. 
 

 
Informatie voor en door het Dorp   

 
NieuwSwaar  
Ons tweemaandelijkse dorpskrant is in 2014 zes keer uitgekomen. Per keer worden er gemiddeld 
zo'n 20 stukjes aangeleverd door een steeds  groter wordende groep schrijvers. (11 mensen schrijven 
elke uitgave iets.) Dat is een goede ontwikkeling en daar is de redactie heel blij mee. 
  
Site 
Behalve in NieuwSwaar, komt nieuws vaak ook op de site. De site is actueler, omdat er op het 
moment dat iemand vraagt of er iets geplaatst kan worden, dat ook binnen een week gebeurt.   
Veel van bovengenoemde activiteiten en meer is te vinden op de site!  
 
 
Niet onder de paraplu van Dorpsbelangen maar wel actief in de dorpen: 

• Vereniging Oldambtster Boys 

• Kerkgebouwcommissie 

• Gymclub 

• Biljartclub 

• Kaartclub 

• Jeugdsoos 

• Vrouwen van Nu 

• Volleybalclub (wekelijks) 
 
De toneelclub heeft wegens te weinig actieve leden, besloten voorlopig te stoppen.  
 
Al met al is er in 2014 dus veel gedaan in onze dorpen. 
 


