
JAARVERSLAG DORPSBELANGEN NIEUW SCHEEMDA/’t WAAR 2018 

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

op alfabetische volgorde gerangschikt. 

 

Algemeen Dorpsbelangen in concept 2019 

 

Algemeen 2019 

Er zijn geen wijzigingen in het ledenbestand te melden 
 
Bestuursleden 
In maart 2019 zijn Aletta Buiskool, Natasja Dijkshoorn en Marjan Jutting afgetreden. Harm Eerkens en 
Hendrik Eerkens zijn herkozen. Wim van Rheen en Greetje Schipma zijn aangebleven. Tim Bouius heeft 
aangegeven niet in het bestuur zitting te willen nemen. Hans Zijlstra was de enige kandidaat en is dus 
gekozen. 
 
Ledenvergadering 
De ledenvergadering vond plaats op 22 maart 2019. In totaal waren 36 personen (waaronder zes 
bestuursleden) en Alberto Zanda van Stichting Welzijn aanwezig. 
In een extra ledenvergadering op 10 mei zijn Wilma Muller en Gerrit van der Kam gekozen. Bij deze 
vergadering waren 19 leden aanwezig. 
Wilma Muller heeft zich in een later stadium teruggetrokken. 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft in 2019, in de nieuwe samenstelling, vijf keer vergaderd.  
Er heeft tweemaal extra overleg heeft plaatsgevonden met de gebiedsregisseur, de gebiedswethouder 
(Laura Broekhuizen) en burgemeester (Cora-Yfke Sikkema) en Alberto Zanda (Welzijn) over de opschorting 
van het convenant. Bij het eerste overleg waren de oud-bestuursleden Natasja Dijkshoorn, Aletta Buiskool 
en Marjan Jutting aanwezig. Zie verder onder het kopje herleving convenant. 
 

In 2019 heeft de activiteiten commissie iets minder georganiseerd dan het dorp gewend was. Waar wij in 
voorgaande jaren meerdere feesten hebben georganiseerd in het dorpshuis, is dit in 2019 bij een 
feestavond gebleven.  
Zo hebben wij in het begin van 2019 een Foute Party gegeven, waar iedereen (verkleed) naar toe mocht 
komen. Helaas was er om de datum, het thema of andere redenen weinig opkomst. Desalniettemin hebben 
we een leuke avond georganiseerd waarbij iedereen die aanwezig was, goed hun best hebben gedaan op 
hun outfit.  
 
Naast het organiseren van deze feestavond, hebben wij natuurlijk ook weer een geslaagd Volleybaltoernooi 
georganiseerd. Ook dit jaar was de opkomst van toeschouwers en teams weer goed en hebben wij een 
volwaardig speelschema kunnen opstellen. Het weer, de opkomst en de vrijwilligers van de catering 
hebben voor een gezellige en sportieve dag gezorgd. Na een spannende strijd heeft Kerkwijk 1 uiteindelijk 
de wisselbokaal in ontvangst mogen nemen en mogen zij het komende jaar de titel verdedigen.  
 
Voor 2020 heeft de activiteitencommissie weer een aantal activiteiten georganiseerd. Zo komen er weer 
een aantal feestavonden, waaronder een carnavalsavond en willen wij dit jaar een nieuwe activiteit 
beginnen; namelijk "de Kloukste van Nij-Scheemde/ 't Waor". Dit betreft een quiz, waarin veel 
onderwerpen en vragensoorten aan bod komen, waaronder natuurlijk leuke vragen over de dorpen.  
 
Wij hopen dat iedereen net als ons positief terugkijkt op de georganiseerde activiteiten en dat ook komend 
jaar veel mensen aanwezig zullen zijn bij de nog te organiseren activiteiten.  
 



Bezoek jarige mensen 
Met de inzet van de vrijwilligers van Veur mekoar werden er elf mensen bezocht. Zij kregen allen een 
bloemetje. Een persoon van 80 jaar of ouder is verhuisd. Dit jaar zal er nog iemand 80 worden. Veur mekoar 
gaat haar dit jaar uiteraard bezoeken. Mocht u mensen weten die dit of volgend jaar 80 worden in Nieuw-
Scheemda of 't Waar, dan hoort Veur mekoar dit graag. 
 

Culturele commissie 
In februari was Olav Vos te gast in Nieuw Scheemda om daar zijn Groningse broescursus te geven.  
 
In mei kwam de B.J. Hegen Blues Band. Mooie oude kerels met een swingend jong hart. 
 
Ieder jaar is er weer tijd voor het Kerkepad. Met een mooie fototentoonstelling over oud Nieuw Scheemda, 
’t Waar, orgelspelers gepland en ongepland en historicus Otto Knotnerus die een speciaal verhaal had 
gemaakt over de dorpen en de bewoners. 
 
In samenwerking met de kerkcommissie is dit jaar het orgel voor het eerst gebruikt voor lessen in het kader 
van de “Noordbroek Orgel Academy”, die seminars verzorgt voor kleine groepen organisten uit het 
buitenland. 
 
In oktober, de Kiek met Smaak, alweer voor het 5e achtereenvolgende jaar. De Leeuwenborg was weer 
gastvrij, veel standjes, sfeervol, gezellig. Krizstow Groen speelde mooie liedjes. Op naar de zesde Kiek. 
 
In november, het laatste concert van het jaar, speelde Lisa Franken, op zowel de cello als de piano. Het 
concert begon met een stuk op het orgel, haar eerste publieke optreden op dit instrument. 
 
Tot slot was er een schildercursus in de Galerie Waarkunst gegeven door Peter Meijer en Maaike van der 
Kooi. 
 
Dodenherdenking 

In een intieme sfeer werden ook dit jaar de doden herdacht. Lars de kleinzoon van Anna de Jonge-Prenger 
heeft haar verhaal over het einde van de oorlog voorgelezen. Als je het verhaal leest in de dorpskrant is het 
toch heel anders dan dat je het verhaal het hoort. Bianca Holst, de stadsdichter van het Oldambt, droeg 
haar gedicht over dodenherdenking voor. Het geheel werd muzikaal omlijst door familie Baar, wat ze al 
jaren doen. De 5 gesneuvelden van 15 april 1945 zijn met het plaatsen van rozen herdacht. De 6e roos is 
voor alle slachtoffers van oorlogen. Ongeveer zeventig mensen waren aanwezig, waaronder nabestaanden, 
dorpsgenoten, waarvan opvallend veel jongvolwassenen en oud- inwoners. 

De organisatie lag dit voor de eerste keer volledig in handen van Tim Bouius i.s.m. vereniging 

Dorpsbelangen. 

 

Dorpenschouw 

De dorpenschouw is in 2019 is wel geweest, aangezien het convenant was opgezegd door het bestuur is 

niemand van het bestuur mee geweest.  

 

Dorpen- en wijkoverleg 
In het jaarverslag van 2018 melden we dat het dorp- en wijkoverleg geen succesvol jaar achter de rug had. 
Ook voor 2019 gold dat we het overleg nog niet weer op de rails hadden. 
Het punt dat Stichting Welzijn het organiseren van dorp- en wijkoverleg niet meer op zich wil nemen, liet 
wel een leegte achter die enige tijd kostte om het op te vullen. 
Vanuit de dorpsbelangenverenigingen van Westerlee, Finsterwolde, Blauwestad en Nieuw Scheemda en ’t 



Waar is in 2019 het initiatief genomen om het overleg tussen dorpen/wijken weer vlot te trekken. 
Bovenstaande kwam ook ter sprake bij een contact met de Vereniging Groninger Dorpen. 
Groninger Dorpen vindt samenwerking tussen met name de dorpen op het platteland belangrijk omdat dit 
een middel is om elkaar te informeren en omdat door samenwerking er betere resultaten bereikt kunnen 
worden. Hierom en omdat er altijd wel diverse belangrijke items zijn waarover Groninger Dorpen de dorpen 
wil informeren, is eind november samen met Groninger Dorpen weer een dorpen- en wijkenoverleg 
georganiseerd. In dit overleg heeft Groninger Dorpen informatie verstrekt over het Loket Leefbaarheid is 
een inventarisatie gedaan bij de aanwezigen over het belang van een dorpen -en wijken overleg. De 
conclusie van dit overleg was dat er meer dan voldoende animo is om het dorpen- en wijkenoverleg voor te 
zetten. 
De vier genoemde dorpsbelangenverenigingen hebben het eerstvolgende dorpen- en wijkenoverleg 
gepland in april 2020. In dit overleg zal aan de dorpen/wijken worden gevraagd om kort de paar 
belangrijkste punten uit de dorpsvisies toe te lichten. Dorpen/wijken die dezelfde punten hebben, kunnen 
dit dan in kleiner gezelschap op dit punt samenwerken. 
Dit is ook de insteek voor het vervolg van dit overleg. Idee is om in februari en september een algemene 
dorpen- en wijkoverleg te houden waarbij iedereen de belangrijkst zaken die in hun dorp/wijk spelen naar 
voren brengen. Hebben de diverse dorpen en wijken gezamenlijke punten dan kunnen die dorpen/wijken 
dit onderwerp gezamenlijk oppakken. 
 
Groen en grijs 
Niet veel bijzonders te melden, enkele punten die opvielen. 
Bij de dorpsschouw van 2017 was geconstateerd dat de schrikhekken bij de houten brug over het  
Termunterzijldiep op ’t Waar aan de kant van Nieuwolda in zeer slechte staat verkeerden. 
Deze zijn in 2019 (twee jaar later!) weggehaald en door nieuwe vervangen, alleen op wel zo’n  
knullige manier dat het geen schoonheidsprijs verdient. 
Ook was men met het maaien van de bermen bij sommige wegen aan de late kant, begin juli pas  
de eerste maaibeurt. Dat vinden we aan de late kant, vooral wat verkeersveiligheid betreft. 
Toegezegde verplaatsing van het hek van het fietsenhok naar het plein voor het MFC is ook nog  
steeds niet uitgevoerd. 
Ook het onderhoud van het kerkhof laat nog(steeds) te wensen over. 
 
 
Herleving convenant 
In september 2018 heeft de vereniging Dorpsbelangen het convenant met de gemeente opgeschort.  
De gebiedsregisseur heeft later aangegeven wederom graag in gesprek te willen. Door Vereniging 
Dorpsbelangen is geantwoord dat we uiteraard graag een gesprek willen maar niet alleen met de 
gebiedsregisseur, maar zeker ook met de gebiedswethouder. 

Het bestuur heeft daarna besloten het convenant te laten herleven. Wij vinden dat Dorpsbelangen 
de belangen van het dorp moet kunnen vertegenwoordigen. Wij zijn primair gesprekspartner en 
hebben adviesrecht. In het vervolggesprek, in november, blijkt dat de gemeente daadwerkelijk 
enige verbeteringen in de communicatie heeft aangebracht. Maar nog niet alles verloopt 
vlekkeloos. Wij moeten alert blijven. 
 
Kinderkamp 
Afgelopen jaar hadden we net als voorgaande jaren weer een kampweek. Dit jaar hadden  
we een Piraten thema.  
Op maandag werd de kampweek geopend en moesten de kinderen met behulp van een  
schatkaart een schatkist met daarin een piraten vlag vinden. s’Middags hebben we  
allemaal leuke spelletjes gedaan en in de avond zijn we lekker gaan volleyballen. 
Op dinsdag hadden we een speurtocht door het dorp en moesten de kinderen vragen  
beantwoorden en delen van een schatkaart zoeken. Deze schatkaart moesten ze  
vervolgens in elkaar puzzelen zodat ze de schat konden vinden en opgraven. 
Woensdag ochtend zijn we naar de Leeuwenborg gegaan en hebben de kinderen daar de  



hele ochtend kunnen spelen. s’Middags hebben we leuke piraten spelletjes gedaan en zijn  
er mensen van RTVGO wezen te filmen.  
Voor de donderdag hadden we een dagje uit gepland naar een attractiepark/dierentuin. De  
dag werd afgesloten met een filmavond. 
Vrijdag hadden we de lawaaitocht door het dorp en in de middag werd de kampweek  
afgesloten met een gezamenlijke barbecue voor de kinderen, ouders en leiding. 
Natuurlijk hebben de kinderen tussen de activiteiten door uitgebreid gebruikt gemaakt van  
de zwembaden. Ook hadden we op een van de avonden een fakkeltocht (weet niet meer  
welke avond). 
 
Mooi Wonen! 
 
Perceel 39 Hamrikkerweg 
Het zwaar verwaarloosde pand was helaas niet meer te herstellen en is gesloopt in 2018, het puin is 
verwijderd en grastegels zijn gelegd in 2019. Het gras moet nog groeien maar het ziet er al veel fraaier uit, 
inwoners kijken niet meer tegen verpaupering aan. Dit punt kan van de agenda van Mooi Wonen! 
 
Afgebrand pand Hoofdweg 34, ’t Waar 
De situatie is niet zoveel veranderd sinds het pand in augustus 2011 is afgebrand. Er zit weinig schot in deze 
zaak en ook in 2019 is het niet gelukt hier iets aan te doen. De schuur achter het huis wordt niet meer 
bewoond, in februari 2019 is een tijdelijke woonunit geplaatst waarvoor de gemeente nu (februari 2020) 
een tijdelijke omgevingsvergunning wil verlenen. Daarmee blijft deze situatie zich voortslepen. Wij houden 
de vinger aan de pols. 
 
Afgebrand pand en terrein achter Hoofdweg 7, ’t Waar 
Er kan gebouwd wordt op dit terrein. De gemeente heeft dit opgenomen in het nog vast te stellen 
bestemmingsplan. We hopen dat dit een positieve impuls geeft aan dit verpauperde terrein. 
 
Leefomgeving en rechtszekerheid van het bestemmingsplan. 
Mooi Wonen! heeft zich intensief beziggehouden met ondersteuning aan Dorpsbelangen Finsterwolde bij 
het aanvechten van een zonnepark direct achter de huizen van inwoners van Finsterwolde. Het gaat 
namelijk om een grote verandering in de directe leefomgeving van deze inwoners, zonder dat ze (vooraf) 
zorgvuldig zijn betrokken. Dergelijke veranderingen zijn in feite vaak alleen in het voordeel van 
projectontwikkelaars of individuen en niet voor het algemeen belang (in dit voorbeeld, er zijn betere 
plekken voor zonneparken). We laten zien dat inwoners van het Oldambt een goede afweging van alle 
belangen bij ingrijpende veranderingen, belangrijk vinden. Gelukkig heeft de raad bij de besluitvorming 
over het zonnepark Finsterwolde haar verantwoordelijkheid gepakt en een stokje gestoken voor de plannen 
van het college en burgemeester. Nu maar hopen dat bij volgende afwijkingen in bestemmingsplannen 
rekening wordt gehouden met alle betrokkenen. 
 
Groen 
Kap 43 bomen bij de Nam-locatie Hamrikkerweg in februari 2018 
In februari 2018 zijn er zonder vergunning 43 bomen gekapt in Nieuw Scheemda bij de NAM-locatie. De 
handhavers van de gemeente hebben met de handhaver van de Provincie proces-verbaal opgemaakt. 
Omdat deze locatie buiten de bebouwde kom ligt, is de Provincie in het kader van de Boswet het bevoegd 
gezag en kan de gemeente zelf niet handhaven. De kap is besproken met de gebiedswethouder en 
burgemeester en er zijn gesprekken geweest met de NAM en provincie. Intentie van de gemeente en Mooi 
Wonen! is dat er herplanting plaatsvindt en dat er 43 bomen terugkomen op deze plaats. Er is (maart 2020) 
nog geen definitieve uitspraak/definitief besluit van de provincie. 
Groengroep Nieuw Scheemda, ´t Waar 
In 2019 is de groengroep Nieuw Scheemda, ´t Waar opgericht; de directe aanleiding hiervoor was de 
rigoureuze kap van o.a. de essen in de bosjes van Staatsbosbeheer in en om onze dorpen. 
Het doel was om een betere communicatie te bewerkstelligen en eventueel inspraak in de herplant. 
Inmiddels is er ruim overleg geweest met SBB, wij worden direct betrokken bij de herplant, en ook worden 



we op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. 
De Groengroep bestaat uit: Paul van Velsen, Niek Delfgou, Benno Klapwijk en Hilde Meijer 

 
 

NieuwSwaar 

In het negende jaar van haar bestaan is dorpskrant NieuwSwaar ook dit jaar weer zes keer verschenen. Elke 
editie bevat bijdragen van zo’n tien min of meer vaste schrijvers. Daar zijn we als redactie uiteraard heel blij 
mee. We willen dan ook Christina, Bianca, Greetje, Hans, Harm, Dirkje en Geert, Hilde, Wim, Hendrik, 
Tjasso en Roelie, Tim, Antje en Astrid bedanken voor het enthousiast blijven vullen van de krant, voor de 
teksten en de mooie foto’s. We hopen dat jullie er nog heel lang mee doorgaan. En... ook de mensen die af 
en toe wat schrijven... dank en blijf dit vooral doen. We waarderen het enorm. 
 

 

Opruimcommissie 

Op zaterdag 23 maart 2019 vond de jaarlijkse opruimdag weer plaats. Een groep vrijwilligers heeft alle 
zwerfvuil in de omgeving van onze dorpen op die dag verwijderd. 
 
Oud en nieuwviering 2019 
Ook dit jaar was het carbidschieten in Nieuw Scheemda en ’t Waar weer een groot succes. Er werd net als 

voorgaande jaren op 30 December hout opgehaald voor het vreugdevuur. Deze werd helaas te groot 

waardoor er een gedeelte door de gemeente weggehaald werd. Het carbidschieten begon op oudejaarsdag 

al om 10 uur. Door de harde knallen kwamen hier veel toeschouwers van in en buiten het dorp op af. Voor de 

toeschouwers was er een kop koffie en andere dranken beschikbaar. Ook werden er dit jaar van uit de 

voetbalclub oliebollen gebakken en verkocht. Wij willen iedereen bedanken die bij ons oliebollen gekocht 

hebben. Rond de klok van 12 uur ‘s nachts was er kleine vuurwerkshow te zien op het voetbalveld. Daarna 

vertrokken de aanwezigen richting de Kerkwijk om de mede dorpsbewoners gelukkig nieuwjaar te wensen en 

vervolgens werd het vuur aangestoken. Wij hopen jullie allemaal weer te zien aankomend oudejaarsdag om 

onder het genot van een hapje en een drankje te genieten van de harde knallen van de carbidbussen. 

 
Reanimatienetwerk 2019 
Aangezien de in 2018 georganiseerde AED-bijscholing twee jaar geldig is, was er in 2019 geen cursus nodig. 
Dit zal weer in 2020 worden georganiseerd. 
Door HartVeilig worden er wel elk jaar zogenaamde zesminuten-trainingen georganiseerd. 
Deelname hieraan wordt echter niet vanuit Dorpsbelangen georganiseerd, maar geschied door individuele 
aanmelding. 
 
Sinterklaas 2019 
Ook afgelopen jaar kregen de kinderen in het dorp een uitnodiging om het sinterklaasfeest in het MFC te 
vieren. De kinderen waren aan het spelen of zaten gespannen op de bankjes te wachten.  Want om 14.00 
uur zou de sint aan komen.  Maar het werd 14.05 uur, 14.10 uur ook bij de organisatie werd de spanning 
steeds groter en gingen ze maar aan het bellen.  Plots stond daar een zwarte piet in de gang of ze een half 
uur eerder mochten komen.  Wat bleek er was een misverstand over de tijd. Gauw kwamen ze binnen. 
Sinterklaas met 3 zwarte pieten.  De pieten zette de boel flink op stelten. En iedere kind mocht bij 
sinterklaas komen om over zijn hobby of een leuke anekdote te vertellen. Er werden liedjes gezongen en 
heerlijk gesnoept.  En met de afspraak dat de sint en pieten volgend jaar weer komen hebben we afscheid 
van hen genomen.  
 
Speelmoment voor kinderen 
Het afgelopen jaar zijn er vier speelmomenten geweest voor kinderen tot twaalf jaar. Elke keer een ander 
activiteit. Het waren gezellige bijeenkomsten voor de kinderen en de ouders. In januari vorig jaar zijn we 
naar Leeuwenborg geweest met twaalf kinderen en de ouders waren ook gezellig mee. De kinderen hebben 
zich prima vermaakt. Van Astrid hebben ze nog ranja en chips gekregen. In maart hadden we een gezellige 
middag in het MFC. Er waren zeven kinderen. Er werd gevoetbald, puzzels gemaakt en in het klimrek 



geklommen. Drouwenerzand hebben we in mei bezocht met tien kinderen en de ouders. Het was een 
heerlijke zonnige dag. Alle kinderen wisten de weg door het park. In augustus hebben we pannenkoeken 
gegeten en het springkussen was ook een groot succes. Het was heerlijk weer, een gezellige sfeer en 
iedereen nam iets lekkers mee. 

Veur mekoar  
Veur mekoar heeft twee diensten. Resto Veur mekoar en de hulplijn 06 36 36 80 03. We hebben in 2019 vier 
resto’s gehad die gemiddeld 42 inwoners per keer bij elkaar bracht. Met een beetje subsidie lukt het de 
groep vrijwilligers elke keer een goede driegangenmaaltijd voor € 5,-p.p. op tafel te zetten. Daarnaast is 
Veur Mekoar via de hulplijn 16 keer ingezet voor onder anderen Boodschappen, tuinklussen en 
computerproblemen oplossen. 
 

Vrijwilligersavond 

Deze avond is op zaterdag 2 november georganiseerd voor de vrijwilligers uit ’t Waar en Nieuw Scheemda 
in partyboerderij De Leeuwenborg. Een groot deel van de vrijwilligers uit onze dorpen e.o. was aanwezig. 
Met 23 personen van jong tot ouder was het een zeer gevarieerd gezelschap. 

Onder het genot van een heerlijk buffet en de drankjes werd er kennisgemaakt met nieuwe vrijwilligers en 
bijgepraat. Het was weer een hele geslaagde avond. Het blijft altijd fijn dat buiten de “oude garde” ook 
nieuwe inwoners zich belangeloos inzetten voor de leefbaarheid in onze dorpen 

Werkgroep Dorpsvisie 2019 
Vereniging Dorpsbelangen heeft een conceptvisie geschreven het afgelopen jaar op basis van aangeleverd 
materiaal en ideeën tijdens verschillende vergaderingen. In de jaarvergadering van 2020 zal de definitieve 
Dorpsvisie worden gepresenteerd. 
 
Windmolens 
Windmolenpark Uitbreiding Delfzijl Zuid 
Eind 2018 werd dit plan door de Raad van State geschrapt omdat er te veel zogenaamde sfeerwoningen 
waren gepland. Dit zijn woningen die toezicht houden op de windturbines en zodoende behoren tot de 
inrichting. Volgens de Raad van State was het aantal sfeerwoningen niet realistisch. 
Maar een andere nog lopend bezwaarschrift inzake natuurbescherming werd wel doorgezet. 
Dit was al een teken dat dit geen definitieve overwinning zou zijn. 
In de loop van 2019 werd inderdaad duidelijk dat er een herstart kwam van de procedure. 
Door o.a. het opkopen van woningen werd het aantal sfeerwoningen teruggebracht van 17 naar 6. 
 
Eind januari 2020 kwam het voor de tweede keer aan de orde bij de Raad van State. Omdat het aantal 
sfeerwoningen drastisch is teruggebracht, is de verwachting dat de Raad van State het accepteert. 
Per saldo is het echter een moeilijk verteerbare zaak, zeker voor diegenen die veel tijd hebben gestoken in 
het protest hiertegen met de vele vergaderingen en vooral het doorworstelen van de bergen dossiers. 
Je wint een procedure maar trekt toch aan het kortste eind. 
 
Windmolenpark N33 
Begin 2019 is er door de directbetrokkenen nog veel werk verricht voor de procedure bij de Raad van State. 
Op 29 mei was de teleurstellende uitspraak van de Raad van State, het windmolenpark mag worden 
gebouw; 10 jaar verzet heeft niet mogen baten. 
De hierbij betrokken dorpenorganisaties gaan zich nu richten op de compensatie. 
Ook dit is een behoorlijke uitdaging. Wie wil en gaat meebetalen aan deze pot, wie gaat het beheren en 
hoe regelen we dat de direct benadeelden ook de meeste compensatie krijgen? 
De betrokken energiemaatschappijen willen van de bijna 400 miljoen euro subsidie wel een schijntje 
afstaan, ongeveer € 150.000,00 per jaar. Verder hebben we nog gemeenten die de extra WOZ-inkomsten 



ook het liefst in eigen bezit houden. Ook een provincie die graag de compensatiegelden wil beheren, maar 
hier niet aan wil bijdragen. 
Ook weer een weg te gaan met vele hobbels. 
 
Andere activiteiten 
In het dorp zijn verschillende activiteiten die voor alle mensen openstaan. De activiteiten zijn niet direct 
gerelateerd aan de Vereniging Dorpsbelangen, maar het is goed om te noemen. 
 
Gymnastiek: maandagochtend, september t/m mei, behalve de vakanties, in het MFC 
Leeskring: diverse avonden, vier bijeenkomsten per jaar 
Klaverjasclub: begint tweede vrijdag in september tot eind april om de twee weken 
Voetbal: elke week 
Volleybal: maandagavond, elke week, opnieuw gestart 
Dynamic Tennis: dinsdagavond en dondermiddag, nieuwe activiteit 
Vrouwen van Nu: diverse avonden, september t/m mei  

 
 
 


