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CULINAIR-KAMP

ZOMER EDITIE
Op het moment dat ik dit schrijf is het werkelijk prachtig weer. De landbouwers 
zijn druk bezig om al het graan en stro binnen te krijgen. Ik vind het altijd de 
gezelligste tijd van het jaar! In verband met onder andere de open monumen-
tendag en de uitnodiging voor de vrijwilligersavond hebben we ook dit jaar weer 
een extra editie.
 Ook staat in deze krant een stuk over de toekomst van de meester Sportelschool. 
De kopij voor de volgende krant moet op 15 september binnen zijn!

- de redactie

Kindervakantiekamp Nieuw Scheemda-’t Waar 2012 is dit jaar weer een succes geweest. Het thema dit jaar was 
‘Culinair’. Al bij de opening was dit te merken. In plaats van cake en koffie werden er exotische hapjes en drankjes 
geserveerd. Het grote aantal nieuwschierige dorpsbewoners en kinderen die bij de opening aanwezig waren hebben onder 
andere kunnen genieten van een drankje dat gemaakt was van sinasappel met een bolletje roomijs. Verder werd er hartige 
taart en macaronisalade uitgedeeld. Tijdens de kookworkshop onder leiding van Barbara van ‘Verrassend gezond’ werd 
door iedereen, deelnemers en leiding, heerlijke en bijzondere gerechtjes gemaakt. Ook werd er door Hilda een workshop 
taarten maken gegeven. Per groep werden de prachtigste creaties gemaakt. En daarna lekker snoepen. Uiteraard ook een 
uitstapje geweest. Dit jaar naar Apelscha. Alle kinderen uit onze dorpen hebben dit jaar weer genoten. Natuurlijk willen 
we 't Schoevertje en de Leeuwenborg bedanken. we hebben bij beide heerlijk gegeten. Daarnaast worden alle betrokken 
mensen en vooral de leiding onder aanvoering van Vincent Klappe enorm bedankt voor hun inspanning en enthousiasme. 

STRATENVOLLEYBAL!
LEES ER ALLES OVER IN DEZE UITGAVE
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Dier & Tuin Roelie
Hoofdweg 11, 9942 PA ’t Waar, 0598-446308

Colofon
Kopij aanleveren: voor 15 september 2012
De kopij kunt u 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 of 
rechthebbenden. De redactie behoudt zich het recht 
stukken in te korten.

Redactie: Paulona Mellema, Jolijn Bijlsma, Patrick Seitner, 
Marjan Jutting, Aletta Buiskool en Mirjam Eelssema
Vormgeving: studio-pgraphix.nl

Voor geïnteresseerden buiten het verspreidinigsgebied bieden wij de 
mogelijkheid om voor 10 euro per jaar lid te worden. 
hiervoor ontvangt u elke twee maanden een krant.
Hij wordt bij u thuis bezorgd.
Struur een mail met uw adresgegevens naar:  
dorpskrant@t-waar.nl of dorpskrant@nieuw-scheemda.nl 

VOOR AL UW 

DIER  EN 

TUINBENODIGDHEDEN

TEVENS

HONDENTRIMSALON

Peuterspeelmoment?
Mij lijkt het leuk dat Nora (onze dochter van 
bijna 3 jaar) kennismaakt met kinderen van haar 
leeftijd uit de buurt. Daarom speel ik met de 
gedachte om bijv. 1 x per maand een peuterspeel- 
ochtend of middag te organiseren voor kinderen 
uit de buurt in de leeftijd van 1 t/m 4 jaar. Mijn 
idee is dat de ouder of verzorger erbij blijft. Zo 
kunnen zij onder het genot van een kop koffie of 
thee, kletsen en genieten van hun kind, terwijl de 
kinderen alleen of samen spelen.

Via deze weg wil ik inventariseren of er animo is 
voor een peuter speel moment in het dorp. Dus,  
lijkt je dit ook leuk, dan hoor ik graag van je! 
Laat even weten op welke dag (woensdag, zater-
dag of zondag) jouw kleine zou kunnen komen 
spelen in het MFC. 

Ook voor vragen of ideeën, stuur een mail naar  
natasja791@hotmail.com  of bel naar 0626308936

Natasja Dijkshoorn
Hamrikkerweg 66
Nieuw-Scheemda
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Nieuws van de 
Wandelpadencommissie

Toekomst Meester Sportelschool:

NieuwSwaarNieuwSwaar augustus 2012 

In de loop van het schooljaar 2011 – 2012 
werd duidelijk dat er voor het volgend 
schooljaar 2012 -2013 slechts één kleuter 
voor de Meester Sportelschool was 
aangemeld.Dit zou betekenen dat er in de 
groepen 1 en 2 slechts één leerling zou zitten.

Het schoolbestuur van de Meester Sportel-
school, de Stichting Openbaar Onderwijs 
Oost Groningen (SOOOG) heeft toen beslo-
ten het schooljaar 2012 – 2013 te starten 
zonder kleutergroep.
Het is voor het schoolbestuur onmogelijk 
een groep open te houden voor slechts één 
leerling, maar wat voor ons veel belangrijker 
is: het is voor één leerling absoluut niet goed 
om alleen onderwijs te krijgen. Kinderen 
moeten ook van elkaar kunnen leren. Het 
maken van een combinatiegroep 1/3/4/5 
leek ons ook zeker niet wenselijk, de leef-
tijdsverschillen binnen en dergelijke groep 
zijn te groot en er ontstaat wel een heel 
complexe situatie voor de leerkrachten.

Tijdens een ouderavond zijn alle ouders van 
de school op de hoogte gebracht van het 
besluit om het schooljaar 2012 – 2013 onder-
wijs te verzorgen aan nog twee groepen, 
groep 3/4/5 en groep 6/7/8.
Tijdens dat gesprek is ook aangegeven dat 
sluiting van de Meester Sportelschool aan 
het eind van het schooljaar 2011 – 2012 nog 
niet aan de orde zal zijn. Het huidige leerlin-
genaantal en de toekomstige leerlingenaan-
tallen zijn echter wel zorgelijk. SOOOG zal 
zich gedurende het komende schooljaar 
moeten beraden op de toekomst van de 
school.

Uiteraard staat SOOOG gedurende het 
schooljaar 2012 – 2013 garant voor een 

passende leerkrachtbezetting waarbij de kwaliteit van onderwijs 
gewaarborgd blijft. We blijven ons inzetten voor goed onderwijs aan 
“onze” kinderen. SOOOG heeft zich gerealiseerd dat de huidige 
situatie onzekerheden oproept en dat er ouders zijn die pro-actief hun 
plannen hebben bijgesteld. Een groot aantal ouders heeft inmiddels 
besloten hun kinderen volgend jaar aan te melden op een andere 
school. Dit houdt in dat de Meester Sportelschool het komend jaar 
uiteraard openblijft maar dat er onderwijs zal worden gegeven aan 
ongeveer 12 leerlingen. Gedurende het komende schooljaar zal de 
Meester Sportelschool zeer waarschijnlijk fuseren met OBS Letterwies 
in Nieuwolda. Gedurende het komende schooljaar zullen we ook 
onderzoeken of het haalbaar is om na het volgend schooljaar nog 
onderwijs in Nieuw Scheemda/’t Waar te verzorgen.

Op 3 september as. start het nieuwe schooljaar.
Ook de Meester Sportelschool zal dan starten met het nieuwe school-
jaar. De school zal starten met twee combinatiegroepen, maar zonder 
kleuters. Een wonderlijk gevoel, maar we zullen ervoor gaan.
Ook het komend schooljaar zullen we weer staan voor kwalitatief 
goed onderwijs op onze school.

Namens SOOOG
Ted Hulst
Algemeen directeur

De ommetjes die door de Wandelpadencom-
missie (WPC) tot nu toe mogelijk zijn 
gemaakt, zijn een geweldig groot succes!!!
Elke maandagavond om 19.00 uur staat er 
bij de kerk een steeds groter wordende 
groep mensen, jong en oud, soms met hond, 
om ongeveer 1,5 uur te wandelen en vooral 
kennis te maken met elkaar. De wandelin-
gen blijken een gezonde en inmiddels vooral 
gezellige ontmoetingsplek te zijn geworden 
waar iedereen welkom is.
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V.V. Oldambtster Boys

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL

Na een korte zomerstop staan we aan 
het begin van een nieuw seizoen. 
Wederom gaan we met 2 elftallen de 
competitie in, iets dat van groot belang 
is voor de vereniging. Met Hemmo 
Kuipers hebben we een nieuwe trainer 
in huis gehaald, en er zijn weer een 
aantal jonge spelers de Boys komen 
versterken. Als leider van het eerste 
elftal blijft Thomas Bosker aan, het 
tweede krijgt sinds lange tijd weer een 
vaste leider in de persoon van Jochum 
Bodde. Daarnaast worden beide 
elftallen in het nieuw gestoken. Kortom 
goede ontwikkelingen voor de club. Na 
jaren van aanmodderen met de leden 

Programma:
19-8 Boys 1 – Wedde 1  14.00 uur  (beker)
23-8 Asvb 1 – Boys 1  18.45 uur  (beker)
26-8 Boys 1 – Alteveer 1  14.00 uur (beker)
2-9 WEO 1 - Boys 1  14.00 uur  (comp.)
9-9 Boys 1 – Froombosch 1  14.00 uur  /  Neptunia 4 - Boys 2  10.00 uur  (comp.)
16-9 PJC 1 - Boys 1  19.30 uur  /  Boys 2 – Warffum 3  (comp.)
23-9 Boys 1 – MOVV 1  14.00 uur  /  Kloosterburen 2 – Boys 2  12.00 uur  (comp.)
30-9 Nieuweschans 1 - Boys 1  14.00 uur  /  Boys 2 – Oosterhoek 2  10.00 uur  (comp.)
7-10 Boys 1 – Drieborg 1  14.00 uur  /  Noordpool 2 - Boys 2  10.00 uur  (comp.)
14-10 Boys 1 – DWZ 1  14.00 uur  /  Froombosch 3 - Boys 2  9.30 uur  (comp.)
21-10 (Inhaal/beker)
28-10 Woltersum 1 - Boys 1  14.00 uur  /  Boys 2 – Farmsum 4  10.00 uur  (comp.)
4-11 Boys 1  – Scheemda 1  14.00 uur  /  Forward 11 – Boys 2  12.00 uur  (comp.)

11-11 Oosterhoek 1 - Boys  1  14.00 uur  /  Boys 2 – Woltersum 2  10.00 uur  (comp.)

en donateurs hebben we dit weer 
opgepakt en gaan we zorgen dat we dit 
jaarlijks bij houden. Zoals te zien is er 
op ons sportpark nog genoeg te doen, 
daarom gaan we nog een aantal klusda-
gen organiseren om ons sportpark het 
juiste aanzien te geven, hierbij hopen  
we op veel vrijwilligers. De competitie 
indeling van het eerste is uitstekend. 
Wedde, Farmsum, Westerwolde zijn 
naar een andere district gegaan, 
Meeden en JVV kunnen maar 1 team op 
de been brengen en moesten helaas een 
stapje terug doen naar de reserveklasse. 
Terug zijn; MOVV, PJC, Froombosch, 
DWZ en Woltersum. Het tweede is erg 

ongunstig ingedeeld en moet veel 
reizen, Kloosterburen, Noorpool, 
Zuidhorn en de stad liggen niet om de 
hoek. Het Bestuur, leden, vrijwilligers 
en spelers hopen dat een ieder een keer 
langs de lijn komt staan om de Boys  
aan te moedigen of om gewoon even 
een praatje te maken in de kantine. Rest 
ons om alle spelers  een sportief en 
succesvol seizoen toe te wensen.

Het Bestuur,

Transfers spelende leden in zomerstop:
Gekomen:   L a r s  d e  J o n g e   Wagenborger  Boys  > Oldambtster  Boys
   A l i  A l - a l a k    Wester lee  > Oldambtster  Boys
   M i t c h e l l  H a l f we r k   Meedhuizen > Oldambtster  Boys
   A l e xa n d e r  J a n s e n   Scheemda > Oldambtster  Boys
   H e m m o  Ku i p e r s   MOV V > Oldambtster  Boys
   H a n s  B l o e m    (weer  begonnen)

Vertrokken:  R i k u s  va n  B e r g e n   (gestopt)
   R i c h a r d  We d e m a   (gestopt)
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Wist U dat…
*  Er veel  posit ieve reacties bi j  de club zi jn binnengekomen over onze aanwezigheid in de dorpskrant
*  Dit  nog wel moet worden doorgetrokken naar onze website
*  Rick Langendoen wegens privé omstandigheden zi jn trainersfunctie  heeft  neergelegd.  
*  Bestuur,  Leden en spelers hem wil  bedanken voor afgelopen seizoen.
*  Hemmo Kuipers de nieuwe trainer is  voor het  seizoen 2012/2013 (zie  website)
*  Thomas Bosker net  als  vorig seizoen leider wordt
*  Jochum Bodde leider van het  tweede elftal  wordt
*  De feestgangers van het  eerste elftal  terug zi jn uit  Mallorca.
*  De eerste training op 9 augustus j l .  voor de meesten afzien was.
*  Het tweede elftal  16 augustus weer begonnen is  met trainen.
*  Er door het  eerste elftal  4x per week getraind word in de voorbereiding
* Oldambtster  Boys vier  nieuwe spelers mag verwelkomen
* Alleen Rikus van Bergen gestopt is
*  Niemand weet voor hoelang
* De ledenvergadering in september gehouden wordt
*  Een datum tzt .  bekent gemaakt wordt
*  We bli j  zi jn dat  de formule “wordt l id of  donateur” weer nieuw leven ingeblazen is .  
*  Dit  erg belangri jk is  voor de club
* Zowel het  eerste als  tweede elftal  in het  nieuw gestoken worden  
*  Dit  mogeli jk wordt gemaakt door Bouwbedri j f  Mulder en Schildersbedri j f  Huizinga 
*  Het veld er  door onze vri jwil l igers weer keurig bi j  l igt
*  Er na lange t i jd weer een klok in de kantine hangt
*  Dit  wegens klachten van spelers vrouwen 
*  Er toch niet  veel  Boys spelers zi jn die klok kunnen of  wil len ki jken,
*  Het tweede elftal  lange reizen moet maken voor de uitwedstri jden
* Dit  o.a.  Kloosterburen,  Noordpool,  Warffum, Zuidhorn en de stad betreft
*  Wij  graag nog een klussendag wil len organiseren om ons sportpark en de kantine op te kunnen schonen
* 2 september de competit ie  weer begint

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL

STANDEN
Trainingstijden:

BOYS I
BOYS I

BOYS  II

BOYS  II

Dinsdags   20 .00 –  21.30 uur  
Donderdags  20 .00 –  21.30 uur

Donderdags  19 .00 –  20.00 uur
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APPEL-PUK-DAG

NieuwSwaarNieuwSwaar augustus 2012 

Op 22 september is het landelijke appel
plukdag! Diverse fruitbedrijven, waar-
onder ook de familie Molema, stellen die 
dag hun bedrijf open voor het publiek. 
Kijk op www.nederlandbloeit.nl
 
Kom zelf uw appels 
plukken in een boom-
gaard bij u in de buurt!!!
 

Okido Yoga is een veelzijdige vorm van yoga met balans tussen in en 

ontspanning. Er is veel aandacht voor houding (rug, nek, schouders), 
ademhaling en meditatie.  Doel van Okido Yoga is  het vergroten van onze                                                
levenskracht. 

Een soepele geest in een Oefeningen helpen om je
gezond  lichaam   grenzen   te verleggen 

 en bewust te leven

Speelsheid en plezier zijn                                      
onlosmakelijk verbonden met Okido Yoga

De Japanse meester Masahiro Oki combineerde op grond van zijn eigen 
ervaringen Indiase yoga, Oosterse geneeswijzen en Gevechtkunst. 

 okido yoga
voor natuurlijk evenwicht,

gezondheid en levensvreugde

   

M

       

 

       

MET  YOGA IN BLIJDE VERWACHTING!
Voorbereiding op een natuurlijke, voorspoedige bevalling

Liefdevolle aandacht
en deskundig advies tijdens en na de zwangerschap.

                                                                 

                           Locatie Nieuw Scheemda
Do 6 september 19.30 -21.00 uur  cursus: 10 lessen 100 euro 
info:
lampje@biancaholst.nl             contact: Marjan Albers                                                                                                      

www.ardjunity.com                   0598 - 446417 06-51170887
0598-446341
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Komt er in 2012 weer onze gebruikelijke vrijwilligersavond? Gezien de teruglopende belangstelling de afgelopen jaren, 
zetten we nu een vraagteken bij deze activiteit. De deelname moet namelijk niet geringer worden, anders zijn we 
genoodzaakt een streep door deze avond te halen. Dus vrijwilligers in en voor Nieuw Scheemda en ’t Waar aarzel niet en 
meld u aan voor deze avond. Het wordt gehouden op zaterdag 8 september in  café/dorpshuis ’t Schoevertje, aanvang 
20.00 uur.  Deelname door alle personen die zich belangeloos inzetten voor onze gemeenschap: school, verenigingen, etc., 

Ook de partner is van harte welkom. Minimum leeftijd is 16 jaar.
De eigen bijdrage is € 5,-. per persoon. Dit jaar vragen we ook om een telefoonnummer. Mocht het onverhoopt niet 
doorgaan dan kunnen we je tijdig berichten.

Opgave voor deze avond met invulling van onderstaande gegevens en betaling eigen bijdrage vóór woensdag 5 september 
inleveren bij: -  Antjo Welp, Kerkwijk 59  -  Nieuw Scheemda of-  Harm Eerkens, Hamrikkerweg 53  -  Nieuw Scheemda.

Opgave vrijwilligersavond op zaterdag 8 september
Naam: 

Adres:

Telefoonnummer: 

Uitgevoerd vrijwilligerswerk:

VRIJWILLIGERSAVOND

Minikraan verhuur

Geert Stevens
Machinist

tevens
Takkenversnipperaar
Grondbewerkingmachines
Zagen van bomen

Het Borgje

Mob. 06-53949226

voor meer informatie bel 0641778616
www.studio-pgraphix.nl
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De Vrouwen van Nu: Kring Nieuw Scheemda – 
’t Waar starten in september weer hun nieuwe 
winterprogramma tot mei 2013. Het belooft ook dit 
seizoen weer een verrassend programma te worden 
met diverse leuke gezamenlijke activiteiten en 
boeiende sprekers die zeer uiteenlopende onderwer-
pen zullen belichten.

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Kom 
gewoon, geheel vrijblijvend, eens een keer gezellig 
langs om te kijken of het wat voor je is.
We komen ongeveer 1x per maand bijeen in ’t 
Schoevertje. De data worden gepubliceerd in 
“Nieuwswaar”. Informatie is ook verkrijgbaar bij 
onze secretaris Jacqueline van Reijmersdal, telefoon-
nummer 0598-446294 of 
jam.vanreijmersdal@kpnmail.nl

VROUWEN VAN NU

Kinderen Meester Sportelschool verkennen de natuur met 
Staatsbosbeheer.

Nieuw Scheemda / ’t Waar – Samen met een Staatsbosbe-
heermedewerker, twee juffen en twee dorps-bewoners 
trokken zo’n twaalf kinderen van de groepen 3, 4 en 5 van 
de Meester Sportelschool vrijdag 6 juli het bosje in van 
Nieuw Scheemda.

Speciaal voor deze leeftijdsgroep had Staatsbosbeheer-
medewerker Karina Doornbos het dierengeluidenspel 
geschreven. Elk kind kreeg een dierenrol en verstopte zich 
in het bos. Terwijl Karina het verhaal vertelde moesten de 
kinderen bij het horen van hun dier het bijbehorende 
geluid maken. Tezamen met de geluiden van merels en 
mezen klonken er nu opeens heldere geluiden van uilen, 
kikkers, spechten en muizen in het bos.

Vervolgens mochten de kinderen met een loeppotje 
voorzichtig kleine beestjes verzamelen. Heel geconcen-
treerd gingen de kinderen aan de slag en al snel waren de 
potjes gevuld met slakjes, spinnen, vliegen en torretjes. 
Samen met Karina bogen ze zich vervolgens over de 
zoekkaarten om te zien welke diertjes ze in hun potje 
hadden. Na afloop lieten de kinderen de beestjes voorzich-
tig los waar ze die hadden gevonden. Op de vraag wat de 
kinderen nu het leukste hadden gevonden klonk het 
woord ‘Alles’. Een geslaagde dag dus!

Van grote geluiden 
en kleine beestjes…

 © Greetje Schipma

NieuwSwaarNieuwSwaar augustus 2012 
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Gymgroep op maandagmorgen 
Maandag 3 september start de groep weer in de gymzaal o.l.v Siena Opheikens. Door haar 
oefeningen  hopen wij dat de spieren na de zomerstop weer optimaal gaan en blijven werken. 
Iedereen, leeftijd maakt niet uit, die wat aan zijn/haar conditie wil doen, is welkom. 
Aanvang omstreeks 10 uur tot 11uur.

Volleybal
Vanaf 12 september elke woensdagavond om 19.30u in de gymzaal. Als er voldoende deelnem-
ers zijn, minimaal 6, spelen we tot 21.30u.
Voor iedereen, die van volleybal houdt, kom langs en speel eens een avond mee.

Open monumentenweekend
zaterdag 8 september: 
Onze prachtig gerestaureerde kerk is open van 10.00u tot 16.00u. 
Voor iedereen, die dit nog niet gezien heeft is het nu een mooie gelegenheid om eens te komen 
kijken. Molen de Dellen met  molenaar Hans Tiddens. Pastorieweg 2 9943 TG Nieuw Scheemda  
De Westerse molen is op zaterdag en zondag 9 september open vanaf 13.00u.
Deze molen bereik je via het fietspad vanaf de weg naar Noordbroek of lopend over het 
gemaaide pad vanaf de brug in Nieuw Scheemda over de dijk langs het Buiten Nieuwe Diep. 

Klaverjasclub ’t Vrije Weekend’
Na geslaagd kaartseizoen 2011/2012 gaat de klaverjasclub weer van start op vrijdag 21 septem-
ber om 20.00u in ’t Schoevertje. De 2e avond is op 28 september. Daarna is om 14 dagen onze 
vaste vrijdag kaartavond tot begin mei. Iedereen, die houdt van gezellige kaartavonden, is van 
harte welkom. Kom eens langs om de sfeer te proeven!
Voor informatie en /of opgave:
Thea van Bree: 0598 446429  of Anneke Bethlehem: 0598 446244

‘t SjoelclubkeOp de kaartavonden wordt er in ‘t Schoevertje ook gesjoeld door 
een aantal dorpelingen. Hele gezellige bijeenkomsten, waar zo aangeschoven kan worden.  
Aanvang 20.00uur 

Biljartvereniging “De Kromme Keu”
Deze vereniging start eind september in ’t Schoevertje.Bij deze vereniging is ook ruimte voor 
nieuwe leden welkom. Informatie en aanmelding bij Bert de Graaf 06 55838711

Zondagmiddag concertagenda in de kerk:23 september: Henk Boogaard, Nederlandstalig liederen
14 oktober: de Stroatklinkers, Bluegrass-muziek: Gronings, Nederlands en Engels.
  4 november: Zigeunerkapel Cserebogar
Aanvang: 14 uur
Entree: vrije gift

Agenda: 
1 en 2 september ’t Waarkunst
3 september start gymgroep en de school
8 september open monumentenweekend
19 september 1e bijeenkomst van Vrouwen van Nu
21 september start Klaverjasseizoen
23 september zondagmiddagconcert in de kerk
28 september Kaarten en sjoelen
eind  september start Biljartseizoen. 
6 en 7 oktober ’t Waarkunst
12 oktober Kaarten en sjoelen
14 oktober zondagmiddagconcert in de kerk 
20 oktober: Oktober Kindermaand: “Kinderen kennis laten maken met de cultuur”
17 oktober Bijeenkomst Vrouwen van Nu
28 oktober kaarten en sjoelen

ACTIVITEITENKALENDER
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Een impressie van weer een geslaagde dag. Het volleybaltoernooi Nieuw Scheemda- ‘t Waar 2012 werd dit jaar 
voor de tweede maal op rij gehouden op het trainingsveld van de OldamsterBoys. Een mooie warme dag. Na de 
wedstijden die gewonnen werden door het ‘Jeugdteam’ werd er, als vanouds, een verloting gehouden waar leuke 
prijsjes te winnen vielen.     

STRATENVOLLEYBAL 2012
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VERHUUR TENT(EN)
Twee jaar geleden heeft de vereniging dorpsbelangen( ter vervanging van de oude legertent) 2 tenten + 
toebehoren aangeschaft om te gebruiken bij activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden.
Deze tenten zijn ook  te huur voor inwoners van onze dorpen.

Er is een tent van 8x4 en een van 4x4 meter, zijn te koppelen  dan heb je een tent van 12x4 of een tent in 
L-vorm.
Toebehoren bestaan uit banken + tafels en statafels.
 
Voor reservering kunt u contact opnemen met Hendrik Eerkens, gaarne via mail: hendrik.eerkens@t-
waar.nl
( om misverstanden bij reservering te voorkomen)
 
Voor de vergoeding  en de voorwaarden hiervoor zie onderstaande gebruiksovereenkomst.

De Vereniging Dorpsbelangen stelt hierbij de volgende materialen ter beschikking:

-Tent 4x4 meter, vergoeding    €  20,00
 Tent 8x4 meter, vergoeding   €  30,00
 Beide tenten samen :              €  40,00
Waarborgsom                           € 25,00
-( vergoeding gebaseerd op gebruik max. 2 dagen)
Bij gebruik van een tent kan men ook beschikken over de tafels
 
Aan:_________________________________________

voor de periode van:___________________________

Bovengenoemde bedragen dienen te worden voldaan vóórdat de materialen in bruikleen worden gegeven.
-    de in bruikleen gegeven materialen mogen niet worden aangewend voor commerciële doeleinden, tenzij anders 
schriftelijk overeengekomen.
-    de in bruikleen gegeven materialen mogen alleen worden gebruikt binnen de dorpen Nieuw Scheemda en 't Waar.
-    de in bruikleen gegeven materialen mogen alleen worden aangewend voor het doel zoals aangegeven door de 
organisatie/persoon bij aanvraag van de materialen.
-    de in bruikleen gegeven materialen mogen niet aan een andere organisatie/persoon worden doorgegeven of in 
gebruik worden genomen.
-    de materialen zullen, tenzij anders overgekomen, door de huurder opgehaald en door de huurder geplaatst cq 
opgebouwd onder toezicht/begeleiding van een afgevaardigde van de vereniging dorpsbelangen.
-    de organisatie/persoon die de materialen in bruikleen heeft genomen, draagt zorg voor een goed beheer van betref-
fende materialen.
-   LET OP! Geen  opbouw en gebruik tent bij windkracht 4 of hoger!!!!
-    de materialen dienen na afloop van de periode van bruikleen in exact dezelfde staat
     te verkeren als op moment van levering/plaatsing.
-    indien de materialen bij teruggave niet in dezelfde staat verkeren als bij levering en/of plaatsing, dient de 
organisatie/persoon die de materialen in bruikleen heeft genomen alle kosten te vergoeden die nodig zijn om betref-
fende materialen te herstellen in de staat waarin het is afgeleverd. Hetzij door betaling van de noodzakelijke reparatie-
kosten en/of betaling van nieuwe onderdelen indien reparatie niet mogelijk is.
-    indien de in bruikleen gegeven materialen niet kunnen worden hersteld, dient een dusdanige schadevergoeding te 
worden betaald dat de Vereniging Dorpsbelangen een gelijkwaardig product kan kopen zoals door hun geleverd.
 
Aldus Overeengekomen te Nieuw Scheemda/’t Waar, d.d: _____________________                                                      
 
Namens de organisatie/persoon                                          Namens Vereniging Dorpsbelangen
die materialen in bruikleen neemt:                                       Nieuw Scheemda/’t Waar
                                                 
Naam:  ________________________                                 Naam: __________________                                                                                   
                                                          
Handtekening:                                                           Handtekening:


