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OLDAMSTERBOYS II IN ACTIE.
LEES

LAANGS ZIELIENE

GESLAAGDE VISWEDSTIJD VAN DE REDACTIE
Op zaterdag 22 september hebben 19 deelnemers
meegedaan aan de viswedstrijd, 11 volwassenen en 8
kinderen. Lekker in het zonnetje zaten de deelnemers
naar hun dobber te staren.
Vooral in het eerste uur werd er veel gevangen. We hebben 2 brasems gemeten van 52 cm en zelfs 1 van 53 cm.
Na de viswedstrijd zijn we met elkaar naar het Schoevertje gegaan, waar de deelnemers een frikandel en iets te
drinken kregen.
Hier werden ook de prijswinnaars bekend gemaakt.
Onder de volwassenen was Derk Groen met totaal 152
cm vis de winnaar. Als tweede Hans Smit met 80 cm en
Jurrie Klappe was de derde met 53 cm.
Van de kinderen heeft Tim gewonnen. Hij heeft in totaal
66 cm gevangen. Rodney had met 11 cm een mooie
tweede plaats en Vincent was met 10 cm net als nummer
3 geeindigd.
De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Roelie Roossien.
De beide nummers 1 kregen ook een wisselbeker, gesponsord door het Schoevertje.
Een leuke activiteit met enthousiaste deelnemers, die
zeker volgend jaar weer deelnemen aan de viswedstrijd.

Binnen een maand ligt de tweede editie van
dit seizoen alweer in uw brievenbus. Denk niet
dat dit nu de frequentie wordt. NieuwSwaar
verschijnt vanaf nu gewoon weer eens in de
twee maanden. Deze keer vragen we in het
bijzonder aandacht voor De Straotklinkers,
Deze formatie komt 14 oktober om 14.00 uur in
ons kerkje van Nieuw Scheemda. Vol is vol, dus
bestel uw kaarten op tijd bij Dirkje Haan of Ank
Grooten. Hun e-mailadressen vindt u elders in
deze krant. Verder een verslag van de viswedstrijd en ook de voetballers hebben weer een leuk
stuk geschreven. De volgende krant komt begin
december uit. Zorg ervoor dat de kopij rond 15
november weer binnen is!
- De redactie.

COLOFON

>

Kopij aanleveren: voor 15 november 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.

foto viswedstrijd

Redactie: Paulona Mellema, Jolijn Bijlsma, Patrick Seitner,
Marjan Jutting, Aletta Buiskool en Mirjam EelssemaVormgeving:
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. Stuur een mail met uw adresgegevens naar:
dorpskrant@t-waar.nl of dorpskrant@nieuw-scheemda.nl
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DE STROATKLINKERS OP 14 OKTOBER
KERKJE NIEUW SCHEEMDA
KOMT DAT ZIEN-KOMT DAT ZIENKOMT DAT ZIEN-KOMT DAT ZIENKOMT DAT ZIEN-KOMT DAT ZIEN
Bijzonder trots kan de culturele commissie aankondigen dat De Stroatklinkers
op zondagmiddag 14 oktober een concert
komen geven in ons kerkje. Eigenlijk behoeft deze geweldige formatie geen introductie. Voor de enkeling onder u, die denkt:
wie zijn dat ook alweer, volgt hier dan toch
wat informatie.
De in 1990 als gelegenheidsformatie begonnen band, bestaat uit Bob en Frank Heidema,
Harry Jansen, Henk Bloupot en Adrian
Farmer. Zij zingen prachtige Groningse
teksten en spelen daarbij traditionele Amerikaanse volksmuziek op uitsluitend akoestische instrumenten. Naast hun eigen liedjes,
brengen ze ook Ierse folk, Rock and Roll en
bekende popnummers. Ze staan garant voor
vakmanschap, humor en entertainment. Het
plezier spat er werkelijk vanaf. Inmiddels
hebben ze ook een stuk of wat cd’s gemaakt,
zodat u ze niet alleen tijdens concerten kunt
beluisteren.
Zoals altijd begint het concert ook op 14
oktober om. 14.00 uur in het kerkje aan de
Hamrikkerweg 27, 9943 PA Nieuw-Scheemda. Entree is een vrije gift. Boek voor de
zekerheid alvast van te voren!
Opgave bij dirkjehaan@hotmail.com of
ank.grooten@planet.nl
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PEUTERSPEELMOMENT
Het eerste peuterspeelmoment is een feit!
In een zeer gemoedelijke sfeer kwamen we afgelopen
zondag met een groepje bij elkaar. In eerste instantie was
dat wel even wennen voor de peuters. Maar wat een paar
zachte goed gekleurde ballen wel niet allemaal los kunnen
maken... We hebben heerlijk buiten gespeeld.
De eerste keer was een groot succes!

Peuterspeelmoment
Kom samen met je ouder/verzorger spelen en kennismaken met andere
kinderen uit Nieuw Scheemda en ‘t Waar
(voor peuters van 1 tot 4 jaar)

Elke laatste zondag van de maand
van 9:30 tot 12:00 - Plaats MFC
(Hamrikkerweg 55)

Voor 2012 zijn dit 30 september, 28 oktober,
25 november en 30 december

Bij droog weer kunnen we buiten op het schoolplein spelen
Bij regen binnen in de gymzaal
Speelgoed waar eventueel ook andere kinderen mee mogen spelen kun je
natuurlijk meenemen

Voor fruit en drinken wordt gezorgd
Eigen bijdrage 1 euro per peuter per keer
(graag gepast betalen)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Natasja Dijkshoorn
06 26308936 | . natasja791@hotmail.com
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V.V. Oldambtster Boys
Het voetbalseizoen is weer losgebarsten,
voor onze spelers betekend dat weer vol
op trainen. Zowel het eerste als tweede
zijn het seizoen goed begonnen, alleen werd er slechts één overwinning
binnengesleept en wel door het eerste
elftal. Gezien het spel van beide ploegen
worden er spoedig meer overwinningen verwacht. De bestuurlijke kantine
en voetbal zaken lopen nog niet altijd
op rolletjes. Hierop zal het bestuur de
komende maanden samen met een nog
te vormen werkgroep en een begeleider
van de KNVB de club gaan doorlichten
om ook de terugkomende plooien glad te
strijken. Meer informatie over dit traject
kan het bestuur nog niet geven. Daarnaast
heeft het actiepunt “wordt lid of donateur
door ziekte en geluk veel vertraging op
gelopen, wat al voor veel vragen heeft

geleid aan het bestuur, echter vragen wij
u om begrip voor de ontstane situatie.
Rest ons te zeggen dat de klussendag op
20 oktober plaatsvindt, een dag na de
algemene ledenvergadering op 19 oktober.
We wensen alle voetballiefhebbers een
spannend en sportief voetbalseizoen toe.
En supporters schroom niet om de Boys
een keer te komen aanmoedigen.
Het Bestuur,

Programma en
Uitslagen:

19-8
23-8
26-8
2-9
9-9
16-9
23-9
30-9
7-10
14-10
21-10
28-10
4-11
11-11
18-11
25-11

Boys 1 – Wedde
1 (beker) (0-5
)
Asvb 1 – Boys
1 (beker) (6-0
)
Boys 1 – Alteve
er 1 (beker) (2
-7)
WEO 1 - Boys
1 (comp.) (4-1
)
Boys 1 – Froom
bosch 1 (5-2)
/ Neptunia 4 PJC 1 - Boys 1
Boys 2 (comp.
(3-1) / Boys 2
) (5-2)
– Warffum 3 (c
Boys 1 – MOV
omp.) (afg.)
V 1 14.00 uur
/ Kloosterburen
Nieuweschans
2 – Boys 2 12.0
1 - Boys 1 14.0
0 uur (comp.)
0 uur / Boys 2
Boys 1 – Drieb
– Oosterhoek 2
org 1 14.00 uu
10.00 uur (com
r / Noordpool
Boys 1 – DWZ
p.)
2 - Boys 2 10.0
1 14.00 uur /
0 uur (comp.)
Froombosch 3
(Inhaal/beker)
- Boys 2 9.30 uu
r (comp.)
Woltersum 1 Boys
Boys 1 – Scheem 1 14.00 uur / Boys 2 – Farm
sum 4 10.00 uu
da 1 14.00 uur
r (comp.)
/ Forward 11 –
Oosterhoek 1 Boys 2 12.00 uu
Boys 1 14.00 uu
r (comp.)
r / Boys 2 – W
Boys 1 – Thos
oltersum 2 10.0
1 / Zuidhorn
0 uur (comp.)
4 – Boys 2 (com
(inhaal program
p.)
ma)

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
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Van de wedstrijden van het 1ste elftal staan er verslagen op onze website!

Nieuw seizoen, nieuwe kansen!
Gelukkig wisten we het vorig seizoen
dankzij een goeie eindsprint de laatste
plaats in onze klasse te ontlopen,maar
het was al met al geen ‘best’ seizoen voor
de Boys.
Waarom de KNVB ons indeelt bij
voetbalverenigingen uit Zuidhorn,
Warffum, Uithuizen en nota bene
Kloosterburen(ben ik van m’n leven nog
nooit geweest!), is me een totaal raadsel!
Voor Kloosterburen zitten we toch gauw
zo’n 2 uur in de auto en dat voor een potje
voetbal van 90 minuten. Dat lijkt toch
nergens op. Alsof er geen verenigingen in
onze regio zitten! Daaruit blijkt maar
weer eens dat de bond totaal geen
rekening houdt met de belangen van de
afzonderlijke amateurclubs in de provincie
Groningen,want anders hadden ze ons

gewoon bij Oost-Groningen ingedeeld.
Ondertussen is de nieuwe competitie
begonnen en was de 1ste wedstrijd zondag
9 sept. uit tegen Neptunia 4, een oude
bekende en de kampioen van vorig jaar.
We begonnen voortvarend en kwamen
door goed doorzetten van Raymon zowaar
met 2-0 voor, maar toen Henk Hoek(ja
ja,hij was er weer!) geblesseerd het veld
moest verlaten verloren we de controle op
het middenveld en gingen we alsnog met
5-2 het schip in (frappant detail: ons 1ste
verloor ’s middags met dezelfde cijfers van
Froombosch!).
Goed, de kop is er af en het lijkt met deze
groep de goeie kant op te gaan.
Het vervolg kunnen jullie in de nieuwe
‘Nieuwswaar’ lezen.
-Bert Bijlsma

WIST U DAT?
*- De kantine een nieuw telefoonnu mmer heeft
*- Het veld van de Boys er keurig bij ligt
*- Jochu m Bodde de lijnen voortaan op het veld gaat zetten
*- Het eerste elftal een slechte voorbereiding heeft gekend
*- In de competitie het stukken beter gaat
*- Weo in Woldendorp met maar liefst 1-4 klop kreeg (zie website)
*- Het tweede elftal de eerste competitie wedstrijd tegen de titelkandidaat met maar 2-5 verloren heeft
*- Raymon “Bulykin” Stuivenberg deze goals voor zijn rekening na m
*- Chris Pit opnieuw vader geworden is van een zoon
*- Hij er van uit gaat dat dit de nieuwe spits van Olda mbtster Boys gaat worden
*- De nieuwe shirts inmiddels bij de drukker liggen
*- De spelers van Olda mbtster Boys er binnenkort in te bewonderen zijn
*- Er dan na jaren weer tea mfoto’s gemaakt zullen worden
*- Thomas Bosker zich als leider vreselijk kan opwinden in de dugout
*- Na eigen zeggen kan hij niet tegen “verluus”
*- Z elfs de “woaterpuut” al kapot gescheurd heeft
*- Hemmo K uipers niet kan voetballen zonder vaseline
*- De spelers van het eerste elftal hier wel meer van zullen weten
*- Henk Hoek dit seizoen weer aangesloten is bij het tweede elftal
mer Kantine
Nieuw Telefoonnum
*- Hij daarvoor helemaal vanuit Duitsland komt
s:
V.V. Oldambtster Boy
*- Het eerste elftal in nieuwe trainingspakken loopt
*- Zij dit door eigen initiatief georganiseerd en gefinancierd hebben
*- Het bestuur zulke initiatieven zeer op prijs stelt
*- Z aterdag 20 oktober er een klussendag is op ons sportpark (zie website)
*- We om 8. 30 uur de koffie klaar hebben om daarna los te gaan.
*- Het bestuur graag van een ieder hoort of ze mee willen helpen
*- De algemene ledenvergadering op vrijdag 19 oktober plaatsvindt (zie website)
*- Dit plaats vind in de kantine om 20.00 uur

NOTEER !!!

0598 - 371549

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
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VOLLEYBAL IN MFC
Het recreatief volleyballen is weer van start gegaan.
Dit seizoen wordt er iedere maandag weer op een
ontspannen en gezellige manier gevolleybalt.
Er wordt gespeelt 19:30 tot 21:30. Iedereen vanaf
16 jaar is welkom om mee te spelen. Kom gerust een
keer kijken of een balletje mee slaan.
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50+ FIT EN GEZOND!
Uit diverse onderzoeken blijkt dat veruit de meeste Nederlandse 50 plussers te weinig bewegen met alle gevolgen van
dien. Door regelmatig te bewegen voelt u zich fitter, kunt u
beter met stress omgaan en blijft u er jonger en slanker uitzien.
Daarnaast vermindert voldoende bewegen onder meer de kans
op hart- en vaatziekten, verschillende soorten van kanker en
diabetes. Niet voor niets stimuleert de overheid haar burgers
met landelijke campagnes om meer in beweging te komen.
Het project 50+ FIT en GEZOND! is een gezamenlijk
initiatief van lokale sportaanbieders, bedrijven, instellingen en
de Gemeente Oldambt die graag hun bijdrage willen leveren
aan een gezondere maatschappij. Op zaterdag 20 oktober is de
start bij Sportcentrum Nico Jager in Winschoten.
50 plussers die (te) weinig in beweging zijn kunnen tegen
een geringe vergoeding van € 10,00 deelnemen aan de fittest
waarbij naast het uithoudingsvermogen, kracht, stabiliteit en
coördinatie worden getest. Ook biedt de fittest gelegenheid om
de bloedsuikerspiegel en bloeddruk te laten controleren en het
gezichtsvermogen en gehoor te testen. De gehele test duurt
circa 30 minuten.
Hierna worden de resultaten van de fittest besproken en volgt
een persoonlijk beweegadvies. Deelnemers aan de fittest hebben dan de mogelijkheid om een strippenkaart te kopen die
recht geeft op 10x sporten en bewegen voor slechts € 15,00.
Daarbij kan een keus worden gemaakt uit o.a. fitness, sportief
wandelen, zwemmen, nordic walking yoga, pilates, sport en
spel. De deelnemer mag ook voor meerdere sporten kiezen. In
alle gevallen wordt rekening gehouden met het niveau van de
deelnemer; iedereen kan meedoen.
Tijdens de fittest is er een sport- en leefstijlmarkt. Hier presenteren zich naast de sportaanbieders; Sportcentrum Nico
Jager, Atletiekvereniging Aquilo, Zwembad de Watertoren,
Gymnastiek Vereniging Bato en Nordic Walking Centrum
Oost-Groningen en Diana Hoekstra Ook Elfit Diëtistenpraktijk, Leefstijl Winschoten, Ton Schrantee Fysio- en Manuele
therapie, Berwin Bijholt Opticien en Audicien en Praktijk Top.
Kortom al uw vragen op het gebied van uw fit- en gezondheid
kunnen op deze dag worden beantwoord door een team van
specialisten.
Daarnaast wordt dit unieke project mede mogelijk gemaakt
door Gemeente Oldambt, Huis voor de Sport Groningen,
Campus Winschoten en Scholengemeenschap Ubbo Emmius.
De fittest wordt gehouden op zaterdag 20 oktober a.s. bij
Sportcentrum Nico Jager, Bovenburen 104b in Winschoten.
Bent u enthousiast? Maak een afspraak! Dit kan via de mail
info@sportcentrumnicojager.nl of telefonisch 0597-417744.
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