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Op zaterdag 24 november was het zover. Sinterklaas kwam in 
Nieuw Scheemda / ‘t Waar om 12 uur was de goedheiligman 
in ‘t Schoevertje. Na wat gepraat te hebben met de kinderen 
en de Pieten en enkele kinderen een dansje hadden laten zien 
was het eindelijk zover. De kado’s mochten uitgepakt worden. 
Alle kinderen waren zeer tevreden met hun kado’s, dit naar 
tevredenheid van de Sint en Pieten, want het is voor hun best 
moeilijk om steeds weer wat leuks te kopen. 

Graag willen wij Thomas bedanken dat hij Sint en Pieten naar 
Nieuw Scheemda / ’t Waar wilde brengen. Tevens willen wij 
Peter en Rika bedanken dat we in het cafe mochten zijn en 
voor de koffie en chocomelk. - Hilda, Jochum en Erika

Op het moment dat we dit schrijven, is het mistig, 
guur en koud. Het eind van het jaar nadert alweer 
met rasse schreden. Het is een roerig jaar geweest 
in onze dorpen. Hierover is er een bijdrage in de 
kant van Antjo Welp. Verder is er een oproep om 
gezamenlijk weer kerst te vieren in ons kerkje. 
Kinderen worden van harte uitgenodigd om mee 
te werken. 

Ook hebben een paar dorpelingen het plan op-
gevat om een ludiek bord aan de Hamrikkerweg 
te zetten. Bij droog en lekker weer wordt er door 
motorrijders knetterhard gereden. Een van onze 
schrijvers opperde de slogan: de TT is in Assen. 
Heeft iemand nog iets leukers? De redactie hoort 
het graag! Verder willen we natuurlijk iedereen 
een leuke Sinterklaas, een fijne kerst en veul zeeg’n 
toewensen. Tot volgend jaar!

- De redactie

Kopij aanleveren: voor 15 januari 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, Mar-
jan 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. Stuur een mail met uw adresgegevens naar:  
 dorpskrant@t-waar.nl of dorpskrant@nieuw-scheemda.nl 

VAN DE REDACTIE

COLOFON >

WELKOM SINTERKLAAS
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Inwoners van Nieuw-Scheemda en ‘t Waar, het jaar 
2012 zit er bijna op. Een jaar dat er wel wat is gebeurd. 
Een jaar dat er positieve dingen zijn gebeurd (nieuwe 
straatverlichting op ‘t Waar), maar ook dingen waar 
we ons als dorpsvereniging grote zorgen om maken 
zoals de waarschijnlijke sluiting van de school en ons 
dorpshuis ‘t Schoevertje. We zijn met alle twee din-
gen bezig om het op een goede manier op te lossen. 
Verder wil ik ook nog even stilstaan bij wat de familie 
Burema is overkomen. Jan is altijd een actieve man 
binnen ons vereniging zoals oud papier ophalen en bij 
andere dingen, je kan altijd een beroep op Jan doen en 
binnen de voetbalver. Old-Boys is Jan ook een van de 
dragende personen binnen het bestuur. Jan! veel beter-
schap in Veendam en dat we je gauw weer in Lutje-
Muntendam mogen zien en Rita en de kinderen ook 
veel sterkte. Verder wil ik alle inwoners van Nieuw-
Scheemda en ‘t Waar Prettige Kerstdagen toe wensen 
en een goed uiteinde en vooral een gezond 2013. En 
jeugd van Nieuw-Scheemda en ’t Waar, doe de jaar-
wisseling net als de afgelopen twee jaar dan komt het 
allemaal goed.
 
Antjo Welp
namens dorpsver Nieuw-Scheemda en ‘t Waar

Bent u op zoek naar een leuk verjaardags of kerst kado, 
of wilt u meer weten van Nieuw Scheemda en ’t Waar. 
De vereniging Dorpsbelangen heeft nog boeken in 
voorraad. Het boek beschrijft  in detail het wel en wee 
van de inwoners van beide dorpen in de afgelopen 
eeuwen in tekst en beeld. Titel van het boek: Tussen ’t 
Zieldaip en ’t Grootmaor, met als ondertitel Vier eeu-
wen leven en werken in Nieuw/Scheemda en ´t Waar. 
Wilt u in het bezit komen van dit mooie boek dan 
kunt u contact op nemen met Tjasso Roossien, 

Hoofdweg 11 9942 
PA ‘t Waar tel: 0598-
446308 e/o email 
tjassoroossien@
gmail.com.  

Prijs van het boek is  
€ 32,50.

TERUGBLIK 2012

KERSTKADOTIP

Mocht de winter invallen wees dan voorbereid:  

Strooizout 25 kg - € 7,95.
Sneeuwschuivers per stuk vanaf € 9,95

Voor de vogels: Vetbollen – pindanetjes en strooivoer.

Tevens verkrijgbaar handgemaakte pin-
dakaaspot houders vanaf € 9.95

Kakelverse scharreleieren, 10 stuks voor € 1,30

Kerstkaarten 10 stuks voor € 1,00
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Het is al geruime tijd bekend dat Peter en Rika de Graaf 
ingaande 1 januari 2013 stoppen als pachter/beheerder 
van ’t Schoevertje. 
Vanuit hun positie een begrijpelijke stap maar voor 
onze dorpen natuurlijk een behoorlijke aderlating als 
dit onderkomen voor veel verenigingen gaat verdwijnen. 
Omdat er nog serieuze kandidaten waren voor over-
name van de pacht hadden we als Dorpsbelangen tot 
dusver nog geen concrete stappen ondernomen om te 
bekijken hoe we het eventueel wegvallen van ons dorp-
shuis konden opvangen. Wel is er afgelopen jaar hierover 
overleg geweest met gemeente en eigenaar en pachter 
van ’t Schoevertje. Omdat er tot op heden geen nieuwe 
pachter is gevonden, werd het de hoogste tijd dat we als 
verenigingen naar een oplossing zoeken. 
Na bestuursvergaderingen van Vereniging Dorpsbelan-
gen en Stichtingsbestuur MFC waarin diverse opties zijn 
besproken, is er een vergadering belegd met de diverse 
verenigingen die (in)direct te maken hebben met sluiting 
’t Schoevertje.
Op deze, zeer goed bezochte, vergadering zijn ook de 
diverse opties doorgenomen.
Zoals de basisschool die zeer waarschijnlijk volgend 
schooljaar niet meer in gebruik zal zijn gezien het 
huidige aantal leerlingen. Het schoolgebouw zal echter 
ingrijpend moeten worden verbouwd om het enigszins 
als dorpshuis te kunnen gebruiken. Hiervan hebben 
moeten concluderen dat de exploitatie niet sluitend 
is te krijgen. Een ander naar voren gebrachte optie 
was overname van ’t Schoevertje, waarbij echter van 
het verkrijgen van de benodigde gelden en daarme-
de ook de exploitatie een te moeilijk punt wordt.
De conclusie van deze avond was dat we ons nu 
richten op aanbouw/verbouw bij complex van 
voetbal en MFC-gebouw. Hiervan is aansluiting bij 
de voetbalkantine de meest voor de hand liggende 
oplossing. Een punt waarover de voetbalvereniging 
een besluit zal moeten nemen.
Onafhankelijk hetgeen we willen en kunnen realis-
eren, het zal een lang traject worden met aanvragen 
benodigde subsidies, uitvoering, etc.

Verder zullen de diverse verenigingen moeten bekijken 
waar ze in de nabije toekomst onderdak kunnen, hetgeen 
bijvoorbeeld voor onze toneelvereniging geen eenvoudige 
opgave zal zijn.  Maar: het is niet geheel uit te sluiten dat 
de komende tijd alsnog een pachter voor ’t Schoevertje 
gevonden kan worden. Op de advertentie in Streekblad 
zijn een aantal reacties binnengekomen.  
Dus op moment dat u dit stukje leest, kunnen er 
opvolger(s) klaar staan voor Peter en Rika.

CAFÉ/DORPSHUIS ’T SCHOEVERTJE
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Het seizoen nadert de winterstop en er is 
weer veel gebeurd binnen de club. Bij het 
bestuur speelt het wellicht sluiten van de 
Meester Sportel School en van het  
Schoevertje een grote rol. Met name 
omdat de kantine dan de enige instantie 
in het dorp wordt waar de verenigingen 
terecht kunnen. Samen met de dorpscom-
missie en de betrokken verenigingen zal 
hiervoor een oplossing moeten worden 
gezocht. Dat geldt ook voor de ruimtelijke 
inrichting van het schoolplein grenzend 
aan het voetbalveld. Als bestuur blijven we 
toch nog hopen op het openhouden van 
deze voorzieningen omdat dit het beste is 
voor de leefbaarheid in het dorp. 
Sportief gezien loopt het bij het eerste 
elftal niet op rolletjes. Er werden slechts 
drie punten gepakt in de gespeelde wed-
strijden. Daarentegen doet het tweede 
elftal het wel goed met een overwinning 
en een aantal gelijke spelen. Over de 
trainingsopkomst bij beide elftallen valt 
sowieso niet te klagen met gemiddeld 25 
spelers op een trainingsavond. 
Het opknappen van het sportpark ver-
loopt gestaag, de rook-keet is klaar, nu zal 
de bestrating aangepakt moeten worden. 
Onder het sportpark valt natuurlijk ook 
ons voetbalveld, de doelgebieden zijn in 
erg slechte staat, wat betekend dat het 
voetbal soms bij geringe regenval afgelast 
moet worden. Hopelijk kunnen we hier 

met de Gemeente wat aan gaan doen, 
echter spreek je dan wel over de zomer-
stop.  
Verder valt nog te melden dat we de jaar-
lijkse ledenvergadering weer achter de rug 
hebben en dat wij als bestuur de nodige 
complimenten maar ook de nodige ver-
beterpunten in ontvangst hebben mogen 
nemen. Mede door deze kritische noten 
zal het bestuur een werkgroep oprichten 
die de club door gaat lichten. Dat wil 

zeggen de betrokkenheid van een ieder 
binnen en buiten de club in kaart te bren-
gen. Dit traject zal enkele maanden duren 
en wordt aangeboden door de Gemeente 
en de KNVB. Rest ons te zeggen dat 
het jaarlijkse Kerstkaart, Sjoel en Poker 
toernooi gehouden word op zondagmid-
dag 23 december in de kantine, aanvang 
14.00uur.

Het Bestuur

V.V. Oldambtster Boys

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL

Programma en Uitslagen:Programma en Uitslagen:23-9 Boys 1 – MOVV 1  (1-2)  /  Kloosterburen 2 – Boys 2  (5-2)  (comp.)
30-9 Nieuweschans 1 - Boys 1  (5-2)  /  Boys 2 – Oosterhoek 2  (8-4)  (comp.)
7-10 Boys 1 – Drieborg 1  (2-5)  /  Noordpool 2 - Boys 2  (3-3)  (comp.)
14-10 Boys 1 – DWZ 1  (afg)  /  Froombosch 3 - Boys 2  (8-2)  (comp.)
28-10 Woltersum 1 - Boys 1  (6-0)  /  Boys 2 – Farmsum 4  (1-3)  (comp.)
4-11 Boys 1  – Scheemda 1  (2-5)  /  Forward 11 – Boys 2  (afg)  (comp.)
11-11 Oosterhoek 1 - Boys 1  (5-1)  /  Boys 2 – Woltersum 2  (afg)  (comp.)
18-11 Boys 1 – Thos 1  14.00 uur  /  Oosterhoek 3 – Boys 2  10.00 uur (comp.) 
25-11 Boys 1 – DWZ 1  14.00 uur /  Forward 11 – Boys 2  12.00 uur  (comp.)
2-12 Boys 1 – WEO 1 14.00 uur /  WEO 2 – Boys 2  10.00 uur  (comp.) 
9-12 Froombosch 1 – Boys 1  14.00 uur  /  Boys 2 – Neptunia 4  10.00 uur  (comp)

16-12 (Inhaalprogramma)*winterstop*
23-12 Kerstkaarten3,4 - 12 Zaalvoetbaltoernooi Boys 1 (Eextahal Scheemda)
3 – 2 *start competitie* (inhaalprogramma)
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Onze 2e wedstrijd was zondag 23 sept.jl. 
uit tegen Kloosterburen 2. Volgens Harm 
viel de reis mee, via snelweg Groningen 
was het iets meer dan 1 uur. 

Volgens Jochem was het een vrij jonge 
ploeg,waar we kansloos met 5-2 van ver-
loren. Eén week later thuis tegen Ooster-
hoek 2 kwamen we vlot op 1-0 door Henk 
H. en denderden we vervolgens over onze 
tegenstander heen, waarbij vooral Egbert 
B. en Raymon S. in een productieve bui 
waren. Eindstand 8-4! Heerlijk, onze 1ste 
overwinning!
Weer 1 week later uit tegen Noordpool 2 in 
Uithuizen ging het ook lang niet slecht en 
wisten we een gelijkspel(3-3) uit het vuur te 
slepen. De zondag daarop(14 okt.) uit tegen 
Froombosch 2 liep het voor geen meter. 

De 1ste helft deden we nog aardig mee 
en kwamen wat ongelukkig&onbeholpen 
met 3-0 achter, begin 2e helft kwamen we 
nog terug tot 4-2, maar de laatste 20 min. 
vlogen er nog 4 in zodat we met maar liefst 
8-2 het schip in gingen. De week daarop 
moesten we thuis inhalen tegen Warffum 
3 wat een hoog Warffum 2 gehalte leek te 
hebben. Dankzij een prachtige goal van 
Lars en uitstekend keeperswerk van Dennis 
werd met 1-1 afgesloten. Zondag 28 okt. 
thuis tegen Farmsum 4 waren we kansloos. 
Na 0-2 bij rust verloren we met 1-3. Wél 
wederom een prachtige goal van ons. Dit 
keer was Christiaan Pit de schutter en 
aangezien dat niet zo heel vaak het geval is 
vermelden we dat dus speciaal maar even!
Dat was het voor dit moment. 7  
wedstrijden gespeeld 5 punten.

Het houdt natuurlijk niet over, maar het is 
lang niet zo dramatisch als vorig seizoen 
en ik ben er van overtuigd dat we de 
aankomende weken nog wel wat punten 
zullen pakken.

Bert Bijlsma

P.S. Het doet ons deugd dat onze trouwste 
supporter Frits de Jonge na een ziekbed 
toch  weer bij onze laatste thuiswedstrijd 
aanwezig was.  Da’s mooi!

*- Maarten Boven onze rook-keet heeft voorzien van een nieuwe laklaag
*- hij ook op donderdag bardiensten mee draait
*- deze mensen voor de club goud waard zijn- Geert Stevens “het Borg je” de graafwerkzaamheden rondom de rook-keet heeft georganiseerd 
*- er door bestuurlijk falen geen klus dag heeft plaatsgevonden
*- Chris Pit zijn rentree heeft gemaakt bij het eerste elftal
*- ook John van de Bos weer zijn wedstrijdjes in het eerste elftal speelt
*- ze beide acteren als of ze 20 jaar zijn
*- Bennie Veentjer op de ledenvergadering tot voorzitter verkozen is
*- hij ook al de titel na-zitter had

*- het eerste elftal in de nieuwe tenues van Schildersbedrijf Huizinga speelt

*- het tweede elftal na de winterstop in de nieuwe tenues van Bouwbedrijf Mulder gaat spelen
*- de doelgebieden er niet al te best bijliggen
*- waardoor er al menig thuiswedstrijd afgelast moest worden
*- er verscheidende spelers elkaars tassen mee naar huis nemen als ze uit de kantine komen
*- dit ook gebeurt als ze zelf niet eens een tas bij zich hadden
*- het nog erger is dat sommige spelers hun tas gewoon vergeten bij de kantine
*- het “barpersoneel” binnenkort in tenue achter de bar staat
*- dit gef inancierd kon worden uit de fooienpot
*- wij hier erg content mee zijn om op deze manier in onze v rijwilligers te kunnen investeren
*- Jochum Bodde het heeft gepresteerd om de lijnen er nog krommer op te zetten dan K ees Poort destijds
*- dit omdat de oude lijnen niet meer zichtbaar waren
*- er gewoon om gevoetbald werd, onder het motto “kin gebeur’n, aal kloar”
*- er sinds dit seizoen een krijtbord voor het raam staat waarop de verlotings prijzen staan vermeld
*- menig persoon niet weet wat ze moeten verwachten als er bij de 1ste prijs: KIP staat
*- wij onze v rijwilligers keihard nodig hebben om de club staande te kunnen houden
*- dit redelijk verloopt, echter het altijd beter kan
*- 23 december de jaarlijkse kaart en sjoel middag is

Van de wedstrijden  van het 1ste elftal staan er verslagen op onze website!

Het vervolg !

WIST U DAT?

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL

Kerstkaarten, sjoelen, pokeren
  Zondagmiddag 23 december 14.00u 

     Locatie: Clubhuis VV.Oldambtsterboys
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Eerste kerstdag om 16.30 is er weer de traditionele  
kerstviering in de kerk.

Thema : iedereen hoort erbij
Medewerking: saxofoonkwartet bestaande uit me-
dewerkers van muziekvereniging Prins Hendrik
Organist: Henk Cannegieter

Iedereen is van harte welkom.
Na aftrek van de kosten  gaat de collecte naar De Kleine Haven 
in Midwolda. De Kleine Haven is een kleinschalige zorginstel-
ling die kinderen, jong- en volwassenen en ouderen met een 
licht verstandelijke of licht psychische beperking, begeleiding 
biedt in een veilige omgeving. Dit alles gebeurt vanuit een 
christelijke achtergrond.
Hiermee willen wij een veilige haven bieden aan een ieder die 
dit nodig is.

 
Nieuwe ideeën
We gaan door met het organiseren van het kerstfeest in de 
kerk van Nieuw Scheemda. Toch zouden we graag wat nieuwe 
mensen erbij willen hebben om het te organiseren. Ook nieuwe 
ideeën zijn welkom. Moeten we het op een andere manier 
vieren?? Iedere suggestie is welkom.
Ideeën en opgave om mee te helpen kan bij Dirkje Haan, Ham-
rikkerweg 60  Nieuw Scheemda
Of per email dirkjehaan@hotmail.com
Ook zouden we graag zien dat er weer kinderen mee gingen 
doen.

Tot ziens op eerste kerstdag om 16.30 uur  
in de kerk van Nieuw Scheemda

Ook dit jaar hebben dorpsbelangen en de voetbalvereniging de 
inzameling van het oud papier voor onze dorpen weer voor hun 
rekening genomen. Tot op heden heeft dit al een mooie op-
brengst opgeleverd. 
Wel zijn er behoorlijke verschillen in de opbrengt qua prijs. 
Bracht het papier in februari 85,00 euro per ton op, was dit in 
augustus maar 40,00  euro per ton. 
Dit neemt niet weg dat er nu alweer sprake is van een succes-
jaar ten opzichte van voorgaande jaren. Tot en met oktober is er 
36.300 kg opgehaald voor een totaalbedrag van € 2253,40. Dit is 
al een mooie opbrengst, maar de maanden november en decem-
ber komen hier natuurlijk nog bij. In vergelijking met 2011 is de 
opbrengst iets minder. Toen was er tot en met oktober 36.400 kg 
voor € 2442,40 aan oud papier opgehaald. Echter, we verwachten 
dat we met november en december nog een goede opbrengst 
wordt gehaald.
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze opbrengst 
wordt hartelijk bedankt. 
Speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers, voor hun inzet om 
het papier op te halen. 

2012       
Januari   5240 kg  €  262,00  
Februari  2980 kg  €  253,30
Maart  4480 kg  €  380,80
April  2960 kg  €  244,20
Mei  3200 kg  €  224,00
Juni  4160 kg  €  249,00
Juli   3060 kg  €  183,60
Augustus 2600 kg  €  104,00
September 4020 kg  €  180,90
Oktober  3600 kg  €  172,00
  ---------- ------------
  36.300 kg € 2253,40

Kerstviering in het kerkje OUD PAPIER 
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Deze keer is het dus mijn beurt om in deze rubriek 
te schrijven, wat mij bezig houdt. Ik zal me eerst even 
voorstellen. Ik ben Geert Haan, getrouwd met Dirkje 
en we wonen aan de hamrikkerweg, maar dat weet 
iedereen in de beide dorpen natuurlijk, want er hangt 
een prachtig schilderij van ons twee-en naast onze 
voordeur van de in ons dorp wereldberoemde schilder 
Patrick Seitner. We hebben vier kinderen, maar die 
zijn al wat jaartjes de deur uit en sinds mei zijn wij de 
trotse opa en oma van onze klein-
dochter Janou. Ik mag nog iedere 
dag mijn werk doen bij Albert 
Heyn in Groningen en dat inmid-
dels bijna twee en veertig jaar. We 
wonen inmiddels negenentwintig 
jaar hier en het plan is om dat nog 
vele jaren te blijven doen. Nadat 
we het plan om een houten huis te 
bouwen tegenover het voetbalveld 
uit ons hoofd hadden gezet wegens 
de crisis op de huizenmarkt, heb-
ben we besloten om ons huis te 
verbouwen, zodat we hier nog vele 
jaren mogen  wonen. Het is wat ons 
betreft levensloopbestendig en dat is 
wat ons betreft prima gelukt. Bent 
U benieuwd naar het resultaat of 
nijschierig, kom gerust even binnen, 
de koffie staat klaar. De Ducati is mijn hobby en dan 
niet alleen het rijden, maar ook de techniek vind ik zeer 
interessant. Zo is er al heel wat technisch en opties aan 
deze motor veranderd. Het  bezoeken van  wegrace-
wedstrijden is een gevolg van deze hobby. Zo ben ik dus 
regelmatig te vinden in Assen bij nationale en interna-
tionale wedstrijden zoals de TT, Superbike en de Ducati 
clubrace. Ook de vakantie wordt regelmatig zo gepland, 
dat er wel een wedstrijd is om te bezoeken. Als bestem-
ming heeft Engeland dan toch wel mijn voorkeur, want 
het lijkt wel of iedereen daar met het racevirus is bes-
met. Kers op de taart is dan ook een vakantie naar Isle 
of Man. Reall Roadrace is het daar en dat heb ik mogen 
meemaken, want ziet U ons al langs de Hamrikkerweg 
zitten en de motoren scheuren met tweehonderdvi-
jftig kilometer per uur langs. Ze rijden daar letterlijk 
en figuurlijk de vouwen uit je broek. Natuurlijk is het 
levensgevaarlijk, maar het wordt daar geaccepteerd. In 
het dorp kan ik mijn energie kwijt bij de plaatselijke 
volleybalclub op maandagavond en op dinsdagavond 
natuurlijk bij onze toneelvereniging en eens per jaar het 
rondje oud papier en ik ben lid van de plaatselijke vis-
club “de Kwerelbeker”. toewens, zodat hij ons mag leren 
vanuit de Bijbel hoe wij als mensen in het leven behoren 

te staan. Bij deze taak hoort ook bezoekwerk en dat doe 
ik regelmatig op de Hoogeweg. Het zijn daar meest ou-
dere mensen en het is mooi om met deze mensen over 
geloofs- en levensvragen  te mogen praten. 
Ook hier in het kerkje mag ik voor, tijdens en na de 
activiteiten hand en spandiensten verrichten en ik vind 
het mooi, dat wij nog ieder jaar weer een kerstviering 
mogen organiseren. Even stilstaan bij de geboorte van 
het Kind in de kribbe. We zijn alweer een beetje bezig 

met de voorbereiding van dit jaar. Het is op 
eerste Kerstdag om half vijf in de middag en 
U bent natuurlijk van harte welkom.   
Dit is wat mij bezig houdt en ik hoop hier 
nog heel veel jaren samen met Dirkje in dit 
prachtige dorp te wonen en te genieten van 
de mensen om ons heen en ik dank ieder 
voor het brengen van oud ijzer en andere 
(edel)metalen. De kar staat er nog dus U 
kunt uw metalen nog steeds bij ons inleveren 
en mocht het nodig zijn, dan komen we het 
ophalen.
Het beroemde of beruchte stokje wil ik graag 
doorgeven aan Petra Kortlever.

- Trotse opa van Janou

Wat houdt u bezig?
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- PERSBERICHT - 

Blauwestad, 29-10-2012 

 

Huiskamers gezocht voor klassieke concerten  
 

BLAUWESTAD – Het Eem en Weem Festival is in Blauwestad op zoek naar huiskamerlocaties waar 
klassieke concerten kunnen plaatsvinden. De organisatie van het tweejaarlijk se festival wil volgend jaar 
een deel van het festival in Blauwestad laten plaatsvinden.  
 
Het projectbureau Blauwestad heeft de bewoners inmiddels een brief geschreven met de vraag of er 
interesse is in deelname. De concerten vinden volgend jaar plaats op zondag 25 augustus. Er moet plek 
zijn voor 30 tot 40 personen. De organisatie zorgt voor stoelen en ruimt na afloop alles netjes op. Voor 
meer informatie over het festival: www.eemenweem.nl.    

 

 

- EINDE PERSBERICHT – 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie over dit persbericht, kunt u contact opnemen met: 

 

Femke Starrenburg, communicatieadviseur van projectbureau Blauwestad 
telefoonnummer: 0597 - 47 10 10 / 06 - 2716 3442 
e-mail: f.starrenburg@blauwestad.nl 

Klaas Michiel Elema, Eem en Weem Festival 
telefoonnummer:  06 44107889 
e-mail: k.m.elema@gmail.com  

 

 

(H)EERLIJK ETEN IN ‘T WAAR
Sinds al weer een tijdje is  er een restaurant initiatief actief in ‘t Waar.  Elke vrijdag is 
Verse Aarde geopend. U kunt reserveren, aanschuiven aan de grote tafel. De gerechten 
zijn puur, seizoens- streekgericht, vegetarisch met af en toe de keuze voor een vis of 
een vlees gerecht. Nu kunt u het diner combineren met een bezichtiging van Gallerie 
Waarkunst en de Beeldentuin: Een prachtig landgoed van 4 hectare waar u heerlijk 
kunt wandelen en kan genieten van de imposante beelden en de pracht van de natuur 
waar de beelden in versmolten lijken. De prijzen zijn vanaf juli 11,00 euro voor een 3 
gangen menu.

Huiskamers gezocht voor klassieke concerten
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Op zaterdag 20 oktober 2012 stond het Oldambt 
centraal tijdens de jaarlijkse Molenvriendendag. 
Het programma  speelde zich af rond de 150-jarige 
Westerse molen in Nieuw-Scheemda en het kerkje 
van Nieuw-Scheemda.

Op een prachtige herfstdag verzamelden molen-
vrienden zich op het terrein van fruitbedrijf 
Bosschaart in Noordbroek. In de schuur van het bedrijf 
was koffie met appelgebak verkrijgbaar. Ook was hier 
een informatiestand van het Groninger Molenhuis/
Molenarchief met molenboeken en –folders en waren 
er historische foto’s van Nieuw Scheemda, Noordbroek 
en de Westerse molen te zien. Dollard Radio was aan-
wezig om van 10:00 tot 11:00 uur verslag te doen van 
het eerste deel van het programma. Directeur Roeli 
Broekhuis van het Molenhuis sprak een woord van 
welkom. Daarna begaven de meest aanwezigen zich 
op weg naar de Westerse molen. Vanaf het terrein 
van Bosschaart was het ongeveer een minuut of tien 
wandelen naar de molen, die uitnodigend draaide. Er 
was genoeg wind om de kleine vijzel in het werk te 
zetten. Na 1 uur draaien had de molen zoveel water 
uitgemalen dat het polderpeil 5 cm was gedaald. Mole-
naar Wim van Rheen was present om de gasten 
welkom te heten en hen meer over de molen te vertel-
len. Rond 12:00 uur kon men zich per kar laten 
vervoeren naar de kerk van NieuwScheemda. Deze 
kerk uit 1661 was één van de eerste kerken in Neder-
land die speciaal voor de protestantse eredienst 
werd gebouwd. Hier waren koffie of thee en een kade-
tje verkrijgbaar en was door fotograaf en onlangs gesla-
agde molenaar Jan Danes een kleine foto-expositie 
ingericht over de Westerse molen.

De heer Jan Pieter Koers, kenner van het Oldambt, hield ver-
volgens aan de hand van een 
powerpoint presentatie een boeiende lezing over het ontstaan 
van het gebied.  Rond 14:30 
uur stond de trekker met kar weer gereed om de mensen terug 
te brengen naar Bosschaart. 
Het Molenhuis kan terugzien op een geslaagde dag.

Molenvriendendag 2012 
in het Oldambt

Jan Danes - fotograaf
Kolham (Groningen)
http://dejee.nl/blog/
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Nieuw Scheemda 25 november 2012 - 
Peuterspeelmoment in het MFC. 
Weer nieuwe kinderen hebben zich afgelopen 
maanden toegevoegd bij het peuterspelen op de laatste 
zondagochtend van de maand in het MFC gebouw.  
Afgelopen weekend hebben we de gymzaal ingewijd. 
Super leuk om te zien hoe iedereen zich vermaakte.

Volgende maand, 30 december, zullen we een 

uitje hebben buiten Nieuw-Scheemda en ‘t Waar. 
We verzamelen om 9:30 bij het MFC. Om 9:45 ver-
trekken we.

De data voor de komende maanden zijn:

- 30 december
- 27 januari 
- 24 februari.

Alle kinderen van 1 tot en met 4 jaar zijn samen met 
hun ouder(s)/ begeleider(s) van harte welkom om mee 
te spelen.

Mocht je meer informatie willen, kun je contact 
opnemen met Natasja Dijkshoorn;  
natasja791@hotmail.com of 0626308936.

De allerkleinsten uit onze 
dorpen hebben samen pret
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Dit jaar zal, net als voorgaande jaren, de jeugd op Oudejaarsdag weer carbid schieten. 
Omstreeks middernacht wordt daarna aan de Pastorieweg het vreugdevuur weer ontstoken.

Voor het vreugdevuur kan uitsluitend schoon hout en organisch materiaal worden aangeleverd. Dit dient 
Oudejaarsdag voor 11.00 uur aan de weg te worden gezet.  Tussen 11.00 en 14.00 uur wordt het materiaal 
ingezameld. Indien u veel materiaal heeft dan wordt u verzocht dit zelf tussen 11.00 en 14.00 uur langs te 
brengen bij de locatie aan de Pastorieweg.

Tot slot nog een vriendelijk verzoek: 
De jeugd doet haar uiterste best om alles zo veilig en soepel mogelijk te laten verlopen. Het is voor mensen (dus 
ook kinderen) die niet direct betrokken zijn bij de organisatie van het vreugdevuur niet toegestaan om plaats te ne-
men op de wagen waarop alle materiaal wordt verzameld. 

Actie Nederland Schoon:
Ook komend jaar worden er landelijk activiteiten georganiseerd 
om de omgeving op te ruimen. Vrijwilligers van bedrijven, 
scholen, sportclubs, buurtverenigingen in heel Nederland gaan 
samen aan de slag om Nederland een stukje schoner te mak-
en. Samen opruimen van zwerfafval, ook al is dit van een ander, 
geeft een positief gevoel. Deze landelijke Opschoondag wordt 
volgend jaar gehouden op: zaterdag 9 maart 2013!

Nieuw Scheemda – ’t Waar schoon:
Daar sluiten we graag bij aan! Net als afgelopen jaar organise-
ren we een ochtend om het zwerfafval en rommel in en om ons 
dorp op te ruimen. We hebben de vorige keer enorm veel afval 
opgehaald. Het was een productieve morgen maar ook gezellig 
met koffie en koek en soep met broodjes. Dat doen we in 2013 
weer. Kom helpen en noteer de datum 9 maart alvast in uw 
agenda! - De wandelpadencommissie

OUD EN NIEUW

Wist je dat?
Jaarlijks belanden er in ons land 50 miljoen blikjes en 
flesjes in de leefomgeving

De Vrouwen van Nu gaan 19 december een geweldig  
Sinterklaasfeest gaat vieren in ’t Schoevertje
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Schema oud 
papier 2013


