
jaargang 3 - uitgave 18 maart 2013

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar het lijkt nu ook 
concreet te worden.  De Stichting Openbaar Onderwijs 
Oost Groningen heeft onlangs bij het college van  
burgemeester en wethouders van Oldambt een verzoek 
ingediend om de Meester Sportelschool te sluiten.  

Het college zal dit verzoek (naar verwachting in april 2013) 
voorleggen aan de gemeenteraad, die beslist over de sluiting.  
Hoewel we de sluiting als bestuur van dorpsbelangen enorm 
betreuren zien we de sluiting als onvermijdelijk.  

Als de gemeenteraad instemt met de sluiting betekent dit dat 
per 1 augustus a.s. de school leeg zal komen te staan.  Om 
leegstand (en de gevolgen daarvan) te voorkomen denken we 
na over een bestemming voor het schoolgebouw. Dit doen we 
graag samen met u!

Graag vernemen we van u welke ideeën u heeft voor de 
invulling van het schoolgebouw.  We willen in eerste instantie 
alle ideeën, suggesties en wensen inventariseren.  
Na de inventarisatie gaan we samen met de gemeente kijken 
in hoeverre de door u ingediende ideeën realiseerbaar zijn.  
Dan wordt bekeken welke praktische en of financiële be-
perkingen er eventueel zijn qua uitvoerbaarheid.

Met andere woorden: 
“ Laat ons weten welke invulling u graag 

zou zien van het schoolgebouw! “  
 

Heeft u ideeën, wensen, suggesties?  
Mail uiterlijk 15 maart a.s. Harm Eerkens:  

harm.eerkens@kpnplanet.nl. Indien u niet over e-mail 
beschikt dan kunt u ideeën telefonisch doorgeven aan Harm 

Eerkens  tel.nr.  0598- 446255. 

Namens bestuur vereniging dorpsbelangen -  Antjo Welp

Voor u ligt een extra editie van onze dorpskrant 
Nieuwswaar. In het kader van alle ontwikkelingen 
rondom dorpshuis ‘ t Schoevertje en de Meester 
Sportelschool heeft Vereniging Dorpsbelangen 
besloten u middels dit themanummer ‘Leefbaar-
heid’  op de hoogte te brengen van de laatste stand 
van zaken.

Dit themanummer heeft niet alleen een informa-
tief karakter. Ook wordt er een beroep gedaan op 
ons als dorpsbewoners om mee te denken over de 
invulling van nieuwe situatie in onze dorpen. 

Tijdens het maken van deze krant komen er  
bewonersinitiatieven binnen die in de aankomende 
krant geïntroduceerd zullen worden. 

Vanuit de acitviteitencommissie komen leuke 
ideeën over bijvoorbeeld Koningdag. De voetbalve-
reninging Oldamsterboys is zeer actief. Kortom;  

‘leven is er zeker in Nieuw Scheemda en ‘t Waar’. 

  
- De redactie

Kopij aanleveren: voor 15 maart 2013 
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, 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. Stuur een mail met uw adresgegevens naar:  
 dorpskrant@t-waar.nl of dorpskrant@nieuw-scheemda.nl 

VAN DE REDACTIE

COLOFON

DENKT U MEE ?
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Sinds 1 januari jl. is ons dorpshuis ’t Schoevertje  
gesloten. Voor de meeste activiteiten, die er 
plaatsvonden is een (tijdelijke) oplossing gevonden.  
 
We zijn echter de mogelijkheden voor een structurele op-
lossing aan het onderzoeken.  Hiervoor willen we in eerste 
instantie inventariseren voor welke activiteiten u gebruik 
zou willen maken van een dorpshuis of  
multifunctioneel centrum. 

Graag zouden we vernemen  voor welke activiteiten een 
dorpshuis zou willen gebruiken. Dit kunnen bestaande ac-
tiviteiten zijn, zoals kaarten of volleybal. Het kan ook zijn 
dat u ideeën heeft voor activiteiten, die op dit moment 
niet in onze dorpen plaatsvinden, maar waarvan u het leuk 
zou vinden als deze in een dorpshuis of multifunctioneel 
centrum zouden plaatsvinden.

Heeft u een idee, wens of suggestie voor een activiteit in 
onze dorpen? Laat het ons weten!

In december heeft de bibliobus voor de laatste keer Nieuw 
Scheemda bezocht. De gemeente Oldambt bezuinigt op 
de subsidie voor de bibliotheekvoorziening in Oldambt. 
Dat heeft ertoe geleid dat de bibliobus Oldambt per 1 
januari 2013 is opgeheven. 

Kinderen, ouders en leerkrachten zijn van harte welkom 
in een van de bibliotheken in de gemeente Oldambt. De 
bibliotheekpas blijft gewoon geldig en materialen die 
zijn geleend in de bibliobus kunnen na 1 januari worden 
ingeleverd in de bibliotheek in Winschoten of in een 
andere bibliotheek in de buurt. Met de bibliotheekpas kunt 
u en kunnen de kinderen overigens in alle bibliotheken in 
provincie en stad Groningen lenen en inleveren. Op www.
mijneigenbibliotheek.nl kunt u informatie vinden over alle 
bibliotheken en bibliobussen in de provincie Groningen.
Omdat het belangrijk is dat kinderen veel lezen en veel met 
boeken in aanraking komen, zorgt de bibliotheek ook voor 
een mooie en actuele collectie kinderboeken op school.

Boek-aan-huisservice
Voor ouderen en minder mobiele leners is er de boek-aan-
huisservice. Leest u graag en bent u niet meer in staat om 
zelf naar een bibliotheek te komen? De bibliotheek kan 
in samenwerking met de Stichting Welzijn regelen dat er 
iemand bij u langs komt om de boeken te ruilen. Als u van 
deze service gebruik wilt maken, dan kunt u contact opne-
men met de bibliotheek Winschoten,  
telefoon 0597 413064.

De uitkomsten van de inventarisatie worden gepresenteerd 
in een bijeenkomst op 22 maart a.s. (aansluitend aan de 
ledenvergadering van dorpsbelangen). In deze bijeenkomst 
is de gelegenheid om de ideeën te bespreken en met elkaar 
van gedachten te wisselen over de mogelijkheden om 
zoveel mogelijk activiteiten te organiseren en onderdak te 
bieden.
Na de inventarisatie en bespreking zullen we als bestuur in 
overleg met de gemeente kijken naar wat de mogelijkheden 
zijn om de activiteiten binnen onze dorpen te laten plaats-
vinden.

U kunt uw wensen, ideeën en suggesties tot 15 maart a.s. 
per mail doorgeven aan Harm Eerkens :  
 
harm.eerkens@kpnplanet.nl. Indien u niet over  e-mail 
beschikt dan kunt u ideeën telefonisch doorgeven bij  
Harm Eerkens tel.nr.  0598- 446255.

Inventarisatie activiteiten 

Welkom bij bibliotheek  
en boek-aan-huisservice
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Onderstaand de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen. Leden krijgen, zoals  
gebruikelijk, alle (bijbehorende) stukken thuisbezorgd. Nog geen lid? Kan eenvoudig door een mail of telefoontje 
naar de secretaris:

harm.eerkens@kpnplanet.nl of tel. 0598-446255.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op: Vrijdag 22 maart 2013 in de kan-
tine van de voetbalvereniging. Tijdsduur van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Vereniging
Dorpsbelangen
Nieuw-Scheemda
en ’t Waar

ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERENIGING DORPSBELANGEN

NIEUW SCHEEMDA EN ‘t WAAR
K a m e r  v a n  K o o p h a n d e l :  0 2 0 7 3 8 5 4
www.nieuw-scheemda.nl & www.t-waar.nl

De agenda voor deze vergadering is als volgt:
1.  Opening en welkom
2.  Notulen ledenvergadering 2012
3.  Jaarverslag secretaris
4.  Financieel Verslag
5.  Verslag Kascontrolecommissie
6.  Verkiezing Kascontrolecommissie
7.  Verkiezing Bestuur 

Reglementair aftredend zijn: 
- Mirjam Eelssema, Harm Eerkens en Hendrik Eerkens. 
De aftredende bestuursleden stellen hun functies beschikbaar.
Aangezien secretaris en penningmeester aftredend zijn, dienen kandidaten bereid te zijn om een van deze functies 
voor langere tijd te vervullen. Kandidaten dienen zich vóór 18 maart op te geven bij de secretaris; 
Harm Eerkens; Hamrikkerweg 53, Nieuw Scheemda via mail of telefoon:
harm.eerkens@kpnplanet.nl  of  0598-446255.
Mochten er geen kandidaten zijn voor deze functies dan stellen de aftredende bestuursleden zich herkiesbaar.

8.   Wandelpadencommissie; stand van zaken.
9.   Rondvraag

Na de reguliere ledenvergadering: bijeenkomst over 
school en dorpshuis. 

Na de reguliere ledenvergadering hebben we met alle in-
woners een discussie over de mogelijkheden van school en 
dorpshuis. De basisschool zal zeer waarschijnlijk worden 
gesloten, wat zijn de ideeën over invulling van dit gebouw. 
Op moment van dit  
schrijven is café/dorpshuis ’t Schoevertje dicht. 
Als dit blijvend is, hoe en waar gaan we dan de  
dorpshuisfunctie invullen? 

Vanuit het College van B&W is hierbij ook  
wethouder Dhr. B. Boon aanwezig.

BESLIS MEE 

OVER UW
DORP
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Wij zouden graag willen dat komende zomer het 
enige, echte kinderkamp voor kinderen van onze 
dorpen Nieuw-Scheemda en ‘t Waar weer doorgaat.

Dit lukt niet zonder jouw hulp!

Van 22 t/m 26 juli verandert het oefenveld achter 
het MFC voor vijf dagen in een kampterrein met als 

thema; 
“Voel je goed”.

Lijkt je het leuk om samen met ons en de kinderen een 
heerlijke, altijd zonnige, week te beleven? Geef je dan 
op! Ook de jeugd vanaf 16 jaar is zeer welkom om mee 
te draaien.

Voor meer informatie of opgave, bel of mail

Natasja Dijkshoorn | Telefoon: 06-26308936 of mail: 
natasja791@hotmail.com  

Vincent Klappe | Telefoon:  06-57363813 of mail: 
meesTsport@kpnmail.nl

G E V R A A G D  
VRIJWILLIGERS 
K I N D E R K A M P

ACTIE - ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE

Lam & Rijst kluiven voor de hond 1 voor € 
0,45 bij aankoop van 10 stuks  

2 kluiven Gratis!

10 kg Catmix voor € 18,25

Onkruidkiller 800 ml - € 19,95

Potgrond 40 ltr voor € 2,95
4 zakken voor € 11,00

Tevens verkrijgbaar:  
Tuinaarde – NPK – Kalk – Koemestkorrels


