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Op vrijdag 22 maart was er na de 
reguliere Algemene Ledenvergader-
ing de discussie over hoe nu verder 
met school en dorpshuis. Met 45 
aanwezigen hadden we een prima 
gevulde voetbalkantine voor het 
doornemen van de aangedragen 
ideeën. Hierbij was ook wethouder 
Bard Boon van de gemeente Old-
ambt aanwezig.  Voor de invulling 
van de school waren door 4 (groepen 
van) personen ideeën aangedragen, 
soms met 1 invulling en andere met 
diverse mogelijkheden. Ingediend 
waren ideeën als creatief centrum, 
kinderopvang, jeugdsoos, “tafeltje 
dekje”, ontmoetingsplek, kleine su-
permarkt, etc., etc. Met de  
wethouder werden de ingediende 
ideeën doorgenomen. Belangrijk 
punt bij afweging hetgeen wel of 
niet kan, is het feit dat er een goede 
exploitatie mogelijk moet zijn. De 
kosten van de school moeten wel 
volledig worden gedekt door de op-
brengsten.  Lees verder op pag. 2

Van de redactie
Deze keer valt de krant iets later in de bus dan u van ons bent 
gewend. Dit heeft niets te maken met de plotseling invallende 
lente, maar alles met de perikelen rond de (nieuwe) bestem-
ming voor onze school en multi functioneel centrum. Hiero-
ver hebben we kort geleden een dorpsvergadering gehad in de 
voetbalkantine. In deze krant vindt u hierover meer informa-
tie. Op dezelfde ledenvergadering kwam aan de orde dat het 
vreemd wordt gevonden dat niet bij alle teksten in deze krant 
de naam van de schrijver staat. We hebben afgesproken dat 
we daar in het vervolg beter op gaan letten. Als er geen naam 
onderstaat, dan heeft iemand van de redactie het geschre-
ven. Geniet van de lente en denk eraan dat de kopij voor het 
zomernummer uiterlijk 15 mei in ons bezit moet zijn.
- De redactie

Kopij aanleveren: voor 15 mei 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: Marjan Jutting, Aletta Buiskool, Mirjam Eelssema en  
Patrick Seitner

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 

COLOFON >

Nu van ideeën naar uitvoering
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Voor de verkoopprijs van de school geldt dat normalit-
er de boekwaarde dient te worden opgebracht. Een 
lagere of symbolische prijs is eventueel mogelijk als er 
een nuttige en exploitabele voorziening kan worden 
gerealiseerd en hiervoor is dan instemming nodig van 
de gemeenteraad.
Voor een serie ideeën geldt dat hiervoor in de omgev-
ing al voldoende voorzieningen zijn, zoals kinderop-
vang en dagbesteding. Verschuiving van dergelijke 
activiteiten ligt moeilijk omdat kinderen/personen al 
naar een bepaalde plek gaan en daar ook investeringen 
zijn gepleegd. Voor andere zaken geldt dat particulier 
initiatief nodig is zoals voor “tafeltje dekje” en een 
kleine supermarkt. Aangezien ook in andere plaatsen 
dergelijke voorzieningen verdwijnen, ligt het voor de 
hand dat dit een onmogelijke opgave wordt.
Verder geldt in het algemeen dat er flink wordt gekort 
op het beschikbare geld voor gemeente, zorg, etc. 
Vanuit de (semi)overheid dan er daarom geen geld 
beschikbaar voor iets extra’s.
Voor een jeugdsoos geldt dat het bijna nooit continue 
goed verloopt, meestal gaat het slechts enkele jaren 
goed. In de gemeente Oldambt is er bijna geen enkele 
jeugdsoos meer aanwezig.
Maar gezien de huidige behoefte hieraan bij de jeugd 
zal er wel worden gekeken of er een plek voor hen 
kan worden gecreëerd. Waarschijnlijk maakte het idee 
“Creatief Centrum Oldambt” de meeste kans van 
slagen op een gezonde exploitatie. 

Er wordt nu een werkgroep gevormd die nu concreet 
aan de slag gaat voor invulling van de leegkomende 
school. Iedereen die hieraan een actieve bijdrage wil 
leveren, s.v.p. contact opnemen met  
 
Natasja Dijkshoorn; mail: natasja791@hotmail.com of 
telefoon: 06 26 30 89 36
Er ander openstaand punt is het gemis van een dorp-
shuis, nu ’t Schoevertje is gesloten. Gezien dat de 
school wegvalt als belangrijke gebruiker van het MFC, 
ligt het voor de hand dat we hier iets gaan realiseren 
zodat de MFC-functie wordt versterkt. Voortrek-
kersrol hiervoor is het bestuur van de beheersstichting 
van het MFC. 

Maar ook hiervoor geldt dat alle hulp welkom is. Dus 
iedereen die ideeën heeft op dit gebied en actief mee 
wil helpen, s.v.p. contact opnemen met  
 
Harm Eerkens; mail: harm.eerkens@kpnplanet.nl of 
telefoon: 0598-446255.

Vervolg - 
Nu van ideeën naar uitvoering 

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.

Wij zijn van 

22 april t/m 
29 april 
gesloten
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Aanstaande 30 april is het een speciale koninginnedag.
Niet alleen wordt de nieuwe koning gehuldigd. Maar 
ook is er voor het eerst een vrijmarkt in de dorpen Nieuw 
Scheemda - ‘ t Waar. 

Iedereen is welkom om met zijn of haar vrijmarktspullen te 
verkopen. Leg je kleedje neer en verkoop je spulletjes.
Jong en oud zijn welkom. 

Ook dit jaar wil de vereniging Dorpsbelangen stilstaan 
bij de dodenherdenking van 4 mei.

Wilt u daarbij aanwezig zijn, dan wordt u om 19.20 uur 
bij parkeerplaats/loods Waarschip verwacht. Om ongeveer 
19.35 uur zullen we  gezamenlijk naar het monument 
lopen. Aangekomen bij het monument zal Antjo Welp, 
voorzitter van de vereniging Dorpsbelangen, de aanwezige 
mensen welkom heten. Daarna geeft hij het woord aan de 
heer B. Boon, wethouder van de gemeente Oldambt. Om 
20.00 zal er 2 minuten stilte in acht worden genomen. Het 
muziekensemble van de fam. Baar zal vervolgens  de Last 
Post en het Wilhelmus ten gehore brengen. Na afloop is 
het mogelijk om samen een kopje koffie te drinken in de 
Leeuwenborg. U bent van harte welkom.

VRIJMARKT NIEUW SCHEEMDA

30 APRIL 2013 - KONINGSDAG
WAAR: SCHOOLPLEIN 
TIJD: 10:00u tot 15:00u

4 mei Herdenking Nieuw 
Scheemda / ‘t Waar

VERKOOP JE SPULLEN IN ONZE EIGEN DORPEN

MET SPRINGKUSSEN!

KINDERKAMP IS AANWEZIG MET
VERKOOPKRAAM 
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Zoals iedereen heeft vernomen is het 
weer in 2013 nog niet al te best gewe-
est. Dit heeft ook grote invloed op de 
competitiewedstrijden gehad. Op moment 
van schrijven heeft het eerste elftal na de 
winterstop pas twee wedstrijden gespeeld, 
en het tweede elftal slechts 1 wedstrijd.  
Dit resulteert in doordeweekse inhaal-
wedstrijden.  Verdere clubzaken lopen wel 
gewoon door, zo hebben we de NL doet 
schoonmaakdag gehad op het sportpark, 
wat ook dit jaar weer een succes was en is 
er een (frituur)vet inzamelpunt geplaatst 
bij de kantine om zo nog wat extra op-
brengsten voor de club te kunnen gener-
eren.  Een ander initiatief van een aantal 
veteranen (45+) is het meevoetballen in 
een 7 tegen 7 competitie, die gehouden 
wordt op de donderdag avond. Rest ons 
te melden dat wij altijd open staan voor 
nieuwe voetballers en oudgedienden en we 
deze ook zeker nodig hebben binnen de 
club. Dus wil je prestatiegericht voetballen 
of voor de gezelligheid, het kan allemaal.

Het Bestuur,

V.V. Oldambtster Boys

Inleverpunt Frituurvet en Frituurolie, lever uw frituurvet en frituurolie in!!!

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL

Gebruik Kantine:

NL-Doet 16 maart j.l.:

Er zijn  blijkbaar nog enkele onduidelijkheden omtrent de invulling 
van de kantine van Oldambtster Boys. Middels dit bericht hopen wij 
hier duidelijkheid over te scheppen.

Tijdens trainingen (dinsdag/donderdag) en wedstrijden (zondag) is de 
kantine open voor iedereen. Tijdens evenementen als de nieuwjaarsre-
ceptie, seizoensafsluiting, jaarvergadering, etc. is de kantine open voor 
leden, donateurs en vrijwilligers. (dit zal door het bestuur worden 
gecommuniceerd) Vrijdags om de week wordt er in de kantine gekaart 
en gesjoeld, dit is een besloten club en dus alleen te bezoeken mits 
afgestemd met de kaart of sjoel vereniging. Daarnaast wordt de kantine 
gebruikt voor diverse vergadering van verschillende verenigingen, 
partijen en commissies. 

De jaarlijkse schoonmaak en klusdag op het sportpark en in de kantine 
was weer een groot succes, zo’n 20 vrijwilligers hebben meegeholpen. 
s’Middags een broodmaaltijd met boontjesoep verzorgt door Trijnie Boven 
en tegen de avond gezellig met mekoar een biertje of borreltje drinken 
in de kantine. Mooi dat zoiets nog op touw gezet kan worden. Iedereen 
bedankt voor de werkzaamheden maar ook vooral voor de leuke dag.

Gebruikt frituurvet en frituurolie is prima te recyclen, maar komt helaas nog vaak in de grijze bak of het riool te-
recht. In beide gevallen kost het de gemeenschap geld en dat is zonde tegenwoordig kan men van deze vetten en oliën 
biodiesel maken. Er worden speciale inzamelpunten opgezet waar mensen hun oude frituurvet en frituurolie kunnen 
inleveren. Hiervoor krijgen de verenigingen een 
kleine vergoeding, en het draagt bij aan een beter 
milieu. Ook Voetbalvereniging Oldambtster Boys 
is nu inzamelpunt. Vanaf heden kan iedereen 
hun vet en olie inleveren bij de kantine. En doe 
dit vooral, het komt u en de vereniging zeker ten 
goede.

Waar:  
Kantine voetbalvereniging Oldambtster Boys
Wanneer:  
Iedere donderdag avond (trainingsavond) vanaf 
19.00uur.
Wat: Frituurvet en Frituurolie
Hoe: Aanleveren in gesloten emmer, fles, bak, etc.

Programma en uitslagen
3-3 DWZ 1 - Boys 1  (0-2)  /  Boys 2 – Froombosch 3  (4-5 ) 
10-3 MOVV 1 -  Boys 1  (afgelast)  /  Boys 2 – Kloosterburen 2  (afgelast)
17-3 Boys 1 – Nieuweschans 1  (0-1)  /  Oosterhoek 2 - Boys 2  (afgelast)
24-3 Boys 1 – DWZ 1  14.00 uur  (afgelast)
31-3 Boys 1 - Woltersum 1  14.00 uur  /  Farmsum 4  - Boys 2 –10.00 uur  (comp.)
D.d.  4-4  Boys 1 – WEO 1  18.30uur (comp.)
7-4 Scheemda 1 -  Boys 1  14.00 uur  /  Boys 2 - Forward 11   10.00 uur  (comp.)
D.d.  11-4  Boys 1 – Thos 1  18.30uur (comp.)
14-4 Drieborg 1 – Boys 1  14.00 uur  /  Boys 2 – Noorpool 2  10.00 uur (comp.)
21-4 Boys 1 – PJC 1  14.00 uur  /  Boys 2 – WEO 2  10.00 uur (comp.)
28-4 MOVV 1 – Boys 1  14.30 uur  /  Warffum 3 – Boys 2  10.00 uur  (comp.)
5-5 Boys 1 – Oosterhoek 1  14.00 uur  /  WEO 2 – Boys 2  10.00 uur (comp.)
12-5 Thos 1 – Boys 1  14.30 uur  /  Boys 2 – Oosterhoek 2  10.00 uur (comp.)
19-5 Woltersum 2 – Boys 2  10.00 uur (comp.)
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De vaste lezer van deze rubriek heeft nog 2 
korte verslagen tegoed.
Zondag 3 feb. konden we thuis de wei in 
tegen Neptunia 4. Tot de rust ging het 
redelijk, waren we nauwelijks minder dan 
deze kampioen kandidaat en kwamen iet-
wat ongelukkig op 0-1. Na de thee konden 
we het allemaal niet meer bijbenen en 
verloren met 0-4.    Precies 1 maand later(3 
maart) wederom thuis tegen Froombosch 3 
kwamen we tot onze eigen verbazing vlot 
met 2-0 voor en evenzo vlot met 2-3 achter! 
Met die stand gingen we rusten. In de 2e 
helft kwamen we nog even vervaarlijk terug 
van 2-5 naar 4-5,maar moesten uiteindelijk 
de punten aan Froombosch laten 4-6.
Daarna werd het weer winters en is het 
wachten op de volgende wedstrijd .
Vanuit ons elftal gaat er ook een team 

meedoen aan een soort ‘ 45+ ‘  competitie 
met o.a. Appingedam,WEO,Siddeburen 
en Oosterhoek.  Met 7 tegen 7, op een half 
veld, 2 x 35 min., op kleinere doelen en op 
donderdagavond rond half 8.  Old.Boys 7  
speelt ‘thuis’ tegen Siddeburen op 4 april, 
tegen Appingedam 2 op 2 mei en tegen 
Appingedam 1 op 16 mei. 
Ik verwacht dat onze selectie voor spektakel 
gaat zorgen en voor jullie/U is dit natuurlijk 
een uitgelezen kans onze veteranen aan het 
werk te zien, dus kom dan naar ons fraaie 
sportpark en support Old.Boys 7 !

Bert Bijlsma

- De doelgebieden grondig bewerkt zijn - Wij hopelijk geen eenden meer in het doelgebied zien - De opruimdag/schoonmaakdag een groot succes was
- Oldambtster Boys trots kan zijn op de v rijwilligers - Antjo Welp de gehaktballen een dag van te voren al op het vuur zet
- Er bij de kantine frituurvet ingeleverd kan worden - Het eerste elftal zijn tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen heeft
- Chris Pit  ook weer meespeelde alsof hij 18 was - De actie wordt lid of donateur voor dit seizoen hebben afgerond
- Er naast pokeren ook aan Mexico gedaan wordt in de kantine - Dit natuurlijk niet om geld gaat
- Joop Leeuwis altijd zijn f iets meeneemt in de auto, onder het motto “je weet hier maar nooit”

OLDAMBTSTER BOYS 2
Door die rare winter is er van voetballen nog niet veel terecht gekomen.

WIST U DAT?

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL

VRAAG VAN DE MAAND!
 Iedereen kent natuurlijk de 
betekenis van de letters bij: 

P.S.V.(Philips Sport Vereninging) , 
VVV(Voetbal Vereniging Venlo), 

DOS (Door Oefening Sterk), 
MVV(Maastrichtse Voetbal Ve-

reniging,  NOAD (Nooit Opgeven 
Altijd Doorgaan) en OVO (Onder 

Vrienden Opgericht)  
Maar wat is de betekenis van:  

V.V. MJB EFB  ??

Stuur de oplossing naar de  
Redactie van deze NieuwSwaar .

Onder de goeie inzenders verloten 
we een leuke prijs .

Frans de Munck   
(geb.Goes 20 aug.1922,overleden in Arnhem 
op 24 dec.2010) was een ‘legendarische’  keeper 
en dankte zijn bijnaam aan zijn pikzwarte 
haardos,zijn altijd zwarte keepersoutfit én 
katachtige reflexen !

Oplossing van de vorige uitgave:  De Zwarte Panter .
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Nieuws van de 
Wandelpadencommissie

Zondag 21 april concert  
Las Niñas y Compadres  
in kerkje Nieuw Scheemda 

Las Niñas y Compadres  
in kerkje Nieuw Scheemda 

We starten weer met het wandelen via de ommetjes 
in en om het dorp.

Verzamelen : Bij de kerk telkens op maandagavond
We beginnen op maandag 8 april

Gewijzigde aanvangstijd : 19.30 uur

Duur van de wandeling : +/- 1 tot 1½ uur

Iedereen is welkom!!! Honden aan de lijn.

De culturele commissie van Nieuw Scheemda nodigt u 
graag uit voor het laatste concert van dit seizoen in ons 
kerkje: Las Niñas y Compadres. Dit salonorkest speelt 
muziek uit operettes en musicals, maar ook voor Jid-
dische muziek, een Weense wals en evergreens bent u bij 
dit orkest aan het juiste adres. Ooit begonnen met alleen 
leerlingen en oudleerlingen van violiste Ali Wierth, is 
het ensemble inmiddels uitgebreid met een pianiste, 
bassiste, celli, en een paar blazers. Hermien Cats is de 
vaste vocaliste. Sinds enkele jaren staat Las Niñas y 
Compadres onder leiding van dirigent George van der 
Kam. Het optreden wordt begeleid door presentator 
Henri Wierth, die op ludieke wijze iets vertelt over het 
ensemble en de te spelen muziek. Zelfs het Gronings 
wordt niet vergeten.
 
Zet daarnaast de prachtige akoestiek van het kerkje, dan 
weet u wel dat deze middag een spetterend slotakkoord 
wordt van dit seizoen. Mis het dus niet!

Adres: Hamrikkerweg 27 9943 PA Nieuw Scheemda
Informatie en reserveren: Ankie Grooten  
tel:0598-446398/ank.grooten@planet.nl

Dirkje Haan tel: 0598-446497/dirkjehaan@hotmail.com
Entree: Vrije gift
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Ik was een meisje van vier jaar toen de oorlog uitbrak. 
Mijn ouders hadden een bakkerij en een kruidenierswinkel. 
Ik kan mij nog goed herinneren dat de dagelijkse leven-
smiddelen heel schaars waren. Je moest overal bonnen 
voor inleveren, deze bonnen kreeg iedere inwoner van de 
gemeente. Mijn vader bakte in zijn bakkerij alleen bru-
inbrood (kuch genaamd) en een enkele keer witbrood. De 
arbeiders die bij de boer werkten kregen soms tarwe mee 
dat werd gemalen en gezeefd voor het 
witbrood. ’s Avonds werd de deur op 
slot gedaan, de ramen geblindeerd, er 
mocht geen licht doorheen schijnen. 
Mijn vader en oom gingen zelf met 
een molentje oliedraaien uit koolzaad. 
Daar werden zonnekoeken van gebak-
ken en de olie werd gebruikt voor 
andere etenswaren. 
Er was bij ons achter het huis een 
parachutist op het land van boer 
Sebens naar beneden geschoten. Van 
het stof van de parachute heeft mijn 
vader een zeef gemaakt. 
Op een morgen kwamen er drie 
NSB’ers met geweren op de schoud-
ers bij ons, ze moesten de fietsbanden 
invorderen. Wij kregen surrogaatbanden van een soort 
rubber terug, die banden waren zo hard dat je hobbelde 
over de straat.

De Duitsers schoten twee keer een boerderij in brand, één 
in Wagenborgen en één op Scheemderzwaag. Op een zater-
dagavond tegen zes uur kwam er een rij tanks met Cana-
dezen en Polen bij ons door de straat. Ze gingen richting 
’t Waar. Mijn nichtje en ik gingen er achteraan met nog 
veel meer mensen. Maar toen we op ’t Waar kwamen, 
begonnen de Duitsers, komend vanaf Fimel bij Termunten, 
op de Canadezen en Polen te schieten. Wij zochten gauw 
dekking;  we gingen plat in de sloten liggen. Ik ben nog 
geraakt en heb nog een stukje scherf in mijn wang ge-
had. We zijn bij kapper Boer in de kelder gevlucht, toen 
riep boer Geertsema ons ,want mijn oom zocht ons. Mijn 
ouders, broer, tante met kindje van zes weken oud waren 
gevlucht naar de boerderij van Knottnerus bij het Zijldiep. 
Daar moesten we ook naar toe. Onderweg langs de laan 
zijn we nog wel tien keer in de sloot gekropen want ze 
schoten over ’t Waar richting Noordbroek. Achter op ’t 
Waar waren al twee mannen en een jongetje van negen 
jaar doodgeschoten. 

‘s avonds zijn we op een boerenwagen naar Noordbroek 
gevlucht, er was ook een oude vrouw bij die gewond was. 
Ze is later aan de verwondingen overleden. We verbleven 
ongeveer zes weken in een verzorgingshuis. Samen met 
gevluchte mensen uit Nieuwolda (daar werd ook gescho-
ten), die sliepen op zolder in stro. De mannen gingen als 
het veilig was overdag gauw even naar huis om de dieren 
te voeren. 

Op 15 april 1945 kwam de bevrijding. De 
Canadezen reden in tanks met vlaggen door 
Noordbroek via Stootshorn richting Sappemeer. 
Onze ouders ruilden eieren voor thee en choco-
lade. Het was overal feest en wij konden weer 
naar huis teruggaan.

Twee Canadezen liggen nog bij ons op het 
kerkhof in Nieuw Scheemda begraven. Ieder 
jaar op 5 mei wordt er een bloemstuk bij gelegd. 
Een Pool en een Duitser waren er ook begraven 
maar die zijn later op een andere plaats herbe-
graven.

Anna de Jonge-Prenger

Oorlog 1940 – 1945
Oorlogsherinneringen van Anna de Jonge-Prenger

Tekst Oorlogsmonument ‘t Waar – Nieuw Scheemda
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Mijn naam is Sofie van Rhijn. Wij wonen achter de boerderij van Hilde en Peter Meijer (Galerie Waarkunst). Wij zijn: Sofie, 
Volken, Norea (3 jaar), Juna (2,5 maand), Mia (poes), Loeka (hond), Kazemier (geit) en Zora (geit). We zijn heel blij met hoe 
we hier kunnen wonen in onze woonwagens. Warm en knus in de winter, lekker buiten in de zomer.

 Ik ben vorig jaar een huiskamerrestaurant begonnen in galerie Waarkunst. Iedere vrijdag kunnen gasten aanschuiven aan de 
grote tafel (wel vooraf reserveren via de site van Verse Aarde). Elke keer komt zo een andere groep mensen, en ontstaat een eigen 
sfeer aan tafel. Het is heel leuk om op zo’n manier mensen te leren kennen! Veel van de mensen hier uit deze omgeving heb ik op 
deze manier ontmoet, leuk vind ik dat!

 Ik kook streek & seizoensgericht en schilder met smaken. Juist het voedsel uit deze omgeving trekt mij zeer. Vaak gebruik ik 
groenten die we vergeten zijn (bijvoorbeeld de aardpeer of Groninger snijmoes). Mijn groenten haal ik bij de biologische kwekerij 
in Sappemeer: de Keukentuin. Maar soms ook uit de tuin van enkele buurtbewoners. Als iemand een grote oogst uit de moestuin 
heeft ruil ik dat graag om voor een eetbon!

 Elk weekend is tevens Galerie Waarkunst open. 
Hilde bakt fantastische taarten, en er zijn vaak bi-
jzonder mooie exposities. Dus ook leuk voor mensen 
uit de omgeving om zo eens een kijkje te komen 
nemen.

In de korte tijd dat we hier nu wonen heb een bij-
zonder en levendig dorp leren kennen met bijzon-
dere en plezierige inwoners. Ook zo’n dorpskrantje 
is erg leuk.

Groet Sofie

Wat houdt u bezig?
Sofie van Rhijn



pagina 9 april 2013

Met grazende  koeien in de wei zijn we blij. Op 
de achtergrond een molen.Een voorbeeld van een 
echt Nederlands plaatje.Wij hebben het vlakbij 
al zult u bij het lezen van dit stuk nog niks van 
hebben gezien.Wordt het gras weer groen en gaat 
dat groeien dan geniet u in mei zeker weer van de 
Westerse molen met grazende koeien.

Vanaf 1 april ’13 zal deze molen op zondag van 
13.00 tot 16.00 u open zijn tot 1 oktober. Waait de 
wind dan zal hij draaien en water malen. Ook zullen 
de vlag en wimpel wapperen. Als uitnodiging voor 
een bezoek en het bekijken van de molen.

Liever op een ander tijdstip een bezoek brengen 
kan na het maken van een afspraak.Zaterdag 11 
mei en zondag 12 mei is het nationale molen- en 
gemalendag

Wim is dan 15 jaar Westerse molenaar.Beide dagen 
van 11.00 tot 16.00 u www.molendagen.nl

Eerder genoten wandelaars en fietsers die de oude 
spoordijk volgen langs het water van de weidsheid 
en de rust die deze polder biedt.

Zaterdag 11 mei is het jaarlijkse open orgeldag in de kerk. 
Iedere organist uit Nederland kan zich via de organisatie 
www.Openorgeldag.nl inschrijven om
een half uur te mogen spelen op het Art Snitger orgel 
in Nieuw Scheemda. Al jaren lang komen er een aantal 
mensen van heinde en ver hier naar toe.

Iedereen is welkom om te komen luistern. Kerk is open 
van 9 tot 16u.

P a n o r a m a  O l d a m b t

ZATERDAG 11 MEI  
JAARLIJKSE OPEN ORGELDAG
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De opruimdag in de dorpen Nieuw 
Scheemda en ’t Waar is weer succesvol 
verlopen. Zakken vol zwerfvuil werden 
door een team vrijwilligers van 15 man/ 
vrouw, 2  kinderen en 1 hond verzameld. 
De opruimdag wordt georganiseerd door 
de Wandelpadencommissie en sluit aan bij 
de landelijke Nederland Schoon actie.

Voor het derde achtereenvolgende jaar gin-
gen betrokken dorpsbewoners erop uit met 
zakken en prikkers om langs alle openbare 
wegen en in het bos zwerfvuil en soms ook 
puin of zelfs huisvuil te verzamelen. Meest 
opmerkelijke feit : hond Joppe verzamelde 
49 blikjes!!! De gemeente had weer prikkers, 
zakken en een container beschikbaar gesteld 
waar het nodige in kon.

Het weer zat dit jaar niet mee, gelukkig was 
het enthousiasme om samen de mouwen op 
te stropen voor een opgeruimd dorp er niet 
minder om. De mensen weten immers waar 
ze het allemaal voor doen: een schoon dorp 
is een leuk dorp! Mooi als je je dan geste-
und weet van alle kanten: de beheerder van 
Staatsbosbeheer hielp mee, de gemeente Ol-
dambt stelde vuilcontainer en opruimmate-
riaal ter beschikking, fruitbedrijf Bosschaart  
gaf appels mee voor onderweg en stichting 
dorpsbelangen vergoedde de kosten voor de 
soep en broodjes. Iedereen draagt bij aan het 
succes. Verheugend ook om te zien dat er elk 
jaar nét iets minder troep ligt dan het jaar 
ervoor. Al zou het natuurlijk pas écht een 
succes zijn als er niets meer langs de wegen 
en in de bosjes zou liggen! 

in tweetallen uiteen, zodat een zo groot mo-
gelijk gebied wordt leeggeruimd

en weer een zak vol

na gedane arbeid valt de warme soep er heel goed in! een deel van de vangst

OPRUIMDAG NIEUW SCHEEMDA ‘T WAAR WEER EEN SUCCES!
Een leefbaar dorp, dat doen we samen

Samen houden we 

de straat schoon!

Doe mee!

  
  opschoondag
9 maart 2013

Nieuw Scheemda /     
‘t Waar
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Bioscoop
Der was `n ol boer dij was nog nooit noar bioscoop west, 
toch moar `n moal hin.
Hai kwam bie `t loket en zee; dou mie mor  
ainmoal loge.
5 minuten loater kwam e weer;” mag ik nog  
wel een loge ?
Mor meneer, zee vrouw achtet het loket, joe binnen hier 
nou veur de daarde keer, wat is dat wel ? Nou zee ol boer, 
der staait aal `n kerel bie deure en dij scheurt ze mie aal 
middendeur

Vrais
`n vrais lopt `n kroug in mit `n papegoai op scholder.
Woar hest dij opdoan ? vroagt krougboas.
In Vraisland zegt papegoai doar hebben ze `r nog veul 
meer van.

Wees erbij als je iets te vragen hebt

6 juni 2013 is er weer en gemeentelijke dorpenronde.
Tijdens dit bezoek aan onze dorpen zal er een schouw 
plaats vinden. 

Onder andere de buurtagent zal hierbij aanwezig zijn  
en zich voorstellen. Ook zal hij iets uitleggen over zijn 
werkzaamheden.

Ook vindt er ook een terugblik plaats van de 
’s middags gehouden schouw door het dorp en verder 
stelt het college het op prijs om de sociale ontwikke-
lingen, in brede zin aan de orde te  
stellen.

Informatie over tijd en plaats volgen.

Op de Algemene Ledenvergadering werd afscheid 
genomen van de bestuursleden Thea van Bree en 
Hilda Smit-Drent, beiden traden vrijwillig af.
De vrijkomende plekken werden ingenomen door 
Marjan Jutting en Natasja Dijkshoorn.
Verder besloot Harm Eerkens de functie van secretaris 
neer te leggen, dit wordt overgenomen naar Marjan 
Jutting.
Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen bestaat 
nu uit: Antjo Welp (voorzitter), Marjan Jutting 
(secretaris), Mirjam Eelssema (penningmeester) en 
de bestuursleden: Maria Ellens, Natasja Dijkshoorn, 
Henri Thunnissen, Hendrik Eerkens, Wim van Rheen 
en Harm Eerkens.   

GRUNNEGER MOPKES

6 juni DORPENRONDE Wijzigigingen in bestuur  
Dorpsbelangen

Dorpsbelangen bedanken Thea van Bree en Hilda Smit-Drent

En verwelkomen Marjan Jutting en Natasja Dijkshoorn
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