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gemeenschap. De doelstelling hier-
bij is het aanbieden van regionaal 
georiënteerd algemeen bijzonder 
basisonderwijs. Ook bijbehorende 
buitenschoolse opvang die qua 
kwaliteit en onderwijsvorm toe-
gevoegde waarde aan de regio biedt. 
Als werknaam hanteren wij: ‘De 
Nieuwe Basis’. 

Per september 2014 willen wij een 
nieuwe Vrije School stichten in het 
leegstaande schoolgebouw in Nieuw 
Scheemda. Wij willen een centraal 
gelegen plattelandsschool met ruimte 
en buitenlucht, persoonlijke aandacht 
voor uw kind en goed kwalitatief 
onderwijs! Daarnaast willen wij 
hoogstaande buitenschoolse

opvang bieden voor kinderen van 
werkende ouders. Zou u uw kind 
graag aanmelden voor zo’n Vrije 
Plattelandsschool in Nieuw Scheem-
da als deze mogelijkheid bestond?
Breng uw stem uit op de website
Het is voor de initiatiefnemers 
belangrijk op korte termijn te weten 
hoeveel (toekomstige) ouders deze 
mogelijke school zullen omarmen en 
waar ze vandaan komen. Ook willen 
we uw wensen en meningen horen 
om onze plannen goed op jullie vraag 
te kunnen afstemmen. De website 
www.denieuwebasis.nl is opgericht 
om hierop reactie te kunnen geven.

- Werkgroep ‘ De Nieuwe Basis’ 

De algemeen openbare basisschool in 
Nieuw Scheemda/ ‘t Waar “ Meester
Sportel” gaat sluiten na de zomer van 
2013. Na 400 jaar komt hierdoor een
einde aan het onderwijs in dit dub-
beldorp. In een bijeenkomst van de
dorpsvereniging werd door dhr. Bard 
Boon, o.a. wethouder onderwijs van 
de gemeente Oldambt, gevraagd aan 
de bewoners van het dorp om plan-
nen aan te dragen voor een toekom-
stige functie van het schoolgebouw. 
Door de werkgroep is unaniem 
besloten dat wij de mogelijkheid van 
een nieuw op te richten basisschool 
gaan onderzoeken. De aanwezigheid 
van een school in het dorp werd 
genoemd als voorwaarde voor de 
leefbaarheid en levendigheid van de

VOORWOORD 
Deze keer hebt u een dubbeldik nummer in handen. Er is heel 
veel gebeurd de afgelopen paar maanden. Hiervan wordt uitge-
breid verslag gedaan in deze krant. Er zijn vergevorderde plannen 
om een plattelands vrije school in ons dorp te gaan stichten. U 
heeft het vast al op Radio Noord gehoord. Het MFC zoekt een 
nieuwe secretaris. De witte Wolk heeft deze zomer allerlei acti-
viteiten op het programma staan. Bij Waarkunst kunt u heerlijk 
eten en zijn er leuke tentoonstelling te bezoeken. Op 7 september 
is onze vrijwilligersavond in de Leeuwenborg. 6 juni is de dor-
penronde. Laat uw stem alstublieft horen! Ondanks de sluiting 
van de Meester Sportelschool en ‘t Schoevertje wonen we in een 
gemeenschap waar heel veel leuke en goede initiatieven worden 
ontwikkeld en uitgevoerd. Laten we dat alsjeblieft zo houden! 
Een hele fijne zomer. In september hoort u weer van ons!
- De redactie

Kopij aanleveren: voor 15 augustus 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, 
Patricia Eerkens, Petra Methorst 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 >

Plannen Vrije School Nieuw Scheemda
VRIJMARKT SUCCES!
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Eerst even voorstellen
Mijn naam is Marjan Jutting. Vanuit de rustige stad 
Groningen ben ik hier tien jaar geleden komen wonen 
in het huis dat vaak ‘het huis van Mellema’ wordt ge-
noemd. Zoals u weet, is hier altijd wat te doen. Zo ben 
ik lid van verschillende verenigingen als de Vrouwen 
van Nu, de Wandelpadencommissie en ik maak deel 
uit van de redactie van NieuwSwaar. Sinds maart zit ik 
samen met Natasja Dijkshoorn in het bestuur en ik heb 
het stokje overgenomen van de secretaris van Dorps-
belangen. Harm Eerkens.

Nu de eigenlijke reden van dit stuk
Binnen Dorpsbelangen spelen we al langer met de ge-
dachte om meer te gaan communiceren met de leden.. 
U bent ons al eens eerder tegengekomen in dit blad, 
maar vanaf nu zult u ons in elke NieuwSwaar tegen-
komen. Daarnaast zetten we meer informatie op de site 
van onze dorpen, onder het kopje nieuws.

We krijgen regelmatig uitnodigingen om mee te doen 
aan projecten of festiviteiten. Zo hebben we recent een 
uitnodiging van de gemeente gehad om deel te nemen 
aan de Oldambtster Drakenbootrace , een uitnodiging 
voor een informatieavond over Wonen op een gasbelt 
en een vraag of we een buurtactie willen houden over 
verkeersveiligheid. Dergelijke informatie zetten we 
nu op de site om u op de hoogte te brengen of om u 
in de gelegenheid te stellen ergens aan mee te doen 
of uw mening te geven. Als iets u aanspreekt, meldt u 
zich dan vooral aan. Bij de informatie staat aangegeven 
hoe dat het beste kan, soms rechtstreeks, soms via de 
secretaris.

Houd in ieder geval de site in de gaten voor het laatste 
nieuws. Wilt u bepaalde informatie eerder en in uw 
mailbox, geef dan uw mailadres door aan de ledenad-
ministratie (ellen553@planet.nl). Wel moet u daarvoor 
lid zijn, maar dat kan eenvoudig door u aan te melden 
op hetzelfde adres en…het lidmaatschap is gratis.

U wilt toch ook graag weten wat er in uw leefomgeving 
speelt? Heeft u ideeën of suggesties? U kunt ons nu nog 
beter vinden!

Marjan Jutting
Secretaris Dorpsbelangen  
Nieuw Scheemda – ‘t Waar

INFORMATIE VANUIT DORPSBELANGEN
‘meer in NieuwsWaar en op de website  
Nieuw Scheemda – ’t Waar’

ACTIE - ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE  

Bemeste tuinaarde 1 zak van 40 ltr voor € 2,25,  

bij aankoop van 5 of meer zakken € 1,95 per zak.

-- Geraniums en perkplanten. -- 

Graszaad voor sportvelden, een zeer sterke grassoort  

1 kg - € 9,95.
Slakkenkorrels ter bescherming van uw gewas tegen slakken.

800 gram - € 12,95.

Onkruidkiller 800 ml - € 20,50.

Potgrond 40 ltr voor € 2,95.
4 zakken voor € 11,00.
Tevens verkrijgbaar: Tuinaarde – NPK – Kalk – Koemestkorrels.
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Op 6 juni vindt de tweejaarlijkse dorpen-
schouw plaats. Tijdens een fietstocht met 
leden van de gemeente bekijken we welke 
zaken aandacht behoeven. 

Als u punten heeft die meegenomen moeten 
worden in deze ronde, kunt u deze door-
geven aan onze contactpersoon  bestuurslid 
Hendrik Eerkens (hendrik.eerkens@t-waar.nl)

Op donderdag 6 juni zal het fietspad van ’t Waar naar het 
Hondshalstermeer officieel een eigen naam krijgen. De onthull-
ing van deze naam zal deze dag om 17.15 uur plaatsvinden ter 
hoogte van Hoofdweg 42 / 44 ’t Waar.
In 2012 is een fietspad gerealiseerd van ’t Waar richting het 
Hondshalstermeer. Het fietspad is aangelegd gelijktijdig met een 
groot aantal andere toeristische recreatieve voorzieningen in de 
gemeente. Het fietspad zal op 6 juni, tijdens de dorpsschouw, of-
ficieel van een naambordje worden voorzien. Het fietspad wordt 
vernoemd naar een oud inwoner van ’t Waar, op wiens grond 
het fietspad ook min of meer begint. Om het fietspad naar deze 
inwoner te vernoemen was een idee van de vereniging dorpsbel-
angen. Dit idee is door de gemeente opgepikt.
Familieleden van de oud-inwoner zullen samen met wethouder 
Ricky van den Aker het naambordje aanbrengen.
Dus als U hierbij aanwezig wilt zijn, bent U van harte welkom.
- Ver. Dorpsbelangen en gem. Oldambt.

‘s Avonds is er een bijeenkomst met burgemeester en 
collegeleden, met actuele onderwerpen als de herin-
deling en de vestiging van het nieuwe ziekenhuis op 
de agenda. Alle inwoners van Nieuw Scheemda – ’t 
Waar zijn uitgenodigd!

Oldambt,  juni 2013-  Het college van Oldambt bezoekt in 
2013 en 2014 alle dorpen en wijken in de gemeente.
Per dorp en wijk (in totaal 19 bezoeken) wordt eerst een zo-
genaamde schouw gehouden en vervolgens is er een bijeen-
komst met de inwoners.
Deze schouwen en bijeenkomsten maken onderdeel uit van 
het dorps- en wijkgericht werken van de gemeente Old-
ambt. Het college vindt het belangrijk om op deze manier in 
gesprek te gaan met de inwoners.

Schouw 
Op donderdag 6 juni a.s. is de schouw. Tijdens de schouw 
gaat een vertegenwoordiging van dorpsbelangen Nieuw 
Scheemda/ ‘t Waar samen met een vertegenwoordiging 
van de gemeente op de fiets door de dorpen. Start van de 
schouw is om 17.00 uur vanaf de voetbalkantine Oldamb-
tster Boys. De route van de schouw is door dorpsbelangen 
voorbereid.
Tijdens deze schouw zal tevens de officiële opening van 
het nieuwe fietspad plaatsvinden en zal de naam hiervan 
onthuld worden.

Dorpenronde 
De dorpenronde voor de inwoners van Nieuw Scheemda/’t 
Waar van het college van burgemeester en wethouders is 
eveneens op donderdag 6 juni a.s.  Eén van de agenda-
punten op de dorpenronde is een terugblik op de gehouden 
schouw van ’s middags en verder zijn er actuele agendapunt-
en aangeleverd door zowel de gemeente als door dorpsb-
elangen. De bijeenkomst ’s avonds begint om 20.00 uur en 
vindt plaats in de voetbalkantine van Oldambtster Boys.

6 JUNI DORPENRONDE
Dorpsbelangen:  
Hoe staan onze dorpen erbij??

Fietspad  ’t Waar 
Hondshalstermeer krijgt eigen naam!

In gesprek met burgemeester 
en collegeleden

College Oldambt bezoekt Nieuw Scheemda/’t Waar
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Het seizoen zit er bijna op, sportief gezien 
was het één van de slechtste seizoenen van 
de afgelopen jaren. Ook op persoonlijk 
vlak was het geen seizoen om op terug 
te kijken. Voor het bestuur was het een 
moeilijk jaar, en met het oog op volgend 
seizoen zijn deze zorgen nog niet voor-
bij. Hoe kunnen we dit bestuur actiever 
maken, hoe komen we aan vrijwilligers 
en hoeveel spelers houden we over voor 
het volgende seizoen. Daarnaast speelt 
ook het “dorpshuisfunctie” verhaal van de 
kantine een rol. Toch was de gezelligheid 
in de kantine ouderwets, en is het ook 
mooi om te zien dat de dorpsbewoners de 
kantine steeds beter weten te vinden om 
wekelijks samen te komen zoals voorheen 
in ‘t Schoevertje het geval was. Laten we 
hopen dat het een mooie en gezellige 
zomer wordt waarbij er binnen de dorpen 
Nieuw Scheemda en ’t Waar het nodige 
georganiseerd gaat worden op en om ons 
sportpark.

Het Bestuur,

V.V. Oldambtster Boys

De jaarlijkse barbecue van de vv. Oldambtster Boys komt er weer aan…

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL

Inleverpunt Frituurvet en Frituurolie
Nadat er in de vorige editie van de dorpskrant gemeld was dat er bij 
de voetbalvereniging een inzamelpunt voor frituurvet en frituurolie 
geplaatst is, waar een ieder zijn frituurvet en frituurolie in kan leveren.
Om zo een bijdrage te leveren aan de vv. Oldambtster Boys en aan 
het milieu, raakte de bak al snel vol. Echter enkele dagen later was de 
verzamelbak weer leeg!!! En niet omdat hij geleegd was maar omdat 
iemand hem leeggehaald heeft om waarschijnlijk zijn eigen hachje te 
voorzien. Ongelofelijk dacht het bestuur, dat er zelfs mensen op jacht 
zijn naar frituurvet. Daarom is de bak nu naar binnen geplaatst. Wel 
willen we een ieder vragen om gewoon je frituurvet en frituurolie te 
blijven inleveren bij de voetbalvereniging.

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.

Zaterdag 15 juni vindt de jaarlijkse barbecue weer 
plaats op ons sportpark. Deze dag wordt georgani-
seerd voor alle spelende leden, leden en vrijwil-
ligers van de voetbalclub. Sponsoren zullen op uit-
nodiging aanwezig zijn. Om deel te kunnen nemen 
aan de barbecue kun je, je opgeven in de kantine of 
even bellen naar Christiaan Pit tel: 06-41366358

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  (afgelast)
31-3 Boys 1 - Woltersum 1  (2-2)  /  Farmsum 4  - Boys 2 (3-1)
D.d.  4-4  Boys 1 – WEO 1  (1-3)
7-4 Scheemda 1 -  Boys 1  (3-0)  /  Boys 2 - Forward 11   (0-12)
D.d.  11-4  Boys 1 – Thos 1  (1-7)
14-4 Drieborg 1 – Boys 1  (3-0) /  Boys 2 – Noorpool 2(0-5)
21-4 Boys 1 – PJC 1  (4-6)  /  Boys 2 – WEO 2  (2-4)
28-4 MOVV 1 – Boys 1  (11-0)  /  Warffum 3 – Boys 2  10.00 uur  (afg.)
5-5 Boys 1 – Oosterhoek 1  (0-5)  /  WEO 2 – Boys 2  10.00 uur (afg.)
12-5 Thos 1 – Boys 1  (5-1)  /  Boys 2 – Oosterhoek 2  (1-5)
19-5 Woltersum 2 – Boys 2  10.00 uur (comp.)
26-5 Boys 2 – Woltersum 2  10.00uur 
2-6 Boys 2 – Kloosterburen 2 12.30uur  
10-6 Boys 2  Oosterhoek toernooi 
11-6 Boys 1 – Heiligerlee 1 Leegwaterbokaal te Oostwold
15-6 Boys 1 – Boys 2 voorafgaand aan bbq

Oproep: Spelers gezocht!
Om volgend seizoen met twee teams en eventueel een 45+ team de com-
petities weer te kunnen bestormen zijn we dringend op zoek naar spelers. 
Dus heb je nooit gevoetbald, voetbal je momenteel ergens anders of heb je 
altijd gevoetbald. Meld je dan nu aan bij de voetbalvereniging Oldambtster 
Boys. Kom donderdags langs in de kantine of bel naar Jan Eelssema tel: 
06-22186581 | Bij de vv. Oldambtster Boys kan prestatiegericht gevoetbald 
worden, toch staat plezier hoog in het vaandel.  Dus helpt u mee voetbal in 
Nieuw Scheemda / t’Waar te kunnen behouden?



pagina 5 mei 2013

Na de winterstop is het behoorlijk ‘malheur’ 
binnen ons team .
Vooral de ‘oudere’ garde zit nogal in de 
lappenmand en die zijn natuurlijk ook  
niet zo snel weer ‘fit’ ! Daarbij moesten de 
‘jongeren’ geregeld ons 1ste ondersteunen, 
waardoor we met heel veel moeite elke keer 
een elftal op de been konden brengen.
 
De uitslagen zijn er dan ook naar,want alle 
wedstrijden werden verloren.
31 maart uit tegen Farmsum 4 met 3-1, 
een week later thuis tegen de ‘studenten’ 
van Forward 11 met maar liefst 0-12, weer 
1 week later thuis tegen Noordpool 2 met 
0-6, de week daarna thuis tegen WEO 
2 met 2-4 en zondag 12 mei thuis tegen 
Oosterhoek 3 met   1-5.  Al met al een 
‘stoere’ tijd voor de Boys .

Met de ‘45+ Boys’ oftewel Old.Boys 7 gaat 
het al niet veel beter. Van de voltallige selec-
tie(14 man!) waren op een gegeven ogenblik 
maar liefst 9 geblesseerd . De 1ste wedstrijd 
uit tegen WEO werd met 3-3 afgesloten, 
de week daarop thuis tegen Siddeburen 
waren we volstrekt kansloos en verloren we 
met 2-9, weer 1 week later thuis tegen Ap-
pingedam 2 hetzelfde verhaal 4-9.  
Maar………. vrijdag 10 mei werd op het 
tournooi in Siddeburen een fraaie 3e prijs 
behaald, dus………. er is nog hoop !

-Bert Bijlsma

Het precies een jaar geleden is dat Oldambtster Boys in de dorpskrant te bewonderen is - De inzamelbak met frituurvet binnenshuis is geplaatst - Dit door diefstal 
van de inhoud uit de bak - De lijnen weer strak op het veld staan - Het 45plus team nog geen grote successen heeft bereikt - Er oud voetballers  worden gezocht voor 
het 45plus team - De vv. Old Boys spelers zoekt voor komend seizoen - Zowel het eerste als tweede elftal door Tineke Heeres op de foto zijn gezet - Wij nog graag 
een klus en opruimdag willen organiseren op het sportpark - Simon Blik zowel tegen Oosterhoek 1 als Oosterhoek 3 een heeft geschonken - Garp Heeres soms niet weet 
of hij nog in de kroeg zit of dat hij aan het voetballen is - Door het terugtrekken van Oosterhoek 2 en Z uidhorn 2, Old boys 2 plots laatste staat - Het eerste elftal het 
niet beter heeft gedaan. - Boys 2 nog 2 wedstrijden te gaan heeft om de nodige punten te pakken - De “echte” spitsen ontbreken bij de boys- Wij hopen op spelersaan-
meldingen om aankomend seizoen de competitie te starten met meerdere elftallen - Wij de v rijwilligers die actief deelnemen binnen de club enorm dankbaar zijn
Wij ook een nieuwe website hebben…. Maak er gebruik van! - Je kunt je voetbal items sturen naar de webmaster “www.oldambtsterboys.nl”

OLDAMBTSTER BOYS 2
Vrijdag 10 mei werd op het tournooi in Siddeburen een fraaie 3e prijs be-
haald, dus...er is nog hoop !

WIST U DAT?

VRAAG VAN DE MAAND!

 Oplossing : Vraag van de Maand .

De betekenis van de letters:   
V.V. MJB EFB  =

Voerbal Vermoeit Maar  
Je Blijft Er Fit Bij  .

(volgens mij moet de vereniging nog 
opgericht worden!)

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
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Acantus in Nieuw Scheemda Uitnodiging Dorps 
belangen voor vrijwilligers

Graag breng ik u op de hoogte 
van een aantal wijzigingen bij 
Acantus. Vanaf 1 januari 2012 zijn 
wij met vaste teams in de verschil-
lende regio’s aan het werk. Één van de 
wijzigingen is dat de contactpersonen 
vanuit Acantus voor Nieuw Scheemda zijn veranderd. 

Vanaf 1 januari 2012 ben ik als wijkconsulent werkzaam 
als contactpersoon voor Nieuw Scheemda. Ik hou me 
vooral bezig met de dorpszaken en de contacten met de 
verschillende instanties. Mijn directe collega Monique 
Schuur is woonconsulent voor Nieuw Scheemda en 
houd zich vooral bezig met de verhuur van de wonin-
gen en de contacten met onze bewoners op individueel 
niveau. 

Op dit moment heeft Acantus 16 woningen in Nieuw 
Scheemda. Als u interesse heeft in één van onze huur-
woningen, kunt u zich inschrijven als woningzoekende 
op onze website www.acantus.nl. Wij werken voor de 
toewijzingen van de woningen in Nieuw Scheemda met 
wachtlijsten (optiemodel). Voor een complete uitleg van 
ons toewijzingssysteem verwijs ik u graag naar onze 
website. 

Als u ons een vraag wilt stellen, kunt u ons telefonisch 
bereiken via 0900 – 8400. Ook kunt u een e-mail sturen 
naar ons mailadres info@acantus.nl. Onze Klantenser-
vice staat u graag te woord.  

René van Dieren
wijkconsulent

Schrijf alvast in uw agenda: op zaterdag
7 september is er weer een vrijwilligersavond, 
waarvoor u van harte bent uitgenodigd (mini-
mum leeftijd is 16 jaar). Het is in De Leeuwen-
borg. Verdere informatie volgt.
Deze avond is voor iedereen die zich als vrijwil-
liger inzet voor Nieuw Scheemda en ‘t Waar. 
Uw partner is uiteraard ook van harte welkom. 
De eigen bijdrage is 5 euro per persoon. Eind 
augustus zal  de opgavestrook worden verspreid.

Een terugkerende klacht is dat er hard gereden wordt 
in onze dorpen. We maken ons er vast allemaal wel 
eens schuldig aan, maar toch de vraag om een beetje 
rekening met elkaar te houden. Daarom het verzoek 
om op uw snelheid te letten! 

- Dorpsbelangen

Denk om uw  
snelheid!
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Oud en NIEUW
Sinds half februari wonen in de voormalige won-
ing van meester Mantingh in Nieuw Scheemda 
Marco Hak (25) en Jody Busch (24). Andere 
bewoners zijn de hond en de kippen.

Ze komen uit de regio. Marco komt oorspronkeli-
jk uit Wagenborgen en Jody uit Nieuwolda. Marco 
werkt in Hoogkerk als ICT’er en Jody rond in juni 
haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
af. Voordat ze naar Nieuw Scheemda verhuisden, 
woonden ze drie jaar samen in Appingedam. Ze 
vonden het tijd om in plaats van te huren, een 
woning te kopen. Ook wilden ze graag meer 
ruimte.
De keuze voor Nieuw Scheemda is min of meer 
toevallig geweest, al is de regio wel een bewuste 
keuze, want familie en vrienden wonen in de om-
geving en ook de sport is in de buurt.

Verder is het huis gekozen vanwege de ruimte en 
de tuin. “We houden van het buitenleven”, aldus 
Jody. Het huis wordt grondig verbouwd.  Daar-
naast wordt de tuin aangepakt, waarin groente en 
fruit zal worden verbouwd, want de bewoners heb-
ben de ambitie om zelfvoorzienend te zijn.
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CONCERTAGENDA CULTURELE COMMISSIE

VROUWEN VAN NU WISSELING!!!

KERKJE NIEUW SCHEEMDA

De concerten van het afgelopen jaar in het kerkje 
waren allemaal weer een groot succes. Gemid-
deld hebben we elke keer ruim 70 mensen gehad 
met een grote uitschieter van De Stroatklinkers. 
Toen zat het stampvol. Het programma voor het 
komende jaar ligt alweer vast. Schrijf de data op in 
uw agenda!!! De concerten beginnen bijna alle-
maal om 14.00 uur en de entree is een vrije gift.

22 september 2013 Bloedgrijs 

3 november 2013 Avondconcert Town of  
   Saints 

14 februari 2014 Bob en Adrian 

25 mei 2014  Woodgrain

Kaarten kunnen worden besteld bij   
 
Ankie Grooten 0598 – 446398 /  
ank.grooten@planet.nl

Dirkje Haan 0598 – 446497 /  
dirkjehaan@hotmail.com

KOMT ALLEN – KOMT ALLEN – KOMT 
ALLEN – KOMT ALLEN – KOMT ALLEN 

Het afgelopen seizoen 
hebben we bij de Vrouwen 
van Nu weer genoten van 
de vele leuke avonden, tot 
1 januari bij ’t Schoevertje 
en vanaf die datum bij 
Galerie Waarkunst. Dat 
is sinds de sluiting van 
’t Schoevertje onze vaste 
pleisterplaats geworden. 
Dit jaar hebben we  onder 
andere genoten van een 
lezing over handlezen 
en een zeer informatieve 
avond van de Groninger 
Bodembeweging over 
de aardbevingen en de 
bodemverzakking in onze 
contreien. Ook hebben 
we een kwis gehad over 
onze kennis van Neder-
land, een avond over de 
geschiedenis

Paulona Mellema en Jolijn Bijlsma zijn gestopt met hun 
redactiewerk voor NieuwSwaar. Paulona en Jolijn, harts-
tikke bedankt voor jullie inzet en enthousiasme! 

Gelukkig hebben we twee nieuwe sterren kunnen  
toevoegen als nieuwe redactieleden: Patricia Eerkens en 
Petra Methorst. Dames: van harte welkom!

- De Redactie

van ons dorp en een 
verhaal over jeugdzorg. 
Uiteraard wordt bij ons 
de inwendige mens ook 
goed verzorgd, dus dat was 
dit seizoen ook weer pico 
bello in orde.

We hebben nu 26 leden. 
Dat is voor een inwonertal 
als in Nieuw Scheemda – ’t 
Waar helemaal niet gek. 
Het is enthousiaste, swing-
ende vrouwenclub, waar 
iedereen van harte welkom 
is. De eerste bijeenkomst 
van het komende jaar is 
25 september. Dus als u 
denkt… ik kom een keer 
kijken… DOEN!
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De tuin van de Witte Wolk is 
iedere dag open van 10 tot 17 uur.
U mag gerust binnenwandelen.  
De toegang is gratis.
Vrijdag 21 juni tot en met zondag 30 juni 
TUIN & KUNST 10daagse. 
Wij heten u extra welkom gedurende deze feesteli-
jke dagen. Koffie en thee staan voor u klaar staan.

Nirad Verbeek-Heemskerk exposeert haar ker-
amiek, tuinbeelden, bronzen beelden en potterie. 
Nirad is eigenares van de Witte Wolk en tevens 
lerares Pottenbakken en Vrij vormen met klei.
 
Agnes Frikken exposeert met heel bijzondere 
beelden, decoraties en andere objecten in klei, geb-
akken en geglazuurd. Agnes volgt cursus bij Nirad.

Zaterdag en zondag 22 en 23juni 
Landelijke opentuinendagen van Groei & Bloei.  
Gratis koffie of thee

Zaterdag en zondag 29 en 30 juni 
Zomer-marathon: Open-Tuinen-weekend van Het 
Tuinpad op. 
Gratis koffie of thee
 
zaterdag 6 juli, zondag 7 juli en zaterdag 24 augustus:
Om 10.30 uur in de tuin van de Witte Wolk geeft 
Sylvia van Erning (uit  Wagen-borgen) kennis-
makingsworkshops Tai chi tao, met na afloop een 
heerlijk kopje koffie.

12 juli t/m 21 juli: Expositie beelden, decoraties en 
andere objecten, uitgevoerd in  klei, gebakken en 
geglazuurd door Agnes Frikken.
Gratis koffie of thee

Zaterdag en zondag 5 en 6 oktober 
Herfst-marathon: Open-Tuinen-weekend van Het 
Tuinpad Op. 
Gratis koffie of thee

Tot ziens in de Witte Wolk, Theo en Nirad

Evenementen in de tuin van de Witte Wolk 

Nieuws invulling 
Meester Sportelschool 
Vanuit de werkgroep “invulling schoolgebouw” een update 
over de stand van zaken.

Een paar weken geleden is een grote actieve groep bij elkaar 
gekomen om na te denken over de invulling van de “Meester 
Sportel school”. De drie ideeën die meest gewaardeerd 
werden zijn: een school met algemeen bijzonder (vrije school) 
onderwijs, een creatief centrum en een dorpshuis met ruimte 
voor de jeugd.

Iedereen was er unaniem over eens dat het het mooiste zou 
zijn als er een school in het schoolgebouw komt. We zijn 
uiteen gegaan in subgroepen. Een subgroep onderzoekt de 
haalbaarheid van een nieuwe school. Als u de kranten gelezen 
heeft vorige week, zal dit u niet ontgaan zijn. Hier nog 1 keer 
de website waarop je informatie kunt vinden.  
www.denieuwebasis.nl 

Gezien het MFC bestuur al ideeën heeft voor een dorps- 
huisfunctie, zal iemand als afgevaardigde van “onze” werk-
groep zich aansluiten bij het MFC bestuur.

Ook het creatief centrum zou voor een mooie invulling 
kunnen zorgen, door verhuur van ateliers, een aanbod van 
creatieve workshops. Natasja is in overleg met verschillende 
kunstenaar die evt. een ruimte zouden willen huren en hoe 
dit vorm zou kunnen krijgen. We zijn dus nog opzoek naar 
kunstenaars die belangstelling hebben in het huren van een 
klaslokaal van ongeveer 60 m2. 
 
Dus heb je eventueel belangstelling voor het huren van een atelier 
of wil je meer informatie mail of bel naar Natasja Dijkshoorn  
natasja791@hotmail.com | 0626308926
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Harm Eerkens is maar liefst 12 jaar secretaris geweest 
van Dorpsbelangen. In de vorige NieuwSwaar heeft u 
kunnen lezen dat hij het secretarisschap heeft overge-
dragen aan Marjan Jutting. Voor de redactie is dat natu-
urlijk reden genoeg om eens langs te gaan bij deze man. 
Want waarom zet iemand zich al die jaren belangeloos 
in voor Dorpsbelangen? 

Harm vindt het allemaal heel gewoon. Het is voor hem 
heel belangrijk om de leefbaarheid in onze dorpen zoveel 
mogelijk in stand te houden. Daar horen goede voor-
zieningen en een bloeiend verenigingsleven bij. Er zijn 
mensen nodig die deze belangen van de dorpen bij de 
gemeente moeten aankaarten. Ook de gemeente heeft in 
de verschillen de dorpen een aanspreekpunt nodig. En ja, 
iemand moet het doen. Verder valt er niets over te zeggen 
wat hem betreft. 

Harm is één van de eerste bestuursleden van Dorpsbel-
angen. Deze vereniging is twaalf jaar geleden ontstaan uit 
een fusie van de Dorpscommissie en de Stichting  
Dorpsbelangen. De dorpscommissie organiseerde  
activiteiten en hield zich bezig met de algemene belangen 
van onze dorpen. Stichting Dorpsbelangen was vooral 
intermediair tussen gemeente en d’Olle Schoule en  ’t 
Schoevertje.

Nu fungeert Dorpsbelangen ook als kapstok voor de 
diverse commissies in onze dorpen en verdeelt de gelden 
vanuit de gemeente. We hebben bijvoorbeeld een activ-
iteitencommissie, een wandelpadencommissie, een cul-
turele commissie en ook de site en deze krant krijgen via 
Dorpsbelangen een bijdrage om deze te kunnen maken. 
Een belangrijke voorwaarde om een bedrag te krijgen is 
dat een commissie of redactie natuurlijk ook zelf voor 
inkomsten zorgt.
Het grootste wapenfeit van Dorpsbelangen tot nu toe de 
komst van het Multi Functioneel Centrum (MFC). Nu 
de school (voorlopig) dichtgaat en ’t Schoevertje al dicht 
is, is het zaak om een algemene ontmoetingsplek, café 
of dorpshuis te creëren. Het bestuur van het MFC, waar 
ook Harm zitting in heeft, wil dit met aanpassingen heel 
graag voor elkaar krijgen in het MFC.

Volgens Harm is het dus ontzettend belangrijk om de 
goede dingen te behouden die je hebt. Samen sta je sterk 
en dat moet je uitstralen naar de gemeente. De tijden 
veranderen en ook de politiek verandert. De gemeente is 
bijvoorbeeld niet meer verantwoordelijk voor de school, 
dat is de stichting SOOOG. Alleen de definitieve sluiting 
was nog een gemeentelijke beslissing. Als Dorpsbelangen 
kun je dus via de politiek niets meer doen aan de achter-
uitgang van de school. Dat is jammer, maar inherent aan 
de manier waarop wij onze maatschappij inrichten. Maar 
er kan nog heel veel wel!

Ons MFC wordt beheerd door een stichting.
Sinds enkele jaren hebben we echter geen secretaris meer 
en werden deze taken waargenomen door de andere 
bestuursleden. Ook gezien het feit dat we als bestuur nu 
bezig zijn om de dorpshuisfunctie onder te brengen in het 
MFC, wordt het tijd om weer een “echte” secretaris in ons 
bestuur te hebben.

Daarom: wie is bereid om zitting te nemen in ons bestuur 
als secretaris?
Interesse of informatie? Neem vrijblijvend contact op 
met Harm Eerkens via mail (harm.eerkens@kpnplanet.
nl<mailto:harm.eerkens@kpnplanet.nl>) of telefoon 
(0598-446255).

- St. Beheer MFC Nieuw Scheemda/’t Waar.

Het plezier in dit werk zit er voor 
Harm in om dingen samen voor 
elkaar te krijgen. Samen sta je een 
stuk sterker. Het zou fantastisch zijn 
als Dorpsbelangen namens het hele 
dorp kan spreken met de gemeente, 
omdat alle dorpelingen gewoon lid 
zijn. Voor een gratis lidmaatschap 
kunt u zich melden bij Maria  
Ellens. Haar mailadres vindt u 

elders in deze krant. Ook als u ideeën of opmerkingen 
hebt, meld dat alstublieft. Een actief, leuk en sociaal dorp 
maken we met z’n allen!

Samen dingen voor elkaar krijgen, daar gaat het om!

Gezocht: 
Secretaris MFC-bestuur

DORPSFILM
De dorpsfilm ligt momenteel bij een overzetbedrijf voor 
digitalisering. Verwacht wordt dat de scan binnenkort 
klaar is. Dan kan ook worden bekeken of de diverse films 
op één DVD passen of dat er twee nodig zijn. Omdat nog 
onzeker is of er één of twee DVD’s nodig zijn, kunnen 
we nog niets zeggen over de kosten en dus de verkoop-
prijs van onze dorpsfilm en de enkele andere films die 
ook op de DVD zullen komen. De prijs proberen we zo 
laag mogelijk te houden. We houden jullie op de hoogte 
en misschien kunnen we in volgende Nieuwswaar al de 
verkoop van de dorpsfilm aankondigen.

- Harm Eerkens
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In deze Nieuwswaar schrijf 
ik voor de eerste, maar 
tegelijk ook voor de laatste 
keer, een stukje over de 
Meester Sportelschool.  
 
Als ik dit schrijf is het nog 
maar een paar weken tot de zomervakantie. Dan sluit de 
school definitief haar deuren en heb ik een jaar met heel 
veel plezier hier gewerkt.
Afgelopen schooljaar hadden we nog twaalf kinderen 
op school. Samen met hen en met alle ouders hebben 
we er een bijzonder jaar van gemaakt. Iedere maand 
hebben we een leuke activiteit georganiseerd. Zo heb-
ben we voor Sint Maarten een spelletjesochtend gehad, 
kwam Sinterklaas op bezoek, hebben we voor Kerst met 
alle kinderen en ouders gegourmet, zijn we het nieuwe 
jaar begonnen met een heuze Nieuwjaarsborrel, heb-
ben we een Pannenkoekendag gehad, ontbijt voor Pasen, 
de Ko-ningsspelen, enzovoort. Nu zijn we druk met de 
voorbereidingen voor een rommelmarkt/veiling en het 
schoolkamp. En natuurlijk wordt er al nagedacht over de 
invulling van de laatste schooldag.
Ikzelf kan terug kijken op een heel bijzonder en een 
heel leuk jaar. Met dit kleine groepje kinderen, collega’s 
en ouders was de verbondenheid groot. Ik heb enorme 
waardering voor de inzet van iedereen!
Als dan straks, na de laatste schooldag, de deuren sluiten 
zal dat best even wennen zijn. Wennen voor de kinderen 
die allemaal naar een andere school gaan. Wennen voor 
de juffen die ook allemaal een nieuwe werkplek krijgen. 
Wennen voor de ouders die hun kinderen verder weg naar 
school moeten laten gaan of brengen. Maar ook wennen 
voor het dorp, waar helaas weer een voorziening verloren 
gaat. Ik hoop dan ook dat het gebouw, de school, een 
mooie nieuwe functie krijgt die weer iets toe kan voegen 
aan de leefbaarheid van het dorp.

Met vriendelijke groet, Ina Gils, schoolcoördinator

TERUGBLIK INA GILS

U kunt vanaf nu ook per mail contact opnemen met 
onze buurtagent de heer Koers. Het mailadres is: 
klaas.koers.@groningen.politie.nl

Mailen naar
Buurtagent
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Met deze titel geef ik een tweeledig einde aan, nl. mijn 
vertrek uit Nieuw-Scheemda en de sluiting van de 
Meester Sportelschool waaraan ik 30 jaar verbonden 
was.
De redactie van de dorpskrant NieuwSwaar heeft mij 
gevraagd iets te schrijven over mijn jaren in Nieuw-
Scheemda en ’t Waar.
Aan dat verzoek wil ik graag voldoen. In overleg met 
Aletta zal dat ook uit twee delen bestaan.
Ik, Roelof Mantingh, ben op 18 juni 1941 in een klein 
Drents dorp (in de buurt van Emmen) geboren. Dat 
dorp heet toepasselijkerwijze Kleindijk of Klijndijk, 
zoals het ook wel wordt gespeld. Wat de juiste schri-
jfwijze is, is volgens mij niet helemaal duidelijk.
Mijn ouders dreven een klein gemengd boerenbedrijf, 
waar volgens hen geen toekomst in zat voor mij of één 
van mijn beide broers. Wij kregen daarom de kans om 
zoals ze dat noemde ‘verder te leren’. Na mijn middel-
bare schooltijd in Emmen bezocht ik de Rijkskweek-
school te Coevorden, waar ik na 5 jaar als volledig 
bevoegd onderwijzer afstudeerde in 1964.
Direct daarna volgde mijn dienst(plicht)tijd bij de 
Koninklijke Marine. Toen dat er in februari 1966 
opzat, had ik een benoeming op zak aan de openbare 
school III in Musselkanaal per 1 maart van dat jaar. 
Voordat ik daar begon benoemde de gemeente Borger 
mij nog als vervanger van een zieke leerkracht. Dat 
was mijn eerste officiële benoeming.
De school in Musselkanaal was voor onze begrippen 
een hele grote. Het kwam voor dat in de 1e klas (nu 
groep 3) 52 kinderen zaten.
In datzelfde jaar trouwde ik met Gé Rossing uit 
Exloo. Onze beide kinderen Ruud en Petra werden op 
’t Knoal geboren. Door de inspecteur voor het lager 
onderwijs werd ik eind 1970 uitgenodigd te sol-
liciteren naar de functie ‘hoofd der school’ in Nieuw 
Scheemda, waar ik per 1 april 1971 door de ge-
meenteraad van Scheemda werd benoemd. In septem-
ber van dat jaar verhuisden we naar de Hamrikkerweg 
106. Het huis dat eigendom was van de gemeente, 
werd ooit gebouwd  (1918) voor de zogenaamde 
‘dorpsveldwachter’.
Ook mijn voorgangster juf Antje Haak heeft er een 
aantal jaren gewoond. Toen ik mijn werk begon was 
meester Willie Tuin al een klein jaar in functie. Hij 
had klas 1, 2 en 3 onder zijn hoede en klas 4, 5, en 6 
moesten het met mij doen. De school telde toen 36 
leerlingen (geen kleuters).
Natuurlijk waren we blij met de benoeming en de 
functie die ik kreeg, maar een tegenvaller was wel het 
feit dat er geen kleuterschool in het dorp was. Meer 
dan 400 jaar onderwijs, maar geen kleuterschool voor 
onze zoon. Hij was dat in Musselkanaal wel gewend. 
Hij kon in Scheemda wel naar school. Samen met een 
aantal ouders, die er net zo over dachten, werd er een 

vervoersschema opgesteld en brachten we de kinderen 
daar naar de kleuterschool.
In de jaren die volgden, groeide het aantal kleuters en 
regelde de dorpscommissie, waar ik inmiddels voor-
zitter van was, een busje met chauffeur, Hamstra uit 
Wagenborgen, die het vervoer op zich nam.
Dankzij de landelijke Vereniging voor Openbaar 
Onderwijs (V.O.O.) en goede contacten met de 
toenmalige minister van Onderwijs, de heer Jos van 
Kemenade, lukte het uiteindelijk een kleuterschool op 
te richten. Weliswaar als dependance van de moeder-
school in Scheemda.
Met de invoering van de wet op het basisonderwijs 
werd onze school officieel een volledige basisschool. 
Juf Fenneke Rademakers was de eerste juf.
In de jaren die volgden groeide het aantal leerlinge-
naantal tot ongeveer 60 op het hoogtepunt.
Er waren heel wat activiteiten, schoolreisjes, 3 daags 
schoolkamp voor de hoogste groepen, sportdagen etc.
Dankzij vele enthousiaste ouders en dorpsbewoners 
kon de traditionele jaarlijkse schooltentoonstelling uit-
groeien tot een meerdaags evenement, dat veel publiek 
en publiciteit trok! De school werd prachtig ingericht 
en de bazar zorgde voor mooie opbrengsten, die ten 
goede van de school kwamen.

Wordt vervolgd

- Roelof Mantingh

Het einde van een tijdperk

Oud

Oud en NIEUW
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Amsterdam, Utrecht, Groningen, en nu ook een vrijmarkt 
op koningsdag in Nieuw Scheemda.

Met een bescheiden aantal kleedjes, muziek, een open voet-
balkantine een springkussen en een prettige temperatuur 
was het volgens de organisatie en bezoekers een succes. 

Volgend jaar weer!

EERSTE KEER VRIJMARKT
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DODENHERDENKING
Ook dit jaar vond de Dodenherdenking bij het monument in 
’t Waar plaats. Namens het gemeentebestuur hield wethouder 
Bard Boon een toespraak.
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Wat houdt u bezig?
-  Familie Wagenaar -

Het “stokje” nemen we graag over en gaan vertellen over 
ons reilen en zeilen hier op Pastorieweg 12.
Het is bijna 40 jaar geleden (waar blijft de tijd) dat we 
hier kwamen wonen, het huis was klaar en we
verhuisden op 27 mei 1974 uit Scheemda naar (toen 
nog) Zijldieppad 11. De Pastorieweg was net
aangelegd. Hier stond eerder de haveloze boerderij waar 
we nog een jaar in de weekends en de vakantie kwamen 
tot de beruchte novemberstorm van 1972. Niet meer te 
redden, gelukkig achteraf. Aanne-
mer Perdok uit ‘t Waar heeft ons 
huis gebouwd, zeer degelijk. Onze 
drie kinderen ziin hier opgegroeid, 
wat een vrijheid hadden ze hier. 
Onze dochters, Trudy de oudste 
en Maaike hadden al gauw pony’s 
waarmee ze lange tochten maakten 
in de buurt, Volkert speelde met veel 
kameraden zoals Tammo en Jurrie, 
Pieter, Jeroen en Martijn, oorlogje 
spelen en roeien op het Zijldiep.
Zelf maakten we gaandeweg kennis 
met de mensen uit het dorp, deden 
mee met veel activiteiten, o.a.
optochten om de 5 jaar, helpen den-
negroen halen, erebogen en roosjes 
maken, het werk vooraf was
nog gezelliger dan de optocht zelf. Zo maakte we ook 
kennis met de Groninger taal wat zeker in het
begin heus wel lastig was. Op den duur konden we het 
wel redelijk goed verstaan, maar Gronings
praten, dat gaat nu zelfs nog niet goed. Dat komt ook 
doordat Groningers gauw op Nederlands
overschakelen als ze merken dat je “import “ bent. Zo 
leer je het natuurlijk niet.

Zelf werkte ik bij het waterschap Oldambt, dat bestaat 
al lang niet meer sedert vele fusies. In 1991 kon
ik met Vut, een mooie instelling in die tijd, ik was toen 
pas 57! Al onze kennissen en familie dachten
dat die Wagenaars wel gauw zouden verhekken naar 
hun geboortesfeek (het rijke Wassenaar) maar
dat bleek niet het geval. Waarom zouden we ook, de 
Randstad was almaar drukker geworden en we
hadden het hier goed naar de zin. We gingen o.a. 
schapen houden, dat werden er op den duur erg veel.
3x per nacht bij slecht weer je bed uit om lammeren te 
halen, leuk zeg ! Maar als je dan later al die
mooie lammeren met hun moeders gezond in de wei 
zag vond je dat weer heel mooi.

Lieftrebberijen hadden en hebben we genoeg om de tijd 
door te komen. Mia heeft veel keramiek gemaakt, ze 
verkocht er veel van en ziet af en toe nog wel wat staan 
bij de mensen. Nu doet ze aan schilderen, alleen of met 
anderen in clubverband. Ikzelf houd me bezig met (hoe 
bestaat het) antieke naaimachines, het echte oude spul 
uit 1860 tot 1900, interessant om te bestuderenen en 
weer aan de loop te krijgen. En verder hier op het erf 
natuurlijk veel te doen, alsmaar gras maaien en in het 

najaar weselijk veel blad harken en opruimen. 
Zo blijven we in conditie. Een gebeurtenis 
die veel indruk op ons heeft gemaakt was in 
de winter van 1978/1979. nooit zullen we
die verschrikkelijke sneeuwstorm vergeten. 
Ongeveer een week zaten we hier vast. We 
hadden toen een SRV-wagen van Pluim, 
Midwolda langs de deur. Die belde ons op 
dat hij op de hoek Pastorieweg/Zijdwende 
(toen Oudlandseweg) zou staan, dan konden 
we daarnaartoelopen voor eten.

Samen met onze buren Rottier gingen wij 
over de vastgeworen sneeuw (1m hoog) er 
heen, buurman za1Íe er toen door . . . . 
Regelmatig kwam er een helicopter over om 
te kijken. Op een zondagmiddag
zijn we “bevrijd “ door een shovel van Bos, 
Scheemda. Het was een vreemde gewaar-

wording om weg te kunnen gaan. 

Onze kindàren zijnallang “de deur uit “. Ze wonen in 
Meppel, Rotterdam en Eindhoven en komen regelmatig 
hier, met de kleinkinderen inmiddels. ‘We zullen wel 
een keer wat dichterbij gaan wonen, maar dat is allemaal 
onzeker in deze tijden. We hopen dat de gezondheid 
ons niet in de steek laat”dan is het hier nog prima te 
doen voor “dizze olle minsen “.

En nu is het hoogtijd om het stokje door te geven aan 
Hans Tiddens
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Boerenmarkt ’t Swieneparredies
Op Moederdag 12 mei jl. was er bij ’t 
Swieneparredies een boerenmarkt. Naast 
de verkoop van diverse streekproducten 
en curiosa waren er diverse activiteiten 
voor kinderen.


