jaargang 3 - uitgave 21

GRAANOOGST

2013

september 2013

NieuweDorpswebsiteLive
Vanaf begin september is de
nieuwe dorpswebsite in de
lucht. Via het bekende adres
www.nieuw-scheemda.nl is
de site te bereiken.
De vertrouwde items zoals
info over de dorpen,
dorpsbelangen en ondernemers zijn wederom terug
te vinden. Maar ook zijn
er nieuwe dingen zoals een
Twitter rol waarin Tweets
over Nieuw Scheemda en ‘t
Waar voorbij komen.

VAN DE REDACTIE
Heeft u ook zo genoten van deze prachtige zomer? De
redactie wel en daarom is de krant ook iets later verwacht.
We staan aan het begin van een derde seizoen NieuwSwaar.
Op het moment dat u deze krant leest is de vernieuwde
website ook in de lucht. De redacties van de website en de
krant zijn samengevoegd. Wij zullen ervoor zorgen dat alle
nieuws dat onze dorpen aangaat zo snel mogelijk op de
site en/of de krant is te lezen. Neem eens een kijkje en laat
ons vooral weten wat u ervan vindt. Wilt u zelf informatie
plaatsen op de site, dan kunt u uw stuk inleveren op hetzelfde adres. U vindt deze in het colofon. Heel veel plezier
met deze krant en blijf vooral schrijven! De oogst van
artikelen is weer beter dan verwacht. De redactie is er blij
mee! - De redactie

COLOFON

Ook is er een activiteitenkalender te raadplegen en
worden er nieuwsberichten
over de dorpen geplaatst.
Elke maand is er een nieuwe
Klouk-Vroag!
In het kader van de lancering
is er ditmaal een mooie prijs
te winnen.
Reden genoeg om een
bezoek te brengen aan dit
nieuwe digitale dorpsplein!

>

Kopij aanleveren: voor 15 oktober 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 Kortleever 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
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CONCERTAGENDA CULTURELE COMMISSIE KERKJE NIEUW SCHEEMDA
De concerten van het afgelopen jaar in het kerkje waren
allemaal weer een groot succes. Gemiddeld 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 allemaal 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
kijk op de website Nieuw Scheemda ‘t Waar voor meer info!

Ook voor hengelsport kunt u bij ons terecht: Bijv.

Telescoophengel vanaf € 8,50.
Tuigjes – Lood – Haakjes – Lokvoer enz.
Gemengd konijnenvoer zonder biks, puur natuur
dus extra lekker.

Town of Saints

Bloedgrijs

Bob en Adrian

Woodgrain

Diverse soorten hondenkussens tot 1oktober 10% korting.
Slakkenkorrels ter bescherming van uw gewas tegen slakken.

800 gram - € 12,95.
Onkruidkiller 800 ml - € 20,50.
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GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIENOTA
Door de Gemeente is een accommodatienota uitgebracht,
bedoeld om alle gebouwen en het gebruik ervan in de
Gemeente te inventariseren en hier efficiënter mee om te
gaan. Zoals gebruikelijk bij een professionele organisatie
als de Gemeente Oldambt wordt voor een dergelijke klus
een externe organisatie ingehuurd. En deze nota ging
vergezeld met overzichtsfoto’s van alle gemeenschappen
in onze Gemeente en hun voorzieningen.

het punt is dat de molen De Dellen op de plek staat
waar nu de Westerse Molen staat. Ze gaan toch niet de
Westerse Molen afbreken en vervolgens de molen De
Dellen naar deze plek verplaatsen! Kom Gemeente, doe
dát nou niet; dat is geldverkwisting.

Het meest verrassende aan deze accommodatienota is
wel het feit dat we als Nieuw Scheemda en het Waar
een buurtschap zijn en geen dorp. Zelf opgegroeid
en jarenlang doorgebracht in een kleine buurtschap
voordat ik in Nieuw Scheemda kwam wonen, heb ik
in Nieuw Scheemda tot op heden nooit het gevoel
gehad dat ik een buurtschap woon. Gelukkig zet onze
overheid mij weer op de plek waar ik thuis hoor; in een
buurtschap. Als buurtschap bevinden wij ons in het Oldambt in het gezelschap van talloze andere buurtschappen met prachtige namen als: Kostverloren, Hongerige
Wolf, Kromme Elleboog en Tranendal. Om het niveau
van bijvoorbeeld buurtschap Tranendal te bereiken,
moet er natuurlijk wel een en ander gebeuren. Voor
niets gaat de zon op! Zo heeft een buurtschap volgens
de nota geen school, geen kantine, geen sportvoorziening, geen dorpshuis, etc. Kijk, dat ruimt lekker op. Kan
onze dierbare Gemeente straks bij de herindeling een
“schoon” dorp, sorry buurtschap, overdragen aan de
nieuwe super mega Gemeente.
De opschoning blijft echter niet beperkt tot gebouwen.
Zo staat in de nota dat Nieuw Scheemda en ‘t Waar
300 inwoners hebben. Feitelijk hebben we nu echter
500 inwoners, we moeten dus 200 inwoners inleveren.
Maar we wonen in Nederland, dus vertrouw ik erop dat
de Gemeente deze vermindering van inwoners op een
menselijke en sociaal verantwoorde wijze tot uitvoer
brengt.

Harm Eerkens.

Een onduidelijkheid is wel onze begraafplaats. In de
nota staat het wel genoemd, maar in het foto-overzicht
is niet aanwezig. Misschien is dit een voorteken dat we
naar een situatie gaan zoals de geruimde plaats Oterdum, waarbij de begraafplaats naar de zeedijk is verplaatst. Een nieuwe plek voor onze begraafplaats is niet
zo moeilijk. Dat wordt natuurlijk een rustiek plekje in
een dijk bij de Blauwe Stad,
Zodat de recreant, met uitzicht op het Oldambtmeer,
kan plaatsnemen op een zit-zerk omgeven door een
overzicht van onze gestorven voorzieningen.
Verder staat in het foto-overzicht maar één molen,
zijnde De Dellen. Als we als buurtschap maar recht
hebben op één molen is dat natuurlijk terecht. Maar

En wijzigen kan nog want deze nota is nog in stadium
van concept.

B e d ankt !
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V.V. Oldambtster Boys
Wanneer er teruggekeken wordt op
afgelopen seizoen valt te concluderen dat
er sportief gezien met het eerste elftal wat
tegenviel. Het tweede elftal daarentegen
had een goed seizoen, echter nadat Oosterhoek 2 zich op het eind van het seizoen
terug trok, werden er 6 punten in mindering gebracht waardoor ook het 2de elftal
toch nog buiten de middenmoot viel. In
het verdere reilen en zeilen binnen de club
viel dat echter niet te merken.
Aankomende seizoen hebben zich enkele
mutaties plaatsgevonden bij de club.
Hierdoor zijn we een paar spelers kwijtgeraakt, waardoor vooral het tweede elftal
nog wel een aantal spelers kan gebruiken
om het seizoen op een waardige manier
tegemoet te gaan. Ook is het de bedoeling
om aankomende maanden weer van start
te gaan met het senioren voetbal (7 tegen
7, op een half veld) dit onder leiding van
Bert Bijlsma.
Is er in de zomerstop nog wat gebeurd?
Dat is er zeker: Trainer Jan Klein gaat
op cursus om nieuwe trainerspapieren te
halen. Ook is de kantine aangepast aan de
wettelijke eisen. Waardoor we middels een
afzuigsysteem en de nodige aanpassingen weer up to date zijn. Daarnaast is er
een ander uit tenue gekomen en is het
sportpark een opgekalefaterd. Inmiddels
is de voorbereiding van het eerste elftal
al weer in volle gang. En hoopt een ieder
binnen (en hopelijk ook buiten) dat het
voor zowel het eerste, tweede en 45+ team,
een sportief en gezellig seizoen wordt, met
natuurlijk goed voetbal en passie.
Het Bestuur

Wordtlidofdonateur
Dit jaar proberen we de formule “wordt
lid of donateur” weer te verbeteren
t.o.v. verleden jaar. Ook dit jaar zal
Chris Pit weer langs de deuren gaan,
hij gaat proberen dit in de nazomer
af te ronden. Vorig seizoen is er door
de leden en donateurs ruim 500 euro
geschonken. Hiervan hebben we een
andere kalkwagen aangekocht en is de
kantine aangepakt. Voor alle leden en
vrijwilligers die zich hebben aangemeld
(ruim 50) ! is het seizoen daarna afgesloten met een barbecue en live muziek.
Natuurlijk hopen wij dat u ook dit
seizoen lid of donateur wordt of blijft.

InleverpuntFrituurvetenFrituurolie
Ook het nieuwe seizoen bestaat er de mogelijkheid om uw oude frituurvet/olie in te leveren bij de voetbalvereniging. Bij een volle container
krijgt de vereniging een kleine vergoeding, hiermee helpt u dus de
vereniging en het milieu.

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.

GEZOCHT!!!

Voor dit seizoen zoeken we nog spelers voor het tweede, 45+ of eventueel
zelfs eerste elftal. spelers. Dus heb je nooit gevoetbald, voetbal je momenteel ergens anders of heb je altijd gevoetbald. Meldt je dan aan bij de
voetbalvereniging Oldambtster Boys.
Ook is het bestuur nog op zoek naar een scheidsrechter die op zondagmorgen wedstrijden van het tweede elftal wil fluiten. Lijkt het je leuk om bij
een club als Oldambtster Boys aangesloten te zijn
Kom donderdags langs in de kantine of bel naar
Jan Eelssema tel: 06-22186581

Programma en uitslagen

20-8
Westerlee 2 - Boys 1 (2-2) (vriendsch.)
25-8
Woltersum 1 – Boys 1 (2-1) (beker)
27-8
Usquert 1 - Boys (afgelast) (vriendsch.) / Veendam 1894 - Boys 2 (afgelast)
(vriendsch.)
29-8
Boys 1 – PJC 1 (2-2) (beker)
1-9
Boys 1 – Eenrum 1 (beker)
Start competitie:
8-9
DWZ 1- Boys 1 (14.00uur)
15-9
Boys 1 - Meeden 1 (14.00uur) / Westerwolde 2 - Boys 2 (10.00uur)
22-9
SPW 1 - Boys 1 (14.00uur) / Boys 2 – Heiligerlee 5
(10.00uur)
29-9
Boys 1 – Sellingen 1 (14.00uur) /
Noordster 5 - Boys 2 (10.00uur)
6-10
Boys 1 – Bareveld 1 (14.00uur) / WVV 5 - Boys 2 (10.00uur)
13-10
Nieuweschans 1 – Boys 1 (14.00uur) / Boys 2 – Sellingen 3 (10.00uur)
20-10
Boys 1 (inhaal programma) / Boys 2 (inhaal programma)
27-10
Boys 1 – Wedde 1 (14.00uur) / JVV - Boys 2 (10.00uur)
3-11
Scheemda 1 – Boys 1 (14.00uur) / Boys 2 – SPW 4 (10.00uur)
10-11
Boys 1 – Thos 1 (14.00uur) / PJC 3 – Boys 2 (10.00uur)

Wordt lid of donateur

Het bekende spel van het dagblad van het noorden is weer van start gegaan. Er spelen 12 personen mee in de Oldambtster Boys poel, natuurlijk veel te weinig om prijzen te pakken, maar onderling telt toch de prestige strijd van wie er nu de meeste
voetbalkennis heeft van de clubs uit de eredivisie… In de Boys poel worden de
nodige bijnamen gebruikt. Op moment van schrijven voert Bennie Veentjer (alias
Veno) de lijst aan, gevolgd door Bert Bijlsma (alias den Bijl) en Patrick Kampijon.
Het seizoen is echter nog maar net van start, en de strijd zal onderling nog wel
lange tijd spannend blijven.

september 2013
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OLDAMBTSTER BOYS 2
We staan alweer aan de vooravond van een
nieuw seizoen en zullen het moeten doen
met vrijwel dezelfde groep als waarmee we
het afgelopen jaar ook gedraaid hebben. Alleen Joop(Leeuwis) is vertrokken(maar dat
is een fikse aderlating!) naar MOVV, want
die kon een lucratieve aanbieding blijkbaar
niet weerstaan.
Nou was het afgelopen seizoen niet bepaald
een succes! Volgens mij zijn we als laatste
of voorlaatste geeindigd en was het af en
toe moeilijk een ‘elftal’ op de been te brengen. Hopelijk gaat dat dit seizoen wat beter.
Er is in elk geval de hele zomer behoorlijk
door getraind, wat dat betreft lijken we er
klaar voor.
Ook de 40-plussers (oftewel OLDAMBTSTER BOYS 7 ) mogen waarschijnlijk
vanaf september de wei weer in tegen o.a.

Appingedam, Siddeburen en Farmsum.
Hoewel de uitslagen tijdens de Voorjaarsreeks tegen vielen, vonden al onze Boys
het een heel leuke ervaring en wilden ze
er graag mee door gaan. Deze wedstrijden
worden op donderdagavond gespeeld en
beginnen rond 19.30 uur (Schema in het
kastje).
Zondag 15 sept. moet voor ons de competitie weer beginnen. Bij de voorlopige indeling wil de KNVB ons naar o.a. Eenrum,
Winsum, Kloosterburen, Warffum, Niekerk
en Baflo sturen. Ze weten zeker niet waar
Nieuw-Scheemda ligt .

WIST U DAT?

Wordt vervolgd .
-Bert Bijlsma

Gelukkig hebben ze ondertussen bij de
KNVB toch maar even op de landkaart
gekeken waar Nw.Scheemda ligt en hebben
ze Old.Boys 2 in een puur Oostgroninger
klasse ingedeeld. Waarvoor mijn hartelijke
dank!

Het seizoen weer van start is gegaan.
Thomas Bosker gestopt is als leider van het eerste elftal.
We dit seizoen aardig penibel zitten met spelers voor het tweede elftal.
Er ook nog een thuisfluiter voor het tweede en een leider voor het eerste gezocht wordt.
Er een nieuwe lijnentrekker aangeschaft is.
Geert Jager aankomend seizoen het veld van belijning gaat voorzien.
De kaart en sjoelvereniging ook dit jaar weer de strijd aan gaat in de kantine van de Boys.
Er dit jaar weer frituurvet ingeleverd kan worden bij de kantine.
Bennie Veentjer dit seizoen ook weer een poging gaat doen om te gaan voetballen.
Er ook dit seizoen weer genoeg vrijwilligers zijn voor de bar.
Het eerste elftal dit seizoen al twee keer gelijk heeft gespeeld.
Het bestuur aan het uitzoeken is of er een terras/overkapping aan de veldzijde geplaatst kan
worden.
Joop Leeuwis het bestuur na een half jaar alweer heeft verlaten.
De schoonmaakdag begin augustus een groot succes was.
Er tot in de late uurtjes doorgegaan is met ………..
Vv. Oosterhoek ter ziele is.
Er overleg gevoerd wordt om het alom bekende Oosterhoek toernooi in Nieuw Scheemda voort te
zetten.
A.J (boer) Mensinga zijn voetbalcarrière weer op gaat pakken in het rood en wit van de boys.
Het mooi zou zijn als meerde mensen dit voorbeeld volgden.
Er wegens strengere controles en hogere boetes, het financieel voor de boys ook dit seizoen niet
mogelijk
is om live voetbalwedstrijden uit te gaan zenden.
De voetbalvereniging gaat bekijken of de kantine ook enkele zaterdagen open kan.
Dit omdat er vanuit het dorp vraag is naar een gezellige middag en of avond.
Er ook gekeken wordt of er iets op te zetten valt met de activiteitencommissie.
Er weer een groot deel van de eerste selectie op trainingska mp zijn geweest, Turkije dit maal.
Naar verluidt echter alleen de polsen getraind zijn.
Het bestuur een ieder een geweldig seizoen toewenst.

Indeling
seizoen

2013 / 2014
Er is het nieuwe seizoen veel veranderd, nadat vorig seizoen Kiel Winneweer, Westerbroek en Jipsingbourtange ( JVV) hadden besloten om
alleen nog uit te komen in de reserve
klassen, is na Annerveensche kanaal
(hermes AVK) en Borgercompagnie nu de VV. Oosterhoek ook van
de Groningse velden verdwenen.
Daarentegen is Meeden zondag
weer terug op de velden, wat wel ten
koste is gegaan van de zaterdag tak.
Met het verdwijnen van de vroegere
6de klasse clubs weet men bij de
Boys dat de indelingen ieder jaar
zwaarder worden.

Eerste elftal:

Tweede elftal:

Old. Boys 1		

Old. Boys 2

SPW 1			

SPW 4

Sellingen 1		

Sellingen 3

DWZ 1		

DWZ 3

Westerwolde 1		

Westerwolde 2

PJC 1			

PJC 3

Wedde 1		

WVV 5

Thos 1			

Heiligerlee 5

Bareveld 1		

JVV 1

Nieuweschans 1		

ekelderboys 3

Meeden 1		

Noordster 5

Drieborg 1		

Bellingwolde 4

Scheemda 1
BNC 1

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
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KIDSCLUB
N ie u w s che e mda / ‘ t Waar

AGENDA

2013
2014

6 sept back to school
4 okt dierendag
1 nov Halloween
29 nov Schoen zetten(van 18 tot 19.00 uur
plaats wordt nog bekend gemaakt)
30 nov Sinterklaas-intocht
23 dec Gourmetten (opgeven voor 15dec bij
opgave betalen € 3,-)
24 jan Filmavond+pyamaparty(Vanaf 19uur
tot zaterdag 10uur zelf slaapspullen meenemen)
21 feb Carnaval
21 mrt Lente
19 apr Paaseieren zoeken+lunch( Van 12 tot
15uur)

Alle kinderdisco’s zijn van 19 tot 21.00 uur en
kosten € 2,- opgave niet nodig.
De kinderdisco’s zijn bedoeld voor kinderen
vanaf 4 tot 14 jaar.
Wil je een keer helpen bij een kinderdisco dan
ben je natuurlijk van harte welkom.
Wij hopen dat alle kids er weer zin in hebben!!!
Groetjes hilda, Annemaria en Erika

september 2013

Pottenbakken en Vrij vormen
met Klei in
Wil je creatief zijn met klei?
Of wil je je eigen potten bakken?
Dan kan je je opgeven bij Nirad Verbeek-Heemskerk in Nieuw
Scheemda. Het hele jaar geef ik les op de donderdag.
Als beginneling en als gevorderde ben je welkom,want de
lessen zijn individueel gericht.
Je kunt leren potten draaien op de draaischijf en ook vrij vormen met klei. Door bezig te zijn in een groep van ongeveer zes
personen leer je snel, omdat je je ontdekkingen en ervaringen al
doende met de anderen deelt.
De lessen beginnen op 5 september.
Er is een groep op donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.00
uur en op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.
De locatie is mijn atelier in de Witte Wolk.
Er zijn twee mogelijkheden van betalen:
1. Je volgt de jaarcursus bestaande uit 40 lessen voor € 480,(= € 12,- per les).
Dit bedrag betaal je in één keer, voorafgaand aan het cursusjaar.
2. Je kunt binnen dit cursusjaar ook series van 10 lessen volgen.
De prijs van een serie van 10 lessen is € 150,-.
Dit bedrag betaal je op de eerste les.
Je kunt zelf bepalen wanneer je deze 10 lessen volgt.
Het lesgeld is exclusief klei- en stookkosten.
“Werken met klei is een gezellige bezigheid waarbij je je eigen
creativiteit ontdekt en ontwikkelt, spelenderwijs veel technieken leert en bovendien trots kunt zijn op een zelf gemaakt
product”.
Voor meer informatie:
Nirad Verbeek-Heemskerk
Hamrikkerweg 132, Nieuw Scheemda
0598 – 446 406
nirad@dewittewolk.nl
www.dewittewolk.nl

september 2013
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PROGRAMMA

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER
Woensdag 25 september
				
				
				

Zedenpolitie om 20.00 uur in Galerie Waarkunst
De heer Floris komt met een zeer interessant verhaal over het
wel en wee van de zedenpolitie in de provincie Groningen.
Vrouwelijke belangstellenden zijn van harte welkom!

Dinsdag 8 oktober		 Leesclub
				Kinderen van het Ruige land
				Auke Hulst
Woensdag 30 oktober		
				

Reiki om 20.00 uur in Galerie Waarkunst
Petra Kortleever staat ook deze keer weer garant voor een leuke, ietwat spirituele avond.

Dinsdag 12 november		
				
				

Bloemen en Stekels in Wagenborgen om 20.00 uur
De musical, die twee jaar geleden niet doorging wegens ziekte,
wordt nu geregeld door de Vrouwen van Nu van Wagenborgen.

Dinsdag 3 december
Leesclub
				De wand
				Marlen Haushofer

PROGRAMMA CULTURELE COMMISSIE SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER
Zondag 22 september
Kerkje, 14.00 uur
				Zondagmiddagconcert Bloedgrijs
				
Meer informatie volgt elders in deze krant!
Zondag 3 november		
Kerkje, 20.00 uur
				zondagavondconcert van de Town of Saints
				
Meer informatie volgt elders in deze krant!

EMDA

KERKJE NIEUW SCHE

Peuterspeelmoment
Het afgelopen jaar kwamen iedere laatste zondagochtend van de maand een aantal ouders met hun peuters
naar het Multifunctioneel Centrum, bij de Meester Sportelschool , om te spelen. Een paar peuters zijn of
worden binnenkort kleuters. Zij willen graag blijven komen. Vandaar dat we er een peuter/ kleuter speelmoment van maken. We zouden het leuk vinden kennis te maken met meer peuters & kleuters uit NieuwScheemda of ’t Waar! Lijkt je het leuk eens te komen kijken, kom gerust een laatste zondag van de maand tussen 10 uur en 12:30 naar het MFC. Je hoeft je niet op te geven. De kosten zijn 1 euro per keer per kind. Voor
iets te drinken en fruit wordt gezorgd.
Voor de komende maanden zijn dit de volgende data.
Voor meer informatie kun je bellen of mailen naar:
Natasja Dijkshoorn - 0626308936 / natasja791@hotmail.com

Het wel en wee
in een oldambtster stee...
pagina 8
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Het is toch ook wat, je moet echt wel van het
buitenleven houden als je in een oldambtster
stee woont! Laat ik het in dit deel alleen over het
buiten leven hebben. .. Het eerste jaar toen we
hier kwamen wonen, was er nauwelijks iets met
kleur te ontdekken op dit enorme stuk grond.
Wat wel? Bomen, nog meer bomen, struiken, onkruid en brandnetels, véél brandnetels. En oh ja,
er stond nog ergens een boerderij tussenin, bijna
niet te zien.. De tuin zelf was een waar mysterie,
overal onbegaanbare stukken en onoverzichtelijke
delen! Dus zijn we vriendjes geworden met de
kettingzaag en hebben we een flinke houtkachel
aangeschaft. Ruimte maken voor meer zonlicht
in de tuin. Want ja, in de winter hadden we meer
licht in huis dan in de zomer! De grasmaaier
moest even blijven staan. Die was bang van de
hoeveelheid en de grootte van de brandnetels die
de boomgaard bevolkten. Ruim 1,5 meter hoog en
niet goed gehumeurd. Dus die bleef even in het berghok staan rillen. Daar moest nou een echte ouderwetsche zeis aan
te pas komen! Jawel, die hebben we ook. Ons benne flink ouwerwets zo nu en dan. Geef ons maar een strekel en zeis
en er is niets wat beter maait. Sportschool? WOEHAHAHA! De sportschool is hier! Anyway, ik dwaal af.
Het jaar erna ontdekten we dat de brandnetels ook bang van ons waren geworden. Het waren er minder! Helaas gold
dat niet voor het kleefkruid. Wat ik ooit in een bos ontdekte als een klein bosje leuk spul, is het in onze tuin een ware
plaag. De poezen zitten vol kleefbolletjes en lopen die bende overal naartoe. Slimme plant. Nooit onderwijs gehad, wel
op de hoogte van de meest perfecte manier van zaden verspreiden. Grmbl. Dus aan de slag. Liefst vóórdat ze gingen
bloeien. Het waren er wel ERG veel. Oogsten per kilo is het. Heb zelfs op internet gezocht of je ze kon eten. Want
ja, waarom niet? Er is ook brandnetelstamppot, brandnetelthee, brandnetelcrème voor een puur huidje en zo. Waarom
geen kleefkruidpastei? Zo voor onder je loszittende gebit? Offeh, kleefkruidband in plaats van kleefband, of superkleef,
een lijmsoort.. ik noem maar wat. Inmiddels hebben
we gezien dat in de tuin alweer een andere vijand
rondwaart; lang gras. Ik noem een paar soorten:
Veldbeemd, Witbol, Timothee, Ruwbeemd, Zachte
Dravik, Kweek (onkruid onder de grassen), Straatgras (zo heet het echt). Allemaal grote halmen die
middenin de bloemperken staan. Die snerthalmpjes
groeien overal dwars doorheen, vast ooit met succes
een hoe-erger-ik-de-tuinman-diploma gehaald.
Nu houden we wel heel veel van rozen. Een rijtje
ontdekt tussen grasveld en vrije groei (=onkruidgebied) dat we koesteren (het rijtje rozen dus). Zelfs
her en der een nieuw rozenplantje neergezet bij het huis. Helaas is daar ook Den Ree. Die smikkelt in haar eentje heel
wat af. Rozenknoppen, jonge blaadjes, de clematis, zelfs de aardbeiplant is niet veilig voor het blikkergebitje van Den
Ree. Voor brandnetels haalt Den Ree haar neus op, kleefkruid moet ze niet en die vervelende halmen gras daar schijt
ze op. Kortom; Den Ree daar hebben we ook niets aan. Als je het bovenstaande leest zou je bijna denken wat we hier
als stadslui nu te zoeken hebben. Vervelende planten, alles is erg? Nou, eiiiiiigenlijk vinden we het helemaal te gek hier
juist met opstandige planten en vreetreeën, dit willen we voor geen goud meer missen!
Tot de volgende keer!
Petra Kortleveer
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Klaverjasclub“‘tVrijeWeekend Nieuw Scheemda‘tWaar“
Op vrijdagavond 3 mei hebben we onze
laatste kaartavond gehad van het seizoen
2012 - 2013.
Gelukkig konden we nadat ‘t Schoevertje de
deuren moest sluiten in de kantine van de
voetbalvereniging terecht.
Het is ook nu weer een gezellige en spannende competitie geweest. Deze keer was
de wisselbeker voor Antjo Welp. Het is hem
nu toch gelukt om 1e te worden .
Harm Eerkens werd 2e en Mark Eerkens 3e.
Na afloop van de bekeruitreiking was er een
warm en koud buffet waar ook de sjoelclub
goed van gegeten heeft. We kunnen ook nu
weer terug zien op een geslaagde avond.
En lezers , we zouden heel graag wat meer
leden willen hebben.Vrijdag 13 september is
de 1e kaartavond van het nieuwe seizoen.
Voor info Thea van Bree
tel. 0598 446429
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Opening fietspad Evert’s Loantje

Op donderdag 6 juni werd het fietspad van ’t Waar naar
het Hondshalster Meer officieel geopend door Swanny
Christians-Klooster en Ammy Bult-Klooster familieleden van Evert en wethouder Ricky van den Aker.
Het fietspad is vernoemd naar Evert Klooster die op de
plek waar het fietspad loopt vroeger een moestuin had en
er schuin tegenover woonde. In het verleden liepen er vanaf
de Hoofdweg op een aantal plekken laantjes naar achteren
toe het land in. Omdat het talud van de oude spoorweg
van Zuidbroek naar Delfzijl er toen nog lag konden de
inwoners van ’t Waar ommetjes maken vanuit hun eigen
dorp. Met het nieuwe fietspad is er nu weer een mogelijkheid tot een ommetje bijgekomen. Van die mogelijkheid
wordt druk gebruik gemaakt want het fietspad is al een
tijdje opengesteld. Klaas Steenbergen die naast het fietspad
woont heeft op de gemeente grond naast het fietspad een
boomgaardje aangelegd met daarin fruit als appels, peren,
pruimen en kersen. Het is een openbare tuin, waar iedereen
fruit mag plukken. Voor de opening van het fietspad was
veel belangstelling.
-Henri Thunnissen
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Verhuur tent(en) vereniging dorpsbelangen
Twee jaar geleden heeft de vereniging dorpsbelangen( ter vervanging
van de oude legertent) 2 tenten + toebehoren aangeschaft om te gebruiken bij activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden.
Deze tenten zijn ook te huur voor inwoners van onze dorpen. Er is
een tent van 8x4 en een van 4x4 meter, zijn te koppelen dan heb je een
tent van 12x4 of een tent in L-vorm. Toebehoren bestaan uit banken +
tafels en statafels.
Voor reservering kunt u contact opnemen met Hendrik Eerkens, gaarne
via mail: hendrik.eerkens@t-waar.nl
( om misverstanden bij reservering te voorkomen)
Voor de vergoeding en de voorwaarden hiervoor zie onderstaande gebruiksovereenkomst. Kijk ook op de dorpswebsite voor meer informatie.
De Vereniging Dorpsbelangen stelt hierbij de volgende materialen ter
beschikking:
-Tent 4x4 meter, vergoeding € 20,00
Tent 8x4 meter, vergoeding € 30,00
Beide tenten samen :
€ 40,00
Waarborgsom
€ 25,00
-( vergoeding gebaseerd op gebruik max. 2 dagen)
Bij gebruik van een tent kan men ook beschikken over de tafels

Aan:_________________________________________
voor de periode van:
Bovengenoemde bedragen dienen te worden voldaan vóórdat de materialen in bruikleen worden gegeven.
- de in bruikleen gegeven materialen mogen niet worden aangewend voor commerciële doeleinden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
- de in bruikleen gegeven materialen mogen alleen worden gebruikt binnen de dorpen Nieuw Scheemda en ‘t Waar.
- de in bruikleen gegeven materialen mogen alleen worden aangewend voor het doel zoals aangegeven door de organisatie/persoon bij aanvraag
van de materialen.
- de in bruikleen gegeven materialen mogen niet aan een andere organisatie/persoon worden doorgegeven of in gebruik worden genomen.
- de materialen zullen, tenzij anders overgekomen, door de huurder opgehaald en door de huurder geplaatst cq opgebouwd onder toezicht/begeleiding van een afgevaardigde van de vereniging dorpsbelangen.
- de organisatie/persoon die de materialen in bruikleen heeft genomen, draagt zorg voor een goed beheer van betreffende materialen.
- LET OP! Geen opbouw en gebruik tent bij windkracht 4 of hoger!!!!
- de materialen dienen na afloop van de periode van bruikleen in exact dezelfde staat
te verkeren als op moment van levering/plaatsing.
- indien de materialen bij teruggave niet in dezelfde staat verkeren als bij levering en/of plaatsing, dient de organisatie/persoon die de materialen in bruikleen heeft genomen alle kosten te vergoeden die nodig zijn om betreffende materialen te herstellen in de staat waarin het is
afgeleverd. Hetzij door betaling van de noodzakelijke reparatie-kosten en/of betaling van nieuwe onderdelen indien reparatie niet mogelijk is.
- indien de in bruikleen gegeven materialen niet kunnen worden hersteld, dient een dusdanige schadevergoeding te worden betaald dat de
Vereniging Dorpsbelangen een gelijkwaardig product kan kopen zoals door hun geleverd.
Aldus Overeengekomen te Nieuw Scheemda/’t Waar, d.d: _____________________
Namens de organisatie/persoon
die materialen in bruikleen neemt:

Namens Vereniging Dorpsbelangen
Nieuw Scheemda/’t Waar

Naam: ________________________

Naam: __________________

Handtekening:

Handtekening:
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Verplaatste kerken
Verplaatste Kerken is een project van het Museumhuis Groningen,in het kader van het
VERHAAL van GRONINGEN. In het Oldambtgebied zijn in de loop der tijden vanwege
de dreiging van de zee allerlei kerken verplaatst
naar hoger gelegen streken, zoals de kerken van
Scheemda, Finsterwolde, Noordbroek en Zuidbroek.
De kerken van Nieuw-Scheemda, Zuid- en
Noordbroek doen mee aan het project en stellen
hun deuren open op Open Monumentendag op 14
september 2013.
.
De kerk van Nieuw-Scheemda is nooit verplaatst,
maar in het kader van bovengenoemd project is
onze kerk toch interessant, omdat het de eerste
kerk was die werd gebouwd op grond, die herwonnen was op de zee.
In onze kerk is op 14 september een beamerpresentatie en een beknopt fotoboek te zien. Ook in
de kerken van Zuid- en Noordbroek zijn presentaties te zien.
Vanaf 10.00 uur is de kerk open. U bent van harte
welkom!
Namens de organisatie,
Roelof Mantingh
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KINDERKAMP
- DAGBOEK -

Foto’s: Barbara van Zuidam
Dit jaar was het alweer de vijfde keer dat er een kindervakantiekamp week in het dorp was. Doormiddel van onderstaand
mini dagboek willen wij graag aan u laten weten wat we allemaal gedaan hebben tijdens deze week.

Maandag 22 juli

Vanmorgen zijn we gestart met het afmaken van de laatste voorbereidingen voor kamp 2013. Rond 10 uur kwamen de
eerste kinderen aan om een plekje in de tenten op te zoeken. Rond 11 uur begon Vincent met de opening. Allereerst werd
het weekprogramma meegedeeld. Vervolgens vond de echte opening plaats. Deze werd uitgevoerd door de dames van het
Turninstitute. Na een korte show hebben de kinderen die dit jaar meedoen met kamp levende letters gevormd waar bovenstaande foto van is gemaakt. Deze foto is ook verwerkt als aandenken voor de kinderen zelf. Na het hijsen van de vlag was
de opening voorbij en renden de kinderen zo snel als ze konden naar het gigantische zwembad. Jur Mellema en Wim van
Rheen, hartstikke bedankt dat we de grote stropakken mochten lenen. Het was een super zwembad. Zelfs na de lunch was
het zwembad het populairst maar ook een potje voetbal was nog te zien. Van de keuken kregen we taco´s als avond eten
en smoothies als toetje. De avond begon met een wedstrijdje steen, papier, schaar. Na een verhaaltje bij het kampvuur wat
het tijd om naar bed te gaan. Bijna alle kinderen hebben vannacht buiten geslapen onder de sterrenhemel. Het was niet
helemaal voor herhaling vatbaar, want door het dauw waren alle slaapzakken klam geworden.

Dinsdag 23 juli

Na het ontbijt konden de kinderen weer gaan zwemmen. Dat hoefde geen twee keer gezegd te worden. Ook na de lunch
kon er weer gezwommen worden. Halverwege de middag zijn we bij elkaar geroepen om instructies te krijgen van Barbara
van Zuidam van Verassend Gezond. In groepjes konden we van tafel naar tafel gaan om op die manier ons eigen avond
eten klaar te maken. Er waren onder andere broodjes hamburger, fruitspiesjes, gepofte aardappelen, stokbroodjes kruidenboter en salade. `s Avonds na het eten en na het snoepwinkeltje konden alle kinderen meedoen aan eendjes vangen. Voor
alle kinderen was er een prijsje.

Woensdag 24 juli

´s Ochtends op de fiets naar Wagenborgen. Op naar de sportschool. Hier kregen
de kinderen onder begeleiding een voorproefje in kickboxen en Zumba. Er was ook
de gelegenheid om een paar van de fitnesstoestellen uit te proberen. Na het sporten
gingen we op de fiets naar het Proostmeer. Hier stonden de dames van de keuken al
op ons te wachten met een picknick. Na het eten en spelen gingen we op de fiets weer
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Donderdag 25 juli

Ook vandaag, hoe kan het ook anders, werd er weer gezwommen. Maar zwemmen was niet het enige wat we vandaag hebben gedaan. Halverwege de middag zijn we begonnen met een doe tocht. Vanaf het kampveld door Nieuw Scheemda, via
het Kerkwijkbos en de Pastorieweg naar de Leeuwenborg. Maar een doe tocht heet niet voor niks een doe tocht. Onderweg
moest elk groepje op verschillende plaatsen een opdracht uitvoeren. Enkele opdrachten waren spijkerpoepen, proeven, en
bekertjes stapelen. Elk groepje kreeg aan het begin een ei mee die heel bij het eindpunt moest aankomen om bonuspunten
te verdienen. Dit is elk groepje gelukt. Bij de Leeuwenborg aangekomen konden de kinderen nog even spelen voordat
we werden getrakteerd op pannenkoeken en een ijsje na. Daarna moesten we weer terug lopen naar het kampveld. Deze
laatste avond hebben de kinderen niet in de tenten geslapen maar in de sportzaal. Vanuit de bedden hebben de kinderen
gekeken naar twee films. Een soort sleep in bioscoop.

Vrijdag 26 juli

De kinderen werden gewekt met een film en kregen daarna van de leiding ontbijt op bed. Er kon ´s ochtends nog heel
even gezwommen worden. Daarna werd het zwembad gesloten. Na het middag eten is de wagen voor de lawaaitocht
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Een paar van deze uitspraken willen we graag met u delen.

Lukas Vergeer, 8 jaar.
De hele vrijdag; ontbijt op bed, wakker
worden met een film, de lawaaitocht
waarbij we helemaal nat geregend zijn
maar ook de doetocht van donderdag.

Eva Bouius, 9 jaar.
Het spelen, het zwemmen en het eendjes
vangen. Hierbij heb ik gewonnen.

Daan Mellema, 6 jaar.
De lawaaitocht want we werden
kletsnat, het zwembad en we spoten
mensen nat (tijdens de lawaaitocht) en
het slapen in de gymzaal.

Franka Nieswaag, 7 jaar.
Alles.

Indy Schüller, 9 jaar.
Het zwemmen, de filmavond en het
snoepwinkeltje.

Milan Uildriks, 9 jaar.
Het slapen.

Xander Roelen, 10 jaar.
Het zwemmen, spelen, sporten en films
kijken.
Megan Hendriks, 7 jaar.
Het zwembad, het snoepwinkeltje,
spelen het slapen en het film kijken.

Sanne Wöth, 12 jaar.
Dat we nat werden geregend tijdens de
lawaaitocht, het snoepwinkeltje en de
Nouk Schüller, 7 jaar.
film avond.
Het zwembad, de filmavond en het
snoepkraampje.
Chandra de Jager, 10 jaar.
Het zwembad, de filmavond, het buiten
slapen en de lawaaitocht.
Esmé Zijlstra, 9 jaar.
Het zwemmen, het barbecueën en de
films.

Iris Mellema, 10 jaar.
De hele week maar toch vooral de regen
tijdens de lawaaitocht.
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NOG IN TE VULLEN!!
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De beer gaat een dagje
naar het strand. Kan jij
zien wat hij daar mee
naar toe neemt?

OPLOSSING:

___

___

___

_____

_____________

_____ ?

