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OPNIEUW ONDERWIJS
IN NIEUW SCHEEMDA
‘t Waar - Er is nog steeds een reële kans dat er
opnieuw onderwijs komt in de voormalige Meester
Sportel-school. Zo bleek uit de informatieavond Vrije
School. Tijdens de informatie-avond georganiseerd
door werkgroep de Nieuwe Basis werd er uiteen gezet
hoe de zaken er op dit moment voor staan. Ook was
er ruimte voor vragen en opmerkingen. lees verder op
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De Nieuwe Basis

Een

Vrije PlattelandsSchool Nieuw Scheemda

Vrije School
in uw regio?
Siddeburen

Wagenborgen

Finsterwolde

VAN DE REDACTIE

BANDTOWN OF SAINTS IN
KERKJE NIEUW SCHEEMDA
Nieuw Scheemda - Een concert met een magische
sfeer. Zo zou je het concert kunnen beschrijven dat de
band Town of Saints gaf. In een toegift speelde de
bando p het kleinste Arp Schnitger-orgel ter wereld.
Lees verder op pagina 9

Zuidbroek

Winschoten

Scheemda

COLOFON

>

STEM! op de website

Kopij aanleveren: voor 15 januari 2014
De kopij kunt u mailen naar:  dorpskrant@t-waar.nl
of dorpskrant@nieuw-scheemda.nl

www.denieuwebasis.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.

U heeft er even op moeten wachten… De vorige krant
was in september, maar hier is ie dan eindelijk: ons
kerstnummer! Het zijn vrij rustige maanden geweest,
onze mailbox is niet overgelopen met allerlei nieuwtjes
en verhalen. Dat is jammer. Misschien komt dat ook
omdat de website weer in de lucht is en nieuws niet
meer wordt opgespaard? In ieder geval doet de redactie een oproep om vooral veel kopij blijven leveren.
De inleverdatum voor de volgende krant is 15 januari
2014. Een fijne kerst en vooral veul zeeg’n!
- De redactie

Redactie: Marjan Jutting, Aletta Buiskool, Mirjam Eelssema,
Patricia Eerkens, Petra Kortlever 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

december 2013
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Bestuurswisseling MFC
Betty Westerhuis is afgetreden als bestuurslid van de
beheersstichting van het MFC.
Ook via deze weg willen we haar bedanken voor haar
inzet de afgelopen jaren.
Als nieuw bestuurslid is toegetreden: Jacob Posthumus.
Het bestuur van het MFC bestaat nu uit:
Antjo Welp (voorzitter)
Harm Eerkens (penningmeester)
Harm Engel Mellema
Bert Bijlsma
Eric Brasse
Jacob Posthumus

De winter staat voor de deur.
Strooizout 7,5 kg in emmer € 5,50
Strooizout 25 kg per zak € 7,95

In bovenstaand rijtje ontbreekt dus een secretaris.
Daarom een oproep om zich beschikbaar te stellen voor
deze functie. Als je interesse hebt of vragen hierover
dan s.v.p. contact opnemen met Harm Eerkens (0598446255 of harm.eerkens@kpnplanet.nl).

Help de vogels de winter door.

Pindakaaspothouder inclusief vogelpindakaas € 7,95
Vetbollen 1 voor € 0,30 3 voor € 0,75
Pindanetjes 1 voor € 0,95 3 voor € 2,75

Strooivoer 2,5 kg voor € 2,95 5 kg voor € 5,25

Last van sneeuw?

Sneeuwschuif vanaf € 9,95

Bedankt voor je inzet!
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DE ZONNEBLOEM
Sinds 1999 bestaat ,de Zonnebloem Scheemda e.o.’
De toevoeging achter de naam betekent: en omstreken!!
Scheemders hadden de behoefte om binnen de gemeente
een eigen afdeling van de Nationale Zonnebloem te
hebben. De naam Scheemda bevatte de hele gemeente
indertijd, dat wil zeggen: Scheemda, Nieuw Scheemda,
t Waar, Nieuwolda, Midwolda, Oostwold, Heiligerlee en
Westerlee.
In deze dorpen voert De Zonnebloem een actief beleid
ten bate van haar doelgroep, t.w. zieken, gehandicapten
en eenzame ouderen. Naast bezoekjes aan degenen,
die daaraan behoefte hebben, wordt er praktisch elke
maand een activiteit georganiseerd.
Dat zijn naast dagtochtjes per bus of boot gezellige
middagen met muziek en veelal een verloting.
Al deze activiteiten worden per ,Zonnenieuws’ aangekondigd.
Wilt u graag mee op een van onze uitjes of weet u iemand, die behoefte heeft aan bezoek van een van onze
vrijwilligers of....... ontvangt u ons ,zonnenieuws’ niet?
Neem dan kontakt op met onze vrijwilligers voor
Nieuw Scheemda-t Waar, mw. Dina Visscher, Tel.
0597-592279 Zij neemt dan kontakt met u op en zorgt
voor een juiste afhandeling.
Behoort u nog niet tot onze doelgroep, en wilt u zelf
graag iets betekenen voor uw naasten, meldt u zich dan
aan als vrijwilliger en gebruik daarvoor ook de genoemde personen.

december 2013

KERSTVIERING IN DE KERK
VAN NIEUW SCHEEMDA
Ook dit jaar gaan we weer een ouderwetse kerstviering
organiseren in het kerkje van Nieuw Scheemda/’t Waar
op eerste kerstdag. Het begint om 16.30 uur.
Natuurlijk doen we dat weer met de traditionele kerstliederen, kaarsen, chocolademelk en een kerstkransje.
Ook zal er een overdenking zijn, prachtig orgel- en
saxofoon gespeeld worden en er wordt een gedicht en
een vrij verhaal voorgedragen.
Kortom het wordt weer een echte ouderwetse kerstviering.
Iedereen is van harte welkom.
Ook is er een collecte voor de gemaakte onkosten en
voor een nader te bepalen goed doel.

Komt allen | komt allen | komt allen
komt allen | komt allen | komt allen
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V.V. Oldambtster Boys
Allereerst kijkend naar de sportiviteit. De
start van het seizoen is niet best voor alle drie
de elftallen. Al presteert het tweede elftal
nog het beste met reeds 7 punten. Redenen
temeer, maar daar kopen de spelers en voetballiefhebbers niets voor. Groot pluspunt
is dat de passie er nog wel is. Ondanks fikse
nederlagen wordt er gestreden om iedere
meter, ook de trainingsopkomsten zijn nog
altijd erg goed.
Een dezer weken wordt er bij de Boys gestart met een doorlichtingsprogramma van de
club die betrekking heeft op vrijwilligers en
werkzaamheden. Hiervoor zijn 6 dorpsbewoners benaderd die in het “team” plaatsnemen.
Deze mogelijkheid wordt aangeboden door de
KNVB en de Gemeente Oldambt, de voortgang zal bijgehouden worden in de dorpskrant.
Ook wordt er gewerkt aan de sponsoring, met
name de bordsponsoren, het is een ieder al wel
eens opgevallen dat er veel borden hangen, ook
van bedrijven die al lang ter ziele zijn. Hier
wordt aan gewerkt, alle reclame zaken zijn
inmiddels ondergebracht bij een firma die ook
nog eens sponsor wordt.
De pericelen met het dorpshuisfunctie spelen
nog steeds, het bestuur van de Old. Boys is nog
altijd volop in gesprek met de dorpsvereniging en stichting MFC om uit te zoeken wat
de mogelijkheden zijn en hoe de Oldambtster
Boys hierin te betrekken. Natuurlijk staat het
dorpswezen centraal.
Hopelijk blijven de weergoden ons gunstig
gezind, zodat we richting de feestdagen nog
een aantal wedstrijden kunnen spelen, zolang
de passie en wil er is verwachten we op termijn
toch wel een aantal punten in Nieuw Scheemda
te kunnen houden.
Het Bestuur

Coach van het jaar
Bij dit alom bekende spel van het dagblad van het noorden
wordt een seizoen lang gestreden om de titel “beste voetbalkenner” van de eredivisie…. Het is bovenin veelal stuivertje
wisselen in het klassement van coach van het jaar. Bennie
Veentjer staat al sinds de start van dit seizoen aan kop, Patrick
Kampijon en Bert Bijlsma zijn afgegleden naar plek 5 en 3.
Daarentegen zijn Jeroen Wiersma (plek 2) en Christiaan Pit (plek 4) the
runners up. Het beloven voor de deelnemers weer spannende ronden te
worden in de eredivisie.

Programma en uitslagen
8-9
15-9
22-9
29-9
6-10
13-10
27-10
3-11
10-11
17-11
24-11
1-12
8-12
15-12
22-12
19-1
26-1
2-2

DWZ 1- Boys 1 4-2
Boys 1 - Meeden 1 0-7 / Westerwolde 2 - Boys 2 8-4
SPW 1 - Boys 1 4-1 / Boys 2 – Heiligerlee 5 2-5
Boys 1 – Sellingen 1 0-6 / Noordster 5 - Boys 2 5-1
Boys 1 – Bareveld 1 0-7 / WVV 5 - Boys 2 6-0
Nieuweschans 1 – Boys 1 0-7 / Boys 2 – Sellingen 3 7-0
Boys 1 – Wedde 1 0-8 / JVV - Boys 2 12-0
Scheemda 1 – Boys 1 3-0 / Boys 2 – SPW 4 4-2
Boys 1 – Thos 1 Afg. / PJC 3 – Boys 2 6-0
Westerwolde 1 – Boys 1 15-0 / Boys 2 – DWZ 3 3-3
Inhaalprogramma voor zowel Boys 1 als Boys 2
Boys 1 – BNC 1 (14.00uur) / Pekelder Boys 3 – Boys 2 (10.00uur)
Drieborg 1 – Boys 1 (14.00uur) / Bellingwolde 4 – Boys 2 (10.00uur)
Boys 1 – PJC 1 (14.00uur) / Inhaalprogramma Boys 2
Inhaalprogramma Boys 1 / Boys 2 vrij
Boys 1 – DWZ 1 (14.00uur) / Boys 2 vrij
Meeden 1 - Boys 1 (14.00uur) / Boys 2 vrij
Boys 1 – SPW 1 (14.00uur) / Boys 2 vrij

Wordtlidofdonateur
Voor elke club zijn leden en donateurs erg belangrijk, ook voor de Oldambtster Boys. Aankomende periode komt Chris Pit namens de club weer langs
de deuren met de vraag om de voetbalclub te steunen. Natuurlijk is er ook
altijd de mogelijkheid om spelend-lid of trainend-lid te worden.
Steunend lid > contributie 20 euro per jaar
- bewijs van steunend lidmaatschap
- gratis entree
- aanwezig bij ledenvergadering
- aanwezig bij nieuwjaarsreceptie
- aanwezig bij club bbq (7.50,-)
Donateur
> donatie van 10 euro per jaar
- bewijs van donatie
- gratis entree
- aanwezig bij nieuwjaarsreceptie
Club van 25
>25 euro per jaar
- naambordje in kantine

december 2013
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OLDAMBTSTER BOYS 2
De 1ste wedstrijd van de nieuwe competitie
was zondag 6 sept. Uit tegen Westerwolde
2 in Vlagtwedde, op een prachtig kunstgrasveld tegen een 11-tal met een gemiddelde leeftijd van +/-24 jaar; da’s voor ons
geen doen natuurlijk!
Halverwege stonden we met 5-0 achter, de
2de helft ging het wat beter en werd met
3-3 afgesloten(mede dankzij een aantal uitstekende reddingen van de Gele Panter, die
zelfs een penalty stopte!). Een week later
thuis tegen Heiligerlee 5 waren we volstrekt
kansloos. Bij rust was het al 0-5 en bij het
laatste fluitsignaal 0-8. De week daarna uit
tegen Noordster 5 waren we de 1ste helft
niet veel minder en hadden we zelfs de
beste kansen, maar vergaten te scoren. Dat
deden zij een stuk beter en zo verloren we
met 5-0. Weer 1 week later uit tegen WVV
5 speelden we weer een goeie 1ste helft,
alleen werden de kansen weer niet benut en
toen zij na rust ook nog eens met 3 jonge
spelers het veld betraden was het voor ons

‘over en sluiten’. Eindstand 6-0.
Zondag 13 okt. thuis tegen Sellingen 3
eindelijk een tegenstander van gelijk kaliber,
met zelfs nog meer ‘grijs’ in het team dan
bij ons. Dankzij onze ‘youngsters’ wonnen
we vrij gemakkelijk met 7-0. Zo….de 1ste 3
punten zijn binnen!
Na een week rust moesten we naar Jipsingboertange om tegen JVV 1 te spelen, dat
de afgelopen jaren nog altijd tegen ons 1ste
uit kwam. Volgens Harm was het een jonge
ploeg, dus een ongelijke strijd en werd het
12-0. De week daarop (3 nov) thuis tegen
SPW 4 ging het gelukkig weer een stuk
beter. We kwamen vlot met 1-0 voor en
redelijk vlot met 1-2 achter, maar wisten
nog voor de pauze de stand in evenwicht
te brengen. Na de thee waren we duidelijk
sterker en wisten we ook nog 2 keer te
scoren zodat we met 4-2 wonnen.
Weer 1 week later uit tegen PJC3 kwamen
we er niet aan te pas en verloren met 6-0 .
Al met al gaat het niet onaardig, al kan het

WIST U DAT?
De ledenvergadering weer geweest is, deze voor zowel club, bestuur als leden erg nuttig was
Er dan ook tot in de vroege uurtjes vergaderd is
Thomas Bosker toetreed tot het bestuur, hij ook de ontvangsten gaat regelen tijdens de zondagmiddagen
Het zand wat bij het voetbalveld lag, (en op de weg) gebruikt is om het veld te bezanden
Er soms hele rare gehaktballen verkocht worden, ook wel worsten genoemd
Garp Heeres mensen naar “de deur van het gat verwijst”……
Het sportief gezien niet best gaat met zowel eerste, tweede als 7x7
De gezelligheid hier bij Olda mbtster Boys niet minder om is geworden
De velden onder leiding van Geert Jager er uitstekend bij liggen
Alleen de sloot wal van het trainingsveld nog een keer duchtig aangepakt moet worden
Er nieuwe beglazing en een afzuiging in de kantine zijn gekomen
Deze hiermee weer aan de wettelijke eisen voldoet
Onze jeugddoeltjes op professionele wijze zijn gemaakt
Z e als nieuw zijn
WVV 5 tegen directe concurrent Boys 2 op kwa m dagen met hun A-junioren
Dit natuurlijk nergens op lijkt, en het duidelijk mocht zijn dat dit geen partij was voor de nw. scheemters
Alleen good old Boys speler “Peter Bos” nog zijn opwachting maakte bij de Winschoters
Waldo Droppert en Bert Bijlsma het tweede elftal fluiten
Eerst genoemde nog geen geluid uit het fluitje kreeg
Hij Koos Heeres er niet met rood uit kon sturen na een ouderwetse charge, omdat hij ook geen kaarten had
Het tweede elftal nu al wel op twee overwinningen en een gelijkspel staat
De vreugde groot is bij het tweede elftal, en er vooral lange neuzen naar het eerste getrokken worden
Marcin Dzikowski zijn been gebroken heeft in de uitwedstijd tegen BV. Nieuweschans
Nota bene in een botsing met oud Boys Keeper Melvin Post
Het eerste net ten onder ging tegen DWZ
Ook tegen Scheemda de betere was, maar hem toch weer aan de kont kreeg
Olda mbtster Boys een ieder nog veel plezier wenst richting de winterstop en feestdagen

natuurlijk altijd beter !
De ‘45+ ers’ hebben de najaarsreeks er ook
weer op zitten en de resultaten vallen niet mee.
De 1ste wedstrijd thuis tegen Farmsum
hadden we moeten winnen, maar verloren
we toch nipt met 3-4. De 2de wedstrijd uit
tegen Siddeburen liepen we steeds achter de
feiten aan en verloren we dus met 5-4. De 3de
wedstrijd uit tegen Appingedam 2 werd met
9-5 verloren en wedstrijd 4 thuis tegen WEO
gingen we met 1-8 het schip in.
De laatste wedstrijd was donderdag 7 nov.
thuis tegen Appingedam 1 en…..die wonnen
we met 6-3. Op de valreep toch nog een overwinning, waardoor deze reeks met een goed
gevoel afgesloten werd.
En aangezien dit alweer de laatste uitgave
vóór de jaarwisseling is, namens ALLE spelers van Oldambtster Boys 2 : PRETTIGE
KERSTDAGEN én DE BESTE WENSEN voor 2014 .
Bert Bijlsma
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!)

LET OP!!!

DEN
LEES DE STAN
OP PAGINA 9
EN MEER
OVER DE BOYS
OP PAGINA 6

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
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KIDSCLUB
N ieu w s che e mda / ‘ t Waar
29 nov Schoen zetten(van 18

AGENDA

2013
2014

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)

Speciaaldankwoord
De voetbalvereniging Oldambtster Boys graag van de gelegenheid gebruik maken om ConWad Services, gevestigd
aan de Borkumweg 16 te Eemshaven te bedanken voor het
geheel kosteloos lassen en bewerken van onze aluminium
voetbaldoelen. WWW.CONWAD.nl

december 2013

Toneelvereniging
“Ontspanning”
Nieuw-Scheemda / ’t Waar
Leuke toneelvereniging zoekt spontane en gezellige leden /
spelers.
Wij zijn een gezellige vereniging dat Groningse blijspelen /
kluchten speelt.
Om onze mooie vereniging in stand te kunnen houden zijn wij
dringend op zoek naar jou!
Ben jij in de leeftijd van 18 tot 200 jaar en al langer van plan
om je op te geven voor toneel, dan is dit het moment om contact met ons op te nemen.
Gronings of een dialect is geen probleem
E-mail naar: toneelvereniging.ontspanning@gmail.com

Evenementenentenoterendata
Op 3de kerstdag, ofwel vrijdag 27 december zal de voetbalvereniging een oudjaars kaart-, sjoel- en pokeravond organiseren in de kantine, vanaf 20.00 uur is iedereen welkom,
kosten 5 euro pp. met vele prijzen.
Op zondag 5 januari 2014, vindt vanaf 14.00 uur de nieuwjaarsreceptie plaats, alle leden, spelende leden, donateurs en
verdere genodigden zijn welkom.

InleverpuntFrituurvetenFrituurolie
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.

september 2013
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Ontwikkelingen buitendienst Oldambt

Uw rol in de buitenruimte

Na de herindeling had de gemeente Oldambt te
maken met drie buitendiensten, namelijk die van de
voormalige gemeenten Winschoten, Scheemda en
Reiderland. We zijn voortvarend aan de slag gegaan
om die drie buitendiensten samen te voegen om efficiënter te kunnen werken.
Hiervoor hebben we een visie en een koers opgesteld
met als titel: De burger centraal. In deze visie staat dat
de buitendienst het visitekaartje is van de gemeente
Oldambt. In opdracht van de binnendienst verzorgen
we het beheer en het onderhoud van de openbare
ruimte. We vinden het belangrijk om de buitendienst
dichter bij de burger te brengen. Daarom zijn we in de
nieuwe organisatie uitgegaan van wijkgericht werken.

De mensen van de buitendienst zijn de oren en ogen
in de buitenruimte. Ze willen er voor zorgen dat de
buitenruimte er netjes en verzorgd uitziet op het
niveau dat afgesproken is in de gemeenteraad. We
willen graag samenwerken met de mensen die gebruik maken van de buitenruimte. Want die is immers van ons allemaal. Mocht u dus opmerkingen
hebben die betrekking hebben op het onderhoud, dan
vragen wij u contact op te nemen met het Klanten
Contact Centrum (KCC) tel. (0597) - 48 20 00 en daar
een melding van te maken. Uw dorpsraad kan ook
rechtstreeks contact opnemen met de voorman in uw
wijk. En wanneer u onze mensen buiten aan het werk
ziet bent u natuurlijk altijd vrij om ze aan te spreken.
Wij kunnen het niet alleen en vragen dan ook uw
betrokkenheid en uw hulp bij het onderhoud in de
openbare ruimte.

Hoe is de buitendienst opgebouwd?
We hebben de gemeente
verdeeld in zeven wijken.
In elke wijk werken vier
mensen in dienst van de
gemeente, waarvan één
meewerkend voorman.
Deze wijkteams zijn het
aanspreekpunt voor de
burger en voor de belHenk Grimmius
angenorganisaties in de
wijken en dorpen.
De wijkteams houden zich bezig met het onderhoud
in de wijken. Ze werken ‘voor de voeten uit’. Dat
betekent dat ze alles wat onderhoud vergt meenemen, zowel groen (denk bijvoorbeeld aan snoeiwerkzaamheden) als grijs (bestrating, borden, paaltjes en
dergelijke.) Voor de bulkwerkzaamheden hebben we
een contract met Synergon. Die maaien de gazons en
schoffelen de perken. Daarnaast huren wij nog schapen voor de begrazing van percelen.
De wijkteams worden ondersteund door een team
tractie en door een civiel team. In het team tractie
zitten de tractoren met de klepelmaaiers, de kraan, de
vrachtauto’s voor het aan- en afvoeren van materialen
en de veegauto’s. Het team civiel houdt zich bezig met
de rioleringen met grotere klussen in verband met de
bestrating.
Naast deze teams hebben we nog mensen die zich
bezighouden met de kinderboerderij, de milieustraat,
het legen van prullenbakken, de ongediertebestrijding, het gebouwenonderhoud, het bomenonderhoud en de begraafplaatsen.

Grietje Schonewille | Teamleider Buitendienst

Dag lieve

JORIS
Lieve aanloop kater
Woensdagmorgen 20 nov. jl. ‘platgereden’
vóór ons huis, rond 08.45 door iemand die
véél té hard reed. Blijkbaar ook géén dierenliefhebber, want er werd niet gestopt.
Ons verdriet is groot.
Bert Bijlsma namens Fam.Bijlsma, Hamrikkerweg 4

Beste dorpsgenoten, Iedereen langs de Hamrikkeren Hoofdweg heeft er wel behoorlijk last van. Vooral
zomers(maar nu dus ook) wordt er vaak belachelijk hard
over onze wegen gescheurd. Laten WIJ in elk geval het
goede voorbeeld geven en ons aan de snelheid houden,
dat kan het verschil misschien nét maken!
-Bert Bijlsma

Het wel en wee
in een oldambtster stee...
pagina 8
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Deel II Schuur zonder muur !

Het is januari 2010. Op funda staat heel wat leuks.. dus werden er
regelmatig autoritjes richting Groningen gemaakt. Overal kijken
totdat we op de hamrikkerweg belandden… Dát was nog eens een
leuk pand! Sfeer, oud en authentiek. Boeren, praktische mensen
en minder idealistisch ingestelde liefhebbers van dit spul zouden
zeggen “oud, krakkemikkig, bolwerk van gespuis en dus ook onbewoonbaar”. Voor ons eigenlijk precies wat we wilden! Het werd juli
2011 toen we de handgesmeede sleutel uit 1838 eindelijk overhandigd kregen. De schuur zelf konden we pas gebruiken na een paar
maanden uitmestwerkzaamheden. Er stond namelijk nog “wat”
overtollig inventaris dat was blijven staan (lees: de schuur stond
tjokvol andermans overbodige meuk). Dat betekende marktplaats,
maar na een enkele “koper” en
veel afspraken & beloftes die niet nagekomen werden, maar besloten de boel in
elkaar te meppen. Beter voor ons humeur, heerlijk de agressie uitleven op kasten
die geen verweer boden door allerlei soorten beestjes, en nog makkelijker ook. In
no-time hadden we een flinke houtstapel, brokjes voor de kachel die zijn ruitjes
driftig aflikte. De oldtimers die IN de schuur hadden moeten staan, werden her en
der verschoven en onder zeiltjes gezet. In december 2011 waren we lekker bezig
met binnenwerkzaamheden. De achtergevel van de schuur was voor een kwart
weg maar ach, dat kon nog wel even. Wel hadden we zorgen over het dak daar.
Dat was al 2x 5 meter korter geworden in de tijd dat we de sleutel nog niet hadden. Even snel rekensommetje: 1 spantvak dak weg per jaar betekent nog 7 jaar
nietsdoen en de schuur is foetsie. Ach, het zal wel loslopen. Dachten we. Totdat het nogal stormde begin januari 2012.
Op 3 januari lag dan ook ineens het resterende stukje gevel om. Geen klap, geen kreet als “AARRGGHH” gehoord,
niets. De muur stond al heel scheef en zat vol water. Die zal heel stijlvol en stilletjes zijn neergegaan, neergezegen
zogezegd. Opgegeven. Dus, binnen alles uit de handen laten
vallen -klets- en elke dag naar achteren, opruimen; alles wat
stuk was, op een hoop. Alles wat nog heel was op een andere
hoop want dat waren stenen die weer hergebruikt werden.
Dagen werden gevuld met het schoonbikken van de stenen
met een hakhamertje op perslucht. Dolblij waren we met het
eerste stukje fundament, dat driftig op de foto werd gezet.
De kikkers zwommen er boven, want het oer-Hollandse weer
zorgde er wel voor dat er, naast onze oksels, er niet veel droog
bleef. Het eerste metertje schuurmuur dat begon te groeien, de
zelfgemaakte/verbouwde raamkozijnen, het steigerwerk, trots
op alles! Specie werd met de hand gemengd en naar boven
gesjouwd door sjouwvrouw en -vent. Het maken van bekistingen voor de overspanning van de wagenschuur, de koeiendeur
en de paardendeur. Niet dat we die apparaten hebben of straks
willen hebben (misschien wel een leaseschaap voor het gras),
maar het zit er.. Dus wordt dit in ere hersteld.
Van februari tot juni 2012 zijn we bezig geweest met schoonbikken, stapelen, metselen en sjouwen, veel sjouwen. Armen met staalkabels hebben we gekweekt -kuch-… Alles de steiger op. Zand in emmertjes, kiezels en cement voor het
storten van de overspanningen, alles. Ondertussen fantastisch uitzicht over de akkers en een gebreide muts op tegen de
vriepskou. Want het leek net Siberië hier in de boerderie. Gelukkig bulken we van de berenvellen dus dat ging goed.
Vóórdat de meiden hun zomervakantie bij ons gingen doorbrengen, is de muur af… Nu nog “effe” de rest..
Tot de volgende keer!
Petra Kortlever
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TOWN OF SAINTS IN KERKJE NIEUW SCHEEMDA
Na de cd-presentatie van Town of Saints in
Vera in Groningen op 12 oktober stond deze
Nederlands-Finse folkband, samen met het
Amerikaanse duo Ian Fisher & The Present,
op zondagavond 3 november in het kerkje
van Nieuw Scheemda.
Town of Saints is een indiefolkband uit
Groningen. Onder de belangrijkste invloeden
scharen zij Arcade Fire, Maps & Atlases,
Local Natives, Frightened Rabbit, Boy and
Bear en Fleet Foxes. Bij de zoektocht naar
een bandnaam kwamen zanger en gitarist
Harmen Ridderbos (28), en violiste Heta
Salkolahti (25) vanwege hun voorliefde voor
toeren van stad naar stad al gauw uit bij het
woord town. Maar het woord heeft vooral
iets gezelligs volgens Ridderbos. “Wij zoeken
tijdens een avond naar saamhorigheid, dus
dat past erg bij ons. We hebben altijd samen
gewerkt met een hoop vrienden. Town of
Saints is echt een groep mensen die samen
muziek maken.” Verder hangt er een mooie
sfeer rond de naam volgens Ridderbos. “Ik
heb een tijdje in Dublin gewoond en die stad
wordt ook wel Town of Saints genoemd.”
Town of Saints speelde zondagavond 3 november in het kerkje was een geweldig intiem
concert. Onderdeel van de avond was een
spontane toegift op het orgel van de kerk.

STANDEN
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INFORMATIE-AVONDVRIJE SCHOOL
‘t Waar - Donderdag 14 november jl. vond de informatie-avond
Vrije School plaats. Onder de ongeveer 60 aanwezigen waren
geinteresseerde ouders en dorpsbewoners. Na ontvangs met
koffie en thee in de Galerie Waarkunst begon Volken de
Vlas van de Nieuwe Basis aan de presentatie. Hierin werd
ondermeer verteld hoe de werkgroep is ontstaan en waar de
werkgroep op dit moment staat.
Met als uitgangspunt om een vrije School in de voormalige
Meester Sportel school te stichten is de werkgroep begonnen. Hiervoor bleek zeer veel animo in de regio en binnen
de dorpen. Middels een formulier op de website
www.denieuwebasis.nl zijn er al meer dan 100 reacties
binnen gekomen van ouders die hun kind graag dit type
onderwijs willen bieden.
Omdat het stichten van een nieuwe school is gebonden
aan een aantal punten waar moeilijk aan te voldoen is binnen het kader waaraan de toekomstige school zou moeten
voldoen, wil de werkgroep ook andere mogelijkheden
onderzoeken. Op dit moment zit de werkgroep met een
aantal partijen om tafel om een eventuele samenwerking te
bespreken. Voor de kerst wil de werkgroep kunnen melden
of de vrije school haar deuren kan openen in september
2014.
Waar Vrije School onderwijs voor staat en in het bijzonder
het vrije school onderwijs binnen de Nieuwe Basis, daarover hield Chris Cornelissen een toespraak. Zij vertelde
bevlogen over de Vrije School waar zij al 12 jaar binnen actief is. Ook sprak ze haar visie uit over hoe het vrije school
onderwijs binnen de huidige tijd eruit kan zien en hoe deze
binnen de Nieuwe Basis tot uiting kan komen.
Vele vragen vanuit de zaal konden worden beantwoord. De
Nieuwe Basis komt graag met geinteresseerde in contact via
de website: www.denieuwebasis.nl
-Patrick Seitner
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Het is al bijna een traditie. Het college
van burgemeester 
en wethouders van
degemeente Oldambt brengt aan de
inwoners
van Oldambt een Nieuw
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en
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in

Nieuw Scheemda en ‘t Waar op bezoek
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