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Rondwandeling dorp
weer een stapje verder
Nieuw Scheemda - Met het plaatsen van een loopbruggetje en het slaan van 70 palen achter op de Karspellaan is de mogelijkheid tot een leuke rondwandeling door Nieuw Scheemda weer een stapje dichterbij
gekomen. Vrijwilligers van de Wandelpadencommissie en de leverancier van de palen, Gerrit Bosschaart
vergezeld van zijn flinke zoons, hadden op een koude
decemberdag de palen er zó in.
Zodra de eigenaar van de grond waarop de palen
geplaatst zijn het lint tussen de palen bevestigt én het
iets minder drassig is, kan er straks vanaf de Karspellaan naar het fietspad langs het Termunterzijldiep
gelopen worden.

ACCOMMODATIENOTA

In overleg met buurtbewoners en de gemeente is
het eindstuk van de Karspellaan gelijk ook aangepakt.
Er is door gemeentewerken gesnoeid, een omhoogstekende brandweerputdeksel is verzonken en nieuwe In een vorige NieuwSwaar is het concept Accommodatienota al aan de orde geweest, een Accommodatienota
bankjes staan op een net tegelterreintje.
waarin Nieuw Scheemda/’t Waar als buurtschap wordt
Eind maart verwacht de wandelpadencommissie de
neergezet, met alle consequenties. Verder was er een
nieuwe wandelroute feestelijk te openen. Zie voor meer bijlage waarop de voorzieningen in Nieuw Scheemda/
informatie pag. 6 in deze NieuwSwaar. Ook op de dorps- ’t Waar voor de helft en verkeerd waren weergegeven.
website houden wij u op de hoogte.
-Lees verder op pagina 3
-Wandelpadencommissie

VAN DE REDACTIE
De eerste krant van 2014 is weer goedgevuld met
allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden. Vergeet
vooral niet het stuk te lezen over de accomodatienota,
de plaats van onze dorpen in de gemeente gaat u toch
zeker ook aan? U heeft vast al gelezen op de website
dat Bob & Adrian (leden van De Stroatklinkers) 9
februari in ons kerkje komen optreden. Ook hierover
vindt u in deze krant meer. De deadline voor de volgende keer is 15 maart. Blijf sturen!
Wij zijn er hartstikke blij mee!

COLOFON

>

Kopij aanleveren: voor 15 maart 2014
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 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
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Kerstviering Nieuw-Scheemda/’tWaar
Het is steeds weer hartverwarmend dat zoveel mensen de weg naar het kerkje van nw Scheemda/’t Waar
kunnen vinden. Luisteren naar het oude verhaal uit
de bijbel en een vrij verhaal zoals het hier al jaren de
gewoonte is. Het orgel laat voor een ieder de bekende
kerstliederen horen en het saxofoonkwartet laat ons
genieten van de klanken, die heel goed het kerstgevoel
weergeven en we genieten natuurlijk van de traktatie
en een kop chocolademelk. Kortom, het was weer een
ouderwets gezellige kerstviering. Het mooiste was dat
de collectebus heel goed gevuld was. De opbrengst was
driehonderdacht euro en na aftrek van de onkosten is
er tweehonderdachtenveertig euro overgemaakt op de
rekening van Stichting Zanskarscholen.
Ook deze keer hebben de kinderen weer spontaan
meegedaan met helpen trakteren en kaarsen aansteken.
Dat is altijd weer fijn dat ze zomaar weer meedoen. Het
is ieder jaar maar weer afwachten hoe het loopt en het
komt altijd goed.
Ook dit jaar gaan we weer kerst vieren en U wordt nu
alvast uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Noteer
alvast op de kalender, Eerste Kerstdag om 16.30u uur in
ons kerkje.
Tot ziens, Geert en Dirkje.

Uitnodiging
Op vrijdag 21 maart 2014 vindt
de jaarlijkse ledenvergadering
van Dorpsbelangen Nieuw
Scheemda / ‘t Waar plaats.

De winter staat voor de deur.
Strooizout 7,5 kg in emmer € 5,50
Strooizout 25 kg per zak € 7,95
Help de vogels de winter door.
Pindakaaspothouder inclusief vogelpindakaas €
Vetbollen 1 voor € 0,30 3 voor € 0,75
Pindanetjes 1 voor € 0,95 3 voor € 2,75

7,95

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

Een vereniging die ten doel heeft de leefbaarheid in
Nieuw Scheemda – ‘t Waar te bevorderen, de belangen
van de inwoners van Nieuw Scheemda – ‘t Waar te
behartigen en een bijdrage te leveren aan het realiseren
van een goed woon- en leefklimaat.

Aanvang: 20.00 uur in de sportkantine.

Last van sneeuw?

Sneeuwschuif vanaf € 9,95
Wij hebben vakantie van zaterdag 15 maart t/m maandag 24 maart.
Kijk ook eens op onze nieuwe website: www.trimsalonroelie.nl
Ook kun je me vinden op facebook onder Dier&Tuin Roelie.

Graag tot ziens

Nog geen lid van Dorpsbelangen? Schrijf u in via de
site http://www.nieuw-scheemda.nl/ (over de dorpen)
of schrijf u in op de avond zelf.
Met een lidmaatschap kunt u uw stem laten horen en
invloed uitoefenen. Het lidmaatschap is gratis.
De agenda wordt vooraf aan de leden verstrekt.
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ACCOMMODATIENOTA
vervolg voorpagina>
Het argument dat buurtschap-indeling is gebaseerd op
aantal inwoners kan dus in de prullenbak. Verder het
argument dat men bij een dorp extra voorzieningen in
stand moet houden of realiseren. Welke voorzieningen dan
wel? Bij een dorp worden gebouwen als kantine, school
en dorpshuis genoemd. In geen van deze voorzieningen
steekt de gemeente (nog) geld. Of het nu gaat om een stad
of dorp, er wordt altijd een afweging gemaakt tussen de
kosten en de baten. Ook in een stad of dorp is bijvoorbeeld
de toekomst van elke school niet zeker.
Jammer dat een overheid het zich kan permitteren om
geen goed antwoord te geven.
Het negatieve in de Accommodatienota komt ook
verrassend over omdat de gesprekken met de gemeente
over de plannen met Vrije School en dorpshuis wel positief verlopen. Waarom dan zo negatief in deze nota?
In december kwam de nota aan de orde in de raadscommissie en de gemeenteraad.

Officieel hebben we dus te maken met een degradatie
van dorp met voorzieningen naar buurtschap zonder
voorzieningen, maar deze degradatie mag niet leiden
tot sluiting van voorzieningen. Een politieke kronkel
die geen hout snijdt. Degradatie houdt altijd in dat je
op een lager niveau speelt.
Een notitie als de Accommodatienota geeft het beleid
aan dat de Gemeente voor ogen staat. Voor Nieuw
Scheemda/’t Waar is dat een indeling als buurtschap
met als consequentie dat men vindt dat hier geen
voorzieningen thuishoren als kantine, sportvoorziening,
dorpshuis en school. Ook de opmerking “beleidsmatig
is er geen reden voor handhaving MFC” geeft duidelijk
de gemeentelijke visie weer.
Een helder en duidelijk standpunt hoe onze Gemeente
denkt over Leefbaar Platteland.
- Harm Eerkens

Bij de Raadscommissie is door Dorpsbelangen ingesproken, echter niet met het gewenste resultaat. Maar
vervolgens zou het in de gemeenteraad komen met discussie, dus misschien zou dit nog iets opleveren. Maar
voordat ik er zelf erg in had, werd in de gemeenteraad
de discussie over de Accommodatienota geschrapt en
werd het een hamerstuk. De reactie van Dorpsbelangen
leverde wel de toezegging op dat de indeling als buurtschap niet mag leiden tot sluiting van de aanwezige
accommodaties!

EEn website vanaf € 450,Wat krijg ik hiervoor?

- Complete bedrijfs website incl. emailadressen
- Eenvoudig zelf aan te passen
- Wordt gevonden in Google
- Heeft een modern design in uw huisstijl
- Ook goed leesbaar op smartphones en tablets

voor meer info : 06 41 77 86 16
w w w.o l d a m b t r e c l a m e . n l
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V.V. Oldambtster Boys
Het is winter, althans het moet ervoor doorgaan, hierdoor ligt het seizoen op sportief
gebied plat. Voor het 1ste elftal zijn desondanks
wel wedstrijden ingeroosterd, het 2de elftal
komt pas eind februari weer in actie. Op 8
december jl. speelde het eerste elftal zijn laatste
wedstrijd, Drieborg uit, altijd lastig. Maar niets
bleek minderwaar. Diep in blessuretijd stonden
de Boys nog met 2-3 voor, helaas kregen ze toch
nog een goal om de oren. Met dit gelijke spel
was het eerste punt voor het vlaggenschip van
de Oldambtster Boys binnen. Het tweede elftal
doet het net als het 45+ team (7 x 7) iets beter en
zijn de winter ingegaan met elk 7 punten.

Eind december vond het kerstkaarten plaats,
die weer een gezellige avond was, met de nodige
positieve concurrentie. De top 4 wordt elders in
deze editie vernoemd. Begin januari was de
nieuwjaarsreceptie, voorafgegaan door een
gezamenlijke training. Mede door het prachtige
weer waren er maar liefst 23 voetballers aanwezig.
s ’Middags was het erg gezellig. Na een openingswoord kon er onder het genot van salades,
hapjes en de nodige drankjes een prachtige dag
van worden gemaakt.
Op bestuurstechnisch vlak zijn er niet zoveel
ontwikkelingen. Het is de bedoeling om direct
na afloop van het seizoen het o zo natte doelgebied grondig aan te pakken, gezien de vele
thuiswedstrijden die we genoodzaakt zijn af te
lasten. Daarnaast kijken we naar de toekomst en
onderzoeken we op dit moment of we een middag beleggen met de knvb, opgerichte werkgroep
en onze leden, donateurs en vrijwilligers. Hieruit
kunnen we hopelijk de toekomst van de vereniging waarborgen. Hiertoe zijn we gekomen omdat
er steeds meer zondagverenigingen stoppen met
voetballen in de 5de klasse. Vanaf volgend seizoen
stopt ook SC Scheemda op zondag. Dit betekent dat bekend dat wanneer Oldambtster Boys
volgend seizoen wel uitkomt in de 5de klasse de
derby tussen Nieuw Scheemda en Scheemda niet
weer plaatsvindt.
Zolang het natte en winterse weer aanhoud zal er
voorlopig thuis niet gespeeld kunnen worden. 11
mei is de laatste wedstrijd van het seizoen, waarna
we samen met voormalig vereniging Oosterhoek
(opgeheven sinds start seizoen) nog een toernooi
proberen te organiseren. Hierover in de volgende
editie hopelijk meer. Daarnaast is het hopen op
nog een mooie tweede seizoenshelft met goed
voetbal, punten en de nodige gezelligheid.
Het Bestuur

Coach van het jaar
Het blijft spannend tussen de voetbalkenners van de Old. Boys en op alle
posities is het veelal stuivertje wisselen. Door twee monsterscores (76 en
80 punten) wist Bert Bijlsma, Bennie Veentjer van de nummer 1 positie te stoten. Bert staat nu 5 punten los, maar voor
hoelang? Team Xander schiet de top 3 binnen ten koste van
Jeroen Wiersma. Chris Pit is na zijn 2de plek in een vrije val
geraakt en staat nu op een 8ste plaats. De familie Kampion,
het team Moos, Klein Feyenoord en de Brassies blijven in de
middenmoot strijden…. De winterstop is voorbij, maar de
transfermarkt nog open, wie weet kan dit nog hachelijke situaties opleveren voor de coaches van het DVHN-spel.

Programma en uitslagen
8-12
15-12
22-12
19-1
26-1
2-2
9-2
16-2
23-2
2-3
9-3
16-3
23-3
30-3
6-4
13-4

Drieborg 1 – Boys 1 (3-3) / Bellingwolde 4 – Boys 2 (afgelast)
Boys 1 – PJC 1 (afgelast) / Bellingwolde 4 – Boys 2 ( Inhaalprogramma afgelast)
Boys 1 (vrij) / Boys 2 (vrij)
Boys 1 – DWZ 1 (afgelast) / Boys 2 (vrij)
Meeden 1 - Boys 1 (afgelast) / Boys 2 (vrij)
Boys 1 – SPW 1 (14.00uur) / Boys 2 (vrij)
Boys 1 – Thos 1 (14.00uur) / Boys 2 (vrij)
Selllingen 1 – Boys 1 (14.00uur) / Boys 2 (vrij)
Bareveld 1 – Boys 1 (14.00uur) / Boys 2 (inhaalprogramma)
Boys 1 (inhaalprogramma) / Boys 2 – Noordster 5 (10.00uur)
Boys 1 – Nieuweschans 1 (14.00uur) / SPW 4 – Boys 2 (10.00uur)
Wedde 1 – Boys 1 (14.30uur) / Boys 2 – WVV5 (10.00uur)
Boys 1 – Scheemda 1 (14.00uur) / Sellingen 3 – Boys 2 (9.45uur)
Boys 1 en Boys 2 (inhaalprogramma)
Thos 1 – Boys 1 (14.00uur) / Boys 2 – JVV 1 (10.00uur)
Boys 1 – Westerwolde 1 (14.00uur) / Boys 2 – PJC 3 (10.00uur)

Uitslag kerstkaarten (klaverjassen, pokeren en sjoelen)
Klaverjassen		Pokeren			sjoelen
1Jan Veentjer		
Kevin Eerkens			
Jan Klein
2Bernard Lugtenberg Hans Bloem			
Bennie Veentjer
3Marleen Metzla
Emil Heeres			
Dennis Burema
4Thea Moes		
Nico Slijm			
Harrie Kuiper

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 spelendlid of trainendlid 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

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
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Betalingen Kantine
Sinds jaar en dag is het
voor de leden mogelijk
om hetgeen wat er besteld
wordt in de kantine op
te schrijven in het boek.
Hierbij is het van oudsher
de bedoeling dat er betaald wordt bij het huiswaarts gaan.
Deze “regel” is de laatste jaren zo verwaterd dat er een
erg lange lijst met kleine en grote bedragen is ontstaan.
Erg vervelend voor de penningmeester maar ook voor de
barvrijwilliger die deze lijst steeds dient over te schrijven.
Op de ledenvergadering j.l. is er besloten dat wanneer
de lijst niet voor 1-1-2014 leeg was, er alleen nog contant betaald kan worden in de kantine. De lijst is nog niet
leeg maar wel zo drastisch bijgewerkt dat dit beheersbaar is. Daarom is er door het bestuur, in overleg met de
barvrijwilligers besloten dat er nog wel opgeschreven kan
worden, maar wanneer er bij het huiswaarts gaan niet
afgerekend wordt, dient bij het volgende bezoek eerst
betaald te worden alvorens er iets besteld kan worden.
Namens de barcommissie en bestuur

WIST U DAT?
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OLDAMBTSTER BOYS 2
Welkom in 2014 . Alweer een nieuwe jaargang voor onze
Boys, die zo langzamerhand aan het 70-jarig bestaan mogen
gaan denken en dat is toch niet gek voor zo’n klein clubje.

Volgens mij hebben jullie nog 2 uitslagen van vóór de winterstop tegoed,maar aangezien ondergetekende zelf al een
poosje uit de roulatie is kan ik geen gedetailleerde verslagen
geven. 17 nov. Werd in elk geval thuis tegen DWZ 3 een
verdienstelijk gelijkspel behaald en de 4-4 eindstand doet
vermoeden dat het een vermakelijke wedstrijd is geweest. 2 weken later uit tegen Pekelder Boys 3 was er weinig
eer te behalen en verloren we met 7-2 . Hopelijk hebben
onze Boys behoorlijk door getraind en gaan ze vanaf eind
februari, als de voorjaarscompetitie weer begint, nog voor de
nodige verrassingen zorgen.
Hetzelfde geldt voor de jongens van het 1ste ,die eindelijk
ook vlak voor de winterstop in de uitwedstrijd tegen Drieborg hun 1ste punt wisten binnen te slepen. Klasse jongens,
ik verwacht ook van jullie nog wat stuntjes!
Hoewel de spoeling kwa voetballers nog altijd aan de dunne
kant is, is de sfeer in beide teams nog altijd opperbest !
En da’s heel belangrijk .
– Bert Bijlsma

- Z owel het kerstkaarten als de nieuwjaarsreceptie weer druk bezocht is
- De barvrijwilligers allemaal een eigen Boys “bar” shirt hebben gekregen
- Antjo Welp na lang aandringen het eerste shirt in ontvangst mocht nemen
- Er in de winterstop gewoon doorgetraind wordt
- Marten Boven volgens insiders op voormalige barmedewerker begint te lijken
- De selectie van het eerste elftal kerstavond in de kantine gevierd heeft
- Er geza menlijk naar “All you need is love” gekeken is
- Er een werkgroep is opgericht om de toekomst van de Boys te kunnen waarborgen
- Dit na aanleiding van het steeds vaker verdwijnen van verenigingen, etc. in kleine dorpen
- Scheemda zondag vanaf seizoen 2014-2015 niet meer actief zal zijn in de 5de klasse
- Er in 3 jaar tijd al ruim 8 tea ms en qua niveau perfecte tegenstanders verdwenen zijn
- De jaarlijkse klusdag op 22 maart plaatsvindt
- Erik Boven dacht dat het voetbal afgelast was, alleen keek hij op het papier van een week eerder
- Garp Heeres de man van de trucjes is bij Old. Boys
- Wanneer het misgaat hij een ander de schuld geeft
- Jochu m Bodde de 2de seizoenshelft leider wordt van Boys 2
- Thomas Bosker alle tafels gehad heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie
- Er ook in 2014 frituurvet en frituurolie ingeleverd kan worden bij de boys
- Het stembureau dit jaar zijn intrek neemt in de kantine

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

AGENDA

2014

21 mrt Lente
19 apr Paaseieren zoeken+lunch( Van 12 tot 15uur)

Feestelijke opening
dorpsommetje
Nieuw-Scheemda / ’t Waar
Noteer alvast in uw agenda! Maandagavond 31 maart
openen we op ludieke en feestelijke wijze het dorpsommetje Nieuw Scheemda!
Verzamelen om 19.30 bij de kerk.
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Oud papier 2013
Allereerst wil ik alle jongens bedanken voor het ophalen
van het oud papier afgelopen jaar. Jullie zijn in weer en
wind op zaterdagmorgen om kwart voor acht gestart bij
het voormalige pompstation en waren tegen half elf weer
terug achter op de Kerkwijk.

Soms kwam ik nog één van jullie nog laat (of vroeg)
tegen en dacht ik dat ik zelf zou moeten lopen de volgende ochtend. Niets was minder waar want elke keer trof ik
jullie tegen half elf met de gevulde vrachtwagen met papier. Namens de voetbalvereniging en namens de dorpsvereniging wil ik jullie hiervoor heel hartelijk bedanken.
De aantallen kilo’s papier vielen het afgelopen jaar wat
tegen. De papierprijs was afgelopen jaar lager dan voorgaande jaren en dat betekende dus lagere inkomsten.
De hoogste prijs was in januari 2013 € 47,50 per ton en
zeven maanden werd er maar € 40,00 per ton betaald.
Ter vergelijking: in voorgaande
jaren waren er maanden bij dat
er € 70,00 á € 80,00 per ton
werd betaald.
Onderstaand geef ik een overzicht van de afgelopen vijf jaar.
-Antjo Welp

Jaar		
Kilogram (Kg)		
Inkomsten (in euro’s)
2009		45.600			1368,60
2010		42.800			2240,00
2011		41.446			2903,40
2012		44.080			2638,95
2013		38.560			1600,39

februari 2014
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Nieuw Scheemda – ’tWaar schoon!
‘Het is prettig en veilig leven in een schoon land.
Schoon heeft onmiskenbaar waarde. Het effect van
schoon is dat mensen zich veiliger voelen en zich
socialer gedragen. Iedereen voelt zich prettiger in een
schone leefomgeving. Als het schoon is, doe je vanzelf
je best om het schoon te houden.’
Bovenstaande komt
uit de visie van NederlandSchoon. Daar
doen we graag weer
aan mee. Tijdens de
landelijke schoonmaakdag willen we
het zwerfafval langs wegen, paden en in de bossen in
Nieuw Scheemda - ’t Waar verwijderen.
Doe je mee? Kom dan naar het MFC waar we ons
verzamelen.
Datum: 29 maart 2014 van 09.30 – 12.00 uur
Vanaf 09.00 inloop en koffie/thee drinken.
Rond 12.00-12.30 gaan we lunchen.
Tijdens de lunch staan er broodjes en soep klaar!
Om te weten hoeveel soep we moeten maken, is het
handig dat je je aanmeldt, dat kan via onze pagina op
de dorpswebsite. U vindt ons daar onder ‘Verenigingen>
Wandelpadencommissie’ .
-De wandelpadencommissie

VOETBALSTANDEN

OPROEPVAN DE CULTURELE COMMISSIE:

KUNSTENAARS GEZOCHT!

Op 7 september 2014 willen we een Nazomerhamriktocht organiseren! U zult zich afvragen: wat nu
weer! In het dorp hebben we kunstenaars, echte en
amateurs. U mag zelf weten waaronder u zich schaart.
Het lijkt ons hartstikke leuk om een openhuizenkunsttocht te doen. Mensen komen bij u langs om uw
zelfgemaakte kunst (of dat van familie en vrienden)
te bekijken. Mensen mogen binnen door de voordeur
en verlaten het pand via de achterdeur. In onze kerk
zal een expositie te zien zijn van amateurkunstenaars
uit onze dorpen, galerie Waarkunst doet natuurlijk
mee en u kunt ook van de partij zijn! Meld u dus aan.
Denk niet alleen aan schilderen, ook beeldhouwen,
keramiek, kleien en kunstnijverheid behoren tot de
mogelijkheden. Het kan natuurlijk ook zijn dat u
gewoon een heel bijzonder huis hebt, dat u graag wilt
laten zien aan anderen. Het mag allemaal! Bent u enthousiast geworden en denkt: ik doe mee…
Meld u dan aan bij het mailadres van onze krant.

Het wel en wee
in een oldambtster stee...
pagina 8
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Deel III
Juli 2011. Het zou zomer moeten zijn maar in werkelijkheid was het moessontijd. De regen kwam met bakken uit de lucht! En die nattigheid zorgde
ook voor veel, heel veel muggen. Met triljoenen bevolkten ze de kelder. En de
kelder, die zit onder de opkamer waar de meiden sliepen. De girls zaten elke
dag onder de dikke bulten van die mormels, ondanks de klamboes.
Tijd dus om de boel te gaan verwarmen, dan zouden die vliegende misbaksels
niet zo snel op een vochtige omgeving afkomen. Minder vochtig = minder
muggen dachten wij zo. Dus, maar eens naar de rookkanalen kijken want een
kachel ’s avonds aan is dan pure luxe natuurlijk.
De voorkamer had een mooi en vooral ook gróót rookkanaal. Bakje eronder, beetje hout erin en fikken maar. Heel leuk
maar alleen als je er strak voor zat, kreeg je wat warmte mee. Het gat was zo gigantisch groot dat elk spoortje warmte
meteen boven het dak hing: de vogeltjes hielden een bbq bovenop de schoorsteen. Maatregelen dus. Het grote tochtgat
werd met antivlammateriaal dicht gemaakt en een rond gat erin voor de kachelpijp. Kachel zelf ervoor van een paar
honderd kilo en voila. Er kon nu eindelijk wat warmte komen. De andere kamer had ook een mooi rookkanaal. Er zat
voor de verandering zelfs een pijp! Mieters! Gauw een bakje eronder, hout in de fik en kijken wat er zou gaan gebeuren. Dat hebben we geweten. De kamer zag al gauw hartstikke blauw van de rook. IETS was er niet pluis… in de
buis..
Dus een ragebol gemaakt van (nee, niet van mijn haar) de kop van een ouwe bezem aan een touw. Dan het dak op (letterlijk) en het touw naar beneden door de schoorsteen mikken. Kwam mooi geen touw naar beneden dus! Conclusie:
dur zit wat in! Van alles haalden we uit de kast; bezemstelen, stalen kogels met kettingen eraan, alles om het “iets” wat
er blijkbaar in zat, weg te halen. En ja hoor, uiteindelijk plofte er wat uit de schoorsteen in de 2e voorkamer. Opbrengst: een D.D. (=dooie duif ), genoeg takken om een eigen vogelnest te bouwen, een emmer vol roet, plastic zakken
en stof. Veel stof… De stofzuiger was niet blij! Okee, ook deze schoorsteen kon gebruikt gaan worden! Hoogvliegers
als we waren, wilden we daar een kachel die aangesloten was op de cv. Dat hebben we geweten. Een heel stookseizoen
verder was het ding pas aangesloten, omdat we de buizen netjes weggewerkt wilden hebben. Maar ach, hij doet het nu.
Prima zelfs. Helaas is de afvoerpijp ergens lek, zodat er roetwater naar beneden komt maar ach, dat mag de pret niet
drukken. Zodra het gaat vriezen gaat het ding gewoon weer aan. Roetwater of niet. Waar is mijn gasmasker??
Met de muggen hebben we ook afgerekend het jaar erna.
Aangezien ikzelf ook als een tierelier reageer op muggenbeten, uiteindelijk een spuitbus kill-them-all-bugs aangeschaft. Normaal gesproken maak ik niets dood, maar muggen..
!%#$!@^@!! In mijn slaapkamer bij mijn ouders kreeg elk platgemept exemplaar een datum eronder… Hebben mijn ouders
later pas ontdekt Goed, spuitbus… Een diepe ademhaling en
spuiten in die kelder!!! Kep ze niet meer gezien.. Het liep wel
lekker zacht in de kelder een paar dagen erna. Muggenlijkjes.
HA. Sindsdien weinig tot geen last meer van muggen (houdt
vingers gekruist). Er komt er weleens eentje mee met het
brandhout, maar zoals voorheen, nee. Weer wat opgelost!
Zoals iedereen weet is de situatie op dit moment heel anders als
dat toen we begonnen. Het “we” is veranderd in “ik”.
Mocht iemand zich vervelen thuis.... bij deze uitgenodigd om mee te helpen aan 1 van de vele klusjes!
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Het stokje | Hans Tiddens

Ik woon in Nieuw Scheemda sinds 1 januari 1985. Ik ben getrouwd met Ernestine Bartelds en we hebben 2 kinderen: Mathijs
en Marijke. We zijn beiden geboren stad-Groningers en we wonen in de oude kosterij, die mijn opa en oma Sportel sinds 1923
bewoonden. Ik kom sinds mijn vroege jeugd al in Nieuw Scheemda omdat er van mijn vaders kant geen opa’s en oma’s meer
waren. Dus brachten we veel vakanties hier bij opa en oma door. Het reizen van de stad naar Nieuw Scheemda verliep toen
nog geheel met de bus. Een ommelandse reis toendertijd, waar ik toch nog veel van in herinnering heb. Overstappen bij het
pompstation en fietsen op het dak van de bus, dat soort zaken. Ik ken het dorp dus zoals het in de 50er jaren nog was met alle
winkels en bedrijven die er toen nog waren. Ik ben ook meermalen als jochie van 4 of 5 jaar te zien in de oude dorpsfilm, die
mijn vader opnam in 1954-55. Mijn vader filmde en fotografeerde veel en mijn babykamer was tevens mijn vaders donkere
kamer…… Het veel fotograferen heb ik dus niet van een vreemde.
Na de ULO heb ik MTS-electro gedaan en heb het eerste deel van mijn werkzaam leven ook in de electrotechniek gewerkt. De
eerste paar jaar in het grofstoffelijke werk zoals hoogspanningsstations, schepen en dergelijke. Vanaf 1975 in de beveiligingstechniek bij Keip in Groningen. Inbraak en brandbeveiliging, videosystemen en dergelijke. De laatste jaren vooral onderhoud daarvan.
In 1993 door medische oorzaken van baan veranderd en overgestapt en opgeleid voor het behoudswerk in musea. Dat was vooral
werk achter de schermen in musea waarvan 5 jaar in het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek waar ik alle rijtuigen, toen zo’n 250
stuks, uit het oude depot heb ontwormd en vrijgemaakt van schimmels voordat ze naar een nieuw gebouwd depot konden gaan.
Vanaf mei 2012 ben ik met prepensioen en dat bevalt mij best. Ik heb gelukkig hobby’s
genoeg. Sommigen van u kennen mij wel als molenaar van De Dellen, waar ik vanaf 1988
al liep en waar ik ben blijven “hangen”. Ik ben sinds 1992 gediplomeerd vrijwillig molenaar
en toen als 2e molenaar aangesteld op molen De Dellen door de Molenstichting Oldambt.
Ik volgde in 2005 Roelof Lemminga op, die vanaf 1974 op De Dellen heeft gedraaid en
in 2006 overleed op 91 jarige leeftijd. Verder heb ik nog wat meer onzichtbare hobby’s: De
techniek in de kerk bijhouden, bijen houden en radiozendamateur. De kerk: Ik zorg dat het
torenuurwerk op tijd blijft lopen en los problemen daaraan op. De tijd wordt 2 maal per dag
automatisch bijgesteld. De verwarming moet blijven werken. Na storm controleer ik het
gebouw en ook bij hevige regen controleer ik op lekkerij. Helpen bij het stemmen van het orgel en dergelijke klusjes. De bijen
zijn eigenlijk een logisch voortvloeisel uit het verleden: opa Sportel had ook bijen en daar werd ik dus al vroeg mee geconfronteerd.
Toen er in 1991 een zwerm in onze tuin neerstreek sloeg de vonk over. Ik leende van fotograaf Peter Buiter uit Hongerige Wolf
, ook een molenaar / imker, een kast en zo is het begonnen. Achter de garage heb ik een bijenstal gebouwd, waar de kasten mooi
droog in kunnen staan. Ik doe er niet veel aan op het moment, maar het blijft een leuke hobby. Ook onze zoon Mathijs is er in
geïnteresseerd.
De radiohobby loopt al vanuit begin 60er jaren en in 1971 haalde ik mijn zendvergunning.
Het is een hobby die ik nog altijd beoefen. Sinds 5 jaar heb ik op molendag in mei een
radio-zendstation op molen De Dellen met een speciaal door het Agentschap Telecom
uitgegeven roepnaam. Dat is een specifiek molen-evenement waarbij geprobeerd wordt met
zoveel mogelijk molens verbinding te maken. Dat heeft enkele heel leuke vaste contacten
opgeleverd waaronder in
Engeland.
Tuinieren is niet echt iets
voor ons: we hebben er
allemaal gras van gemaakt. Wel hebben we nog wat weinig voorkomende planten, deels uit opa’s tijd: winteraconieten, een heel grote
kardinaalsmuts, daslook, twee notenbomen, waarvan de eerste als een
sprietje van een paar maand door ons uit Hongarije is meegenomen
in 1989. De gele dovenetels en de hortentia’s vormen een mooie
ouderwetse begroeing aan de noordkant van het huis.
Ik draag het stokje nu over aan: Trijnie Boven.
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NIEUWS OVER DE PLANNEN VRIJE SCHOOL
Het laatste nieuws:
Op 14 november hielden we onze eerste informatie-avond.
Voor een volle zaal hebben we aan de aanwezigen de stand
van zaken en onze visie gepresenteerd. We kijken met een zeer
tevreden gevoel terug naar de opkomst en ontmoetingen!
We zijn als werkgroep verheugd dat ons plan op zo’n positieve
respons mag rekenen. Onze dorpen en de besturen van de
omliggende scholen ervaren de komst van een Vrije school in
de regio als een aanwinst en verrijking van het onderwijsaanbod. Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda/’t Waar gaat actief
meewerken om het plan te laten slagen. Ook de wethouder
van onderwijs dhr. Boon heeft aangegeven het schoolgebouw
voorlopig voor ons beschikbaar te houden zodat we het plan
gedegen kunnen uitwerken en laten slagen. Fantastisch!
Tijdens de informatie-avond hebben wij onze wens uitgesproken om nog voor de kerst te kunnen aangeven hoe De Nieuwe
Basis zich verder zal gaan ontwikkelen. Helaas kunnen we nog
steeds niet met zekerheid zeggen of we per september 2014
van start kunnen gaan. Het is nog te vroeg om uitsluitsel te
kunnen geven.

De mogelijkheden
Er zijn vier mogelijkheden voor het starten van De Nieuwe Basis.
Het stichten van een nieuwe school. Hiervoor moeten we
voor 1 februari een aanvraag indienen bij de gemeente om
opgenomen te worden in het plan voor scholen. Hierna volgt
een stichtingstraject dat tenminste twee jaren in beslag neemt.
Stichtingsnorm voor een nieuwe school is 200 leerlingen.
We zijn aan het onderzoeken of we een uitzonderingspositie
kunnen krijgen binnen de bestaande wet- en regelgeving om
toestemming te krijgen een nieuwe school te stichten met 100
in plaats van 200 leerlingen.
Het openen van een nevenvestiging van een bestaande Vrije
school, in ons geval Widar in Groningen. Er geldt dan geen
stichtingsnorm maar wel moet de nevenvestiging in dezelfde
gemeente liggen. Dat is niet het geval met Widar en De
Nieuwe Basis. We zijn aan het onderzoeken of we een uitzonderingspositie kunnen krijgen binnen de bestaande wet- en
regelgeving om toestemming te krijgen een nevenvestiging
te openen in een andere gemeente dan de hoofdvestiging.
Nevenvestigingen krijgen minder rijkstoeslag dan zelfstandige
scholen hetgeen de exploitatie van de school moeilijker maakt.

Het openen van een nevenvestiging van een bestaande
openbare of christelijke school in één van de buurdorpen.
Ook zo’n mogelijke samenwerking is sterk afhankelijk van
hoe het kabinetsbeleid zich op korte termijn zal ontwikkelen. De toeslag voor kleine scholen staat onder druk. Het
openen van een nevenvestiging van een bestaande (kleine)
school is financiëel niet haalbaar als er niet voldoende rijkstoelage beschikbaar is voor die nevenvestiging.
Het stichten van een particuliere Vrije school. In dat geval
gaan de ouders en sponsoren de gehele school financieren.
Er geldt dan geen stichtingsnorm. We zouden dan onmiddelijk kunnen beginnen, maar het zal dan een grote
financiële bijdrage vragen van de ouders. Deze laatste
mogelijkheid is ons ‘vangnet’. Als geen van de voorgaande
mogelijkheden meer kan slagen gaan we alsnog onderzoeken wat zo’n oplossing dan daadwerkelijk zou kosten en
wat de ouderbijdrage zou worden.

De komende tijd
We zetten ons er hard voor in zo snel mogelijkheid helder
te krijgen wat voor ons initiatief en de regio de beste
oplossing is. Er staat een hoop op de agenda voor de
komende nieuwjaarsmaand. We zullen vanaf nu tenminste
iedere twee weken een nieuwsbrief sturen om u zo goed
mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
- Werkgroep De Nieuwe Basis.
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OUD EN NIEUW
artman
Ines Lauwers en Laurens H

Aan de Hoofdweg 2 in ’t Waar wonen
sinds augustus vorig jaar Ines Lauwers en Laurens Hartman. Ines komt uit
Appingedam en Laurens uit Tjuchem.
Ze waren op zoek naar woonruimte om
te gaan samenwonen en vernamen via
een kennis dat de boerderij vrij kwam.
Ze zochten een plek met rust en ruimte,
want ook de zes Welshpony’s verhuisden mee. Daarnaast moest de locatie
goed bereikbaar zijn qua werk. Ines is
werkzaam als dierenarts bij een tweetal
praktijken in de omgeving. Laurens is
momenteel bezig met de afronding van
zijn studie bedrijfskunde. Naast hun
pony’s hebben Ines en Laurens twee
honden en een kat.
De boerderij wordt gehuurd. De
schuren en het bijbehorende land
worden door de eigenaar zelf gebruikt.

‘Er moet binnen nog veel worden opgeknapt’, aldus Ines. ‘We zijn afgelopen
jaar buiten begonnen met snoeien, zodat de boerderij weer een beetje in het
zicht kwam te liggen’. Dat opknappen gaat wegens de combinatie van studie
en werk, Ines studeert ook nog naast haar werk, minder snel dan het stel zou
willen. Tot op heden bevalt het wonen in ’t Waar ze goed.
Wilt u ook vertellen waarom u in onze dorpen bent komen wonen of
waarom u vertrekt? Laat het ons weten via: dorpskrant@nieuw-scheemda.nl
of dorpskrant@t-waar.nl

Beste Mensen ,

Rebecca Smit

Bedankt voor het vriendelijk welkom hier in Nieuw- Scheemda !
Ik heet Rebecca Smit en ben opgegroeid in Stedum . Daarna woonde en reisde ik
Overal en Nergens ...
Toen ik in verwachting was, wilde ik graag terug naar het Groningse platteland .
Zodat ook mijn kinderen in rust en vrijheid kunnen opgroeien. Hutten bouwen,
prachtige vogels zien en heel ver kunnen kijken en fietsen .
Hiervoor woonden wij in Wagenborgen en gelukkig wonen mijn ex en ik nu dichtbij
elkaar zodat onze 4 dochters op hun eigen school blijven en hun vader vaak zien .
Ongeveer 5 jaar heb ik als vrijwilligster bij de Schutse gewerkt in de palliatieve

terminale zorg . Zowel in thuissituaties als in het hospice te Appingedam . Erg dankbaar en leerzaam werk ! Daarna was ik bezig
met een opleiding tot doktersassistente en wegens omstandigheden
heb ik dat nu onderbroken .
Om hopelijk toch iets van inkomsten te hebben open ik voor de
zomer een dagcafé ! Hiervoor zoek
ik nog oude caféstoeltjes en tafels .
Wie weet ?
En met de toneelvereniging ben
ik in gesprek zodat zij hier weer
kunnen oefenen en optreden . Dat
vind ik belangrijk in een dorp .
Als iemand nieuwsgierig is en wil
langskomen dan bent u van harte
welkom !
Vriendelijke groeten van Rebecca ,
voormalig het Schoevertje
straks dagcafé Overal & Nergens
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SUDOKU’S

DUO BOB & ADRIAN OP 9 FEBRUARI IN HET
KERKJE VAN NIEUW SCHEEMDA AANVANG:

Na het overweldigende succes van De Stroatklinkers in ons kerkje vorig seizoen, hopen wij
2014 minstens zo goed te beginnen met twee
muzikanten uit deze formatie: Bob & Adrian.
Bob Heidema en Adrian Farmer spelen Groninger liedjes van onder andere oud-inwoner
Ede Staal. Ook Engels repertoire, bijvoorbeeld
songs van Johnny Cash, staat deze middag op
het programma. Verder staat het duo als altijd
garant voor de nodige humor tussen de bedrijven door. Er zijn maar 100 plaatsen beschikbaar. Reserveer nu! Dit kan bij de volgende
mensen.
Ankie Grooten tel: 0598446398/e-mailadres:
ankie.grooten@ziggo.nl
Dirkje Haan tel: 0598446497/e-mailadres:
dirkjehaan@hotmail.com
Het adres is Hamrikkerweg 27 in en de toegang
is gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage
enorm op prijs gesteld.

Even voorstellen! Hans Zijlstra
Mijn naam is Hans Zijlstra
Al weer twee jaar woon ik
met mijn kinderen in de
voormalige stelmakerij aan
de Hamrikkerweg 42.
Veel van mijn tijd gaat zitten in het lijsttrekkerschap
van de politieke partij Groep Hop die dit jaar voor het eerst mee
wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oldambt.
Om mee te kunnen doen, zijn we op het ogenblik op zoek naar
mensen die een ondersteuningsverklaringen willen indienen bij
de gemeente. Meer informatie hierover vindt u op de website:
www.groephop.nl
-Hans Zijlstra

