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Jong en oud zet zich in voor opruimdag
Nieuw Scheemda en ‘t Waar
Nieuw Scheemda / ‘t Waar- Je kunt niet jong genoeg beginnen! Maar liefst zes kinderen van onder de tien
jaar hielpen zaterdag 29 maart flink mee met het schoner maken van hun dorpen. Met nog twee tieners en
zo’n kleine twintig volwassenen trok een hele ploeg door de straten, paden en door het natuurgebied, op zoek
naar zwerfafval.
Zekere probleemgebieden, zoals het bosgebied en
slootwal achter de Kerkwijk leverden nog het meeste
werk op. Het zou fijn zijn als mensen zich realiseerden
dat tuin- en bouwafval niet in de natuur thuis horen,
maar voor slechts € 2,50 per auto naar het grofvuilpunt
in Winschoten gebracht kunnen worden!

De groep wist zich gesteund door Jelka Vale, boswachter van het gebied. Een grote afvalcontainer en
hulpmateriaal werd net als de voorgaande drie jaren
beschikbaar gesteld door de gemeente Oldambt. Na
gedane arbeid is het goed soep en broodjes eten van
kokkin Hilda Smit, de kosten hiervoor werden vergoed
door Stichting Dorpsbelangen.
Het mooie weer, de grote saamhorigheid en het zichtbare resultaat van alle inspanningen zorgden voor een Opruimdag 2014 - aan de slag - Grote schoonmaak achter op de Kerkwijk
uitstekend verlopen opruimdag!

VAN DE REDACTIE
Op het moment dat ik dit schrijf is de vergadering
van Dorpsbelangen nog geen dag geleden. Een verslag
van het afgelopen jaar vindt u verder in deze krant.
Belangrijk om te melden is dat er nog maar 20 films
te koop zijn. Als u belangstelling hebt, kunt u deze
halen bij de familie Roossien. Maria Ellens heeft zich
teruggetrokken als bestuurslid. Het bestuur gaat verder
met acht leden. Na de pauze was er een presentatie
over de gaswinning. Als u geïnteresseerd bent in
meer informatie, kijk dan, behalve op de site van de
Groninger Dorpen en de Groninger bodembeweging
ook eens op: www.namplatform.nl. Verder is er nieuws
over het MFC. Kortom er is ook deze keer weer
veel te lezen. Tot slot nog een oproep voor mensen
die willen deelnemen aan de kunstmanifestatie op 7
september. Aanmelden kan nog steeds via de website!

COLOFON

>

Kopij aanleveren: voor 15 mei 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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Opbrengst van de reumacollecte
maart 2014
Collectanten bedankt voor het collecteren voor de
reumafonds.
Gevers bedankt voor uw gift.
De opbrengst is € 234,66
Hopelijk kunnen het volgend jaar weer op jullie
rekenen.
Bedankt namens de reumafonds
Dirkje Haan.

OUD IJZER
Oud ijzer? Oude televisie? Oude elektronische
apparaten? Lever het in aan de Hamrikkerweg 60!
Naast het huis van familie Haan staat een
aanhangwagen. Hier mag het spul in.
Opbrengsten komen ten goede aan de
kerkgemeenschap Scheemda.

De lente komt er aan, tijd voor het onderhoud
van uw gazon en tuin. Bij ons verkrijgbaar allerlei
soorten meststoffen waaronder:

NPK – Kalkammon (Stikstof) – Super –
Koemestkorrels – Gekorrelde kalk.
Ook voor potgrond en bemeste tuinaarde bent u
bij ons aan het juiste adres.

1 zak potgrond a 40 ltr voor € 2,95 4 zakken potgrond voor € 11,00
Last van onkruid op uw terras of oprit:
Onkruidkiller rekent er mee af .

Verkrijgbaar in 800 ml. verpakking
Graag tot ziens, Roelie Roossien
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Dorpshuis
Zoals vorig jaar aan de orde geweest in de bijeenkomst
na onze Algemene Ledenvergadering proberen we een
Dorpshuis te realiseren. In een Nieuwswaar van een jaar
geleden hebben we daarover bericht, dus de hoogste tijd om
jullie weer te informeren over de stand van zaken.
Vorig jaar zijn we bezig geweest met Vereniging
Groninger Dorpen (VGD) om een en ander door
te nemen. Zo hebben we als MFC-bestuur samen
met enkele bestuursleden van de voetbalvereniging
deelgenomen aan een excursie van de VGD
naar 3 dorpshuizen om te kijken naar de diverse
beheersmogelijkheden (pachter, vrijwilligers of combinatie
van beide). De voetbalvereniging Oldambtster Boys
draait mee in dit gebeuren omdat het de bedoeling is
dat ook de voetbalkantine wordt ondergebracht in het
Dorpshuis. Verder heeft een architect van Commissie van
Advies van de VGD een tekening gemaakt van aanbouw
van een Dorpshuis bij het MFC. Dit jaar hebben we een
subsidie-aanvraag ingediend bij Loket Levende Dorpen
voor een haalbaarheidsonderzoek. Deze aanvraag is
door Loket Levende Dorpen eerst aangehouden. Men
wil van onze kant meer duidelijkheid over een aantal
zaken; bijvoorbeeld waarom we de leegstaande school niet
inrichten als Dorpshuis. In het haalbaarheidsonderzoek
gaan we daarom ook een betere afweging maken tussen
de locatie van het Dorpshuis; MFC, Kantine of School.
Voor wat betreft de School geldt natuurlijk dat dit alleen
in beeld komt als absoluut zeker is dat vestiging van een
Vrije School niet doorgaat. Vestiging van de Vrije School
heeft voor ons absolute voorrang. Op het moment dat we
de voor- en nadelen van de diverse mogelijkheden in beeld
hebben gebracht, zullen we een informatie-avond houden
voor de inwoners van Nieuw Scheemda en ’t Waar.
Harm Eerkens
Stichting Beheer MFC

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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Secretaris voor
MFC-bestuur

Omdat oproepen in Nieuwswaar voor opvulling van onze
vacature van secretaris geen resultaat opleverden, zijn we zelf
op speurtocht gegaan.
Bij onze zoektocht is Marieke Oling bereid gevonden
om deze vacature te vervullen. Met blijdschap geven
we daarom kennis van het feit dat we als bestuur
weer compleet zijn en bestaan uit: Antjo Welp
(voorzitter), Marieke Oling (secretaris), Harm Eerkens
(penningmeester) en de bestuursleden Harm-Engel
Mellema, Bert Bijlsma, Eric Brasse en Jacob Posthumus.
Harm Eerkens
Stichting Beheer MFC.

Klaverjas-, Sjoel
en Poker-avond
Op 18 April (goede vrijdag) vanaf
19.30 uur, wordt er een Klaverjas-,
sjoel- en pokeravond in de kantine van
de Oldambtster Boys georganiseerd. De
inleg is 5,- p.p. en iedereen heeft prijs.

Dus iedereen is welkom op 18 april
om 19.30 uur in de kantine…
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V.V. Oldambtster Boys
Al was de winter ver weg, de winterstop is weer
voorbij. Alle neuzen gaan bij de Boys weer
dezelfde kant op en we gaan er weer tegenaan.
Helaas is in tegenstelling tot het 2de elftal (dat
alweer punten pakte), het seizoen voor het 1ste
elftal slecht begonnen, met 2 schorsingen en 4
blessures was het puzzelen. Dit resulteerde in
een doelverhouding van 3 voor en 19 tegen. Bij
het schrijven van deze krant zijn de berichten
al weer wat rooskleuriger. De gezelligheid waar
Oldambtster Boys natuurlijk ook voor staat is
er dit seizoen ook zeker weer niet minder op
geworden.

Op bestuurlijk niveau is het aanpoten, er zijn
veel zaken die door het bestuur geregeld moeten
worden, hierdoor laten we weleens een steek
vallen, het is ten slot van rekening mensenwerk.
Aankomende periode zijn we druk met het
opzetten van een toernooi, reclameborden, het
structureren van de organisatie, groot onderhoud
sportpark en veld, en de teams voor het komende
seizoen. Door “vergrijzing” binnen de boys,
waarbij er in de leeftijdsgroep tussen de 24 en
40 jaar slecht 4 spelers zijn, zijn we dringend op
zoek naar spelers. Zoals ook elders in deze krant
is aangegeven. Er zitten mogelijk dus moeilijke
jaren aan te komen voor onze dorpsclub. Dit
proberen we te tackelen door samen te gaan
werken met de KNVB en een werkgroep op te
zetten die zich zal inzetten voor het behoud van
de club. Dit proces is inmiddels opgestart.
Verder wordt er door het bestuur gesproken met
de dorpsvereniging en stichting MFA over het
samengaan van verschillende vereniging in één
dorpshuis. Dit is een langdurig traject en hier
komen we zeker op terug. Ook wordt er gewerkt
aan het afronden van de jaarlijkse wordt lid of
donateur ronde. Hiervoor gaat Chris Pit de
mensen die niet thuis waren nog benaderen.
Rest ons iedereen een leuk en hopelijk toch nog
succesvol seizoen toe te wensen.
Het Bestuur

Wordtlidofdonateur
In de maanden februari en maart is Chris
Pit de deuren in Nieuw Scheemda en ’t
Waar weer bij langs geweest om u te vragen
lid of donateur van de voetbalvereniging
te worden. Gelukkig hebben vele
dorpsgenoten zich weer verbonden met
onze voetbalclub. Voor diegenen die niet
thuis waren, geen nood, Chris zal nog een
ronde door het dorp maken.

Coach van het jaar
De laatste grote wisselronde is geweest, nog een aantal eredivisie
wedstrijden en dan valt op te maken wie de beste eredivisie kenner van de
VV. Oldambtster Boys is. Hieronder de tussenstanden.

Programma en uitslagen
2-2
9-2
16-2
23-2
2-3
9-3
16-3
23-3
30-3
6-4
10-4
13-4
20-4
27-4
4-5
11-5
18-5
25-5

Boys 1 – SPW 1 (afg.) / Boys 2 (vrij)
Boys 1 – Thos 1 (0-2) / Boys 2 (vrij)
Selllingen 1 – Boys 1 (5-2) / Boys 2 (vrij)
Bareveld 1 – Boys 1 (0-4) / Bellingwolde 4 – boys 2 (6-1)
Meeden 1 - Boys 1 (3-0) / Boys 2 – Noordster 5 (2-5)
Boys 1 – Nieuweschans 1 (0-6) / SPW 4 – Boys 2 (3-2)
Wedde 1 – Boys 1 (10-0) / Boys 2 – WVV5 (4-2)
Boys 1 – Scheemda 1 (2-5) / Sellingen 3 – Boys 2 (0-2)
Boys 1 – DWZ 1 (14.00uur) / Boys 2 (inhaalprogramma)
Thos 1 – Boys 1 (14.00uur) / Boys 2 – JVV 1 (10.00uur)
Inhaalprogramma Boys 1 (doordeweekse ronde)
Boys 1 – Westerwolde 1 (14.00uur) / Boys 2 – PJC 3 (10.00uur)
BNC 1 – Boys 1 (14.30uur) / Boys 2 – Bellingwolde 4 (10.00uur)
Boys 1 en Boys 2 (inhaalprogramma)
Boys 1 – Drieborg 1 (14.00uur) / Boys 2 – Westerwolde 2 ( 10.00uur)
PJC 1 – Boys 1 (14.00uur) / Heiligerlee 5 – Boys 2 (10.00uur)
Boys 1 (vrij) / DWZ 3 – Boys 2 (9.00uur)
Boys 1 (vrij) / Boys 2 – Pekelderboys 3

Spelende leden gezocht
Voor het seizoen 2014 – 2015 wat start in augustus is de Oldambtster
Boys op zoek naar SPELENDE-leden. Er kan op zondag semi-prestatie
gericht gespeeld worden in het 1ste elftal of recreatief in het 2de elftal.
Daarnaast kan er gevoetbald worden in de 45+ competitie (donderdags).
De trainingen zijn op dinsdag en donderdag. Dus lijkt het je leuk
om te voetballen, of om weer te gaan voetballen, meldt je dan bij de
voetbalkantine of neem contact op met Jan Eelssema: 0622186581 of
janeelssema@hetnet.nl
Kenmerken Oldambtster Boys: Sportief, Bindend, Gezellig, Vrijblijvend,
Dorpsgevoel

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

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
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OLDAMBTSTER BOYS 2
Na bijna 3 maand stilstand, mede vanwege de
‘winterstop’ (hoezo winter?), werd de competitie
hervat op zondag 23 feb. en mochten we de wei weer
in tegen Bellingwolde 4. Deze ploeg liet zien niet voor
niets bij de beste 4 te staan en liet ons vrij kansloos. Bij
rust 2-0 achter en bij het laatste fluitsignaal 3-0 .
Eén week later thuis tegen Noordster 5 waren we
nauwelijks minder,maar stonden we halverwege wel
met 0-2 achter. Na de thee waren we beter (het ontbrak
ons ook aan een beetje geluk naast het gebruikelijke
onvermogen natuurlijk), maar verloren we uiteindelijk
wel met 1-3 ..
Zondagmorgen 9 maart vertrokken we met precies 11
man vanuit Nw Scheemda voor de uitwedstrijd tegen
SPW 4 in Stadskanaal-Noord en toen Thijs na 20
minuten in de 1ste helft ook nog geblesseerd uitviel
was het 11 tegen 10. Tot de rust wisten we het dicht te
houden, een ‘zondagsschot’ en een échte goal werden
ons in de 2de helft fataal. Jammer, deze wedstrijd
hadden we niet hoeven te verliezen als we compleet
waren geweest .

De week erna thuis tegen WVV 5 kwamen we heel
gelukkig op voorsprong, doordat hun keeper pardoes
over een terugspeelbal trapte die tergend langzaam
het doel in hobbelde. Daarna kwam het betere WVV
verdiend op voorsprong, maar toch wisten wij voor de
pauze weer gelijk te maken. Na rust waren wij duidelijk
beter, scoorden we ook nog 2 x en wonnen dus terecht
met 4-2 .
Weer 1 week later uit tegen Sellingen 3 ging het lang
gelijk op, maar door goals van Stuif en Jochm waren de
3 punten mooi voor ons (en toch ook wel verdiend!).
Al met al gaat het nog niet zo slecht en sprokkelen we
de punten bij elkaar, waardoor we aansluiting houden
met de ploegen boven ons .
Voor de 45+ oftewel OLDAMBSTER BOYS 7 is het
ook weer begonnen.
Donderdag 20 maart thuis tegen Siddeburen waren
ze weer volmaakt kansloos en werden ze naar een
regelmatige 1-4 nederlaag gespeeld .
Donderdag 17 april thuis tegen Farmsum zijn ze weer
te bewonderen, deze ‘helden’.
- Bert Bijlsma

WIST U DAT?

LET OP!!!

- De winterstop weer a chter de rug is
- John va n den Bos ook weer op het veld gesignaleerd is
LEES DE
- Onze keet zo la ngza merha nd invulling krijgt
- Er eind febru a ri ma a r liefst 36 spelers trainden op de donderdag
STANDEN OP
- Hier zondags hela as weinig va n te merken is
- Het bestu u r Ja n Bu re ma op bezoek kreeg in de ka ntine
- Sa men met enkele v rijwilligers het een erg gezellige middag is geweest
- We nu beschikken over een eigen gras/grondwals
- Thomas Bosker met zijn oldtimer tra ctor het spits mocht afbijten door het veld te rollen
- Z ijn v rouw Jopie he m tussen de middag bruine bonen kwa m brengen in de ka ntine
- De verkiezingen zijn gehouden in de ka ntine va n de Boys
- Marten en Trijnie Boven deze dag alles geweldig verzorgt hebben
- Er een sponta ne klusdag geweest is in de va ka ntie, nog voor de gepla nde klusdag a a n
- Het bestu u r en menig Boys liefhebber dit gebaa r va n de jonge ga rde zeker ka n wa a rderen
- Het 2de elftal met ma a r liefst 4-2 thuis heeft gewonnen va n directe concu rrent WVV
- K oos Heeres zijn tas wel meenee mt, ma a r al besloten had niet te ga a n voetballen
- Het 1ste elftal een zeer onverdiende thuisnederla ag heeft geleden tegen THOS beerta
- Het bestu u r a a nkomende periode ga at inventa riseren hoeveel jeugdige leden willen voetballen
- Het leegwaterboka al toernooi dit ja a r in Westerlee gehouden wordt
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KIDSCLUB
N ie u w s che e mda / ‘ t Waar

19 apr

Team

AGENDA

2014

Ruimte opruimdag

Paaseieren zoeken + lunch
(van 12.00 uur tot 15.00 uur)

WIST U DAT?
- Olda mbtster Boys op 16 ju ni tegen VVS a a n moet treden
- Het 1ste elftal steeds meer da mes na a r Nieuw Schee mda / ’t Wa a r trekt
- Dit seizoen al 4 senioren hu n rentree in het 1ste elftal ma a kten
- Dit Chris Pit, Henk Hoek, Erik Boven en Ja n Klein zijn
- Er na af loop va n de competitie groot onderhoud a a n de doelgebieden gepleegd wordt
- Er binnen de clu b gehoopt wordt op nog een a a ntal pu nten, vooral voor het 1ste elftal
- De gezelligheid er echter niet minder om is
- Er ook de tweede seizoenshelft weer 45+ voetbal is in Nieuw Schee mda (7x7)
- De Olda mbtster Boys voor a a nkomend seizoen spelende leden zoekt
- In de volgende editie va n deze kra nt a a nda cht besteed wordt a a n:
Oosterhoek toernooi
Aa ntal elftallen en nivea u wa arop ze ga a n uitkomen
Sa menga ng in te realiseren dorpshuis
Seizoen afsluiting
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Een voorproefje van de viering van het 80-jarig
bestaan van de Vrouwen van NU!
Lekker gourmetten in Galerie Waarkunst, het was heel
lekker en gezellig!
Een voorproefje van de viering van het 80-jarig bestaan
van de Vrouwen van NU! Lekker gourmetten in Galerie
Waarkunst, het was heel lekker en gezellig!

VOETBALSTANDEN

Het wel en wee
in een oldambtster stee...
pagina 8
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Deel IV: Het is niet pluis in huis
Hoe is zo’n allereerste nacht in een Oldambtster boerderij? Het is juli 2011,
moessonzomer. Er is sinds 1995 niet meer gestookt. Daardoor zitten alle ramen
en deuren dichtgeklemd. Dan slaap je met je neus onder de dekens. Niet omdat
het lekker warm is, maar omdat de muffe lucht niet te harden is! En ook om niet
nat te worden als het regende, want de druppels kletterden op de vensterbank
naast het bed.. zucht… ik wil het niet weten, ik draai me om. Struisvogel spelen
in bed en ondertussen luisteren naar de zwammen die heen en weer rennen over
de balken. Ook wij hadden het ons iets anders voorgesteld.
Met het oog op de naderende winter, er is nog wel wat te doen. Van de 21
radiatoren die we rijk zijn, zijn er 9 lek. Waar is het lasapparaat gebleven? Het
had enige voeten in aarde, maar het lukte. Sommige radiatoren zijn vervallen
(een bijkeuken verwarmen zonder deur die uitkomt in de schuur, is not hendie),
andere radiatoren zijn gemaakt. Eerst het water eruit (bij die oude dingen zit er
dus géén gemakkelijk aftapkraantje), eraf halen en in de douche leegmaken en
lassen. Daarna met lucht afpersen en kijken of ie waterdicht bleek. Een enkele
had nog wel een klein lekje maar “dat gaat vanzelf dicht”… en inderdaad.. heel
raar maar dat ging vanzelf dicht.. Waarom lukt dat nou niet met mijn fietsband??
Door het stoken werd het ook in huis beter… de muffe luchtjes verdwenen naar
zolder, de paddo’s die we rijkelijk van de balken konden schrapen, verdroogden, de deuren gingen ineens steeds beter
open en dicht zonder geweld en klempartijen. In de keuken werd een echte Aga cooker neergezet. Dat is een Engels
kookgeval met 4 ovens die de hele dag aan staan. Een warmhoudoven voor je sloffen (en warme borden), 2 bakovens
voor taart/brood én warme koekjes. Die kun je erin stoppen zonder dat ze verbranden. Als je ze vergeet, komen ze er
zwart uit en kun je ze als baksteen gebruiken. Zo’n apparaat zorgt 24 uur per dag voor een leuke gasrekening waarvan
het zweet je vanzelf wel uitbreekt EN een “lekkere” warme keuken. Dat “lekker” was relatief; 9 graden als het buiten
-10 is. Leuke bijkomstigheid; met het stijgen van de temperatuur en het drogen van de keukenmuur kwamen de
slakken massaal uit de muur tevoorschijn met rugzakjes op. Te droog en te warm geworden, op zoek naar de kortste
weg naar de moessontuin.
Op zolder zat een hele grote lekkage. Er lag op balken een
enorme paneeldeur waar water op en in zat (over deurmisbruik
gesproken, een panééldeur!!!). Eronder stond een cementkuip
om het afvallende water op te vangen. Wat een gekruk! Op
zoek naar de oorzaak dus.. Aan de voorkant van het huis
stond een hedera . Das een ander woord voor horrelplant.
Overwoekert je gevel en groeit overal doorheen.. Zus en
schoonbroer kwamen een dagje helpen hedera-killen…
wat lukte… Oorzaak megalekkage: het ontbreken van 3
dakpannen op het dak. Zucht.. zo simpel kan het zijn. Hadden
ze dat maar gedaan in plaats van overal lekbakjes neerzetten.
Want die stonden echt overal. In de keuken, boven op de 2
kamertjes, het ene bakje liep over in het volgende bakje als
het vol was. Nu ben ik bakjesgoeroe, ik kom om in die dingen.
Misschien kan ik ze van de zomer smelten boven een vuurtje
en er een leuk kunstwerkje van kleien!..
Volgende keer de Oldambsterstee vanuit een nieuw
perspectief. Tenslotte IS er ook wat veranderd…
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Wij zoeken vrienden /
vrijwilligers voor de Tuin
Misschien ken je onze tuin wel, misschien ben je zelfs
wel eens binnen geweest. Misschien heb je er alleen van
gehoord, of misschien ben je wel nieuwsgierig naar onze
tuin ….. Onze tuin is een Open Tuin die door veel mensen
wordt bezocht. In de zomer zelfs met bussen tegelijk.
Wij genieten heel veel van dit mooie stukje grond midden in
het Groninger land. Door de jaren heen merkten wij dat ook
van onze vrienden en gasten. Zo is bij ons langzaam het idee
gegroeid om onze tuin het hele jaar open te stellen.
Als je wilt wandelen, zitten en genieten van een mooie en
vredige plek of je boterhammetje wil eten op je fiets- of
wandeltocht, dan ben je bij ons het hele jaar welkom.
We hebben onze tuin ook een naam gegeven: ‘de Tuin van
de Witte Wolk’. En omdat wij aangesloten zijn bij Groei en
Bloei, Het Tuinpad Op en de Nederlandse Tuinenstichting
weten veel tuinliefhebbers ons al te vinden. Van heinde
en ver komen de mensen onze tuin bezoeken. Uit heel
Nederland, Duitsland, België, Engeland en Denemarken zijn
ze op bezoek geweest. Wij ontvangen hen met koffie en thee
en geven rondleidingen.
Ook ons mooie Oldambt met haar bloeiende koolzaad, haar
korenvelden en haar slingertuinen om de statige boerderijen
wordt bewonderd door deze mensen, die hier nog nooit
eerder geweest zijn.
Dit alles stimuleert ons om de tuin nog mooier te maken en
nog meer mensen aan te trekken. Wij doen het graag en met
veel plezier. Omdat de tuin heel gevarieerd is aangelegd, is
het werk ook veel en heel intensief. Het hele jaar door vraagt
zij onderhoud en verzorging. Gelukkig worden we geholpen
door vrienden en vrijwilligers. En we hebben meer assistentie
nodig.

Daarom komt onze oproep:

Heb je groene vingers of wil je groene vingers krijgen?
Wil je meer leren over tuinieren, bloemen, planten,
tuinaanleg? Wil je ideeën opdoen voor je eigen tuin?
Vind je het heerlijk om met je handen in de grond te
wroeten?
Vind je het leuk om tuinervaringen, tuinweetjes en
tuinplantjes uit te wisselen? Wil je graaag met andere
tuinvrienden samen een tuinklus doen? Of wil je lekker stil
alleen in de tuin bezig zijn?
Wil je helpen met koffie en thee schenken voor de bezoekers?
In de Tuin van de Witte Wolk ben je van harte welkom.
Wij zoeken vrienden / vrijwilligers, met of zonder ervaring,

die houden van planten en mensen.

Wie zijn wij?

Theo en Nirad Verbeek-Heemskerk
Sinds 1995 wonen wij in de Witte Wolk aan de Hamrikkerweg
nr 132 in Nieuw Scheemda. Theo is geboren Amsterdammer
en is opgegroeid in Leiden en woont sinds 1971 in Groningen,
waar hij leraar was. Nirad is Rotterdamse en heeft daar tot
haar 21e gewoond. Na veel verschillende sociale beroepen en
werkzaamheden is zij, samen met Theo, het voormalige café
Smid neergestreken.
Mocht je zin hebben om in onze tuin je ‘steentje’ bij te dragen,
aarzel niet, maar bel of mail
0598 - 446 406 nirad@dewittewolk.nl en word Vriend van de
Tuin van de Witte Wolk.
Theo en Nirad

er:
Deze ke

Nieuw

OUD EN NIEUW
r
Bert Boer en Gerda Komdeu

Aan de Hoofdweg 101 in ’t Waar wonen sinds de zomer van vorig
jaar Bert Boer en Gerda Komdeur.
Ze zijn afkomstig uit Winschoten en zochten een woning met meer
ruimte voor hun dieren.
Via Funda kwamen ze bij deze woning terecht. Ze waren meteen
verliefd op de plek, de rust en de ruimte die het bood. Om de
woning te kunnen bemachtigen moesten ze wel eerst hun woning in
Winschoten verkopen. Dit bleek vlotter te gaan dan verwacht en zo
zijn ze in ’t Waar terecht gekomen. Ze hebben flink verbouwd en het
resultaat mag er zijn!
Gerda en Bert zijn gek op dieren en hebben er een flink aantal: twee
honden, drie Sphinx-katten, twee konijnen, drie kippen en een haan.
De beschikbare ruimte wordt dan ook goed benut. Overigens staat er
in de schuur nog materiaal van de Oranjevereniging.
Bert is mede-eigenaar van het bedrijf GGB-Installaties in Zuidbroek.
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Bedankkaart van Mevrouw Tiddens-Sportel
Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda – ‘t Waar kreeg rond de kerstperiode een kerstkaart van Mevrouw Ali
Tiddens-Sportel. Zij kreeg november 2013 de Dorpsfilm die haar man gemaakt heeft overhandigd door Dorpsbelangen.
Met deze kaart wordt Dorpsbelangen hiervoor hartelijk bedankt.

DeDuurzameDorpenVerkiezinggaatvanstart!
Win€5000,-voorjouwidee!
Steeds vaker willen
dorpsbewoners
samen aan de slag met
het verbeteren van
hun leefomgeving.
Bijvoorbeeld door aanleg
van een dorpsmoestuin
of collectieve plaatsing
van zonnepanelen. Om
deze initiatieven te stimuleren, organiseren Summersalt,
Roeg & Roem, Groninger Dorpen en de Natuur en
Milieufederatie Groningen de Duurzame Dorpen
Verkiezing 2014. Deelnemers aan de verkiezing krijgen
hulp bij het vormgeven van hun plan. De beste plannen
winnen budget of coaching voor de uitvoering.
Voor meer info bezoek de website:
www.groningerdorpen.nl
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DIALOOGTAFEL@GRONINGERDORPEN.NL
Voor inbreng door, en informatie voor de
plattelandsbewoners aan de Dialoogtafel
via Groninger Dorpen. Een oproep aan
plattelandsbewoners.
Groninger Dorpen, koepel
van dorpsbelangen- en
dorpshuizenorganisaties, is één van de
organisaties die is uitgenodigd aan de
Dialoogtafel. De Dialoogtafel vloeit voort
uit het advies van de Commissie Meijer
en moet positief bijdragen aan het herstel
van het vertrouwen tussen Rijk, NAM en
de bewoners van het aardbevingsgebied.
Groninger Dorpen ziet de deelname aan
de Dialoogtafel als een kans en een grote
uitdaging om de input en belangen van alle
plattelandsbewoners in te brengen in de
discussie over de aardbevingen.
Hoe gaat Groninger Dorpen dat
aanpakken? Het netwerk van
dorpsorganisaties wordt ingezet en de
dorpen zullen ieder op hun beurt hun
dorpsgenoten benaderen en/of bevragen.
Tegelijkertijd gaat Groninger Dorpen ook
individuele plattelandsbewoners benaderen

met de vraag om medewerking.
DE WERKWIJZE. Groninger Dorpen wil de actuele gespreksonderwerpen
van de Dialoogtafel voorleggen aan een panel van plattelandsbewoners
(plattelandspanel). Er wordt per keer een beperkt aantal actuele stellingen aan
u voorgelegd waarop u kunt reageren.
Ook zal het plattelandspanel worden uitgenodigd voor zogenaamde
‘bijzettafels’, waar ook ruimte is voor toelichting op en vragen over de
specifieke onderwerpen van de Dialoogtafel.
INTERESSE? Meld u aan als belangstellende en/of deelnemer aan het panel
plattelandsbewoners-Dialoogtafel via www.groningerdorpen.nl/aardbevingen
(acquisitie wordt niet op prijs gesteld).
Tot nu toe heeft Groninger Dorpen zich gericht op het informeren van
de dorpsbewoners in het aardbevingsgebied, via informatieavonden in
samenwerking met de NAM, en een uitgebreid dossier op haar website www.
groningerdorpen.nl/aardbevingen, met achtergrondinformatie en diverse
links.
Daarnaast heeft Groninger Dorpen het initiatief genomen tot de oprichting
van Samenwerking Mijnbouwschade. Hierin komen verschillende
belangengroepen zoals grondeigenaren, overheden en eigenaren vastgoed
samen voor afstemming van acties, visies en reacties, met als uiteindelijke
doel: het verbeteren van de positie van bewoners en bedrijven in relatie tot de
impact van mijnbouwactiviteiten in Groningen.

KUNSTMANIFESTATIE IN
NIEUW SCHEEMDA/t WAAR op zondag 7 september
In de vorige NieuwSwaar heeft een oproep gestaan om mee te doen aan de kunstmanifestatie op 7 september. Er hebben
zich maar liefst al twaalf enthousiastelingen gemeld. Er kunnen natuurlijk nog meer bij. Dinsdag 15 april willen we bijelkaar
komen om 20.00 uur in galerie Waarkunst om de plannen met elkaar te bespreken. Alle belangstellenden zijn van harte
welkom!

GEVONDEN: Oxford
Titan in
Gevonden op 2 maart
op de zijdwende, een
Oxford Titan, in tasje.
Degene die de sleutels
heeft, kan hem
komen halen aan de
Pastorieweg 12a in
Nieuw Scheemda.
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Het stokje | Trijnie Boven
Hallo, mrj is gewaagd om iets over mijzelf te vertellen voor het
dorpskrantje.
Mijn naam is Trijnie Boven Luppes. Ik ben getrouwd met Marten Boven en hebben 2 kinderen, namelijk Erik en Annet.
Ik ben geboren in Scheemda waar mijn ouders een fotozaak
hadden. Ik heb nog 2 zussen en 1 broer. ln 1973 zijn wij getrouwd
en hebben een huisje gekocht in ‘t Waar. Na een kleine
opknapbeurt zijn we in februari 1974 er gaan wonen.
Ik heb hier echter geen minuut spijt van gehad.
Marten komt oorspronkelijk uit Nieuw -Scheemda, dus hij
bleef wat dichter bij huis. Na ongeveer een jaartje ging ik bij de
Het meisje op de arm van de vrouw met bril ben ik.
plaatselijke toneelvereniging “Ontspanning” , waardoor ik direct
goed ingeburgerd was. Ik vond het geweldig. Als nieuwe inwoner word je al snel gevraagd om bij diverse verenigingen te gaan, als
lid of bestuurslid. Ik ben dan ook lid en bestuurslid geweest bij meerdere verenigingen (toneelvereniging,
buurtvereniging, badmintonvereniging, oranjevereniging, dorpscommíssie en filmcommissie,ouderraad).
Vanaf 1975 ben ik actief als collectante van het Koningin Wilhelmina Fonds en nu ook sinds jaren contactpersoon.
Hier kwam een aantal jaartjes later de Hartstichting bij. Dit doe ik al jaren met veel plezier.
Toen onze kinderen naar de Basisschool gingen, was ik al
snel betrokken bij de school. Ik zat in de ouderraad en in de
organisatie van het vakantiekamp. Dit was ook een erg leuke
tijd. De kinderen mochten dan een midweek logeren in de
tenten die achter de school waren opgesteld.
Ook maakten wij gebruik van de kantine en kleedkamers
van de V.V.Oldambster boys. Een aantal dames en ik waren
te vinden in de keuken van de kantine waar wij bezig waren
om te koken voor alle deelnemers en leiding. ‘s Avonds na het
eten mochten de kinderen snoep kopen in het winkeltje. Je
had die gezichtjes moeten zien. Dit was ook een fantastische
tijd. Ook ben ik de laatste 3 keer van schoolreis meegeweest
als begeleider, we gingen dan 3 dagen op reis.
Op een gegeven moment kwam ik als bestuurslid in de Dorpscommissie.
Een aantal inwoners van de 2 dorpen werd gevraagd om mee te werken een boek te maken.
Deze kwam er dan ook , genaamd: “Tussen ‘t Zieldaip
en ‘t Grootmoar”. De beide dorpen stonden op papier,
een mooi boek met veel foto’s. Naar aanleiding van dit
boek werd het idee geboren om een film van de beide
dorpen te maken. Er kwam een Filmcommissie die een
heel jaar lang gebeurtenissen uit beide dorpen op band
vastlegde. Eerst was de film alleen te bekijken als de
Dorpscommissie weer eens een filmavond organiseerde.
Nu is het mogelijk om deze film te bekijken op d.v.d.
wanneer je maar wilt , deze d.v.d en dit boek zijn
namelijk te koop. Dit is het van mij in globale lijn.

Ik draag het stokje over aan Auke Knottnerus.
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DORPSBELANGEN 2013

Dorpsbelangen 2013

Dit stuk hebben we geschreven om voor iedereen in het dorp inzichtelijk te maken waar Dorpsbelangen zich zoal mee bezig heeft gehouden het afgelopen jaar.

Aantal Leden Dorpsbelangen

Aantal
niet leden
66%

Aantal
leden
34%

In 2013 zijn er twee nieuwe leden bijgekomen. Twee
leden hebben opgezegd i.v.m. verhuizing.
Daarmee staat er eind 2013 op 76 adressen een
lidmaatschap geregistreerd; waarvan 20 in ’t Waar.
1
De dorpen tellen 223 woningen.

[1] Bron fig. Nieuw Scheemda – ’t Waar, gemeente Oldambt

Onderwerpen op de agenda
In 2013 zijn 56 stukken binnenkomen waarover we ons hebben gebogen, variërend van verslagen, uitnodigingen, (visie)nota’s van de gemeente, zoals de nieuwe
modelverordening Drank- en Horeca en de nota Meer regie bij dorpen en wijken.
Drie brieven hebben we verzonden met daarin ons standpunt.
Onderwerp
Rapport ‘Grenzeloos
Gunnen’ inzake
herindeling

Accommodatienota
Gemeente Oldambt, d.d.
18 januari 2013

Concept Beheervisie
Openbare Ruimte,
begeleidende brief d.d. 18
juli 2013

Strekking – resultaat
Met deze brief willen wij aangeven dat handhaving van de indeling van de
dorpen Nieuw Scheemda en ’t Waar bij de gemeente Oldambt onze voorkeur
heeft. Dit betekent dat wij geen voorstander zijn van een eventuele
grenscorrectie, maar dat wij onderdeel wensen te blijven van de gemeente
Oldambt al dan niet samengevoegd met één of meerdere andere gemeenten.
Het traject herindeling loopt nog.
In deze nota staat een aantal onjuistheden. Verder wordt Nieuw Scheemda – ’t
Waar benoemd als buurtschap, terwijl elders in de nota een buurtschap
bestempeld wordt als een dorp met zeer beperkte of geen voorzieningen. Met
deze classificatie zijn we het dan ook niet eens.
De onjuistheden worden aangepast. Echter de term buurtschap blijft
ongewijzigd.
Wij vragen aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte, in het bijzonder
het groenonderhoud en de aanpak van de verpaupering.
Deze punten komen terug in een overleg met wethouder Ricky van den Aker (zie
verder op).

Dorpsbelangen heeft ingesproken op twee raadsvergaderingen: over de accommodatienota en de paracommerciële horeca. Helaas zonder het beoogde resultaat:
Nieuw Scheemda - ’t Waar blijft een buurtschap (in de Accommodatienota) en de drank- en horecaverordening van Oldambt wordt niet aangepast (c.q. verruimd).
Overleg Dorpen en Wijken Oldambt
Verder nemen we deel aan het Overleg dorpen en wijken Oldambt. Dit jaar stonden vooral de windmolenparken, de voorzieningen in de dorpen (en de
accommodatie nota) en de Beheervisie Openbare Ruimte op de agenda.
Overleg met wethouder Ricky van den Aker: Projectenboek noordelijke dorpen, sept. 2009 (vervolg op Dorpsvisie Nieuw Scheemda – ’t Waar) en de
beheervisie Openbare ruimte
In het projectenboek 2009 is het Dorpsontwikkelingsplan (van toen nog gemeente Scheemda) opgenomen. Tijdens de Dorpsschouw en het overleg met de
inwoners bleek dat niet alle punten zijn behandeld. Met wethouder Ricky van den Aker heeft Dorpsbelangen de punten die nog open stonden en die nog aandacht
behoeven, besproken. Niet alle punten zijn meer actueel of ze kunnen niet worden opgelost door een beperkte mogelijkheid tot handhaven van de gemeente
(v.w.b. verpaupering). Over de overige punten zijn afspraken gemaakt, die worden gevolgd in het overleg Dorpsbelangen. Daarmee is het projectenboek op zich
gesloten.
Meldingen bij de gemeente
In 2013 heeft Dorpsbelangen zeer veel aandacht besteed aan problemen in het onderhoud aan ‘grijs en groen’, bijv. het niet-maaien van het gras, kapotte borden,
bestrating, paaltjes, enz. Het duurde soms lang voordat een probleem verholpen werd. In 2013 heeft een reorganisatie plaatsgevonden en zijn werkzaamheden
efficiënter ingericht bij de gemeente. De gemeente heeft nu een Klanten Contact Centrum waar iedereen alle opmerkingen kwijt kan. Het KCC registreert deze en
volgt de uitvoering. We hopen dat dit effect zal hebben en dat iedereen snel en goed geholpen wordt, zonder dat Dorpsbelangen daar tussen hoeft te zitten.
Activiteiten in onze dorpen
Het afgelopen jaar zijn er natuurlijk allerlei activiteiten geweest, die Dorpsbelangen ondersteunt, zoals het jaarlijkse volleybaltournooi, de concerten in ons kerkje,
het peuterspeelmoment, de wandelpadencommissie, het kinderkamp en de knutselclub. Daarover heeft u het afgelopen jaar kunnen lezen in NieuwSwaar en op
de website.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

902
2
4
908

Totaal
Ongeldig
Blanco
TOTAAL

Opkomst

1056

Botanica-Hof

1627

878
2
4
884

161
81
86
180
119
18
65
39
78
1
50

OBS Beukenlaan

1304

681
1
5
687

109
36
42
122
113
18
69
19
104
2
47

Voormalige kantine brandweer

1392

779
1
3
783

92
98
103
124
72
15
86
47
96
6
40

S.V. Bovenburen
1523

657
2
6
665

98
40
37
126
119
31
72
29
61
1
43

De Renselheerdt
1137

778
9
12
799

131
78
30
175
119
14
54
33
79
2
63

Sportcafé 1873 tennishal
1118

391
1
3
395

60
17
23
96
64
15
38
22
29
0
27

Het Parkholt
1377

976
4
4
984

112
138
147
133
76
33
129
60
112
1
35

Campus Winschoten
1218

481
1
1
483

70
39
61
72
68
22
34
28
59
1
27

Het Vondelhuys
1814

904
0
6
910

153
96
54
190
138
20
47
75
82
1
48

Nieuw Vredenhoven
1222

599
2
7
608

110
104
48
120
73
10
30
35
31
1
37

Kantine vv Oldambtster Boys
403

260
3
2
265

43
27
9
48
65
9
19
10
14
9
7

Verenigingsgebouw Antenne
1170

672
0
6
678

60
108
74
95
49
12
52
91
102
4
25

Brasserie Slag bij Heiligerlee
1215

677
0
10
687

93
46
64
160
108
17
49
32
76
5
27

Dorpshuis 't Trefpunt
1129

568
4
7
579

71
104
41
120
95
20
52
16
32
0
17

Eextahal Scheemda
1577

840
2
13
855

107
93
100
169
62
24
70
55
116
2
42

Dependance gemeentehuis
1253

977
4
7
988

131
136
85
197
92
16
106
69
104
4
37

Gasterij Smits
1741

1016
0
7
1023

147
213
53
126
178
25
42
100
72
5
55

Equipo Blauwe Stad
881

377
0
0
377

28
26
74
33
98
9
49
10
36
0
14

Café De Twee Oldambten
855

586
1
0
587

47
110
42
86
127
19
29
44
48
4
30

De Tjamme Beerta
1744

933
3
4
940

133
55
42
174
305
31
50
14
63
0
66

1736

907
3
9
919

62
43
76
239
300
24
44
17
51
4
47

Noorderlicht
560

296
0
1
297

23
42
30
67
46
7
9
2
35
5
30

Akkerschans
1223

593
3
2
598

85
49
29
162
110
18
33
13
52
11
31

31455

17278
56
127
17461

2320
1966
1576
3213
2757
486
1372
910
1700
73
905

TOTAAL

76,9% 53,2% 54,3% 52,7% 56,3% 43,7% 70,3% 35,3% 71,5% 39,7% 50,2% 49,8% 65,8% 57,9% 56,5% 51,3% 54,2% 78,9% 58,8% 42,8% 68,7% 53,9% 52,9% 53,0% 48,9% 55,51%

1180

119
100
113
134
100
45
106
36
102
4
43

Opgeroepen

75
87
113
65
61
14
38
14
66
0
17

De Boschpoort

550
8
4
562

Leger des Heils

Partij
Partij van de Arbeid (P.v.d.A)
CDA
VVD
SP
Verenigde Communistische Partij
GroenLinks
Democraten 66 (D66)
ChristenUnie
Partij voor het Noorden
GROEP HOP
Oldambt Aktief

Pyramide Finsterwolde

De voorlopige uitslag van de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Oldambt op woensdag 19 maart 2014

%
100%

13,4%
11,4%
9,1%
18,6%
16,0%
2,8%
7,9%
5,3%
9,8%
0,4%
5,2%

Zetels
4
3
2
5
4
0
2
1
3
0
1
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WOODGRAIN kerkje van Nieuw Scheemda
De Groninger blues- en rock’n’ rollband Woodgrain
speelt op 25 mei in het prachtige pittoreske

kerkje van Nieuw Scheemda naast zelfgeschreven
nummers, werk van Joe Bonamassa, Stevie Ray
Vaughan en Walter Trout. Ook nummers van Little
Richard en Elvis staan op het programma. De
bandleden Ian Bodewes, Marko Heslinga, Paul Smit,
Jan Ties Toxopeus en Bart Freeburg staan garant
voor een fantastische middag. Komt allen! De kerk
aan de Hamrikkerweg 27 is vanaf 13.30 uur open.
De entree is gratis, een vrije gift wordt uiteraard
op prijs gesteld. Kaarten in de voorverkoop kunt u
bestellen bij de volgende mensen.
Ankie Grooten tel: 0598446398/e-mailadres: ankie.grooten@ziggo.nl
Dirkje Haan
tel: 0598446497/e-mailadres: dirkjehaan@hotmail.com

Workshop Koolzaadschilderen in‘tWaar
Zaterdag 26 april is de 1 e van de 4 workshops die dit jaar gegeven wordt in Galerie Waarkunst in ’t Waar.
Deze inspirerende workshops worden gegeven door bevoegd docent en schilder Maike van der Kooij.
Elke workshop kent een korte inleiding en
wordt, als het weer er zich toe leent, buiten
op locatie voortgezet. De groep bestaat uit
maximaal 15 deelnemers, dit heeft als voordeel
dat er voldoende ruimte is en tijd voor
persoonlijke begeleiding. Er wordt geschilderd
met acrylverf op doek en ezels staan ter
beschikking. De workshop besluit met een
korte nabespreking. Naast het kennismaken
met diverse schildersmaterialen, het verdiepen
van je vaardigheden op dit gebied, staat het
plezier van het maken, ontdekken, het leren
zien en durven doen, centraal. Ook ervaar je de
stimulerende invloed van samen bezig zijn met eenzelfde thema.

Data: 		

		
		
		

26 april: Schilderen in het koolzaad.
14 juni: Zee, strand en duin.
26 augustus: Het gouden graan.
27 september: Het ritme van voren.

Aanvang 		

13.00 uur, einde 17.00 uur.

Locatie: 		

Galerie Waarkunst
Hoofdweg 1 | ‘t Waar

			

Prijzen: € 35,- p.p. dit is inclusief materiaal, een drankje en iets lekkers erbij. Voor deelname neem contact op met:
maikevanderkooij@home.nl | www.maikevanderkooij.nl

