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Dodenherdenking
‘t Waar- Op 4 mei vond de jaarlijkse
dodenherdenking bij het monument in ’t Waar
plaats. De muzikale omlijsting werd zoals ieder jaar
verzorgd door de familie Baar. Namens de gemeente
hield raadslid Frans Huizing een toespraak. Hij
benoemde het belang van het jaarlijks stilstaan bij
degenen die slachtoffer zijn van oorlogen en het
herdenken van diegenen, die zich ingezet hebben
voor onze vrede en vrijheid. Tim Bouius uit ’t Waar
las een gedicht voor dat op deze woorden aansluit.
“We staan er niet altijd bij stil”
We staan er niet altijd bij stil
Vrijheid is ons hoogste goed
De prijs onmetelijk hoog
Wanhoop, zweet, tranen en bloed
Gevangen in verdriet
Gevangen tussen muren
Gevangen in een wrede oorlog
Die eeuwig leek te duren
Dit mogen we nooit vergeten
Vertellen aan elk luisterend oor
Al moeten we er voor vechten
Vrijheid geef je door!

VAN DE REDACTIE
Het zomernummer van NieuwSwaar ligt voor u. In dit
nummer hebben we aandacht voor ons kinderkamp,
het volleybaltoernooi, de Kiekroute (kijk voor een
impressie op kiekroute.nl) en het roofvisevenement in
Blauwe Stad. U kunt toch echt niet zeggen dat er in
onze dorpen nooit iets gebeurd! Half augustus zien we
alle kopij weer graag tegemoet. De redactie wenst u
veel leesplezier en vooral een hele mooie zomer!
- De redactie

COLOFON >
Kopij aanleveren: voor 15 augustus 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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OPROEP
Oproep voor de oudere inwoners van Nieuw Scheemda
en ‘t Waar. Een paar weken geleden hadden we weer onze
jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei in ’t Waar.
Rond deze periode zie en hoor je veel verhalen van
mensen die de tweede wereldoorlog mee hebben
gemaakt. Deze verhalen heb ik altijd al interressant
gevonden en vooral rond deze periode wordt deze
nieuwsgierigheid weer aangewakkerd.
Ik heb, zo lang als ik mij kan herinneren, aan mijn
opa en oma willen vragen wat zij in de oorlog hebben
meegemaakt en hoe het voor ze is geweest in die vijf
jaren. Helaas heb ik dit nooit aan ze durven vragen en
nu is dat te laat.
Naast deze vraag aan mijn grootouders, ben ik ook
erg nieuwsgierig naar deze tijd in onze dorpen. Nu
staat hierover wel een klein stukje in het boek over
beide dorpen, alleen beschrijft dit maar een hele kleine
periode.
Nu is mijn vraag aan u, of u mij antwoorden kan geven.
Weet u meer over deze tijd in onze dorpen, of hoe het
voor mijn grootouders is geweest, zou u deze verhalen
dan met mij willen delen? U zou mij hier een groot
plezier mee doen.

Florentus potgrond 40 ltr per zak | 1 zak voor € 2,95
4 zakken voor € 11,00

Florentus tuinaarde 40 ltr per zak | 5 zakken voor € 9,75
Last van onkruid op uw oprit?
Onkruidkiller 800 ml voor € 20,50 (20 ml op 1 ltr water)

Slakken korrels 800 gram € 12,95
Nieuw: Konacorn scharrellegkorrel en scharrellegmeel
20 kg voor € 12,95

Eigen merk hondenbrokken 10 kg voor € 11,85
Hengelsportartikelen en maden weer volop voorradig.
Kijk ook eens op onze nieuwe website: www.trimsalonroelie.nl
Ook kun je me vinden op facebook onder Dier&Tuin Roelie.

EEn PROFESSIONELE website voor
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

€ 450,-

Patricia Eerkens, Hoofdweg 50, ’t Waar.
06 19 490 118, eerkens.p@live.nl

OPROEP
Houten stoeltje over?
Voor de Kiekroute op 7 september hebben we houten
stoeltjes nodig. Dus mocht u nog een stoeltje hebben staan
waarvan u denkt: die wil ik wel kwijt en er kan nog
iemand op zitten…
Graag inleveren op de
Hamrikkerweg 2!
t. 06- 19 49 01 18
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Witte Wolk KINDERKAMP
Heb je groene vingers of wil je groene vingers krijgen?

Hallo kinderen van Nieuw Scheemda en ‘t Waar!

Wil je ideeën opdoen voor je eigen tuin?

Zat je voor de zomervakantie in een van de 8 groepen op de

Vind je het leuk om tuinervaringen, tuinweetjes en

namelijk weer een kinderkamp. Anders dan voorgaande jaren is

Wil je meer leren over tuinieren, bloemen, planten, tuinaanleg?
Vind je het heerlijk om met je handen in de grond te wroeten?
tuinplantjes uit te wisselen?

Wil je graag 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 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.

De Tuin van de Witte Wolk is aangesloten bij Groei en Bloei,
Het Tuinpad Op en de Nederlandse Tuinenstichting. Omdat
onze tuin het hele jaar geopend is en veel tuinliefhebbers ons
weten te vinden, vraagt zij veel onderhoud en verzorging.
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.
Je bent van harte welkom.
Theo en Nirad Verbeek-Heemskerk
Hamrikkerweg 132 Nieuw Scheemda

basisschool? Dan hebben wij goed nieuws!! Ook dit jaar is er
het kamp dit keer niet van maandag tot en met vrijdag maar van
vrijdag tot en met zondag.
Op vrijdag 11 juli kunnen jullie vanaf 13.00 uur een slaapplaatsje
opzoeken. Op zaterdag zullen we een dagje weg gaan en op
zondag hebben wij vanaf 14.00 uur een bbq waar ook je ouders,
broertjes en zusjes bij mogen zijn. Heb je zin om dit jaar mee te
doen? Vraag dan even aan je ouders of dat mag!!
Wil je dan ook aan je ouders doorgeven dat de kosten voor het
kamp dit jaar € 20.- zijn, of je nu blijft slapen of niet? En dat je
ouders, broertjes en zusjes, als ze deel willen nemen aan de bbq,
zich hier wel even voor op moeten geven?
Een opgaveformulier, voor kamp en de bbq, zal bij jullie worden
bezorgd. Mocht je door wat voor reden dan ook het formulier niet
hebben (de hond heeft hem opgegeten, je hebt hem weggegooid
of je hebt hem per ongeluk niet van ons gekregen) dan kun je
deze ook op de website van het dorp vinden. Wij vragen dan
nog of je het opgaveformulier, met de € 20.-, in een envelop wilt
inleveren voor 1 juli in de brievenbus van Gerda en Antjo Welp
op Kerkwijk 59 in Nieuw Scheemda?

We hopen jullie allemaal te zien op
vrijdag 11 juli!!
De Kampcommissie.
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V.V. Oldambtster Boys
Het seizoen is zo goed als ten einde. Allereerst sportief
gezien terug kijken op afgelopen seizoen. Voor de
winterstop was het niveau van zowel het eerste als
tweede elftal te laag om ergens aanspraak op te hadden
mogen maken. Na de winterstop kantelde de het niveau
de goede kant op. Het tweede presteert zelfs uitstekend
en staat bovenin de grote middenmoot. Het eerste
elftal heeft een groot aantal uitstekende wedstrijden
gespeeld maar kwam vaak net te kort, door schorsingen,
blessures en heel veel pech bracht het vlaggenschip
slechts één schamel puntje. Desondanks is een ieder
van mening dat dit wel wat meer hadden mogen zijn.
Daarbij speelt ondanks een aantal afgelastingen ook
het 45+ team een goed seizoen, waar met erg sportief
voetbal al menig punt is binnengehaald.
Door veel treurige en persoonlijke gebeurtenissen
binnen ons bestuur is het bestuurlijk gezien een stroef
seizoen geworden. Voorafgaand aan dit seizoen zijn
er veel punten op papier gezet die opgepakt moesten
worden. Helaas hebben we afwegingen moeten maken
waardoor sommige zaken gecanceld of uitgesteld zijn.
We gaan er van uit dat een ieder hier begrip voor heeft.
Aankomend seizoen is voor ons allen erg belangrijk.
Al zal het erg moeilijk worden om 3 teams op de
been te houden binnen ons tweelingdorp, we zijn hier
drukdoende mee. Ondertussen is duidelijk geworden
dat het 1ste elftal ook volgend seizoen uit wil komen
in de 5de klasse standaard. Dat is voor Oldambtster
Boys heel goed nieuws. Het slechte nieuws is dat er een
aantal jeugdige voetballers vanuit het 2de elftal naar
het eerste moeten worden overgeplaatst waardoor het
waarschijnlijk erg moeilijk wordt om een tweede en
45+ team in de been te houden. Hopelijk komen er op
korte termijn nog een aantal spelers bij de club om toch
de aanwezigheid van alle elftallen tijdens het seizoen te
waarborgen.

Programma en uitslagen
6-4
10-4
13-4
17-4
20-4
27-4
4-5
11-5
18-5
25-5
28-5
1-6
7-6
16-6
Aug.

Thos 1 – Boys 1 (1-5) / Boys 2 – JVV 1 (1-10)
Inhaalprogramma Boys 1 (vrij)
Boys 1 – Westerwolde 1 (1-6) / Boys 2 – PJC 3 (1-6)
Boys 1 – SPW 1 (1-5)
BNC 1 – Boys 1 (11-0) / Boys 2 – Bellingwolde 4 (2-6)
Boys 1 – PJC 1 (2-4) en Boys 2 (vrij)
Boys 1 – Drieborg 1 (2-4) / Boys 2 – Westerwolde 2 (3-2)
PJC 1 – Boys 1 (3-1) / Heiligerlee 5 – Boys 2 (Afg.)
Boys 1 (vrij) / DWZ 3 – Boys 2 (1-7)
Boys 1 (vrij) / Boys 2 – Pekelderboys 3 (Afg.)
Boys 2 – Pekelder boys 3 (10.00uur)
Heiligerlee 5 – Boys 2 (10.00)
Zomernachttoernooi 1ste elftal te Zuidbroek (ZNC) (aanvang: 19.00uur)
Leegwaterbokaal 1ste elftal te Westerlee (aanvang: 19.00uur)
Oosterhoek toernooi (7x7) te Nieuw Scheemda (Old. Boys)

Spelende leden gezocht
Voor het seizoen 2014 – 2015 wat start in augustus is 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

Zoals in de vorige editie van de dorpskrant zijn we met
de KNVB in gesprek en zitten we in een werktraject
waar de toekomst tot 5 jaar vooruit, afgeleid kan
worden. Dit traject ligt op het moment even stil, maar
zal waarschijnlijk begin augustus (voorafgaand aan het
nieuwe seizoen) afgerond worden. Verder wordt er nog
steeds gesproken over het samenvoegen van de kantine
na verbouwing en dorpshuis tot één gemeenschappelijk
gebouw. Er zijn inmiddels tekeningen gemaakt van
de kantine, waarbij de voetbalvereniging nu na denkt
over de financiële voorwaarden, aangezien er een groot
verlies aan inkomsten zal ontstaan. Daarnaast zijn ook
de MFA en de school nog alternatieven.
Dit seizoen stelt de voetbalvereniging nog zijn
velden ter beschikking aan de kampweek en het
volleybaltoernooi. Daarnaast wordt het seizoen
traditioneel afgesloten met een gezamenlijke training
en BBQ met live muziek. Bij het verschijnen van deze
dorpskrant zullen we dit feest helaas al achter de rug
hebben.
Het bestuur wenst een ieder een prettige
zomervakantie, en tot volgend seizoen !

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

Als ik dit stukje schrijf op dinsdag 20 mei is onze competitie al weer bijna
afgelopen en zit ik nog na te genieten van onze eclatante overwinning
afgelopen zondag op DWZ 3 van 1-7 . En daar moet je ook van genieten,
want zo vaak maken we dat bij Old.Boys 2 natuurlijk niet meer mee!
Voor de vaste lezers van deze rubriek de uitslagen nog even op een rij.
Na de overwinning op 23 maart tegen Sellingen moesten we 6 april thuis
tegen JVV 1 en waren we volstrekt kansloos (1-10), al ging het iets beter dan
bij de uitwedstrijd (12-0) . De week daarop thuis tegen PJC 3 speelden we
aardig mee, maar verloren we wel met 1-5 . Weer 1 week later thuis tegen
kampioenskandidaat Bellingwolde 4 speelden we een knappe 1ste helft,
kwamen we door Bart op 1-0 en scoorde Lars vlak voor rust de 2-2. In de

STANDEN

2de helft konden we het allemaal
niet meer bijbenen en verloren
met 2-5. Zondag 4 mei thuis tegen
Westerwolde 2 stonden we halverwege
zowaar met 2-1 voor dankzij goals
van Waldo en Guus. Na de thee was
het zeer spannend(o.a. misten zij een
strafschop en scoorde Lars wel uit zijn
penalty) en waren er volop kansen
voor beide ploegen, maar hadden wij
het meeste geluk en wonnen met 3-2
. Zondag 18 mei uit tegen DWZ 3
waren we oppermachtig, stond het bij
rust 1-5 en bij het laatste fluitsignaal
dus 1-7 . Leuke pot!
Met nog 2 wedstrijden te gaan hebben
we nu 19 punten behaald(niet slecht!)
en houden we zeker nog enkele
ploegen onder ons(ook niet verkeerd).
Qua personele bezetting was het af en
toe knap lastig, blessures en ziektes van
de ‘oude kern’ maken ons kwetsbaar,
maar waarschijnlijk zullen we ook
een nieuw seizoen wel weer overleven
en dat op zich is al een prestatie van
formaat voor zo’n klein cluppie.
Bert Bijlsma
P.S. De 45+ ers zijn door allerlei
‘malheur’ nog nauwelijks de wei in
geweest. Met aanvulling van wat
‘youngsters’ werd 22 mei uit tegen
Appingedam 1 met 5-5 gelijk gespeeld.

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
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SPEELMOMENT
Weer nieuwe kinderen (met ouders) hebben zich afgelopen maanden
toegevoegd bij het peuter-/kleuterspelen op de laatste zondagochtend
van de maand in en om het MFC-gebouw. Afgelopen keer hebben
we heerlijk op het schoolplein gespeeld en genoten van het mooie weer.
Leuk om te zien hoe iedereen zich weer vermaakte.
De data voor de komende maanden zijn 25 mei, 29 juni, 27 juli
en 31 augustus. (laatste zondag van de maand)
Tijdstip: 10:00 tot 12:30uur. Kosten : 1 euro per kind. Er wordt
gezorgd voor drinken en fruit.
Lijkt je het leuk om kennis te maken met andere ouders uit onze
dorpen en je kind met andere kinderen kom dan eens langs!
29 juni willen we naar de speeltuin in Beerta gaan, aangezien ‘t
Speulparadies pas om 13 uur open is, verzamelen we voor 1 keer
om 13:00 uur bij het MFC-gebouw.
Mocht je meer informatie willen, kun je contact opnemen met
Natasja Dijkshoorn; natasja791@hotmail.com of 06- 26 30 89 36

KIEKBORDEN
SCHILDEREN!

Kunst & Kunstig
Kunstroute Nieuw-Scheemda & ‘t Waar

Aan iedereen die het leuk vindt om een middagje planken te
beschilderen voor de Kiekroute van 7 september
Een aantal vrouwen uit onze dorpen is met de Vrouwen
van Nu of de tuinclub naar de Gartenschau in Papenburg
geweest. Naast dat het hartstikke leuk en gezellig was,
zagen we een hoop creatieve ideeën langskomen. Zo
hebben we bedacht om voor onze Kiekroute op 7
september ook planken vrolijk te beschilderen en deze in
de voortuinen van de 19 locaties te zetten. Kost niets en je
hebt een hoop lol! Er hebben zich inmiddels acht vrouwen
aangemeld, maar denk je: leuk, ik wil graag meedoen, dan
ben je uiteraard van harte welkom.
Je kunt je aanmelden via de website!

Roofvisevenement Noord Nederland
Op 28 & 29 juni 2014 vind de eerste editie plaats van het
RoofvisEvenement Noord Nederland. In de jachthaven van
Midwolda zal tijdens het Waterweekend Blauwestad een uniek
evenement plaatsvinden voor de noordelijke provincies.
Aan de oevers van het Oldambtmeer zal dat weekend een
gratis toegankelijke roofvisbeurs gehouden worden waar
beginnende en gevorderde roofvissers hun hart op kunnen
halen aan de nieuwste hengels, molens, lijnen, aasjes, visboten
en technieken. Diverse winkeliers zullen zorgen dat alle
grote en kleine merken te vinden zullen zijn. Er zal o.a een
presentatie gehouden worden over het dropshotten met
de bellyboat en de Vereniging Nederlandse Vliegvissers
zal aanwezig zijn om werpdemonstraties en workshops
streamerbinden te geven. Ook voor niet vissers of de rest
van de familie is er dat weekend voldoende te doen in

de jachthaven maar ook op alle andere locaties rond het
Oldambtmeer.
Informatie:
www.roofvisevenement.nl
roofvisevenement@ziggo.nl
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Klaverjasclub“‘tVrijeWeekend Nieuw Scheemda ‘tWaar“.
Op vrijdagavond 9 mei was de laatste bijeenkomst van
de klaverjasclub “ ‘t Vrije weekend “van het seizoen
2013 / 2014.
Het is weer een leuke, gezellige en spannende competitie
geweest.De wisselbeker was voor Harm Eerkens.
Als 2e is Riekus van Bergen geeindigd en als nummer 3
Hendrik Eerkens.
Na de koffie en de bekeruitreiking was er een goed
verzorgde barbecue.
We kunnen weer terugzien op een geslaagde avond en
op een geslaagd kaartseizoen. Mede omdat we 2 nieuwe
leden hebben mogen begroeten.
En nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom.
Vrijdag 12 september om 20.00 uur begint de 1e
kaartavond van het nieuwe seizoen in de kantine van de
voetbalvereniging.
Voor info Thea van Bree Tel. (0598) 44 64 29
Of Thea Moes Tel. 06 53616512

Het wel en wee
in een oldambtster stee...
pagina 8

Deel V: onewomanklus
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Na december is het klusteam verworden tot ehhhh…
onewomanklus. Of klussin? Klusseres? Klus zonder
puntmuts? Klusmus? Hmm, ben ik nog niet over uit hoe
ik dat ga noemen. In ieder geval is het anders. Gelukkig
niet voor lang, want ik word geholpen door klusgrage en
behulpzame mededorpelingen die zich spontaan melden!
Gaaf ! –springspringspring-

Duidelijk was dat het huis verkocht zou gaan worden.
Maar ja, de vorige bewoner blonk nou niet echt uit in het
onderhouden van het pand, en wij woonden er pas 2,5 jaar.
Net tijd genoeg voor een nije achtergevel en een stuk dak..
Dus ja… mouwen opstropen en aan de slag! HET plan
was om in ieder geval iets af te maken buiten. Na 2 uur
grasmaaien had ik dat voor elkaar. Helaas voor mij komt
dat elke week weer terug.. detail. Nu binnen nog. In de keuken een half afgemaakt schuifraam met daarboven een
klepraampje. Functionerend! Dat eerst maar eens onklaar gemaakt want binnen waaide de kaas van je boterham.
Vette spijker voor het klepraampje, en tochtstrippen erbij. Schuiven doet ie nog wel, alleen niet graag. Een lekker
verfje er overheen, de vaste keukenkasten in dezelfde kleur meenemen en het leek al heel wat. In de schuur vonden we
een houten schouw. DAT kwam even goed van pas! Er ontbrak nog van alles aan maar gelukkig is er altijd iemand
die daar wel raad mee weet (nope, not me).. Weer iemand anders heeft daar een ombouw boven gemaakt en aan het
plafond vast gekleid. En hop, dezelfde kleur weer, daar hadden we immers liters van! Eindresultaat is top! Nu is er
een heuse schouw! Nu alleen nog tegeltjes eronder. En jaaaaa! Ook die lagen in de schuur. Van die handvormgevallen
met ieniemieniegaatjes in de hoekjes, echt wel leuk! Knetterwit dus dat staat prima. Straks.. ze zitten er nog niet op…
De Aga is namelijk loeiheet.. daar de muur aansmeren gaat niet ineens. Om 2 redenen; ik kan het niet zo goed en het
droogt te snel.. dus elke keer een klein beetje opbrengen, dat gaat aardig. Achter de Aga vormt zich inmiddels een
behoorlijke cementberg, omdat de kledder zo van de muur afvalt.. toch ook een vak hoor..
Ondertussen kun je door alleen maar te verven, alles lekker opfrissen.
Wat kekke dingetjes het huis in slepen zoals een rooie bank, beetje
lila muur maken, wat meuk verbranden in de tuin en hop. Zomaar
een leuke huiskamer! Dood warhoofdboompje uit de tuin gezaagd
en in de kamer gezet met kerstlampjes en versiersels. Zo. Een lamp
die het als kunststuk best leuk doet. En dat vinnik leuk. Inmiddels
is de huiskamer geheel naar ut zin. Eerste gedeelte van de gang ook,
opgefrist met witsel, verfje voor de deuren en de bedsteewand in de
slaapkamer ook geverfd, geplamuurd, geschuurd en wéér geverfd. Die
2 middelste delen zijn niet favoriet bij mij, duurt te lang he. En ons
benne wel ram als sterrenbeeld, dus moet het snel en wel meteen..
De schuur zelf stond tjokvol auto’s. Nu dat is verkocht kun je zomaar
kijken wát er allemaal nog staat.. en da’s best veel.. elke dag nog
ontdekkingen! Zeker is dat er nog een schuurverkoop komt op een
nog vast te stellen datum. Het huis moet tenslotte een keer leeg.
Wijzelf brachten 2 zeecontainers aan huishoudspulmeukinhoud (leuk
skrebbelwoord) mee. En de oude bewoner had ook nogal wat laten
staan. Dat gaat helemaal goed komen…
Kortom: wordt vervolgd…
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Volleybaltoernooi 2014
Ook dit jaar is er weer een volleybaltoernooi
Dit toernooi wordt gehouden op zaterdag 5 juli op het trainingsveld van Oldambtster boys
Ook is er dit jaar na het toernooi live muziek en is er natuurlijk de hele dag een springkussen
Ook is er gratis ranja voor de kinderen
Aanwezig: 9:30
De regels zijn:
Onderhands serveren
Niet smashen
Wanneer de bal het net raakt gewoon doorspelen
Niet met handen aan het net komen
Veld 7x7 meter
6 spelers met minimaal 2 mannen en 2 vrouwen
Max 8 personen + coach
Elk team regelt een teller
Minimum leeftijd: 14 jaar

Heb je dit jaar ook zin om mee te doen met het volleybal
toernooi maar heb jij geen team weten te vormen. Dat is vanaf dit jaar geen probleem.
Want: wanneer je toch wil volleyballen en het je niet gelukt is om een team samen te stellen of je hebt
een team met te weinig mensen. Stuur dan gerust een email naar Tim, Erik of Dennis. En zij plaatsen
jouw in een enthousiast team waardoor ook jij een sportieve zaterdag kunt gaan beleven!

Wil je zelf een team opgeven dan kan dat natuurlijk via het hieronder in te vullen formulier:
Naam team:____________________________
Spelers:
1.

_____________________________

5.

_____________________________

2.

_____________________________

6.

_____________________________

3.

_____________________________

7.

_____________________________

4. _____________________________

8.

_____________________________

Coach: ____________________________
Graag inleveren voor 20juni !

In te leveren bij:

’T waar:

Nieuw Scheemda:

Erik Eerkens
Hoofdweg 50
erikeerkens@gmail.com

Tim Bouius
Kerkwijk 14
timbouius@hotmail.com

Dennis Burema
Hammerikerweg 118a
d.j.burema@st.hanze.nl
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Wie waakt als je slaapt?
De Vereniging Groninger Dorpen organiseert regelmatig
themabijeenkomsten, die door bestuursleden van
dorpsbelangen worden bezocht. Zo organiseerde ze
samen met de Veiligheidsregio Groningen een avond
over brandveiligheid en crisisbeheersing. Dit om ons
te informeren over wat we van de brandweer mogen
verwachten, maar vooral om ons bewust te maken van
risico’s. Hoe kunnen we brand voorkomen? Wat kunnen
we doen ter voorbereiding op brand?
We weten dat we bij brand 112 moeten bellen. Dan
rukt de brandweer uit. De brandweer heeft voor onze
dorpen een wettelijke aanrijtijd van 15 minuten. In die
15 minuten kan veel gebeuren. Zo werd ons een filmpje
getoond waar in 30 seconden een woonkamer van een
woning volledig in brand stond. Het kan dus heel snel
gaan. En dan is 15 minuten heel erg lang! Of zoals de
brandweerpreventist het verwoorde: “wij komen zo
snel mogelijk, maar u moet er vanuit gaan dat de eerste
15 minuten na brand voor u zelf zijn”.

Wat kunnen we zelf doen?
De brandweer heeft een handige checklist
brandveiligheid opgesteld, waarin per ruimte van de
woning vragen worden gesteld. Sommige vragen van de
checklist liggen misschien voor de hand, maar er zijn
zeker aandachtspunten waar u vast niet aan gedacht
heeft.
Zo wordt gevraagd of uw huisnummer, ook in het
donker, goed zichtbaar is. De hulpdiensten kunnen,
zeker in het donker, een adres soms moeilijk vinden.
Dat is vervelend in situaties waarbij elke seconde telt.
Andere vragen gaan bijvoorbeeld over elektra en het
gebruik en vooral onderhoud van apparaten. Verder
worden vragen gesteld over het gebruik van gevaarlijke
stoffen zoals gasflessen en spiritus.
Een belangrijke tip is om vluchtwegen zoals trappen
vrij te maken, zodat u geen obstakels moet overbruggen
bij vlucht. Ook wordt geadviseerd om een vluchtplan te
hebben. Heeft u met uw gezin of huisgenoten afspraken
gemaakt over wat te doen bij brand?
Een heel simpel maar probaat middel om te worden
gewaarschuwd terwijl u slaapt zijn rookmelders. Dat

rookmelders levens redden bleek onlangs nog bij een
brand in Haren. Rookmelders kosten weinig geld en zijn
eenvoudig te plaatsen. Denk er wel aan dat de batterij
tijdig wordt vervangen!
‘Rookmelders laten je niet stikken’
Brand is niet altijd te voorkomen, maar voorbereidingen
op brand zijn wel te treffen.
Zie voor de uitgebreide informatie en de checklist: www.
brandveiligheidthuis.nl of brandweer.groningen.nl/
brandveiligheid. U kunt voor vragen of advies ook bellen
met de Veiligheidsregio Groningen 050-3674777
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Windturbines in de Eekerpolder?
Nu de politiek zich onverwachte en op het laatste moment lijkt te richt op het realiseren
van het N33-windpark in de polder boven Meeden en deels in de Eekerpolder bij
Scheemda is er verontrusting ontstaan bij de dorpsbelangenverenigingen van Scheemda
en Westerlee en bij de stichting Oldambtwindmolenvrij.nl
Dit leidde afgelopen woensdag 14 mei tot een constructief gesprek tussen
verschillende bestuursleden van deze verenigingen en de wethouders Ricky van den
Aker en Klaas van Leeuwen.
Enkele dagen daarvoor was de Stichting Oldambwindmolenvrij.nl geïnformeerd door
gedeputeerde William Moorlag over de gewijzigde plannen voor het plaatsen van een
windturbinepark.
Het is of door de kat of door de hond gebeten te worden: het Rijk dreigt voor de plannen
langs de N33 met de z.g. Rijkscoördinatieregeling, die het de rijksoverheid mogelijk
maakt om bij projecten van nationaal belang de besluitvorming te coördineren. Omdat de
provincie graag zélf de regie wil houden komt de gedeputeerde nu met deze verschuiving.
Eventuele uitvoering van het nieuwe voorstel, de z.g. 6e variant, zou er toe leiden dan een
aantal windturbines binnen de gemeentegrenzen van Oldambt komen te liggen. De beide
wethouders benadrukte dat de gemeente vasthoudt aan het besluit om géén windturbines
te willen accepteren. Ook werd er benadrukt, dat het geheel uit handen van de gemeente is
als de minister besluit tot uitvoering. Het plan valt immers onder de Rijkscoördinatieregeling, waarbij bepaald is dat bij plannen boven 100 megawatt het Rijk beslist.
Provincie en gemeente hebben daarin geen medebeslissingsrecht. Het is dus wachten op
een besluit van minister Kamp.
Over nut en noodzaak van windenergie wordt wisselend gedacht. Oldambtwindmolenvrij
meldt dat er veel verwarring is door halve informatie en/of desinformatie. Feit blijft dat de
sociale ongelijkheid – een enkeling de subsidies (belastinggeld), de burger de lasten – niet
recht te trekken valt. Ook het advies van het Centraal Planbureau (CPB): Stop met Wind
op Land, wordt genegeerd. Volgens de Oldambtwindmolenvrij is Wind op Land niet
duurzaam, gelet op de feiten. Echter feiten lijken niet te tellen, de belangen van
enkelingen zijn groot. Dus moet het door gaan, koste wat het kost. Daar liggen ook de
zorgen van de dorpsbelangenverenigingen van Scheemda en Westerlee
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We gaan op vakantie en nemen mee??
Alle voorwerpen die ik meeneem staan horizontaal, verticaal en diagonaal in mijn rugzak. Kan jij
ze allemaal vinden?
Tent		
Appel		
Muts		
Kousen		
Suiker		
Veldfles		
Lamp		
Broek		
Zeil		
Kaart		

Blik
Lucifers
Tandpasta
Verrekijker
Trui
Kompas
Touw
Zakmes
Pyjama
Slipje

WEDSTRIJD
Voor alle kinderen, groot en klein, mag er
wel een keer een wedstrijd zijn. Het is bijna
zomervakantie dus even geen school en alleen
maar leuke dingen doen. En een wedstrijd is toch
altijd leuk?
Vooral als je iets kunt winnen natuurlijk. Het
enige dat je moet doen is het maken van een
tekening. Deze tekening moet gaan over iets dat
jij in de zomervakantie gaat doen of hebt gedaan.
Er zijn twee groepen waarin je kunt winnen.
De eerste groep is van 4 jaar tot en met 8
jaar en de tweede groep is van 9 jaar tot en
met 12 jaar.
Heb jij in jouw groep de mooiste tekening
gemaakt? Dan win je een leuk prijsje.
Zorg er voor dat je naam, adres en leeftijd
op de achterkant van je tekening staan en
lever deze voor 1 september 2014 bij mij in
(Hoofdweg 50, ’t Waar).
Wie weet sta jij dan in de volgende krant
als winnaar!!

