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Noordmannen in onze dorpen
De Noordmannen Alex Vissering en Okkie Smit van RTV 
Noord zullen a.s. zondag 7 september aanstaande hun 
uitzending verzorgen vanuit Nieuw-Scheemda / ‘t Waar.

Zondag 7 september 2014 belooft een bijzondere dag te 
gaan worden voor de dorpen Nieuw Scheemda en ‘t Waar. 
Niet alleen vindt de eerste KIEK-route plaats waarin 24 
dorpsbewoners hun kunst vertonen en opent Waarkunst 
haar nieuwe exposite Frisse kijk op het Oldambt, maar ook 
brengen Okkie Smit en Alex Vissering hun veel beluisterde 
programma De Noordmannen vanuit Nieuw Scheemda en ‘t 
Waar.  

Noordmannen is een zondagochtendprogramma in de 
streektaal om heerlijk mee wakker te worden. Iedere zondag 
zijn Alex Vissering en Okkie Smit op een andere lokatie. Het 
programma heeft een aantal vaste rubrieken, zoals de vogel 
van de week, de klassieke plaat, het verhaal van Kees Visscher en de rugzakgast.

Noordmannen, zondag 8.00 - 11.00 uur (Radio Noord).

Wegens onvoldoende aanmeldingen was het even 
uitgesteld, maar zondag 17 augustus streden 10 
fanatieke teams tegen elkaar om de felbegeerde 
wisselbeker.

De winnaar was voor de derde keer het team De 
Klaaistampers. De wisselbeker wordt hiermee naar hen 
vernoemd. Tweede werd het team Waldo’s Angels en de 
derde plaats was voor Lutje Muntendam.

Namens de organisatie worden de volgende sponsoren 
bedankt die dit toernooi mede mogelijk hebben gemaakt:

Partyboerderij De Leeuwenborg te Nieuw Scheemda, 
Slagerij Nieland Noordbroek, C1000, Bouwmarkt 
Kluswijs, Primera Faber, Studio 22, Bloemenzaak 
Boven, Bloemenzaak Prophyta, Slijterij “De Haven” en 
Dierenspeciaalzaak “Nikki” Scheemda, allen te Scheemda.
Tevens dank aan v.v. Oldambtster Boy en Geert Jager.

(Foto’s zijn te zien op pagina 11)

STRATENVOLLEYBAL SUCCES!

Kopij aanleveren: voor 15 oktober 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, Methorst, Henri Thunnissen 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 

COLOFON >

K u n s t  &  K u n s t i g
K u n s t r o u t e  N i e u w - S c h e e m d a  &  ‘ t  W a a r
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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.

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

EEn PROFESSIONELE website  voor

€ 450,-

Maandag 1 september start de groep weer in de zaal 
van het MFC. 

Door de wekelijkse 
oefeningen van een uur 
(van 13.30u tot 14.30u) 
hopen wij dat onze spieren 
na de zomerstop weer 
optimaal gaan en blijven 
werken. 

Iedereen, leeftijd maakt 
niet uit, die aan zijn/haar 
conditie wil werken, is 
welkom. 

Vanaf 8 september elke maandagavond om 19.30u 
in de gymzaal. Als er voldoende deelnemers zijn, 
minimaal 6, wordt er tot ongeveer 21.30u gespeeld.
Voor iedereen, die van volleybal houdt, kom eens langs 
en speel een avond mee.

- Kosten € 10,-- per half jaar

De kaartclub begint weer op 12 februari. Om de 14 
dagen in de voetbalkantine om 19.30u
Info bij Thea van Bree 0598 446429

Op de eerste zaterdag van de maand is de kerk in 
samenwerking met Noord- en Zuidbroek  geopend en 
is er  in het kader van het project “verplaatste kerken” 
ook een korte beamerpresentatie over deze kerk en zijn 
omgeving. 

- Open van 13u tot 17u.

Gymgroep op 
maandag 

Volleybal

Kaartclub

De kerk
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zaterdag 13 september: 
Onze prachtig gerestaureerde kerk is open van 10.00u tot 16.00u. 
Een mooie gelegenheid om de kerk (weer) eens van binnen te 
komen bekijken. 

Molen de Dellen met  molenaar Hans Tiddens. 
Pastorieweg 2 9943 TG Nieuw Scheemda  

De Westerse molen: molenaar Wim van Rheen
Deze molen bereik je via het fietspad vanaf de weg naar Noordbroek 
of lopend over het gemaaide pad vanaf de brug in Nieuw Scheemda 
over de dijk langs het Buiten Nieuwe Diep. 

Zie ook: www.molenwerkgroepoostgroningen.nl/2014
Onze prachtig gerestaureerde kerk is open van 10.00u tot 16.00u. 
Een mooie gelegenheid om de kerk (weer) eens van binnen te 
komen bekijken. 

Open Monumentendag 2014 vindt plaats in 
het weekend van 13/14 september in heel Nederland. Duizenden 
monumenten, herkenbaar aan de Open Monumentendag-vlag, 
openen dan gratis hun deuren voor het publiek. Jaarlijks wordt 
de Open Monumentendag door zo’n 900.000 mensen bezocht. 
Daarmee is de Open Monumentendag één van de grootste culturele 
evenementen van het land. Het thema van Open Monumentendag 
2014 is Op reis.

VAN DE REDACTIE
Na een heerlijke zomer is het nu dan weer tijd om terug te 
keren naar de dagelijkse beslommeringen het normale leven. 
Daar hoort natuurlijk ook NieuwSwaar bij. In deze editie 
vraagt de redactie vooral uw aandacht voor de enquête van het 
bestuur van het MFA en Dorpsbelangen. Vult u ‘m alstublieft 
in. De enquête wordt maandagavond 8 september bij u 
opgehaald. 19 december is er een bijeenkomst in de kantine 
van de Oldambtster Boys om de uitkomsten en plannen te 
bespreken. Welkom! 

Open monumentendag: 
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Sportvrienden;  Het nieuwe 
seizoen is weer van start gegaan !!!
Kort terug kijkend op vorig seizoen. Dit 
was een erg moeizaam jaar, zowel sportief 
als persoonlijk vlak. Vele blessures en ziektes 
volgden elkaar in rap tempo op. Zoiets heeft 
een grote impact op een dorpsclub als de 
Oldambtster Boys. Het eerste elftal eindige 
dan ook roemloos onderaan. Het tweede 
elftal deed het een stuk beter met een plek in 
de middenmoot. Ook het 45+ team deed het 
goed en wist de nodige punten te behalen.

In de zomerstop werd het bestuur met 
de neus op de feiten gedrukt…. Door de 
“vergrijzing” binnen het tweede elftal en 
het vertrek/wegvallen van verschillende 
spelers kon er slechts 1 elftal op de been 
worden gebracht voor het komende seizoen. 
In overleg met een aantal spelers van het 
eerste elftal hebben we samen toch nog een 
konijn uit de hoge hoed weten te toveren 
en konden we (zeer) kort voor het sluiten 
van de transfermarkt nog een aantal spelers 
overhalen om voor de Boys te kiezen. 
Daarnaast is Hemmo Kuipers de nieuwe 
man met de trainerspapieren en hij gaat 
dan ook het technische gedeelde verzorgen. 
Zodoende komt de Oldambster Boys op 
de valreep toch nog met 2 teams in actie 
het komende seizoen.  Het 45+ elftal moet 
nog worden ingevuld, maar ook dit ziet er 
positief uit. Het eerste elftal is al sinds begin 
augustus in training en heeft zowaar de 
eerste 2 oefenduels overtuigend gewonnen. 
Dit belooft wat voor aankomend seizoen!

Wat staat ons/jullie verder te wachten 
aankomend jaar. We zijn begonnen met het 
opknappen van het sportpark, de doelen 
en doelgebieden zijn aangepakt, de duc 
outs volledig opgeknapt, volgende missie 
is het aanpakken van de omheining van 
het trainingsveld en het dijkje. Daarnaast 
moesten er dringend zaken als ballen, 
ballenpomp, computer en een koelkast 
aangeschaft worden. Dit is inmiddels gereed. 
Het bestuur is daarnaast nog met een aantal 
projecten bezig. Het BJA (bepaal je ambitie) 
gaat richting de afrondingsfase en we zijn 
nog aan het inventariseren over het samen 
opgaan tot dorpshuis, ook zijn we bezig met 
het opzetten van een sponsorcommissie. 
Verder invulling van het komende seizoen 
volgt, daar is ongetwijfeld meer over te lezen 
in de volgende editie.

We hopen dat het een sportief en gezellig 
seizoen wordt, en zien een ieder graag langs 
het veld of in het clubhuis.

Het bestuur

V.V. Oldambtster Boys
Programma en uitslagen
10-8  boys 1 – kielwinneweer 1 (10-2) oefen
16-8  boys 1 – Fochteloo 1 (4-0) oefen
21-8  boys 2 – wagenborgen 2  (19.00uur) oefen
24-8  S’ochtens:  Toenooi 45+ (9.00-12.00) old boys, siddeburen, wvv
24-8  S’middags: Boys 1 – Bedum 1 (14.00uur) beker
28-8  Warffum 1 – Boys 1 (19.00uur) beker
31-8  Woltersum 1 – Boys 1 (14.00uur) beker
7-9  Start Competitie 1ste elftal: Boys 1 – Veelerveen 1 (14.00uur)
14-9 DWZ 1 – Boys 1 (14.00uur)
21-9 Boys 1 – SPW 1 (14.00uur)
28-9 Thos 1 – Boys 1 (14.00uur)
5-10 Boys 1 – Drieborg 1 (14.00uur)
12-10 Gieterveen 1 – Boys 1 (14.00uur)
28-10 Boys 1 – Westerwolde 1 (14.00uur)
2-11 Bareveld 1 – Boys 1 (14.00uur)
9-11 Boys 1 – Wedde 1 (14.00uur)
23-11 Sellingen 1 – Boys 1 (14.00uur)
30-11 Boys 1 – BNC1 (14.00uur)
7-12 Roswinkel 1 – Boys 1 (14.00uur)
14-12 PJC 1 – Boys 1 (14.00uur)
*Winterstop

Guus Leeuwis (MOVV-jeugd)
Roy Kat (Appingedam-jeugd)
Denny Gorter (Farmsum 1)
Kevin Weerd (Scheemda zondag 1)
Jari Tolner (Scheemda zondag 1)
Nick Abbas (Scheemda zondag 1)
Sander Dallinga (WEO 2) 
Richard Wedema (was gestopt)
  

Michel Buurmijer (BNC 3)
Nico Slijm (Thos 1)
Rikus v. Bergen (gestopt)
Michel Bunt (vooralsnog gestopt)
Jan Klein (voorlopig gestopt)
Eric Brasse (voorlopig gestopt)

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.

Nieuw bij de Boys; Vertrokken bij de Boys;

Inleverpunt Frituurvet en Frituurolie 

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
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Tjonge, wat gaat de tijd toch snel.
Begin september begint de competitie al weer en zijn we die prachtige, zonnige juli 
maand ook alweer vergeten, om maar niet te spreken over het mooie WK voetbal in 
juni, waar we helaas net wéér naast de hoofdprijs grepen. Dacht ik na de verloren 
finales in ’74, ’78 én 2010 dat we nu eindelijk aan de beurt waren, worden we er 
door Argentinie in de halve finale uitgeknikkerd.  Het lijkt me heel gaaf om eens 
Wereldkampioen te worden, dat moet dan over 4 jaar maar gebeuren !

Terug naar Oldambtster Boys, want daar draait het voor ons per slot van rekening 
allemaal om. Dankzij de komst van wat nieuwe jongens gaan we in elk geval met 
2 teams van start en lijkt zowel ons 1ste als het 2de een wat ‘bredere’ selectie te 
hebben, wat de kans op ‘betere’ resultaten alleen maar vergroot (en de jongens van 
het 1ste snakken natuurlijk naar een overwinning!). 

Gezien de problemen bij veel andere voetbalverenigingen in onze omgeving 
(Scheemda, Nieuweschans, Nieuwolda) doen we het nog eens niet zo slecht 
(misschien zelfs wel goed) en hopen we op een mooi jaar voor de Boys .

Bert Bijlsma

Voor het derde jaar op rij zet de trend zich voort dat kleine verenigingen zich niet kunnen handhaven in de standaard 5de 
klasse, waar de Oldambtster Boys al jaren in uitkomt. Usquert, Nieuweschans en Scheemda zondag zijn gevallen, maar ook 
Kielwindeweer, Westerbroek en JVV is het helaas niet gelukt om het nieuwe seizoen met een eerste elftal terug te komen. De 
competitie indeling voor het tweede elftal is tot op heden nog niet bekend. Ons eerste elftal is ingedeeld bij:

Wedde, Westerwolde, PJC, BNC,  Roswinkel, Sellingen, SPW, DWZ, Drieborg, Veelerveen, THOS, Bareveld, Gieterveen, 
Oldambtster Boys

P.S.  De 45+ ers  zijn volop in 
voorbereiding voor hun najaars reeks. 
Waarschijnlijk  wordt in de loop van 
september daarmee begonnen . Het 
wedstrijdschema hangt   straks in het 
‘kastje’ en de wedstrijden worden op 
donderdagavond gespeeld .
Natuurlijk is iedereen welkom bij de 
wedstrijden van onze ‘oldies’ . 

OLDAMBTSTER BOYS 2

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL

STANDEN

WIST U DAT???
- Er een aantal spelers de club heeft verlaten, maar er ook weer nieuwe spelers bij zijn gekomen.
- Scheemda zondag de stekker eruit heeft getrokken en er nooit geen echte derby meer zal zijn.
- Het veld er door de vrijwilligers weer keurig bij ligt.
- Marten Boven en Harry Kuiper de duc outs weer in top staat hebben gebracht.
- Geert Jager weer super strakke lijnen op het veld heeft gezet.
- 1 doelgebied grondig aangepakt is, we hopen dat deze het lang volhoud.
- Coach van het Jaar weer van start is gegaan.
- Wij een 45+ toernooitje hebben gehouden voorafgaand aan 1ste bekerwedstrijd van het 1ste elftal.
- Oldambtster Boys de velden en kantine weer beschikbaar heeft gesteld aan kamp en volleybal
- Chantal de Graaf en Bennie Veentjer gestopt zijn als barvrijwilligers. 
- Kevin Eerkens, Patricia Eerkens en Esther van der Schans dit over hebben genomen.
- Marten Boven laatst genoemde twee moest inwerken.
- Zij Marten er al na een uur uit hadden gewerkt.
- Het clublied nu op cd staat, dit luid en duidelijk te horen is in de kantine.
- Het eerste elftal na 2 wedstrijden al net zoveel doelpunten heeft als vorig seizoen.
- Falco Slijm het doel gaat verdedigen.
- Het 1ste elftal s’morgens traint en s’middags de wedstrijden speelt.
- Denny Gorter een wereldgoal maakte tegen Fochteloo.
- Club scheids Harry Klein de regels van de FIFA hanteert.
- Hij met een bus scheerschuim de lijn trok waar de spelers van het tweede achter moesten staan.
- Hij S’avonds Chinees ging eten…… Dit er vast niet meer van gekomen is.
- Het nu al weer gezellig is in de kantine, en er uitgekeken wordt naar de rest van het seizoen.
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Zondag zeven september om 11 uur gaat  bij Galerie Waarkunst Hoofdweg 1 de eerste  
“K(i)EK-ROUTE” van start.  U bent van harte welkom om de feestelijke opening bij 
te wonen en daarna de hele dag op pad te gaan langs de 24 locaties om te genieten van 
kunst, cultuur en natuur in onze mooie dorpen op het open veld in het gouden licht van 
de nazomer zon.
  

K(i)EK staat voor Kunst en Kunstig en de (i) maakt het woord speels en kunt u zelf betekenis geven bv. Inspirerend, inventief, 
interessant enz.  Een aantal creatieve en enthousiaste mensen uit het dorp hebben het idee geopperd om een Kunstroute te 
organiseren.  Al gauw bleek dat het vuurtje ging lopen en er heel wat talenten in de dorpen wonen die graag hun atelier, studio, 
huis en bedrijf open stellen om hun werk aan u te laten zien en horen. 

Dus met trots laten we de KIEK vlag wapperen op deze eerste KUNSTROUTE. Er is een wandelroute en op diverse plekken 
kunt u lekker eten en drinken. Voor wie van kunst en schoonheid houdt, is er van alles te ontdekken en beleven: schilderijen, 
beelden, fotografie, keramiek, sieraden, mode, film en (live) muziek. U kunt kijken hoe de kunstenaars werken en met hen in 
gesprek gaan en natuurlijk ook kunst kopen. Er zijn diverse tentoonstellingen, workshops en kinderactiviteiten.  

Surf eerst naar http://www.kiekroute.nl waar uw ontdekkingstocht begint voordat u op de fiets stapt, aan de wandel gaat of de 
bolide pakt.

U vindt daar alle informatie over de deelnemers, de wandelroute, de 
route beschrijving naar de lokaties en meer over Oost-Groningen als 
inspiratiebron over rust en ruimte en de fluuster en duuster” in Nieuw 
Scheemda en ‘t Waar de twee pareltjes van het Oldambt. Mail en  
Facebook ons door aan dorpsgenoten, familie, vrienden, kunstliefhebbers, 
galeriehouders en kunstverzamelaars de “KIEKROUTE” is interessant 
voor iedereen.
 
Nieuwsgierig? Vanaf 11.30 tot 18.00 uur  vindt u de deuren wagenwijd 
open om elkaar te ontmoeten in de ateliers/studio en bij “ons thuis” bij 
Galerie Waarkunst, restaurant De Verse Aarde, het Swieneparredies, het 
zomercafé  “Overal en Nergens” ( voormalig ‘t Schoevertje ), de Witte 
Wolk, onze Kerk en de drie molens,.

Om u de weg te wijzen staan er kleurrijk geschilderde borden waaraan u 
de locaties herkent.

Wij wensen u een onvergetelijke bijzondere dag toe.

EERSTE “K(i)EK KUNST & KUNSTIG” Kunstroute 
van NIEUW SCHEEMDA en ‘t WAAR!

K u n s t  &  K u n s t i g
K u n s t r o u t e  N i e u w - S c h e e m d a  &  ‘ t  W a a r
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Net als vorig jaar willen we jullie graag laten weten wat 
we dit jaar hebben gedaan tijdens de kampweek. Anders 
dan voorgaande jaren was het dit jaar geen week maar een 
weekend. We hebben mooi weer en veel plezier gehad.

Kamp begon dit jaar op een vrijdag. Vanaf 13.00 uur konden 
de kinderen komen met hun slaapspullen en een plekje 
uitzoeken. Omdat we dit jaar maar twee kampnachtjes 
hadden hebben we niet in de tenten geslapen maar gezellig 
met z’n allen in de sportzaal. Nu is een logeerpartijtje met een 
paar vriendjes of vriendinnetjes al gezellig en is slapen met 
meer vriendjes en vriendinnetjes in één tent nog gezelliger, 
maar iedereen bij elkaar in de zelfde “slaapkamer”? Dat is 
natuurlijk super gezellig. Overdag hebben we allemaal ons 
hoofd koel gehouden. Met twee zwembadjes en waterpistolen 
hebben we het warme weer goed overleefd. Het pleintje 
voor het MFC werd door veel verschillende beginnende 
kunstenaars onderhanden genomen met stoepkrijt. Er waren 
na het weekend dan ook weinig lege tegels terug te vinden. De 
eerste dag werd afgesloten met een disco in de voetbalkantine. 
Want je drinken kunnen halen aan een echte bar is toch 
hartstikke leuk? DJ Tim heeft voor de muziek gezorgd. 
Helaas voor de DJ en de dames achter de bar was het buiten 
nog te licht en te warm om los te gaan op de dansmuziek. 
Toch hebben we ons allemaal goed vermaakt.

Ook dit jaar zijn we een dagje weg geweest. Drouwenerzand 
is het geworden. Iedereen heeft zich daar goed vermaakt. Veel 
kinderen hebben leiding over weten te halen om mee te gaan 
in de attracties. Hieruit kunnen we zeggen dat kindermagen 
beter tegen dat gezwier en gezwaai blijken te kunnen dan de 
magen van de leiding. Van te voren dachten we nog dat wel 
allemaal misselijk zouden worden van de patat, frikadellen, 
kroketten en ijsjes. Maar nee hoor. De attracties waren de 
boosdoeners dit keer. Bij terugkomst konden de kinderen nog 
even weer genieten van de zwembadjes. Voor het slapen gaan 
hebben alle kinderen nog weer kunnen genieten van een paar 
films. Want film kijken vanuit je eigen bed is natuurlijk super. 

Maar in slaap vallen tijdens een film is nog niet genoeg. Nee. 
Er mee wakker worden is nog beter. Omdat we allemaal al 
moe waren op zondag ochtend hebben we gezellig nog een 
paar films gekeken. Daarbij kregen de kinderen zelfs nog 
ontbijt op bed. Heerlijk. Toch werd het tegen het einde van 
de ochtend tijd om de spulletjes weer een beetje op te gaan 
ruimen. Voor dat de papa’s en mama’s kwamen voor de BBQ 
waren alle spulletjes weer in de tassen opgeborgen. De BBQ 
heeft goed gesmaakt. Er was genoeg vlees, salade, stokbrood 
en fruit om een volle buik van te krijgen. Na afloop hebben 
een paar ouders nog geholpen met opruimen. We willen deze 
ouders daar ook hartelijk voor bedanken.

Kamp dit jaar was weer hartstikke gezellig en we kijken 
uit naar volgend jaar. Wil jij volgend jaar ook mee doen als 

Cherie de Boer en Jean-Pierre Guiran vormen al sinds 1984 het 
befaamde Accordéon Mélancolique. Zij zullen voor u spelen bij Galerie 
Waarkunst in ‘t Waar Scheemda op 28 september om 14.00 uur. 
Het duo speelt steeds meer eigen werk. Het haalt de inspiratie overal 
vandaan, uit Frankrijk, Nederlandse Antillen, Indonesië, Argentinië 
en Griekenland, maar ook uit Joodse muziek en zigeuner romantica. 
Centraal staat de voorname rol die stilte speelt in de muziek. Wilt u 
hetzelfde live meemaken als Koning Willem Alexander, Koningin 
Maxima en de familie Clinton? Kom dan naar Galerie Waarkunst op 
28 september. De koffie staat klaar en het concert is gratis te bezoeken, 
maar een vrije gift is uiteraard zeer welkom. 

Waar: Galerie Waarkunst, Hoofdweg 1 ‘t Waar

Entree: Vrije gift

Reserveringen: 
Dirkje Haan: dirkjehaan@hotmail.com; (0598) 44 64 97
Ankie Grooten:  ankie.grooten@ziggo.nl;  (0598) 44 63 98

VAN DUO ACCORDÉON MÉLANCOLIQUE OP ZOND-
AG 28 SEPTEMBER GALERIE WAARKUNST 14.00 
UUR TOT 16.00 UUR

leiding? Dit kan zijn voor de hele week, alleen overdag of ’s 
avonds of alleen maar een enkele of een paar dagen? Laat dat 
dan weten door een mail te sturen naar eerkens00@gmail.
com. Ook als je met andere dingen wilt helpen, geef dit dan 
door. We kunnen altijd extra handen gebruiken.

Het kampteam.

Kindervakantiekamp 2014

OPEN LUCHTCONCERT 
WERELDMUZIEK
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Deel VI: Leem!
In de tweede voorkamer was het een slagveld. Er was een muur doorgezaagd voor een nije doorgang,er was een stuk 
plafond vernieuwd maar aan de andere kant van de kamer weer niet. Rommel overal, een ruw gemetselde muur, het 
zag er kortom niet uit. Kamerideeën had ik wel. En wat in mijn bol zit, zit niet in mijn achterste dus ik moest, wilde 
en zou leem op de muur. Mooi, sfeervol én bijkomend voordeel niet te moeilijk op te brengen. Want ja, gladgestuukte 
muur is ook mooi.. maar dat moet je in 1x afmaken… ik en mijn computerspierballen? Dacht het niet! Tijd voor 
de hulptroepen… Mijn pa in stelling gebracht. Die kon vast wel een kozijn stellen… of althans een paar balken 
promoveren tot deurstijl. Goed, pa kwam, zag en werd ziek. Dus die maar in Grunn op de trein gezet terug naar 
Hoenderloo.. gelukkig had hij het wel “ff snel” in elkaar geknutseld. De rest moest ik zelf maar doen. Nou, dat is gelukt 
dankzij veel hulp! Weer iets voor de kale muren zodat het niet middeleeuws lijkt met al die ruwe stenen, gaten gedicht, 
houtwerk afgewerkt. Raamkozijnen, verandadeur, kamerdeur,  allemaal knetterwit geverfd. En toen het allerleukste: 
lemen! Geweldig spul.. in een grote speciekuip scheppen en naar binnen rijden. Veul water erbij zodat het een lekkere 

kleffe bende wordt. Als je niet van vieze handen houdt (en 
een heel spoor door het huis); niet doen dan. Opbrengen 
met een spaan en aandrukken met zo’n driehoekje (door de 
beroepsbevolking ook wel troffel genoemd). Afwerken met een 
natte spons (leuker dan de ramen soppen). Geweldig! Kan het 
iedereen aanraden. Eerst een proefstukje gedaan, wat overigens 
in het geheel niet naar het zin was, die heb ik later nog een 
keer opnieuw gedaan (hoezo perfectionistisch) want een big 
bag vol smeer je niet in 1x leeg he. Op de grote muur kon ik 
helemaal los gaan. Nu nog een koei aan de muur en dan ben ik 
helemaal blij. Voordat iemand met een koei aan komt stappen, 
ik bedoel er zo’n eentje in schilderijvorm dan he.
Natúúúrlijk is het nog niet af. Allerlei snertafwerkzaken 
(hebben altijd zo  weinig effect) moeten nog zoals afwerklatjes 
bij deuren en kozijnen en zo. Geneuzel in het kwadraat maar 
wel iets wat nog “een keertje” moet. Nou ja, “een keertje”is 
flexibel…  kan ook 1, of 2 of 3 of 4 jaar zijn natuurlijk.

Ondertussen zijn er wel tegeltjes boven de Aga cooker gezet. 
Staat geweldig!!! Ook daar weer afwerkzaken maar ooit, ooit 
komt alles goed. Hoop dat het wel in dit leven is in ieder geval.

Ondertussen houdt de tuin mij ook lekker bezig. De pruimenboom was door het gewicht aan aankomende oogst,  in 
3 stukken geknakt. Dat komt ervan als je pruimenbomen plant en vervolgens 20 jaar laat groeien zonder te snoeien. 
Wat er nog aan rijpe pruimen af kwam (eg wel veel!) daar heb ik avonden op staan zwoegen om de boel in potjes te 
krijgen. Zakken vol zitten er aan. Uiteindelijk ben ik maar gaan plukken en invriezen. De vriezer moest hiervoor wel 
“ff ” ontdooit worden (zat meer aangevroren ijs in dan ingevroren voer) wat niet lukt als je de stekker er niet uithaalt. 
Dus het ding heeft een dag met de deur open staan vriezen. En ik me maar afvragen hoe het nu kwam dat die ijslaag 
niet zo snel verdwenen was. Was ik nou blond??? 

Wat uiteindelijk  nog aan de boom bleef zitten wegens tijdgebrek, heeft Dolly opgegeten. Die gekke shitlander knaagt 
die dingen met pit en al weg en kijkt hongerig naar meer. Erg ongeduldig tiepje ook. Als ik stond te plukken en ze niet 
snel genoeg wat kreeg/er wat van de boom viel ging ze zich krengerig gedragen. Schoppoging met succes ontlopen in 
ieder geval. 

De datum voor de schuurverkoop is 7 september, want ik doe ook mee aan de Kiek-route door ons dorp! De deur staat 
dan open voor het huis (geoorloofd gluren), de schuur (curiosa en zo) en de bijkeuken als klein winkeltje. Tot gauw!

- Petra Methorst

in een oldambtster stee... 
Het wel en wee
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REANIMATIE NETWERK  Nieuw-Scheemda & 't Waar

Beste dorpsgenoten,

Naar aanleiding van de interessante infoavond “buurthulpverlener” op 10 juni jl. in het

MFC, hebben we met een klein groepje besloten een reanimatie netwerk voor Nieuw-

Scheemda & 't Waar op te zetten. Dit in samenwerking of eigenlijk met gebruikmaking van

“Groningen hart veilig”.

In het MFC hangt een AED (automatische externe defibrillator). Deze gaan we verplaatsen in een kast  aan de 

buitenkant van de voetbalkantine. Daarnaast willen we een netwerk creëren van mensen die opgeleid zijn en of  

willen worden, om hiermee anderen het leven te kunnen redden bij een hartstilstand.

6 minuten

De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal. Als namelijk in deze 6 minuten een ambulance wordt 

gebeld, direct wordt gestart met hartmassage/beademing en een Automatische Externe Defibrillator (AED) het 

hart een of meerder stroomstoten toedient, heeft de patiënt een overlevingskans van 50-70%.  Aangezien een 

ambulance nooit binnen 6 minuten  van Winschoten of Delfzijl in Nieuw-Scheemda of 't Waar zal zijn, is een 

netwerk met bewoners uit het dorp een zeer zinvolle aanvulling op de reguliere zorg. 

Met andere woorden: Als binnen de 6 minuten zone snel en doeltreffend wordt gehandeld , kan dat voor meer 

mensen overleven betekenen!

De praktijk

 Op het moment dat er bij de 112 meldkamer een melding binnenkomt van een hartstilstand wordt niet 

alleen de ambulance opgeroepen maar worden er ook sms-jes verstuurd naar aangemelde 

hulpverleners binnen een bepaalde straal van de meldplaats.

 Een deel van de aangemelde hulpverleners krijgt een sms om direct naar het slachtoffer te gaan.

 Een deel van de aangemelde hulpverleners krijgt een sms om eerst de AED te halen en dan naar het 

slachtoffer te gaan.

 Als je op dat moment niet kunt, ben je niet verplicht te reageren. 

Voor verdere uitleg van dit alles: www.groningenhartveilig.nl     

De kosten voor de (herhaal) cursus reanimatie & AED worden vergoed, evenals de 6 minuten training.

Mocht je bereid zijn (eventueel) aan dit netwerk mee te doen, horen we dit graag  voor 1 

september a.s. van je.
Stuur een mail of doe een briefje door de bus bij; 

Natasja Dijkshoorn

Hamrikkerweg 66

9943 PC Nieuw-Scheemda

natasja791@hotmail.com

0598853794 of 0626308936

(Aan)bellen mag ook!

Deze flyer wordt uitgegeven namens Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda & 't Waar.

Sinds anderhalf jaar hebben we geen officieel dorpshuis meer. Het bestuur van het MFC wil daar verandering in brengen en 
heeft het afgelopen jaar gebruikt om te kijken naar mogelijkheden tot uitbreiding van het MFC, de school en de kantine van 
de Oldambtster Boys. De bedoeling is om daarmee de leefbaarheid in de dorpen Nieuw Scheemda – ‘t Waar te vergroten. 
Uiteraard wil het bestuur van het MFC maar ook van Dorpsbelangen heel graag weten hoe u tegenover een dorpshuis staat en 
of u er gebruik van zou maken. Daarom is een commissie gevraagd een enquête te houden. 

Bij het verstrekken van financiën door subsidieverstrekkers wordt van dorpen verwacht dat ze een bijdrage leveren aan de 
gevraagde voorzieningen. Dit uitgangspunt nemen we ook in de enquête mee, bent u bereid een bijdrage te leveren tijdens de 
bouw maar ook tijdens het in de lucht houden van de gewenste voorziening? Bij deze krant is een enquete bijgevoegd met een 
aantal vragen. Het bestuur van het MFC en Dorpsbelangen stelt het zeer op prijs als u de vragen wilt beantwoorden. Maandag 
8 september wordt de lijst vragen weer bij u opgehaald. Als u er niet bent, dan kunt u ook de vragenlijst in de brievenbus van de 
enquêtecommissie (Hamrikkerweg 2/Hamrikkerweg 104) doen, vóór 9 september 2014. 

Er staat een nummer op de enquête die 
u in de bus hebt gekregen. Als er meer 
huisgenoten zijn die de enquête in willen 
vullen, kan deze worden gekopieerd of 
gedownload worden van onze site www.
nieuw-scheemda.nl of www.’t-waar.nl  
Zorg er dan wel voor dat als u bijvoorbeeld 
enquête nummer 7 in de bus heeft gekregen 
uw huisgenoot 7a op de enquête zet. Als 
er meer mensen zijn in uw huishouden die 
‘m willen invullen, dan nummert u gewoon 
verder met 7b, 7c etc. Een gedownloade 
versie kunt u per mail sturen aan 
a.buiskool@alfa-college.nl

De enquêtes worden vertrouwelijk 
behandeld en geanonimiseerd. Als u geen 
behoefte heeft aan een dorpshuisfunctie en/
of uitbreiding van het MFC en dit formulier 
niet invult, nemen wij dat in de uitkomsten 
mee als ‘geen interesse’.

Op basis van deze enquête gaan we keuzes 
maken. We willen heel graag tijd en 
geld steken in voorzieningen die worden 
gedragen en vooral bezocht door de 
bewoners van onze dorpen. Het zou jammer 
zijn als er vervolgens nauwelijks gebruik van 
wordt gemaakt.  Met deze vragenlijst willen 
we dat voorkomen. Daarom is uw mening 
zo belangrijk. 

Op 19 september is er een bijeenkomst in 
de kantine van de Oldambtster Boys om 
20.00 uur om de plannen en de uitkomsten 
van de enquête met u te bespreken. U bent 
van harte welkom! 

Bedankt namens het MFC en 
Dorpsbelangen voor het invullen!

De enquêtecommissie, Aletta Buiskool en 
Marjan Jutting

DORPSENQUETE NIEUW SCHEEMDA/’T WAAR OVER DE  
BEHOEFTE AAN EN INVULLING VAN EEN NIEUW DORPSHUIS.
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Informatie-avond Dorpshuis 
In NieuwSwaar van april hebben we bericht dat we een informatie-avond houden voor alle inwoners als we de 
diverse opties hebben uitgewerkt. 

Op dit moment hebben we tekeningen en kostenramingen van de 3 mogelijke opties; zijnde uitbreiding MFC, 
uitbreiding Voetbalkantine of verbouw van de basisschool. Verbouw basisschool komt natuurlijk alleen in 
aanmerking als vestiging van een Vrije School onverhoopt niet doorgaat. Dus tijd om de inwoners van Nieuw 
Scheemda en ’t Waar te informeren over de stand van zaken. En het is zeker niet de bedoeling om iedereen alleen 
maar op de hoogte te brengen van de stand van zaken, maar van zeer groot belang is ook jullie mening/ideeën/etc. 
te horen over hetgeen tot dusver is uitgewerkt. Om een goed en volledig beeld te krijgen van jullie verwachtingen 
van een Dorpshuis houden we ook een enquête, die tezamen met deze NieuwSwaar wordt bezorgd. Dus vul s.v.p. 
deze enquête in en kom op onze informatie- en inspraakavond op vrijdag 19 september in de voetbalkantine van 
Oldambtster Boys; Hamrikkerweg 55B te Nieuw Scheemda; aanvang 20.00 uur.

Harm Eerkens
Stichting Beheer MFC

Wil je creatief zijn met klei?
Of wil je je eigen potten bakken?

Dan kan je je opgeven bij Nirad Verbeek-Heemskerk in Nieuw Scheemda. Het hele jaar geef ik les op de donderdag. 
Als beginneling en als gevorderde ben je welkom,want de lessen zijn individueel gericht.
Je kunt leren potten draaien op de draaischijf en ook vrij vormen met klei.
Door bezig te zijn in een groep van ongeveer zes personen leer je snel, omdat je je ontdekkingen en ervaringen al 
doende met de anderen deelt.

De lessen beginnen op 4 september.
Er is een groep op donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur 
en op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.
De locatie is mijn atelier in de Witte Wolk.

De kosten zijn € 15,00 per dagdeel.
Voor 10 lessen betaal je € 140,00.
Het lesgeld is exclusief klei- en stookkosten.

“Werken met klei is een gezellige bezigheid waarbij je je eigen creativiteit ontdekt en ontwikkelt, spelenderwijs veel 
technieken leert en bovendien trots kunt zijn op een zelf gemaakt product”.

Pottenbakken en Vrij vormen 

Voor meer informatie:
Nirad Verbeek-Heemskerk
Hamrikkerweg 132, Nieuw Scheemda
0598 – 446 406
nirad@dewittewolk.nl
www.dewittewolk.nl

ADVERTENTIE
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VOLLEYBAL TOERNOOI 2014 IN BEELD

Speelmoment voor kinderen 
uit Nieuw-Scheemda en ‘t Waar

De data voor de komende maanden zijn 
28september, 26 oktober, 30 november en 
28december (elke laatste zondag van de 
maand)

Tijdstip: 10.00 uur tot 12.30 uur
Locatie: MFC
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!
 
28 december hebben weer een uitje buiten de 
deur, we verzamelen dan om 9:45 bij het MFC.

Mocht je meer informatie willen, kun je 
contact opnemen met Natasja Dijkshoorn; 
natasja791@hotmail.com of 0626308936.
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Wedstrijd
In de vorige NieuwSwaar heb ik jullie laten 
weten dat er een wedstijd is. Een teken 
wedstrijd. Je kunt hier nog steeds aan mee 
doen. Lever je tekening voor 30 september 
bij mij in (op hoofdweg 50) en je maakt nog 
steeds kans op een leuke prijs !!

SUDOKU


