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VRIJESCHOOL HELAAS NIET IN NIEUW-SCHEEMDA...
Zoals velen in onze dorpen weten heeft werkgroep  
‘De Nieuwe Basis’ zich de afgelopen periode actief ingezet 
om een vrijeschool te vestigen in de voormalige meester 
Sportelschool. Na anderhalf jaar hard werken en heel veel 
overleg, telefoneren, onderzoeken, inlezen en nog meer 
vergaderen is ons plan voor de vrijeschool in Nieuw-
Scheemda de afgelopen weken in een stroomversnelling 
gekomen. Aan het einde van die stroomversnelling bleek 
dat het openen van een vrijeschool in Nieuw-Scheemda 
definitief niet door zal kunnen gaan.

Achter de schermen hebben het afgelopen anderhalf jaar vele mensen en organisaties zich voor ons initiatief ingezet, 
uitzonderingen onderzocht en heel veel juridische en financiële zaken toegelicht. Heel veel dank daarvoor! We hebben 
met meerdere partijen alle mogelijke kansen onderzocht, vele scenario’s belicht en begroot. Allen met hetzelfde 
eindresultaat: Het stichten ‘in het klein’, zelfstandig of als dislokatie, is uiteindelijk niet mogelijk gebleken binnen de 
huidige wet en regelgeving. Ook de financiering van een dergelijke dislocatie opzet is in alle variaties onhaalbaar. 

We vinden het ontzettend spijtig dat we dit nieuws moeten brengen en danken alle belangstellenden en vooral ouders 
voor hun waardering en enthousiasme.  (lees verder op pagina 2)

Ook onaangenaam was het feit dat we eerst via andere 
kanalen dan de gemeente hoorden dat de school was verkocht. 
Hierdoor ontstonden allerlei misvattingen wat  ergernissen 
en irritatie bij diverse bestuurders opleverde. Dit had simpel 
voorkomen kunnen worden als de gemeente het convenant 
had nageleefd dat men met de dorpsbelangenverenigingen 
heeft afgesloten. Oftewel eerst dorpsbelangen informeren en 
hiermee overleggen, zo moeilijk kan dit toch niet zijn.
Om misverstanden te voorkomen; bovenstaande is geen 
commentaar op de koper.

Als verkoop school onvermijdelijk is, dan is het mooi dat er 
op zeer korte termijn een koper is. Zeker als, zoals we hebben 
vernomen, het de bedoeling is dat er ook een crèche wordt 
gerealiseerd; een aanwinst voor het dorp. 

Besturen

Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda en ’t Waar
Stichting Beheer MFC Nieuw Scheemda/’t Waar
Voetbalvereniging. Oldambtster Boys.

Toen bleek dat vestiging van een Vrije School in 
onze voormalige basisschool geen doorgang kon 
vinden, is de school vrijwel direct door de gemeente 
verkocht
Deze zeer snelle actie van de gemeente verraste ons 
behoorlijk. 

Want zo was de school, naast kantine en MFC, een 
locatie die in aanmerking kwam als dorpshuis. Het 
meenemen van de leegstaande school in de plannen 
voor een dorpshuis was zelfs een voorwaarde voor 
het verkrijgen van de Leader-subsidie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar een dorpshuis. 
Onder verantwoordelijkheid  van de wethouder, die 
ook betrokken is bij de Leader-subsidie, is de school 
verkocht zonder dat er bij ons wordt geïnformeerd 
hoe de vlag erbij hangt ten aanzien van realisatie 
dorpshuis.

Inzet vrijwilligers en gemaakte kosten voor 
tekeningen voor realisatie van een dorpshuis in de 
school hadden dus achterwege kunnen blijven. En 
ook jammer voor diegenen die in de school een prima 
locatie zagen voor vestiging van een dorpshuis.     

VERKOOP BASISSCHOOL
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Last van gladheid?  Strooizout 25 kg - € 7,95
Sneeuwschuivers vanaf  € 9,95
Voor de vogels: Vetbollen - pindanetjes en strooivoer.
Tevens diverse smaken vogelpindakaas zoals:
Vruchten - meelwormen - zaden.
 Heerlijk warme thermosokken 3 paar voor € 4,95
Voor de kippen:
20 kg Legkorrel € 12,95.
5 kg Gemengd graan € 3,75.
Huismerk hondenvoer 10 kg voor € 10,95 
Nieuw in ons assortiment:
Greenfield Lam/Rijst 10 kg hypo allergeen voer voor honden met 
een gevoelig maag/darm stelsel. 
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,-

Kopij aanleveren: voor 15 december 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 Methorst, Henri Thunnissen en Patrick Seitner

Vormgeving: studio-pgraphix.nl

Voor geïnteresseerden buiten het verspreidingsgebied 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 >

We gaan wel door met het plan, het initiatief gaat 
verder. Het aantal ‘aanmeldingen’ groeit nog steeds 
gestaag door. We gaan nu onderzoeken of, en waar, 
we een zelfstandige vrijeschool kunnen stichten 
met de geldende stichtingsnorm van 200 leerlingen. 
We zullen hiervoor een locatie zoeken die centraal 
ligt ten opzichte van alle reacties. Athena, het 
koepelbestuur van meerdere vrijescholen gaat ons 
hier wederom bij ondersteunen.

We realiseren ons dat met het wegvallen van de 
locatie in Nieuw-Scheemda ook een aantal ouders 
mogelijk zal afhaken. 

Dit is natuurlijk nog steeds sterk afhankelijk van 
de nieuwe locatie, en hoe groot de afstand dan zal 
zijn. Binnenkort zullen we aan alle ouders die tot 
nu toe gereageerd hebben een mail sturen met een 
aantal vragen over deze nieuwe situatie. Op deze 
manier krijgen we het aantal reacties weer helder 
en gekoppeld aan dit nieuwe plan. 

Ondanks de kater dat het niet gelukt is hier een 
vrijeschool te openen zijn we terugkijkend wel  
heel blij met de geweldige reacties die we uit de 
dorpen mochten ontvangen. Dank daarvoor! 
Ook dorpsbelangen veel dank voor de positieve 
ondersteuning en alle adviezen.

Met hartelijke groet van  
werkgroep De Nieuwe Basis.

vervolg voorpagina
VrijeSchool
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Na 15 jaar heeft Antjo Welp 
zijn functie als voorzitter van de 
Vereniging Dorpsbelangen Nieuw 
Scheemda/’t Waar neergelegd.  
Namens het bestuur willen we Antjo bedanken voor zijn 
inzet en zijn bijdrage aan de leefbaarheid in onze dorpen.

Op 18 september heeft het bestuur Natasja Dijkshoorn 
benoemd tot de nieuwe voorzitter.  Het bestuur

Als nieuwe voorzitter van het bestuur van dorpsbelangen, stel ik me 
graag even aan jullie voor. Ik heet Natasja Dijkshoorn en woon samen 
met Patrick en Nora op de Hamrikkerweg 66. 8 jaar geleden hebben 
wij dit huisje gekocht . Het was erg vervallen, we hebben veel geklust 
om het naar ons zin te maken.
Ik werk als zelfstandig zorgbegeleider met jongvolwassenen die 
kampen met psychiatrische beperkingen. De mensen die ik begeleid 
vallen net buiten de boot bij de grote zorginstellingen.Ook ben ik heel 
wat uurtjes in de moestuin te vinden. Ik vind het prachtig om te zien 
hoe uit een groentezaadje uiteindelijk een maaltijd op het bord kan 
komen. Met veel plezier wonen wij in Nieuw-Scheemda. Sinds 1,5 
jaar zit ik in het bestuur van dorpsbelangen.

Aangezien ik het belangrijk vind om te horen wat er leeft in onze 
dorpen, wil ik in het nieuwe jaar de mogelijkheid creëren om nader 
kennis te maken. Ik wil me graag inzetten voor de leefbaarheid van 
onze dorpen, daarom nodig ik jullie uit met nieuwe initiatieven en 
activiteiten te blijven komen.

Kerstavond 24 december 
aanvang 22.00 uur

Door de protestantse gemeente Scheemda en omstreken 
wordt er een dienst georganiseerd in het kerkje van Nieuw 

Scheemda/’t Waar.

24 december begint het om 22.00 uur.

Iedereen is van harte welkom.

Vertrek voorzitter Dorpsbelangen

Voorstellen nieuwe voorzitter 

Zo op het eind van het jaar vindt u wel een hele 
dikke NieuwSwaar in de bus. Dat is deels omdat 
er elke keer een club van een man/vrouw of tien 
is die de nodige stukken aanleveren. Hartstikke 
fijn dat jullie dat doen en blijf het vooral doen 
de komende jaren! 

De belangrijkste reden is dat er de laatste 
maanden enorm veel gebeurt in onze dorpen. In 
deze krant vindt u nieuws over de plannen rond 
een dorpshuis, De Nieuwe Basis, die gelukkig 
wel doorgaat met het proberen te realiseren van 
een Vrije school, maar helaas niet in onze oude 
basisschool en de uitslag van de enquête uit de 
vorige krant, die te vinden zijn op onze website. 
93 mensen hebben de moeite genomen om deze 
in te vullen. Dat is een heel goed resultaat, dank 
daarvoor!

Uiteraard wensen we iedereen een heel gezond, 
goed en gelukkig 2015 toe. Tot volgend jaar!

De redactie

VAN DE REDACTIE
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Het seizoen is inmiddels weer in volle gang,
zowel het eerste als tweede elftal hebben 
goede resultaten behaald. Er wordt dus ook 
met een positieve blik tegen het voetbal 
in Nieuw Scheemda aangekeken. Dit 
seizoen heeft de club in verschillende zaken 
geïnvesteerd, zo zijn er onder andere nieuwe 
ballen, hekwerk en kleding gekomen. Er 
zullen nog enkele verrassende elementen, 
die de rood-witte sfeer ten goede komen, 
aangeschaft worden. Hiermee willen we een 
cult-club van de Oldambtster Boys maken 
waarmee we eruit springen in de regio. 
Hopelijk kunnen we dan het ledenaantal 
op pijl houden om zo zonder zorgen nog 
jaren vooruit te kunnen. Het moge duidelijk 
zijn dat hier jonge aanwas voor nodig is. 
Dit seizoen zijn er echter nog geen zorgen, 
de trainingsopkomst is erg hoog, waardoor 
vooral donderdags beide velden goed gevuld 
zijn. 

Het complex ligt er ook goed bij, afgelopen 
maand heeft de gemeente onze duc-outs 
gekeurd op veiligheid, ze zijn in prima staat 
bevonden en dus ook goedgekeurd. Ook 
het hoofdveld houdt zich dit seizoen, in 
tegenstelling tot vorig seizoen nog prima. 
Al met al een visitekaartje dus. Waar zijn we 
verder nog mee bezig? Sponsoren zoeken 
om zo meer financiële zekerheid te krijgen, 
hiervoor willen we op korte termijn een 
sponsorcommissie in het leven roepen, ook 
heeft onze penningmeester aangegeven te 
willen stoppen, daar worden ook gesprekken 
over gevoerd. Daarnaast lopen er nog altijd 
gesprekken over het samengaan met alle 
verenigingen in een dorpshuis. Echter begint 
het erop te lijken dat de insteek zoals hij was 
niet haalbaar is waardoor er gekeken moet 
worden naar andere oplossingen. Hierin 
heeft de voetbalvereniging een groot aandeel 
aangezien Oldambtster Boys een groot 
aantal leden vertegenwoordigt en een eigen 
clubgebouw heeft. 

Het clubgebouw wordt ook gebruikt 
voor politieke aangelegenheden en door 
kaartvereniging Het Vrije Weekend, 
mede vanuit de inloopavond voor de 
dorpsbewoners jl. zijn er een aantal 
aandacht,- en verbeterpunten naar voren 
gekomen waar we als vereniging wellicht 
iets aan moeten doen. Laten we ons eerst op 
de komende wedstrijden richten, hopelijk 
worden er veel punten vergaard en gaat dit 
gepaard met de nodige strijd en gezelligheid.

Het bestuur

V.V. Oldambtster Boys
Programma en uitslagen
1ste Elftal      2de Elftal   

7-9  Boys 1 – Veelerveen 1 (4-1)  WVV 5 – Boys 2 (2-2)
14-9 DWZ 1 – Boys 1 (2-4)  Boys 2 – Wildervank 4 (3-3) 
21-9 Boys 1 – SPW 1 (4-6)  Drieborg 3 – Boys 2 (2-0)
28-9 Thos 1 – Boys 1 (3-1)  Boys 2 – ASVB 4 (4-2)
5-10 Boys 1 – Drieborg 1 (2-3)  Nieuweschans 1 – Boys 2 (3-0)
12-10 Gieterveen 1 – Boys 1 (4-1)  Boys 2 (vrij)
19-10 Boys 1 (inhaalprogramma)  Boys 2 – Pekelderboys 3 (10.00uur)
26-10 Boys 1 – Westerwolde 1 (14.00uur) Westerwolde 4 – Boys 2 (12.30uur)
2-11 Bareveld 1 – Boys 1 (14.00uur) Boys 2 – MOVV 3 (10.00uur)
9-11 Boys 1 – Wedde 1 (14.00uur)  Heiligerlee 5 – Boys 2 (10.00uur)
16-11 Boys 1 (inhaalprogramma)  Boys 2 (inhaal)
23-11 Sellingen 1 – Boys 1 (14.00uur) Boys 2 – Bellingwolde 4 (10.00uur) 
30-11 Boys 1 – BNC1 (14.00uur)  Alteveer 3 – Boys 2 (10.00uur)
7-12 Roswinkel 1 – Boys 1 (14.00uur) Boys 2 – Drieborg 3 (10.00uur)
14-12 PJC 1 – Boys 1 (14.00uur)  ASVB 4 – Boys 2 (10.00uur)
21-12 Boys 1 (inhaalprogramma)  Boys 2 (inhaalprogramma)
*Winterstop

Hoofdtrainer: Hemmo Kuipers
Assistent-trainers: Dennie Gorter, 
Kevin Weerd
Leider: Hans Zijlstra
Grensrechter: Jan Eelssema
Verzorger: Intern

Na de ledenvergadering eind oktober wordt er weer van start gegaan 
met het bezoeken van de leden en donateurs. Voor onze en elke 
voetbalvereniging zijn deze mensen erg belangrijk. De voetbalvereniging 
heeft de steun van de dorpsbewoners nodig, daarnaast tellen de steunende 
leden mee als volwaardig lid, wat de positie van onze vereniging versterkt. 
Chris Pit zal het dit jaar niet alleen doen, hij zal dit jaar ondersteunt 
worden door meerdere mensen.

bewijs van steunend  lidmaatschap
GRATIS ENTREE
aanwezig bij ledenvergadering
aanwezig bij nieuwjaarsreceptie
aanwezig bij club bbq. (10,00,-)

bewijs van donatie
GRATIS ENTREE
aanwezig bij nieuwjaarsreceptie

(naam)bord in kantine 

Trainer/Leider: Jochum Bodde/Chris Pit
Grensrechter: Intern
Clubscheidsrechter: Harry Klein

Leider: Bert Bijlsma

1ste Elftal

Trainers en leiders 

2de Elftal

45+ team (7x7)

Leden, Donateurs, Club van 25.

Steunend lid > contributie 20 euro per jaar

Donateur > donatie van 10 euro per jaar

Donateur > donatie van 10 euro per jaar

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
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Begin september begon ook voor ons de competitie weer met een uitwedstrijd tegen 
WVV 5, die we eigenlijk ruim hadden moeten winnen want we hebben toch zeker 8 
‘opgelegde’ kansen gehad, maar uiteindelijk slechts een 2-2 eindstand opleverde.
Zondag 14 sept. thuis tegen Wildervank 4 stonden we halverwege met 0-2 achter, 
maar kwamen we in de 2de helft knap terug en zelfs even op een 3-2 voorsprong, 
die we echter ook vrij vlot weer kwijt raakten, zodat we ons 2de gelijkspel konden 
bijschrijven.

Weer 1 week later uit tegen Drieborg 3 stond het bij rust 0-0, maar hadden we 
‘dik’ voor moeten staan. Gepruts van onze kant en een prima keeper van Drieborg 
waren daarvoor verantwoordelijk. Maar….de scheidsrechter vond dat de punten in 
Drieborg moesten blijven en gaf halverwege de 2de helft ‘zomaar’ een strafschop 
aan de thuisclub en die werd natuurlijk verzilverd. Behoorlijk zuur voor ons, deze 
belachelijke actie, want we waren duidelijk de betere ploeg.
Zondag 28 sept. thuis tegen ASVB 4 boekten we met 4-2 onze 1ste overwinning 
en werd de tegenstander gedecideerd aan de kant geschoven, 1 week later uit tegen 
Nieuweschans 1 was het precies andersom en kwamen wij er niet aan te pas en 
verloren terecht met 3-0 .

Er komen nog al wat vragen binnen over het bezoek aan de kantine….. Mag ik als niet lid de kantine bezoeken?, op welke dagen mag ik 
de kantine bezoeken?, mag ik de kantine alleen bezoeken als er voetbal is?

Iedereen mag langs en/of binnen komen of je nu lid bent of niet, of er nu voetbal is of niet!!
De kantine is geopend en vrij toegankelijk op dinsdagavond, vanaf 21.30uur, donderdag vanaf 18.30uur en zondags van 9.00 
tot +- 13.00 uur (wanneer tweede elftal voetbalt) 12.00uur tot +- 19.00uur (wanneer eerste elftal voetbalt)

Het laatste verslag voor deze krant is van 
19 okt. thuis tegen Pekelder Boys 3 ,die we 
na een vrij moeizame strijd(en vele gemiste 
kansen!) met 3-2 wisten te winnen.
Het 45+ team vermaakt zich ook nog 
prima en voetbalt met plezier, al vallen 
de resultaten tot dusver niet mee . Na 
2 veegpartijen tegen Siddeburen en 
Holwierde werd alleen tegen WEO een 
verdienstelijk gelijkspel (3-3) behaald .

Zoals verwacht gaat het ‘niet slecht’ 
,dus…..aardig goed!
Bert Bijlsma

P.S.  Aangezien dit alweer de laatste uitgave 
vóór de jaarwisseling is, wil ik hierbij alle 
lezers en voetbalvrienden namens ALLE 
spelers van Old.Boys 2 alvast heel Prettige 
Kerstdagen en het  Beste Wensen  voor 2015 .

OLDAMBTSTER BOYS 2

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL

WIST U DAT???
- Er dit seizoen op de valreep een 1ste, 2de en 45+ team te bewonderen zijn.
- De duc-outs er sinds jaren weer prachtig bijstaan.
- Er bij slecht weer geen beeld wel geluid is in de kantine.
- Er nu ook Radler en Radler 0,0 in de kantine geschonken wordt.
- Hemmo Kuipers al een maand dacht 0,0 te drinken……….
- Het eerste en tweede elftal het seizoen sterk begonnen zijn.
- Het 45+ team (7x7) nogal wat tegendoelpunten heeft moeten incasseren.
- Garp Heeres het tweede elftal heeft gefloten.
- Hij een terecht doelpunt afkeurde en een penalty gaf….. maar op zijn beslissing terugkwam.
- Hij een gouden carrière voor de boeg heeft als politicus.
- Er geregeld tassen blijven staan bij de kantine.
- De belijning niet weer van het veld af wil.
- De trainingsopkomst bijzonder groot is.
- Falco Slijm dit seizoen het doel verdedigt.
- Er metworsten uit de frituur geserveerd worden.
- Guus Leeuwis weergaloze acties maakt in het tweede elftal.
- Het Clublied voor en na elke wedstrijd uit de speaker klinkt.
- Het nodig tijd wordt voor nieuwe doelnetten, deze er dan ook aan zitten te komen.
- Er gehoopt wordt op een flink aantal punten dit seizoen.
- De deuren van de kantine voor een ieder open staan.
- Wij hopen dat alle liefhebbers eens langskomen voor het voetbal of de gezelligheid.

Kijk voor de standen op pagina 9STANDEN

WEES WELKOM!!!

KANTINE VV.OLDAMBTSTER BOYS

!
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Op 19 september waren 28 mensen 
aanwezig op de avond over de plannen 
voor een dorpshuis in Nieuw-
Scheemda/’t Waar. Op die avond 
kwam de uitslag van de enquête aan 
de orde en werden de tekeningen 
voor de uitbreiding van het MFC en 
de voetbalkantine en de verbouwing 
van de school gepresenteerd. Naar 
aanleiding daarvan ontstond een 
levendige discussie. 

Uit de discussie kwam naar voren dat 
op dit moment geen van de gebouwen 
voldoet als dorpshuis. Een dure 
verbouwing en/of uitbreiding zoals 
gepresenteerd middels de gemaakte 
tekeningen heeft weinig draagvlak, 
een kleine verbouwing of aanpassing 
wel. Er kan gekeken worden naar de 
bestaande gebouwen en onderzocht 
worden wat daar aan activiteiten 
mogelijk is. Er zullen meer activiteiten 

moeten komen, een gebouw heeft 
bestaansrecht als het goed gebruikt wordt. 
De voetbalkantine heeft van de gemeente 
(tijdelijk) de bestemming dorpshuis 
gekregen en kan dus gebruikt worden 
voor andere dorpsactiviteiten. Belangrijk 
is dat overlast voor omwonenden zoveel 
mogelijk moet worden voorkomen. 

Uiterlijk 1 februari wordt bekend of de 
school gaat starten. Als de school er komt 
heeft dat ook gevolgen voor het MFC. Er 
worden tot 1 februari ideeën ontwikkeld 
hoe de voetbalkantine, het MFC en de 
school aangepakt kunnen worden. Er 
gaan mensen aan de slag om activiteiten 
te ontwikkelen op de dagen dat de 
voetbalkantine gebruikt kan worden als 
dorpshuis. Zij doen dit in overleg met de 
Oldambtster Boys. In NieuwsWaar en op 
de website wordt informatie gegeven over 
de mogelijkheden die er zijn in het MFC. 

Het was een goede 
en zinvolle avond. 
Het bestuur van het 
MFC wil iedereen 
bedanken voor de 
inbreng.

 

NB. Inmiddels is bekend dat de Vrije 
School niet in de voormalige Meester 
Sportelschool komt en het schoolgebouw is 
verkocht, zie het stuk daarover elders in 
NieuwsWaar. 

Bert Bijlsma, Harm Eerkens, Harm Engel 
Mellema, Jacob Posthumus en Henri 
Thunnissen

Ook dit jaar gaan we weer een ouderwetse 
kerstviering organiseren in het kerkje van 

Nieuw scheemda/’t Waar op eerste kerstdag 
aanvang 16.30 uur.

Dit doen we met de traditionele kerstliederen, 
chocolademelk en een kerstkransje.

Ook hebben we een overdenking, orgelspel, 
saxofoonspel , kaarsen gedicht en een vrij 

verhaal.
Kortom het wordt weer een echte ouderwetse 

kerstviering.
Iedereen is van harte welkom.

Ook is er een collecte voor de gemaakte 
onkosten en voor een nader te bepalen goed 

doel.

Komt allen   komt allen  komt allen komt allen

Voor informatie kunt u terecht bij
Dirkje Haan

Hamrikkerweg 60
Nieuw Scheemda

dirkjehaan@hotmail.com

VERSLAG BIJEENKOMST OVER EEN DORPSHUIS

Kerstviering in de kerk 
van Nieuw Scheemda /’ t Waar 

op eerste kerstdag  
aanvang 16.30
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Bij dezen willen we iedereen wijzen op het feit dat men het MFC kan huren voor een zeer schappelijke prijs.
We vernemen dat deze optie toch te weinig bekend is. Zeker nu bekend is geworden dat de Vrije School niet doorgaat, is het 
nog belangrijker om het gebouw meer te gaan benutten. Belangrijkste gebruiker is de voetbalverening. Daarnaast wordt de zaal 
en vergaderruimte gebruikt door enkele (sport)verenigingen.

Het MFC beschikt over een gymzaaltje van 120m² en een ruimte voor o.a. vergaderingen. Beide kunnen worden gehuurd voor 
het luttele bedrag van € 2.50 per uur. Deze uurprijs geldt voor niet-commerciele activiteiten door of voor inwoners van 
Nieuw Scheemda en ‘t Waar. 

Het MFC kan natuurlijk ook door niet-inwoners worden gehuurd of voor commerciële activiteiten. Hiervoor geldt dan een 
andere prijsstelling. Voor huur MFC-ruimte of informatie hierover s.v.p.contact opnemen met ondergetekende.
 
Harm Eerkens
tel.:0598-446255 (na 18.00 uur)
mail:harm.eerkens@kpnplanet.nl 

Qua bestuur zitten we als Beheerstichting MFC de laatste tijd in 
onrustig vaarwater. Marieke Oling is, spijtig genoeg, tot de conclusie 
gekomen dat ze de functie van secretaris toch niet kan aanvaarden.

Gelukkig was in huize Oling/Thunnissen Henri bereid om dit stokje 
over te nemen zodat Henri Thunnissen nu volledig running is als 
secretaris MFC-bestuur.

Een volgend knelpunt is het besluit van Antjo Welp om het 
voorzitterschap neer te leggen. Hierdoor verliezen we iemand die het 
voortouw nam in diverse zaken; zogezegd “een trekker en duwer”. 

Antjo, ook via deze weg, bedankt voor je inzet. Ook Eric Brasse laat 
zich vanwege zijn ernstige ziekte uitschrijven als bestuurslid. Eric 
ook bedankt voor je actieve rol die je al die jaren hebt uitgevoerd als 
bestuurslid.

Samenstelling Beheerstichting MFC is nu als volgt:
voorzitter: vacature
secretaris: Henri Thunnissen
penningmeester: Harm Eerkens
en de bestuursleden: Bert Bijlsma, Harm Engel 
Mellema en Jakob Posthumus.

Op dit moment van schrijven van dit stukje zijn we dus nog zoekende 
naar een voorzitter. Als iemand hier interesse in heeft of informatie 
hierover wil dan s.v.p. contact opnemen met 

Henri Thunnissen; 0598-446258 of thun007@home.nl
 

Harm Eerkens
St. Beheer MFC Nieuw Scheemda/’t Waar.

MFC-gebouw kan worden gebruikt 

Samenstelling  
Bestuur MFC

MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM
Nieuw Scheemda
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Deel VII: Cafeine | Door Petra Methorst
Ja, 7 september de Kiekroute .. en bij mij dus schuurverkoop! D.D. 
(Doel vd Dag): leegmaken van huis en schuur. Met andere woorden 
zoveel mogelijk spullen, oud hout, materialen, gereedschap etc etc  
uit de schuur verkopen en alles wat op de zolder staat de schuur in. 
Dat betekende veel sleep- en sjouwwerk.. je wor namelijk erg moei 
van tig keer de trap op- en afsjokken met armen vol zwaar spul. 

Vervolgens alles in de schuur netjes opstellen en prijzen. Het 
duurste wat ik heb geprijsd was meen ik €12,50. Nog niet eens 
alles is weg (er roepen al stemmen: nog een keer! Nog een keer!). 
In de bijkeuken werd een heus klein winkeltje gemaakt propvol 
heel veel kleine hebbedingetjes, jammetjes uit eigen boomgaard 
en antieke gebruiksvoorwerpen vanuit de gloriedagen van de 
boerderij en haar voormalige bewoners.

Tafereel op de dag zelf; 
’s morgens vroeg aan 

de keukentafel. De koffiemasjien maakt overuren en de nerveuze 
hulptroepen worden ermee vol gegooid. Iemand voor in het winkeltje 
zelf en 3 verkopers in de schuur. Ondertussen druk ik mijn snor (die ik 
er voor de gelegenheid af heb gehaald) en leidde ik iedereen rond die 
het huis legaal kwam begluren. Ik hoopte op een koper maar ik denk dat die helaas onderweg is zoek geraakt 
of zo.  

De weg naar de meidenkamertjes boven was afgezet. De kamertjes boven waren nog een waar drama (en 
walhalla voor muizen en zo). Dat dak was net vernieuwd en al het oude hout en de rommel die van het oude 
dak kwam, lag daar dus nog gewoon.. Dat hoefde niet in het zicht. En gedonder op de trap met stokken 
en rollators, da’s ook nix. Dus “gesperrt”.  Voor eventuele kopers wordt het natuurlijk nog wel een beetje 
leuk gemaakt. Maar ja, voordat het dan aan de buitenkant van die meidenkamertjes dan pas echt leuk 
gaat worden, moest er een sierlijst op, die eerst van de oude plank gepulkt moet worden. En afgekrabt, en 
geschilderd. Meteen maar meegekleurd in de goeie verf en dan ziet het er al heel wat beter uit. Enige wat 
op dit moment nog effe moet gebeuren is regenpijpjes aanbrengen. Als het nu regent is het een badkuip op 
het dak, niet handig met de winter op komst. Meeuwen met schaatsjes aan en klachten van de merels dat er 
wakken in het ijs zitten en zo, dat moet je niet willen en/of hebben. 

En het liep storm die dag! Een heuse verkeersregelaar kwam ook nog op de 
proppen om de menigte te sturen..  hij vond het wel gezellig! En wij ook. 
Grappig was dat ik een ouwe fiets op de hoek van het pand tegenkwam. Die 
hoorde daar niet, die hoorde aan de zijkant te staan waar ik hedera tegenaan 
had geplant. Vinnik  namelijk leuk, een totaal begroeide fiets. Het was een 
wrak, stond niet op slot. Waarschijnlijk kwam degene er op de hoek pas 
achter dat het niet een goeie fiets was -proest-! 

Hoe de dag bij andere deelnemers eruit zag, daar heb ik niets van 
meegekregen. Natuurlijk. Wel jammer, had ook best hier en daar legaal 
willen komen gluren!

in een oldambtster stee... 
Het wel en wee

© Petra Methorst
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Wil je volgend jaar een activiteit organiseren 
in een van onze dorpen? Als vereniging 
dorpsbelangen ontvangen we een 
leefbaarheidsbudget van de gemeente. 

Dit maakt de financiering van activiteiten 
mede mogelijk. Via het aanvraagformulier 
kun je een aanvraag doen voor een budget. 
Daarnaast kun je nadere informatie vinden 
over de voorwaarden waaraan de aanvraag 
moet voldoen.

De aanvragen worden verzameld en het 
bestuur van dorpsbelangen beslist over de 
toekenning en een verdeling van het budget.
Dien je aanvraag voor 31 december 2014 
in. Dan kan een eerlijke verdeling van het 
beschikbare budget plaatsvinden.
Heb je vragen of hulp nodig bij het doen 
van een aanvraag? Laat het weten!
Het aanvraagformulier voor het 
activiteitenbudget achter in deze krant te 
vinden, maar ook aan te vragen bij Mirjam 
Eelssema: m.eelssema@planet.nl of te 
vinden op de website.

Mirjam Eelssema
Penningmeester, Vereniging Dorpsbelangen 
Nieuw Scheemda/’t Waar
m.eelssema@planet.nl 

Het oud papier wordt elke maand door 
vrijwilligers opgehaald. Om het ophaalteam 
te versterken wegens vertrek enkele  mensen  
zoeken we nog paar nieuwe heren( of 
dames!) die bereid zijn om één keer per jaar 
zich voor in willen zetten.
 

opgave bij Hendrik Eerkens, Hoofdweg 50 
‘t Waar, e-mail  hendrikeerkens@t-waar.nl

Waar: Kantine voetbalvereniging Oldambtster Boys
Wanneer: Iedere donderdag avond (trainingsavond) vanaf 18.30uur.
Wat: Frituurvet en Frituurolie
Hoe: Aanleveren in gesloten emmer, fles, bak, etc.

EEN ACTIVITEIT ORGANISEREN?

STANDEN | Voetbal | OldambsterBoys

Inleverpunt Frituurvet en Frituurolie

HET OUD PAPIER:

© Antje Oolders
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Gerry Wolthof in kerkje Nieuw Scheemda  
op zondag 16 november, aanvang 14.00 uurop vrijdag 19 september

Stand van zaken in onze dorpen
Wat is er veel gebeurd in de afgelopen twee maanden.

Op 16 november komt Gerry Wolthof naar het kerkje in Nieuw Scheemda. Hij kreeg landelijke bekendheid met 
zijn vertolking van ‘Comes a time’ van Neil Young. Naast eigen werk zal hij covers spelen van Bob Dylan, Cat 
Stevens, the Beatles en natuurlijk Neil Young. 

U bent van harte welkom om dit concert met ons mee te maken, 
mis het niet!

De koffie staat klaar en het concert is gratis te bezoeken. In 
de toekomst willen we heel graag deze concerten blijven 
organiseren, een vrije gift is dus zeer welkom!

A d r e s :  H a m r i k k e r w e g  2 7 
 

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

In september werd een enquête bezorgd. Jullie 
mening werd gevraagd over de plannen voor het 
bouwen van een dorpshuis. 19 september werden 
deze plannen nader toegelicht, de uitslag van de 
enquête gedeeld en er werd gediscussieerd.

Begin oktober hoorden we tot onze grote spijt dat het 
realiseren van De Nieuwe Basis niet haalbaar is. Binnen 
een week was de “Meester Sportelschool” onderhands 
verkocht. Over de voorwaarden hebben we gesprekken 
met de gemeente en binnenkort met de toekomstige 
eigenaar. Wat we al zeker weten is dat de oprit naar het 
MFC (de rode strook), het Pannaveldje en de ruimte 
tussen de school en het MFC van de gemeente blijft, 
waarmee de bereikbaarheid van het MFC gegarandeerd 
is. 

De nieuwe uitbaatster van Overal en Nergens heeft 
mij benaderd. Sinds kort heeft zij de drank-en 
horecavergunning rond. Dit houdt in dat ze alcohol 
mag verkopen en dat ze zelf de openingstijden 
mag bepalen. Ze wil haar ruimte in overleg graag 
beschikbaar stellen voor het dorp. De mogelijkheid 
voor grote vergaderingen is er bijvoorbeeld. Ook elke 
vrijdagavond open voor iedereen is een optie en als de 
kaart- en biljartclub dat willen, kunnen ze daar weer 
samen hun avonden doorbrengen.
Al het bovenstaande heeft het realiseren van een 
dorpshuis in een ander daglicht gezet. De komende tijd 

zullen we met MFC, Oldambtster Boys , Dorpsbelangen en 
de nieuwe uitbaatster van voormalig ‘t Schoevertje om de tafel 
gaan om te bepalen hoe nu verder.

Houd de site www.nieuw-scheemda.nl of www.t-waar.
nl in de gaten, daar houden we jullie op de hoogte van alle 
ontwikkelingen. 

Natasja Dijkshoorn

Oproep Pannakooi
We horen graag jullie mening over de Pannakooi. We 
merken dat de pannakooi zeer weinig gebuikt wordt. De 
vraag aan jullie is; waar heeft dit mee te maken? De plaats 
waar hij nu staat? De grote of welke reden ook. Er zijn 
ideeën over het verplaatsten van deze kooi naar een andere 
plek bijvoorbeeld dichtbij het voetbalveld. Aangezien de 
kosten voor deze verplaatsing rond de achtduizend euro 
bedragen ( dit kunnen we met zelf werkzaamheid wel 
goedkoper realiseren), vinden wij het van belang te weten 
of er animo is voor het gebruik van de kooi. We hopen dat 
jullie je mening hierover willen geven, zodat er vanuit onze 
gemeenschap een keuze gemaakt kan worden wat we met 
de pannakooi zullen doen.

Reacties graag naar;  secretaris@nieuw-scheemda.nl 
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Wim van Rheen –  een kijkje in een 
duurzame melkveehouderij

Wim van Rheen, inmiddels 39, verhuisde 22 jaar geleden 
met vader, moeder, broers en zus vanuit Gelderland 
naar de grazige weiden van Nieuw Scheemda.  Hier was 
het land nog betaalbaar en kon je als melkveehouder 
uitbreiden. Het gezin Van Rheen streek neer in de oude 
boerderij van Knottnerus aan de Hamrikkerweg. Het 
Maatschap Van Rheen bestaat nu uit vader, oudste zoon 
Wim en jongere broer Aad. Broer Joost en zus Loes hebben 
ander werk gevonden.

Door:  Sandra van der Zwan

In het statige voorhuis vertelt 
Wim trots hoe ze inmiddels 63 ha 
grasland en bouwland hebben,  103 
melkkoeien en 78 stuks jongvee. 
Nog meer glundert Wim als je hem 
aan het woord laat over zijn visie 
op het runnen van een modern 
melkveebedrijf: “ Duurzaamheid heeft 
steeds mijn aandacht, het kringloop-
denken keert terug. Als je alles 
van ver wilt halen, put je elders 
de bodem uit en dan moet het 
nog helemaal hier naar toe. Kijk 
eens naar buiten: daar lopen de 
koeien hun eigen eten bij elkaar 
te scharrelen en automatisch 
bemesten ze het weer. Voor de 
koeien is het leven prettiger in 
de wei en het scheelt een hoop 
transport. En zeg nou zelf: het 
is ook een prachtgezicht!” Alle 
koeien en kalveren die er lopen 
zijn op het bedrijf zelf geboren, 
nooit wordt er een koe ‘van 
buiten’ aangekocht.  Op het 
bouwland verbouwen de Van 
Rheens mais. Ook dat voer 
hoeft dus niet van ver te komen om 
dagelijks aan de dieren gevoerd te 
worden.

Duurzaamheid probeert Wim op vele 
manieren in te voeren. Zo branden 
overal spaarlampen of LED-lampen. 
De warmte van de verse melk wordt 

weer hergebruikt om het water op te 
warmen waarmee de melkmachine 
wordt schoongemaakt. Wanneer er 
een verbouwing aan zit te komen, zal 
het plaatsen van zonnepanelen zeker 
overwogen worden. “Duurzaamheid 
zit hem in kleine dingen. Alles 
wat je bespaart leidt tot minder 
stroomverbruik en dus  minder 

fossiele brandstoffen die je aan de 
aarde onttrekt. Ja, het is goed jezelf 
een spiegel voor te houden, je steeds 
af te vragen: kan het beter, kan het 
anders?” En ook de consument kan 
dat elke dag weer doen vindt Wim: 
“Wie natuurbewust en diervriendelijk 
wil eten heeft in Nederland genoeg te 

kiezen.”
Zo’n tachtig uur per week is Wim op 
het bedrijf in de weer. Dat is heel wat 
meer dan de gemiddelde kantoorbaan. 
Wim lacht: “ ’t Is van jezelf, of je 
nou agrariër bent of een andere 
ondernemer, het is je eigen bedrijf en 
dan tel je de uren niet.” Vakantie zit 
er niet echt in, hooguit een weekend 

weg, meestal voor 
familiebezoek. In 
zijn vrije tijd is Wim 
molenaar van de 
Westerse molen, die 
achter zijn perceel 
staat. Hoe druk 
hij het ook heeft, 
hij probeert elke 
zondagmiddag van 
april tot oktober 
de molen open 
te hebben voor 
bezichtiging : “Het 
is niet zomaar een 
gebouw vind ik. 
De aanblik is nooit 
hetzelfde, een molen 

is  altijd anders.”
In de stal lopen we eerst langs mooie 
kalveren. Snel komen ze niet op 
ons af en dat is logisch vindt Wim: 
“Ze kennen jou niet he? Dan zijn 
ze op hun hoede.”  Achter de oude 
stal, die vol staat met mooie oude 
landbouwwerktuigen -hobby van 

© Sandra van der Zwan

© Sandra van der Zwan
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vader Van Rheen- staan de moderne 
loopstallen. Wim wijst op de rubber 
matten zodat de koeien behaaglijk 
kunnen liggen en de zogenaamde 
‘knieboom’, deze is bedoeld om te 
voorkomen dat koeien te diep in 
hun box gaan liggen waardoor ze 
zich zouden bevuilen. Vader Van 
Rheen is druk bezig de mais de in de 
stal te rijden. Enkele koeien nemen 
een kijkje, maar de meeste dames 
zijn lekker buiten van de herfstzon 
aan het genieten. Ook zij blijven op 
gepaste afstand en Wim herhaalt:  
“Ja, ze kennen jou niet he?” Een 
nieuwsgierige jongedame komt dan 
toch eens kijken en laat een mooie 
foto van zich maken. Even later laat 
ze zich rustig door Wim over de neus 
aaien. Wat een mooi bedrijf, waar een 
dier een dier is en geen ‘product’.  En 
over duurzaamheid gesproken… het 
mooiste voorbeeld vind ik koe Lucia: 
al  13 jaar maakt deze grand dame deel 
uit van de veestapel van Maatschap 
van Rheen.

Vereniging dorpsbelangen( ter vervanging van de oude legertent) 
2 tenten + toebehoren aangeschaft om te gebruiken bij activiteiten 
die door de vereniging georganiseerd worden. Deze tenten zijn 
ook te leen voor inwoners van onze dorpen. Er is een tent van 
8×4 en een van 4×4 meter, zijn te koppelen dan heb je een tent 
van 12×4 of een tent in L-vorm. Toebehoren bestaan uit banken + 
tafels en statafels.

Vergoeding:
Tent 4×4 meter  €20,00
Tent 8×4 meter  €30,00
Beide tenten       €40,00
Borg                    €25,00
Alleen tafels        € 5,00
100 kops koffiezetapparaat  € 5,00
(Bij het lenen van de tent is gebruik van de bier-en/of statafels gratis)

Tenten Uitleen

© Hendrik Eerkens

© Sandra van der Zwan
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Viswedstrijd 20 september een succes!
Het was lekker warm, de zon scheen en geen zuchtje 
wind. Kortom ideaal weer voor een viswedstrijd. Die 
vond afgelopen 20 september plaats aan het
Termunterzijldiep. Een aantal fanatiekelingen, zowel 
jong als wat ouder zochten een plekje op langs het 
water en stalden hun hengel en benodigdheden uit 
om maar zoveel mogelijk vis proberen te vangen. In 
het begin hadden de vissen niet zoveel honger, dus 
werd er het een en ander in het water gegooid om ze 
maar te lokken. En met succes, want zowel kleine als 
grote vissen kwamen erop af. De onderlinge strijd 
werd hoger. Andere plekken werden uitgezocht om 
nog meer succes te boeken, dobbertje verstellen of er 
werd even nieuwe aas aan het haakje gemaakt.

Na 2 uur was de strijd over. Derk Groen had vorig 
jaar ook al gewonnen en heeft zijn titel behouden. 
Hij heeftmaar liefst 191 cm aan vis gevangen. Daar 
vlak achteraan kwam Jan Visscher met 147 cm aan 
vis en als derde is Leo Fugers geëindigd met 94 cm 
aan vis.

Helaas hadden de jeugdige vissers  minder succes. 
Ze hadden wel beet, maar konden geen vis aan 
wal krijgen. Maar niet getreurd, iedereen heeft 
veel plezier gehad en ook iedereen heeft een prijs 
gekregen dankzij Dier en Tuinbenodigdheden Roelie 
Roossien.

- De Activiteitencommissie
© Antje Oolders

© Antje Oolders
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VOORLICHTINGSBIJEENKOMST OVER 
REANIMATIE OP 18 NOVEMBER 2014

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!!!

Inloopavonden voor de breiende, hakende mensen 
en andere naaldkunstenaars uit onze dorpen. 

Dinsdag 18 november om 20.00 uur is er weer een voorlichtingsbijeenkomst van 
‘Groningen Hart Veilig’ in het MFC. Voor de degenen die interesse hebben en die 
zich eventueel aan willen sluiten bij het reanimatienetwerk van Nieuw-Scheemda 
en ‘t Waar is dit een mogelijkheid alle informatie hierover te krijgen.

Ook zal er een afspraak gemaakt gaan worden om (op kosten van de gemeente) de 
cursus reanimatie te volgen.

Je kunt je aanmelden via de site www.groningenhartveilig.nl of door een mailtje te 
sturen aan: Natasja791@hotmail.com

Natasja Dijkshoorn
Namens Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda & ‘t Waar.

De afgelopen jaren hebben wij met een leuke groep vrijwilligers mooie kampweken gedraaid. Dit willen wij graag 
voortzetten in het komende jaar, maar daar hebben we jullie hulp voor nodig.

Graag willen wij weten of het mogelijk is komend jaar weer een leuke week neer te zetten. Op woensdag 5 november, 
om 19.30 uur, komen wij in het MFC samen met dorpsgenoten die als leiding mee willen doen in 2015. Wil jij ook 
meedoen als leiding? Dit mag zijn voor de hele week, alleen overdag of alleen ’s avonds maar ook voor een paar dagen. 
Laat ons dit dan weten of schuif bij ons aan op 5 november. Samen kunnen we er een leuke kampweek van maken!
(minimale leeftijd is 16 jaar)

Mark Eerkens, meerkens@live.nl of 06-17 42 25 25
Patricia Eerkens, eerkens00@gmail.com of 06-19 49 01 18

Neem je werkstuk, waar je mee bezig bent mee, het is heel inspirerend en 
plezierig om anderen je vorderingen te laten zien. Wat is er mogelijk o.a. nieuwe 
technieken leren en vragen te beantwoorden, nieuwe ideeën op doen.

Graag even aanmelden bij Greetje Schipma: gj.schipma@hetnet.nl of 446237 na 

18u Waar: Hamrikkerweg 94 te Nieuw Scheemda Wanneer: donderdag 13 
november en 11 december staat vanaf 19.30 uur de koffie en thee klaar.



Mijn naam is Marjolein Posthumus, 
ben sinds 2003 woonachtig in ‘t Waar 
en getrouwd, ook sinds 2003, met 
Jakob Posthumus.
Wat ons in het begin zo leuk leek 
om samen te gaan wonen in ‘t Waar 
waar Jakob is opgegroeid en altijd 
heeft gewoond viel in het begin niet 
mee. We ondervonden de nodige 
tegenwerking in alles wat we van plan 
waren en plannen die hadden (en 
hebben) we genoeg!
Al met al heeft deze doffe ellende 
7 jaar geduurd. Gelukkig komt aan 

alles een eind en dus ook hieraan. 
De laatste jaren kunnen we dan ook 
zeggen dat we inderdaad met veel 
plezier en vooral rust op ‘t Waar 
wonen. We hebben een heerlijke tuin 
waarin we heerlijk van de zon genieten 
en elke dag de zon onder kunnen 
zien gaan er zijn weinig plekjes die zo 
mooi zijn als onze tuin. Tenminste dat 
vinden wij.

Het geeft ook een hoop werk en af en 
toe is dat door ziekte wel lastig maar 
samen komen we er gelukkig altijd 
weer uit. Dus als er mensen zijn en 
hier langsfietsen en denken wat een 
onkruid??? Tja we willen wel maar 
soms is het even niet anders.

We hebben een hond, Diesel die door 
sommige buren gekscherend Turbo-
diesel wordt genoemd.
Hij heeft namelijk nog weleens de 
neiging uit te breken en schiet er 
dan werkelijk als een raket vandoor 

richting Moreno een enorm grote 
hond achterin de straat waar ons 
Dieseltje bijna onderdoor kan lopen. 
En ons Dieseltje is een bastaard 
labrador dus ook niet echt klein maar 
de twee zijn smoorverliefd..... Dus 
mocht iemand ineens een zwarte 
schicht zien het zou zomaar onze 
Turbo kunnen zijn. Verder hebben 
we nog Miepje sinds begin dit jaar. 

Miepje is een klein zwart poesje, 
ook geen volbloed maar gedeeltelijk 
Britse Korthaar. Een schatje, ze 
verzorgt ons werkelijk uitstekend. 
Dagelijks voorziet ze ons van vers 
vlees in de vorm van muizen, mollen, 
vogels(helaas) en een enkele rat.
Het zou allemaal prachtig zijn als ze 
het eerst van het leven zou beroven 
maar helaas voor ons brengt ze het 
meestal levend naar huis om het trots 
miauwend aan ons te tonen. Allemaal 
leuk en aardig maar als een poes 
miauwt gaat de bek open en dus........ 
Juist! Vliegt de muis onder de kast en 
de vogel richting plafond. Samen met 
Diesel aanschouwt ze dan de boel en 
gelukkig vangt ze de hopeloze diertjes 
wel weer.
Helaas voor de muizen heeft ze met 
Diesel een spelletje bedacht: Ze legt ze 
voor hem neer, hij geeft ze een warm 
bad (neemt ze dus in de bek), probeert 
ze dan weer te drogen (gooit ze dus 
in de lucht) en vervolgens jaagt Miep 
er weer achter aan en brengt ze weer 
naar Diesel enz (als ik niet tussendoor 
ingrijp). Zoals je kunt lezen actie 
genoeg daar achterop ‘t Waar.
Maar nu moet ik ook opzoek naar 
iemand voor de volgende Pen........

Gelukkig een ‘slachtoffer’ gevonden: 
onze gezellige buuf Helen Stahlecker 
is wel bereid om het volgende stukje te 
schrijven.
Helen veel succes!
Verder iedereen de groetjes,
Marjolein
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De Pen –  Marjolein Posthumus
Tja en dan krijg je op een avond telefoon van een bijna wanhopige Trijnie Boven…
Red mij alsjeblieft! Wat was het geval? Trijnie had de pen gegeven aan Auke Knottnerus. Auke had ons echter al een 
tijdje geleden verblijd met een erg leuk stukje. Helaas was dat niet bij Trijnie blijven hangen, zodoende moest ze dus 
opzoek naar een nieuw slachtoffer en dat viel nog niet mee. Iedereen die ze bedacht en vroeg was of al geweest of had er 
geen zin in. Zo kwam ze uiteindelijk bij mij terecht. Ik had wel medelijden met haar en stemde toe. Alleen naderhand 
dacht ik, waar ben ik aan begonnen??? Maar wie A zegt moet ook B zeggen en nu zit ik dan op een slapeloze nacht 
achter de computer dit stukje te typen. Heb ik mijn tijd toch nog een beetje nuttig besteed nietwaar? Nu heb ik al een 
heel stuk geschreven en weten jullie nog niet wie ik ben, ik zal me dus maar es gaan voorstellen.
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Rapport enquête behoefte dorpshuis

Collecte KWF kankerbestrijding 
brengt in onze dorpen meer dan € 400,- op!

Eind augustus viel bij elk huishouden, dus ook bij u, in Nieuw 
Scheemda en ’t Waar een NieuwSwaar in de bus met een dorpsenquête 
over de behoefte aan en invulling van een (nieuw?) dorpshuis. De 
vragenlijst is opgesteld in overleg met het bestuur van het MFC en 
het bestuur van Dorpsbelangen. De belangrijkste vragen zijn of u 
een dorpshuis belangrijk vindt voor onze dorpen, of uitbreiding van 
de bestaande locaties noodzakelijk is, wat u mist in de dorpen aan 
voorzieningen/mogelijkheden en welke ideeën u zelf heeft.

Deze behoeftepeiling is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek dat 
wordt uitgevoerd door het bestuur van MFC voor een dorpshuis Nieuw 
Scheemda/ ’t Waar. Bestuur Dorpsbelangen behartigt de belangen van 
de dorpen en heeft daarmee de rol van ‘opdrachtgever’.
In dit rapport vindt u de bevindingen en alle opmerkingen die gemaakt 
zijn. Ook zijn er opmerkingen toegevoegd die we hoorden toen we huis-
aan-huis de enquête ophaalden. Het is fijn om te zien dat 93 mensen 
de moeite hebben genomen de vragenlijst in te vullen en dat er zoveel 
nieuwe ideeën bruisen in de dorpen.
We willen de wandelpadencommissie bestaande uit Sandra van der 
Zwan, Greetje Schipma, Maria Ellens, Jacqueline van Reijmersdaal en 
Hilda Smit speciaal bedanken voor het helpen ophalen van de enquêtes. 
De respons is hierdoor zeker groter geworden.

Marjan Jutting
Aletta Buiskool

Voor de meer informatie over de resultaten van de enquête dorpshuis: zie website 
NieuwSwaar. Hier kunt u ook het hele rapport lezen.
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Datum: september 2014 

Aletta Buiskool 

Marjan Jutting 

  

Een paar weken geleden heeft u ze weer aan de 
deur gehad: de collectanten voor de collecte KWF 
kankerbestrijding. Er was een hoge opbrengst.

Tezamen brachten Nieuw Scheemda en ’t Waar meer dan 
€ 400 euro in het laatje!

Alle gulle gevers:

BEDANKT!!!
© Marjan Jutting
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Uitnodiging vrijwilligersfeest!
De gemeente Oldambt wil alle vrijwilligers die binnen de gemeente Oldambt actief zijn bedanken voor hun inzet! Daarom 
organiseert het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Het Oude Ambt in samenwerking met  de gemeente Oldambt een gezellige 
feestavond met muziek, een hapje en een drankje. Tijdens deze avond wordt ook de vrijwilligersorganisatieprijs uitgereikt 
gesponseerd door de Rabobank en wordt de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. 

Wanneer, waar en hoe laat:
Datum  : woensdag 26 november 2014
Tijd  : 19.30 uur tot 23:00 uur
Locatie  : Sporthal aan de Mr. D.U. Stikkerlaan 6 in Winschoten

De Vrijwilligersorganisatie prijs!
De vele vrijwilligers die dagelijks in de weer zijn in de gemeente Oldambt, verdienen een groot compliment. Daarom 
kunt u zich inschrijven voor de Vrijwilligersorganisatieprijs gemeente Oldambt 2014. Deze prijs wordt georganiseerd 
door de gemeente Oldambt,  Rabobank en Het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Het is een stimuleringsprijs voor 
vrijwilligerswerk en een waarderingsprijs voor het vele en onmisbare werk dat door vrijwilligers gedaan wordt. 

De Vrijwilligersorganisatieprijs wordt  uitgereikt aan een opvallend of inspirerend vrijwilligersproject en/of 
-organisatie in de gemeente Oldambt en bestaat uit een fraaie standaard en een geldbedrag van € 250.00 die per sector 
worden uitgereikt:
a. sector zorg en welzijn
b. sector maatschappij, cultuur en natuur
c. sector sport
Deze prijs wordt beoordeeld door een onafhankelijke jury.  

Hoe meld ik mij aan voor de Vrijwilligersorganisatieprijs 2014?
Verenigingen en Stichtingen kunnen zich voor 1 november 2014 aanmelden voor de 
Vrijwilligersprijs met motivatie bij Johanna Roelfsema, JRoelfsema@hetoudeambt.nl  

Vrijwilliger van het jaar
U kunt een persoon voordragen om vrijwilliger van het jaar te worden. U kunt een vrijwilliger nomineren door een 
motivatie te schrijven waarom juist deze vrijwilliger de titel “vrijwilliger van het jaar” verdiend. Deze motivatie kunt u 
sturen naar JRoelfsema@hetoudeambt.nl
Ook deze prijs wordt beoordeeld door een onafhankelijke jury.  

Hoe kunt u zich opgeven voor het vrijwilligersfeest?
Wij vragen u om de vrijwilligers binnen uw stichting, organisatie of vereniging te attenderen op deze feestavond. Uw 
organisatie verzamelt de aanmeldingen en het aantal aanmeldingen mailt u voor woensdag 19 november 2014 naar 
JRoelfsema@hetoudeambt.nl. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact opnemen met  Het Steunpunt Vrijwilligerswerk,  
JRoelfsema@hetoudeambt.nl.

Graag tot woensdag 26 november 2014!!
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Aanvragen activiteitenbudget
Aanvraagformulier activiteitenbudget 2015 

Aanvrager: 
Organisator/commissie/comité/groep 

 
 

Contactgegevens organisatoren:  
Naam: 
Functie: 
Tel.nr.: 
E-mailadres: 

 

Naam: 
Functie: 
Tel.nr.: 
E-mailadres: 

 

Naam: 
Functie: 
Tel.nr.: 
E-mailadres: 
Eventueel aanvullen met overige 
organisatoren. 

 

Activiteit: 
 

 
 

Datum/data van de activiteit: 
 

 
 

Doelstelling: 
Bv. Sportevenement, cultureel 
evenement, bijeenkomst 

 
 

Aan te vragen bedrag: 
 
 

€ 

Zelfwerkzaamheid: 
Toelichten waar deze uit bestaat. 
 
 

 

Eigen bijdrage deelnemers: 
Bijv. sponsoring, verloting, verkoop 
kaartjes, deelnemersbijdrage, 
verkoop aan huis etc. 

 

Begroting:  
Overzicht verwachte inkomsten en 
uitgaven bijvoegen 
 

 

Plaats en datum aanvraag: 
 
 
 
 

Handtekening (bij digitale aanvraag naam vermelden): 
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Aanvragen activiteitenbudget
Aanvraag inleveren bij: 

Mirjam Eelssema, Boneschans 3 te Nieuw Scheemda of per mail sturen naar: m.eelssema@planet.nl 

 

Criteria: 

1. de activiteit dient de leefbaarheid en daarmee de sociale cohesie van de inwoners 
van Nieuw Scheemda en/of ’t Waar te vergroten; 

2. uit de aanvraag blijkt dat de betrokkenheid van de burgers en daarmee de 
burgerparticipatie wordt verbeterd; 

3. activiteiten van een buurt, dorp of wijk in het kader van ontmoeting dienen 
aantoonbaar uitgevoerd te worden met zelfwerkzaamheid en uit cofinanciering en 
betaling van een eigen bijdrage van de deelnemers; 

4. de activiteit dient uitvoeringsgereed te zijn en te worden uitgevoerd in het jaar 
waarvoor wordt aangevraagd; 

5. er dient een leiding te zijn aangewezen voor de organisatie van de activiteit; 
6. er dient voor de activiteit een begroting te worden opgesteld. Deze wordt 

aangeleverd bij de aanvraag; 
7. achteraf wordt uiterlijk 6 weken na afloop van de activiteit een financieel overzicht 

overlegd inclusief betalingsbewijzen (verantwoording inkomsten en uitgaven); 
8. bedragen worden per bank overgemaakt. Kosten waarvoor geen betalingsbewijzen 

worden overlegd kunnen niet in rekening worden gebracht. 

Toekenning: 

- De aanvraag dient via het aanvraagformulier te worden ingediend; 
- De aanvraag wordt getoetst aan de bijgevoegde criteria; 
- De aanvraag dient uiterlijk 31 december 2014 door de penningmeester te zijn ontvangen; 
- Aanvragen die voldoen aan de criteria worden opgenomen in de begroting van 

dorpsbelangen; 
- De aanvraag wordt, als onderdeel van de begroting van dorpsbelangen, behandeld in de 1e 

bestuursvergadering van dorpsbelangen van het nieuwe jaar; 
- Toekenning geschiedt op basis van verdeling van het totale beschikbare subsidiebudget; 
- Aanvragers ontvangen uiterlijk 14 dagen na het bestuursbesluit bericht over de toekenning; 
- Aanvragen tijdens het lopende jaar dienen uiterlijk 6 weken voor aanvang van de activiteit te 

worden gedaan; 
- Aanvragen tijdens het lopende jaar kunnen uitsluitend worden toegekend indien daarvoor 

budget beschikbaar is dan wel dat het bestuur besluit budget beschikbaar te stellen. 
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Wedstrijd
Hieronder de beide winnaressen van de 
tekenwedstijd. Nora Seitner en Rinske 
Boere. Allebei van harte gefeliciteerd en 
veel plezier met jullie prijzen!!


