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Enthousiaste nieuwe eigenaren op de Leeuwenborg
Sinds eind oktober wonen Jakob Keizer en Astrid 
Pouw met hun drie kinderen Iris, Rik en Hellen op de 
Leeuwenborg.

Hoe
Na jaren in Gelderland te hebben gewoond, was het tijd 
voor een nieuwe horizon en nieuwe carrières. Op een 
dag kwam Jakob De Leeuwenborg tegen op Marktplaats. 
Astrid was er aanvankelijk niet echt voor te vinden. Na een 
bezoekje bij de ouders van Jakob op Ekamp reden ze toch 
even langs ’t Waar. Een paar bezichtigingen later waren 
ook bij Astrid alle mitsen en maren verdwenen en werd 
de boerderij gekocht van Boudewijn en Monique, de baan 
opgezegd en trok het gezin hierheen. Hoe snel het kan gaan…

Het bedrijf wordt qua verhuur van chalets, caravans en het speelparadijs voor de jonge jeugd voorlopig op dezelfde 
manier voortgezet. Op andere gebieden worden al driftig plannen gemaakt en uitgevoerd.
lees verder op pagina 3

Allereerst wenst de redactie iedereen natuurlijk een 
heel goed en gezond 2015 toe. 
 
In deze krant  is ruim aandacht voor alle activiteiten die 
de komende maanden gaan plaatsvinden in onze dorpen. 
Hierna volgt een greep uit het aanbod. 15 februari komt 
Henk Boogaard, Mischa van Huijstee en saxofoonkwartet 
Six2four in ons kerkje. Zie elders in de krant. De laatste 
tijd lopen de bezoekersaantallen wat terug. Wat zou het 
leuk zijn als de kerk weer eens tot de nok toe vol zou 
zitten! 8 maart vieren we Internationale vrouwendag in 
het kerkje en bij galerie Waarkunst en als laatste… 

De vereniging Dorpsbelangen nodigt iedereen uit voor 
een nieuwjaarsborrel op vrijdag 23 januari om 20.00 uur 
in de voetbalkantine. Leuk als we elkaar daar allemaal 
treffen!

De redactie

Ook op deze mooie oud en nieuw zijn volgens goed gebruik menige spullen creatief van plek verhuisd. 
Het blijft een frisse aanblik!  

VAN DE REDACTIE

BLOEMETJES BUITEN MET OUD EN NIEUW

Patrick Seitner

Veul haail en zegen veur 2015
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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. 

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 februari 2015 | 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, 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 >

Al jaren wordt er kerst gevierd in ons prachtige 
kerkje op Eerste kerstdag, zo ook dit jaar weer. Het 
was nog even spannend of er veel mensen zouden 
komen. Langzaam druppelde de kerk vol en toen 
we om half vijf begonnen, waren er zo’n 75 mensen. 
De kerk was sfeervol met brandende kaarsen en 
een prachtig versierde kerstboom. 

Na afloop was er veel lof en dat was fijn om te 
horen. Ook de collecte was goed. Na aftrek van de 
onkosten is er € 200,- overgemaakt op de rekening 
van Stichting Zanskarscholen. We willen in ieder 
geval iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet 
dit jaar.

We gaan door met het organiseren van het 
kerstfeest in de kerk van Nieuw Scheemda. Toch 
zouden we graag wat nieuwe mensen erbij willen 
hebben om het te organiseren. We doen de viering 
al een aantal jaren op dezelfde manier. Is het leuk 
om het eens op een andere manier te vieren? Ook 
nieuwe ideeën zijn heel welkom.

Ideeën doorgeven en opgave om mee te helpen kan bij:

Dirkje Haan, Hamrikkerweg 60 Nieuw Scheemda 
of per e-mail: dirkjehaan@hotmail.com

Geert en Dirkje Haan

KERSTVIERING IN DE KERK 
WEDEROM ZEER GESLAAGD
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-vervolg “nieuwe eigenaren op de Leeuwenborg

Fijn als ook oudere kinderen hier niet 
om Wifi vragen
Jakob en Astrid willen voor de oudere jeugd en volwassenen 
activiteiten gaan ontwikkelen. Binnen is er een biljart, een voetbalspel 
en kan iedereen leuke gezelschapsspelletjes doen. Voor wie nu denkt: 
de jeugd wil dat niet meer… Bij een onlangs gehouden feest werd er 
ook door de oudere kinderen niet getaald naar hun mobieltje.

In het voorjaar en in de zomer is buiten zijn veel leuker. Er ligt 
een midgetgolfbaan, die volgens dochter Hellen nodig aan een 
schoonmaak- en opknapbeurt toe is. Dat gaat voordat de lente begint 
dan ook zeker gebeuren. Verder komt er een aanlegsteiger voor de 
pleziervaart, maar ook voor de kano’s die straks te huur zullen zijn. 
Vanuit De Leeuwenborg kunnen dan prachtige tochten per kano 
worden gemaakt al dan niet met (puzzel)speurtocht en picknick. Op 
De Leeuwenborg is straks dus voor iedereen wat te doen!

Je wilt natuurlijk lekker eten
Astrid wordt nog enthousiaster als het onderwerp ‘eten’ aan bod komt. 
Ze kookt heel graag en goed volgens de aanwezige gezinsleden en 
vrienden. Dat is niet onbelangrijk, want alle nieuwe recepten worden 
eerst op haar gezin, familie of vrienden uitgeprobeerd. Of het nu 
gaat om een heerlijk vegetarisch maal of een vleesgerecht, alles is 
verantwoord en lekker vers.
Ook voor een high tea, waarbij Astrid alles zelf bakt, een bijzondere 
bokkenpootjesijstaart, baklava of andere lekkernijen kunt u bij de 
Leeuwenborg nu heel goed terecht.

Elders in de krant vindt u de nieuwe advertentie.

Er waait in ieder geval een nieuwe, frisse wind door De Leeuwenborg, 
ik kwam er helemaal enthousiast vandaan!

Aletta Buiskool

Oproep voor onderhoud kerk
Al jaren zorgt dezelfde groep vrouwen en mannen belangeloos en 
met veel plezier voor het onderhoud van de kerk. Dit houdt in een 
aantal keren per jaar samen alles schoonmaken binnen en eenmaal 
per jaar is het  koper poetsen geblazen. Dat is altijd heel gezellig. 
Wij willen graag deze groep uitbreiden en vragen aan jullie, 
dorpsgenoten, om  ons in de toekomst mee te komen helpen.  
 
Wie wil ons komen versterken?
Namens de kerkcommissie en schoonmaakgroep
Dirkje Haan:  e-mail: dirkjehaan@hotmail.com  of  tel. 44 64 97
Greetje Schipma: e-mail: gj.schipma@hetnet.nl of tel. 44 62 37

Speelmoment
1 x per maand is er een speelmoment voor kinderen tot 
ongeveer 6 jaar. Samen met ouders verzamelen we ons in 
het MFC. Met mooi weer spelen we buiten en met koud 
en nat weer zijn we in de gymzaal. 

Zondag 25 januari gaan we lekker pannenkoeken bakken, 
dus vandaar dat we dan wat later dan normaal beginnen. 
Verder komen we de volgende data bij elkaar. Lijkt het je 
leuk om ook te komen? Kom gerust een keertje kijken. 
Voor drinken en fruit wordt gezorgd. De kosten zijn 1 
euro per kind.

25 januari    11:30 uur -14:00 uur  
22 februari  10:00 uur -12:30 uur
29 maart      10:00 uur-12:30 uur
26 april        10:00 uur -12:30 uur

Heb je nog vragen? Mail: natasja791@hotmail.com of 
0626308926
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In de vorige NieuwSwaar hebben 
we gemeld dat de optie van verbouw 
basisschool als Dorpshuis kon worden 
geschrapt omdat de gemeente de school 
in principe  had verkocht. Dit zonder 
overleg met Dorpsbelangen, hetgeen 
volgens het afgesloten convenant wel 
had gemoeten.

Wel kregen we mogelijkheid de school 
te kopen als de huidige koop toch geen 
doorgang zou kunnen vinden. Aangezien 
we dan de huidige verkoopprijs dienden 
te betalen en geen symbolische prijs, is dit 
geen haalbare optie.

Hier bleef het echter niet bij alleen het 
schrappen van de school, het schraplijstje 
werd de afgelopen tijd uitgebreider.
Zo bleek dat de plannen voor aan- en 
verbouw voetbalkantine ook geen 

doorgaan konden vinden. De grens van 
het verkochte schoolplein is dusdanig dat 
er bij uitvoering van het bouwplan voor 
de kantine er te weinig ruimte overblijft 
voor de toegang naar het MFC. Ook een 
probleem dat voorkomen had kunnen 
worden als de gemeente het convenant had 
nageleefd.

Dus optie ver- en aanbouw kantine kon 
ook van het lijstje worden afgevoerd.
Verder besloot het bestuur van de 
voetbalvereniging om terug te komen 
op hun toezegging om de kantine in te 
brengen en gaan ze de kantine op de 
huidige voet voortzetten.

Bleef alleen nog aanbouw MFC als optie 
over. Om echter naast voetbalkantine 
en Overal en Nergens (voormalig ’t 
Schoevertje) nog een derde ruimte op 

te zetten als algemeen 
ontmoetingspunt 
en onderdak voor 
verenigingen heeft geen 
nut.

Alles overziend, bleef er 
na het schrappen niets 
meer over en kan het 
project Dorpshuis in de 
prullenbak. Jammer dat de 
inzet van de vrijwilligers 
en de kosten die zijn 
gemaakt geen resultaat 
hebben opgeleverd.

Harm Eerkens

De Landelijke Opschoondag van 2015 staat 
gepland op zaterdag 28 maart 2015.

Word supporter van Nederland Schoon, zet 
de datum in je agenda en doe mee!

Via deze weg willen wij alle inwoners van Nieuw-Scheemda en 
‘t Waar  het beste voor 2015 wensen. 
Graag nodigen wij jullie uit voor een drankje en een praatje 
op vrijdag 23 januari om 20 uur in de voetbalkantine. Deze 
inloopavond is bedoeld om naderkennis te maken met 
bestuursleden van Dorpsbelangen, maar vooral ook om met 
mensen die actief zijn of willen worden binnen onze dorpen 
te spreken over hoe het gaat, of er ondersteuning nodig is of 
misschien mee te denken over (nieuwe) initiatieven.

Ook als je belangstelling hebt om je binnen het bestuur van 
dorpsbelangen in te zetten voor de leefbaarheid van onze 
dorpen, kun je hier terecht voor bijvoorbeeld meer informatie.

Op een fijn, leefbaar 2015! Dorpsbelangen | Natasja Dijkshoorn

In verband met het aftreden van 
onze huidige penningmeester in het 
nieuwe seizoen zoekt het bestuur 
van Dorpsbelangen iemand die met 
ingang van maart 2015 deze functie 
kan overnemen. 

Zet je je graag in voor onze dorpen 
en heb je financiële vaardigheden, 
meld je dan aan bij de secretaris. 
Meer informatie over de functie en de 
taken zijn daar ook te krijgen.

Mailadres: secretaris@nieuw-
scheemda.nl , tel. 0598-446146, 
Marjan Jutting

DORPSHUIS Penningmeester 
gezocht!

Landelijke 
Opschoondag 2015

Inloop avond met Dorpsbelangen
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We hebben voldoende vrijwilligers bij elkaar weten te krijgen om de week door te laten gaan!!! Na goed onderling overleg is de 
kampweek gepland in de eerste week van de zomervakantie. Dat is dus van maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli. Ook het thema 
hebben we al gekozen maar dat blijft nog even geheim. In maart en april zullen mogelijke sponsoren worden benaderd en in mei zal 
een aardbeien/metworsten actie worden gehouden om ook de financiële kant rond te krijgen. Rond die tijd zal ook het kampkrantje 
worden bezorgd. 
Via de NieuwSwaar zullen wij jullie informeren over belangrijke datums en andere informatie rond om de kampweek. 
Wij hopen dat iedereen fijne feestdagen heeft gehad en goed het nieuwe jaar is begonnen.
Daarbij wensen wij iedereen de beste wensen voor 2015.

De kinderkampcommissie Nieuw Scheemda en ’t Waar.

Maandag 5 januari gaat de 2e helft van het seizoen in en begint de groep weer in de zaal van het MFC. Door de wekelijkse 
oefeningen van een uur (van 13.30 uur tot 14.30 uur) hopen wij dat de spieren in de winterperiode weer optimaal blijven werken. 
Iedereen, mannen en vrouwen van jong tot oud, die aan zijn/haar conditie wil werken, is welkom. Er wordt veel op muziek gedanst. 
Kom eens kijken of een keer meedoen!
Aanvang:13.30 uur

18 januari
Huub van ’t Hek (ja inderdaad… de broer van…) met een lezing over ‘De opera als krant, televisie en radio van zijn tijd’. Huub is 
expert als het gaat om opera’s en weet een hele leuke, humoristische lezing te geven over dit onderwerp. De lezing wordt ondersteund 
door beeld en geluid!

22 februari 
Otto Knotnerus, historicus, met een lezing, zeer waarschijnlijk, over de omgeving waarin we wonen.

Daarnaast kunt u voor de lezing gaan brunchen bij Waarkunst/De Verse Aarde.
Om 12.30 uur begint de brunch en om 14.00 uur de lezing. U kunt zelf kiezen of u beide wilt gaan doen of alleen de lezing of de 
brunch wilt bezoeken. Er moet wel gereserveerd worden. Dit kan bij: waarkunst@gmail.com
Extra informatie kunt u vinden op de site van Waarkunst: www.waarkunst.nl

Kinderkamp 2015 gaat door!

LEZINGEN IN WAARKUNST

Gymgroep op maandagmiddag in 2015 zoekt nieuwe deelnemers

 

Indoor Speelparadijs, Partyboerderij, Midgetgolf, 

Camping en Chaletpark  ”De Leeuwenborg” 
 

Openingstijden Speelparadijs:  
     Woensdag en vrijdag 12.00 – 18.00 uur  
     Zaterdag en zondag 10.00 – 18.00 uur 
     Entree:€ 4,25 per kind van 1 – 2 jaar 
      € 5,75 per kind vanaf 3 jaar  

Ouders/begeleiders: GRATIS!! 
 

 
Voor al uw feesten en partijen. (vernieuwde keuken)   
 

www.deleeuwenborg.nl  0598-446464   Pastorieweg 14, 9943 TG  Nieuw Scheemda 
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Op zondag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Wij, De Vrouwen van Nu van Nieuw Scheemda/’t Waar en 
de Culturele commissie van dezelfde dorpen nodigen u van harte uit om deze dag samen met ons te komen vieren.

THEMA
Economisch zelfstandige vrouwen

U bent er uiteraard helemaal vrij in welke onderdelen van het programma u kiest. Alleen de markt bezoeken is al 
enorm de moeite waard! U kunt daarnaast natuurlijk ook als altijd de galerie of in de prachtige (beelden)tuin bezoeken.

Het definitieve programma met de inhoud van alle workshops komt nog, maar hierna volgt een summiere beschrijving 
van de dag, zodat u snapt waarom u deze dag niet mag missen.

KERKJE NIEUW SCHEEMDA

10.15 uur Opening
10.30 uur Zanggroep Elk en Ain uit Noordbroek
11.00 uur Lezing van de Stadse boerin Angela van Rijn
11.50 uur Zanggroep Elk en Ain

GALERIE WAARKUNST

12.15 uur Lunch, kosten: € 5,- per persoon
13.30 uur Start van de markt (20 kraampjes op het gebied van creativiteit, eten, 
goede doelen, kleding, tuin, gezondheid en welness)
Opgave workshops, kosten maximaal € 7,50 per persoon. (schilderen, dansen, Tai 
chi, mindfullness, bonbons maken etc. Geef u op via info@waarkunts.nl)
14.30 uur Start van de workshops
16.30 uur Afsluiting

KOMT ALLEN  KOMT ALLEN  KOMT ALLEN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oldambt brengt aan de inwoners van Oldambt een (muzikale) 
Nieuwjaarsgroet. In elke kern van de gemeente nodigen wij  u uit in 
onze  “Nieuwjaarsronde-bus” van Pieter Dekker rondvaarten voor 
een gezellig gesprek en een (warm) drankje. 

Op zaterdag 17 januari van 12.15 – 12.45  uur zijn we bij u in de buurt 
en kunnen wij onze Nieuwjaarsgroet overbrengen en kunt u ook met 
ons in gesprek.

Locatie: Sportveld 

UITNODIGING
8 MAART

Internationale Vrouwendag

Vooraankondiging

Met muziek op pad Nieuwjaarsronde van Oldambt

Welkom in onze bus in uw woonplaats!
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt



pagina 7 januari 2015

15 FEBRUARI 2015 CONCERT EN GEDICHTEN IN 
KERKJE NIEUW SCHEEMDA

Zondag 16 november, aanvang 14.00 uur 

Reanimatie netwerk Nieuw-Scheemda/ ‘t Waar 
Oud papier
vrijwilligers
gevraagd

Liedjeszanger Henk Boogaard, dichter Mischa van Huijstee en saxofoonkwartet Six2four komen op 15 februari naar 
het kerkje in Nieuw Scheemda.
 
Liedjesmaker en zanger, Henk Boogaard uit Apeldoorn 
zingt veelal over eten en drinken, maar ook alledaagse 
zaken passeren de revue. Mischa van Huijstee was twee jaar 
stadsdichter van Assen. Hij woont in een boerderijtje in 
Smilde en is dichter, huis- en tuinman. Dichten doet hij sinds 
2009. Zijn gedichten zijn toegankelijk met een vleugje humor. 
Het programma wordt muzikaal omlijst door saxofoonkwartet 
Six2four uit Gieten, bestaande uit Hilde Steenbergen, sopraan/
alt; Harriet Waninge, alt/sopraan; Marijke van Es, tenor; Erik 
Seggers, bariton. Al met al zullen deze mensen zorgen voor 
een zeer afwisselend en leuke middag. De entree is gratis, 
een vrije gift is welkom, maar uw komst wordt in ieder geval 
enorm op prijs gesteld!

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

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

Zoals eerder geschreven, zijn 
we bezig met het opzetten van 
een reanimatienetwerk voor 
Nieuw-Scheemda en ‘t Waar. 
De AED cursus  hiervoor zal 
plaatsvinden op donderdag 5 
februari om 19:30 uur in het 
MFC. De cursus zal gegeven 
worden door  Marion Nieland.

Je kunt je hiervoor gratis opgeven via natasja791@hotmail.com. I.v.m de 
certificatie hebben we je volledige naam,  geboorte datum en woonplaats nodig.

Als je al een BHV- of AED-certificaat hebt en je wilt je inzetten voor dit netwerk, 
kun je je direct aanmelden als burgerhulpverlener op www.hartslagnu.nl 

Natasja Dijkshoorn

Mischa van Huijstee

Henk Boogaard 
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Inloopavonden in 2015
Voor wie: de breiende, hakende mensen en andere 
naaldkunstenaars uit onze dorpen en voor wie wil leren 
breien of haken!

Neem waar je mee bezig bent of waar je mee aan de slag wilt 
mee. Het is ook heel inspirerend om elkaar te leren kennen.  
Wat is er mogelijk: nieuwe technieken leren, ideeën opdoen en 
gewoon gezellig met elkaar aan de slag.

Voor wie het wil leren: materialen om te 
oefenen zijn aanwezig.

Graag wel even  bij mij 
aanmelden:  
gj.schipma@hetnet.nl of 44 62 
37(na 18u)

Waar: Hamrikkerweg 94.

Wanneer: donderdag: 22 
jan, 19 febr, 19 mrt en 16april 
vanaf 19.30 uur. Koffie en thee 
staat klaar.

Greetje Schipma

Tijdens de winterstop kunnen we mooi even terug 
kijken op de 1ste seizoenshelft van het 2de.
En die resultaten vallen niet tegen !!

Na een enigszins stroeve start zijn de mannen helemaal op 
stoom gekomen.

Helaas ben ik zelf niet van de partij vanwege wat 
mankementen en kan ik jullie dus geen ‘levendige’ 
verslagen van de wedstrijden doen, maar 2 nov. werd 
thuis MOVV 3 met maar liefst 7-0 verslagen, 9 nov. uit 
tegen Heiligerlee 5 met 5-8 gewonnen, 30 nov. uit tegen 
Alteveer 3 nipt met 0-1 gewonnen, 7 dec. thuis Drieborg 
3 met 5-0 verpletterd en 14 dec. uit tegen ASVB 4 met 
4-4 gelijk gespeeld, waardoor we voorlopig 3de op de 
ranglijst staan met 10 gespeeld en 20 punten.  Grote klasse 

mannen !

Veel minder te spreken ben ik over het 
feit dat het bestuur van onze club op de 
ledenvergadering te kennen gaf zich terug 
te trekken uit het overleg voor een nieuw 
‘dorpshuis’ . Na anderhalf jaar vergaderen en 
plannen maken waren ze tot de conclusie 
gekomen dat de kantine toch maar voor de 
club behouden moest blijven, waardoor onze 
gemeenschap voorlopig van een ‘centraal 
ontmoetingspunt’ verstoken zal blijven .

Een gemiste kans ,daar ben ik van overtuigd.

Bert Bijlsma

OLDAMBTSTER BOYS 2


