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In heel Nederland regende het zaterdagochtend 28 maart. Héél Nederland? Nee, in een klein stukje Oost-
Groningen scheen de hele ochtend de 
zon! Precies van negen uur ‘s ochtends tot 
één uur  ‘s middags kon het 11 man/vrouw 
sterke team met de zon in ‘t gezicht aan de 
slag! Ook Staatsbosbeheer deed mee en de 
materialen waren weer beschikbaar gesteld 
door de gemeente Oldambt. Er is weer 
van alles opgehaald. Toppers zijn wederom 
de bierblikjes en halfvergane stukken 
landbouwplastic. En wie mist er nog een 
linker basketbalschoen? 

Toch valt het op dat er elk jaar net iets 
minder troep ligt. Er ligt bijvoorbeeld lang 
niet meer zoveel grof vuil in het bosje aan 
de Kerkwijk als een paar jaar geleden. 
Na afloop was het goed toeven in het MFC onder het genot van broodjes en heerlijke huisgemaakte soep van onze 
hostesses Antje en Hilda! Dus als je kunt: doe volgend jaar ook mee. Samen werken aan een schoner en dus mooier 
dorp, dat is gezellig en nuttig! Sandra van der Zwan

 
Het mooie weer komt er weer aan en wat is er dan fijner 
om in het zonnetje NieuwSwaar te lezen! In deze editie 
is er onder meer aandacht voor het Molenweekend, het 
jaarverslag van Dorpsbelangen, de B.J. Hegen Bluesband 
en de opening van de tentoonstelling ‘Veurnoam’ in 
ons kerkje. Zo ziet u maar: er is genoeg te doen in 
onze dorpen. Verder zijn er voorzichtige plannen om 
in september weer een KIEK te organiseren. Er wordt 
gedacht aan een fototentoonstelling met oude foto’s van 
de dorpen met daarbij muzikale ondersteuning. Hierover 
hoort u in de NieuwSwaar van juli hopelijk meer.
De redactie

... overjarige kerstbomen, tuinafval, snoeihout, 
turfmolm en dergelijke echt niet in de natuur 
thuishoren! Het staat niet alleen lelijk, het verstoord
het plaatselijke ecosysteem ook! Niet doen dus. De 
gemeente biedt voldoende oplossingen aan om van 
groenafval af te komen.

Sandra van der Zwan

VAN DE REDACTIE Wist u dat..?

SUCCESVOLLE OPRUIMDAG 

KOM IN DE MOLEN
De Dellen is zowel zaterdag als zondag om 13.00 uur geopend. Ook zijn er extra activiteiten van  
www.pd6mill.com. De Westerse molen aan het buiten Nieuwediep is zondag 10 mei vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur 
geopend. De vorderingen aan de voormalige spoordijk en het aan te leggen fietspad kan iedereen hier meemaken. 
Kijk verder op: www.molens.nl

Zaterdag 9 mei en zondag 10 mei openen de molens de deuren.
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Vanaf woensdag 6 mei hebben we weer mooie geraniums en perkplanten 

op voorraad,een bloemrijk cadeau voor moederdag.

Bij ons verkrijgbaar allerlei soorten meststoffen waaronder:

NPK – Kalkammon (Stikstof) – Super – Koemestkorrels – Gekorrelde kalk.

Last van onkruid? Onkruidkiller 800 ml voor € 20,50

Nieuw in ons assortiment:

Advantix: anti vlooienmiddel voor de kat 

Advantage: anti vlooienmiddel voor de hond 

Ook voor hengelsportartikelen en maden kunt u bij ons terecht.

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

€ 350,-

Kopij aanleveren: voor 15 juni 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,  
  Patricia Eerkens 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 >

De data van het speelmoment voor de jonge kinderen 
in ons MFC zijn als volgt.

26 april | 31 mei | 28 juni | 26 juli | 30 aug

Het begint om 10.00 uur en eindigt om 12.30 uur.

DATA SPEELMOMENT

Bericht van het reumafonds
De opbrengst van de collecte van het reumafonds in de 
dorpen Nieuw Scheemda/’t Waar was  € 269,13.  
Dat is een geweldige opbrengst.
Alle gevers, bedankt voor jullie gulle gaven en alle 
collectanten bedankt voor jullie inzet.

Namens het reumafonds,
Dirkje Haan
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B.J. HEGEN BLUES BAND

STOWAWAY

Het komend jaar is er het één en ander gewijzigd in de 
programmering. De concerten worden gegeven op de 
vrijdagavond en de entree zal € 7,50 bedragen. 

Kaarten kunt u bestellen bij:

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

Vrijdagavond 22 mei staat het kerkje in Nieuw 
Scheemda in het teken van oorspronkelijke en 
traditionele bluesmuziek. In de nieuwe concertreeks 
bijt De B.J. Hegen Blues Band het spits af.

De B.J. Hegen Blues Band is opgericht in de beginjaren 
’80 en bestaat uit Bé Hegen, Jan Warntjes, Frans Többen 
en Henk van der Veen.
De band is één van de weinige bands die het nog 
steeds aandurft om in tijden van bluesrock en 
bluesverbasteringen, bluesmuziek te maken zoals deze 
oorspronkelijk en volgens traditie is bedoeld.
Bé Hegen (zang, gitaar, bluesharp) is een uitstekend 
gedocumenteerd kenner van de blues en dan vooral van 
de Chigagoblues, waaraan hij op het podium zijn eigen 
interpretatie geeft. 
Jan Warntjes (piano) is nog altijd een graag geziene gast 
op Bluesfestivals en in Jazzcafés. Frans Többen, bas, 
speelde in verschillende bands en is naast bassist van de 
B.J  Hegen Blues Band ook bassist van The Stokers. 
Henk van der Veen (drums) speelt zonder veel apparatuur 
en randverschijnselen. Hij voelt de drive die de band glans 
geeft, eenvoudig met krachtig drumwerk.

VRIJDAGAVOND 13 NOVEMBER 
AANVANG 20.00 UUR IN HET KERKJE 
VAN NIEUW SCHEEMDA

Entree: € 7,50

KOMT ALLEN!

CONCERTEN KERKJE NIEUW SCHEEMDA
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Het seizoen is inmiddels weer in volle gang
In het jaar 2015 is het op sportief gebied 
niet geweldig in Nieuw Scheemda. Zowel 
het eerste als het tweede elftal hebben al 
een aantal verliespartijen moeten incasseren. 
Desondanks wordt er de laatste weken 
aardig gebald. Ook een aantal blessures 
van een 4-tal bepalende spelers doet de 
Oldambtster Boys geen goed. Zoals al bij 
menigeen bekend was, is het eerste elftal 
niet komen opdagen bij een uitwedstrijd 
tegen Wedde. Reden hiervoor is de indeling 
op zaterdagmiddag. Er waren onvoldoende 
spelers door werkzaamheden. Daarom zijn 
we immers een zondagvereniging. Wedde 
wou niet op een andere dag spelen en 
ook niet later. Uiteindelijk hebben we dit 
spijtig genoeg moeten bekopen met een 
puntenstraf en boete. Voor volgend seizoen 
lijken de vooruitzichten gunstig, er zijn een 
aantal spelers die aangegeven hebben bij 
de Oldambtster Boys te komen voetballen. 
Hopelijk kunnen we ook een keeper aan het 
eerste elftal toevoegen. 

Wie er volgend jaar trainer/leider etc. zijn 
binnen de club is bij het typen van dit stuk 
nog niet bekend. Hierover worden nog 
gesprekken gevoerd. Met het clubhuis zijn 
we wel bezig, er zit inmiddels een nieuw 
systeemplafond in, ook aan de aankleding 
is/wordt gewerkt. Hopelijk kunnen we nu 
verder met een aantal projecten die al in 
de planning zitten. Zolang de gezichten 
dezelfde kant op blijven staan wordt het 
vast en zeker nog een geslaagd seizoen 
voor de vereniging. We moeten het toch 
samen blijven doen, zodat we ook komende 
seizoenen weer een bindende factor in ons 
mooie tweelingdorp kunnen zijn.

Namens het bestuur.

V.V. Oldambtster Boys
Programma en uitslagen

Standen

1ste Elftal     2de Elftal   

1-3 Boys 1 – Gieterveen 1  (0-6)  Boys 2 (vrij)
8-3 Westerwolde 1 – Boys 1  (10-2) Boys 2 – Bareveld 2  (3-1)
15-3 Boys 1 vrij   Boys 2 – Bellingwolde 3  (3-2)
22-3 Boys 1 – Bareveld 1 (0-6)  MOVV 2 – Boys 2 (2-1)
29-3 Wedde 1 – Boys 1  (afgelast)  Boys 2 – Heiligerlee 5 (10.00uur)
4-4 Wedde 1 – Boys 1  (afgelast)  Bellingwolde 4 – Boys 2 (10.00uur)
6-4 Boys 1 – Thos 1  (1-2)  Boys 2 (vrij)
12-4 Boys 1 – Sellingen 1  (2-8)  Boys 2 (vrij)
16-4 Boys 1 – BNC 1  (0-1)  Boys 2 (vrij)
19-4 Boys 1 – PJC 1  (0-2)  Boys 2 – Alteveer 3  (1-2)
26-4 Veelerveen 1 – Boys 1 (14.30uur) Boys 2 – Nieuweschans 1  (10.00uur)
29-4 Wedde 1 – Boys 1 (14.30uur)  Boys 2 (vrij)
3-5 Boys 1 – Roswinkel 1  (14.00uur) Wildervank 4 – Boys 2  (10.00uur)
10-5 BNC 1 – Boys 1  (14.30uur)  Boys 2 – Heiligerlee 5 (10.00uur)
17-5 Einde competitie   Boys 2 – Nieuweschans 1  (10.00uur)
24-5     Pekelder boys 3 – Boys 2 (10.00uur)
31-5     Bellingwolde 4 – Boys 2  (10.00uur)  
      Einde competitie

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
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Old. Boys 2 – Bareveld.
Na een zeer lange winterstop gingen we 8 maart weer het veld op tegen Bareveld.
Een nieuwe tegenstander die bij ons in de competitie was geplaatst omdat men eerst in een te zware poule was ingedeeld. 
Bareveld had in het begin iets meer veldoverwicht, maar wij hadden wel de betere kansen. Desondanks kwam Bareveld op 
voorsprong. Lars kreeg een mooie kans maar schoot op de keeper, later gaf hij een mooie bal vanuit het middenveld waaruit Frits 
wist te scoren.

Met 1-1 gingen we de rust in. Ook na rust kregen we de betere kansen en Falco wist hiervan 1 te verzilveren; 2-1 dus. 
Halverwege de tweede helft viel er bij Bareveld een speler uit en moesten ze met 10 man verder maar dit had niet veel effect op 
de wedstrijd. Wel lukte het Stuif, net in het veld gekomen, om voor 3-1 te zorgen. Bareveld had enkele spelers die voor irritatie 
zorgden en na een akkefietje besloot scheids Harrie Klein de wedstrijd een vijftal minuten voor het officiële einde af te blazen.
Old. Boys 2 – Bellingwolde
Gezien de stand zou dit geen makkie worden. Zij stonden tweede met 2 punten voorsprong en met 2 wedstrijden minder 
gespeeld. Toch ging de wedstrijd gelijk op en wist Frits ons op voorsprong te brengen. Misschien dat dit aan hun kant voor enige 
irritatie zorgde want zo kreeg een Bellingwolder een gele kaart voor natrappen. De overtredingen zorgden  ervoor dat Henk 
Hoek eigenmachtig krachtig reageerde en terecht van het veld werd gestuurd. Dus verder met 10 man. 
We werden echter niet de mindere, zo knalde Johan de bal op de lat. Maar we gingen wel met 1-1 de rust in. Na rust bleven de 
partijen in evenwicht met Bellingwolde het iets betere spel maar wij sneller en met gevaarlijke uitvallen.
Wij kwamen weer op voorsprong door Thijs en later maakte Bellingwolde weer gelijk.
Echter in de laatste minuut kregen we, terecht, een penalty die goed werd benut door Falco.
Eindstand 3-2. Verdiend zeker gezien de 10 man waarmee dit werd bereikt.
Harm Eerkens.

Zondag 22 maart stond de uitwedstrijd 
tegen MOVV 3 op het programma, 
waarvan we de 1ste wedstrijd gemakkelijk 
gewonnen hadden. Met precies 11 man 
vertrokken we uit Nw. Scheemda, omdat 
een aantal spelers ziek/zwak en misselijk 
waren en daarom niet op kwamen 
dagen(werd mij verteld). Dit deed ons in de 
2de helft de das om, aangezien we dus geen 
wissels hadden.
De wedstrijd begon nog goed voor de 
Boys, want na 5 min. scoorde Frits met een 
strakke schuiver.
Daarna hadden we nog de betere kansen, 
maar wisten deze niet te verzilveren.
Na de pauze zag het wedstrijdbeeld er 
totaal anders uit en was het alleen MOVV 
dat nog in de aanval was. Lang konden 
we nog stand houden, maar halverwege 
maakten ze uit een scrimmage gelijk en 
niet veel later scoorden ze ook de 2-1 . 
Hoewel de Boys het nog wel probeerden, 
werden ze toch niet meer echt gevaarlijk en 
trok MOVV verdiend aan het langste eind.
Jammer dat we niet met 14 of 15 man 
waren, want dan had er beslist meer in 
gezeten.
                                                                                                                              
Bert Bijlsma .

OLDAMBTSTER BOYS 2

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL

WIST U DAT???
- Marcin Dzikowski weer terug is op niveau na zijn beenbreuk.
- Het eerste elftal een flink aantal blessures heeft.
- Er met de paasdagen gekookte eieren geserveerd werden in de rust.
- Deze zijn aangeboden door de fam. Huisman, en dus vers van de pers waren.
- Er een nieuw (verlaagd) plafond in de kantine zit.
- Westerwolde de boys aan laat treden op kunstgras, met een temperatuur van 22 graden.
- De Boys hier dan ook voor het tweede jaar op rij met dubbele cijfers onderuit gingen.
- Het sportpark er weer keurig bijligt na de schoonmaakdag.
- Er ook nieuwe doelnetten hangen,  deze vaak gebold staan.
- Hemmo Kuipers en zijn zoon twee mollen hebben gevangen op het hoofdveld.
- De hapjes uitverkocht waren in de kantine.
- Antjo welp de eerste prijs van de verloting aan de verkeerde lot-kleur heeft uitgekeerd.
- Emil Heeres aankomend seizoen voor de Boys uit zal komen.
- Er nu ook metworsten te koop zijn in de kantine.
- Roy Katt het lijnen trekken tijdelijk heeft overgenomen van Geert Jager.
- Geert niet voetbalt maar toch geblesseerd is.
- Johan Swickert de laatste weken met het eerste elftal speelt.
- Roy ook ziek was en de scheids niet wou voetballen omdat er geen lijnen op het veld stonden.
- Sander Dallinga de reddende engel was door tijdens de warming up lijnen te trekken.
- AJ. Mensinga tegenwoordig ook het veld rolt.
- Er in 2015 nog niet veel punten zijn behaald door onze teams.
- Aan het einde van het seizoen weer de jaarlijkse BBQ is.
- De boys ook weer mee doen met het aloude leegwatertoernooi.
- Het weer ouderwets gezellig was met een thuiswedstrijd voor zowel het eerste als tweede elftal.
- Er nog mag worden gehoopt op een aantal punten voor het  eerste elftal.
- En voor een topklassering van het tweede elftal.
- Er sowieso nog een aantal spannende maar vooral leuke weken volgen.



Bekijk onze nieuwe website: www.inventieftwaar.nl

 Molenlaan 1 | 9942 PG ‘t Waar | Tel: 0598 – 44 62 86
Mob: 06 – 508 401 93 | e-mail: inventieftwaar@online.nl

WIJ BORDUREN BADGES, BEDRIJFSKLEDING, HANDDOEKEN EN NOG VEEL MEER!
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Heeft u last van de gaswinning door 
scheuren in uw huis of maakt u zich 
zorgen om de waardevermindering van uw 
woning en de toekomstige leefbaarheid in 
uw dorp? 

Sluit u zich dan ook aan bij Waakzaam 
Woldendorp, deze vereniging zet zich in 
voor de belangen van de inwoners van 
Woldendorp, Termunten, Termunterzijl, 
Borgsweer, 
Wagenborgen, 
Nieuwolda en 
sinds kort ook voor 
Nieuw Scheemda 
en ’t Waar. De 
vereniging is opgericht door een aantal 
bezorgde Woldendorpers die merkten dat 
ze individueel niet veel verder kwamen 
met hun door de gaswinning veroorzaakte 
schades en besloten hun krachten te 

bundelen. Al gauw ontdekten we dat onze 
dorpen evenals ’t Waar en Nieuw Scheemda 
buiten de zogenaamde schadecontouren van 
de NAM liggen en dat erkenning daarom 
lastig en stroef verloopt. Reden voor ons om 
de erkende schades te verzamelen en naast 
elkaar te leggen. Daarmee kunnen we aan 
de ene kant aantonen dat er wel degelijk 
vele tientallen erkende aardbevingsschades 
in onze dorpen zijn en anderzijds zoeken 

we naar verbanden. Zo inventariseren 
we bijvoorbeeld aan welke bevingen de 
schades gerelateerd zijn. Hiermee helpen 
we in ieder geval al de mensen die tot nu 
toe te horen kregen: ‘U woont buiten het 

aardbevingsgebied, dus 
uw schade heeft niks met 
aardbevingen te maken.’ 
Dat aardbevingen en 

ander ongemak zich niets aantrekt van 
contourlijnen en gemeentegrenzen 
staat wat ons betreft buiten kijf. 
Neem bijvoorbeeld onze leden uit 
Nieuwolda die ondanks hun erkende 
schades, geen beroep kunnen doen op 
de waardevermeerderingsregeling van 
4.000 euro. Reden voor ons om naast 
de bestrijding van de contourlijnen ook 
tegen dit soort onrecht in het geweer 

te komen. Plus het feit 
dat we graag erkenning 
en compensatie voor onze 
dorpen willen van álle 
gaswinningsschade, dus niet 
alleen voor bevingsschade, 

maar ook voor bijvoorbeeld imagoschade, 
bodemdaling en wateroverlast 
veroorzaakt door de gaswinning. Steunt 
u onze vereniging, meldt u zich dan aan 
als lid. U kunt dat doen via onze website: 
www.waakzaamwoldendorp.nl of u kunt 
telefonisch contact opnemen met onze 
voorzitter Pieter Stapel: 0596 601 110

Oud ijzer kunt u nog steeds inleveren, maar wel graag op 
de kar. Wat niet ingeleverd kan worden, zijn diepvriezers en 
koelkasten. Deze kunt u gratis inleveren bij het brengstation in 
Winschoten.
In 2014 is er door Jan Bos en Koos Kranenborg voor € 2500,- 
aan ijzer en metalen verzameld voor de kerk in Scheemda. 
Een belangrijke hoeveelheid hiervan is ingezameld in onze 
dorpen. Grote hoeveelheden of zware voorwerpen kunnen we 
in overleg bij u ophalen. Belt u wel even voor een afspraak op 
nummer 44 64 97?

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Geert en Dirkje

Waakzaam Woldendorp ook voor 
Nieuw Scheemda en ’t Waar

OUD IJZER KWIJT?
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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 

De gemeenteraad heeft op 16 maart 2015 de startnotitie “Rol 
van de overheid en takendiscussie” vastgesteld. De gemeente 
spreekt de komende maanden over de rol van de gemeente 
Oldambt in de samenleving en voert een takendiscussie. We 
willen daarbij graag uw mening, ideeën en suggesties horen. 
Deze discussie voeren we om te komen tot het Oldambt 
van de toekomst. Het Oldambt van de toekomst gaat over u. 
Daarom is uw inbreng van belang. Er worden drie avonden 
georganiseerd, waarvan de laatste op 26 mei zal zijn. Het 
thema is Werk en Zorg. U kunt er uw mening, ideeën en 
suggesties geven over de rol van de samenleving, de rol van de 

Al had ik dit stukje ook de titel mee kunnen geven: tranen met tuiten… Want mijn ogen schoten daadwerkelijk vol toen ik 
zag dat er van deze prachtige bomen langs het Termunterzijldiep niets meer over was. Wat een aanfluiting, zo’n prachtige oude 
boerenheerd, zo kaal en troosteloos achter te laten. Het Waterschap zal ongetwijfeld een goede reden hebben bedacht om deze 
beeldbepalende bomen te kunnen verwijderen. Elk excuus dat het Waterschap kan vinden (en niet alleen zij…) om bomen 
te vellen is blijkbaar gerechtvaardigd.  De afgelopen tijd verdwijnen er naar mijn smaak iets te veel beeldbepalende bomen. 
Bomen zijn niet alleen nuttig voor een diverse flora en fauna, ze zijn gewoon ook schitterend in ons landschap. Wie de mening 
is toegedaan dat ‘bomen niet in ons open landschap horen’ zou ik mee willen geven: ‘Nee en wij mensen ook niet, want een paar 
honderd jaar geleden was het hier zee …’  Mijn devies:  één boom geveld? Dan snel twee nieuwe besteld! 

Sandra van der Zwan

verschillende organisaties in de samenleving en de rol van de 
gemeente Oldambt in dit geheel. De gemeenteraad hoort dit 
graag van u en allen die betrokken zijn bij onze samenleving. 
Want ook u heeft een rol en een stem in onze samenleving!
Bent u die betrokken burger of organisatie? Meld u dan aan 
en stuur een mail met uw gegevens naar communicatie@
gemeente-oldambt.nl onder vermelding van datum/data. Houd 
voor de meest actuele informatie ook onze website  
www.gemeente-oldambt.nl in de gaten.

Drie thema-avonden over de toekomst 

Zoek de verschillen…
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VERKOOPACTIE

€ 5.- € 5.-

Voor de kinderkampweek 2015

2 bakjes aardbeien 3 metworsten

Op woensdag  13 mei gaan wij vanaf 17.00 uur  door door beide dorpen 
met de volgende mooie aanbieding. 

De metworsten komen van slagerij Koning uit Oude Pekela en de aardbeien 
van Meinardi uit Noordbroek. Als u niet van metworsten of aardbeien houdt, 

mag u ook gewoon een donatie doen.

Tot woensdag 13 mei!
De Kinderkampcommissie Nieuw Scheemda en ’t Waar.
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A l v a s t  v o o r  i n  d e  a g e n d a
Op 18 juni vindt de tweejaarlijkse schouw en dorpenronde plaats. 

‘Veurnoam/voornaam, te mooi om te vergeten’
Opening op 2 mei om 15.00 uur

Te koop gevraagd!

Schouw 
Tijdens de schouw gaat een 
vertegenwoordiging van dorpsbelangen 
Nieuw Scheemda - ‘t Waar samen met een 
vertegenwoordiging van de gemeente op de 
fiets door de dorpen.

Dorpenronde 
Tijdens de dorpenronde bezoekt het 
college van burgemeester en wethouders 
de inwoners van Nieuw Scheemda -’t 
Waar. Eén van de agendapunten op de 
dorpenronde is een terugblik op de 
gehouden schouw van ’s middags en verder 
worden actuele agendapunten besproken.

Verder informatie volgt nog van de 
gemeente. Op de agenda staat in ieder 
geval de takendiscussie (welke taken 
voert de gemeente uit, welke niet/welke 
kunnen worden overgedragen aan andere 
organisaties als de dorpen en wijken).

‘veurnoam/voornaam, te mooi om te vergeten’ is een project van drie beeldend
kunstenaars uit Finsterwolde; Ria van Krieken, Marian Smit en Mirja Wark.
De typisch Groninger voornamen verzameld  op het kerkhof rond de kerk van Nieuw Scheemda vormen het 
uitgangspunt voor hun werken die in de kerk geëxposeerd worden. Een ode aan de oude namen, zichtbaar gemaakt 
door hun werk, voor een ieder die in het gebied woont en voor iedereen die geïnteresseerd is in dat wat bijzonder is 
aan de oude voornamen van deze streek. Eerder waren er exposities in Finsterwolde en Adorp. 
Te bekijken op 2 en 3 mei en op 7, 8, 9 en 10 mei.
De feestelijke opening is op zaterdag 2 mei om 15.00 uur. U bent van harte welkom!

Werk van Ria van Krieken

Een goed werkende etspers. Het liefst een 
tafelmodel.

Minimumafmetingen : 35 x 60 cm.

Maria Ellens en Jacqueline van Reijmersdal

06-51072917 of 0598-446294
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Wij gaan weer naar buiten in 2015

KOM IN DE MOLEN

Op dinsdag 10 maart en 26 maart is de firma Boven B.V uit Finsterwolde bezig geweest met mest uitrijden over het 
grasland. We zijn op tijd want winterweer is er nauwelijks geweest.
Eerst wordt al het gras gemaaid, dan gaan we kuilen waarna eind mei of begin juni de koeien weer buiten zullen 
grazen. Het weer speelt een rol van betekenis.

Zaterdag 9 mei en 10 mei openen de molens de deuren.

Openingstijden
De Dellen is zowel zaterdag als zondag om 13.00 uur geopend. Ook zijn er extra activiteiten van www.pd6mill.com

De Westerse molen aan het buiten Nieuwediep is zondag 10 mei vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur geopend.
De vorderingen aan de voormalige spoordijk en het aan te leggen fietspad kan iedereen hier meemaken.
Kijk verder op: www.molens.nl
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Thema Groninger molenweekend 2015 Kleurrijke molens
De kleuren van de Groninger molens zijn prachtig en elke kleur heeft ook een betekenis.

Op zondag 14 juni zijn ‘s middags poldermolen De Dellen, de Westerse molen en de Noordermolen te Noordbroek open 
en in actie wanneer het waait.

De voormalige spoordijk wordt opgetuigd.
Van 1910 tot 1939 reed van Zuidbroek naar Weiwerd een stoomtrein die nergens zo dicht langs een molen haar route 
aflegde. Vanaf gemaal De Roode Til is het al jaren mogelijk om met een tweewieler de dijk te berijden tot de Westerse 
Molen. Is de dijk droog en de slagboom open, dan is het met de auto ook te doen. Het deel tot Nieuw Scheemda wordt al 
jaren begraasd door een koppel pony`s. De plannen om er een fietspad aan te leggen gaan door. Dit fietspad komt tot aan 
de fruitboerderij van Bosschaart. Tevens worden de taluds hersteld en natuurvriendelijke oevers aangelegd.
Op dit moment ligt het werk stil en ter hoogte van de molen ligt een grote berg grond zodat een voettocht over de dijk een 
survivaltocht lijkt.

Eigenaren van de Westerse molen sedert 1862 zijn de volgende mensen.

1862 tot 1968 waterschap Westerse molen polder
1968 tot 1979 waterschap Oldambt
1979 tot 2015 Molenstichting Oldambt
2015 -               Molenstichting Midden en Oost Groningen
Deze is ontstaan in verband met de fusie van de Slochter molenstichting en molenstichting Oldambt.
De nieuwe molenstichting gaat op 27 maart 2015 definitief van start.

De nieuwe eigenaar zal eigenaar zijn van maar liefst vijf verschillende typen molens.

•	 Grondzeilen
•	 Stellingmolen
•	 Tjasker
•	 Weidemolen
•	 Spinnenkop	(thans	in	opslag)

Kijk eens op www.msmog.nl
Wilt u donateur worden van onze stichting? Dan ontvangt u elk half jaar een Sms in de brievenbus met actualiteiten en 
wetenswaardigheden ook over de mensen en de omgeving. Het geeft een goed gevoel betrokken te zijn bij dit cultureel 
erfgoed in uw omgeving.
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Ledenvergadering Dorpsbelangen 
Op 20 maart jl. was de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen. Totaal 25 personen waren 
aanwezig om de perikelen rondom de dorpen Nieuw Scheemda en ’t Waar te bespreken. Naast de standaardpunten 
voor een jaarvergadering zoals de (financiële) verslagen en bestuursverkiezingen, stonden ook een paar punten 
die nog staan te gebeuren op de agenda. Daarover werd in een goede sfeer met elkaar van gedachten gewisseld.  
Onderstaand een aantal punten uit dit ledenoverleg. De leden hebben het volledige verslag ontvangen.

Takendiscussie
Al enige tijd staat bij de gemeente de zogenaamde kerntakendiscussie op de rol. Een 
discussie over welke taken de gemeente moet uitvoeren en welke niet of eventueel 
kunnen worden overgedragen aan andere organisaties als de dorpen en wijken. Voor 
de dorpen en wijken was hierover een voorlichtingsavond over hetgeen de komende 
maanden op dit gebied gaat gebeuren. De bedoeling van de gemeente is om hierover 
nog voor de zomervakantie besluiten te nemen.
De komende maanden zal op dit gebied veel worden georganiseerd door de gemeente, 
vooral voor de politiek maar ook  met inbreng vanuit diverse organisaties. Ook het 
Dorpen- en Wijkoverleg zal hierbij worden betrokken. De gemeente is nog opzoek naar 
een manier van communiceren naar de burger. Als dit onderwerp voor ons concreter 
wordt en we weten wat eventueel van de dorpen wordt verwacht, zullen we dit gaan communiceren in NieuwSwaar en/
of per mail en de inwoners betrekken.

Aardbevingen
Onze gemeente Oldambt behoort niet tot de zogenaamde aardbevingsgemeenten, maar een deel van onze gemeente 
heeft er wel degelijk last van. Reden voor de gemeente om een avond te organiseren zodat onze organisaties/inwoners 
informatie hierover konden verkrijgen. Er waren diverse stands waar  informatie vandaan kon worden gehaald; 
van de ‘veroorzaker’ de NAM tot en met de zeer actieve belangenvereniging de Vereniging Groninger Bodem 
Beweging. Tot dusver geldt dat er alleen wordt vergoed als men valt in het gebied waar bevingen zijn waargenomen. 
Van de gemeente Oldambt vallen Nieuwolda en Nieuw Scheemda/’t Waar nog net in dit gebied. Dus we komen in 
aanmerking voor schadevergoeding. Omdat Oldambt nog geen aardbevingsgemeente is, komen we echter niet in 
aanmerking voor andere geldstromen zoals bijvoorbeeld maximaal € 4.000,-. voor energiebesparende maatregelen. 
Voor aanvraag of informatie schadevergoeding: Centrum Veilig Wonen te Appingedam: 0800-2896636 (gratis), www.
centrumveiligwonen.nl. Voor belangenvereniging: Vereniging Groninger Bodem Beweging: 06-21615080, www.
groninger-bodem-beweging.nl.
De voorzitter vult aan dat ze een mail van bewoners in Woldendorp heeft ontvangen met de vraag gezamenlijk op te 
trekken. Waarschijnlijk  zal “Waakzaam Woldendorp” een oproepje sturen naar NieuwSwaar. Ieder beslist zelf of hij/zij 
zich hierbij wil aansluiten.

Visie m.b.t. Acantus en leegstaande panden
Acantus is in een overleg van Dorpsbelangen aanwezig geweest om over de visie m.b.t. de huurwoningen in onze 
dorpen te praten en met name over de leegstaande panden. Er staat momenteel een aantal huurhuizen leeg in onze 
dorpen, het blijkt dat ze moeilijk te verhuren zijn. Alhoewel er maar één van Acantus leegstaat, wil Acantus toch graag 
al nadenken over de toekomst zeker met de krimpnotitie in het achterhoofd. Na een discussie besluiten we met een 
klein clubje dit onderwerp verder uit te werken. Aletta Buiskool en Hilda Smit bieden zich aan mee te denken.

Verder onderwerpen voor 2015
Vanuit de leden ziet men graag het onderwerp windmolens structureel op de agenda van Dorpsbelangen. Nu onze 
vertegenwoordigster op dat gebied het bestuur verlaat, zullen we moeten kijken wie dit over kan nemen.

Verkiezing bestuur
Mirjam treedt af als penningmeester. De voorzitter bedankt haar met een bloemetje. Er is één persoon die zich 
kandidaat heeft gemeld voor de functie van penningmeester, t.w. Greetje Schipma. Onder applaus gaat iedereen 
akkoord met de benoeming van Greetje als bestuurslid en daarmee als penningmeester.

Lees verder op pagina 13
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Bezoek bestuur Dorpsbelangen bij jubilarissen 
Het bestuur van dorpsbelangen geeft aan dat het bezoek aan 
jubilarissen (bij echtparen die 50, 55 of 60 jaar getrouwd zijn en bij 
verjaardagen van 80 jaar en ouder), lastig wordt omdat de gegevens 
niet meer actueel zijn. 

In verband met de privacywet krijgen we geen nieuwe gegevens meer 
van de gemeente. De gegevens die we nu hebben zijn erg verouderd 
en onoverzichtelijk. Het bestuur stelt voor te stoppen met ingang van 
2016. De meerderheid van de leden vindt het geen goed plan om 
helemaal te stoppen, vooral niet met het bezoeken van de mensen 
die 80-jaar en ouder zijn. ‘We moeten onze ouderen koesteren’. Voor 
huwelijken kan het wel afgeschaft worden.

Voorgesteld wordt een lief&leedcommissie in te stellen die de 
jarigen kan bezoeken. Afgesproken wordt dat Maarten Boven 
een lijstje van mensen aanlevert die 75 jaar (maar vanaf 80 jaar 
bezoeken) en ouder zijn. Het bestuur zal dit verder bespreken in 
een overleg en eventueel een oproep in NieuwSwaar doen voor een 
lief&leedcommissie. Voor 2015 is het sowieso nog geregeld.

Rondvraag
Is het een idee een helpdesk voor ouderen op te richten? Daar kunnen boodschappen, klusjes e.d. gemeld worden. Het bestuur zal 
dit op de agenda zetten, hier op terug komen en eventueel een oproep in NieuwSwaar plaatsen om dit te realiseren.

8 MAART INTERNATIONALE VROUWENDAG GROOTS GEVIERD 
IN NIEUW SCHEEMDA/’t WAAR
Zo’n 200 vrouwen hebben 8 maart Internationale Vrouwendag 
gevierd in Nieuw Scheemda/ ’t Waar.  De culturele commissie 
en de Vrouwen van Nu van de twee dorpen hadden een heel 
leuk programma samengesteld rond het thema economische 
zelfstandigheid van vrouwen. Het ochtendprogramma begon 
om 10.30 uur in het prachtige kerkje. De 35 vrouwen van 
het vrouwenkoor Elk en ain uit Noordbroek beet het spits af, 
gevolgd door een humoristische, maar ook inhoudelijk sterke 
lezing van Angela Rijnen, alias de Stadse Boerin. Daarna was 
er een uitgebreide lunch in galerie Waarkunst, die door ruim 
100 vrouwen werd genuttigd. Vervolgens begon om 13.30 
uur de fair. In galerie Waarkunst kon iedereen deelnemen 
aan diverse workshops zoals Tai Chi, mindfullness, bonbons 
maken en schilderen. Daarnaast waren in de schuur,  en omdat 
het fantastisch mooi weer was ook buiten, zo’n 25 stands.  Goede doelen als Nahid, Zanskar en Foodstep waren goed 
vertegenwoordigd en ook waren er veel kleine zelfstandigen met producten op allerlei gebieden. Het mooie weer heeft 
zeker bijgedragen aan het succes. Het was een fantastische dag, waar kleine dorpen dan toch weer heel groot(s) in zijn!  
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Plannen nieuw aan te leggen fietspad
De gemeente Oldambt heeft plannen voor een nieuw fiets-tracé. Halverwege de molen richting Nieuw Scheemda zal 
het fietspad afbuigen richting boerderijcamping  “de Fruitgaard” alwaar zich een rustpunt bevindt. Via het erf van de 
boerderij komt men op de Pastorieweg en kan men de weg vervolgen richting Nieuw Scheemda zoals aangegeven op de 
kaart van de Fietsknooppuntenroute. Bij de provincie ligt nu een gewijzigde aanvraag voor subsidie. Een tekening van het 
nieuwe tracé ziet u hieronder.
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Boerderijenboek

De agrarische sector is volop in beweging. Het aanzien 
van het landschap verandert snel. Vroeger domineerden 
akkerbouwbedrijven het Oldambt. De laatste decennia 
zijn andere accenten zichtbaar geworden. Sommige ak-
kerbouwbedrijven passen zich aan en veranderen deels 
of helemaal in veeteeltbedrijven. Andere, eeuwenoude 
bedrijven verliezen hun agrarische functie.

In de loop der jaren is het oude Oldambt wat meer naar 
de achtergrond geschoven en is daar een nieuw Oldambt 
voor in de plaats gekomen. De metamorfose is kenmer-
kend voor de veranderingen in de hele agrarische sector 
in Nederland. Het boek toont ons een nieuw tijdsbeeld.

Dit boerderijenboek is een aanvulling op de eerder ver-
schenen boerderijenboeken Groot en Klein Termunten 
(1986) en Nieuwolda/Nieuw Scheemda (1998). Er is de 
laatste decennia immers zoveel veranderd, dat het de 
moeite waard is om met een actuele versie te komen. De 
Stichting Landbouwhistorie Nieuwolda Termunten heeft 
besloten om de aanvullingen op beide boeken samen in 
één boerderijenboek te publiceren.

In dit boerderijenboek vindt u informatie over de 149 
boerderijen die het gebied ooit rijk was. Het boek bevat 
recente kleurenfoto’s van bestaande boerderijen. Van de 
opgeheven boerderijen is een zwart-wit afbeelding op-
genomen. Als er woonhuizen zijn gebouwd op plaatsen 
waar eerst oude boerderijen stonden, is daar eveneens 
een afbeelding van te zien. Per boerderij is de geschie-
denis van de bewoners beschreven, de grootte van de 
landerijen en de veranderingen die in de bedrijfsvoe-
ring hebben plaatsgevonden. Ook is goed te zien wat de 
schaalvergroting voor de landbouw heeft betekend.  
Heel veel boerderijen zijn opgegaan in grotere bedrijven. 
Achterin het boek is een persoonsnamenregister op-
genomen.

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de genealogische
geschiedenis van de bewoners van de boerderijen 
bestaat de mogelijkheid om (een kopie van) de eerder 
verschenen boeken te krijgen. U kunt dit aangeven op 
de bestelbon.
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Alle bestaande boerderijen in het gebied zijn beschreven 
en daarbij voorzien van hedendaagse foto’s, zodat er 
een indrukwekkende opsomming Oldambster 
cultureel erfgoed wordt getoond. Een prachtig boek 
om cadeau te doen of om zelf te houden!

De Stichting Landbouwhistorie  
Nieuwolda-Termunten stelt zich  
ten doel het vastleggen van de land-
bouwhistorie in deze streek.

Bestellen
U kunt dit boek alvast bestellen tegen een 
aantrekkelijke korting bij voorintekening. 
Stuur de ingevulde bon naar:
Uitgeverij Profiel
Postbus 7
9780 AA Bedum

Contactpersonen
Nadere informatie over het boek kunt  
u krijgen bij de contactpersonen.
Jans Schutte: (0596) 60 19 48
Pieter Koets: (0598) 44 65 01
Of ga naar www.profiel.nl

Folders toezenden
Kent u iemand die ook geïnteresseerd is  
in dit Boerderijenboek? Laat het weten.  
Wij sturen graag de folder toe. Geef naam 
en adresgegevens door per mail aan  
info@profiel.nl

Technische informatie
• formaat: 17 x 24 cm staand
• omvang: ca 300 pag, full color 
• rijk geïillustreerd, genaaid gebonden
• isbn 978 90 5294 565 1
• intekenprijs tot 1 juni 2015 € 57,50
• daarna is de verkoopprijs € 62,50

Uitgeverij Profiel
Postbus 7
9780 AA Bedum

Profiteer van de intekenprijs van € 57,50
Deze prijs is geldig tot 1 juni 2015. Daarna is de prijs € 62,50

  BOERDERIJENBOEK

Termunten, Woldendorp,
Nieuwolda en Nieuw Scheemda
De laatste decennia in woord en beeld

Verschijning: 29 juni 2015

Uitgeverij Profiel presenteerd 29 juni aanstaande een herdruk van het boerderijenboek Termunten, 
Woldendorp, Nieuwolda en Nieuw Scheemda.

In deze NieuwSwaar kunt u de Folder lezen. ook heeft u de mogelijkheid om in te tekenen voor een 
gereduceerde prijs.
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