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OLDAMBTSTER BOYS
WIL JEUGDLEDEN!!!

De voetbalvereniging Oldambtster Boys uit Nieuw Scheemda wil graag het jeugdvoetbal (jongens én meisjes)
nieuw leven in blazen. Daarvoor is de vereniging op zoek naar jeugdleden die contributievrij kunnen voetballen bij
vv Oldambtster Boys. De leeftijdscategorieën waarmee vv Oldambtster Boys graag wil starten is 4 t/m 17 jaar (minipupillen/F-E-D-C-B). De Oldambtster Boys beschikt over een hoofdveld en trainingsveld met verlichting en maakt
ook gebruik van het moderne multifunctioneel centrum met kleedkamers en gymzaal. Naast het contributievrij
voetballen krijgen de spelers ook
kosteloos het tenue, eventueel
met eigen naam en rugnummer.

VAN DE REDACTIE
Het gaat eindelijk zomeren lijkt het. De deuren en
ramen staan wagenwijd open terwijl ik dit voorwoord
schrijf. Heerlijk! In deze NieuwSwaar is er uitgebreid
aandacht voor de bijeenkomst in De Leeuwenborg
op 6 juli over de gaswinningsschade in ons gebied.
Waakzaam Woldendorp organiseert deze avond. Van
de Katholieke Universiteit Leuven komt de geoloog en
aardbevingsdeskundige Manuel Sintubin om een lezing
te houden en onze vragen te beantwoorden. Verderop
in de krant leest u waar u zich kunt aanmelden als
u aanwezig wilt zijn. Wees op tijd. Er worden veel
mensen verwacht. Ook Dorpsbelangen wil heel graag
inventariseren wat er tot dusver met de meldingen
aan de NAM is gedaan. Meld dat alstublieft bij

Lees verder op pagina 5

Greetje Schipma. Samen staan we sterker. Verder is
er vooral ook veel leuk nieuws! De Oldambtster Boys
zijn enthousiast bezig met starten van jeugdelftallen.
Zegt het voort en meld u vooral aan en de culturele
commissie organiseert weer een (Kleine) KIEK en
heeft daarbij uw hulp nodig. En… er komt weer
een zomerkamp! Rest mij namens de redactie u een
fantastische zomer toe te wensen. Het volgende
nummer verschijnt rond 1 september!
De redactie
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COLOFON >
Kopij aanleveren: voor 15 augustus 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 s tukken 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

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

28 juni | 26 juli | 30 aug
Het begint om 10.00 uur en eindigt om 12.30 uur.

Potgrond 40 ltr voor € 3,25 – 4 voor € 12,00
Tuinaarde 40 ltr voor € 2,25 – 4 voor € 8,00
Naast legkorrel hebben we nu ook legmeel in ons assortiment,
20 kg voor € 12,95.
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.
Graag tot ziens, Roelie Roossien

EEn PROFESSIONELE website voor
Wat krijg ik hiervoor?

- Complete bedrijfs website incl. emailadressen
- Eenvoudig zelf aan te passen
- Wordt gevonden in Google
- Heeft een modern design in uw huisstijl
- Ook goed leesbaar op smartphones en tablets

voor meer info : 06 41 77 86 16
w w w.o l d a m b t r e c l a m e . n l

€ 350,-

Tussenstand aanmeldingen
Jeugdteams Oldambsterboys
23 kids
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B.J. Hegen Blues Band op vrijdagavond 22 mei
om 20.00 uur had u niet mogen missen!

Op 22 mei hebben we kunnen genieten van een
prachtige bluesavond in het mooie kerkje van
Nieuw Scheemda. De B.J . Hegen Blues Band
trad op en gaf een swingend concert. Er waren 44
mensen aanwezig. Na afloop was er een staand
applaus met nog wat toegiften en er werd flink
gedanst in het gangpad.
De culturele commissie organiseert vier concerten
per jaar in het kerkje. Ze doet enorm haar best
om een gevarieerd programma samen te stellen.
Helaas komen er vanuit onze dorpen maar heel
weinig mensen op af. Dat is hartstikke jammer.
De club heeft al besloten om de concerten naar de
vrijdagavond te verplaatsen om op die manier te
proberen meer publiek te trekken. Het volgende
concert is op vrijdagavond 13 november 2015 in
het kerkje van Stowaway, de entree bedraagt € 7,50.
Kom eens kijken!!!
Ankie Grooten
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V.V. Oldambtster Boys
Programma en uitslagen

Zomerstop

1ste Elftal					2de Elftal			

Het seizoen zit er op, het was soms lachen en
het was soms huilen. Wat zeker is, is dat dit

weer een typisch Oldambtster Boysseizoen was
waar de gekste dingen kunnen gebeuren. Het
tweede elftal heeft bijvoorbeeld een geweldig

seizoen gedraaid en de jongens zijn uiteindelijk
derde geworden in de competitie, ongekend

goed! Het eerste beleefde een uitstekende start,
maar zakte steeds verder weg. Aanhoudend
blessureleed van bepalende spelers en een

te krappe selectie lijkt hiervan de oorzaak.

Voor aankomend seizoen heeft het bestuur in

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 (0-2)		
Boys 2 – WVV 3 (3-0)
29-4
Wedde 1 – Boys 1 (1-0)			
Boys 2 (vrij)
3-5
Boys 1 – Roswinkel 1 (0-1)		
Boys 2 (vrij)
10-5
BNC 1 – Boys 1 (2-1)			
Boys 2 – Heiligerlee 5 (2-2)
17-5
Einde competitie			
Boys 2 – Nieuweschans 1 (0-4)
29-5
WEO 1 – Boys 1 (3-1) oefen		
Pekelder boys 3 – Boys 2 (2-2)
4-6
Harkstede 1 – Boys 1 (5-2) oefen
Bellingwolde 4 – Boys 2 (6-3)
13-6
Westerlee 2 – Boys 1 (5-2) oefen
Wildervank 3 – Boys 2 (0-3)
					Einde competitie

Transfers

NIEUW						
Marc Porton (Westerlee 2) | Nick Klooster (Scheemda zo 1) | Michel Bulten (NEC Delfzijl 3)
Emil Heeres (ZNC zo 1) | Alain Vroom (ZNC zo 2) | Robert Vroom (ZNC za 2)
Yber Zijlstra (Scheemda jeugd)

ieder geval geen zorgen over het inschrijven

VERTROKKEN:						
Marc Porton

spelers. Iets wat twee seizoenen geleden wel

Standen

van 2 elftallen, hiervoor zijn voldoende

andere koek was, getuige een oproep in de

dorpskrant destijds. Maar het kan nog mooier,
er wordt zelfs werk gemaakt van een tweetal

jeugdelftallen, namelijk f ’ers en d’ers. Hoe dit
uitpakt weten we nog niet, maar zoals het nu

lijkt zijn er nog een paar jeugdspelers nodig, en
we kunnen ook op de zaterdag los. Daarnaast
wordt er ook op het sportpark werk gemaakt
voor de toekomst, naast een nieuw (geluids)
isolerend plafond in de kantine wordt ‘frits’

dijkje aangepakt en komt er een overdekt terras
tussen de kantine en het veld. Op het moment

van schrijven van deze dorpskrant wordt er nog
druk overlegd over de invulling van de trainers

en leiders voor aankomend seizoen, dit lees je in
de volgende editie! Voor nu een fijne zomerstop
(vakantie) gewenst. En in augustus zullen we er
weer volgas tegenaan gaan!

Bennie Veentjer
Namens het bestuur.

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL

pagina 5

juli 2015

OLDAMBTSTER BOYS WIL JEUGDLEDEN!!!
Tevens is het de bedoeling om naast het voetbal ± zes keer per seizoen een buitenactiviteit te doen, denk aan bijvoorbeeld een
ochtendscouting!
Op dit moment zijn er al acht spelers/speelsters voor de F-junioren en al 12 spelers/speelsters voor de D-junioren! Als er nog
twee aanmeldingen komen voor de F-ers en drie aanmeldingen komen voor de D-ers kunnen deze elftallen van start. Het zou
toch geweldig zijn als we weer een jeugdafdeling krijgen in Nieuw Scheemda/’t Waar?
Er kan natuurlijk ook nog aangemeld worden voor de andere elftallen!
Dus schroom niet en meld je aan! En: minstens zo belangrijk…
Vraag vriendjes/vriendinnetjes/neven/nichtjes en kleinkinderen!!!
DE CONTACTPERSOON HIERVOOR BIJ OLDAMBTSTER BOYS IS
Hemmo Kuipers
06-24 34 57 79
hemmo1kuipers@hotmail.com
Facebook
Hemmo Kuipers
Miranda Kuipers-Mulder

WIST U DAT???
- Er ook dit jaar weer kamp en Volleybal gehouden wordt op de velden van de voetbalvereniging.
- 7 spelers overschrijving naar Old. Boys hebben aangevraagd.
- Er maar 1 speler vertrekt.
- Dit voor de vereniging geweldig is!
- De camper op de parking niet behoort tot de Oldambtster Boys.
- De doelgebieden omgeploegd en ingezaaid zijn door een paar vrijwilligers.
- Er een nieuw (geluids) isolerend plafond in de kantine is aangebracht.
- Er ook gewerkt wordt aan de groenstrook tussen het schoolplein en veld.
- Wellicht op ook korte termijn een overkapping aan de kantine wordt gebouwd (veldzijde) .
- Hopelijk zo een aantrekkelijke vereniging te blijven die iets bijzonders kan bieden.
- Hemmo Kuipers de eerste mollen van het jaar alweer uit het veld heeft getrokken.
- Hier ook een albino molletje van 5,5 cm tussen zat, getuige de foto’s.
- Waldo Droppert zijn vinger heeft gebroken na een charge van een MOVV speler.
- Het eerste elftal aankomend seizoen nieuwe wedstrijdshirts heeft.
- Er reeds drie seizoenen gespeeld is in de tenues aangeboden door Schilderbedrijf Huizinga.
- De AED waarover het dorp beschikt bevestigd is aan de buitenmuur van de kantine (wegkant).
- Boys 1 een wedstrijd tegen Westerlee heeft gespeeld ter ere van hun 70-jarige bestaan.
- Het weer eens een bijzonder gezellige avond en nacht is geworden met dank aan Westerlee.
- Er hard gewerkt wordt aan twee jeugdelftallen bij de Boys, namelijk F’ers en D’ers.
- Bovenstaande mede mogelijk wordt gemaakt door de boeren uit Nieuw Scheemda & ’t Waar.
- Wanneer we dit te samen klaarspelen, een geweldige situatie is voor onze dorpen.
- Oldambtster Boys volgend jaar juli 70 JAAR bestaat.
- 27 juni de BBQ plaats heeft gevonden, na een gezamenlijke training van de spelende leden.
- Het nu zomerstop is.
- Begin augustus de 1ste selectie al weer in training gaat ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.
- De bouwvak week 30-31-32 is!

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
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WIJ BORDUREN BADGES, BEDRIJFSKLEDING, HANDDOEKEN EN NOG VEEL MEER!

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

OUD IJZER KWIJT?
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

Meld bij Dorpsbelangen wat er met
uw gaswinningsschade is gedaan
Beste dorpsgenoten,
De afgelopen tijd zijn er bij het bestuur
van Dorpsbelangen meldingen gekomen
van verschillende dorpsbewoners over
schade aan hun woningen als gevolg van
de gaswinning in het Groninger gasveld.
Het bestuur heeft besloten te
inventariseren hoeveel schade er is in onze
dorpen. Het doel is inzicht te krijgen
in het aantal schadegevallen. Ook wil
het bestuur graag weten hoe en of de
schade is afgehandeld. Het lijkt erop dat
dezelfde soort meldingen op verschillende
manieren worden afgehandeld.
Bij deze inventarisatie hebben wij uw
medewerking nodig. Wij vragen u ons de
volgende gegevens door te geven.

- Uw adres in Nieuw Scheemda of ‘t Waar
- Is de schade aangemeld bij NAM of
CVW (centrum veilig wonen)?
- Is deze schade toegekend of (deels)
afgewezen?
In geval van afwijzing wil het bestuur
ook graag de reden van afwijzing weten
(bijvoorbeeld door bodemdaling, verlagen
van het waterpeil of achterstallig onderhoud).
Deze gegevens kunt u per mail doorgeven
via beving@nieuw-scheemda.nl
beving@t-waar.nl een briefje in de
brievenbus van Greetje Schipma doen.
Zij woont aan de Hamrikkerweg 94.
Alle gegevens, die binnenkomen, zullen
vertrouwelijk worden behandeld en niet zonder
uw toestemming ergens voor worden gebruikt.

Let op:

Al eerder kreeg u een flyer in de bus met
deze oproep. Het emailadres dat werd
genoemd bleek helaas echter toen in
werking te zijn.
Mocht uw mailtje hebben teruggekregen,
zou u deze nogmaals willen sturen naar:
beving@nieuw-scheemda.nl of
beving@t-waar.nl
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PRESENTATIEWAAKZAAMWOLDENDORP MET GEOLOOG MANUEL SINTUBIN

Wanneer:

6 juli om 19.30 uur, de zaal gaat om 19.00 uur open

Waar: 		

De Leeuwenborg, Pastorieweg 14 in Nieuw-Scheemda

		

geoloog en aardbevingsdeskundige Manuel Sintubin, hoogleraar aan de Katholieke

Wat: 		
		

een presentatie over onze vereniging en waar wij voor staan en een presentatie van
Universiteit van Leuven

We ontvangen de geoloog en aardbevingsdeskundige Manuel Sintubin, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van
Leuven. Hij komt graag naar Groningen om ons meer te vertellen over aardbevingen in het algemeen en onze ondergrond
in het bijzonder. Wilt u precies weten hoe het er met onze bodem voorstaat, wat de nieuwste inzichten zijn en hoe een
aardbevingswetenschapper tegen de situatie in zijn buurland aankijkt. kom dan naar onze presentatie en deze lezing. Na
afloop is er tijd om professor Sintubin vragen te stellen, die hij graag beantwoordt.
Wilt u meer weten waarom wij ons als verontruste inwoners van Woldendorp, Termunten, Termunterzijl, Borgsweer,
Wagenborgen, Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ‘t Waar verenigd hebben onder de naam Waakzaam Woldendorp?
Wilt u weten wat onze doelen zijn en hoe wij samen strijden voor de belangen van de inwoners van dit gebied om samen het
hoofd te bieden aan de gevolgen van de gaswinning?
Kom dan naar onze presentatie. De toegang is gratis.
Er zijn natuurlijk maar een beperkt aantal plaatsen.
U kunt zich vooraf opgeven via waakzaam.woldendorp@gmail.nl of tel (0596) 60 11 10
VOL IS VOL.
Meer weten over Waakzaam Woldendorp?
Houd onze facebookpagina in de gaten of surf naar waakzaamwoldendorp.nl.

Indoor Speelparadijs, Partyboerderij, Midgetgolf,
Camping en Chaletpark

”De Leeuwenborg”

Openingstijden Speelparadijs:

Woensdag en vrijdag
Zaterdag en zondag

12.00 – 18.00 uur
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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Informatie over de takendiscussie
Alle drie thema-avonden over de takendiscussie zijn goed bezocht. Er zijn
goede gesprekken gevoerd en de gemeente is blij met de opbrengsten. Deze
zijn terug te lezen op de site van de gemeente Oldambt of via onze site van
Nieuw Scheemda/ ‘t Waar.
U KUNT NOG EEN REACTIE GEVEN
Als u niet in de gelegenheid bent geweest om één of meer thema-avonden te
bezoeken en/of u wilt alsnog uw mening, ideeën en suggesties geven over:
de rol van de samenleving; de rol van de verschillende organisaties in de samenleving; de rol van de gemeente
Oldambt in dit geheel.
Maak dan gebruik van het reactieformulier op de site van de gemeente Oldambt of stuur uw reactie per post
naar gemeente Oldambt, t.a.v. Takendiscussie, Postbus 175, 9670 AD Winschoten.

KLEINE KIEK OPROEP
OUDE FOTO’S, DOCUMENTEN EN ALLESWAT
INTERESSANT IS OVER ONZE DORPEN

Regelmatig maken we een ommetje rond het dorp.
De graspaden worden gemaaid door een voor ons
grote onbekende. Hartelijk dank hiervoor!

Een kleine twee jaar geleden kreeg een lid van de culturele
commissie van Rika en Meerten Oostland een hele tas vol
met allerlei krantenknipsels over onze dorpen. De oudste
dateert van 1959. Daar gaan we wat mee doen… dacht zij.
De culturele commisie wil in het najaar een tentoonstelling
organiseren van onze dorpen in het kader van KIEK!
Zij is op zoek naar oude foto’s, krantenartikelen,
dorpscommissieverslagen en andere interessante
documenten over onze dorpen.
Als u denkt: misschien heb ik wel wat, maar ik weet niet
of het interessant is… alstublieft: kom ermee! Alle foto’s,
krantenknipsels en andere documenten worden met zorg
behandeld en uiteraard krijgt u ze terug na afloop.
Stelt u iets beschikbaar voor de tentoonstelling? U kunt
dit per mail melden aan dorpskrant@nieuw-scheemda.
nl of dorpskrant@’t-Waar.nl. Ook kunt u bellen naar
telefoonnummer: 0598-44 62 01. We komen het graag bij u
vandaan halen.

Kunst & Kunstig

- Een paar blijde wandelaars

Kunstroute Nieuw-Scheemda & ‘t Waar
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DODENHERDENKING 4 MEI 2015
Ruim 50 personen, jong en oud, waren
aanwezig tijdens de dodenherdenking
op 4 mei. Onder de mensen waren ook
nabestaanden aanwezig. Mirjam Eelssema
deed het openingswoord. Vervolgens sprak
Martin Viel, raadslid van de gemeente
Oldambt.
Tijdens deze herdenking werd vooral
stilgestaan bij de vijf burgerslachtoffers die
gesneuveld zijn op ‘t Waar door de beschieting
vanaf Fiemel op 15 april 1945.
Voor hen werden rozen gelegd. Een zesde
roos symboliseerde alle andere slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog.
Daarna volgde de gezamenlijke twee minuten
stilte. Het muziekensemble van de familie
Baar speelde het signaal Taptoe en het
Wilhelmus. Na afloop was er een kopje koffie
met zelfgebakken cake in de Leeuwenborg.
Bedanktbrief

De Pen | Bert Boer
Wij zijn Bert en Gerda Boer en wonen nu ongeveer twee jaar op ‘t Waar. Oorspronkelijk komen wij uit Veendam en
Scheemda. Vroegere familieleden hebben gewoond op de plek waar nu het oorlogsmonument staat en ook in boeken over
het oude ‘t Waar staan foto’s van hun afgebeeld.
Het is prachtig om op een plek te wonen met zoveel historie en om mensen te ontmoeten die hun herinneringen over ‘t Waar
en het huis waar we nu wonen met ons willen delen.
We wonen aan het Termunterzijldiep en kijken uit op het bruggetje waar vroeger al het doorgaand verkeer langs moest maar
waar het nu heerlijk rustig is. ‘s Zomers varen de mooiste boten langs ons huis en ook vissers zitten graag tegenover ons huis
te vissen. Maar of het voor hun nu ook zo lekker rustig is valt te betwijfelen omdat we twee honden hebben, een Rhodesian
Ridgeback en een Old English bulldog die al die voor hun vreemde mensen in de gaten houden met luid geblaf.
Omdat we nu veel ruimte hebben is het nu heerlijk om meer dieren om ons heen te hebben. Zo hebben we 6 Sphinxen, 2
konijnen, een haan en 3 kippen. De binnentuin is helemaal afgesloten zodat de sphinxen met mooi weer fijn buiten kunnen
spelen en in de zon kunnen liggen. Met de honden erbij is het op zomerse dagen een gezellige boel omdat we zelf ook graag
buiten zitten. Al onze dieren hebben we namen gegeven van landen, plaatsen en gebieden die we op onze reizen hebben
bezocht.
We reizen graag en hebben het geluk dat onze kinderen graag in ons huis op de dieren willen passen. Het verzorgen van de
dieren neemt veel tijd in beslag en het scheelt dat Gerda na jaren te hebben gewerkt als tandarts- en preventieassistente, nu
thuis is en alle tijd aan hun kan besteden. Bert, mede eigenaar van installatiebedrijf GGB heeft het nu weer erg druk, nadat
het een poos rustig is geweest. Deze rustige periode hebben we goed kunnen benutten door veel tijd te besteden aan de verfraaing van ons huis en de tuin, waar we nu met veel plezier wonen.
We voelen ons thuis in dit mooie dorp en geven graag de pen door aan Klaas Steenbergen. Succes Klaas!
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Samen leven in Nieuw Scheemda en‘t Waar
Beste (mede) bewoners,
Dorpsbelangen heeft als doel om Nieuw Scheemda
en ‘t Waar leefbaar te houden. Leefbaarheid gaat over
onderwerpen uit verschillende domeinen. Dit zijn
bijv. groenvoorziening, woningen, omgeving (fiets- en
wandelpaden). Ook het sociale domein behoort tot
leefbaarheid en noemen ze ook wel ‘saamhorigheid’.
Dit onderwerp komt regelmatig aan de orde tijdens
onze vergaderingen.
Hoe staat het binnen Nieuw Scheemda en ’t Waar dan
met ‘saamhorigheid’?
Tijdens de laatste jaarvergadering van dorpsbelangen
werd er door een van de leden geopperd of er misschien
een soort informeel netwerk opgezet zou kunnen
worden van mensen die willen omzien naar elkaar.
We hebben allemaal kwaliteiten en kunnen iets
betekenen voor een ander. Zo kun je bijvoorbeeld
denken aan een klusje in de tuin, een boodschap doen
of een maaltijd bereiden, waarbij iedereen uit onze
dorpen mag aanschuiven.
Bewoners leven steeds meer langs elkaar heen, in plaats
van met elkaar. Dat is jammer, want in een samenleving
waar de (gemeentelijke) overheid zich steeds meer terug
trekt en de zorg versobert, hebben we elkaar juist steeds
meer nodig. Wij vinden dan ook dat dit onderwerp
breder in onze dorpen onder de aandacht moet komen.
Wat zouden we willen?
Eigenlijk willen we deze discussie niet alleen binnen
Dorpsbelangen voeren, maar juist een zo groot mogelijk

draagvlak onder onze inwoners krijgen. We willen
samen met de bewoners van onze dorpen, het thema
‘saamhorigheid ’ inzichtelijk krijgen voor onze dorpen
en plannen maken hoe we als dorpen de uitkomsten
kunnen gebruiken om de leefbaarheid binnen onze
dorpen te vergroten.
WIL JE HIER SAMEN MET ONS MEE AAN DE SLAG?
Neem dan contact op met Natasja Dijkshoorn, door een
mailtje te sturen naar veurmekoar@nieuw-scheemda.nl ,
veurmekoar@t-waar.nl of bel met 06 26 30 89 36.
Ter inspiratie; kijk op: www.veur-mekoar.nl
Natasja Dijkshoorn
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OLDAMBT PARTIJ INWINDPARK N33
Afgelopen week hebben wethouders
Broekhuizen en Van den Aker van de
gemeente Oldambt in een gesprek met
vertegenwoordigers van dorpsbelangen
Scheemda, Westerlee en de st.
Oldambtwindmolenvrij.nl laten weten dat de
Eekerpolder in Scheemda wordt opgenomen
als locatie voor windturbines. Daarmee is de
gemeente Oldambt definitief betrokken in
de aanleg van het windpark N33. Vastgesteld
is dat gemeenten en belangenorganisaties
op dezelfde lijn zitten: geen windmolens
in het Oldambt, dan wel pogen de schade
zoveel mogelijk te beperken. De gemeente
zal daartoe, zodra de data duidelijk zijn ons
informeren over de ‘tijdlijn’.
Wethouder Ricky van den Aker besloot de vergadering met vast te stellen dat de gemeente feitelijk nog heel weinig
kan doen. De gemeente zelf kan geen beroep meer doen op inspraakmogelijkheden. Dit omdat windparken boven de
100 Megawatt onder het regime van de Crisis –en Herstelwet vallen, waarbij lagere overheden worden uitgesloten van
formele inspraakprocedures. Andere belanghebbenden kunnen in dit proces nog twee keer gebruik maken van het
inspraakrecht.
Afgelopen jaar had de toenmalig gedeputeerde Moorlag laten weten dat Gedeputeerde Staten aan het Rijk zou
voorstellen om aan de vijf varianten die er al lagen voor het windpark N33 een zesde variant toe te voegen. Dit om het
dorp Meeden enigszins te ontlasten. In deze variant worden een 5 á 6 turbines van de totaal 34 turbines opgesteld in de
Eekerpolder. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten heeft aangegeven zich te conformeren aan eerder gemaakte
afspraken en zal daarmee niet tornen aan het Energieakkoord.
Onder druk van een motie van de Tweede Kamer heeft verantwoordelijk minister Kamp besloten in te stemmen met de
toevoeging van de zesde variant.
Vanuit de gemeente Menterwolde wordt nog geopteerd voor een zevende variant. Te weten plaatsing van de turbines
ten Noorden van de A7. Deze optie lijkt weinig kans te maken, want die heeft diverse implicaties ten aanzien van de
locatie en het proces. De minister heeft haast om de beoogde doelstellingen voor alternatieve energie te halen.
HOE NU VERDER?
Eind mei of begin juni vinden op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en de aanvragers
informatiebijeenkomsten plaats. Waarschijnlijk in de dorpen Scheemda, Westerlee en Meeden. Hierin wordt de
omgeving geïnformeerd over de plannen en het proces. Informatie over data en locaties wordt via het ministerie
gepubliceerd.
In juni zal de bespreking in de raadscommissie van de gemeente Oldambt plaatsvinden.
De aanvragers voor het windpark N33 stellen een ‘Notitie Reikwijdte en Detail’ op waarin de zes varianten zijn
uitgewerkt. In deze notitie zal de zesde variant volgens dezelfde criteria als de andere vijf worden verwerkt. Criteria
hebben betrekking op factoren zoals geluid en ruimtelijke inpassing. Uit deze notitie zullen de initiatiefnemers een
aantal voorkeursvarianten voorleggen aan de minister. Voorkeursvarianten kunnen divers zijn. Het kan één van de zes
varianten zijn, maar ook een combinatie van delen van deze zes varianten. Geen enkele optie staat op dit moment dus
nog vast.
De minister maakt een definitieve keuze. De gekozen variant zal worden uitgewerkt in een Milieu Effect Rapportage
(MER). Daarna stelt het Rijk een ruimtelijk inpassingsplan in.
Inspraak
Voor de uit te werken notitie ‘Reikwijdte en Detail’ kunnen belanghebbenden zoals wij criteria aandragen zoals
onderzoekscriteria voor geluid. Vervolgens is inspraak mogelijk op de Milieueffectrapportage.
Als het feit dat we ‘mordicus tegen’ zijn ons niet meer verder helpt, dan moeten we wellicht bezien hoe we de schade
voor omwonenden zo veel als mogelijk kunnen beperken. Met de dorpsverenigingen van Scheemda en Westerlee zullen
we bespreken hoe we hierin waar mogelijk en wenselijk samen met de gemeente kunnen optrekken.
Namens stichting Oldambtwindmolenvrij.nl
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KLACHTEN BETREFFENDE HETWEGEN
EN- GROENONDERHOUD
Zoals bekend heeft de gemeente een klachtenmeldpunt
waar u terecht kunt met klachten betreffende openbare
ruimten. Op de website van Nieuw Scheemda en ‘t Waar
staat hiervoor een link naar de site van de gemeente.
Heeft u bij dit klachtenmeldpunt een gegronde klacht
gemeld, bijvoorbeeld gevaarlijke situatie ivm het nieuwe
maaibeleid, een gat in de weg of zwerfvuil en wordt hier
niets mee gedaan dan kunt u dit melden bij het bestuur
van Dorpsbelangen, dit kunt u melden via mail op
groenengrijs@t-waar.nl of groenengrijs@nieuw-scheemda.nl

OPBOUWENENOPENINGKINDERKAMP
Op zaterdagochtend 4 juli gaan wij het kinderkamp weer opbouwen achter het MFC. Hier kunnen wij altijd wel
een paar extra handen bij gebruiken. Heeft u tijd om ons mee te helpen? Graag! Voor koffie en thee word gezorgd.
Indien het opbouwen wat langer duurt dan alleen de ochtend wordt ook voor lunch gezorgd. Om 8.00 uur staat de
koffie klaar en om 8.30 uur willen we beginnen. Hopelijk tot zaterdag!!
Vergeet u ook niet dat wij op maandagochtend 6 juli de opening hebben om 11.00 uur? U bent ook van harte welkom
om hierbij aanwezig te zijn. Ook dan staat de koffie en thee voor u klaar!

Gedichten over onze dorpen
’t Waar

Nieuw Scheemda

Waar zag ik een dorp zo groen
in mooi begroeide huizen
boerderijen
als sluizen naar de ziel
van dorp en haar bewoners
zij leven maar in luxe soberheid
de tijd laat weten dat het kan
het staat wel stil maar groeit
door mensenhand in harmonie.

Nieuw Scheemda past zich in vandaag
Zij laat zich zien in wat zij is
Geborgen op geschiedenis
De mooie fundamenten:
Het zachte groen
De mooie tuinen in contrast
Het spiegelt de bewoner
De schrijverswoning van
Wijlen Berend Koning
Is nabij zijn laatste jaren
En hoe nog meer, de kerk de zuil
Voor eeuwen veiligheid, de molen
Eerder nog verhuisd voor stroom
In onvoorziene tijden
Het dorp een huis voor mensenkind
Dat in verscheidenheid
De ruimte zoekt

Rob Rosendahl, stadsdichter
van de gemeente Oldambt

Rob Rosendahl, stadsdichter
van de gemeente Oldambt

