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HOOGSTE AANTAL TEAMS OOIT STRATENVOLLEYBAL
Ik werd de dag na ons volleybaltournooi wakker met met
regen, veel regen. Jonge wat hebben wij een prachtige dag
gehad gisteren bij het jaarlijkse volleybaltournooi van
Nieuw-Scheemda en ‘t Waar. De sfeer was goed en prachtig
weer! Nog nooit deden er zoveel teams mee, 14 team.
Mensen kwamen van heinde en verre.
De besten mochten winnen en dat deden ze.
Op de derde plaats is geëindigd ‘Iepmkriet 2’, op de tweede
plaats ‘Lutje Muntendam’ en de winnaar was dit jaar
‘Dicke titn kartoffel salat’.
VAN HARTE GEFELICITEERD!
Bedankt iedereen die er was en of meegeholpen heeft om het ook dit jaar weer tot een groot succes te brengen.
- Natasja Dijkshoorn

VAN DE REDACTIE
NIEUW SCHEEMDA- En opeens is het dan toch
weer zomer! Hoop dat iedereen een heerlijke tijd heeft
gehad. In deze krant aandacht voor de trillingschade
in onze contreien, het kinderkamp, de opstart van de
diverse clubs en de verschijning van de aanvulling
van het nieuwe boerderijenboek van Termunten,
Woldendorp, Nieuwolda en Nieuw Scheemda. Alle
kopij is nog steeds van harte welkom! De volgende
editie zal verschijnen rond 1 november.

Volleyballen in MFC
Inloop voor de sportievelingen vanaf 9 september
elke woensdagavond om 19.30 uur in de gymzaal. Als
er voldoende deelnemers zijn, minimaal 6, wordt er
tot ongeveer 21.30 uur gespeeld. Voor iedereen, die
belangstelling heeft, kom eens langs en speel een avond
mee. - Kosten €10,- per half jaar.
Kom langs en doe een keertje mee.
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COLOFON >
Kopij aanleveren: voor 15oktober 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.

27 sept | 25 okt | 29 nov
Het begint om 10.00 uur en eindigt om 12.30 uur.

Open monumentenweekend

Bayer slakkenkorrels 400 gram - € 9,95.

12 en 13 september

Mierenlokdozen - € 6,20.
Wespenpoeder - € 8,95.
Muizenvallen en muizenlokgraan.
Last van onkruid? Onkruidkiller 800 ml voor € 20,50.
Talen tools snoeischaar - € 6,95.

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,-

In onze dorpen doen jaarlijks de onderstaande locaties mee.
Open op zaterdag 12 september van 10.00 uur tot 16.00 uur.
De prachtig gerestaureerde kerk. Een mooie gelegenheid om
de kerk (weer) eens van binnen te komen bekijken.
Open op zondag 13 september van 13.00 uur tot 16.00
uur zijn Molen de Dellen met molenaar Hans Tiddens.
Pastorieweg 2a 9943 TG Nieuw Scheemda en de Westerse
Molen met molenaar Wim van Rheen.
Voor de kinderen zijn er kleurplaten beschikbaar.
Deze Westerse molen bereik je o.a. via het fietspad vanaf
de weg naar Noordbroek of lopend over het gemaaide pad
vanaf de brug in Nieuw Scheemda over de dijk langs het
Buiten Nieuwediep.
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Nieuw boerderijenboek geeft
beeld van veranderd Oldambt

De aanvulling op het boerderijenboek Termunten, Woldendorp, Nieuwolda en Nieuw Scheemda is onlangs
officieel uitgereikt aan de heer J. van Staalduinen in café-restaurant ‘Jachthaven’ in Termunterzijl. Hij kreeg
het boek aangeboden door voorzitter J. Schutte van Stichting Landbouwhistorie Nieuwolda-Termunten. Van
Staalduinen was tot 1996 landbouwer in Nieuwolda en heeft zich, net als bij vorige edities, enorm ingespannen
alle gegevens over de boerderijen en hun bewoners boven water te krijgen.
Dit boerderijenboek is een inhoudelijke aanvulling op de eerder verschenen boerderijenboeken van Groot en Klein
Termunten (1988) en Nieuwolda-Nieuw Scheemda
(1998). Er is de laatste decennia zoveel veranderd, dat
het de moeite waard was om met een actuele versie
te komen. Het nieuwe boek (232 pagina’s) geeft een
beeld van een veranderend Oldambt. Akkerbouw
domineert niet meer het Oldambt. De metamorfose
is kenmerkend voor de veranderingen in de hele
agrarische sector in Nederland. De foto’s van Menna
Stegmeijer zijn in kleur uitgevoerd. Het drukwerk is
geleverd door Profiel in Bedum. Het boek kost
€ 62,50 en is te bestellen bij de heer P. Koets in Nieuw
Scheemda. Het e-mailadres is p.koets@hetnet.nl
Wie niet in het bezit is van de vorige
boerderijenboeken kan die alsnog bestellen. Van het
boek Groot en Klein Termunten zijn nog boeken
beschikbaar. Het boek kost € 25,-. Het boerderijenboek
Nieuwolda-Nieuw Scheemda is uitverkocht. Het
bestuur heeft dit boek laten kopiëren.
De gekopieerde versie kost € 35,-. Beide boeken zijn ook
te bestellen bij de heer P. Koets.
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V.V. Oldambtster Boys
Bestuurlijke organisatie seizoen 2015/2016

Gelukt!
Voetballiefhebbers, het is gelukt! In Nieuw
Scheemda/’t Waar is weer jeugdvoetbal

met een kabouterelftal en D-junioren doet
de Oldambtster Boys dit jaar mee in de

competitie. Daarnaast hebben ook het 1ste

en 2de elftal een flinke impuls gekregen wat
spelers en organisatie betreft. Er is dus nog

altijd een stijgende lijn te zien bij de club die

jaren geleden de touwtjes nog aan elkaar moest
knopen op het gebied van spelers/leden. Ooit
zal het allemaal wel weer wat minder worden

maar laat een ieder hier nu maar van genieten.

Vooralsnog hebben we dit jaar geen 45+ elftal,
de spelers hebben aangegeven liever te trainen

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Lid: 		
Lid: 		
Lid: 		
Aspirant Lid:

B. Veentjer
E. Brasse
J. Eelssema
H. Kuipers
C. Pit
H. Kuiper
K.Eerkens

Technische organisatie seizoen 2015/2016
1STE ELFTAL:
Hoofdtrainer:
Assistent trainer:
Leider: 		
Grensrechter:

Hemmo Kuipers
Dennie Gorter
Hans Zijlstra
Jan Eelssema

2DE ELFTAL
Trainer: 		
Leider: 		
Grensrechter:

Hans Zijlstra
Jochum Bodde
vacant

de kantine gekomen en binnenkort starten

D-JUNIOREN (TOT 12 JAAR)
Hoofdtrainer/Leider
Hemmo Kuipers
Assistent trainer: 		
Dennie Gorter
Leider: 			
Eduard van der Meulen/Hans Bloem
Grensrechter/Scheidsrechter: Hans Bloem

de kantine. Ook is het de bedoeling om de

KABOUTERVOETBAL (TOT 7 JAAR)
Trainer/Leider:
Jochum Bodde & Alexander Jansen

op de donderdag. In en om het sportveld

gebeurt van alles. Er is een nieuw plafond in
de werkzaamheden voor de overkapping aan
pannakooi te gaan plaatsen bij het voetbalveld.
Er wordt nu ook hard gewerkt aan het

oprichten van een commissie die namens de

voetbalvereniging activiteiten organiseert. In
eerste instantie wordt er gedacht aan enkele

gezellige muzikale avonden in de kantine. De
seizoensopening is op zondag 6 september
voor zowel het eerste als tweede elftal, de

D-junioren starten het seizoen op zaterdag 12
september en op moment van schrijven is er

voor de kabouterploeg nog geen programma

bekendgemaakt door de KNVB. We hopen dat

het weer een sportief goed seizoen gaat worden.
Allen graag tot ziens bij onze wedstrijden.
Namens het bestuur,
Bennie Veentjer

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
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Het kersverse D-Junioren team

WIST U DAT???

UITSLAGEN EN PROGRAMMA OP PAG 11

Er sinds lange tijd weer jeugdvoetbal op de velden in Nieuw Scheemda is!
Dit ontstaan is door initiatief van Hemmo Kuipers en een aantal gulle agrariërs uit onze dorpen.
Het gaat om een kabouterploeg (tot en met 7 jaar) en D-junioren (tot en met 12 jaar)
De club en onze dorpen hier ontzettend trots op mag zijn.
U kunt uw zoon en/of dochter hiervoor altijd opgeven, (1ste jaar contributie vrij!)
De AED van Nieuw Scheemda / ’t Waar bij de kantine geplaatst is.
Er een nieuw plafond in de kantine gerealiseerd is.
Het afsluitingsfeest en BBQ van afgelopen seizoen een enorm succes was!
De ruim 60 aanwezigen hebben genoten van het voetbal de BBQ en live muziek.
Er nu nog sporen/aanwijzingen terug te vinden zijn op het sportpark.
De velden er dankzij Geert Jager weer keurig bij liggen.
De vakantie gangers de “Old Boys” camper weer bij het voetbalveld gestald hebben.
Het kinderkamp op het sportpark weer een succes was!
Er ook rondjes weggeven worden op een f iets, dit kost helemaal niets!
Hans Bloem furore maakt als grens- en scheidsrechter.
Jochum Bodde en Hans Zijlstra samen het tweede elftal gaan leiden.
Het jaarlijkse Volleybal toernooi bij de Oldambtster Boys georganiseerd is.
Dit een zeer geslaagde dag was.
Er beweging komt in het plaatsen van de “vergeten” pannakooi op het sportpark.
Er tegenwoordig f ietsen worden verloot met de veldverloting.
Het dan wel gaat om achtergebleven exemplaren.
Er twee retro polyester duc-outs aangeschaft zijn.
Deze de stenen duc-outs gaan vervangen wanneer deze worden afgekeurd.
Zowel de eerste als 2de selectie een behoorlijk niveau hebben.
Hier dan ook veel van wordt verwacht.
Oldambtster Boys geweldige vrijwilligers heeft om e.e.a. In de benen te houden!
Bestuur en organisatie iedereen een gezellig en bovenal sportief seizoen toewenst.

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

september 2015

Kaartclub ’tVrijeWeekend’
zoekt nieuwe leden
Het klaverjasseizoen begint weer op 11 september, zoals
gewoonlijk op vrijdagavond in de oneven weken (dus om de 14
dagen) tot begin mei in de voetbalkantine om 20.00 uur.
Aanvang van 1e avond 19.30u. Kosten € 2,50 per keer.
Voor iedereen die van klaverjassen Iedereen die van klaverjassen
en gezelligheid houdt is van harte welkom.
Informatie bij Thea Moes:
tmoes@hotmail.nl of kom gewoon binnenlopen.
Topscoorders van seizoen waren Mark Eerkens,
Hendrik Eerkens en Thea Moes

CONCERT STOWAWAY OP VRIJDAGAVOND 13 NOVEMBER OM 20.00 UUR!!!
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 de volgende mensen.
Dirkje Haan: 		
			
Ankie Grooten:		
			

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

Adres:			

Hamrikkerweg 27 Nieuw Scheemda

HET VOLGEND CONCERT

STOWAWAY

is op vrijdagavond 13 november 2015 om 20.00 uur.
Zet de datum alvast in uw agenda en u kunt
nu al kaarten bestellen!

september 2015
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Vervolg oproep
inventarisatie van
de bevingsschade in

BijeenkomstWaakzaam
Woldendorp in de
Leeuwenborg

Doel van de oproep is om te inventariseren hoeveel schade
gevallen er in onze dorpen zijn, welke toegewezen zijn en
welke niet en waarom niet.

Op 6 juli zijn een aantal van onze bewoners naar deze
avond geweest. De opkomst was groot, ruim 80 aanwezigen
vanuit de wijde omtrek. Het was een leerzame avond, d.m.v.
beeldmateriaal gaf geoloog en aardbevingsdeskundige
Manual Sinbutin (technisch) uitleg over de aardkorst, hoe
aardbevingen ontstaan en wat het bijzondere van de bodem
van Groningen is. De aardbevingen in Groningen zijn door
de aard en ondergrond heel uniek en niet te vergelijken met
de tektonische bevingen. Volgens getoonde foto’s is de schade
aan gebouwen (soms) wel vergelijkbaar.

Sinds de oproep in de dorpskrant van juli en via de flyer is er al
een flink aantal schade opgegeven uit beide dorpen. Er kwam
ook een aantal vragen en opmerkingen naar voren. Iedereen
heeft naar aanleiding van zijn melding een bericht ontvangen
en staat geregistreerd.
Aangezien er nog steeds schades ontstaan, willen we daar
graag van op de hoogte worden gesteld en kunt u deze nog
steeds sturen naar beving@nieuw-scheemda.nl en beving@twaar.nl. Ook de tot nu nog niet aangemelde schades, wel of
niet toegekend, willen we nog steeds graag ontvangen.
Postadres: Greetje Schipma Hamrikkerweg 94
Nieuw Scheemda.

Waakzaam Woldendorp deed ook de oproep i.v.m. hun
inventarisatie in het gebied om uw schade inclusief
ontvangen rapport bij hen aan te melden. Zij willen graag het
hele gebied van Termunten tot en met onze dorpen en er om
heen in beeld brengen.
Dit staat los van onze inventarisatie!

Voor de duidelijkheid nog het volgende: de gemeente wordt
alleen door de NAM op de hoogte gesteld van het aantal erkende
schadegevallen op postcodeniveau en weet niet het juiste aantal
schadegevallen in onze dorpen. Deze aantallen kunnen wij dan
ook aanleveren als u zich meldt.
Alle gegevens, die binnenkomen, zullen vertrouwelijk worden
behandeld en niet zonder uw toestemming ergens voor worden
gebruikt.

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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Nieuws uitWaarkunst
Op 16 augustus is bij Galerie Waarkunst de nieuwe expositie
“Pulsating Landscapes”gestart van Wokkel (pseudoniem van
Marcel Kok) en Arvee (pseudoniem van Rene de Vreugd).
Beide gerenommeerde kunstenaars laten op een geheel eigen
manier het landschap zien…
Deze expositie zal lopen tot eind september.
De ‘Wim Hofmethode’, de Iceman, trekt ook steeds weer
meer deelnemers en ze komen van heinde en verre; Johan
Deiman begeleidt op enthousiaste wijze ‘s morgens de
ademhalingsoefeningen en ‘s middags wordt besloten met
een duik in het ijsbad. Tot nu toe hebben alle deelnemers de
duik gewaagd, zelfs de ‘hitteman’ van TVNoord die speciaal
hiervoor bij ons op bezoek was, was het over een ding eens: een
unieke sensatie! 22 augustus en 5 september zijn de volgende
workshops. Zie ook www.koudekracht.nl.
Maike van der Kooij blijft bij ons haar zeer succesvolle
workshops geven. Onder haar kundige en enthousiasmerende
begeleiding gaan ervaren maar ook zeker minder ervaren
cursisten weer naar huis met de wetenschap dat ze heel veel
bijgeleerd hebben, andere kwaliteiten en talenten ontdekt
hebben en vooral moeten doorgaan. Zaterdag 26 september is
de volgende workshop ‘Wad en Zee’.
Minder leuk bericht is dat we afscheid moeten nemen
van Volken en Sofie met hun twee kleine meisjes. Door
omstandigheden zijn zij genoodzaakt om na 3 jaar hun fijne
woonplek bij ons op het erf op te moeten geven. Zij verhuizen
per 1 september naar Bakkeveen. Gelukkig voor hen komen
ze daar ook te wonen in een mooie omgeving, spijtig voor ons
is dat na 3 jaar harmonieus samen werken op deze manier een
eind komt. We hebben hen leren kennen als inspirerende en
waardevolle mensen. Goed bericht is dat Sofie met ‘Verse Aarde’
wel bij Waarkunst een keer in de 2 weken haar kookkunsten
blijft vertonen en Volken mee blijft denken over de Galerie.
De galerie blijft ook bestaan maar zal waarschijnlijk ook de
activiteiten moeten inkrimpen, alles wat gerelateerd is aan de
kunst kunnen we gelukkig voortzetten, onze andere activiteiten
( theater, muziek, markten, grotere optredens) ligt onder de loep
van de gemeente en wij hopen natuurlijk op een goede uitkomst.
Want we waren zoveel leuks van plan…
Maar bezoek vooral eens onze website; dan krijgt u een indruk
waar wij zoal mee bezig zijn.

Gymgroep op
maandagmiddag zoekt
nieuwe deelnemers!
Maandag 7 september start de groep weer in de zaal van
het MFC van 13.30 uur tot 14.30 uur. Na de zomerstop
gaan we weer aan de slag onder leiding van een nieuwe
begeleidster. D.m.v. (aangepaste) oefeningen worden
de spieren weer getraind zodat we in de winter periode
fit van lijf en leden blijven. Kosten € 8 per mnd. Vanaf
13.15 uur is de deur van het MFC geopend We maken
gebruik van de 3e kleedkamer naast de gymzaal.
Iedereen, leeftijd maakt niet uit, die aan zijn/haar
conditie wil werken, is welkom.
Nieuwsgierig geworden? Kom eens kijken en meedoen
met makkelijk zittende kleding en op (sport) schoenen
of sokken.

Voor in de agenda;
Vrijwilligersavond
vrijdag 27 november 2015
Nadere informatie volgt nog.
Wim van Rheen namens
Dorpsbelangen Nieuw-scheemda & ‘t Waar
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Geslaagde Kampweek

juli 2015

film niet meer uit gezien, ze sliepen al.

Donderdag. Normaal gesproken krijgen de kinderen op vrijdag ontbijt
op bed. Dit hebben we maar naar de donderdag geschoven. We hebben
Tijdens de eerste week van de zomervakantie, 6 t/m 10 juli, was er
de kinderen iets langer laten slapen en op bed laten ontbijten met op
weer de jaarlijkse kinderkampweek van Nieuw Scheemda en ’t Waar
de achtergrond een nieuwe film.
met dit jaar als thema “Ontdekkingsreizigers”.
Later op de ochtend begon de survivaldag. Ook vandaag waren we in 4
groepen opgedeeld. Een groep vertrok in de richting ’t Waar, de andere
Het is maandag ochtend, ongeveer 11 uur, als er een gele Land Rover in de richting Kerkwijk. Een half uur later vertrokken de andere twee
aan komt rijden. Uit het raampje aan de bijrijderskant hangt een man groepen. Onderweg moesten diverse opdrachten volbracht worden.
met een verrekijker. Bij twee partytenten aangekomen stopt de auto
Enkele voorbeelden hiervan waren; hut bouwen, schatkistjes zoeken,
en stappen er twee mannen uit, beide gekleed als ontdekkingsreizigers. vlot varen en een hindernisbaas afleggen. Langs de hele route waren
Druk wijzend naar en pratend over een grote groep mensen die onder vragen verstopt die de kinderen moesten beantwoorden. Voor alle
de partytenten zit. Uit een tas haalt de ontdekkingsreiziger die uit
goed beantwoorde vragen konden punten worden verdiend. Het was
het raam hing een notitieboekje en een potlood en geeft deze aan de hierdoor erg spannend welke groep uiteindelijk had gewonnen. De
bestuurder. Zelf neemt hij een rolmaat en vergrootglas in de hand.
winnaar werd uit eindelijk bepaald door de gebouwde hutten.
Voorzichtig wordt de groep mensen onderzocht en opgemeten, een
Ook deze avond hadden we weer een kampvuur en werden er weer
enkeling bied zich zelfs vrijwillig aan om opgemeten te worden. Als
verhalen voorgelezen.
we goed naar beide mannen luisteren komen we er achter dat zij
zojuist een nieuwe stam hebben ontdekt, en wij zijn die nieuwe stam. Vrijdag, de laatste kampdag. Traditioneel hebben we vandaag
Om duidelijk aan te geven dat zij deze stam hebben ontdekt moet
de lawaaitocht. Hier hebben we in de ochtend dan ook mooie
dit worden aangegeven doormiddel van het plaatsen van hun vlag,
lawaaitrommels voor gemaakt.
een beetje zoals de eerste man op de maan. Uit de tas wordt een vlag Vlak voordat we weg zouden gaan hebben we de route aan moeten
gehaald en gezamenlijk lopen de ontdekkingsreizigers, gevolgd door de passen. We kregen te horen dat er die middag een begrafenis zou zijn
grote groep mensen, naar de vlaggenmast voor aan bij het voetbalveld. bij de kerk. Om de lawaaitocht af te lasten zaten we ook niet op te
Hier wordt de vlag gehesen en het kamplied gezongen. De kampweek wachten. Vandaar een aanpassing in de route. We zijn alleen naar ’t
2015 is officieel geopend.
Waar geweest, tot en met de Leeuwenborg. Op de terugweg, bij het
Omdat er veel nieuwe gezichten waren, zowel bij de kinderen als bij
passeren van het bord Nieuw Scheemda zouden we stoppen met het
de leiding, werd er na de lunch een voorstellingsronde gehouden. Op maken van lawaai. Deze grens hebben we opgeschoven tot vlak na de
die manier wist iedereen welke naam bij welk gezicht hoort. Na de
brug omdat er nog een paar ouders langs de weg stonden te wachten
voorstellingsronde was er tijd om nog even lekker te spelen voordat
en te kijken.
de middag activiteit zou beginnen, een spelletjes middag. Hiervoor
De middag werd afgesloten met een bedankronde van de kinderen en
werden 4 groepjes gemaakt die met het verstrijken van de tijd van spel een BBQ. Toen ’s avonds alle ouders waren gearriveerd zijn we weer
naar spel gingen. Ook hierna kon er weer lekker gespeeld worden.
met z’n allen naar de voorzijde van het voetbalveld gelopen. Na een
Omdat het lekker warm weer was waren de zwembaden vandaag dan korte uitleidend verhaal is hier de vlag naar beneden gehaald en was de
ook zeer in trek.
kampweek ten einde.
Voor de slapende kinderen was er een leuke afsluiting van de dag waar
zeer naar uit werd gekeken, een spooktocht. En wat hebben ze gegild. Deze geslaagde kampweek was niet mogelijk geweest zonder onze
De achterblijvers op het kampterrein hebben bijna de hele route
sponsoren. Deze willen wij via deze weg dan ook hartelijk bedanken
kunnen volgen door alleen al dat gegil. Bij terug komst waren er de
en benoemen.
grootste verhalen en kreeg de leiding het gevoel dat deze kinderen de Franse Auto, de Witte Wolk, Bed & Breakfast “de Hamrikkerhof ”,
hele nacht niet meer zouden kunnen slapen. Tot er een groepje jongens Waarkunst, Dier en Tuin Roelie, Kapsalon Bert de Boer,
aan kwam lopen, het bleken de “spoken” te zijn. Alle kinderen konden Installatiebedrijf Mein, Dierenvriend Nikkie, Borduurbedrijf
nu van dicht bij zien wie de spoken hadden gespeeld. Dat zorgde
Inventief, Meubelmakerij de Borgh, Studio P-Graphix, Rabobank,
wel voor heel veel gerustgestelde kinderen welke dan ook zonder
Minikraanverhuur “het Borgje”, Fruitbedrijf Bosschaart, De
problemen allemaal snel in slaap zijn gevallen in de tenten.
Leeuwenborg, Jumbo Scheemda, Fleuropoort Munnik, DHL, Slagerij
Koning en Meinardi.
Dinsdagochtend. Eigenlijk hadden we een knutselochtend ingepland.
Maar ja, de kinderen waren zo lekker met elkaar aan het voetballen
Ook enkele van onze dorpsgenoten waren niet onbelangrijk dit
en andere spelletjes aan het spelen dat we dat maar hebben ingekort. kampjaar. Middels een kleine attentie hebben wij deze mensen een
Ieder kind kreeg een eigen hoedje van papier-maché, welke ze naar
blijk van waardering gegeven.
eigen inzicht konden verven. We hebben diverse mooie creaties gezien.
Voor de middag stond een sport en spel middag op het programma
En niet te vergeten, de kinderen en leiding die aanwezig waren tijdens
welke helaas in het water is gevallen. Hier is snel wat op verzonnen,
de kampweek. Hartelijk dank voor jullie deelname. Zonder jullie was
we hebben lekker in de gymzaal spelletjes gedaan en geknutseld in de er zeker weten geen kamp geweest.
keuken.
’s Avonds hadden we nog een groot kampvuur. Bij het kampvuur
Wij kijken dan ook terug op een geslaagde kampweek en kijken uit
werden nog korte verhaaltjes uit een boek voorgelezen waarbij de
naar volgend jaar. Hopelijk zien wij jullie daar dan ook?
leiding niet veel hoefde te doen. De kinderen wouden graag zelf de
verhaaltjes voorlezen.
De hoofdleiding,
Mark Eerkens en Patricia Eerkens.
Woensdag, het dagje uit. En geen van de kinderen had een idee waar
we heen zouden gaan. De verrassing was een verrassing gebleven. Het p.s. Tijdens de kampweek zijn er heel veel foto’s gemaakt. Deze
was een eindje rijden maar dat werd beloond. De kinderen hebben
kunnen jullie terug vinden op onze facebookpagina www.facebook.
zich de hele dag goed vermaakt. We waren naar het Adfunturepark in com/kampnwscheemdatwaar
Dokkum. De oudere kinderen begonnen de dag met het afleggen van
diverse klimparcoursen. De kleuters met een soort piramide, wat al vrij
snel de bijnaam “de tunnels” kreeg. De kinderen kregen er geen genoeg
van. In het begin ging de leiding nog mee naar binnen maar dat was
snel over. We pasten er soms net door heen maar dat mocht de pret
niet drukken. Het leverde mooie verhalen op. De kinderen hebben zich
de hele dag goed vermaakt en dat was te zien op de terugweg, enkele
kinderen (en leiding) waren in de auto in slaap gevallen.
’s Avonds hadden we een filmavond. Alle luchtbedden werden in
de gymzaal gelegd zodat we vanaf ons bed naar leuke films konden
kijken. Net als voorgaande jaren hebben de meeste kinderen de tweede
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MEER TIJD VOOR TAKENDISCUSSIE
De fractievoorzitters van onze politieke partijen hebben onlangs afgesproken dat zij meer tijd nemen voor de takendiscussie
en het bepalen van de rol van de gemeente Oldambt in de samenleving.
Het proces tot nu toe is zeer waardevol. De thema-avonden in april en mei hebben waardevolle input opgeleverd. Zowel
college als fractievoorzitters willen hier een zorgvuldig vervolg aan geven. Om die reden waren er op 29 juni geen algemene
beschouwingen. Deze zouden immers worden gebaseerd op voorstellen in het kader van de takendiscussie.
Het vervolg van het proces gaat er in grote lijnen als volgt uit zien:
•
•
•
•
•
•

In september vindt er met iedere fractie een gesprek plaats.
Dit gesprek wordt voorbereid op basis van onder meer de opbrengsten van de thema-avonden, de bouwstenennotitie en
een overzicht van de wettelijke en niet-wettelijke taken.
De uitkomsten van deze gesprekken zullen op 15 oktober ter kennisname naar raads- en commissieleden worden
gestuurd.
De algemene beschouwingen zullen worden gehouden op 9 november 2015 bij de behandeling van de begroting 2016.
Het streven is om de takendiscussie in het voorjaar van 2016 af te ronden.
In overleg met raads- en commissieleden zullen aanvullende activiteiten worden georganiseerd welke in het teken zullen
staan van de veranderende rol van de gemeente.

HOLLANDSE AVOND MET DJ GUUS
ZATERDAG 17 OKTOBER
VAN 20:00 TOT 02:00

IN DE KANTINE VAN oLDAMSTERBOYS
IEDEREEN IS WELKOM
BOYS
Activiteitencommissie OLDAMBTSTER
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Programma 1ste en 2de elftal:

Programma D-junioren: Uitslagen oefenwedstrijden:
Old Boys 1 – FVV Foxhol 1 (5e klasse)		
Muntendam 1 – Old Boys 1 (3e klasse)		
Old Boys 1 – Farmsum 1 (5e klasse)		
Old Boys 2 – Be Quick 4 (3e klasse)		
WEO D1 - Old Boys D1				
Old Boys D1 – Nieuwolda/Wagenborgen D1

2-7
7-0
7-0
0-10
0-2 (beker)
8-1 (beker)
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Foodstep Uganda
Op zondag 27 september vliegen wij ( Justine Tebbens en José Lugtenberg) naar Oeganda. Met de prachtige natuur, de
heerlijke warmte en de gastvrije inwoners staat Oeganda bekend als The pearl of Africa.
Wij vliegen niet naar Oeganda om de toerist uit te hangen, maar om bijna een half jaar ontwikkelingswerk te gaan doen. Een
aantal maanden gaan wij ons inzetten voor Foodstep Uganda.
Foodstep zet zich in voor kinderen die via de straat in Kampiringisa Rehabilitation Center zijn beland. Dit center wordt
een rehabilitatie centrum genoemd, maar de omstandigheden zijn erger dan in een gevangenis. Er is geen enkele hygiëne,
kinderen worden voor dagen of weken in kleine ruimtes opgesloten en er gebeuren middeleeuwse martelpraktijken. Dit
allemaal terwijl de meerderheid van de kinderen onschuldig zijn. Deze kinderen zijn door de overheid in de gevangenis
gegooid omdat zij niet weten wat ze met de straatkinderen moeten. Vele van de kinderen hebben geen ouders en worden
verstoten door hun familie.
Foodstep zet zich in voor de mensonterende omstandigheden in de gevangenis. Dit doen ze door wekelijks de gevangenis
te bezoeken en de kinderen hulpverlening te bieden. Dit wordt onder andere gedaan door medische zorg, voeding, liefde en
aandacht.
Naast dat Foodstep de omstandigheden wil verbeteren, proberen ze ook de kinderen uit de gevangenis te halen. Deze
kinderen worden ondergebracht in de Home Coming, een weeshuis. Hier krijgen de kinderen voeding, onderdak, kleding en
scholing. Maar het allerbelangrijkste de kinderen krijgen weer een kans om kind te zijn!
De komende maanden gaan wij ons best doen om onze hulp te bieden bij Foodstep. Wij gaan hier aan de slag als
social workers. Dit houdt in dat wij de kinderen zullen begeleiden in hun dagelijkse taken, schoolwerk en de rol als
vertrouwenspersoon gaan aannemen. Een hele uitdaging, maar we hebben er veel zin in!
Om dit hele avontuur in werking te stellen zijn wij druk bezig met acties houden. Zo hebben wij op enkele markten gestaan,
lezingen gegeven en spullen verkocht. De volgende actie is een flessenactie en hierbij hebben wij uw hulp nodig.
Op zaterdag 12 september komen wij langs om (statiegeld)flessen op te halen. Wilt u deze voor ons verzamelen, zodat
wij een mooi bedrag ophalen dat ten goede komt van Foodstep Uganda?
Wilt u op de hoogte blijven van alle acties, verslagen en foto/filmpjes? Like dan de facebookpagina: Our trip to Uganda.

