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NIEUW INITIATIEF
VEUR MEKOAR

Greetje Schipma

WANDELROUTE OP
DE DIJK IS WEER
TOEGANKELIJK
NIEUW SCHEEMDA- Nadat de werkzaamheden
aan het Nieuwe Buitendiep afgerond waren, was het
toch een hele tijd niet zo goed toegankelijk.
Voor de zomer begon het ingezaaide gras te groeien.
‘t Was wel erg hoog na enige tijd, net als het stuk
graan, maar gelukkig werd het in opdracht van
Hunze en A’s op de goede breedte gemaaid. De
vissers en de wandelaars kunnen er weer rustig zitten
en lopen. - Greetje Schipma

VEUR MEKOAR IS EEN INITIATIEF
VANUIT DORPSBELANGEN
OM DE SAAMHORIGHEID
IN NIEUW SCHEEMDA &
‘T WAAR TE VERGROTEN. WE
WILLEN EEN BRUG SLAAN
TUSSEN DORPSGENOTEN DIE
WAT TE BIEDEN HEBBEN EN
DORPSGENOTEN DIE, ZO NU EN
DAN, WEL WAT HULP KUNNEN
GEBRUIKEN.

Veur M ekoar
Nieuw Scheemda & ‘t Waar

‘Bel Moar Eem’

Dit is een laagdrempelig telefoonnummer dat u kunt bellen
als u ergens hulp of assistentie bij nodig heeft. Heeft u
bijvoorbeeld een probleem met de computer, moet u naar de
dokter en u weet niet hoe, u heeft een boodschapje nodig,
moet het gras gemaaid en lukt dat even niet of wilt u gewoon
gezellig met iemand een kopje koffie drinken of een taartje
bakken...... u kunt het zo gek niet bedenken!

Bel 06 36 36 8003

E-mail: veurmekoar@nieuw-scheemda.nl /veurmekoar@t-waar.nl
- Lees meer op pagina 11

VAN DE REDACTIE
NIEUW SCHEEMDA- Het eerste lustrum van deze krant hebben we het
afgelopen jaar geruisloos aan ons voorbij laten gaan. Op de valreep willen
we als redactie iedereen bedanken die de afgelopen jaren de pen en/of de
laptop ter hand heeft genomen om een stukje te schrijven voor NieuwSwaar.
Natuurlijk blijven alle bijdragen ook de komende vijf jaren van harte
welkom.
In dit nummer hebben we aandacht voor serieuze zaken als bevingschade.
De uitnodiging op 16 november ziet u verderop in de krant. Er zijn
ook een hoop leuke dingen te doen in onze dorpen in november en
december. Allereerst hebben we vrijdagavond 13 november een concert van
STOWAWAY, eind november is de intocht van Sint en ook Kerst wordt in
ons kerkje als vanouds gevierd. Komt allen!
Het is een beetje vroeg, maar wij wensen iedereen alvast een goed en vooral
gezond 2016 toe en tot ziens in het nieuwe jaar!
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COLOFON >
Kopij aanleveren: voor 15 januari 2016 |
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
Samen spelen met andere kinderen uit onze dorpen
Zondag

29 nov

Het begint om 10.00 uur en eindigt om 12.30 uur.

Bedankt namens KWF
Kankerbestrijding.

Bayer slakkenkorrels 400 gram - € 9,95.
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

€ 438,- euro op voor dit goede doel.

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

Onlangs heeft u ze weer aan de deur gehad: de collectanten
voor de collecte KWF kankerbestrijding. Er was een hoge
opbrengst.
Tezamen brachten Nieuw Scheemda en ’t Waar meer dan

€ 350,-

Dank aan iedereen voor de bijdrage!
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José Lugtenberg

KERSTVIERING IN DE KERK VAN NIEUW SCHEEMDA /’ T WAAR OP EERSTE
KERSTDAG, AANVANG 16.30 UUR
Ook dit jaar gaan we een kerstviering organiseren in het kerkje van Nieuw Scheemda/’t Waar op eerste kerstdag,
aanvang 16.30 uur met de traditionele kerstliederen, chocolademelk en een kerstkransje. Net als voorgaande jaren is
er een overdenking, orgelspel, saxofoonspel, kaarsen, een gedicht en een vrij verhaal.
Kortom: het wordt weer een echte ouderwetse
kerstviering.
Iedereen is van harte welkom.
Ook is er een collecte voor de gemaakte onkosten en
voor een nader te bepalen goed doel.
Komt allen | komt allen | komt allen | komt allen
Voor informatie kunt u terecht bij:
Dirkje Haan
Hamrikkerweg 60
Nieuw Scheemda
dirkjehaan@hotmail.com
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V.V. Oldambtster Boys
Het seizoen is van start!

Na de mooie aanwinsten die van het zomer de

club hebben versterkt, zijn zowel het eerste als 2de

elftal vol frisse zin van start gegaan. Dit mondde
uit in een prima seizoenstart, waarbij er na een

wedstrijd al 3 punten stonden genoteerd voor de

Boys. Helaas zijn de daaropvolgende wedstrijden
minder goed verlopen, waardoor we niet nog een

Inleverpunt Frituurvet en Frituurolie
Ook in 2015 kan iedereen zijn frituurvet of frituurolie inleveren bij de voetbalclub!
Hiermee steunt u de plaatselijke voetbalclub!
WAAR: 		
WANNEER:
WAT: 		
HOE: 		

Uitslagen D-Junioren

keer drie punten mee naar huis konden slepen.

Het zat voor beide teams nog niet echt mee. De

nieuwe!! Jeugdafdeling doet het wat dat betreft

een stuk beter. Daarnaast is er met de komst van

onze D-junioren en een kabouterploeg op zaterdag
heel wat te beleven op het sportpark. De jeugd doet
het erg goed binnen de competitie en is een ware

publiekstrekker geworden. Hier zijn we natuurlijk
als club erg trots op. Aankomende winterstop

zijn we dan toch van plan om een overkapping
te plaatsen bij de kantine, zodat de bezoekers

droog buiten kunnen staan na de winterstop. Ook

proberen we via een aantal actieve leden het een en
ander te organiseren binnen het dorp. Middels een
aantal activiteiten hopen we bij te kunnen dragen
aan de levendigheid binnen het dorp.

We zien een ieder dus graag bij onze (jeugd)
wedstrijden of activiteiten!
Namens het bestuur,
Bennie Veentjer

OPGELET!
LEDENVERGADERING VOETBALVERENIGING
OLDAMBTSTER BOYS
DE JAARLIJKSE LEDENVERGADERING
VOOR SPELENDE EN- STEUNENDE LEDEN
VINDT PLAATS OP VRIJDAG 13 NOVEMBER
OM 19.30UUR IN DE KANTINE VAN DE
VOETBALVERENIGING.

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

Standen
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Programma en uitslagen 1ste en 2de

WIST U DAT???
De seizoenstart van zowel het eerste als tweede elftal minder succesvol is dan een ieder had gehoopt.
Er ook veel blessureleed is onder de spelers van het eerste elftal.
Er misschien een aantal talenten het stappen op zaterdag achterwege moeten laten.
De oudere garde er ook wat van kan.
De junioren nu het nieuwe boegbeeld zijn van Oldambtsterboys.
Er maar liefst 3 clubs zich teruggetrokken hebben uit de poule van het 2de elftal.
Dit een slechte zaak is en als het ware competitievervalsing is.
Nieuwe leden en supporters nog steeds van harte welkom zijn.
De kabouters wekelijks verdienstelijk een mini-toernooi spelen.
De spelertjes en hun ouders hier veel plezier aan beleven.
Ze binnenkort weer bij ons in het sportpark te bewonderen zijn.
Er een activiteiten commissie is gekomen binnen de club om e.e.a. aan het dorpsgevoel bij te dragen.
Hun eerste opzet een gezellige en geslaagde Hollandse Avond was.
De eerste thuiswedstrijd van het seizoen reeds afgelast is door overvloedige regenval.
Er een delegatie van Oldambtsterboys naar Tsjechië is gegaan voor FC Groningen.
Een Boys delegatie de FC heeft gesteund in Liberec.
Bij terugkomst de gangen van ons stadion heeft versierd.
Yari Tolner de nieuwe sportmasseur in spe is.
De club weer een paar (bar) vrijwilligers rijker is.
Er een nieuwe luidsprekers zijn komen te hangen.
Er tegenwoordig bij de thuiswedstrijden een trommel aanwezig is.
Er bij de trommel ook een supportersvereniging aanwezig is, de harde kern genoemd.
Er op de zaterdag (bij jeugdwedstrijden) geen alcohol wordt verstrekt in de kantine!!
De algemene ledenvergadering is op vrijdag 13 november, aanvang 19.30uur in de kantine.

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

november 2015

OUDE MOBIELTJESWAAR JE NIKS MEER
MEE DOET? INLEVEREN BIJ DIRKJE HAAN

Iedereen die oude mobiele telefoons heeft en ze kwijt wil…
Je kunt ze inleveren bij Dirkje Haan, Hamrikkerweg 60
Nieuw Scheemda. Ze zijn bestemd voor een goed doel, de
Zanskarscholen in India. Ook heeft Dirkje loten te koop. De
opbrengst hiervan is ook voor de Zanskarscholen in India.
De loten kunnen worden telefonisch of per mail worden
besteld. Mail: dirkjehaan@hotmail.com of (0598) 44 64 97

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

Bestuursleden gezocht!
HET BESTUUR VAN DORPSBELANGEN ZOEKT EEN ENTHOUSIAST PERSOON OF PERSONEN DIE
ZICH MET INGANG VAN MAART 2016 ACTIEF WILLEN INZETTEN VOOR ONZE DORPEN EN IN
HET BESTUUR.
Sinds de overheid zich terugtrekt, zijn bewoners meer aan zet om dorpen leefbaar te houden. Een uitdaging nu er ook
meer bezuinigd wordt en er sprake is van krimp. Dorpsbelangen start een aantal projecten om Nieuw Scheemda – ‘t
Waar ook in de toekomst leefbaar te houden, dit is ons speerpunt voor de komende jaren. Vind je het leuk hieraan mee te
werken, meld je dan aan als bestuurslid!
We overleggen zo’n 7 keer per jaar en hebben daarnaast allemaal een aandachtsgebied.

Ervaring in een bestuur aangeboden!
Ben je met je eigen toekomst bezig en wil je je verder ontwikkelen? Bij ons krijg je de kans ervaring op te doen in een
bestuur (een plus voor op je CV!). Bijvoorbeeld in een secretarisfunctie. Samen met de huidige secretaris kun je de functie
uitoefenen en als je dat wilt in de loop der tijd overnemen. Heb je liever andere klussen, in overleg is veel mogelijk. Voor
vragen of het aanmelden: Marjan Jutting, tel. 0598-446146 of secretaris@nieuw-scheemda.nl .
Bestuur Dorpsbelangen Nieuw Scheemda- ’t Waar
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Leutje BuurtBieb. Nieuw in de Kerkwijk
De BiebBus komt al tijden niet meer in ons dorp en
inmiddels is ook de Bibliotheek in Scheemda gesloten.
Om boeken te lenen zul je naar omliggende dorpen
of Winschoten moeten. Niet iedereen kan en/of wil
daarheen. Daaruit ontstond het idee om een verzameling
ruil-/leenboeken aan te bieden.
Hier kun je dus een boek lenen of ruilen tegen een
boek van jezelf. Natuurlijk mag je ook zelf een boek
toevoegen. Zo ontstaat een wisselende inhoud en zit er
voor veel mensen vast iets te lezen bij. Ook tijdschriften
kun je hier lenen.

Meer weten? Kijk op http://www.facebook.com/
LBBNSW
of mail naar LeutjeBuurtBieb@gmail.com of loop
gewoon eens langs en kijk of er iets leuks bij zit!
Patrick & Sandra Boere

Je kunt kostenloos gebruik maken van de Leutje
BuurtBieb!
Deze is toegankelijk op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9.00 uur tot +/- 15.00 uur en op woensdag
van 9.00 uur tot +/- 11.30 uur. In de schoolvakanties zal
de BuurtBieb er niet staan.
Mocht u op deze tijden niet kunnen, neem dan even
contact met ons op, zodat we kunnen zorgen dat de
BuurtBieb toegankelijk is.
De Leutje BuurtBieb is te vinden bij Kerkwijk 22b in
Nieuw Scheemda.

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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Ingestuurde brief door Maarten en Trijnie Boven. 40 Jaar Iepmkriet:

Uitnodiging
vrijwilligersavond
IEDEREEN DIE HET AFGELOPEN
JAAR REGELMATIG IETS HEEFT
GEDAAN OP GEBIED VAN
VRIJWILLIGERSWERK VOOR ONZE
DORPEN NIEUW SCHEEMDA
– ’t WAAR IS VAN HARTE
WELKOM OP DE JAARLIJKSE
VRIJWILLIGERSAVOND.
Op 27 november gaan we gezellig met
elkaar uit eten in de Leeuwenborg, aanvang
19.00 uur.
Geef je/u uiterlijk 17 november op bij:
Wim van Rheen:
meadowfarmer1975@hotmail.com
Per persoon wordt een eigen bijdrage
gevraagd van € 7,50.
Wil/Wilt u/je dit bedrag overmaken op
rekeningnummer:
NL93 RABO 0357.7420.44 t.n.v.
vrijwilligersavond 2015?
Uw betaling geldt als definitieve opgave.
Tot ziens op 27 november!
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Sinterklaasfeest
Nieuw Scheemda’ 28 November
t Waar				 om 15:00 uur
Vrijdagavond 27nov tussen half zes en half
zeven schoen zetten in kantine en graag een
naam bij de schoen zodat sint weet wie welke
schoen is en leeftijd tot en met groep 8
In de Voetbalkantine

Pottenbakken en Vrij vormen met Klei in
WIL JE CREATIEF ZIJN MET KLEI?
OF WIL JE JE EIGEN POTTEN BAKKEN?
Dan kan je je opgeven bij Nirad Verbeek-Heemskerk
in Nieuw Scheemda. Het hele jaar geef ik les op de
donderdag.
Als beginneling en als gevorderde ben je welkom,want de
lessen zijn individueel gericht.
Je kunt leren potten draaien op de draaischijf en ook vrij
vormen met klei.
Door bezig te zijn in een groep van ongeveer zes
personen leer je snel, omdat je je ontdekkingen en
ervaringen al doende met de anderen deelt.
De lessen beginnen op 10 september op
donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.
De locatie is mijn atelier in de Witte Wolk.
De kosten zijn € 15,00 per dagdeel.
Voor 10 lessen betaal je € 145,00.
Het lesgeld is exclusief klei- en stookkosten.
“Werken met klei is een gezellige bezigheid waarbij je
je eigen creativiteit ontdekt en ontwikkelt, spelenderwijs
veel technieken leert en bovendien trots kunt zijn op een
zelf gemaakt product”.
VOOR MEER INFORMATIE:
Nirad Verbeek-Heemskerk
Hamrikkerweg 132, Nieuw Scheemda
0598 – 446 406
nirad@dewittewolk.nl
www.dewittewolk.nl

Beste Leden,
Het Groninger Gasberaad, waarin de maatschappelijke
organisaties van de Dialoogtafel (ook Groninger
Dorpen) zich hebben verenigd, is een petitie gestart in
verband met de Waardevermeerderingsregeling.
Minister Kamp en Nationaal Coördinator Groningen
Alders moeten nog dit jaar zorgen voor een goede
regeling voor álle inwoners die getroffen worden door de
gevolgen van de gaswinning. Dat is de boodschap van de
petitie.
De petitie en een toelichting vindt u via
http://groningerdorpen.nl/aardbevingen/829-groningergasberaad-start-petitie-waardevermeerderingsregeling
Hoe meer mensen weten van de petitie en hem
ondertekenen, hoe krachtiger ons gezamenlijke signaal!
Ons dringende verzoek aan u is dan ook: wilt u
meehelpen deze petitie onder de aandacht van
zoveel mogelijk mensen te brengen? Bijvoorbeeld
door uw (bestuurs)leden, dorps- en wijkgenoten of
gebouwgenoten deze informatie door te sturen, of ons
Twitter- en Facebookbericht hierover te delen?
- Stichting Groninger Dorpen
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Aarbevings
problematiek
bijeenkomst
Er wordt door Vereniging Groninger Dorpen
i.s.m. met Vereniging Dorpsbelangen op maandag
16 november as. een bijeenkomst georganiseerd
om u te informeren over de huidige stand van
zaken en nieuwe ontwikkelingen betreffende
de aardbevingsproblematiek in onze dorpen
en omgeving. Alle aanwezigen zullen in de
gelegenheid worden gesteld om aan de diverse
partijen vragen te stellen.
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Kinderkamp 2016

In 2016 willen wij weer net zo’n mooie en leuke kampweek
organiseren als in 2015, dit gaat echter niet zonder vrijwilligers.
Op maandag 9 november om 19.30 uur hebben wij onze eerste
vergadering in het MFC. Wil je ook meedoen als leiding tijdens
de volgende kampweek, helpen bij voorbereidingen of hand- en
span diensten? Kom dan gerust langs op 9 november, de koffie
staat klaar.
- De kinderkampcommissie

In de pauze is er gelegenheid om over de
persoonlijke schade in gesprek te gaan met een
vertegenwoordiger van de NAM resp. CVW .
(afhankelijk waar de schadeafhandeling loopt)
OPGAVE VOOR DEZE AVOND IS OM
ORGANISATORISCHE REDENEN
VERPLICHT!
Per mail: gj.schipma@hetnet.nl of
maria.ellens@ziggo.nl
Of een briefje in de bus met naam en
telefoonnummer Hamrikkerweg 94 of
Hamrikkerweg 58

STOWAWAY op vrijdagavond 13 november
Vrijdagavond 13 november komt Stowaway
optreden in het kerkje van Nieuw Scheemda. Het
trio bestaat uit Jan Huttinga (zang en gitaar),
Willy Boon (zang) en Jaap Tholen (zang). De
mannen hebben zich gestort op authentieke
shanties, sea- en riversongs. Ook hebben ze veel
(authentiek) materiaal opgedoken uit de wereld van
de werkliedjes. Deze werden ondermeer gezongen
bij de aanleg van spoorwegen of bij het werken op
het land.
De drie proberen mooie harmonieën in hun zang te
leggen, al dan niet onder begeleiding van een gitaar.
Soms zijn de liedjes droevig, soms grappig, maar
vooral met vaart en vrolijkheid. Kom allen op 13
november naar de Hamrikkerweg 27!
Kaarten kunt u bestellen bij de volgende mensen.
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
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VEUR MEKOAR IS EEN INITIATIEF VANUIT DORPSBELANGEN OM DE SAAMHORIGHEID IN
NIEUW SCHEEMDA & ‘T WAAR TE VERGROTEN. WE WILLEN EEN BRUG SLAAN TUSSEN
DORPSGENOTEN DIE WAT TE BIEDEN HEBBEN EN DORPSGENOTEN DIE, ZO NU EN DAN, WEL
WAT HULP KUNNEN GEBRUIKEN.

Veur M ekoar
Nieuw Scheemda & ‘t Waar

Wat kost het?

Deze diensten zijn gratis. In sommige gevallen betaalt u echter wel een (geringe)
onkostenvergoeding. Bijvoorbeeld voor een boodschap in Scheemda betaalt u € 2,00 aan
brandstofkosten.

Wilt u iets voor uw dorpsgenoten betekenen?

Wij zijn op zoek naar dorpsgenoten die hun noabers wat te bieden hebben. Dus zou u bijvoorbeeld weleens met een dorpsgenoot
naar de huisarts kunnen of wat tuinonderhoud willen verrichten? Vindt u het misschien leuk om voor een groep te koken en zou u
zich één keer per 2 maanden op vrijdag samen met een vast team in willen zetten om een drie gangenmaaltijd op tafel te zetten,
laat het ‘Veur mekoar’ weten.
Uw inzet wordt ook door de gemeente gewaardeerd. Heeft u een bijstandsuitkering? Dan zult u niet gekort worden als u bijdraagt
aan deze hulp.

Hebt u een hulpvraag?

Als er iets is waarbij u hulp nodig heeft, dan kunt u 06 36 36 8003 bellen of mailen naar onderstaand mailadres. Uw melding wordt
aangenomen en er wordt gekeken of wij binnen Nieuw Scheemda & ‘t Waar mensen hebben die u kunnen helpen. Wij vinden dit
belangrijk omdat we denken dat dit de onderlinge samenhang binnen onze dorpen bevordert. U leert dorpsgenoten kennen die u
wellicht anders niet had gekend en iemand helpen geeft een goed gevoel en zeker als het een noaber is.
Noteer het nummer 06 36 36 8003 en bel wanneer u aan iemand zou willen vragen: ‘Kist mie eem helpen?’
(ps. het bellen naar dit nummer houdt niet in dat de hulp die u nodig heeft ook altijd gerealiseerd kan worden. Maar we gaan daar
wel ons uiterste best voor doen).

80 joar?

Bent u tachtig jaar of ouder en bent u jarig, dan kunt u een bloemetje verwachten van ‘Veur mekoar’. Weet u iemand die 80 jaar of
ouder is, laat het dan even weten en bel of mail naar ‘Veur mekoar’. Beter 10 keer teveel dan een keer te weinig!

‘Resto Veur mekoar’

18 DECEMBER 2015

OP 18 DECEMBER 2015 opent resto Veur mekoar haar deuren om 17.30 in de gymzaal van het MFC. Alle dorpsgenoten zijn op
deze avond van harte welkom om een gezamenlijke Groningse maaltijd te genieten. Deze 3 gangenmaaltijd wordt voor u bereid
en kost slechts € 5,- p.p. (kinderen t/m 2 jaar gratis en kinderen van 3 t/m 16 jaar €2,50) Wij hopen dan ook op een volle zaal. Opgave
graag voor 10 december. U kunt uw opgave doorbellen of mailen. Betalen kun je bij binnenkomst. Wilt u komen maar lukt het u
niet zelf, bel dan zeker naar ‘Veur mekoar’

Veur mekoar Nieuw-Scheemda ‘t Waar | Internet: www.nieuw-scheemda.nl/veurmekoar.nl
E-mail: veurmekoar@nieuw-scheemda.nl of veurmekoar@t-waar.nl

Tel: 0636368003
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GEVRAAGD:

Frisse, fruitige, vrolijke en enthousiaste mensen die de
culturele commissie van Nieuw Scheemda/ ‘t Waar willen
helpen met het organiseren van concerten, ‘de Kiek’ en
andere festiviteiten van, voor en door onze dorpen! Nieuwe
ideeën zijn heel welkom.
INFORMATIE BIJ: Aletta Buiskool, e-mailadres:
a.buiskool@alfa-college.nl

OLDAMBSTERBOYS 2
BELLINGWOLDE 3 – OLDAMBTSTER BOYS 2.
De eerste wedstrijd van het seizoen begon voor het tweede
elftal in Bellingwolde. De tegenstander was sterker en door
een dekkingsfout werd het 1-0. We kwamen echter terug
door een doelpunt van Stuif. Gaandeweg de eerste helft werd
ons spel echter niet beter, hetgeen ook kwam door irritatie
over de overtredingen door Bellingwolde waar hun scheids
niet tegen optrad. De eerste helft werd afgesloten met een
4-1 achterstand. De tweede helft verliep veel rustiger omdat
aanslagen op onze benen uitbleven
maar scoorde Bellingwolde nog wel 2
keer. Onze Pit bepaalde de eindstand
op 6-2.
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KLEINE KIEK OPROEP
OUDE FOTO’S, DOCUMENTEN EN ALLES WAT
INTERESSANT IS OVER ONZE DORPEN
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.

OLDAMBTSTER BOYS2 – THOS2
We begonnen met een complet nieuwe
systeem van 5 -3-2 tegen THOS.
Voor een bijna 70-jarige club was dit
echter te drastische wijziging en trainer
Hans Zijlstra diende weer over te
schakelen naar oude systeem. Nieuwe
dingen moeten even groeien.
We kwamen op een 2-0 voorsprong
door Chris en een kopbal van Mark.
Er waren wel enige strubbelingen
op het veld en Johan werd daarom
tijdelijk naar de kant gehaald om de
gemoederen te bedragen. THOS wist
voor rust
nogSchipma
te scoren en we gingen
Greetje
dus met 2-1 de rust in.
Na de rust liep onze score verder uit.
Falco scoorde twee keer na elkaar,
daarna zorgde Thijs voor 5-1. Maar
ook de tweede helft verliep niet zonder
problemen; Frist werd neergelegd
en kon het veld geblesseerd verlaten.
Johan scoorde daarna met een mooi
afstandsschot en bepaalde de eindstand
op 6-1.
Oh ja, ook de eerste wedstrijd in onze
nieuwe tenue met witte shirts en rode
broek.

NIEUWS VAN DE KERKCOMMISSIE
Het was een druk bezet jaar voor de plaatselijke commissie. Na internationale
vrouwendag kwam de expositie Veurnoamen en in de zomer nog twee extra
orgelexcursies. Tot slot in het kader van de jaarlijkse orgelexcursiedag van
St. Oud Groninger Kerken werd de kerk op 9 okt jl. bezocht door 55
orgelliefhebbers.
Via de kerk van Uithuizen, de Menkemaborg en de kerk van Eenum
arriveerde de bus omstreeks 16u. Onder het genot van een kopje koffie of thee
kon men de kerk bezichtigen. Na tekst en uitleg over het orgel werd er door
de meereizende organist een miniconcert gegeven. De bezoekers waren zeer
onder de indruk van ons prachtige gerestaureerde kerk en het bijzondere van
de Arp Schnitger orgel. Het vertrek dat gepland was om 16:30 uur vond ver
na die tijd plaats.
De plaatselijke commissie van de kerk heeft met plezier voor het ontvangst
gezorgd en de daarbij horende taken.

