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U bent welkom voor een 3 gangen diner voor € 5,- 
(kinderen van 3 – 16 jr €2,50)
Opgeven is noodzakelijk. Bel 06 36 36 80 03 of mail naar 
veurmekoar@nieuw-scheemda.nl of veurmekoar@t-waar.
nl Doe dit voor 12 februari 2016

Tot 19 februari 2016! 
Vanaf 17.30 uur bent u welkom in het MFC. De 
voetbalkantine zal deze keer vanaf 20uur voor iedereen 
open zijn, dus als je zin hebt in (een nazit met) een 
drankje, ben je 19 februari van harte welkom in de 
kantine.

Bel 06 36 36 8003
Verder, schroom niet om te bellen naar Veur Mekoar als 
u ergens tijdelijk hulp bij nodig heeft. We hebben al een 
breed assortiment hulpaanbieders!

VAN DE REDACTIE

Resto Veur Mekoar 
zal op 19 februari 2016 de 2e 
dorpsmaaltijd organiseren.

Foto: Hans Zijlstra

NIEUW SCHEEMDA- In deze krant staan bijdragen van maar liefst 
twaalf verschillende mensen! Hartelijk dank daarvoor.  Zo wordt het 
steeds meer een krant van, voor en dus ook door de dorpen! 

In deze editie is er onder andere aandacht voor de opruimdag, het 
komende kamp, nieuwe leden voor de OldambtsterBoys en de prijs die 
Hamrikkerhof heeft gewonnen met hun bed en breakfast. Van harte 
gefeliciteerd! De redactie vraagt speciale aandacht voor de jaarvergadering 
van Dorpsbelangen op 18 maart. Als u nog geen lid bent (lidmaatschap is 
gratis, waar vindt u dat nog!), word dit dan alsjeblieft. 

Dankzij Dorpsbelangen krijgt u bijvoorbeeld om de maand een 
NieuwSwaar in de bus. Dat is ons en hopelijk u toch wel wat waard!

PRACHTIGE PLAATJES  
DOOR DE SNEEUW
Foto: Jacqueline van Reijmersdal

Foto: Jacqueline van Reijmersdal
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Gemengd konijnenvoer – 5 kg voor € 4,95

Laat u niet verassen door de winter - Strooizout 25 kg - € 7,95.

Ook in emmers van 5 kg.

Sneeuwschuivers vanaf  € 9,95.

Voor de vogels: Vetbollen - pindanetjes en strooivoer.

Tevens diverse smaken vogelpindakaas zoals:

Vruchten - meelwormen - zaden.

Heerlijk warme thermosokken 3 paar voor € 4,95.

Aanbieding:

Huismerk hondenvoer 10 kg voor € 10,95 

Nu tijdelijk  + 1 kg gratis - op is op. 

Wat krijg ik hiervoor?
- Complete bedrijfs website incl. emailadressen 
- Eenvoudig zelf aan te passen
- Wordt gevonden in Google
- 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 15maart 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  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 >

Halverwege de 80’er jaren kwam het boek uit: 
Tussen ’t Grootmoar en ’t Zieldaip, vier eeuwen 
leven en werken in Nieuw Scheemda en ’t Waar. 

Een paar jaar geleden is het boek herdrukt. Het boek 
geeft een prachtig tijdsbeeld over de jaren heen. Het 
boek is te verkrijgen bij Roelie en Tjasso Roossien, 

Hoofdweg 11 ’t Waar en kost € 32,50, een aanrader!

Tussen ’t Groot Moar en ’t Zieldaip 
NOG STEEDS TE KOOP!

BOEK
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Zoals in het Streeknieuws was te lezen is de Bed en 
Breakfast De Hamrikkerhof van Mieke Hammer en 
Chis van den Bos te Nieuw Scheemda bekroond met 
Vier tulpen! 

Iets om trots op te zijn. Gefeliciteerd vanuit de redactie.

Via de website kwam een vriendelijk verzoek binnen 
van de familie Schapendonk of mensen die ter hoogte 
van nummer 6 met hun hond wandelen of paardrijden 
(Zijldieppad 6, van de Kerkwijk richting Barlagenpolder 
en vice versa) alsjeblieft de honden willen aanlijnen en 
eventuele achtergelaten hondenpoep of paardenpoep willen 
opruimen. Dit gebeurt helaas niet altijd.

Ook gebeurt het af en toe dat een auto vast komt te zitten 
in de berm of op het pad richting het bos, omdat de grond 
daar te zacht is. Het is echt beter om op harde ondergrond 
te draaien. 

VRIENDELIJKE VERZOEKEN
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Winterstop
Het seizoen is al weer halverwege, de winterstop 
is net voorbij en de trainingen worden hervat. 
Vooralsnog in de zaal, aangezien het veld nog 
onbespeelbaar is. Sportief gezien mogen we blij 
zijn met onze D-ers en kabouters. Hier zijn 
de resultaten ook een stuk beter dan bij de twee 
senioren teams. Voor de toeschouwers is te hopen dat 
zij nog het een en ander recht gaan zetten tijdens 
de tweede seizoenshelft. 
Door persoonlijk leed binnen het bestuur is de 
jaarvergadering tot 2 maal toe niet doorgegaan. 
Voor begin februari is een nieuwe datum geprikt, 
hiervan krijgen de leden persoonlijk bericht.
Activiteiten; De jaarlijkse kaartavond heeft weer 
plaatsgevonden, dit jaar was gekozen voor “3de 
kerstdag”, het was gemiddeld druk met poker en 
sjoelen, alleen de klaverjassers bleven achter met 
slecht twee tafels, dit moet volgend jaar weer 
beter bezet worden. Ook de Hollandse avond is 
gemiddeld bezocht, het is erg gezellig geweest. Ook 
gezellig was het op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, 
alle leden en donateurs hebben elkaar de hand 
kunnen schudden onder het genot van een  koud 
buffet en een drankje.  Na een gezamenlijke 
training van de spelende leden in de ochtend 
was het nog lang gezellig in de kantine. Eind 
januari konden de leden met de VV. Oldambtster 
Boys naar de FC Groningen tegen NEC, voor 
een gereduceerd tarief van €15 euro, inclusief 
bus. Binnen een paar dagen waren er al ruim 50 
aanmelding en zat de bus vol, ondanks de slechte 
wedstrijd (0-0) heeft een ieder genoten. Iets om 
nog een keer weer te organiseren.  Tot slot nog wat 
serieuze zaken met betrekking tot overlast in de 
buurt, in een gezamenlijk overleg met de gemeente, 
direct omwonenden en de dorpsvereniging heeft 
een ieder zijn hart kunnen luchten en zijn we tot 
een aantal oplossingen gekomen, hopelijk kunnen 
we zo nog vele jaren verder.

Graag tot snel bij de VV. Oldambtster Boys

Namens het bestuur,
Bennie Veentjer

V.V. Oldambtster Boys
Uitslagen Jeugd (zaalvoetbal competitie)

Uitslagen jeugd (veldvoetbal)

Stand Kabouters:
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WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL

Programma en uitslagen 1ste en 2de 

Jeugd:

Bijna een ieder weet dat vv. Oldambtster Boys sinds de zomer na een aantal 
wervingsacties na jaren weer een Jeugdafdeling heeft.

We willen u graag de jongste & oudste jeugd voorstellen en tevens de 
leiding..... Wie spelen mee en waar komen ze vandaan?

De Mini Pupillen (kabouters):

Wessel Smit  Nieuw Scheemda
Manuel Pit  Nieuw Scheemda
Rune Schikker  Wagenborgen
Karsten de Vries  Wagenborgen
Sean Kuipers  Scheemda
Xander Bloem  Nieuw Scheemda

De leiding bestaat uit:

Alexander Jansen                      Scheemda/Leider -Trainer/Aanspreekpunt.
Johan Schwickert                       Nieuw Scheemda/Trainer-Leider.
Anita Bloem-Koning                 Nieuw Scheemda/Trainer-Leidster
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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 

WIST U DAT??? De Oudste Jeugd combinatie 
• Het eerste elftal tijdens de winterstop de zaal in is gegaan
• Mee heeft gedaan aan Indoorsoccer in Winschoten en het 

zaaltoernooi in Scheemda
• In Scheemda verassend de kruisf inales werden bereikt
• Hierin nipt verloren werd van Siddeburen
• Het tweede elftal op zondag met de jeugd uitwijkt naar de zaal 

in Wagenborgen
• De club een heus model in haar gelederen heeft
• Hij binnenkort overal door de provincie op billboards te zien is
• Hij n.a.v. zijn performance benadert is door meerdere 

opdrachtgevers
• Wij om sterallures te voorkomen zijn naam niet prijsgeven 
• De D-pupillen keurig meedraaien in de middenmoot
• De vele trainingen duidelijk hun vruchten afwerpen
• De kabouters een aantal leuke velddagen hebben gehad
• Zij op dinsdagavond trainen in de oude school naast het 

voetbalveld
• De trainingen plaatsvinden onder de bezielende leiding van 

Johan en Anita
• Er ook dit jaar weer kerst-kaarten en sjoelen was
• De opkomst vergeleken met voorgaande jaren tegenviel
• Dit waarschijnlijk te wijten is aan de keuze het op een zondag 

te houden
• Het desalniettemin gezellig was tot in de vroege uurtjes
• Een delegatie van de club te gast was bij FC Groningen – NEC
• Deze delegatie meer dan 50 (!) personen omvatte 
• Er zodoende een bus werd ingezet 
• Er ook veel jeugdleden en ouders mee gingen
• Een aantal vrijwilligers heeft bijgedragen aan ons ecosysteem
• Zij een groot aantal bomen achter het doel hebben verwijderd
• Er voor elke verwijderde boom, door betrokkenen een nieuw 

zaadje is geplant
• De ledenvergadering plaatsvindt op 5 februari om 20:00uur
• Wij hopen alle leden hier te mogen verwelkomen

Isabella Brouwer                  Midwolda
Lianne Timmer      Midwolda
Brian Heij   Nieuwolda
Tijmen Hendriks                Scheemda/Nieuw Scheemda
Vincent La Brijn                 Nieuw Scheemda
Melchior Mulder  Scheemda        
Ben Appelhof  Scheemda
Marcel Brouwer                   Midwolda
Dano de Vries  Scheemda
Esmé Zijlstra  Nieuw Scheemda
Stefan Verheul                      Scheemda
Ivan Kuipers  Scheemda
Jay Erades   Scheemda
Marlin Yilmaz  Nieuw Scheemda
Ruben Heij (nieuw lid)  Nieuwolda 
Wesley Hassing (nieuw lid)  Nieuwolda
Senna Siemens (nieuw lid) Scheemda
Jordy Hassing  (nieuw lid) Nieuwolda
Milan Uildriks  Siddeburen
Eva Bouius   ‘t Waar/Nieuw Scheemda

De leiding bestaat uit:
Hemmo Kuipers 
Scheemda/Hoofd-Jeugd afdeling/Trainer Aanspreekpunt.
Hans Bloem  
Nieuw Scheemda/Leider/Keeperstrainer/Scheidsrechter
Eduard van der Meulen
Nieuwolda/Leider/Grensrechter/Veldtrainer
toetreding jeugdtrainers zijn:
Randy Stevens
Nieuwolda/Veldtrainer/Scheidsrechter            
Henk Stol   
Nieuwolda/Veldtrainer
*De oudste jeugd zal komende jeugdcompetitie uitkomen met een D7 
team en een C-junioren elftal.
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Standen senioren: PLAATSEN OUD  
PAPIERCONTAINER

Deze containers staan vaak verkeerd bij de weg 
geplaatst, deze moeten (in tegenstelling tot de 
andere containers) met de handvaten naar de 
weg geplaatst worden.

Gaarne hier aandacht aan 
schenken, de vrijwilligers zullen u 
dankbaar zijn.

OUD PAPIER 
OPHALERS 

GEVRAAGD

Wegens versterking van het ophaalteam zoeken 
wij nog enkele mannen, of vrouwen, die  één keer 
per jaar( 2 á 3 uur op een zaterdagmorgen) zich 
in willen zetten om het oud papier op te halen.
 
Opbrengst van het oud papier komt ten goede 
aan het verenigingsleven in onze dorpen.
 
             Opgave  hendrik.eerkens@t-waar.nl
 
 



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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Begin dit jaar gaat een afgevaardigde van dorpsbelangen samen 
met een ambtenaar van gemeente Oldambt en een medewerker 
van het wegenbouwbedrijf (wat het onderhoud van alle wegen in 
de gemeente doet)een “inspectie” houden in de dorpen om zo de 
knelpunten te bekijken die het eerst aangepakt dienen te worden.

Wij hebben hebben zelf al enkele plekken in kaart die wij verbeterd 
willen zien maar we weten niet alle slechte plekken.
Dus wij willen graag van de inwoners horen of zij nog plekken weten 
die verbeterd moeten worden. (het is natuurlijk geen garantie dat dit 
gebeurd).
 
Graag dit melden op groenengrijs@t-waar.nl of  
groenengrijs@nieuws-cheemda.nl

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.

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

ONDERHOUD WEGEN EN STRATEN

Bestuursleden gezocht!

Ervaring in een bestuur aangeboden!
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In deze wat men zegt de somberste maand 
van het jaar hebben wij een kleurrijke expositie 
samengesteld:”Colour your Mind”.
Veelkleurige, vrolijke schilderijen van Raymond 
Bakker en Nicolaas Ririmasse en glasobjecten van 
Johan de Vries.

Deze expositie duurt nog tot 13 maart.
We hebben voor het komend jaar ook weer veel 
nieuwe plannen, contact is gelegd met “erfgoed 
Groningen”en “de verhalen van Groningen”. 
“verhalen van Groningen”organiseert Verhalencafé 
’s en in de maand van de Geschiedenis (oktober) 
met als thema “Grenzen” halen wij het verhalencafé 
naar ’t Waar.
Kijk ook eens op Verhalen van Groningen.nl
Een ander plan wat dit jaar gerealiseerd wordt is 

Vrijdag 18 maart is de ledenvergadering van Dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t Waar in de voetbalkantine van 
De Oldambtster Boys. Welkom! Dit jaar staat in ieder geval de krimp en onze visie daarop op de agenda. Uw 
mening is voor ons enorm belangrijk, dus laat ‘m horen!

Alle leden ontvangen uiteraard een uitnodiging met de definitieve agenda voor de ledenvergadering. 
Het lidmaatschap van Dorpsbelangen Nieuw Scheemda/ ’t Waar is gratis. 

Bent u nog geen lid? U kunt zich aanmelden per mail bij Marjan Jutting, secretaris (e-mailadres:     
secretaris@nieuw-scheemda.nl ) en praat mee op 18 maart!

de verbouw van “het witte schuurtje”op ons erf, Er 
zal een uitgang komen naar het terras, van binnen 
wordt er flink wat verandert en omgetoverd in een 
ruimte waar lunches,high tea’s en wie weet wat nog 
meer genuttigd kunnen worden. 

Dochter Astrid en schoondochter Annika, 
alletwee fervente hobbykoks, nemen dat voor hun 
rekening. Ook gaan zij het net op met een eigen 
blog, waar ze laten zien waar ze de producten 
halen(Molema,Arkema Naafs natuurlijk etc..) 
Deze bezoekjes worden gefilmd door zoon Arthur.
Het is de bedoeling dat e.e.a. in mei, bij de opening 
van de beeldentuin gelanceerd wordt.
Alle reden om een kijkje te komen nemen; verse 
koffie staat altijd klaar!

NIEUWS UIT WAARKUNST

Noteer alvast in uw agenda:  
18 maart 20.00 uur  
ledenvergadering Dorpsbelangen 
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Zoals bekend heeft de vereniging dorpsbelangen 
tenten en banken in het bezit die voor activiteiten van 
of namens dorpsbelangen gebruikt kunnen worden.

Deze artikelen zijn ook zoals bekend  voor ieder 
andere inwoner/ vereniging van onze dorpen( niet 
voor commerciele doeleinden) beschikbaar tegen een 
redelijk tarief.

Omdat er vraag naar was zijn er verleden jaar ook de 
grote koffiemachine en de  omroep/geluidsinstallatie 
aan toegevoegd ( beide reeds in ons bezit).
Voor de duidelijkheid nog even de tarieven op een rij:

Tent 4x4 meter                   € 20,00
Tent 8x4 meter                   € 30,00
Beide tenten samen          € 40,00
Banken en tafels                € 5,00
Koffiemachine ( 85 kops)  € 5,00
Geluidsinstallatie             € 10,00
Bij huur tenten  zijn de banken gratis.

De tarieven zijn gebaseerd op het gebruik van de 
goederen voor één dag .

Indien een langere leentijd gewenst wordt, hiervoor 
een aangepast tarief  bepaald .
Voor de uitgebreide voorwaarden zie onze website 
onder kop “tenten uitleen” / bruikleenovereenkomst.

Zoals in een eerdere editie van de NieuwSwaar al is genoemd 
zal ook dit jaar weer een kinderkamp worden georganiseerd. 
Op dit moment zijn de voorbereidingen al weer in volle gang. 

Tot onze spijt hebben enkele vrijwilligers afgezegd voor 
komend jaar maar gelukkig hebben we ook al weer een paar 
nieuwe aanmeldingen. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij 
mee. Immers, zonder vrijwilligers geen kinderkamp. Toch 
blijven we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil je mee 
doen? Meld je dan bij Mark Eerkens of Patricia Eerkens. 

In maart en april zullen mogelijke sponsoren worden 
benaderd en in mei zullen we een verkoopactie houden. 
Daarover in de volgende NieuwSwaar meer. 

De datum voor de kampweek kan ook alweer in de agenda 
worden genoteerd. Het kinderkamp dit jaar zal worden 
georganiseerd van maandag 18 juli t/m vrijdag 22 juli. Er zijn 
leuke activiteiten uitgedacht waar ook wij erg naar uitkijken. 

Was het maar vast 18 juli.

- De kinderkampcommissie
 

Kinderkamp 2016Goederen/
bezittingen 
Dorpsbelangen

Kerstviering in het kerkje van Nieuw 
Eerste kerstdag was het weer spannend. Komen er wel mensen naar de kerk om met ons het verhaal van de geboorte 
van het kindje te vieren?

De opkomst was groot. Het was grenzeloos .Vanuit alle kanten van de provincie Groningen en omstreken kwamen 
mensen en kinderen om het feest mee te vieren in ons sfeervolle kerkje waar de kaarsen brandden en de kerstboom 
verlicht was.

Muziek en zang waren een groot onderdeel. Op het orgel werden verschillende volksliederen gespeeld en aan de 
aanwezigen de taak om te raden wat er werd gespeeld. Natuurlijk ontbrak het dorpslied niet.
De traktatie van warme/koude chocomelk en kerstkrans ging er goed in .
Kortom, het was weer ouderwets gezellig met bekende kerstliederen, het saxofoonspel, het orgelspel en de zang van duo 
v.d.Veen

De opbrengst van de collecte was groot. Na aftrek van de onkosten hebben we € 200,- kunnen besteden aan de inhoud 
van de koffers voor Oeganda.

Iedereen hartelijk dank voor uw komst naar de viering en voor de samenwerking, vooral de kinderen die spontaan 
meegeholpen hebben met de traktatie.
Namens de kerstvieringscommissie,
Dirkje Haan
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Meedenken

Het VN Panel is een uitwerking van het VN verdrag 
voor rechten van de mens met een beperking. 
Dit verdrag wordt dit jaar ook in Nederland bij wet 
bekrachtigd. Hiermee kan er op lokaal niveau gewerkt 
worden aan allerlei problemen en belemmeringen die 
je als burger met een beperking tegenkomt. Een VN 
Panel is geen formele belangen- of patiëntenvereniging, 
maar een groep die zelf bedenkt hoe ze het beste met 
de samenleving, met organisaties en met de gemeente 
aan de slag kunnen met oplossingen. Het Panel zoekt 
niet alleen burgers met een beperking, maar ook 
meedenkers vanuit organisaties en lokale ondernemers.

Achtergronden van een VN Panel

Het is helaas nog steeds zo dat mensen met 
een beperking het risico lopen om (onbedoeld) 
buitengesloten en gediscrimineerd te worden. Daarom 
bestaat het Verdrag voor de rechten van mensen met 
een beperking van de Verenigde Naties (IVRPH).
In het verdrag worden de universele mensenrechten 
expliciet gemaakt voor de groep mensen met een 
beperking. Het VN panelproject is opgezet om te 
experimenteren met het hanteerbaar maken van het 
verdrag. Dit project neemt de Algemene Verplichting 
no.3 daarvoor als uitgangspunt. 
In die verplichting staat dat zaken die mensen met een 
beperking raken, altijd rechtstreeks met hen moeten 
worden afgestemd.  
Het IVRPH betreft een uniek verdrag omdat het - 
hoewel de titel anders doet vermoeden - een verdrag 
is voor iedereen! Wilt u meer informatie, kijk dan op 
www.vnverdragwaarmaken.nl

Informatieve bijeenkomst op maandag 
25 januari en woensdag 27 januari 2016

De trekkers van het VN Panel Oldambt willen graag 
in contact komen met mensen met een mentale of 
fysieke beperking, handicap of chronische ziekte en 
ervaringsdeskundigen, die deel zouden willen uitmaken 
van het VN Panel Oldambt. Hiervoor organiseren we een 
informatieve bijeenkomst op maandag 25 en woensdag 27 
januari, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in de 
Boschpoort aan Het Boschplein 2 in Winschoten.
Ook lokale ondernemers en organisaties die willen 
meedenken zijn van harte welkom.

Aanmelden

Wilt u ook graag aanwezig zijn op deze 
informatiebijeenkomst? Wij stellen het op prijs als u zich 
hiervoor aanmeldt. Dit kan per mail: vnpaneloldambt@
gmail.com of telefonisch; 06-57832350. 
Bij uw aanmelding kunt u aangeven welke eventuele 
ondersteuning u nodig heeft om naar de bijeenkomst toe te 
komen.

VN Panel in oprichting wil in contact komen 
met Oldambtster burgers met een beperking

Foto’s vrijwilligersavond
Wim van Rheen
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Nieuw Scheemda – ’t Waar SCHOON!

Tijdens de landelijke schoonmaakdag willen we het 
zwerfafval langs wegen, paden en in de bossen in 
Nieuw Scheemda - ’t Waar verwijderen. 

DOE JE MEE? KOM DAN NAAR HET MFC WAAR 
WE ONS VERZAMELEN.

Datum:  19 maart 2016 van 09.30 – 12.00 uur
Vanaf   09.00 inloop en koffie/thee drinken om  
  plm. 12.00-12.30 uur lunch

Tijdens de lunch staan er broodjes en soep klaar!

Naast dat het fijn wonen is in een schone omgeving, 
loont het opruimen ook nog. Mede door deze acties 
hebben we 300 euro gekregen van de gemeente om te 
besteden in onze dorpen!

De WandelPadenCommissie


