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NIEUW SCHEEMDA- Eind januari vernamen we dat 
Nieuw Scheemda/’t Waar niet voorkwam op de lijst van 
stembureaus voor het aanstaande referendum op 6 april. 

Deze informatie kregen we niet van de gemeente. 
Waardoor de gemeente weer niet het convenant 
naleeft dat men heeft afgesloten met alle dorps- en 
wijkorganisaties. 

Daarna duurde het meer dan vier weken voordat we 
antwoord kregen van de gemeente op onze vragen 
hierover. Gedurende deze wachttijd van vier weken werd 
door het college van B&W het officiële besluit genomen 
ten aanzien van de lijst met stembureaus.
Zeer merkwaardig dat de lijst met stembureaus 
zonder Nieuw Scheemda al in januari, ook buiten de 
gemeentelijke organisatie, is verspreid en enkele weken 
daarna pas het college van B&W officieel de lijst met 
stembureaus vaststelt.

En dan de reden van sluiting zoals dat aan ons is 
medegedeeld. 

Omdat dagcafé Overal en Nergens afvalt als locatie 
voor het stembureau is de Gemeente overgegaan tot 
het herverdelen van stemdistricten. Dus als in een dorp 
met één stembureau een bepaalde locatie niet meer 
beschikbaar is, kijkt men naar stemlocaties in andere 
dorpen.

Wie dit snapt, mag het ons komen uitleggen. 
Onze gemeente besluit vorig jaar om het stembureau te 
verhuizen van de voetbalkantine naar dagcafé Overal en 
Nergens, waar volgens ons geen enkele reden voor was.

Nu het dagcafé afvalt, besluit men om ons naar andere 
dorpen te sturen en gaat men niet terug naar de 
voetbalkantine of andere beschikbare locaties in ons 
tweelingdorp. 

Nogmaals; wie dit snapt, mag het ons komen uitleggen.
Bij onze pogingen om het stembureau terug te krijgen, 
hebben we ook de leden van de raad(commissies) op de 
hoogte gesteld van het schrappen van ons stembureau.

Eerst heeft de VVD dit aan de orde gesteld in de 
raadscommissie en daarna de VCP in de gemeenteraad. 
In de raadsvergadering vonden de meeste partijen dat elk 
dorp een stembureau diende te hebben. Nadat in deze 
raadsvergadering eerst al de mededeling werd gedaan dat we 
bij de volgende verkiezingen weer een stembureau zouden 
hebben, kwam een dag later de melding dat ook voor het 
aanstaande referendum ons stembureau weer in ere wordt 
hersteld.

Verder hoorden we na de raadsvergadering dat sluiting van 
ons stembureau te maken had met de zeer geringe opkomst 
die men verwacht bij dit referendum in combinatie met het 
aantal stemgerechtigden in Nieuw Scheemda/’t Waar. 

Wat is nu de ware reden, waarom geen overleg, waarom was 
dit allemaal nodig, etc., etc.?

Maar laten we positief afsluiten. Bij de laatste verkiezingen 
hadden we in Nieuw Scheemda en ’t Waar een opkomst 
van 63,3% bij een gemiddelde opkomst in het Oldambt van 
50,8%.
Laten we gebruik maken van ons kostbare stemrecht en qua 
opkomst weer hoog scoren.

Harm Eerkens
Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda en ’t Waar

Op 6 april toch een stembureau in Nieuw Scheemda 
Stembureau weg en stembureau terug

STEMBURO:Voetbalkantine van de Oldambtster Boys
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Wat krijg ik hiervoor?
- Complete bedrijfs website incl. emailadressen 
- Eenvoudig zelf aan te passen
- Wordt gevonden in Google
- Heeft een modern design in uw huisstijl
- Ook goed leesbaar op smartphones en tablets

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

EEn PROFESSIONELE website  
voor

€ 350,-

Kopij aanleveren: voor 15mei 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 >

Samen spelen met andere kinderen uit onze dorpen

Alle ouders en kinderen 
zijn welkom in het MFC

DATA SPEELMOMENT

VAN DE REDACTIE

WAT OUD IJZER, BLIK 
en ELEKTRISCHE APPARATEN 
nog kunnen opleveren! 

NIEUW SCHEEMDA- Deze NieuwSwaar is 
wederom enorm de moeite waard om te lezen. 
Onlangs hadden we de jaarvergadering van 
Dorpsbelangen. Op zo’n avond wordt dan weer 
eens duidelijk hoeveel er gebeurt in onze dorpen 
en hoeveel mensen actief zijn in de verschillende 
commissies. Hartstikke mooi! In deze krant is er 
ruim aandacht voor 4 mei, het ontbreken van een 
stemlocatie, de opschoondag, het geweldige initiatief 
Veur Mekoar, de fototentoonstelling over onze 
dorpen op 18 juni en de fotowedstrijd voor de jeugd 
die eraan verbonden is. De redactie wenst u veel 
plezier bij de verschillende activiteiten.

De redactie

Het afgelopen jaar kon je, BEHALVE 
DIEPVRIEZERS, KOELKASTEN EN TV’s bijna 
alles inleveren bij Geert en Dirkje. Oud ijzer, blik, 
kleine elektrische apparaten, noem het maar op. 
Tijdens de jaarvergadering vertelde Geert dat meneer 
Bos (die al die spullen verzamelt en demonteert) vorig 
jaar € 2500,- voor de kerk in Scheemda heeft verdiend. 
Dat is toch wel geweldig! Wij vinden het een aparte 
vermelding waard en: blijf vooral brengen! 

24
JULI

26
JUNI

29 
MEI

24 
April
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Vrijdagavond 19 maart was de jaarlijkse vergadering van Dorpsbelangen in de voetbalkantine van  
Nieuw Scheemda.  De volgende punten zijn nieuw en zeker de moeite waard om even te vermelden.

•	 NieuwSwaar is sinds een week op Facebook te volgen.
•	 6 April kunnen we voor het eerst niet in onze dorpen stemmen. We 

moeten deze keer uitwijken naar Nieuwolda of Scheemda. Natasja 
en Harm ondernemen actie namens Dorpsbelangen. Unaniem wordt 
uitgesproken dat we bij een volgende verkiezing weer in eigen dorp willen 
stemmen. Inmiddels is bekend geworden dat er toch een stemlocatie 
is in Nieuw Scheemda. U kunt 6 april stemmen in de kantine van de 
voetbalclub.

•	 Er komen twee informatieborden, een in de bushalte bij de kerk in Nieuw 
Scheemda en een in de bushalte bij het monument op ’t Waar.

•	 De werkgroep Mooi Wonen! organiseert op 30 mei een bijeenkomst met Acantus, Mooiland (de twee 
woningbouwverenigingen, die huizen verhuren in onze dorpen) en de gemeente. In deze bijeenkomst worden we 
geïnformeerd over de mogelijkheden die zij zien voor onze dorpen als het gaat om wonen. 

•	 De inventarisatie van schade t.g.v. gaswinning heeft het volgende opgeleverd. In de gemeente Oldambt zijn 
1021 meldingen van schade geweest. In onze dorpen hebben bewoners van 55 huizen zich gemeld (althans, die 
bekend zijn bij Dorpsbelangen). Daarvan zijn er 28 (deels) erkend, 4 contraexpertise loopt nog, 16 zijn afgewezen 
(inclusief 11 na contraexpertise), 4 zijn in behandeling en van 7 is onbekend wat de afloop is. Binnenkort wordt 

er een brief in Dorpsbelangen besproken waarin de 
gemeente gevraagd wordt om € 5000,- beschikbaar te 
stellen voor een goed meetinstrument waarmee exact 
geregistreerd kan worden waar en wanneer er trillingen 
in de bodem zijn waar te nemen.
•	De plannen voor een windpark bij de N33 nemen 
vastere vormen aan. Inmiddels zijn onze dorpen 
ook betrokken bij een alliantie van dorpen rond 
het windmolenpark. Deze alliantie bestaat uit 
dorpsverenigingen uit Ommelanderwijk/Zuidwending, 
Meeden, Westerlee, Scheemda, Nieuw Scheemda/’t 
Waar en Stichting Oldambt Windmolenvrij. Er zijn 
nu enkele vergaderingen geweest waarbij is afgesproken 
dat de strijd tegen windmolens onverminderd doorgaat 
en er wordt ingezet op alternatieven zoals zonne-
energie.
•	Henri Thunnissen heeft afscheid genomen van 
Dorpsbelangen, Aletta Buiskool is nieuw 

Korte weergave van de vergadering van 
Dorpsbelangen op 19 maart 2016
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We zijn weer los!
De winter is achter de rug, het veld is nog niet 
best maar met de nodige mankracht toch goed 
genoeg bevonden om op te spelen. En hoe, tegen 
PJC werd nog met 0-4 onterecht verloren (drie 
penalty’s en een directe vrije trap tegen) Good 
old Veendam speler Erwin Buurmeijer speelde 
trouwens de hele wedstrijd mee bij PJC. Vervolgens 
werd Bareveld op spectaculaire wijze opzij gezet 
(3-2)en werd SPW “Knoal” op een gelijkspel 
gehouden. Het tweede elftal heeft inmiddels ook al 
een wedstrijd in de benen na een ruststand van 
2-0 werd er uiteindelijk met 3-5 nipt verloren 
van NEC Delfzijl. Daarnaast staat ook de 2de 
competitieronde voor de juniorenteams weer op het 
punt van beginnen, met 3 elftallen in de competitie 
(C’ers, D’ers en minipupillen) is dit heugelijk 
nieuws voor ons dorp en de vereniging! 

Op bestuurlijk gebied is heeft er een ommezwaai 
plaatsgevonden binnen de vereniging, mede 
besloten door zo’n 40 aanwezige leden tijdens de 
ledenvergadering van afgelopen januari.
Zo heeft Bennie Veentjer de vacante rol van 
penningmeester op zich genomen, en heeft hij A.J. 
Mensinga bereid gevonden om het voorzitterschap 
op zich te nemen. Daarnaast is Christiaan Pit 
gestopt en zijn Kevin Eerkens en Hans Zijlstra 
gekozen voor een vacante plaats binnen het 
bestuur.  Ook werd er door de leden uiterst positief 
gereageerd op het jeugdbeleid. 

Deze wijzigingen hebben duidelijk nieuwe energie 
gegeven aan de leden en vrijwilligers binnen de 
club. Zo is de gehele windsingel opgeschierd en 
is het gebied tussen de school en het voetbalveld 
grondig aangepakt, inclusief panna-kooi, of zoals 
de oudere garde het noemt, “panda-kooi”. Het 
volgende project is het maken van een overkapping 
aan de achterzijde van het clubgebouw, het beton 
in inmiddels gestort, dus hier wordt binnenkort een 
vervolg aan gegeven.

Als bestuur zijn we ontzettend blij met al onze 
vrijwilligers, die nog gewoon voor een “potje bier 
en een gehaktbal” dagen lang bij de club in touw 
zijn……. BEDANKT namens de club en hun 
leden!!!

Namens het bestuur

V.V. Oldambtster Boys
Inleverpunt Frituurvet en Frituurolie
Ook in 2016 kan als het frituurvet en frituurolie weer worden ingeleverd bij 
de voetbalclub!!
WAAR:   Kantine voetbalvereniging , of zelf deponeren in de gele container  
  achter de “jeugd” keet
WANNEER:  24uur per dag bereikbaar
WAT:   Frituurvet en Frituurolie
HOE:   Aanleveren in gesloten emmer, fles, bak, etc.

 

A.J. Mensinga Voorzitter    
J. Eelssema Secretaris Gemeente zaken  
B. Veentjer Penningmeester (Leden) administratie / Inkoop
K. Eerkens Lid  Kantine zaken / lid-donateur-sponsor / 
activiteiten
H. Kuipers Lid  Jeugd / voetbaltechnische zaken
H. Kuiper Lid  Onderhoud sportpark - kantine
H. Zijlstra Lid  Digitalisatie  
      
D. Burema nvt.  Dorpskrant  
G. Jager nvt.   Terrein / veld-beheerd 
S. Blik nvt.   Consul   
T. Bouius  nvt.  Activiteiten Old. Boys / Jeugdhonk

Organisatie vv.old. boys,

Standen senioren
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WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL

WIST U DAT???
De competities weer zijn hervat
Er een flink aantal wijzigingen zijn doorgevoerd binnen het bestuur
Er zelfs al punten in eigen huis zijn gehouden dit seizoen
Het eerste elftal enige vergelijknis met de Graafschap heeft
De eerste mollen weer in de val gelopen zijn
Er voor het doorspoelen van de drainage een dam aangelegd is in de ringsloot
Dit na een week regen bijna zorde voor het onderlopen van Nieuw Scheem/’t Waar
Na lang aandringen de Tosti’s terug zijn
Dat iedereen zijn eigen gehaktbal in de kantine wil
Bert Bijlsma, Koos Heeres, Henk Hoek en John v.d. Bos de schoenen aan de wilgen hebben gehongen
Hierdoor een flink stuk ervaring verloren is gegaan
Er spelers zijn die last hebben van een “jenever knie” 
Er ook spelers zijn die ter voorbereiding van Delfzijl naar Nieuw Scheemda lopen
We toch hebben besloten geen ….. geld te betalen zodat hij kon spelen
Patricia tijdens haar bardienst donderdags de spelers op zelfgebakken koekjes trakteerd
Dit zeer in de smaak viel, Roy Katt zelfs een tweede koekje kreeg
Het complex grondig onder handen is genomen
Er nu ook een pannakooi staat
De oudjes de vraag hadden: “panda-kooi, wat is dat veur ding”
Er een proef loopt met pinnen in de kantine
Dit omdat er niet meer opgeschreven kan worden
Wanneer alle barvrijwilligers dit onder de knie hebben het def initief ingevoerd wordt’
We zowel minipupillen, C en D junioren hebben spelen
Alle jeugd welkom is (contributie vrij)
Er achter de schermen hard gewerkt wordt aan een nieuwe website
Zaterdag 23 april een “Golden Oldies” feest voor alle dorpsbewoners  is geplant in de kantine

WIJ IN JULI 70 JAAR BESTAAN, EN HIER ZEKER WAT AAN GAAN DOEN, INFO VOLGT……..

Wordt Lid of Donateur!
Elke vereniging heeft ze nodig, Leden, Donateurs en Sponsoren. Dit is voor de club f inancieel belangrijk maar zeken 
ook omdat een vereniging in een klein dorp al snel wordt aangezien als een vereniging zonder bestaansrecht. Dit 
moeten we samen zien te voorkomen, zodat we ook over jaren nog van deze vereniging kunnen genieten. Daarom zijn 
we enorm blij met de bijdrage en inzit vanaf uw kant.  Het is toch ook een groot stuk betrokkenheid tussen de leden, 
de club, het dorp en de bewoners. We hopen u dan ook te zien op het sportpark, kantine en tijdens de evenementen 
waarvoor u persoonlijk bericht krijgt. Dank namens de vereniging!

Wij zijn blij met onze jeurjeugdselectie!
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VERKOOPACTIE

€ 5.- € 5.-

Voor de kinderkampweek 2016

2 bakjes aardbeien 3 metworsten

Op woensdag  11 mei gaan wij vanaf 17.00 uur  door beide dorpen met 
de volgende mooie aanbieding: 

De metworsten komen van slagerij Koning uit Oude Pekela  
en de aardbeien van Meinardi uit Noordbroek. 

*Als u niet van metworsten of aardbeien houdt, mag u ook gewoon een donatie doen.

Tot woensdag 11 mei!
De Kinderkampcommissie Nieuw Scheemda en ’t Waar.
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Ook dit jaar wil de vereniging Dorpsbelangen 
stilstaan bij de dodenherdenking van 4 mei.

Wilt u daarbij aanwezig zijn dan wordt u om 19.20 uur 
bij parkeerplaats/loods Waarschip verwacht, daarna zullen we  

gezamenlijk naar het monument lopen.

Spreker voor deze avond is de heer Martin Viel,  
raadslid van de gemeente Oldambt.

Na afloop is het mogelijk om samen een  
kopje koffie te drinken in de Leeuwenborg.

4 mei Dodenherdenking  
Nieuw Scheemda /’t Waar.



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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18 juni organiseert de culturele commissie een Kleine 
Kiekroute en en er is een fotowedstrijd voor de jeugd. 
De enige eis die we stellen is dat de foto’s in Nieuw Scheemda 
of ’t Waar genomen moet zijn. Wil je een foto maken van jouw 
mooiste plek of wil je een foto maken van de mensen in het 
dorp (wel vragen he?) of… 

Wees creatief en lever ze digitaal in via de dorpskrant. De 
mooiste foto’s krijgen een prijs en… worden natuurlijk 
opgehangen in een van de locaties waar de Kleine Kiek wordt 
gehouden!

DOE DUS MEE!!! 

Op 18 juni is er een openkerkroute, de kerken van onder andere 
Bellingwolde, Scheemda en Nieuw Scheemda zijn dan geopend 
voor publiek. De culturele commissie gaat een fototentoonstelling 
organiseren in de kerk en in Waarkunst en eventueel op een andere 
locatie in Nieuw Scheemda/’t Waar. Het is de bedoeling dat oude 
foto’s op canvas worden geprint en tentoongesteld worden op de 
locaties. Als de prijs van het canvas meevalt en het is mooi weer, dan 
komt er ook een wandelroute met hier en daar foto’s van vroeger van 
dezelfde plekken. We zouden het heel leuk vinden als onze oudere 
bewoners iets willen vertellen over het leven van vroeger. Misschien 
doen we dat ook op film. Verder zullen er oude krantenartikelen zijn 
(gekregen van de familie Oostland). Uit het dorp zijn inmiddels wat 
reacties gekomen en we laten uiteraard ook de oudste film zien van 
Nieuw Scheemda/’t Waar.

Wie het leuk vindt om mee te denken en te doen is van harte 
welkom op 11 april. Het zou geweldig zijn als we weer net zoiets van 
de grond krijgen als bij de grote Kiek! Dus: kom vooral!

FOTOWEDSTRIJD VOOR DE JEUGD

Uitnodiging bijeenkomst 11 april in Waarkunst 
Kleine Kiekroute! Aanvang: 20.00 uur
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Nieuw Scheemda- Tien vrouwen, twee mannen, één 
hond, één missie: de dorpen Nieuw Scheemda en ’t 
Waar weer vrij maken van zwerfvuil en andere troep. 
Zakken vol afval zijn door het team in de door de 
gemeente beschikbaar gestelde containers gegooid. 
Dit jaar was alweer de vijfde keer dat de dorpelingen de 
handen uit de mouwen staken en zelf het zwerfafval te 
lijf gingen.

Opvallend was dat dit jaar naast de reguliere blikjes, 
bierflesjes en ander zwerfvuil veel bulkafval moedwillig 
gedumpt is. Helaas zijn er mensen die liever de natuur 
en onze leefomgeving vervuilen dan voor een luttele paar 
euro’s hun bouwafval, asbest, kwekerijgrond en snoeiafval 
naar het inbrengstation van de gemeente brengen. Want 
het is natuurlijk prachtig dat wij met een groepje het 
dorp jaarlijks schoonmaken, maar uiteindelijk is een 
schone, opgeruimde omgeving de verantwoordelijkheid 
van ons allemaal.

Namens de Wandelpaden- en opruimcommissie,
Sandra van der Zwan

20 maart hebben we tijdens het opschonen in het Oude Diepje, langs het fietspad van Roode Til naar de brug in 
het dorp, belachelijk veel vuilniszakken met huisafval, plastic emmers met rotzooi en stukken grondzeil uit het 
water gevist. Helaas drijven er nog heel veel zakken waar we niet bij konden… Nu is er een prachtige beschoeiing 
aangelegd, maar op bepaalde plekken was ie werkelijk bedolven onder het afval. Om het op zijn Gronings te 
zeggen: ik was stokvergreld. 
Ik vind het echt hartstikke leuk om op zo’n dag mee 
te helpen, lekker buiten, hier en daar een plastic flesje 
of blikje opruimen, een uitlaat van een brommer, een 
veiligheidsgordel, een haspel, nou ja, van die dingen ... 
Het ziet er daarna weer schoon, fris en fruitig uit. Maar 
die vuilniszakken… Wie doet zoiets!
Gelukkig had ik aangenaam gezelschap en was ik op het 
eind van de wandeling, zeker na de heerlijke soep met 
bruschetta van Hilda Smit, weer mijn oude zelf.
Maar sjonge, jonge… soms denk ik dan bij mezelf…

Aletta Buiskool

NIEUW SCHEEMDA EN ‘T WAAR WEER OPGESCHOOND

Impressie van de opschoondag

Ook de bushaltes krijgen een schrobbeurt.

Welverdiend genieten van soep en broodjes.
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REANIMATIE NETWERK  Nieuw-Scheemda & 
't Waar 

 

Op dit moment zijn er 12 dorpsgenoten aangemeld bij ons reanimatie netwerk in Nieuw-
Scheemda & 't Waar. Dit in samenwerking of eigenlijk met gebruikmaking van 
“Groningen hart veilig”. We zijn altijd op zoek naar meer dorpsgenoten die zich bij dit netwerk willen aansluiten.  
 
Dinsdagavond 17 mei van 19:30 tot ongeveer 21:30 wordt er weer een (herhalings) cursus georganiseerd in het 
dorp. Een mooie mogelijkheid je aan te sluiten aan dit netwerk. Mensen die bijv. ivm hun werk maximaal 2 jaar 
geleden de (herhalings) cursus hebben gedaan, kunnen zich (zonder bovenstaande cursus) rechtstreeks 
aanmelden voor het netwerk op www.groningenhartveilig.nl  Je hoeft dan alleen je gegeven in te vullen en je 
krijgt een sms wanneer je hulp kunt bieden. 
 
Onze AED (automatische externe defibrillator) hangt aan de buitenkant (wegkant) van de voetbalkantine.   
 
6 minuten 
De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal. Als namelijk in deze 6 minuten een ambulance wordt 
gebeld, direct wordt gestart met hartmassage/beademing en een Automatische Externe Defibrillator (AED) het 
hart een of meerder stroomstoten toedient, heeft de patiënt een overlevingskans van 50-70%.  Aangezien een 
ambulance nooit binnen 6 minuten  van Winschoten of Delfzijl in Nieuw-Scheemda of 't Waar zal zijn, is een 
netwerk met bewoners uit het dorp een zeer zinvolle aanvulling op de reguliere zorg.  

Met andere woorden: Als binnen de 6 minuten zone snel en doeltreffend wordt gehandeld , kan dat voor meer 
mensen overleven betekenen! 

De praktijk 

 Op het moment dat er bij de 112 meldkamer een melding binnenkomt van een hartstilstand wordt niet 
alleen de ambulance opgeroepen maar worden er ook sms-jes verstuurd naar aangemelde hulpverleners 
binnen een bepaalde straal van de meldplaats. 

 Een deel van de aangemelde hulpverleners krijgt een sms om direct naar het slachtoffer te gaan. 

 Een deel van de aangemelde hulpverleners krijgt een sms om eerst de AED te halen en dan naar het 
slachtoffer te gaan. 

 Als je op dat moment niet kunt, ben je niet verplicht te reageren.  

Voor verdere uitleg van dit alles: www.groningenhartveilig.nl    
De kosten voor de (herhaal) cursus reanimatie & AED worden vergoed, evenals de 6 minuten training. 

 
Mocht je bereid zijn (eventueel) aan dit netwerk mee te doen, horen we dit graag. 
Stuur een mail of doe een briefje door de bus bij;  
Natasja Dijkshoorn 
Hamrikkerweg 66 
9943 PC Nieuw-Scheemda 
natasja791@hotmail.com 
0598853794 of 0626308936 
(Aan)bellen mag ook! 
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Als Vereniging Dorpsbelangen zijn we aangesloten 
bij de Stichting Oldambt Windmolenvrij, zoals 
bijna alle andere dorp- en wijkorganisaties in het 
Oldambt. Dit om te zorgen dat er binnen onze 
Gemeente geen windparken ontstaan, hetgeen tot 
dusver is gelukt. Geen windmolenparken in het 
Oldambt is trouwens ook het standpunt van de 
Gemeente Oldambt.
Het windmolenpark langs en nabij de N33 is 
echter in de loop van tijd verschoven waardoor er 
nu ook 4 windmolens op het grondgebied van de 
Gemeente Oldambt komen. 
Deze windmolens komen ten zuiden van de A7 
langs het Winschoterdiep , nabij kruising A7 met 
N33 en dan richting Scheemda. 
De exacte invulling qua zwaarte en hoogte is nog 
niet definitief ingevuld maar reëel te verwachten  
zijn molens met ashoogte van 135 en totale hoogte 
van 196 meter.
Nu de positie van dit windpark definitief is, is Dhr. 
Emme Groot benoemd als gebiedscoördinator. 
Dhr. Groot heeft via verschillende gesprekken 
verkend of er onder omwonenden, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties bereidheid is om 
nauwer betrokken te worden bij het windpark 
N33.
Ook met Dorpsbelangen Nieuw Scheemda en ’t Waar is een gesprek geweest, waarbij we te kennen hebben gegeven 
tegen windmolens te blijven maar gesprek niet uit de weg te gaan.
Bij presentatie door Dhr. Groot van zijn rapport is echter wel gebleken dat het in gesprek blijven, wordt verbonden met 
deelnemen en instemming met de huidige situatie.
Reden voor de belangenorganisaties uit Scheemda, Westerlee, Meeden, Ommelanderwijk, Nieuw Scheemda/’t Waar 
en Stichting Oldambt Windmolenvrij om hierover te overleggen.
Hierbij is gezamenlijk besloten om niet deel te nemen aan de gesprekken over invulling van, zoals het wordt genoemd, 
communicatie en compensatie windpark N33.
Verder is het nu voorliggende bedrag ad. € 125.000,-.  per jaar voor het gehele gebied beschamend laag. En 
compensatiebedragen zullen (terecht) vooral gaan naar de meest getroffen dorpen, dus met name Meeden en 
Ommelanderwijk/DeWending.
Verder blijkt uit het rapport van Dhr. Groot dat men waarschijnlijk aan de slag gaat met stuur- en werkgroepen. 
Dit betekent dus jarenlang deelnemen aan praatgroepen waarbij je wordt fijngemalen door de grootgewichten als 
Economische Zaken en de energiereuzen.
Hier doen we dus niet aan mee. 
We gooien de deur echter niet op slot, we houden een luisterend oor en staan open voor overleg.

Harm Eerkens
Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda en ‘t Waar

Windmolens N33

Posities windmolens N33.
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Nieuw bij  
De Leeuwenborg:  
Lopen op het water.

de Tuin van de 
Witte Wolk

 

Indoor Speelparadijs, Partyboerderij, Midgetgolf, Lopen op het 

water, Terras, Camping en Chaletpark ”De Leeuwenborg”      
 

 
 
 
 
 
 

Voor al uw feesten en partijen. 

www.deleeuwenborg.nl 
Pastorieweg 14, 9943 TG  Nieuw Scheemda, 0598-446464 

Dit voorjaar gaan we met nieuwe buitenactiviteiten 
beginnen. Het meest in het oog springende zullen 
de waterballen en waterrollers zijn. Hierin kunnen 
zowel kinderen als volwassenen op het water lopen!!! 
(zie foto op onze advertentie) Voor iedereen een 
bijzondere ervaring. Niet alleen leuk om te doen, maar 
ook leuk om naar te kijken.
Deze activiteit kun je boeken als kinderfeestje, 
familiefeest of bedrijfsuitje. Maar je kunt ook 
gewoon tijdens openingstijden (woensdagmiddag, 
vrijdagmiddag, zaterdag en zondag en tijdens 
vakantiedagen) langs komen.
Na afloop kun op ons terras genieten van een drankje 
en/of versnapering. Waarna je eventueel kunt gaan 
midgetgolfen op onze 18 holes midgetgolfbaan. 
Mocht er een buitje vallen, de Paardenstal (een 
gezellige kroeg) is open.
Tevens hebben we enkele eenpersoons kayaks 
en een Canadese kano. Deze zijn te huur voor 
een mooie tocht op het Termunterzijldiep en/of 
Hondhalstermeer.
Voor meer informatie en prijzen kijk op www.
deleeuwenborg.nl. We zijn de eerste week van mei 
elke dag open in verband met de meivakantie.

Hiep hoi de lente! Duizenden sneeuwklokjes roepen 
om hen te komen bewonderen. Narcissen en andere 
vroegbloeiers volgen op de voet. Het wordt weer een 
heerlijk tuinseizoen. 
Vanaf nu is onze tuin weer open voor iedereen en 
verwelkomen wij je met een kopje koffie of thee.

Jagran Theo en Nirad
Hamrikkerweg 132 - Nieuw Scheemda
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Zondagmiddag 3 april organiseert de culturele commissie weer een zondagmiddagconcert in het kerkje.  
Deze keer speelt Torno Tango voor u. Het is beslist de moeite waard om te komen kijken! 

Het concert begint om 14.00 uur. Reserveren kunt u 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

Zondagmiddagconcert op 3 april in het kerkje van 
Nieuw Scheemda  *toegang is gratis!
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   Hallo jongens en meisjes, 
 
De v.v. Oldambtster Boys uit Nieuw Scheemda/’t Waar wil graag jeugdvoetbal (voor 
jongens én meisjes) verder uitbreiden !!! 
 
Daarvoor zijn we op zoek naar nieuwe jeugdleden, en wel jongens en meisjes van                 
4 tot 7 jaar de zogeheten mini-pupillen, die graag willen voetballen met 
leeftijdsgenoten. Zij spelen elke week bij een andere voetbalclub 3 wedstrijden, een 
soort toernooisysteem. Na elke maand volgt een nieuwe indeling met nieuwe 
voetbalclubs.  
 
Uiteraard ben je ook welkom als je ouder bent dan 7 jaar, super welkom!                          
We beschikken op dit moment over een mini pupillen team, een D7+C-11 junioren 
team en we hopen dat we het nieuwe seizoen ook een B junioren!!! team kunnen 
realiseren. Dus als je graag wilt meedoen ben je van harte welkom en neem je vrienden 
mee. Samen is leuker als alleen. 
 
De vereniging biedt jullie de kans om contributie vrij te komen voetballen zodat           
ieder kind een kans krijgt om te sporten, tevens Gratis Tenue en evt. een 
Trainingspak. Je mag altijd even komen kijken en/of meedoen, en je daarna eventueel 
aanmelden.  
                                                                                         
Oldambtster Boys beschikt over een hoofdveld en trainingsveld met verlichting en 
maakt ook gebruik van het moderne multifunctioneel centrum met kleedkamers en 
gymzaal.  
     

 “Anders denken, Anders Doen” 

      
Jeugd V.V. OLDAMBTSTER BOYS 
 
“Onze kracht is Passie” 
 
Contactpersoon: Anita Bloem- Koning 06-55874028 / h.j.bloem@kpnmail.nl         en/of  
Miranda Kuipers-Mulder 06-36054429 / hemmo1kuipers@hotmail.com 
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Veur  Mekoar
Nieuw Scheemda & ‘ t  Waar

Resto Veur Mekoar zal op 15 april 2016 de 3e
dorpsmaaltijd organiseren. 

U bent welkom voor een driegangendiner 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 10 april! 
Ook een vegetarische maaltijd is mogelijk wel even aangeven bij aanmelding.

Ook de volgende data zijn al bekend.  Dit zijn 17 juni en 26 augustus.

Tot 15 april 2016! Vanaf 17.30 uur bent u welkom in het MFC. De voetbalkantine zal op deze datum ook weer vanaf 20 
uur voor iedereen uit onze dorpen geopend zijn voor een drankje en een praatje.

Als we eten over hebben, geven we dit mee in plastic bakjes, daarvoor zijn we altijd op zoek naar plastic bakjes. Je kunt 
ze inleveren tijdens de dorpsmaaltijd of tussentijds bij Hans Zijlstra, Hamrikkerweg 42.

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

Bel Veur Mekoar:06 36 36 80 03 

Voorjaarsconcert door Toonkunstkoor Delfzijl
Zaterdag  23  april geeft het Toonkunstkoor Delfzijl o.l.v.Vincent Hensen een concert 
in de Kruiskerk, Menno van Coehoornsingel in Delfzijl,aanvang 20:00 uur.

met op het programma het bekende Requiem van Fauré,met als solisten, Alina Rozeboom, sopraan Roele Kok,  bariton

Van Felix Mendelssohn Bartholdy ; cantate deel 1 en 2
Aus tiefer Not schrei ich zu dir en 
Cantate, Wer nur den lieben Gott lässt walten.

Dit alles wordt begeleid op het orgel door Klaas Hoek 
Eleanore Tan, cello
Machteld Kerkmeester, harp
Aanvang 20:00 uur
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Dier & Tuin  Roelie  
Hoofdweg 11 9942 PA | ’t Waar | tel. 0598-446308

Nieuw in ons 
assortiment:

Wormencompost 1 zak a 25 ltr.
Laat de wormen het werk voor u doen!!!

Droge kippenmest 1 zak a 25 ltr.
Droge kippenmest de complete alleskunner!!!

Droge koemest 1 zak a 25 ltr.
Droge koemest, Natuurlijk beter!!!

Prijs:  € 3,75 per zak 

Prijs:  € 5,95 per zak 

Prijs:  € 4,45 per zak 

Wormencompost bestaat uit turf gemengd met wormenmest en is 
zeer rijk aan snel opneembare voedingsstoffen zoals: Stikstof, fosfor, 
kalium en sporenelementen. Vanwege de unieke samenstelling kan 
het overal voor gebruikt worden. Planten, bloemen en groenten die 
bemest zijn met wormencompost hebben minder last van ziekten  
en zijn minder drooggevoelig.

Droge kippenmest is een 100% natuurlijk product gemaakt van 
kippenmest. De mest is door warme lucht ingedroogd waardoor er een 
mooi droog product is ontstaan wat goed opneembaar is voor de plant.
Droge kippenmest bevat rijke bemestingswaarden, ( stikstof, fosfaat en 
kali in de verhouding4,5-3-3 ) bevat veel sporenelementen en een hoog 
percentage organische stof en kalk. Droge kippenmest is een uitstekende 
en complete meststof voor het bemesten van uw tuin en het bestrijden
van mos in uw gazon.

Droge koemest is een 100% natuurlijk product gemaakt van 
rundveemest. De vocht is uit mest weg geperst waardoor een mooi 
droog product is ontstaan wat goed opneembaar
is voor de plant. Droge koemest is veel beter dan koemestkorrels omdat 
er tijdens het productieproces gen verhitting 
heeft plaats gevonden.

Advies bij aanplanten: 1 zak per 10m2 en bij onderhoud 1 zak per 20m2.
LET OP: Wormencompost nooit puur gebruiken maar altijd mixen met aarde of potgrond.

Advies bij aanplanten: 1 zak per 10m2 en bij onderhoud 1 zak per 20m2.

Advies bij aanplanten: 1 zak per 10m2 en bij onderhoud 1 zak per 20m2.


