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Insluiping in onze dorpen
Niet verwacht, maar toch kan het ook
gebeuren in onze dorpen. Er is op
klaarlichte dag een insluiping geweest in
Nieuw-Scheemda, waarbij een portemonnee
gestolen is.
“Woninginbraak kan een grote impact
hebben op je gevoel van veiligheid. Er zijn
vreemden in je huis geweest, ze hebben
aan je bezittingen gezeten en misschien
waardevolle spullen meegenomen. Helaas
komt woninginbraak regelmatig voor.
Waarom is het belangrijk om 112 te bellen bij
(inbraak)verdachte situaties?
Bewoners weten zelf het beste als er iets niet
pluis is in hun buurt. Een vreemd figuur die
bij huizen naar binnen loert bijvoorbeeld.
Of activiteiten bij een huis waarvan je weet
dat de bewoners op vakantie zijn. Wanneer
je dan 112 belt, kan de politie wellicht heel
snel een inbraak voorkomen of een inbreker
op heterdaad aanhouden! Het bellen van
112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen
voor levensbedreigende situaties, maar zeker
ook wanneer je getuige bent van een misdrijf
of bij het voorbereiden van een inbraak of
diefstal. Dus bel ook 112 wanneer je een
verdachte situatie signaleert waarbij de politie
een misdrijf kan voorkómen.” aldus de politie.
Onze oproep aan alle dorpsbewoners is om
mocht je getuige zijn of wordt er om hulp
geroepen 112 te bellen en bijzonderheden
(zoals een kenteken) te onthouden, zodat
er gespecialiseerde hulp komt. Want of het
om een inbraak, geweld of medische zorg
gaat, het is fijn als we iets voor elkaar kunnen
doen en een gevoel van veiligheid kunnen
behouden binnen onze dorpen.
Natasja Dijkshoorn
Namens vereniging dorpsbelangen
Nieuw-Scheemda & ‘t Waar

17 juni is Resto
Veur Mekoar weer
geopend!
Geef u op voor het 3 gangen diner. De kosten zijn € 5,- per
persoon (kinderen van 3 – 16 jr € 2,50)
We koken ook vegetarisch. Opgeven is noodzakelijk. Het liefst via
de website www.nieuw-scheemda.nl Rechts bovenin is een linkje
te vinden. Mocht dit niet lukken kun je ook bellen met
06 36 36 80 03. Doe dit voor 12 juni 2016.
Tot 17 juni! vanaf 17.30 uur bent
u welkom in het MFC. Om 18.00
uur serveren wij het voorgerecht uit.
Vanaf 20.00 uur is ook de kantine
weer open voor iedereen uit onze
dorpen voor een drankje.
En schroom niet om te bellen naar
Veur Mekoar als u ergens tijdelijk
hulp bij nodig heeft.
06 36 36 80 03
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COLOFON >
Kopij aanleveren: voor 15 juli 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

Stembureau
een topper
KINDERKAMP
Ook dit jaar is er namens de kampcommissie weer een verkoopactie
geweest om te helpen bij de financiering van de kampweek. Wij willen
iedereen bedanken die via deze weg een steentje bij heeft willen dragen
en we hopen dat de aardbeien en metworsten hebben gesmaakt.
Tijdens de verkoopactie hebben wij ook de kampkrantjes uitgedeeld.
Hierin vind u evenals elk jaar ook het opgave formulier. Mocht het per
ongeluk voorgekomen zijn dat wij vergeten zijn bij u een kampkrantje
af te geven of in de brievenbus te stoppen, dan kunt u uw kind(eren)
ook per mail bij ons opgeven. Dit kan via meerkens@live.nl of
eerkens@gmail.com. U kunt ons natuurlijk ook een bericht sturen via
onze Facebook pagina:
https://www.facebook.com/kampnwscheemdatwaar/
Denkt u er wel om dat 24 juni de deadline is om uw kind op te geven?
De kampweek zal dit jaar plaatsvinden van maandag 18 juli tot en met
vrijdag 22 juli. Zoals altijd zijn de kinderen op de maandag vanaf 10
uur welkom om hun plekje op te zoeken. De opening zal om 11 uur
plaats vinden.

Het bericht in het vorige NieuwSwaar over het
kunnen behouden van ons stembureau werd
afgesloten met een oproep om weer hoog te scoren
qua opkomst.
Nu lag het bij dit referendum niet bij iedereen voor
de hand om te gaan stemmen.
Velen die normaliter wel gebruik maken van hun
stemrecht, hebben dit nu bewust niet gedaan in
verband met het onderwerp en/of de wijze waarop
dit referendum tot stand is gekomen. Daarom is het
geweldig dat we in Nieuw Scheemda en ’t Waar de
hoogste opkomst hadden in de gemeente Oldambt .
OPKOMST
Nieuw Scheemda/’t Waar		
Winschoten De Boschpoort		
Scheemda voormalig gemeentehuis

45,6%
41,7%
40,2%

Totaal gemeente Oldambt		

31,5%

Wij raden de ouders van de deelnemende kinderen aan het
kampkrantje goed door te lezen en te letten op de mee te nemen
spullen.
Wij kijken al weer uit naar een super leuke en gezellige kampweek en
wij hopen jullie ook.
Tot maandag 18 juli!!
De Kinderkampcommissie

Harm Eerkens
Vereniging Dorpsbelangen
Nieuw Scheemda en ’t Waar
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Windmolens N33
In vorige NieuwSwaar hebben we gemeld dat de diverse
belangenverenigingen uit het gebied waarin windmolens
zijn gepland, zijn gaan samenwerken.
De brieven die vanuit deze samenwerking naar de
gemeenten en provincie zijn gestuurd, was aanleiding voor
de gemeenten Oldambt, Menterwolde en Veendam om de
betrokken belangenverenigingen uit te nodigen voor een
vergadering.
Belangrijkste punt dat de 3 gemeenten op deze bijeenkomst
naar voren bracht, was het regelen van compensatie.
Zoals de kaarten nu liggen, wordt in september het
windpark definitief vastgesteld en is er daarna eigenlijk geen
onderhandelingsruimte meer voor compensatie.
De betrokken organisaties, zeker uit Meeden en
Ommelanderwijk, komen echter in een onmogelijke
positie als men gaat overleggen over compensatie voor
windmolens waar men volledig op tegen is. De directe
onderhandelingen over compensatie willen we daarom door
de betrokken gemeenten laten doen.
Ook op andere gebieden hebben we de gemeenten om
ambtelijke ondersteuning gevraagd en hierop is positief
gereageerd.
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Het is een goede zaak dat nadat de
belangenorganisaties zijn gaan samenwerken, nu
ook de betrokken gemeenten dit zijn gaan doen.
In het verdere traject zullen de gemeenten en
de belangenorganisaties blijven overleggen en
samenwerken.
Een vraagteken op dit moment is de positie van
gebiedscoördinator Emme Groot.
Voor wat betreft de belangenorganisaties is er met
zijn huidige opdracht geen taak meer voor hem
weggelegd.
						
Harm Eerkens
Vereniging Dorpsbelangen
Nieuw Scheemda en ’t Waar
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18 JUNI KIEKROUTE
NIEUW SCHEEMDA/’T WAAR
Op 18 juni 2016 organiseert de culturele commissie van Nieuw Scheemda/ ’t Waar een
Kiekroute. Zij sluit aan bij Kerkenpad 2016. Op deze dag zullen heel veel kerken in de
provincie Groningen van 11.00 uur tot 16.00 uur te bezichtigen zijn. Op dezelfde tijden
zijn de volgende vier locaties in Nieuw Scheemda/’t Waar geopend.

De kerk:

in dit prachtige gerestaureerde
kerkje zullen oude foto’s, krantenartikelen en de
beamerpresentatie over de ontstaansgeschiedenis van
Nieuw Scheemda/’t Waar te zien zijn.

de Witte Wolk: dit huis is onder andere

in gebruik geweest als hotel, café, stationsgebouw en
multifunctioneel centrum. Tegenwoordig is er een bed and
breakfast gehuisvest. U krijgt een rondleiding door het
huis waar (ook) o.a. oude foto’s hangen van de activiteiten
die er ooit plaatsvonden. Ook kunt u de prachtige tuin
bezichtigen.

De Leeuwenborg: hier zullen oude foto’s te

zien zijn en ook worden de oude films van Nieuw Scheemda
en ’t Waar gedraaid.

Waarkunst: hier zijn oude foto’s te bezichtigen,
er zijn lezingen en vanaf hier vertrekt bij mooi weer de
dorpswandeling.

Saskia Claus:

zij zal op 18 juni het verhaal
‘Bertus Geertsema’ in woord en beeld aanbieden in haar
huis aan de Kerkwijk 51 in Nieuw Scheemda.

www.kiekroute.nl
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V.V. Oldambtster Boys
Het seizoen zit er op...

...althans de competitie wedstrijden. Er zullen

nog enkele trainingen en toernooien volgen voor

de Boys. Terugkijkend op het seizoen kunnen we
stellen dat er sportief gezien veel veranderd is

sinds het vorige seizoen. Het tweede elftal eindigde
onderaan, wat komt door een te zware indeling.
Het eerste elftal daar en tegen deed het een stuk

beter, een gedeelde 11de plaats. En menig wedstrijd
die werd verloren, had net zo goed in het voordeel
van de Boys kunnen eindigen. Ook de jeugd heeft
een geweldig seizoen gedraaid. De minipupillen,
C’ers en D’ers maakten er onder begeleiding van

trainers, leiders en ouders een geweldig jaar van.

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: 		

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

Iets wat voor zowel de Oldambtster Boys als voor

ons dorp erg belangrijk is. Kers op de taart was wel
het kampioenschap van de D-junioren. Wat op
passende wijze is gevierd!

Ook op en om het sportveld is door een aantal
fanatieke vrijwilligers flink geklust, dit heeft

geresulteerd in een geweldige overkapping met
terras, en een nette ruimte tussen de school en

het voetbalveld. Een flinke investering voor de

voetbalclub, maar we hopen hier dan ook jaren

plezier van te hebben. Wat er op sportief gebied nog
te gebeuren staat: 12 juni is er een toernooi voor

het 1ste en 2de elftal in Harkstede, aanvang 12.00

uur. Daarnaast krijgen we op ons sportpark nog de

jaarlijkse BBQ, het Volleybaltoernooi, Kinderkamp
en sluiten we het seizoen af met 2 dagen sport,

spel en feest vanwege het 70 jarige bestaan. Vol
vertrouwen kijken we uit naar het komende

seizoen, we hopen dat een ieder onze club trouw

blijft en dat we er gezamenlijk weer een topjaar
van kunnen maken!

Namens het bestuur,
Bennie Veentjer

Eindstanden senioren:
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Uitslagen/programma

BBQ

18 Juni is de jaarlijkse BBQ van de boys, we hopen dat het weer net zo gezellig wordt als voorgaande
jaren, echter daarvoor is het wel wenselijk dat u zich opgeeft. Dit kan via de website van de club. (www.
oldambtsterboys.nl) ga vervolgens naar de blog en vul het contactformulier in. U kunt zich ook altijd
opgeven in de kantine.
Wat: 		
Waar: 		
Wanneer:
Wie: 		
Weten: 		

Voetbal / BBQ / Drinken / Muziek
Kantine Oldambtster Boys
Zaterdag 12 Juni van 14.30 – 20.00 uur. (spelende leden 11.00 uur aanwezig)
Spelende leden, leden, vrijwilligers en genodigden.
Eigen bijdrage is 10,- pp. (incl. 5 consumpties)

WIST U DAT???
Het seizoen weer voorbij is | Het eerste elftal 7x zoveel punten heeft behaald als vorig seizoen
Het tweede elftal daarentegen 7x zo min punten heeft behaald als vorig seizoen
Volgend seizoen Nieuweschans en Borgercompagnie weer te bewonderen zijn in de 5de klasse
Er flink uitgebreid is bij de kantine | De D-junioren kampioen zijn geworden bij Meedhuizen uit.
Ze na een gezellige middag op het sportpark met trekker en wagen door het dorp zijn gekomen
Er volgend seizoen een B-elftal voor de Oldambtster Boys uitkomt | Er daarnaast ook C-junioren en minipupillen zijn
De Golden Oldies party een groot succes was | Behalve voor de spelers van het eerste elftal, die zondags maar liefst met
7-0 ten onder gingen | Het jaarlijkse volleybaltoernooi weer op het sportpark wordt georganiseerd
Er een nieuwe lijnentrekker aangeschaft is | Geert Jager erg content is met de GPS technologie
Er bij het tweede elftal geloot is om de posities in de laatste wedstrijd uit naar ZNC
Chris Pit op doel moest | Dit hem een week ziektewet opgeleverd heeft
Het een groot succes is dat er sinds een half jaar kan worden gepind in de kantine
Dit niet voor de oudere garde barpersoneel geldt
De stamtafel op donderdagavond niet lang genoeg meer is
De vaste gasten zich prima prof ileren (en vermaken)
Er NIET meer gerookt mag worden nabij het kleedgebouw ivm. jeugdvoetbal
We een nieuw opgezette website hebben: WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
Het 70 Jarig jubileum er in het weekend van 30 Juli aan zit te komen
Het programma bijna def initief is
We al kunnen verklappen dat er sport, spel en een feestavond aan te pas komt
Dit een voorproefje moet worden voor het echte jubileum van 75 jaar
Binnenkort alles wijd en zijd bekend wordt gemaakt
De complete activiteitenagenda op onze vernieuwde site te vinden is
Wij hopen op een gezellige zomerstop
En verwachten dat iedereen weer afgetraind aan volgend seizoen begint

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
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WIJ BORDUREN BADGES, BEDRIJFSKLEDING, HANDDOEKEN EN NOG VEEL MEER!
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AANGEBODEN
Kippenhok met/zonder ren…
Gratis af te halen bij Aletta Buiskool. Er is ruimte voor zo’n
8 kippen. Er zijn vier legplaatsen en het geheel ziet er nog
heel redelijk uit. Wie wil ‘m? Neem dan contact op met
NieuwSwaar of kom langs.

GEVRAAGD
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

VAN DE REDACTIE
Dit is dan alweer de laatste krant voor de zomervakantie! In
deze krant is er natuurlijk aandacht voor het kampioenschap
van de D-ers van de Oldambtster Boys. Alle jeugdleden
en hun trainers/elftalleiders van harte gefeliciteerd! Verder
vindt u in deze krant het programma voor de KIEKroute op 18 juni. De culturele commissie heeft geprobeerd
om zoveel mogelijk oude foto’s en krantenartikelen te
achterhalen. Dat is gelukt! Op vijf locaties in onze dorpen
zullen deze te zien zijn. Alle (oud)inwoners die hieraan
hebben meegewerkt: hartelijk bedankt. Daarbij vindt u
in de NieuwSwaar van deze keer een extra folder over
‘Kerkenpad 2016’, waar de KIEK-route zich bij heeft
aangesloten. Dus neem 18 juni een kijkje bij de KIEK en
fiets/rijd daarna langs ons prachtig culturele erfgoed in
onze streek. Nieuwolda/Oostwold heeft 5 verschillende
fietsroutes uitgezet langs de deelnemende kerken. De routes
zijn te vinden op deze website: http://www.pg-nieuwoldaoostwold.nl/ Kiek om u heen en zie maar weer eens hoe
prachtig onze streek is. Veel plezier!

Enthousiaste dorpsbewoners die ervoor voelen om de
grafzerken op ons kerkhof op te knappen. Het gaat dus niet om
het groenonderhoud. Dat doet Synergon namens de gemeente.
Het is de bedoeling om een werkgroep te vormen die hiermee
aan de slag gaat.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de graven van onze
voorouders er weer piekfijn bijliggen. Neem contact op met
NieuwSwaar als u hiervoor voelt.

PLAATSING BIGGERUGGETJES
BIJ DRIESPRONG
Vanuit Dorpsbelangen is jarenlang bij de gemeente
aangedrongen op een definitieve oplossing voor de
gaten in de bermen, vooral bij kruisingen,
Bij de driesprong nabij de Witte Wolk worden nu de
zogenaamde biggeruggen geplaatst.
Hopelijk gaat de gemeente dit beleid doorzetten naar
andere kruispunten in plaats van elke keer de gaten te
vullen met zachte grond.
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Brief B&W over zwerfvuilactie… ook uw vereniging
kan nog een bijdrage krijgen van € 250,-!!!
Hierna kunt u de brief lezen van B&W gemeente
Oldambt over de € 500,- die zij beschikbaar stelt voor
opruimacties in dorpen. De opruimcommissie heeft
inmiddels het geld gekregen voor het organiseren van
de opruimdag. Ook uw vereniging kan nog profiteren.
U kunt met uw vereniging een degelijk plan maken met
het doel de omgeving te verfraaien. Dit plan stuurt u op
naar Bernard Meulman of Jur Adams. Als het plan wordt
goedgekeurd, ontvangt u € 250,-. Het is dus zeker de
moeite waard om te proberen!
Lees de brief van B&W op de dorpswebsite!

Volleybaltoernooi 2016
Ook dit jaar is er weer een volleybaltoernooi
Dit toernooi wordt gehouden op zondag 3 juli op het hoofdveld van Oldambtster boys
Ook is er dit jaar natuurlijk de hele dag een springkussen en gratis ranja voor de kinderen.
Aanwezig: 9:30
De regels zijn:
Onderhands serveren
Niet smashen
Wanneer de bal het net raakt gewoon doorspelen
Niet met handen aan het net komen
Veld 7x7 meter
6 spelers met minimaal 2 mannen en 2 vrouwen
Max 8 personen + coach
Elk team regelt een teller
Minimum leeftijd: 14 jaar

SOUL SINGING FESTIVAL 3 DAAGSE 2016

								
Zingen en dansen vanuit je Hart
								
do 9 juni (18.00 uur) – zo 12 juni (16.00 uur)
in de Uelenspieghel in Uffelte (Drenthe, 30 min NO van Zwolle)
De vreugde van samen zingen, dansen en in de natuur zijn.
Alles op ’t gehoor, makkelijk mee te zingen.
met Martine Boerstra,
								
Praful & African Groove Mantra Band,
								
Buvana & Sandip Bhattacharya,
								
Renze Ferwerda,
								
Andrea Hauser & Martijn Nanninga,
								
Bianca Holst, Marietta Rust & Erik Huele
Het Festival is een ontmoetingsplek voor een ieder die spontaan en
geinspireerd samen wil zingen, verbinding in klank & dans 		
wil ervaren. De vonk kan zomaar overspringen.
							
Samen musiceren geeft plezier en werkt aanstekelijk.
We zingen wereldmuziek en spirituele liederen uit alle windstreken.
Soms ingetogen of verstillende, dan weer actieve en uitbundige
melodieën met djembe ritmes, waar we heerlijk op dansen.
Je hoeft geen zangervaring te hebben, ook als je denkt niet te kunnen
zingen ben je welkom.
								
Intuїtief zingen, stembevrijding en improvisatie nodigen je uit om
jouw eigen & unieke klank te laten horen.
Afwisselend een dieper contact met jezelf en opgaan in het grotere geheel.
Elke dag is er een interessant programma, even op jezelf zijn in de
natuur kan ook. Eigen inbreng welkom.
Heerlijke biologische maaltijden en de prachtige natuur zorgen voor rust
en een uitstekende bedding.
								
Zwemplekken, heide en bos zijn direct in de buurt.
								
								
LOCATIE: Natuurcamping & centrum De Uelenspieghel,
Winkelsteeg 5, 7975 PV, Uffelte

Heb je dit jaar ook zin om mee te doen met het volleybal
toernooi maar heb jij geen team weten te vormen. Dat is ook dit jaar geen probleem.
Want: wanneer je toch wil volleyballen en het je niet gelukt is om een team samen te stellen of je hebt
een team met te weinig mensen. Stuur dan gerust een email naar Tim. En hij plaatst jouw in een
enthousiast team waardoor ook jij een sportieve zondag kunt gaan beleven!

Wil je zelf een team opgeven dan kan dat natuurlijk via het hieronder in te vullen formulier:
Email vermelden voor eventuele informatie zoals een wedstrijdschema etc.
Naam team:____________________________

Zolang de voorraad strekt. Bij aankoop van een zak Konacorn
kattenbakvulling krijgt u een zak Konacorn kattenbrokjes ter waarde van

Spelers:
1.

_____________________________

5.

_____________________________

2.

_____________________________

6.

_____________________________

3.

_____________________________

7.

_____________________________

4. _____________________________

8.

_____________________________

€ 10,85 GRATIS.
Potgrond 40 ltr voor € 3,25 – 4 voor € 12,00
Tuinaarde 40 ltr voor € 2,25 – 4 voor € 8,00
Bayer slakkenkorrels 400 gram - € 9,95.

Coach: ____________________________ Email: __________________________________

Muizenvallen en muizenlokgraan.

Graag inleveren voor 26 Juni !

Last van onkruid? Onkruidkiller 800 ml voor € 20,50

Tim Bouius
Kerkwijk 14
timmmie97@gmail.com

In te leveren bij/of mailen naar:

Ook voor hengelsportartikelen en maden kunt u bij ons terecht.
Graag tot ziens, Roelie Roossien

