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MOOI WONEN! GOEDE IDEEËN VAN
HARTE WELKOM!!!
Op 30 mei is er een bijeenkomst geweest voor
alle bewoners van Nieuw Scheemda -’t Waar.
Hierbij waren aanwezig gemeente Oldambt,
de woningcorporaties Mooiland en Acantus,
Dorpsbelangen en de werkgroep Mooi Wonen!
We hebben gesproken over de huidige situatie
op het gebied van wonen, de ontwikkelingen
die aan de gang zijn (bijvoorbeeld krimp)
en het beleid en visie van de gemeente en
woningcorporaties werd toegelicht. Vervolgens
werd aan de hand van een presentatie van de
werkgroep Mooi Wonen! met elkaar besproken
hoe we als dorpen hierop inspelen.
Lees verder op pagina 5

Vrijwilligersavond zaterdag 15 oktober
De kracht van de leefbaarheid begint bij de inwoners die van kleine dingen samen één grote maken.
Voor iedereen, die het afgelopen jaarvrijwilligerswerk heeft
gedaan in onze dorpen Nieuw Scheemda en
` t Waar organiseert Vereniging Dorpsbelangen weer een
Vrijwilligersavond.
Samen eten en zo een gezellige avond met elkaar in
partyboerderij Leeuwenborg. Aanvang 18.30 u
Opgave per mail of met een briefje uiterlijk 1-10-2016:
Greetje Schipma Hamrikkerweg 94, mail: g.j.schipma@hetnet.nl
Wim van Rheen Hamrikkerweg 14,
mail: meadowfarmer1975@hotmail.com
Graag vermelden: naam, achternaam en wat voor
vrijwilligerswerk of bij welke club.
Eigen bijdrage: 7,50 euro
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COLOFON >
Kopij aanleveren: voor 15 oktober 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

VAN DE REDACTIE
NieuwSwaar belandt deze keer iets later in de

bus dan gewoonlijk. Het is overduidelijk vakantie
geweest en er was aanvankelijk maar heel weinig

kopij. Op 23 augustus was er weer een vergadering

KINDERSPEELMOMENT

over de windmolens en de 26ste verzorgden

resto VeurMekoar weer een heerlijk diner. Deze

Samen spelen met andere kinderen uit onze dorpen

bijdragen zijn alsnog opgenomen in NieuwSwaar.

Iedere laatste zondag van de maand is er speelmoment
bij de MFC. Hier kunnen kinderen van 0 t/m 12 jaar en
ouders met elkaar in contact komen.

weer… er is dus ongetwijfeld in de volgende edities

Voor de ouders is er koffie/thee en de kinderen krijgen
ranja en fruit. We nodigen dan ook iedereen uit om
langs te komen. De volgende data is er speelmoment: 25
september, 30 oktober en 27 november.
Het begint om 10.30 uur.

EEn PROFESSIONELE website
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

voor

€ 350,-

De verenigingen en vergaderingen beginnen straks
weer veel meer te vertellen!
De redactie

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

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.
Opbrengsten gaan naar de kerk in Scheemda.
blijf vooral brengen!
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Vrijwilligers voor oud papier ophalen gevraagd!
We zoeken nog steeds vrijwilligers die het oudpapierophaalteam willen versterken.
De opbrengsten van het oud papier komen ten goede aan
de Oldambster Boys en vereniging Dorpsbelangen.
Een keer per jaar kost je dit maximaal 3 uur.
Dus dames en heren meld je aan !
Aanmelden via mail: hendrik.eerkens@t-waar.nl
of 06-53840609
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Kerkenpad 2016 (met KIEK-tentoonstelling van
oude foto’s) trekt in Nieuw Scheemda/’t Waar
de meeste bezoekers.
18 juni hadden we in onze dorpen Kerkenpad met een kleine
KIEK-route. De Leeuwenborg, De Witte Wolk, Waarkunst en
ons kerkje openden hun deuren om mensen te laten genieten van
oude foto’s en de gebouwen zelf. In de kerk zijn er in ieder geval
117 mensen geweest (genoteerde bezoekers). Daarmee waren we
absolute koploper als het ging om de deelnemende kerken.
We willen graag iedereen bedanken voor de medewerking. Zonder
ook maar iemand te kort te willen doen, gaat onze speciale dank
uit naar Marten en Trijnie Boven, Jos Koning, Frits en Anna de
Jonge, Auke Knottnerus en Jurriena Klappe voor hun bijdrage. Op
Facebook (typ oude foto’s Nieuw Scheemda en ’t Waar in en u komt
er beslist op) beheert Peter Meijer het account. U kunt oude foto’s en
krantenartikelen blijven sturen!

GADO buslijn richting Nieuw Scheemda

R.J. Swieringa, veldwachter in Nieuw-Scheemda 1910 - 1920

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
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De visie Dorpsbelangen/werkgroep Mooi Wonen! is de volgende.
•
•
•
•
•
•

De krimp in aantal inwoners is een feit.
We willen voorkomen dat onze dorpen (extra) leeglopen omdat ze onaantrekkelijk zijn/worden, door verkrotte
panden, lang leegstaande panden of verrommeling om het huis heen.
Liever slopen dan leegstand
We zetten ons in voor het algemene belang van de dorpen (niet voor individuele belangen).
Nieuwbouw is alleen interessant als het financieel haalbaar is, er sprake van inbreiding is en de omgeving
ervan opknapt.
We waken voor ‘bouwen voor leegstand’.

Alle aanwezigen vinden het van belang dat de dorpen er aantrekkelijk uit zien, dat we verpauperde panden en
verrommeling aanpakken en willen hier aan meewerken. De inwoners geven als belangrijkste pijnpunten aan.
o
o

Afgebrande pand op ’t Waar, Hoofdweg 34
Voormalig kerkje/garage aan Hamrikkerweg, perceel 39

Hier is de werkgroep samen met de gemeente mee aan de slag, het is echter niet eenvoudig en het zal waarschijnlijk lang
duren voor er iets aan gedaan is.
De vraag is of de inwoners verder behoefte hebben aan het opknappen van de dorpen. In de pauze worden ideeën
uitgewisseld, zoals de volgende.
•
•
•
•
•
•

Het herinrichten van gebied pand Boon en het terrein er achter met duurzame woningen, zoals bij Finsterwolde
is gedaan, óf nog verdergaand een ecologische woonvorm opzetten.
Herinrichting gebied afgebrande pand ’t Waar met duurzame woningen
Opknappen huurhuizen Kerkwijk
Slopen deel huurhuizen Kerkwijk en opnemen in project duurzame woningen
Eenmalige opruimactie van puin/rommel in tuinen
etc.

De werkgroep ontvangt graag voorstellen, waarbij het belangrijk is dat alle inwoners die het betreft betrokken worden.
De werkgroep kan een plan van aanpak maken, achter subsidies aan, maar alleen als het realistische plannen zijn, in de
zin dat er daadwerkelijk mensen zijn voor de nieuwe huur- of koopwoningen of die willen opknappen. Begin met elkaar
erover te praten, wat leeft er onder de mensen? Hoe meer mensen achter een plan staan hoe beter.
Zie voor het verslag en de presentaties de website Nieuw Scheemda – ’t Waar. Goede ideeën zijn van harte welkom via
dezelfde website. Denk alstublieft mee!
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WIJ BORDUREN BADGES, BEDRIJFSKLEDING, HANDDOEKEN EN NOG VEEL MEER!

Nieuw in ons assortiment:

Advantix: anti vlooienmiddel voor de kat.
Advantage: anti vlooienmiddel voor de hond.
Last van onkruid? Onkruidkiller 800 ml voor € 20,50.
Aanbieding: Houtvezel pak 15 ltr. – € 1,00
3 pakken van 15 ltr. voor € 2,50.
Deurmatten € 5,00 zolang de voorraad strekt.

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

OOK VOOR HENGELSPORTARTIKELEN EN MADEN KUNT U BIJ ONS TERECHT.

Graag tot ziens, Roelie Roossien

Kampweek 2016

Agenda

Net als voorgaande jaren krijgt u ook dit jaar weer van
ons een uitwerking van weer een geweldige kampweek.
Echter is het niet gelukt om deze op tijd klaar te hebben
voor deze editie van de NieuwSwaar. We gaan er hard aan
werken en zullen ervoor zorgen dat hij in de volgende
editie te lezen is.

5 september begint de gymgroep in MFC om 13.30u

De Kinderkampcommissie.

7 september aanvang volleybal in MFC van 19.30u tot 21.30u
9 september eerste avond van de kaartclub om 20u.
info: tmoes@hotmail.nl
10 september open monumentendag (kerk en de molens)
11 september zijn de molens te bezichtigen
21 september Vrouwen van Nu
info: rialugtenberg@hotmail.com
19 oktober Vrouwen van Nu
16 november Vrouwen van Nu
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Windmolens N33
De procedure voor windmolenpark N33 nadert nu de
eindfase, vandaar nu voor de derde keer op rij een stukje
hierover in NieuwSwaar.
In deze eindfase lopen de emoties dusdanig hoog op dat
er zelfs sabotage wordt gepleegd bij de “windboeren”. Dit
zijn acties waarvan we ons als dorpenalliantie natuurlijk
nadrukkelijk van distantiëren. Ook actiegroepen als
Tegenwind N33 nemen afstand van dergelijke acties. De
actiegroep Storm Meeden heeft zelfs besloten zichzelf
op te heffen omdat ze niet verantwoordelijk wil worden
gehouden voor dergelijke acties.
Als dorpenalliantie tegen het windpark bewandelen we
natuurlijk de officiële routes.
Enerzijds proberen we nu contact te leggen met onze
vertegenwoordigers in de Tweede Kamer om daar
duidelijk te maken dat er geen enkel draagvlak is voor dit
windpark. De eerste brief hierover is al naar de fracties
gemaild en in september zal een brief naar de Tweede
Kamer worden verstuurd.
Anderzijds zullen we officieel bezwaar indienen. Dit
kan nadat medio september het windpark definitief
is vastgesteld. Van belang is dat zo veel mogelijke
organisaties en personen bezwaar indienen en dat deze
bezwaren verschillend zijn. Als de bezwaarschriften
hetzelfde zijn dan wordt dit gezien als één bezwaarschrift.
Zoals in vorige NieuwSwaar is verkondigd, zullen de
gemeenten proberen om zo veel mogelijk compensatie te
krijgen. Van onze kant is hierbij benadrukt dat betreffende
fonds alleen voor het gebied is waar de windmolens
worden geplaatst en het geen provinciaal gestuurd fonds
moet worden.
Aangezien de volgende NieuwSwaar in december
verschijnt, zullen de nieuwste ontwikkelingen in deze
belangrijke periode via onze website worden verspreid.

Harm Eerkens
Vereniging Dorpsbelangen
Nieuw Scheemda en ’t Waar

Resto Veur mekoar was gisteren voor de 4e keer geopend.
Het was heerlijk weer waardoor we dit keer met 30
mensen buiten gegeten hebben. In Juni is resto veur
mekoar niet door gegaan, aangezien er veel mensen op
vakantie waren. Daarom hebben we ervoor gekozen om in
de zomer maanden resto Veur Mekoar niet te openen.
De datum voor het volgende etentje is 28 oktober. Ook 28
oktober zullen de vrijwillige koks weer een 3 gangen menu
voor 5 euro (kinderen t/m 16 jaar 2,5 euro) voor u op tafel
zetten. Iedereen uit onze dorpen zijn welkom, vraag ook
eens buurman of buurvrouw mee. Mensen komen alleen
of samen en bij het eten wordt het één geheel.
Er zal geen aparte flyer meer het dorp rond gaan, dus
noteer de datum in uw agenda. Graag opgeven voor 23
oktober 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
Vanaf 20uur zal de kantine ook weer geopend zijn, voor
diegene die onder het genot van een drankje nog even
willen nababbelen. Ook als je niet mee gegeten hebt bij je
hier vanaf 20 uur welkom.
Tot 28 oktober, vanaf 17.30 uur bent u welkom in het
MFC. Om 18.00 uur serveren wij het voorgerecht uit.
En.... schroom niet om te bellen naar Veur Mekoar als
u ergens tijdelijk hulp bij nodig heeft. Of u gewoon
zin in gezelligheid heeft. Bel: 06 36 36 80 03 of mail
naar veurmekoar@t-waar.nl of veurmekoar@nieuwscheemda.nl we hebben voldoende vrijwilligers die voor
verschillende doeleinden ingezet kunnen worden.
Veur Mekoar
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Op 4 juni is er getrouwd in het kerkje te Nieuw Scheemda. Trudy Haan, dochter van Geert en Dirkje Haan trad in het huwelijk.

Hennepkwekerij
opgerold
Nieuw Scheemda - De politie heeft in de
nacht van zondag op maandag een 24-jarige
en een 25-jarige man uit de gemeente
Oldambt aangehouden voor inbraak.
De politie kreeg de melding dat er mogelijk
werd ingebroken aan de Hamrikkerweg in Nieuw
Scheemda. Er zouden twee mannen bij de plek zijn
weggereden. Terwijl agenten onderweg waren naar de
locatie van de melding kwamen zij een auto met twee
mannen tegen die voldeden aan het signalement. De
twee verdachten zijn daarop aangehouden.
Ter plaatse bleek dat er was ingebroken in een schuur,
waar agenten een werkende hennepkwekerij met tachtig
planten aantroffen. De hennepkwekerij is ontmanteld.
De aangehouden verdachten zitten vast. De politie doet
nader onderzoek naar de mogelijke eigenaar van de
hennepkwekerij. Het is nog onbekend of er iets uit de
schuur is weggenomen ten tijde van de inbraak. Meer
aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Bent u getuige van het incident of heeft u informatie
over deze zaak, neem dan contact op met de politie via
0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.
Bron: www.politie.nl
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