jaargang 6 - uitgave 38
NIEUW SCHEEMDA- Op initiatief
van de Wandelpadencommissie NieuwScheemda – ‘t Waar zijn er onlangs
informatieborden geplaatst in de bushokjes
bij de kerk en op ‘t Waar.
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Informatie delen!

Verenigingen of inwoners van onze dorpen
die informatie willen delen over activiteiten
die van algemeen nut zijn voor onze dorpen
kunnen de informatie in de brievenbus
gooien bij:
Maria Ellens, Hamrikkerweg 58 Nieuw Scheemda
Jacqueline Weller, Hoofdweg 42 ’t Waar
Het formaat van de informatie mag
maximaal A4 zijn. Graag wel aangeven
dat het voor de publicatieborden is! In
vakantieperioden kan het inleveradres
anders zijn, check voor de zekerheid de
informatie op de borden.

Onderhoud Westerse molen
VAN DE REDACTIE
NIEUW SCHEEMDA- Dit is alweer de laatste
NieuwSwaar van 2016. Deze keer hebben we weer
flink wat bijdragen uit het dorp gekregen, waarvoor ons
hartelijke dank.

In deze krant speciale aandacht voor de commissie
Mooi Wonen! en een stuk over het feit dat er meer regie
van de dorpen en de wijken in de gemeente Oldambt
wordt verwacht. Rest ons niets anders dan u hele fijne
kerstdagen te wensen…
Eerste kerstdag is er als vanouds een kerstviering in onze
kerk, komt allen- en een heel goed en gezond 2017.
De redactie

Vrijdag 2 september werd de molen aan de buitenkant
schoongespoten. Door het zomerweer dat in de week
daarop volgde was dat het moment om te schilderen.
Aan het wiekenkruis werd het hekwerk (bruine delen)
met lijnolie behandeld.
Dat de uiteinden van twee balken van de kap in slechte
staat verkeren kwam tijdens de uitvoering van de
schilderwerken naar voren.
Daardoor was de as waaraan het wiekenkruis is
bevestigd ook gezakt en draaide de molen al enige tijd
zwaar. Met glasfiberstaven en epoxyhars worden de
uiteinden gerepareerd en hoeft ook een balk ook niet
deels te worden vervangen.
In afwachting van dit herstel staat de molen stil.
Wanneer deze draait en/of een vlag uit hangt dan
wappert deze welkom !
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COLOFON >
Kopij aanleveren: voor 15 januari 2017
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

ZING ZANG MIDDAG
Avontuurlijk zingen met plezier | IN HET KERKJE VAN
NIEUW SCHEEMDA | Voor iedereen die van zingen houdt
Vrij zingen in verschillende muziek stijlen | Improvisatie en
soul singing | Ontdek de glans en kleur van je eigen stem door
natuurlijke adem en stem techniek.

We wensen iedereen alvast een prettige kerst
en een goed en gelukkig 2017.

Workshop door Bianca Holst
Zaterdag 19 november van 13.30 tot 16.00 uur
Incl. consumptie in de pauze
Kosten 15 euro 10 euro voor kleine beurs.
Opgeven en info lampje@biancaholst.nl
Tel: 0645250478 | 0598-446341

Kerkhof Nieuw Scheemda

Afgelopen weekend heb ik een bezoek gebracht aan het
kerkhof in Nieuw-Scheemda. Wat ik daar aantrof vind ik
te triest voor woorden.
Kapotte graven omgevallen, stenen en een hoop andere
narigheid.

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

€ 350,-

Nu begrijp ik dat er weinig nabestaanden komen van
de mensen die 100 jaar geleden zijn overleden, maar is
het een idee om een projectgroep op te zetten die deze
graven weer toonbaar gaat maken?
Ik zou hier heel erg graag een aantal uren per week in
willen steken.
Ik weet dat in bijv. Noordbroek zo`n projectgroep bezig is
met het opnieuw beschilderen van stenen en hekwerk en
het rechtzetten en toonbaar maken van de graven.
Wie mee wil doen: meld u aan via de website.
Egbert Bloem
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28 oktober 2016, Resto “Veur Mekoar”
Woar?? Voetbalkantine Oldamster Boys
Wat deed’n we doar?? Eet’n mit elkoar.

Veur M ekoar
Nieu w Sche emd a & ‘t Waa r

Uit eten gaan duur?

Welnee bij Resto “Veur Mekoar” heb je een heerlijk 3-gangen
menu voor € 5,00 per persoon.
En wat is er gezelliger dan met een groepje mensen uit je eigen
dorp aan tafel te zitten en even bij te kletsen terwijl je het eten
voor het opscheppen hebt.
We begonnen vrijdag met een heerlijke wortelsoep. Als
hoofdgerecht kon je kiezen uit stamppot zuurkool of hete
bliksem, met worst, spekjes en speklapjes.
Ook het nagerecht was in herfsttinten gehouden met een
heerlijke bodem met daarop appeltjes en kaneel en een bolletje
ijs.
Het diner werd afgesloten met koffie en thee.
Daarna voor de liefhebber nog een drankje voor eigen rekening.
We waren deze avond met ruim 25 personen, maar, er kunnen
nog wel een paar aanschuiven.
Doe de volgende keer gezellig mee. Geef je op, kom ook eten in
Resto “Veur Mekoar” en laat je verrassen.
Antje van der Linde

Resto Veur Mekoar in
kerstsferen

16 december is de volgende Resto Veur Mekoar.
Deze keer zal in kerstsferen zijn en daarom zal
ook een borrel of een sapje te verkrijgen zijn in
het MFC.

Graag opgeven via de website

www.nieuw-scheemda.nl Rechts bovenin is een
linkje te vinden of via het telefoonnummer
06 36 36 8003. Doe dit voor 11 december 2016.
De kosten zijn € 5,- per persoon (kinderen van
3 – 16 jr € 2,50) We koken ook vegetarisch, maar
wilt u dat bij uw aanmelding wel even aangeven?
Vanaf 17.30 uur bent u welkom in het MFC.
Om 18.00 uur serveren wij het voorgerecht uit.

Eerste kerstdag is er weer een kerstviering in de
kerk met kerstliederen, muziek, gedichten warme
chocomelk en kerstkrans.

Iedereen is van harte welkom
Aanvang 16.30 uur in de kerk van Nieuw Scheemda.
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V.V. Oldambtster Boys
Winterstop,

Het nieuwe seizoen is alweer begonnen. Helaas hebben een aantal

bepalende spelers van het eerste onze club verlaten om elders te gaan

voetballen. Een van deze spelers is inmiddels ook al weer teruggekomen

maar het blijft een aderlating. De ingeslagen weg van vorig seizoen moet
daardoor worden aangepast, maar het moet mogelijk blijven om in de

middenmoot mee te kunnen. Het eerste heeft in de voorbereiding een eerste
klasser bijna de hele wedstrijd op achterstand gehouden. De potentie is er

dus!! Het tweede elftal heeft het wederom moeilijk in de ingedeelde klasse
en kampt met veel afwezigen waardoor er een groot beroep is gedaan op

spelers uit het helaas inmiddels opgeheven B-elftal. De jonkies doen goed
mee en weten zelfs te scoren, maar het blijft een beetje behelpen. Om een
ingespeeld team te krijgen, moet je wel met zijn allen trainen echter de

trainingsopkomst van zowel het 1e als 2e als B-elftal is niet florissant te
noemen. De c-jeugd is door het opheffen van het B-elftal versterkt met

dispensatiespelers uit dit elftal. Hier is de trainingsopkomst beter en we
gaan er vanuit dat deze zo blijft.

De soep wordt echter niet zo heet gegeten. Op 29 en 30 oktober j.l. boekte
de club een enorm succes. De C-jeugd won met 8-1 van Hoogezand, het
tweede won met 5-4 van Wildevank en het eerste won met 6-3 van

DWZ. Drie maal 9, wat betekent dit? Wij hopen natuurlijk dat dit de

kentering op voetbalgebied is en de weg naar boven op de ranglijst wordt
ingeslagen voor alle teams.

De mini’s zijn nu vanwege te weinig spelers uit de competitie gehaald
en trainen nu ook niet meer. Wij hopen op nieuwe spelertjes zodat de

overblijvers ook weer kunnen voetballen. Het zou ook kunnen dat de

B-jeugd toch weer geactiveerd gaat worden. V.V. Heiligerlee heeft ook te
weinig B-spelers. Op dit moment vindt er een verkenningsfase plaats

naar een mogelijke samenwerking zodat onze B spelers ook in een eigen
competitie kunnen spelen.

Het veld is doorgeprikt en de accommodatie ligt er dankzij de

vrijwilligers prima bij. De vereniging heeft haar waardering hiervoor al
uitgesproken op de onlangs gehouden vrijwilligersavond. Schijft u in uw
agenda de Algemene Ledenvergadering op 9 december 2016.

Wij hopen u ook graag te zien lang de zijlijn, tot snel bij de VV.
Oldambtster Boys

Namens het bestuur,
Hans Zijlstra
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WIST U DAT???
- De club versterkt is met een speler van Bellingwolde Kevin Hassinck.
- Rick Keizer het prima doet in het eerste elftal.

- Er afgelopen zondag drie Zijlstra’s in het tweede gespeeld hebben. Hans, Ybèr en Bob.
- Henk Hoek weer aan het opwerken is zodat hij het tweede komt versterken.

- Michel Buurmeier afgelopen zondag in het tweede heeft gekeept als nieuwe aanwinst van de club.

- Egbert Bloem naast het hardlopen zich ook weer bij het tweede heeft aangesloten en zondag wat goaltjes heeft meegepikt.
- Er een strijd gaande is tussen Emil, Kylian, Ybèr, Egbert en Dennie om clubtopscoorder te worden.

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

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

COMMISSIE MOOIWONEN,
STANDVAN ZAKEN…
Op 30 mei heeft de commissie Mooi Wonen een
bijeenkomst georganiseerd voor de inwoners van Nieuw
Scheemda/ ’t Waar. Daarin is een aantal punten aan de
orde gekomen waarmee de commissie verder zou gaan.
De bedoeling was om rond november een bijeenkomst te
beleggen om te melden hoever het ermee stond.
Als mensen naar een bijeenkomst komen, dan wil je als
commissie ook echt iets te vertellen hebben. Helaas gaat het
allemaal niet zo snel als gehoopt. Vandaar dat er is gekozen
om in de vorm van een artikel in NieuwSwaar te melden
wat er tot dusver is gedaan en bereikt.

Waarom een commissie
Mooi Wonen
In Nieuw Scheemda/’t Waar hebben we te maken met
krimp. Er is leegstand, er zijn afgebrande woningen waar
nodig iets aan gedaan moet worden. Verder is het goed om
met de woningbouwverenigingen Acantus en Mooiland
om de tafel te gaan om te horen wat hun plannen zijn met
de woningen. De commissie wil graag meewerken aan een
visueel aantrekkelijke omgeving waar het fijn wonen is.

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd
•
•
•
•
•
•
•

Op de Karspellaan zijn de tuinen aangepakt.
Mensen gaan zelf opruimen.
Bewoners van de huizen van Mooiland hebben een directe lijn met de woningbouwvereniging.
Acantus en Mooiland hebben onderling overleg.
Opbouwen van een netwerk binnen de gemeente
Overleg met inwoners over hoe de commissie kan helpen.
Leden van de commissie zijn aanwezig bij de vergaderingen over burgerparticipatie bij de gemeente.

Lees verder op pagina 7
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Magere oogst?

Een aantal van u denkt ongetwijfeld: is dit alles?
Dat is nu precies de reden dat we geen bijeenkomst
hebben belegd. De commissie wist toen zij hieraan
begon dat het een zaak van misschien wel een hele
lange adem wordt. Natuurlijk: het zou geweldig zijn
als er al klinkende resultaten zichtbaar zouden zijn,
de afgebrande panden van de aardbodem verdwenen
zouden zijn, daarvoor in de plaats … nou, zegt u het
maar.
De commissie zoekt naar wat ze concreet kan doen. De
gemeente moet wennen aan haar nieuwe rol en is zelf
nog zoekende hoe zij zaken als burgerparticipatie en
de takendiscussie het beste kan aanpakken. De nieuwe
woonvisie van Acantus is eind dit jaar klaar. Daar wacht
de commissie ook met smart op, omdat dan hopelijk de
kaders duidelijk worden waarbinnen de commissie iets
kan als het gaat om de huurwoningen in onze dorpen.

Hoe verder?
De commissie kiest voor twee verschillende aanpakken
tegelijk. Aan de ene kant blijft ze in gesprek met de
gemeente en de woningbouwverenigingen en gaat ze
kijken wat er aan die kant bereikt kan worden.
De andere kant is het verhaal van de kleine succesjes:
inwoners concreet helpen met het verfraaien van hun
huis/woonomgeving. Goede ideeën zijn welkom. Dien
ze in dan gaan we samen bekijken hoe ze concreet
gemaakt kunnen worden en wat dat daar voor nodig is.
Deze ideeën wil de commissie gaan bespreken op een
koffieochtend in de voetbalkantine van de Oldambtster
Boys. Verder gaat de commissie proberen subsidies
voor burgerinitiatieven voor 2016-2017 binnen te
halen. Dit zal niet betekenen dat er een enorme grote
pot met geld klaarstaat, maar we hopen wel dat het
wat mogelijkheden geeft om burgerinitiatieven te
ondersteunen. Met de belangstellenden gaat zij dan ook
in gesprek.
De commissie kiest voor twee verschillende aanpakken
tegelijk. Aan de ene kant blijft ze in gesprek met de
gemeente en de woningbouwverenigingen en gaat ze
kijken wat er aan die kant bereikt kan worden.
De andere kant is het verhaal van de kleine succesjes:
inwoners concreet helpen met het verfraaien van hun
huis/woonomgeving. Goede ideeën zijn welkom. Dien
ze in dan gaan we samen bekijken hoe ze concreet
gemaakt kunnen worden en wat dat daar voor nodig is.
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Deze ideeën wil de commissie gaan bespreken op een
koffieochtend in de voetbalkantine van de Oldambtster
Boys. Verder gaat de commissie proberen subsidies
voor burgerinitiatieven voor 2016-2017 binnen te
halen. Dit zal niet betekenen dat er een enorme grote
pot me geld klaarstaat, maar we hopen wel dat het
wat mogelijkheden geeft om burgerinitiatieven te
ondersteunen. Met de belangstellenden gaat zij dan ook
in gesprek.
Als u goede ideeën heeft, mensen kent ie hier graag een
huis willen huren/kopen of een keer met de commissie
om de tafel wil om een concreet idee te bespreken. Laat
het weten via de website. Uw bijdrage wordt zeer op prijs
gesteld.
EN: als we echt meer weten, er is een doorbraak of we
hebben echt iets spectaculairs te melden: dan hoort u
daar zo snel mogelijk van.
Hartelijke groet,
De commissie Mooi Wonen,
Aletta Buiskool, Niek Delfgou, Marjan Jutting, Hilde
Schaap en Hilda Smit

Knallende opruiming!!
Op nieuwjaarsdag 1 januari 2017 willen we gezellig
samen vuurwerk opruimen (iedereen een klein deel) en
na afloop een borrel om het nieuwe jaar gezamenlijk af
te trappen.

Wie doet mee?

Opruimen: om 15.00 uur
Borrel: plm. 16.00 uur
Meld je aan als je mee wilt doen (i.v.m. hapje en
drankje): secretaris@nieuw-scheemda.nl
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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

In september zijn we weer van start
gegaan in het MFC.
Maandagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur is de Gymgroep actief olv Anneke.
Zowel mannen als vrouwen willen hun spieren goed blijven gebruiken.
Op zoek naar een betere conditie of wil je wat gerichter oefenen met je spieren
kom dan binnenlopen. Gymschoenen, makkelijke kleding en een matje is
voldoende. Nieuwsgierig?..... gewoon komen kijken mag ook!

Requiem van Joh.Brahms
Zaterdag 26 november geeft het Toonkunstkoor Delfzijl o.l.v.Vincent Hensen een concert in de
Nicolaikerk in Appingedam
Op het programma staat Ein Deutsches Requiem van Joh.Brahms.
Aan de vleugel Victoria Dmitreva en Aleg Tryfanenau.

De solisten zijn :

Elizabeth Kooy, sopraan en Ben Brunt, bariton.
Aanvang 20:00 uur. Kerk open 19:30 uur.
Entree 19 euro. Voorverkoop 17 euro en studenten betalen 10 euro.
Voor meer info. www.toonkunstkoordelfzijl.nl
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Zaterdag 26 november komt Sinterklaas
om 15.00 uur in de kantine
Alle kinderen vanaf 0 jaar t/m groep 8 die
in Nieuw-Scheemda of ‘t Waar
wonen zijn uitgenodigd!In de
Op vrijdag 25 november mag je langskomen
in de kanine om je schoen, laars, klomp,
sandaal of pantoffel te zetten! Vergeet
niet om je naam hierop te zetten, de sint
wordt tenslotte ook een dagje ouder.
Het is van 18.00 tot 18.30 uur.
We zien je graag op de 25 en 26 november in
de kantine.
Kun je 25 november niet komen, maar wil je
26 november erbij zijn, stuur dan even een
berichtje naar Jochum en Erika
telnr: 06 812 09 691

Vrijwilligersavond 2016
Dorpsbelangen had op 15 oktober weer een
vrijwilligersavond georganiseerd.
Nieuwsgierig als wij zijn, als versgebakken
vrijwilligers, gingen Tineke en ik erop af.
De avond was in de Leeuwenborg in de kleine zaal.
In totaal bleken zich 29 deelnemers te hebben
opgegeven. Dus een klein deel van het aantal vrijwilligers
die de 2 dorpen hebben.
Er was een goede mix van jong en oud, van allebei
ongeveer even veel in aantal.
Daar bleef de mix dan ook bij.
De jongeren hadden hun eigen tafel en gedeelte van de
bar.
De wat oudere vrijwilligers zaten aan de andere tafel en
het overgebleven deel van de bar.

Astrid als super vrijwilliger had voor ons allemaal een
driegangen buffet samengesteld.
2 soorten soep, daarna aardappelen vlees/vis en groenten,
een soort meerkeuze menu.
En als toetje uiteraard ijs. Alles was heerlijk.
Tegen half tien hebben wij het pand verlaten geheel
verzadigd en terugkijkend op een gezellige avond met
onze medelotgenoten.
De rest mochten tot half elf opblijven.
Tineke Tims en Gerrit van der Kam
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NIEUWS VANUIT
DORPSBELANGEN

Kinderkamp 2016

Dit is een nieuwe rubriek in NieuwSwaar. In het
vervolg leest u hier welke zaken Dorpsbelangen
belangrijk vindt om u te melden.

- De kinderkampcommissie
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Lees het volledige verslag op pagina 14

Informatieborden

Er hangen informatieborden in het bushokje voor
de kerk en in het bushokje in ’t Waar. Wilt u daar
iets ophangen, elders in deze krant leest u hoe dat
kan.

Bankjes

Aan de Hamrikkerweg plaatst Staatsbosbeheer
weer een bankje op de plaats van de picknicktafel.
Dorpsbelangen kijkt naar mogelijkheden om daar
alsnog een picknicktafel te plaatsten. Op ’t Waar en
bij de speeltuin komen nieuwe bankjes.

Brief aardbevingen

Enige tijd geleden is er vanuit Dorpsbelangen
een brief naar de gemeente gegaan met de vraag
of we hier een ‘Stabialert’ kunnen plaatsen,
een meetinstrument dat wordt gebruikt om
aardbevingen vast te stellen en te meten. 18
november gaat Dorpsbelangen met de gemeente de
brief bespreken.

Vrijwilligersavond

De vrijwilligersavond was op 15 oktober in de
Leeuwenborg. Er waren 29 mensen, jong en ouder
waren beiden goed vertegenwoordigd. Het eten was
prima en het was heel gezellig. Volgend jaar weer.

Sinterklaas

De intocht van de Sint is dit jaar op 26 november.

De volleyballers (leeftijd van 16 tot 63) van
woensdagavond zoeken nog deelnemers (m/v)
Iedereen die van volleybal houdt, zowel beginneling als
gevorderde, zijn welkom. Het is altijd een heel gezellige
invulling van de avond en alle dagelijkse stress weer
weggeslagen.
Aanvang 19.30 uur en als er minimaal 6 personen zijn.
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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.
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Veur M ekoar
Nieuw Scheemda & ‘t Waar

Ergens hulp bij nodig
Veur Mekoar heeft voldoende vrijwilligers die voor verschillende doeleinden ingezet kunnen
worden, dus schroom niet om te bellen of mailen naar Veur Mekoar als u ergens tijdelijk hulp bij
nodig heeft. Of u gewoon zin in gezelligheid heeft. Bel: 06 36 36 80 03

Windmolens N33

In de vorige Nieuwswaar hebben we bericht dat er
vanuit de dorpenalliantie tegen het windmolenpark
N33 brieven naar de fracties van de Tweede Kamer zijn
verstuurd. Van 3 fracties is een reactie gekomen. In het
algemeen waren de reacties formeel en toonden weinig
begrip voor onze situatie. Gezien de minimale aantal
reacties zullen we nogmaals, nu aangetekend, de fracties
om een reactie vragen.
Het indienen van bezwaar (zogenaamde zienswijze) kon
tot 10 november.
Via onze website en Facebook hebben we dit kenbaar
gemaakt en gewezen op een informatieavond hierover
van de Dorpsraad Zuidbroek in hun dorpshuis De
Broekhof.
Op moment van dit schrijven moet deze avond nog
plaatsvinden. Daarna zullen we ook vanuit onze
vereniging werken aan een zienswijze tegen dit park.
Dit betekent niet dat we tegen groene energie zijn;
integendeel.
Waar het om gaat is dat dit wordt opgelegd zonder
dat enige vorm van inspraak mogelijk is. De aantallen
en grootte van deze windmolens tasten het landschap
enorm aan, terwijl uit de laatste aanbestedingen is
gebleken dat dergelijke parken op zee goedkoper
zijn. Ook alternatieven, zoals zonneparken, zijn niet
bespreekbaar.
Een ander minpunt is de verdeling van de beschikbare
gelden. De inkomsten voor de eigenaren van de
gronden waarop de molens worden geplaatst bedraagt
minimaal €1,5 miljoen per jaar. Hier tegenover staat een
vergoeding van € 125.000,-. voor de omgeving, ook per
jaar. De eigenaren van de gronden dienen natuurlijk een
vergoeding te krijgen maar een dergelijk groot verschil
is ook een van de oorzaken van de tweespalt in de
betreffende dorpen als Meeden.
Per saldo is een windpark als bij de N33 een opgelegde
dictaat met onaanvaardbaar verschil in compensatie

tussen de landeigenaren en de omgeving.
Maar we zijn nu beland in de officiële procedure,
afwachten hoe dit gaat verlopen.
Harm Eerkens
Vereniging Dorpsbelangen
Nieuw Scheemda en ‘t Waar

Onderhoud Westerse molen
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Meer regie bij dorpen en wijken
Op 28 september hield de gemeente een zogenaamde
inspiratiebijeenkomst voor de dorpen en wijken.
Aanleiding hiervoor was een raadsbesluit op 20 juni
waarin is besloten om meer regie bij de dorpen en wijken
te leggen. Dit te realiseren door middel van opstellen
dorps- en wijkvisies en ruimte voor burgerinitiatieven en
experimenten.
Hiervoor stelt de gemeente ook gelden beschikbaar, zo is
er € 5.000,-. per dorp/wijk beschikbaar voor het maken van
een dorpsvisie. En is er een budget van € 100.000,-. voor
initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid. Per initiatief
is er maximaal € 5.000,-. beschikbaar, maar minimaal de
helft van de kosten van het initiatief dienen zelf te worden
opgebracht. De eigen bijdrage mag echter ook bestaan uit
uren en/of andere subsidies.
Financiën is de ene kant van het verhaal, aan de andere
kant worden onze contacten en ondersteuning vanuit
de gemeente ook nieuw opgezet. Zo is er sprake van
gebiedsregisseur, vakmedewerker, gebiedswethouder,
ondersteuning opbouwwerk en buitendienst, projectleider
gebied coördinatie, etc.
Dus een hele scala aan ambities. Ambities waar we
in principe mee kunnen instemmen. Zo beslaat onze
huidige dorpsvisie de periode 2003 tot 2015 en is dus toe
aan vernieuwing. Een dorpsvisie is wel een behoorlijke
klus, maar de Vereniging Groninger Dorpen kan dit
ondersteunen. Het realiseren van de andere ambities ligt
toch (behoorlijk) moeilijker. Naast realiseren dorpsvisie is er
ook veel inzet nodig van de inwoners om initiatieven op te
zetten en uit te voeren. En dit terwijl op andere gebieden
ook steeds meer van de inwoners wordt verwacht omdat
de gemeente taken afstoot of in geringere mate
uitvoert.
Eind 2017 is al een evaluatie
gepland,
dit kan
Greetje
echter

alleen maar een tussentijdse evaluatie zijn. Pas begin 2017
kunnen vanuit de dorpen/wijken de eerste initiatieven
worden gestart en als gaat om uitvoering van de ideeën
vanuit de dorpsvisies zal niet eerder dan 2018 een start
kunnen worden gemaakt. Een dorpsvisie is niet binnen een
paar maand klaar.
Het grootste probleem zal waarschijnlijk niet de dorpen en
wijken zijn, maar de gemeente zelf. Het vergt van een groot
deel van de ambtenaren een andere werkwijze en soms ook
mentaliteit.
De ervaring tot dusver met de gemeente is zeker niet altijd
positief. Dit geldt niet alleen voor Nieuw Scheemda/’t Waar,
maar op de genoemde inspiratieavond kwamen ook andere
dorpen met zaken die geen schoonheidsprijs verdienen.
Dit is echter niet iets specifieks voor de gemeente Oldambt.
Uit een enquête gehouden in de provincie Groningen blijkt
dat 71% van de gemeenten vind dat men goed samenwerkt
met de burgers om ideeën te realiseren.
Van de burgers is echter maar 18% deze mening toegedaan.
Dus een enorm verschil tussen de beleving van de
gemeenten en de burgers.
Er zal dus nog een lange weg te gaan zijn om deze
twee werelden samen te brengen en het initiatief van de
gemeente tot een succes te maken.
Harm Eerkens
Vereniging Dorpsbelangen
Nieuw Scheemda en ‘t Waar

PERSBERICHT

pagina 13

24 oktober 2016

november 2016

GROTE DECEMBERACTIE DOOR VOEDSELBANKEN GRONINGEN
In de Provincie Groningen zijn al heel wat jaren Voedselbanken actief. Armoede is een
groot probleem dat ook aan onze provincie niet voorbijgaat. De Voedselbanken in
Groningen bieden alleenstaanden en gezinnen die onder de armoedegrens leven een
steuntje in de rug door het verstrekken van een voedselpakket.
De Voedselbanken in onze provincie hebben nog steeds te maken met grote armoede en
hebben vaak moeite om voldoende eten en non food (zeep, luiers, shampoo, waspoeder
etc.) te vergaren en aan de doelgroep te verstrekken.
In 2013 startte RTV Noord met een grote inzamelingsactie in december voor alle
voedselbanken in onze provincie. Dit werd meteen een groot succes met opbrengsten rond
de € 600.000 aan voedselwaarde! Onlangs heeft RTV Noord besloten te stoppen met dit
prachtige initiatief vanwege subsidiebezuinigingen. Op de acties van RTV Noord profiteren
onze voedselbanken 3-4 maanden. Kortom: we kunnen absoluut niet zonder deze
opbrengsten! Daarom komen de Voedselbanken nu zelf in actie en wij vragen uw hulp
hierbij.

VOEDSEL VERZAMELEN OP 20, 21 EN 22 DECEMBER!
De vrijwilligers van de Voedselbanken in de provincie Groningen hebben de handen
ineengeslagen en bereiden nu gezamenlijk de grote decemberactie voor. Het doel van de
actie: Zoveel mogelijk levensmiddelen verzamelen zodat wij weer een paar maanden vooruit
kunnen!
Er zal een beroep worden gedaan op plaatselijke verenigingen en scholen, kerken etc. om
mee te helpen voedsel in te zamelen voor de allerarmsten in onze provincie. Ook vragen wij
bedrijven, organisaties, instanties etc. om ook bij te dragen aan deze actie.
RTV Noord heeft al toegezegd deze actie onder de aandacht van alle Groningers te
brengen. Van de regionale- en plaatselijke pers vragen we om ons ook te helpen door
hierover te publiceren en deze actie tot een groot succes te maken.
We verwachten veel van deze actie en het is helaas ook bittere noodzaak gebleken!

Glijbaan weg, een gemis?

Noot aan de redactie:

Voor meer informatie over de decemberactie kunt u contact opnemen met:

Zoals sommigen van ons misschien is opgevallen,
 Jack Koops, Voedselbank Groningen – 06-15440480 (aanspreekpunt provinciaal)
zijner Tim
watMeijer,
bankjes
in onze dorpen
en/(aanspreekpunt lokaal)
Voedselbank
Oldambtverwijderd
– 06-10890660
of vervangen. De glijbaan van ons speeltuintje is
weggehaald door de gemeente en ook de picknicktafel
bij het oefenveldje (tussen het oude diepje en het
voetbalveld) is verwijderd. Dit heeft te maken met de
staat van deze zaken.
Het beleid van de gemeente is dat speeltuintjes nog wel
gecontroleerd worden op veiligheid, maar afgekeurde
speeltoestellen worden niet vervangen. Het is mogelijk
om een subsidie aan te vragen en hiermee een nieuwe
glijbaan aan te schaffen en zelf te plaatsen. Ook is
het mogelijk om iets meer subsidie aan te vragen en
het hele speelpleintje op te knappen. De gemeente
zal de controles voor veiligheid blijven uitvoeren. Als
Vereniging Dorpsbelangen vragen wij ons af of er
binnen onze dorpen behoefte is aan het vernieuwen van
het speelpleintje.
Dus vind je het belangrijk dat er weer een nieuwe
glijbaan komt of dat de boel echt een goede
oppimpbeurt krijgt, stuur een mailtje naar de secretaris
van dorpsbelangen secretaris@nieuw-scheemda.nl of

secretaris@t-waar.nl Mocht je het zien zitten om (evt.
samen met commissie “Mooi wonen!”) een subsidie
aan te vragen of kun je meehelpen bij het plaatsen van
speeltoestellen, wil je ons dat ook laten weten via het
bovenstaand mailadres?
Verder zijn we met Staatsbosbeheer in overleg over de
picknicktafel op het oefenveldje. Het bankje bij het
speeltuintje en nog een bankje op ‘t Waar zullen worden
teruggeplaatst.
Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda & ‘t Waar
Natasja Dijkshoorn
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Het verslag

Van 18 tot en met 22 juli werd afgelopen zomer weer de
kinderkampweek georganiseerd en ook dit jaar waren er
aan het eind van de week weer veel vermoeide maar toch
vooral ook blije gezichten te zien.
Op maandag begonnen we zoals gebruikelijk met de
opening. Dit jaar hadden we daarbij een beetje hulp van
buitenaf. We kregen namelijk bezoek van politiehonden
en hun begeleiding. Een van de begeleiders was gekleed in
een “bijtpak”. Dat zorgt er voor dat het niet zo pijn doet
wanneer hij gebeten word door één van de honden. We
kregen diverse trucs van de honden te zien. Van het zoeken
naar sleutels en het bewaken van een tas tot het vangen
en begeleiden van een boef. Het was allemaal erg leuk en
indrukwekkend om te zien. Na afloop was er ook nog de
gelegenheid om de honden te aaien, waar veel kinderen
graag gebruik van maakten.
’s Middags hebben we met z’n allen levend ganzebord
gespeeld. De opdrachten in het spel waren gevuld met
wedstrijdopdrachten waarbij groepjes tegen elkaar konden
spelen. Het winnende team kon een paar plaatsen naar
voren en het verliezende team moest een paar plaatsjes
terug. Uiteindelijk duurde het spel wel erg lang waardoor
de regels wat werden versoepeld zodat we het toch nog
uit konden spelen en tijd hadden om nog even lekker te
zwemmen voordat we gingen eten.
’s Avonds hadden we net als vorig jaar een spooktocht. De
heren die dit hebben georganiseerd hebben weer goed hun
best gedaan. Als alles goed was gegaan was de tocht ook
iets spannender geweest als vorig jaar. Helaas was het volle
maan waardoor de “spoken” al van afstand te zien waren.
Toch hebben de kinderen daar niet minder lol om gehad.

Woensdag was het tijd voor het dagje uit. En dit jaar ging de
reis naar… Drouwenerzand! De kinderen hebben zich prima
vermaakt deze dag. Wel hadden we een klein ongelukje deze
dag. Bij het uitstappen van één van de attracties  gleed een
van de kinderen uit en schaafde hierbij zijn knie, elleboog en
kin. Een geluk bij een ongeluk, het gebeurde direct naast de
EHBO post dus de hulp was gauw ter plaatse. Aan het eind
van de middag hebben nog gezellig met z’n allen gegeten voor
we weer naar huis toe gingen. Dat het een vermoeide dag
was is wel duidelijk geworden. In de auto vielen de eersten
al in slaap. Zodra we weer bij de tenten waren sprongen de
eersten al weer in het zwembad. Omdat het nog zulk lekker
weer was is besloten om ’s avonds nog even weer weg te gaan.
De bestemming: Camping de Bouwte. Hier hebben we nog
even lekker gezwommen. Bij terugkomst was het tijd om te
douchen want ja, het was tenslotte filmavond. Na het douchen
werden gauw de bedden in de zaal gelegd, tijd voor de eerste
film. Tussendoor kwam er nog leiding rond met popcorn,
lekker!! Ook een tweede film werd nog gekozen maar zoals
Na lekker geslapen te hebben werden we dinsdag wakker
terwijl de zon al lekker op de tenten scheen. Het beloofde ieder jaar zijn er maar weinig geweest die deze tot het einde
een wel heel warme dag te worden. Dan de plannen voor de hebben gezien.
dag maar even wat veranderen. In plaats van een speur- en
puzzeltocht in de middag hebben we hem naar de ochtend Donderdagochtend hebben we rustig aan gedaan. Lekker
geschoven.
betekende ook dat een paar van de leiding wakker worden met een film en spelletjes spelen in de zaal.
GreetjeDat
Schipma
Dat laatste is ook niet moeilijk als de kleuters eenmaal binnen
direct na het ontbijt al weg moesten om de tocht uit te
zijn, die hebben toch nog iets meer energy dan de rest. ’s
zetten. Zodra ze terug waren konden we van start gaan.
Totaal gingen 3 groepen van start. Tijdens de tocht moesten Middags stond er weer wat leuks op het programma. Omdat
ze zoeken naar vragen om te beantwoorden om zo punten het vandaag ook weer heerlijk warm was zijn we met de auto
te kunnen verdienen. Alle vragen waren gebonden aan het naar de plek van bestemming gegaan en dat was vandaag? De
Leeuwenborg. Hier zijn we opgesplitst in twee groepen. De
thema en gingen dus allemaal over dieren. Ook moesten
ze tijdens de tocht zoeken naar “dieren”. Her en der waren eerste groep is begonnen met midgetgolf. De tweede had wat
spannenders op het programma. “Lopen op het water”. Er was
langs de route knuffeldieren verstopt. Voor elk dier dat
de keus, met z’n tweeën in een rol of in je eentje in een grote
ze hadden gevonden en goed konden benoemen waren
bal. Er is zoveel mogelijk geprobeerd dat ieder kind beide uit
bonuspunten te verdienen. Nadat alle groepen weer terug
kon proberen. Dit leverde voor zowel de kinderen als voor de
waren en de antwoorden waren nagekeken was het tijd
voor de prijsuitreiking. Voor alle groepen was er een prijsje. leiding erg veel mooie momenten op. Na een tijdje was het
’s Middags hebben we lekker allemaal vrij genomen om te tijd om te wisselen en ging de eerste groep op het water lopen
en ging de tweede groep midgetgolfen.
genieten van de zon en het zwembad.
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Wij kijken terug op een zeer geslaagde week. We hebben veel
gelachen, genoten en plezier gehad en hopen dat de kinderen
er net zo over denken. Wij hebben dan ook al weer veel zin in
de kampweek van 2017 en hopen jullie ook.
Ook dit kampjaar was zonder sponsoren niet mogelijk
geweest. Dit jaar willen wij de volgende sponsoren bedanken:
Muziekproducties Bert Bijlsma					
Timmerbedrijf de Sprankel
Dier en Tuin Roelie		
Rabobank			
Jumbo Scheemda 		
Kapsalon Bert de Boer		
Roggeveld Fietsen		
Bakkerij Prins
Installatiebedrijf Mein		
Studio-Pgrapix
Galerie Waarkunst		
Huisman Scheemda
Borduurbedrijf Inventief		
GGB Zuidbroek		
De Leeuwenborg		
Oma Verhuisbedrijf
Meubelmakerij de Borgh Suez Spar Noordbroek

Vrijdagochtend zijn we begonnen met het knutselen voor
de lawaaitocht. Maar zou die nog wel doorgaan? Dat was
nog even twijfelachtig. Het was eerst de bedoeling om
’s ochtends te gaan rijden maar het bleef maar miezeren
en volgens de berichten zou het nog wat harder gaan
regenen. Dan maar in de middag gaan rijden dachten we
toen. Uiteindelijk was het aan het eind van de ochtend
droog en begon het aan het begin van de middag weer te
miezeren. Nu werden we wel een beetje flauw. Hebben we
in de ochtend zulke mooie lawaaitrommels geknutseld en
dan zouden we ze niet kunnen gebruiken? Dat zou wel erg
jammer zijn. Maar we hadden geluk! Uiteindelijk kwam
het zonnetje weer door en konden we toch gaan rijden.
Passend aan het thema hadden we voortijd dierenmaskertjes
gevonden welke aan de kinderen zijn uitgedeeld op de
wagen. Zo zaten er op de wagen eendjes, varkentjes, hondjes
en ezeltjes. Een gezellige boel. Ook is het gelukt om dit jaar
weer het hele dorp door te komen tijdens de lawaaitocht.
Daar waren we ook erg blij mee. Evenals andere jaren waren
er weer toeschouwers die leuk mee deden en ons verrasten.
Zodra we op de terugweg waren stonden ze ons al weer op
te wachten met emmers water en de tuinslang, klaar om de
kinderen, die op de heenweg nog allemaal
waterballonnen bij zich hadden, terug te pakken. Terug
gekomen bij het kampterrein konden we bijna direct al
aanschuiven voor de BBQ. Tijdens het eten van de laatste
happen kwamen de eerste ouders er al aan. Toen alle ouders
aanwezig waren en iedereen was uitgegeten was het tijd
voor de afsluiting. Met de hele groep waren 3 nummer
ingestudeerd voor de playbackshow en er waren nog twee
individuele nummers ingestudeerd. Niet slecht voor een
playbackshow die pas aan het begin van de week was
aangekondigd.

De foto’s zijn te bewonderen op onze Facebookpagina en
dit jaar worden deze vergezeld door een paar filmpjes. Ook
kunnen jullie hier meer lezen over de voorbereidingen voor de
kampweek van 2017. Tot volgend jaar!!
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Licht? Camera? ACTIE!!!
Omdat er te veel films zijn om tijdens de filmavond in
de kampweek te kijken lijkt het ons leuk om tussen de
kampweken in een paar filmavonden te organiseren.
Houd onze Facebook pagina en je brievenbus in de gaten
om te weten wanneer de eerste filmavond plaats zal vinden.
De Kinderkampcommissie.
P.s. Er komt ook een versie voor de kleuters en één voor de
kinderen die niet meer aan de kampweek mee mogen doen!!

BERICHT VAN DE CULTURELE COMMISSIE
Na een heerlijke zomer gaan we het nieuwe culturele
seizoen tegemoet.
De commissie heeft vier activiteiten voor dit jaar op het
programma gezet met de missie voor en door het dorp.
Dit jaar kan iedereen zelf creatief aan de slag in de
workshops Zing Zang door Bianca Holst, Stijldansen door
Antje van der Linde en schilderen.
En om op adem te komen komt er een gezellig concert in
de kerk we zijn nog bezig met de invulling.
Ook staat er dit jaar weer een Kiek route gepland KIEK
met SMAAK ...... waarin de koks zich kunnen uitleven.
Wij vinden het leuk om mensen met elkaar in contact te
brengen die een passie of hobby hebben die ze graag met
geinterresseerden willen delen. Dat kan bij mensen thuis of
Schipma
op Greetje
een speciale
lokatie in het dorp. Dus maak je prachtig
handwerk, houd je van koken, tuinieren, vogels kijken,
oude motoren, muziek maken, filmen, toneel, digitaal
knutselen enz. Laat het ons weten.
Heb je zelf nog suggesties voor culturele activiteiten dan
horen we dat graag.
Namens de Culturele Commissie willen we iedereen van
harte uitnodigen om te komen zingen in de ZING ZANG
workshop van Bianca Holst
Iedreen die van zingen houd is welkom in het kerkje op 19
november van 13.30 tot 16.00 uur. Zie info op de flyer.
Bianca is artistiek leider van Stichting Com Componisten

van Oorspronkelijke Muziek. Ze maakt muziek en theater
in verschillende stijlen. Haar muziek beweegt zich van
ingetogen meditatief naar humorvol en theatraal.
Ze heeft haar eerste zanglessen gehad op de de
toneelschool in Amsterdam van Frank Groothof, Lucia
Meeuws en Ernst Boreel. Later studeerde natuurlijke zang
technieken bij Roy Hart, Kabuki Theater Stemkunst in
Japan, Zong in het toonkunst koor Delfzijl, les van Ellen
Klopstra, Solist in Galm van Groningen en Resonance met
Merlijn Twaalfhoven, Jazz met Han Bennink.
Wij verheugen ons erop om jullie te ontmoeten en te
inspireren tijdens de aktiviteiten en bij het concert.
Tot ziens Alet, Ankie, Antje, Bianca, Dirkje de Hilde.

