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NIEUW SCHEEMDA- Dorpsbelangen 
wenst iedereen een gelukkig 2017!
Overal liggen de kerstbomen, hout en 
andere goed brandafval langs de weg 
voor het jaarlijkse vreugdevuur in Nieuw-
Scheemda. Een goede traditie die de jeugd 
tegenwoordig met modern materieel komt 
ophalen. Doffe dreunen op de achtergrond. 
Het carbit schieten is al even aan de gang. 
Het is Oudejaarsdag en een gezellige boel 
daar bij het Diep. De houtbult aan de 
andere kant van de brug wordt professioneel 
opgebouwd en ligt te wachten tot het 
nieuwe jaar. 

Gezellig, heet vuur, Veul hail en zegen, 
gelukkig nieuwjaar, vuurwerk en een drankje 
erbij: 2017 gaat van start. Voor het eerst 
wordt de oproep “Maak je eigen straatje 
schoon” gedaan met een vuurwerkzak erbij. 
Op 2 januari gaat een groepje jongeren het 
resterende vuurwerkafval opruimen. Iets 
over het hoofd gezien? Nog even opruimen. 
Complimenten voor de inzet van eenieder 
en een dikke pluim voor de groep jongeren. 
Natuurlijk gebeurt er wel eens wat, maar 
dankzij jullie kijken we terug op een rustig 
en geslaagd Oud en Nieuw.

Dorpsbelangen

VAN DE REDACTIEEDITIE TE LAAT

KNALLEND HET JAAR UIT! 

NIEUW SCHEEMDA- En dan is het opeens zomaar 
2017! In deze krant aandacht voor de goed bezochte 
kerstviering op 25 december en de opruimactie van onze 
jeugd op 2 januari. De culturele commissie pakt uit met 
een gratis concert van Folk en Shantykoor Westerstörm 
op 26 februari en dansles voor beginners, verzorgd door 
Antje van de Linde. Houd de website en Facebook in de 
gaten!

De redactie

Zoals u waarschijnlijk al heeft gemerkt is de eerste editie 
van NieuwSwaar 2017 erg verlaat. Hij zou in het begin 
van januari bij u op de mat moeten liggen, echter is dit 
door ziekte binnen de redactie helaas niet gelukt.

Hierdoor kan het zijn dat bepaalde ingezonden stukken 
qua datum niet meer relvant waren voor deze uitgave.

De volgende NieuwSwaar komt half maart uit. De 
deadline voor de inzendingen is 1 maart.

Greetje Schipma

Greetje Schipma
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Kopij aanleveren: voor 1 maart 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  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 >

Lachen is gezond
Dat weten we allemaal. Google er maar eens op en 
verbaas je over de positieve invloed van lachen. Zelfs 
van glimlachen gaat positieve energie uit. Samen lachen 
en praten is nog veel leuker, maar in ons dorp zonder 
dorpscafé en school ontmoeten we elkaar niet meer 
zomaar. Daarom is het goed om mee te doen met alle 
activiteiten die er in onze dorpen georganiseerd worden. 
In december was er de kerstmaaltijd van Veur Mekoar. 
Hulde aan de koks die maar liefst 4 gangen op tafel 
toverden en dat voor maar € 5,-, zeer laagdrempelig dus. 
Het was gezellig en er werd veel gelachen, geglimlacht 
en gepraat met elkaar. Dat het eten fantastisch was, was 
natuurlijk heel plezierig, maar ook al is het niet helemaal 
je smaak, het samenzijn, samen doen en samen plezier 
hebben is waar het om gaat.

Iets minder laagdrempelig, maar minstens zo leuk, is 
het klaverjassen dat de hele winter 1x per 2 weken op 
vrijdag wordt georganiseerd in de voetbalkantine. Leuke 
bijkomstigheid is dat je er na afloop nog een patatje, 
kroket, frikandel of gehaktbal kunt bestellen! Maar 
klaverjassen kun je alleen doen als je de spelregels kent. 
Wil je het leren of opfrissen neem dan contact met mij 
op, dan maken we een afspraak. 
 
marleen.metzlar@hotmail.com of 0617-672058. 
Meedoen kan vanaf 16 tot 100 jaar. En zoals op iedere 
club geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En dat is 
nu  juist waar het om gaat!

Marleen Metzlar

Bericht van de culturele 
commissie...
 
Concert in het kerkje van Nieuw Scheemda op 26 februari 
om 14.00 uur.
 
Op 26 februari komt Folk en Shantykoor Westerstőrm 
optreden in ons kerkje om 14.00 uur. De entree is gratis!
 
KOMT ALLEN!!!!

Dansles voor beginners
 
Zondagmiddag 12 maart geeft Antje van de Linde een 
workshop dansles voor beginners. Aanvang 14.00 uur. Locatie 
wordt nog bekendgemaakt. Kan voor alleengaanden en stellen. 
Aanmelden kan via de site!

Dansles is gratis, alleen voor de drankjes in de pauze 
moet betaald worden. De opbrengst is voor de culturele 
commissie.

WIE WAT WAAR
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Vitaal Oldambt Ommetje in Nieuw-Scheemda

NIEUW:  De jongste dorpsbewoners kunnen nu zelf een zakje snoepjes komen kopen a € 0,50 

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.

Muizenvallen en muizenlokgraan.

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

Ook voor hengelsportartikelen en maden kunt u bij ons terecht.

Graag tot ziens, Roelie Roossien

 

Half augustus een groep vitale wandelaars 
genoten van dit Ommetje door en rond Nieuw 
Scheemda. Dit Ommetje is ontwikkeld 
in samenwerking met de zeer actieve 
wandelpadencommissie.. Zij zorgden ook 
voor de koffie/thee en na afloop een heerlijke 
courgettesoep met broodjes ham/kaas.

Zij hadden de heer Manningh, oud schoolhoofd 
in Nieuw Scheemda, gevraagd voor een 
rondleiding door de kerk. De rondleiding gaf 
een zeer goed beeld van de kerk vanaf de bouw 
in 1661. De Manningh is een deskundige en 
gezellige verteller met vele anekdotes. Deze 
kerk is wel heel bijzonder, want de voorgevel is 
hersteld in 1901 en heeft toen de Amsterdamse 
school omarmd. 

Ook hadden zij de molenaar Wim van de 
Westerse molen gevraagd om zijn inspirerende 
verhaal te vertellen. Er wandelden twee 
bestuursleden van de Molenstichting Midden en 
Oost Groningen mee. 

Bij het fruitbedrag Bosschaart kregen we 
heerlijke koffie/thee met pruimen/fruit. 
En leidde Cornelia ons rond in hun bedrijf. . 
In de boerenschuur staat het nagemaakt 
orgel uit de kerk van NieuwScheemda 
en het produceert ook middels een cd 
kerkorgelmuziek. 
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Een nieuw jaar,
Er is een streep gezet onder de eerste helft van het seizoen. De frictie 
die er was is daarmee beëindigd en er is een nieuw plan gemaakt 
om de voetbalprestaties weer in een opwaartse spiraal te krijgen. De 
nieuwjaarsreceptie was het moment waar dit plan aan de spelers van 
zowel het eerste als het tweede is bekendgemaakt. De teams worden 
door de club positief beloond. Om de trainingsopkomst en de prestaties te 
verbeteren wordt er met een beloningsysteem gewerkt. Beide teams hebben 
nu een duit geld in hun kas en dat kan alleen maar meer worden bij het 
juiste gedrag en de juiste prestaties. Keerzijde is dat bij fout gedrag er geld 
uit de kas wordt gehaald. Het is dus aan de teams zelf om de pot zo hoog 
mogelijk te krijgen. Het bestuur hoopt dan ook van ganser harte dat deze 
maatregel het gewenste effect sorteert om het voetbalplezier voor eenieder 
weer terug te krijgen.

Ook zijn er wat veranderingen doorgevoerd binnen de selecties. Er is nu 
een vaste groep 1e spelers benoemd die vooralsnog apart trainen voor de 
groepsbinding. De spelers die daar niet bij horen spelen in het tweede. 
Het eerste traint dinsdag en donderdag van 20.00 - 21.30 en het tweede 
donderdag van 1900 – 20.00. Er zullen af en toe spelers uit het tweede 
gevraagd worden om aan te haken bij het eerste.

We hebben ook nog een aantal B-spelers die niet in een jeugdelftal mee 
kunnen spelen en daarom bij het tweede horen die ook aansluiten bij het 
eerste.

Tijdens de winterstop speelt de jeugd mee met het Jeugd 
Zaalvoetbaltoernooi Oost Groningen ( JZOG) Het C elftal is opgedeeld 
in 2 elftallen die hieraan deelnemen. In de volgende editie zullen wij het 
resultaat mededelen omdat het toernooi nog in volle gang is. Ook wordt er 
door alle teams op zondag in januari getraind in de zaal in Wagenborgen. 
Zondag 22 januari is er voor het twede en de c jeugd een nulmeting 
gehouden. Hieruit bleek dat het voor de meesten met de conditie wel goed 
zat maar er zijn ook nog wel een paar spelers van het 2e waar meer van 
verwacht mag worden. Jan Dammer, onze senior, wist menig jeugdige 
als senior op conditie voor te blijven. 

Namens het bestuur,

Hans Zijlstra

V.V. Oldambtster Boys
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WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL

WIST U DAT???
- Hemmo en Hans naast onze zondagclub ook bij VV Meedhuizen op zaterdag actief zijn?
- De activiteiten commissie binnenkort weer een feest gaat geven.
- Dit waarschijnlijk een fout feestje wordt...
- Er een hele grote opkomst was bij kerstkaarten en sjoelen.
- Het een geslaagde avond was.
- Bennie is gevallen voor de charmes van een Zweedse schone.
- Onze verzorgster Esther ook haar droomman gevonden schijnt te hebben.



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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Hierna volgen punten die we tijdens de laatste 
bestuursvergadering hebben besproken.

Gemeentelijke aangelegenheden
• Verlichting fietspad ’t Waar kan worden gedimd. 

Bernard Meulman neemt dit op met de gemeente.
• Verlenging fietspad Rode Til (langs boerderij 

Bosschaart), gaat niet door, gemeente Menterwolde 
heeft hiervoor geen geld beschikbaar. 

Speeltoestellen Kerkwijk
• Er is een mailtje binnengekomen van iemand die 

graag mee wil helpen de toestellen te onderhouden. 
Meer mensen zijn welkom!

Klaas Koers, onze wijkagent had de  
volgende zaken te melden.
• Als mensen foto’s maken van personen met auto die 

afval lozen op plekken waar dit niet is toegestaan: 
melden aan de wijkagent.

• Qua inbraak is het heel erg rustig. Houden zo!
• Klaas zal aanwezig zijn op de bewonersavond na de 

schouw.

Kerkhof
• Egbert Bloem wil graag een werkgroep starten om 

het kerkhof op te knappen. Er is inmiddels nog 
iemand die zich heeft aangemeld. Bij vragen of 
onduidelijkheden kan hij Dorpsbelangen natuurlijk 
altijd inschakelen.

Dorpen- en wijkenoverleg
• Een aanspreekpunt vanuit de gemeente voor 

Dorpsbelangen.
• Er komen 4 gebiedsregisseurs (4 fte’s) en een 

gebiedswethouder per gebied. Alles kan worden 
gedropt bij de regisseur (ons aanspreekpunt), die 
ons uiteindelijk (eventueel na overleg met anderen) 
antwoord geeft. Laura Broekhuizen wordt onze 
gebiedswethouder.

• Ali Dammer wordt onze gebiedsregisseur.

• Het is belangrijk om gezamenlijk (met andere 
dorpen) op te trekken als het gaat om zaken die ons 
allen aangaan. Daartoe worden initiatieven ontplooid.

Afdeling Nieuw Scheemda ‘tWaar

Wenst alle dorpelingen een gezond en voorspoedig 2017
15 februari zijn de eerstvolgende avonden. 

Secretariaat:  
Ria Lugtenberg rialugtenberg@hotmail.com

Van Dorpsbelangen…

Aardbevingen
• In april is er een brief uitgegaan naar de gemeente 

over de vraag of er een Stabilalert kan worden 
geplaatst in onze dorpen. In november hebben we te 
horen gekregen dat we deze (voorlopig) niet krijgen. 
Roelof Eilering (contactambtenaar) gaat nog een keer 
weer in gesprek met Pieter Smit

• De gemeente krijgt geen gegevens meer van de 
NAM. De gemeente wil graag informatie over de 
schadegevallen.

Werkgroep Mooi Wonen!
• Er komt een beukenhaag bij de boerderij aan de 

Pastorieweg.
• Verkrotte en afgebrande panden op het lijstje…
• We zijn ermee bezig…

Opruimactie jeugd
• Op 2 januari zal de jeugd het dorp schoonmaken! Dat 

is inmiddels gebeurd, hulde! 

Beamer en scherm
• Dorpsbelangen gaat een beamer met scherm 

aanschaffen.
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Indoor Speelparadijs, Partyboerderij, Midgetgolf, 

Camping en Chaletpark  ”De Leeuwenborg” 
 

Openingstijden Speelparadijs:  
     Woensdag en vrijdag 12.00 – 18.00 uur  
     Zaterdag en zondag 10.00 – 18.00 uur 
     Entree:€ 4,25 per kind van 1 – 2 jaar 
      € 5,75 per kind vanaf 3 jaar  

Ouders/begeleiders: GRATIS!! 
 

 
Voor al uw feesten en partijen. (vernieuwde keuken)   
 

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

Resto Veur Mekoar

Foto Nora Seitner

Foto Nora Seitner

17 februari weer een nieuwe Resto! Meld u nu aan!

Als het goed is heeft u allemaal van ons een nieuwjaarskaart gekregen. 
Hierop staan de data’s voor resto Veur Mekoar voor 2017 al, maar voor als u 
deze gemist heeft:

DE DATA’S VOOR RESTO VEUR MEKOAR IN 2017 ZIJN

• Vrijdag 17 februari
• Vrijdag 12 mei
• Vrijdag 13 oktober
• Vrijdag 15 december

Voor meer info kijk op de website www.nieuw-scheemda.nl/veurmekoar/

Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via de website. Rechts bovenin is een 
linkje te vinden. Mocht dit niet lukken kun je ook bellen met 06 36 36 80 03.

Hans Zijlstra & Natasja Dijkshoorn
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Sinds Juni 2016 is onze tuin “ bloummhoeske”  
aangesloten bij “Het Tuinpad op” .

U kunt onze tuin bezichtigen vanaf juni t/m September.
In onze tuin ziet u veel vaste planten , maar ook zelfgekweekte  
één jarigen, en kuipplanten.  
Tevens diverse grassen en bomen.
Het is gelegen aan het Buiten nieuwediep, en ca 1400 m2 groot.
Diverse zithoekjes gecreëerd, en een vijverpartij.
Kom gerust eens een kijkje nemen .

Koeno&Joke Bloem
Hoofdweg 21
9942 PA
0598-446461

OPEN TUIN

Foto gezicht op Nieuw Scheemda van Jos Koning
Jos Koning heeft een serie foto in en rond Nieuw Scheemda en ‘t Waar gemaakt. In deze 
NieuwSwaar plaatsen wij er een aantal van.
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Het was weer een gezellig 
kerstviering. De sfeer was goed 
en de opkomst was prima.

Er waren plus minus 100 mensen. die uit volle 
borst de bekende kerstliederen hebben gezongen.

Henk Cannegieter heeft op het orgel gespeeld en 
het saxofoonkwartet heeft hun best weer gedaan.

Kortom: waar een klein dorp groot in kan zijn!

Ook de collecte was goed. we hebben na aftrek 
van de onkosten € 200,- over kunnen maken naar 
St. Zanskarscholen.

iedereen die meegewerkt heeft en de bezoekers: 
heel hartelijk bedankt.

Tot de volgende kerstviering.

Namens de commissie,

Dirkje Haan

Kerstviering Nieuw Scheemda

Foto van Jos Koning
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Foto van Jos Koning

Foto van Jos Koning

Foto van Jos Koning
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Voor alvast in uw agenda: op 25 maart a.s. gaan we ’s ochtends 
weer aan de slag met het opruimen van zwerfvuil rondom 
onze dorpen. Het thema dit jaar is buitenboedelopruimen. Dit 
lichten we toe op de jaarvergadering van Dorpsbelangen op 
17 maart a.s. Geef het alvast door als u plekken weet waar veel 
zwerfafval ligt of afval dat ergens illegaal gestort is. Dit kan 
tijdens de jaarvergadering maar uiteraard ook bij de leden van de 
opruimcommissie of van Dorpsbelangen.

Voor alvast in uw agenda!
De ledenvergadering Dorpsbelangen Nieuw Scheemda – ’t 
Waar vindt dit jaar plaats op vrijdag 17 maart 2017 in de 
voetbalkantine.

Op de agenda staan in ieder geval Mooi Wonen! en het 
opstellen van een dorpsvisie.

Verder informatie volgt in de agenda die aan de leden wordt 
verzonden. Wordt lid van Dorpsbelangen en doe mee!

Nieuw Scheemda – ’t Waar schoon!


