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VAN DE REDACTIE

Concert Westerstörm groot succes!

In deze NieuwSwaar is er uitgebreid aandacht voor 
de jaarvergadering van Dorpsbelangen die vrijdag 17 
maart in de voetbalkantine van de Oldambtsterboys is 
gehouden. De avond was informatief en gezellig. Het 
is fijn om te merken hoeveel enthousiasme, kennis en 
wil er is om met elkaar zaken van de grond te krijgen. 

We gaan de komende tijd een nieuwe dorpsvisie 
ontwikkelen. Het is belangrijk om diverse groepen 
na te laten denken over wat belangrijk is en hoe wij 
de toekomst van onze dorpen zien. Hoe denken 
onze jongeren erover? Hoe denken onze huurders 
van woningen, de gepensioneerden, de gezinnen met 
jonge kinderen, gezinnen met oudere kinderen, de 
alleengaanden enzovoorts enzovoorts...? Op 17 maart 
heeft een aantal mensen zich spontaan gemeld. We 
hopen op veel meer mensen die zich aangesproken 
voelen en graag mee willen denken over een goede 
toekomst van Nieuw Scheemda en ’t Waar. Een 
toekomst, waar het ook over een jaar of 50 nog bruist 
en waar mensen graag willen blijven wonen of willen 
komen wonen. Aanmelden kan via de website. Stuur 
gewoon een berichtje naar de site zelf en er zal contact 
opgenomen worden.

De redactie

NIEUW SCHEEMDA – Op 26 februari hebben we 
weer een geweldig zondagmiddagconcert gehad in 
ons kerkje. De kerk zat bijna helemaal vol!  

115 mensen hebben genoten van het Shanty-en 
Folkkoor. De groep wil graag nog een keer terugkomen. 
Wij vinden het prima! In de foto’s hiernaast ziet u een 
sfeerimpressie van het concert. De foto’s zijn gemaakt 
door Antje van de Linde. Hetisijn om te merken dat 
steeds meer inwoners van onze dorpen de concerten 
bezoeken. Daar doen we het voor!
 
De culturele commissie

Foto Greetje Schipma

Bezoek onze 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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Kopij aanleveren: voor 15april 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 >

GEZOCHT: Vrijwilligers voor de 
plaatselijke kerkcommissie. 
Gezocht: Vrijwilligers voor de plaatselijke kerkcommissie.
Stichting Groninger Kerken is eigenaar van de NH 
kerk in Nieuw Scheemda. Voor de gang van zaken is er 
een plaatselijke commissie, die  van alles regelt, zoals 
openstelling, onderhoud etc. 

De commissie is op zoek naar vrijwilligers om de groep te 
komen versterken. Aangezien de technische man te kennen 
heeft gegeven dat hij tzt wil gaan stoppen, zijn we ook op 
zoek naar een technisch iemand om te worden ingewerkt.  
Inlichten kun je vragen aan de commissie gj.schipma@
hetnet.nl en voor techniek hanstiddens@kpnplanet.nl 
Wie komt met ons samenwerken of weet je iemand, die 
geschikt zou zijn? 

De plaatselijke commissie bestaat uit 5 leden:  Dirkje Haan, 
Hans Tiddens, HarmEngel Mellema, Roelof Manting en 
Greetje Schipma

Foto Greetje Schipma
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OPROEPJES EN WEETJES

Nieuw in ons assortiment:   
Natuurlijke bemestingsstoffen.   
Droge Koemest: 1 zak 25 ltr - € 4,45   

Droge Kippenmest: 1 zak 25 ltr - € 5,95   

Wormencompost: 1 zak 25 ltr - € 3,75   

Magkal: 1 zak 15 ltr - € 4,25   

In deze NieuwSwaar doen we een oproep aan enthousiaste volleyballers…

Elke woensdag is er volleybal om 19.30 uur in het MFC. 
De club kan nog wel wat enthousiaste mensen gebruiken. 
De kosten zijn € 20,- voor een heel seizoen!

* In mei kan iedereen een schildercursus volgen van Maike van der Kooij en Peter Meijer.

* Er komt een Kiek met smaak in september.

* Antje van de Linde zal wegens groot succes een weer een danscursus leiden in Waarkunst.

Houd Facebook goed in de gaten!

Het verzamelen van oud ijzer door de kerk in 
Scheemda heeft vorig jaar in totaal € 2500,- 
opgebracht. Zeker 75% van het verzamelde ijzer komt 
uit onze dorpen! Dat is een geweldig resultaat! Blijf 
vooral inleveren bij Geert en Dirkje Haan. Als het veel 
is, even een telefoontje en het wordt opgehaald.

Telefoons kunnen nog steeds worden ingeleverd 
bij Geert en Dirkje Haan. De opbrengst hiervan 
gaat naar stichting Zanskar, een project in India. 
Elke telefoon levert zo’n € 40,- op. Dat is enorm 
de moeite waard. Ze mogen gewoon door de 
brievenbus worden gegooid. 

De wandelclub start weer met haar wandelingen 
op de maandag als de zomertijd is ingegaan. De 
verzamelplaats is tegenover de kerk. De start is 
om 19.30 uur. Het is een leuke club vrouwen die er 
elke week op uitgaat en een rondje maakt door en 
rond het dorp. 

Ook mannen zijn uiteraard van harte welkom. 
Probeer het eens!

VOLLEYBAL

NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE

OUD IJZER TELEFOONS

WANDELCLUB
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Ook voor dit jaar zijn we weer een kampweek aan het 
organiseren. Een thema is uitgezocht en we zijn al druk 
bezig me de uitwerking ervan. Ook een datum is al 
geprikt dus deze kan je alvast op de kalender noteren.  

De kampweek in 2017 wordt georganiseerd van  
maandag 24 juli tot en met vrijdag 28 juli! 
Het kampkrantje bezorgen wij eind april dus het zal nog 
even spannend blijven wat dit jaar het thema is. 
 
Ook de verkoopactie staat alweer gepland. Er is wel een 
kleine wijziging ten opzichte van de voorgaande jaren. 
We komen nu vanaf 18.00 uur langs. 
Dit jaar komen we langs op woensdag 10 mei. 
Zie elders in de deze krant voor de flyer. 
 
Zoals vele van jullie misschien wel weten hebben we 
afgelopen februari een filmavond georganiseerd. Wij 
waren heel tevreden met hoe de avond is verlopen en 
afgaand op de reacties die wij van de ouders en kinderen 
hebben mogen ontvangen waren zij dat ook. Daarom 
hebben wij besloten om een tweede filmavond te 
organiseren.  
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei! 
Ook hiervan staat een flyer elders in de krant.  
 
Voor nu wensen wij jullie allen een mooie lente toe en 
hopelijk zien we jullie op bovenstaande data. 
 
De kinderkampcommissie. 

Kinderkamp 2017 Vrouwen van nu

Foto Greetje Schipma

Vrouwen van Nu afdeling Nieuw Scheemda ‘tWaar komt 
weer bij elkaar op 19 april in Waarkunst.

Gonnie Lemckert van Stichting de Straatmadelief 
Groningen vertelt over deze stichting, die opkomt voor de 
straatprostitutie in Groningen.

Belangstellenden voor deze avond kunnen zich opgeven bij  
rialugtenberg@hotmail.com
Aanvang: 20u Kosten consumpties: € 5,--
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VERKOOPACTIE

€ 5.- € 5.-

Voor de kinderkampweek 2017

2 bakjes aardbeien 3 metworsten

Op woensdag  10 mei gaan wij vanaf 17.00 uur  door 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 10 mei!
De Kinderkampcommissie Nieuw Scheemda en ’t Waar.



pagina 6 maart 2017

4 mei Dodenherdenking  
Nieuw Scheemda /’t Waar.

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 in ‘t Waar 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.

Ben jij een echte aanpakker, praktisch en sociaal 
ingesteld en wil je graag wat betekenen voor je 
medemens en je eigen buurt?

Voor Sociaal Werk Oldambt (tot 13 maart Het Oude 
Ambt) zijn we op zoek naar vrijwilligers die mee willen 
werken aan het Maatjestraject Oldambt. Als maatje 
word je gekoppeld aan een statushouder die bij jou in de 
buurt is komen wonen. Je ondersteunt hem/haar bij het 
vergroten van de zelfredzaamheid en het participeren in 
eigen woonomgeving, dit volgens handvatten en thema’s 
die je worden geboden door ons. De tijdsinvestering is 
heel verschillend per koppeling en passen we aan op jouw 
wensen en mogelijkheden.

Lijkt het je wat (of ken jij iemand) en ben je woonachtig 
op ’t Waar, in Nieuw Scheemda, Scheemda, Heiligerlee, 
Westerlee, Bad Nieuweschans, Midwolda, Oostwold, 
Nieuwolda, Finsterwolde, Beerta of Winschoten? Dan 
komen wij heel graag in contact met jou!

Voor meer informatie kun je tijdens kantoortijden 
vrijblijvend contact opnemen met Majorie Westerink, 
team nieuwkomers SWO, op telefoonnummer 0597-
421833 of mailen naar mwesterink@hetoudeambt.nl

(vanaf 13 maart: m.westerink@sociaalwerkoldambt.nl)

Oproep:  MAATJES TRAJECT
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KORTE IMPRESSIE VAN DE JAARVERGADERING  
VAN DORPSBELANGEN OP 17 MAART 2017

Vrijdag 17 maart waren 33 dorpsgenoten (27 huisadressen) 
aanwezig op de ledenvergadering van Dorpsbelangen, 
inclusief twee nieuwe leden. Het was een betere opkomst 
dan vorig jaar (26 personen op 22 huisadressen).

Hierna volgt een korte samenvatting van de belangrijkste 
punten van de vergadering.

Samenwerking gemeente

Ali Dammer, onze nieuwe gebiedsregisseur, stelde 
zichzelf voor. In het kader van meer zeggenschap van 
en voor de burgers is de gemeente Oldambt opgedeeld 
in vier gebieden. Nieuw Scheemda en ’t Waar vormen 
samen met Scheemda en Nieuwolda één gebied. Ook 
sociaal werk Oldambt in de persoon van Elzo Bruggers 
is hierbij betrokken, evenals Laura Broekhuizen, onze 
gebiedswethouder. Ali Dammer is het eerste aanspreekpunt. 
Het meeste contact zal verlopen via Dorpsbelangen, maar 
als iemand een prangende kwestie heeft over iets wat de 
dorpen aangaat, dan kan ook persoonlijk contact worden 
opgenomen. Het mailadres is: ali.dammer@gemeente-
oldambt.nl, tel: 06 25 68 60 14. Ze vertelde ook dat er bij de 
gemeente een ton is opgenomen voor burgerinitiatieven. 
Maximaal kan per initiatief € 5000,- worden aangevraagd. 
Er moet dan wel even zoveel middelen aan cofinanciering 
zijn. Dat mag in geld, maar ook in werkkracht. (Je mag € 20,- 
declareren per uur voor vrijwilligerswerk.)

Het valt een paar bewoners op dat er met mails niet veel 
wordt gedaan binnen de gemeente. Alweer een tijd geleden 
is er vanuit de dorpen een mail gestuurd over het trottoir. 
Van de gemeente werd keurig een mailtje gestuurd dat er 
binnen veertien dagen antwoord zou komen… niets meer 
gehoord. Ali wil dit soort zaken ook graag weten.

Ali vertelde verder dat het oude kerkgebouwtje aan de 
Hamrikkerweg zachtjes in elkaar gedrukt zal worden… Het 
puin zal blijven liggen. Commissie Mooi Wonen! gaat kijken 
wat daar aan te doen valt. Er is dan in ieder geval geen 
sprake meer van een gevaarlijke situatie… dat is in ieder 
geval een goed begin!

Jaarlijkse gang van zaken

Na de gebruikelijke activiteiten als de vaststelling van het 
jaarverslag, de controle van het financieel jaarverslag na de 
heldere en goede uitleg van Greetje en een paar vragen uit 
het publiek, was het tijd voor pauze.

Mooi Wonen

Na de pauze heeft Marjan, ook van de commissie Mooi 
Wonen! nog even kort verteld waar de commissie 
mee bezig is. De pijnpunten in de dorpen worden 
niet meer losgelaten. De commissie heeft het gevoel 
toch vooruitgang te boeken, ook al gaat het vaak veel 
langzamer dan ze zou willen.

Dorpsvisie

Vervolgens hield Tonny Evers een inspirerend verhaal 
over het schrijven van onze nieuwe dorpsvisie. Belangrijk 
hierbij is dat het een visie is dat gemeenschappelijk door 
zoveel mogelijk mensen uit de dorpen wordt gedragen. De 
vraag is natuurlijk hoe we zoveel mogelijk verschillende 
groepen, ouder en jong, bij elkaar kunnen krijgen. Op de 
avond melden zich vier mensen al spontaan aan.

Rondvraag

* In de rondvraag kwam naar voren dat ons MFC wel 
een likje verf kan gebruiken. Vervolgens werd er direct 
geopperd of we daar niet een leuk project van konden 
maken…

* Oproep aan enthousiaste volleyballers… Elke woensdag 
om 19.30 uur volleyballen in het MFC. Het kost € 20,- voor 
een heel seizoen!

* De wandelclub start weer met haar wandelingen op de 
maandag als de zomertijd is ingegaan. De verzamelplaats 
is tegenover de kerk. De start is om 19.30 uur.

* Het verzamelen van oud ijzer door de kerk in Scheemda 
heeft vorig jaar in totaal € 2500,- opgebracht. Zeker 75% 
van het verzamelde ijzer komt uit onze dorpen! Dat is 
een geweldig resultaat! Blijf vooral inleveren bij Geert en 
Dirkje Haan. Als het veel is, even een telefoontje en het 
wordt opgehaald.

* Telefoons kunnen nog steeds worden ingeleverd bij 
Geert en Dirkje Haan. De opbrengst hiervan gaat naar 
stichting Zanskar, een project in India. Elke telefoon levert 
zo’n € 40,- op. Dat is enorm de moeite waard. Ze mogen 
gewoon door de brievenbus worden gegooid. J

* Verder is de vraag of er iets aan de verkeersveiligheid 
kan worden gedaan. Het is al ettelijke keren bij de 
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Indoor Speelparadijs, Partyboerderij, Midgetgolf, Lopen op het 

water, Terras, Camping en Chaletpark ”De Leeuwenborg”      
 

 
 
 
 
 
 

Dé gelegenheid voor elk feest. 

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

Foto Nora Seitner

Foto Nora Seitner

Vervolg Ledenvergadering

gemeente aan de orde gesteld, maar deze heeft geen 
prioriteit. Misschien nog een keer aangeven dat we het 
fijn vinden als er af en toe een politieauto door het dorp 
rijdt en/of stilstaat.

* De culturele commissie geeft aan dat er in mei een 
schildercursus komt van Maike van der Kooij en Peter 
Meijer. Er komt een Kiek met smaak in september en ook 
staat er weer een danscursus, geleid door Antje, op het 
programma.

De Oldambtster Boys, deze keer in de personen van Harry 
en Bennie zorgden als altijd voor de drankjes en lekkere 
hapjes. Namens Dorpsbelangen… onze hartelijke dank!

Ja, wij zijn genomineerd, maar winnen doen we 
pas als jij op ons gestemd hebt. Op ons stemmen 
doe je via de website: www.beste-uitje.nl/
IndoorSpeelparadijsDeLeeuwenborg. Dat kan nog 
tot 31 maart, dus meteen doen.

Voor wie het nog niet weet even een korte inleiding: 
Indoor Speelparadijs “De Leeuwenborg” is een 
binnenspeeltuin in een monumentale Oldambtster 
boerderij in Nieuw Scheemda. In de sfeervol 
ingerichte speeltuin zijn duidelijk de kenmerken van 
de oude boerderij zichtbaar. Hier kunnen kinderen 
tot 10 jaar lekker klimmen en spelen. Er is ook een 
afgesloten gedeelte voor de allerkleinsten en er zijn 
stoelen en tafels genoeg om rustig van de spelende

kinderen te genieten.  
besloten om een nieuw 
klimtoestel te laten 
maken. Het nieuwe 
klimtoestel is voor de 
iets oudere kinderen en 
geeft hun ook een kijkje 
op de zolder van de 
boerderij. Zeker spannend dus.

Behalve de binnenspeeltuin heeft “De Leeuwenborg” enkele 
feestzalen, ideaal voor elk feest, ook samen met het speelparadijs 
te gebruiken. De buiten activiteiten, de midgetgolfbaan en Lopen 
op het water (aquabubble), gaan op 1 april weer van start.

Indoor Speelparadijs “De Leeuwenborg” 
genomineerd voor beste uitje 2017.

Foto Greetje Schipma
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Op 12 maart was het dan zover. De Dansworkshop. De 
ruimte werd gratis beschikbaar gesteld door Jeanette aan de 
Kerkwijk nr 57. Stoelen, koffie, thee, fris er naar toe gebracht, 
muziek uitgezocht. Roelof Mulder was bereid me te assisteren 
bij het dansen. Uiteindelijk had ik 8 enthousiaste leerlingen. 
Voor de pauze hebben we de basispassen van de Quickstep 
gedanst met daar achteraan een lockstep. Na de pauze de 
Chachacha. Het ging geweldig. Sommigen dachten dat ze het 
nooit zouden leren maar hadden nu het idee van hee, dat kan 
ik ook. We gaan door!!!! Na de zomer gaan we waarschijnlijk 
1x per maand danspasjes oefenen bij Waarkunst. Datum 
wordt nog bekend gemaakt. Geef je op en doe meeeeeeee

Antje van der Linde

Gezellig eten met 
elkaar. Geniet van 
een 3 gangenmaaltijd 
wordt voor u bereid 
en kost slechts  
€ 5,- p.p. (kinderen 
t/m 2 jaar gratis en 
kinderen van 3 t/m 
16 jaar €2,50)

Ook dit jaar( 15 juni) hebben we een dorpsschouw 
waar wij met een aantal buitendienstmedewerkers,geb
iedsregisseur, wethouder(s) van de gemeente Oldambt, 
opbouwmedewerker  van welzijn oldambt, politie en 
afgevaardigde van woningbouwstichting  een rondje maken 
door onze dorpen. 

De bedoeling hiervan is dat we op deze manier kunnen 
kijken waar nog verbeteringen mogelijk zijn op het gebied 
van onderhoud van wegen , bermen , bossen, banken  e.d. 
Natuurlijk kunnen we ook zien wat er al wel  verbeterd is! 
Daar wij als bestuur ook niet overal zicht op hebben zien 
wij graag dat als er volgens jullie aandachtspunten zijn,  dit 
dan graag aan ons melden zodat wij dat op deze ronde mee 
kunnen nemen.  Dit kan via mail op: 
groenengrijs@t-waar.nl | groenengrijs@nieuw-scheemda.nl 
 
vereniging dorpsbelangen Nieuw-Scheemda ’t Waar 

Eerstvolgende Resto Veur 
Mekoar is op vrijdag 12 mei, bij 
mooi weer weer buiten!

Dorpsschouw 2017

DANSWORKSHOP
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Windmolenparken rondom
Tegen windpark N33 zijn 296 zienswijzen (bezwaarschriften) 
ingediend, waarvan 163 uniek en 4 reacties van overheden. 
Na verwerking van deze zienswijzen is het zogenaamde 
inpassingsplan gepubliceerd. Dit plan en andere onderliggende 
stukken staan op: www.bureau-energieprojecten.nl (staat onder 
lopende projecten) en kunnen op de reguliere openingstijden 
ook worden ingezien op het gemeentehuis in Winschoten.

Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen 
hiertegen nu beroep instellen bij de Raad van State van 18 
maart t/m 28 april 2017. Tot zover windpark N33.

De belaging door de windparken houdt echter niet op bij 
windpark N33.

Begin dit jaar werden we gewezen op het feit dat er nu ook 
vanuit de richting Delfzijl een behoorlijke uitbreiding op stapel 
staat van windparken in onze richting.

Het betreft twee plannen. Het ene betreft uitbreiding van het 
windpark bij en te zuiden van de industriegebied Delfzijl, deze 
wordt uitgebreid richting Nieuwolda.

Het andere betreft het aanleggen van een windpark ter hoogte 
van Meedhuizen richting Wagenborgen; windpark Geefsweer.

De uitbreiding van windpark Delfzijl is een zaak die door de 
gemeente Delfzijl wordt getrokken, het windpark Geefsweer is 
een provinciaal plan.
Net als windpark N33 komen de molens niet in onze dorpen 
te staan maar hebben deze hoge molens wel effect op onze 
leefomgeving. Vanuit onze vereniging Dorpsbelangen zullen we 
daarom ook aanhaken bij de protesten tegen deze plannen.
Vanuit de betrokken dorpen in de gemeente Delfzijl is er bij 
dorpsverenigingen aldaar weinig of geen protest te horen. 
Hetgeen een behoorlijk verschil is met Windpark N33.

Wel zijn een aantal verontruste burgers uit Wagenborgen en 
Meeden actief in het protest tegen windpark Geefsweer. Verder 
komen nu vooral Dorpsbelangen Nieuwolda en de stichting 
Oldambt Windmolenvrij in het geweer tegen deze nieuwe 
windparken.

Nieuwolda is ook het dorp binnen onze gemeente die de meeste 
last hiervan zal krijgen, vooral van de zuidelijke uitbreiding van 
windpark Delfzijl.

Op gebied van informatievoorziening richting onze gemeente 
en haar inwoners is de gemeente Delfzijl nalatig geweest. 
De gemeente Oldambt is daarom druk doende om informatie 
over deze windparken boven water te krijgen. Op 14 maart 
is in Nieuwolda een informatie-avond geweest over beide 
windparken. Ontwerp bestemmingsplan en vergunningen zijn 
gepland in voorjaar 2017, maar op dit moment nog niet bekend 
gemaakt. Daarom is er ook nog geen datum bekend waarop een 
zienswijze (bezwaar) kan worden ingediend.

Wordt vervolgd.

Harm Eerkens

Vereniging Dorpsbelangen
Nieuw Scheemda en ‘t Waar
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Op vrijdag 19 mei organiseren wij onze tweede filmavond, kom jij ook? 
 

De filmavond is voor alle kinderen vanaf groep 3 tot en met jaar 1 van het voortgezet onderwijs. 
Op vrijdag mag je om 19:00 uur komen. Vergeet je slaapspullen niet mee te nemen, want we blijven 

tot zaterdag 12:30 uur!! 
Op zaterdag mogen ook de kinderen van groep 1 en 2 langs komen om nog een paar films mee te 

kijken. Jullie mogen dan komen om 9:00 uur. Locatie van de filmavond is het MFC. 
 

Voor de kinderen die deelnemen vanaf vrijdag avond vragen wij een bijdrage van € 2,- p.p.. 
Voor de kinderen die deelnemen vanaf zaterdag ochtend vragen wij een bijdrage van € 1,- p.p.. 

 
Natuurlijk zorgen wij voor een leuke filmbeleving en regelen wij snacks en drinken voor tijdens de 
films en voor een ontbijtje op zaterdag ochtend. De kinderen die zich dan bij ons voegen ontbijten 

dan uiteraard gezellig met ons mee. 
 

Opgeven kan door een mail te sturen naar meerkens@live.nl 
Vermeld dan je naam, of je vanaf vrijdag komt of op zaterdag, en een telefoonnummer van je 

ouders. 
Doe dit uiterlijk voor vrijdag 5 mei!! 

 
Betalen mag op de avond/ochtend zelf. 

 
Tot vrijdag 19 mei! 

 
De Kinderkampcommissie. 
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