
jaargang 8 - uitgave 43 januari 2018

VAN DE REDACTIE
We zijn dit maal erg laat met het uitbrengen van de 
eerste krant. Toch willen we u natuurlijk alle goeds 
wensen voor 2018! 

In deze krant is er uiteraard uitgebreid aandacht voor 
onze kerstviering, die elk jaar weer een enorm succes 
is. Lees vooral ook de toukomstvisie voor onze dorpen 
en denk vooral mee! 16 maart is de vergadering van 
Dorpsbelangen in de kantine van de Oldambtster Boys. 

Houd die datum dus vrij in uw agenda. Bent u nog geen 
lid, maar wilt u dat wel graag worden of denkt u erover 
na om lid te worden… Natuurlijk bent u dan ook van 
harte welkom! Het lidmaatschap is gratis.

De redactie

Meewerken aan de Social 
sofa in ons dorp?
Woensdag 31 januari a.s. gaan Greetje Schipma en 
Natasja Dijkshoorn met een klein groepje kinderen uit 
Nieuw-Scheemda en ‘t Waar naar de werkplaats van het 
‘Bureau Het Wilde Oosten’ in Winschoten. 

Onder leiding van Liesbeth en Ronald van het ‘Bureau 
Het Wilde Oosten’ gaan de kinderen inspiratie opdoen 
over het onderwerp voor de sofa om vervolgens 
creatief aan de slag te gaan. Liesbeth en Ronald zullen 
onderdelen uit tekeningen verwerken in het ontwerp 
voor de bank. De groep vrijwilligers die aan het 
project verbonden zijn zullen de vele steentjes op de 
bank bevestigen, waardoor het uiteindelijke resultaat 
zichtbaar zal worden.  

Zijn er nog kinderen tussen de 7 en 17 jaar die 
eenmalig mee willen doen op 31 januari? 
Geef je gauw op bij Natasja Dijkshoorn,  
hamrikkerweg 66, tel; 0626308936 of via mail 
natasja791@hotmail.com. Ieg voor 27 januari.

Voor meer info over de socialsofa’s  kijk op op  
www.socialsofa-oldambt.nl

Vereniging dorpsbelangen Nieuw-Scheemda & ‘t Waar
Natasja Dijkshoorn
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Kopij aanleveren: voor 15 februari 2018  
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 >

Foto Greetje Schipma

 

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 
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Eerste kerstdag en de traditie van het kerstfeest

Laat u niet verrassen door de winter - Strooizout 
25 kg - € 7,95. 

Sneeuwschuivers vanaf  € 9,95.

Voor de vogels: Vetbollen - pindanetjes 
en strooivoer. Tevens diverse smaken 
vogelpindakaas zoals: Meelwormen - zaden.
 
Heerlijk warme thermosokken  
3 paar voor € 4,95.

Eerste kerstdag en de traditie van het kerstfeest 
gebeurt nog steeds. De kerstboom is versierd, het orgel 
speelt en de saxofoons laten hun klanken horen. Van 
einde en ver komen mensen naar ons kerkje om te 
luisteren naar de oude verhalen van de geboorte van 
het kind in de kribbe. 

De kerkbanken zijn goed gevuld  en natuurlijk is er 
de hete chocolademelk met kerstkrans en flikjes. De 
liederen worden gezongen en natuurlijk is er een 
overdenking en een vrij verhaal waarin ons verteld 
wordt, dat ieder mag meedoen. 

Op het eind zingen we het overbekende Ere Zij God en 
de gasten vertrekken weer naar einde en ver. Na afloop 
komen we er achter, dat meer dan 110 mensen deze 
viering hebben bezocht. Het mooiste van de viering 
is, dat de collecte een groot succes is, want de totale 
opbrengst is 357,35 euro. 

Een geweldig resultaat en op de fennaheerd zullen ze 
heel blij zijn, want zij mogen een groot gedeelte van dit 
bedrag in ontvangst nemen. Een woord van dank aan 
alle bewoners, die hier en daar spontaan mee hebben 
geholpen. Eerste kerstdag 2018    16.30 uur rekenen we 
weer op uw komst
 
Geert en Dirkje Haan PANIEK-PANIEK-PANIEK!!!

Waarom paniek? De gemeente heeft een nieuwe 
manier van reststoffen inzamelingen nu kunt u uw 
blikjes en elektrische apparaten en oud ijzer bij 
de gemeente inleveren. Toch wil ik u vragen uw 
blikjes, bierdoppen, kromme spijkers, elektrische 
apparaten en andere edelmetalen inleveren op 
hamrikkerweg 60 voor het goede doel namelijk 
de pkn kerk in Scheemda. Grote hoeveelheden of 
zware apparaten (wasmachine)halen we graag in 
overleg bij u op. Oude mobiele telefoons kunt u bij 
ons in de brievenbus doen. Deze zijn voor  
St zanskar.   Diepvriezers , koelkasten en oude tevee’s 
is niet mogelijk maar kunt u gratis inleveren bij de 
millieustraat.               
                                                                                                                    
Hartelijk dank voor de moeite die u neemt om 
goede doelen te steunen!
Geert, Hamrikkerweg 60 tel. 446497

16 maart:  ledenvergadering 
Dorpsbelangen in de kantine 

van de Oldambtster boys
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Beste Dorpbewoner,
Het nieuwe voetbalseizoen is al weer 5 maanden verder.  Het weer speelt ons echter 
behoorlijk wat parten want helaas zijn er hierdoor heel wat wedstrijden afgelast. 
Daarnaast heeft ook de gemeente in haar rol als opdrachtgever van het veldonderhoud, 
een steek laten vallen door de onderhouder met zeer zwaar materieel op de natte velden 
te laten rijden in de gemeente.  Hierdoor zijn de velden van zeer veel clubs behoorlijk 
beschadigd, waaronder ons veld. Herstelwerkzaamheden hebben het enigszins verbeterd 
echter een week erna kwam er weer een grote tractor in de natte periode die het gedane 
herstel zo goed als ongedaan maakte waardoor het veld nu op meer plaatsen, bij nat 
weer, sompig maakt als dat voorheen het geval was.

Namens het bestuur,
Hans Zijlstra

V.V. Oldambtster Boys

De standen per 4-1-2018.  
De jeugd is weer opnieuw ingedeeld.
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Ook is de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering  van de voetbalvereniging 
gehouden op 8 december 2017. De 
opkomst was goed en de leden willen dat er 
geïnvesteerd gaat worden in de inrichting. De 
keuken en het meubilair is aan vervanging 
toe. Ook is het besluit genomen dat de 
vergadering met dit bestuur niet weer op 8 
december gehouden gaat worden omdat twee 
bestuursleden dan jarig zijn. Harrie Kuiper en 
Hans Zijlstra waren om die reden afwezig.

Op weg naar het nieuwe jaar is natuurlijk ook 
het kerstkaarten weer gehouden. Een gezellige 
avond met klaverjassen, sjoelen en pokeren waarbij er alleen maar winnaars zijn.

Na deze avond en de kerstdagen op naar het nieuwe jaar 
waar het Carbid schieten dit jaar op het trainingsveld van 
onze club gedaan zou worden in plaats van de “vaste stek” de 
afgelopen jaren achter op de kerkwijk bij het kanaal.  In de 
ochtend begon het aftellen naar 10.00 uur voor het Carbid 
schieten en het aftellen naar het nieuwe jaar. Helaas heeft 
Pieter Smit hier niet de BOCK ballen uitgereikt terwijl we 
toch zeer bewust oplettende Carbid knallers waren. Wie 
weet komt de burgemeester deze volgend jaar wel brengen! 
De voetbalvereniging zelf was gesloten maar de feesttent bij 
het MFC gebouw werd druk bezocht.

op de eerste 5 maanden van het nieuwe seizoen. Na veel 
regen komt hopelijk ook veel zonneschijn, na de winter 
want  dan kunnen wij weer gebruik gaan maken van de 
door het erelid Simon Blik geschonken terrasmeubilair. Het 
bestuur is hem daarvoor erkentelijk.
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Nieuws Multifunctioneel Centrum
Bijna 10 jaar na bouw van het MFC is een en ander 
onderhevig aan vernieuwing.
Vorig jaar vond de een na de andere tl-buis het welletjes en 
konden we beginnen deze te vervangen. Als bestuur vonden 
we dit echter het aangewezen moment om dit goed aan te 
pakken en besloten we om over te gaan naar energiezuinige 
led-panelen.
In eerste instantie zijn de gangen en kleedkamers voorzien 
van deze led-panelen en gaan we overgebleven goede tl-
buizen gebruiken voor vervanging van kapotte lampen in de 
overige ruimten. En als ter zijner tijd de voorraad tl-buizen 
op is, zullen we de andere ruimten ook voorzien van led-
panelen. Voor de aankoop en vervanging hebben we hulp 
gehad vanuit de voetbalvereniging. Enerzijds was de trainer 
Bennie van Hoorn bereid om via zijn installatiebedrijf 
ons de led-panelen met aantrekkelijke korting te leveren. 
Anderzijds waren er een aantal handvaardige voetballers 
bereid om de oude
tl-armaturen te vervangen door de nieuwe led-panelen. 
Hulde hiervoor.
En omdat we toch op de energiezuinige toer waren, hebben 
we ook besloten om de thermostaten te vervangen door 
exemplaren die we via internet/app kunnen aflezen en 
besturen. De installatie voor verwarming en luchtverversing 

BESTUURSLID WORDEN VAN DORPSBELANGEN?
In maart is de mogelijkheid om bestuurslid te worden van 
dorpsbelangen Nieuw-Scheemda en ‘t Waar. Lijkt het je 
leuk om je actief in te zetten voor onze dorpen en in het 
bestuur? Kom dan ons bestuur te versterken. Sinds de 
overheid zich terugtrekt, zijn bewoners meer aan zet om 
dorpen leefbaar te houden. Een uitdaging nu er ook meer 
bezuinigd wordt en er sprake is van krimp. Dorpsbelangen 
start een aantal projecten om Nieuw Scheemda – ‘t Waar 
ook in de toekomst leefbaar te houden, dit is ons speerpunt 
voor de komende jaren. Vind je het leuk hieraan mee te 
werken, meld je dan aan als bestuurslid!
We overleggen zo’n 7 keer per jaar en hebben daarbij 
allemaal een aandachtsgebied.

Wil je ervaring opdoen in een bestuur?

Ben je met je eigen toekomst bezig en wil je je verder 
ontwikkelen? Bij ons krijg je de kans ervaring op te doen 
in een bestuur (leuk voor op je CV!). Bijvoorbeeld in een 
secretarisfunctie. Samen met de huidige secretaris kun je 
de functie uitoefenen en als je dat wilt in de loop der tijd 
overnemen. Heb je liever andere klussen, in overleg is veel 
mogelijk. Voor meer informatie of het aanmelden: Marjan 
Jutting, tel. 0598-446146 of secretaris@nieuw-scheemda.nl .

Bestuur Dorpsbelangen Nieuw Scheemda- ‘t Waar

in het MFC is bepaald geen kwaliteitsproduct. Zo hebben 
we de laatste weken problemen met de verwarming in de 
zaal. Maar behalve te lage temperaturen hadden we soms 
ook te maken met een onverklaarbare hoge temperatuur. 
Met de nieuwe thermostaten kunnen we dit beter bewaken 
en bijsturen.
Voor de juiste en tijdige temperatuurinstelling hebben we 
Greetje Schipma bereid gevonden om dit uit te voeren voor 
gym en volleybal en Hans Zijlstra voor voetbal en Veur 
Mekoar. Andere gebruikers kunnen voor informatie en 
reservering terecht bij Harm Eerkens via harm.eerkens@
gmail.com of 06-44028748 (telefoontjes s.v.p. na 18.00 uur).
Behalve de vernieuwingen van onze kant vond ook de 
gemeente het tijd voor vernieuwing, zijnde een nieuw 
beheerscontract. Over dit nieuwe contract zijn we nog in 
gesprek met de gemeente omdat het voor ons slechter is dan 
het huidig contract. 
Een van de punten in het nieuwe beheerscontract is 
het verhuurtarief. Omdat onze ruimte de helft is van de 
minimale grootte van een gymzaal is het reguliere tarief die 
de gemeente hanteert voor gymzalen niet van toepassing. 
Dit is dus een van de punten in de discussie met de 
gemeente. Maar het verhuurtarief zal in de loop van volgend 
jaar vrijwel zeker worden verhoogd. 

Harm Eerkens
Stichting Beheer MFC Nieuw Scheemda/’t Waar

VRIJWILLIGERSAVOND 2017
 
De uitnodiging voor de vrijwilligersavond rolde in de bus 
en daar hoefde ik niet lang over na te denken.
Altijd een heel gezellige avond dus snel opgegeven.
Er was een leuke opkomst in de Leeuwenborg en we 
begonnen gezamenlijk gezellig aan de bar waar Jakob ons 
voorzag van een drankje en wat lekkers om te knabbelen.
Toen de groep compleet was zette Astrid de soep klaar 
en konden we ons een soepje opscheppen en een plekje 
zoeken aan de tafels. 

Het was een mooi gemêleerd gezelschap dat maakt zo’n 
avond extra leuk.Terwijl wij smulden van de overheerlijke 
soep werd het buffet gereed gemaakt. Astrid had heerlijk 
voor ons gekookt en het heeft ons ook allemaal heel goed 
gesmaakt. Velen gingen voor een tweede en soms zelfs 
derde ronde.Na het warme buffet stond er nog een dessert 
voor ons klaar waar we ook allemaal weer lekker van 
hebben genoten. 

Daarna uitbuiken met een goed kop koffie of thee. Kortom 
een geslaagde avond, goed gezelschap weer leuk bij gekletst 
onder het genot van een overheerlijk buffet.

Marjolein Posthumus
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KERST SFEER IN HET KERKJE

En de dag voor het Christmas Carol concert werd de kerstboom 
bezorgd. Een week te vroeg maar wat mooi, ja. De culturele 
commissie in touw met ballen, kaarsen en dennengroen. Geert 
kwam te hulp bij het opzetten en optuigen van de boom. 
Prachtig hoe met de ragebol de lampjes letterlijk in de boom 
geslingerd werden. 

Zondag morgen de schalen met kransjes schuimpjes en koeken 
klaar gezet, kaarsen aan en op het laatst nog even de vergeten 
gluhwein opgehaald. En toen verschenen de eerste hoge 
hoeden en lange rokken. De koorleden, 14 dames en 8 heren, 
kwamen in Dickens stijl de kerk binnen en op eens waren we 
in een oude film beland. Ook de commissie leden waren in stijl 
gekleed om de mensen te ontvangen. 

Om 14.00 uur begon het koor met een vier stemmig „silent 
night“ gevolgd door een heel scala van prachtige kerstliederen 
uit verschillende delen van de wereld. Zo reisden we van 
Nederland door naar Engeland, Spanje, Ierland, Rusland en 
weer terug. Het Christmas Carol koor uit Westbroek stond vol 
plezier voor ons te zingen onder de bezielende leiding van 
koor dirigente Ninke Sluiter die ook de zang heel muzikaal 
begeleide op piano. Met haar prachtige blonde krullen die op 
haar rug danste was het romantische Dickens plaatje compleet. 
Wat jammer dat er zo weinig mensen waren. Tien mensen 
uit het dorp. De pr. stond een week te laat in het Streekblad 
en code rood hielp ook niet. Maar toch dorpelingen volgend 
kerst concert mag je niet missen. Want de troost was groot. In 
de pauze werd er heerlijke warme gluhwein gedronken en de 
kelen gesmeerd. Wat hebben ze prachtig gezongen voor ons. 
De eigen compositie van de dirigente raakte in het hart. 

Het Gronings kerst verhaal en de gedichten tussen de zang 
door brachten je echt even in een wereld van vrede. „And so 

this is Christmas“ van John Lennon klonk als een van de laatste 
liederen met de beste wensen, „And a happy new year“ echode 
na toen we naar buiten stapten. „War is over“ dacht ik, het komt 
allemaal goed want tijdens ons kerst concert was de wereld 
rondom ons helemaal wit geworden. De sneeuw kraakte onder 
onze voeten. Mooie kerst voor iedereen. 

Namens de Culturele commissie.

WINDMOLENPARK DELFZIJL  
ZUID UITBREIDING
In vorige Nieuwswaar stond sinds lange tijd geen stukje over 
de windparken. Voor de beide parken bij Meeden en Delfzijl 
is de procedure met gemeenten en provincie achter de rug 
en is nu het proces naar Raad van State in werking. Als 
dorpsbelangen hebben we geen eigen procedure lopen bij de 
Raad van State maar hebben we ons hiervoor aangesloten 
bij de Stichting Oldambt Windmolenvrij.
Het feit dat er nu toch weer nieuws is van het 
windmolenfront komt omdat dorpen en belangengroepen 
in de gemeente Delfzijl nu gezamenlijk actief worden. 
Merkwaardig genoeg kwam het protest tegen de 
windparken in Delfzijl vanuit de dorpsbelangenverenigingen 
tot dusver vooral vanuit Nieuwolda en Nieuw Scheemda/’t 
Waar. Een compleet andere situatie dan bij windpark N33 
waar direct vanuit de diverse dorpen gebundeld en actief 
actie werd ondernomen.

Het opgestarte overleg in Delfzijl tegen deze windparken, 
waar we ook aan deelnemen, is natuurlijk veel en veel te laat. 
Maar beter laat dan nooit.
Het eerste resultaat van deze actie was het plaatsen in 
de Eemslander van een paginagrootte open brief aan de 
gemeenteraad van Delfzijl om met ons in gesprek te gaan. 
De door B&W opgestelde reactie namens de gemeenteraad 
was zeer formeel en een kille reactie op de emoties die in het 
gebied aanwezig zijn. Hierop zullen we van onze kant nog 
reageren naar de gemeenteraad van Delfzijl.
Verder gaat men zich nu beraden over vervolgacties en 
wordt er contact gezocht met de groepen die protesteren 
tegen de windparken in de Drentse Monden en bij Meeden.

Harm Eerkens
Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda en ’t Waar
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Kom bie de club dei wil noadenken over de toukomst van  
t’woar- scheemterhammerk. Het plan van een joar of wat 
leden is nait meer bie de tied. Doarom is de waarkgroep 
bezig om vanoet een dreum, een visioen een visie op papier te 
zetten.
Grote vroag is: Hou hol’n wie onze omgeving leefboar en 
mit houveul plezaaier leev’m wie over tien joar nog op t’woar 
en in scheemterhammerk. Op dit moment is der een club 
van vief man dei hier met bezig is, dus mor eev’m veurstellen.
Tonny van t’woar. Woont in t’hoes van wilm en thea en 
is in het doageleks leev’m ambtenoar bie de gemaainte 
Loppersum en dus goud in stoat om met de juuste woorden 
plannen op papier te zetten. Paul van t’woar , de buurman 
van Koeno en Joke. Hai is de man mit een roeme blik op de 
toukomst. Dei blik komt van het veule zwaarm op t’wad
 
Hero en Bianca oet scheemterhammerk.  Zai baaide regeln, 
dat de plannen omliest worden deur positieve muzikoale 
klanken aangevuld met zang en dans. 
 
En as leste Elzo.  Dizze man is de schoakel tussen bewoners 
en de gemaainte. Hai regelt, dat de plannen de steun (euro’s) 
van de gemaainte kriegen en dat mot hai goud regeln want 
doar wordt hai veur betoald.
 
Mor dizze waarkgroep wil groag, dat der zoveul meugelijk 
mensen goan mitdenken over de toukomst van  t’woar – 
scheemterhammerk.  Vanoet verains, clubs, de jeugd en of je 
nauw oald of jong bin’n, of je nauw Geert of Jan, Maarten, 
Theo, Auke, Antje, Hilda, Hilde, Maria of Bennie haiten, 
geef joe op en dreum, krieg een visioen, zodat dizze club een 
stevige visie op papier krigt.
 
N’joar of wat leden was der ook zo’n club mensen dei de 
zulfde weg insloagen bint met as resultoat, dat der een mooie 
voetbalkantine en M.F.C. staait woar wie as bewoners een 
bult plezaaier aan beleev’m
 
Dus mensen geef joe op bie Tonny via 0651333182 of 
tonnyevers@planet.nl

Telefoneren s’oavends noa zeuven uur of in t’weekend
Reageren via facebouk kin ook
 
Mien visie veur 2018 is: roem alle puinhopen op!!!!!
Mien dreum veur 2028 is: t’Woar en Scheemterhammerk 
enegieneutroal deur middel van meulntjes en/of 
zunnepanelen
 
Op verzuik van de waarkgroep heb ik pebaairt om het stuk in 
toch wel ambteleke toal om te zetten noar het grunnings
 
Geert van de hamrikkerweg.
 

waarkgroep  Omgevingsvisie KOM OOK BIJ DE WERKGROEP  
NIEUWE DORPSVISIE!
Er is in het verleden hard gewerkt aan een Dorpsvisie en 
daar zijn heel wat goede dingen uit voort gekomen waar we 
nu nog de vruchten van plukken.

Nu is het tijd voor het opfrissen van de Visie om weer aan te 
sluiten op hoe we nu in leven staan en die ons weer tien jaar 
verder brengt.

De werkgroep Dorpsvisie is gestart met vier mensen uit het 
dorp en een opbouwwerker van Stichting welzijn.

We zijn nu twee keer bij elkaar geweest en we hebben 
ons zelf de opdracht gegeven om aandachtspunten op te 
schrijven die we belangrijk vinden voor de leefbaarheid in 
onze dorpen. We kijken naar de geschiedenis, hoe het nu is 
en naar de waar we heen gaan.

Wij denken nu aan: over hoe gaan we wonen, werken 
en zorgen voor onze cultuur en welzijn. Er zijn zeker 
onderwerpen die buiten ons gezichtsveld liggen. Daarom 
willen graag alle dorpelingen motiveren om mee te denken 
over wat hun ideeën, dromen en wensen zijn voor onze 
gezamenlijke toekomst hier. Het zou mooi zijn als in de 
diverse commissies en verenigingen ook de Dorpsvisie 
ter sprake zou komen en we suggesties krijgen die we als 
werkgroep kunnen gebruiken.

Voorop staat het proces om met elkaar in gesprek te gaan en 
met de verschillende inbreng een inspirerende en degelijke 
Dorpsvisie te ontwikkelen die gedragen wordt door het hele 
dorp. Want met een goede Dorpsvisie heeft het uitvoeren 
van de plannen meer kans van slagen omdat daar binnen 
het hele dorp draagvlak voor bestaat. De dorpsvisie wordt 
dan ook niet gemaakt door de werkgroep maar door ons 
allemaal. Je kunt ook reageren via de facebook pagina van 
Nieuw Scheemda “t Waar.

We willen de werkgroep graag uitbreiden met actieve en 
enthousiaste leden. Vind je het leuk om mee te werken 
aan de ontwikkeling van de Dorpsvisie voor Nieuw 
Scheemda en ’t Waar of wil je een keer kennismaken met 
de werkgroep? Meld je dan aan: opgeven kan bij Tonny 
Evers. Je kunt haar bereiken op tonnyevers@planet.nl of op 
telefoonnummer 06-51333182 (’s avonds na 19.00 uur en in 
het weekend).

Hartelijke groeten,

namens de Wergroep Dorpsvisie Tonny, Elzo, Paul, Hero 
en Bianca


