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VAN DE REDACTIE
In deze krant is uitgebreid aandacht voor de 
vergadering op 16 maart van Dorpsbelangen. U bent 
allen van harte welkom, ook als u nog geen lid bent. 

De agenda ziet u verderop. Daarnaast is de culturele 
commissie heel goed bezig. Zij organiseert allerlei leuke 
activiteiten, zo ook weer een nieuwe Kiek, meld u aan! 

Een schildermiddag, concerten en tussendoor ook nog 
lekker eten bij Veur Mekoar… Genoeg te doen in onze 
dorpen!

De redactie

Kiek met smaak
Kiek met smaak was vorig jaar een succes. Ook dit jaar 
willen we weer een kiek met smaak organiseren. Maar 
dan met meer mensen uit het dorp. Wilt u meedoen?
Dat kan als deelnemer, als organisator, als meehelper, 
alles is mogelijk.

Heb u een recept waarvan mensen zeggen: “alleen jij 
kan het zo lekker maken.” Doe mee en laat het ons 
proeven. Maakt u mooie dingen, laat het ons zien en er 
van genieten.

Heb u een verzameling die U ons graag wil laten zien. 
Doe mee en vertel er enthousiast over.

Zo ziet U ziet : Kiek met smaak is breed.

Het wordt georganiseerd op 7 oktober bij de 
Leeuwenborg. Bij mooi weer en slecht weer is het een 
prima plek.

Geef  u op zodat we een mooie dag kunnen organiseren. 
De muzikale omlijsting word gedaan door Kyra Dekker. 
Opgave kan bij de leden van de culturele commissie. 

Of via de mail: ankie.grooten@ziggo.nl
dirkjehaan@hotmail.com

Kiek met smaak in de Leeuwenborg 2017

www.inventieftwaar.nl
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Kopij aanleveren: voor 15 mei 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 >

 

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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GRONINGEN DE OASE VAN NEDERLAND

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.

Aanbieding: Hondensnacks 5 zakjes halen = 4 betalen

Ik denk aan onze nieuwe Dorpsvisie.
We wonen hier met iets meer dan 300 mensen in twee aan 
elkaar grenzende dorpen. Net genoeg mensen om als groep 
langdurig te overleven en een eigen cultuur te ontwikkelen 
die in de geschiedenis terug te vinden is.
Tom Blokdijk de dramaturg van de toneelschool vertelde 
dat je met minstens drie honderd mensen moest zijn om 
herinnert te worden. Volgens de welzijnswerker in ons 
clubje gaat het over het proces en de stip aan de horizon. 
Volgens een andere dorpsgenote moeten er zoveel mogelijk 
mensen bij betrokken worden en mee praten. 

“Het is niet onze visie het is de visie van ons allemaal”. De 
timmerman in het gezelschap houd van kort en
krachtig. En iets dat we gemeen hebben is het gevoel voor 
“kleinschaligheid”. Geen grootsigheid dus. Tenminste “niet 
van boven af neer geplempte zonnepanelen
velden in het natuurgebied langs het Hondshalstermeer”, 
bijvoorbeeld. “We kunnen ook een geluidswal van 
zonnepanelen maken langs de A7” Een suggestie van de 
geluids-kunstenaar in het gezelschap “om de stilte weer te 
herstellen in het dorp”. Dan komen er meer suggestie en 
vragen op tafel. We kunnen ook een dorps -groente en fruit 
tuin maken die we samen onderhouden om uit te kunnen 
eten. Wat doen we aan de krimp. 

Hoe verweren we ons tegen de gaswinning en bouwen we 
de beschadigde gebouwen weer op? Hoe ziet de landbouw 
er over vijftien jaar uit? Waar leven we van? Wat komt er 
op de plek van het gesloopte oude kerkje waar nu een berg 
puin ligt die de eigenaar niet weg gaat halen. 

Voorlopig is het een geweldig wilde katten paradijs. Levens 
vragen van belang juist hier op ‘t wiede veld. Wie mee 

wil denken aan de vorm van ons eigen dorp is van 
harte welkom in de Dorpsvisie werkgroep, want zo 
gaan die dingen. En terwijl ik zit te schrijven zie 
ik hoe het groepje van vijf reeën zich weer op het 
(gesubsidieerde) wilde vogelvoedsel veldje voor onze 
boerderij verzamelen om straks de brede sloot over 
te steken. En dan zie ik Groningen als de Oase van 
Nederland voor me. Wordt vervolgd.

Bianca Holst.

Om in uw agenda te noteren!!

16 & 17 maart Eerst  
volgende filmavond

Eind april Bezorging 
kampkrantjes

2 mei Verkoopactie

23 t/m 27 juli Kampweek 2018
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Kleine beestjes

Kleine beestjes kriebelen en krioelen
Vallen me lastig tussen mijn tenen

Nestelen onder zware stenen
Vliegen tussen de bloemen en de koeien

Kleine beestjes tarten de dood
Ze bijten er in vast en maken van kadavers mest 

Zoemen met stuifmeel en keren met nectar naar hun 
honingnest Kleine beestjes maken de wereld groot

En als ik dan aan kleine beestjes denk
Stel mij voor dat ik er zelf een ben

Dan kies ik uit duizenden niet de mier
Die werkt te hart ook al is het aan zijn Hoop

Een rups die zijde spint, een kever of een spin zijn 
niet werkelijk beestjes waar ik me in herken Meer 
de Libelle die met glanzend ijle vleugels zacht stille 

gedachtes in het water schrijft

Maar als ik kiezen mag O ja zonder twijfel 
Ontwaak ik in de zinderende zomerhitte Speel ik, 
verscholen tussen korenriet in het krekel-orkest en 

violeer er mijn liefdeslied.

Bianca Holst

Gedicht MOOIE SFEERVOLLE 
MUZIEK IN ONS KERKJE.

Op zondagmiddag 29 april verzorgt het Van Zijl Consort een 
afwisselend concert in de kerk van Nieuw Scheemda. 
Er klinken onder andere werken van Johann Sebastian Bach ( met als 
hoogtepunt het prachtige largo uit de triosonate uit het Musikaliches 
Opfer) en van zijn jongste zoon Johann Christian Bach. 

Maar ook een moderne, heel spannende compositie van 
de Nederlandse componist Ton Bruynel, die zich op zijn 
avondwandelingen in Frankrijk liet inspireren door de kreten  
van een uil. 

Na de pauze staat onder meer de beroemde fluitsolo Syrinx van 
Claude Debussy op het programma. Syrinx was een nymf die 
achterna gezeten werd door de halfgod Pan; ze raakte in pan-iek, bad 
tot de goden en haar gebed werd verhoord: Syrinx werd veranderd in 
riet en Pan uitte zijn diepe verdriet op de panfluit die hij van het riet 
maakte.

Het Van Zijl Consort bestaat uit Rigobert van Zijl, klavecimbel, 
Eveline Peper, cello, Tanneke Schoppen, viool en Robert Jan van der 
Feen, fluit.

Het is een heel musicaal gezelschap en hoe mooi is een het om op 
zondagmiddag even weg te dwalen meegenomen door componisten 
van hemelse muziek. We hopen dat het kerkje vol zit met liefhebbers 
en mensen die eens iets nieuws willen proberen. 

Van harte welkom en tot ziens Antje, Ankie, Bianca, Dirkje en Hilde

16 maart:  
ledenvergadering 
Dorpsbelangen in 
de kantine van de 
Oldambtster boys
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Op vrijdag 16 maart organiseren wij weer 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 10 maart!! 

 
Betalen mag op de avond/ochtend zelf. 

 
Tot vrijdag 16 maart! 

 
De Kinderkampcommissie. 
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OP VRIJDAG 16 MAART organiseren wij weer 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 10 maart!!
Betalen mag op de avond/ochtend zelf. Tot vrijdag 16 maart! 

De Kinderkampcommissie.

UITNODIGING VOOR DE LEDENVERGADERING VAN DORPSBELANGEN 
Vrijdag 16 maart 2018 om 20.00 uur in de voetbalkantine Oldambtsterboys

1. Mededelingen
2. Verslag Ledenvergadering van 17 maart 2017
3. Jaarverslag Dorpsbelangen
4. Financieel verslag
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Rondvraag

PLM. 21.00 UUR    VOORUITBLIK 2018
• Opstellen nieuwe dorpsvisie
• Energie Coöperatie Oldambt
• Burgerparticipatie (speeltuin, opknappen begraafplaats)

Na de pauze gaan we dieper in op de speerpunten voor 
2018 en horen we graag wat de inwoners nog meer 
belangrijk vinden.

We sluiten de avond af met een hapje en drankje.

Nog geen lid van Dorpsbelangen? Aanmelden kan 
ook op de avond zelf. Er zijn geen kosten aan het 
lidmaatschap verbonden. U bent van harte welkom!!
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BERICHTEN VAN DE CULTURELE COMMISSIE
Nu de lente al weer in de lucht hangt met een goud 
zonnetje en prille vogels die kwetteren willen we, met 
een mooi programma in het verschiet voor 2018,  nog 
even een kort overzicht van de Culturele activiteiten 
van afgelopen jaar met jullie delen.

In het voorjaar kwam `Westerstorm` in het kerkje 
zingen. We hebben meegedaan aan de open kerkdag 
met een hobby-dag. De kerk is goed bezocht en de 
bezoekers waren onder de indruk van het mooie 
keramiek, de schilderijen, glas in lood, de kaartjes, 
houtsnijwerk en andere creatieve uitingen van onze 
dorpsgenoten. En de heerlijke Nieuw Scheemder 
Honing was ook smullen. De Vrouwen van Nu 
haakten vlijtig aan de grote vredesdeken en vele 
bezoeksters haakten aan door een uurtje mee te 
haken. Heel gezellig. Na de vakantie kwam tijdens 
de monumentendag het Wiltzanghkoor met mooie 
klanken. 

Kiek met smaak gered uit de modder door de 
gastvrijheid in de Leeuwenborg was heel gemoedelijk 
met heerlijk eten en drinken en Spaanse muziek. 
De schilderworkshop van Peter en Maaike was druk 
bezocht en de cursisten hebben een inspirerende dag 
gehad met een eigen kunstwerk als resultaat van een 
fijne schilderdag. Er is prachtig gezongen en muzikaal 
geïmproviseerd o.l.v Bianca in het kerkje door de 
deelnemers van de Zing Zang workshop.  En we 

hadden een zeer sfeervolle afsluiting met het Christmas 
Carols Koor. Wij hebben met veel plezier dit programma 
voor jullie georganiseerd. En met heel veel steun van de 
dorpen gerealiseerd. Daar zijn we heel blij mee en we willen 
iedereen bedanken die ons geholpen heeft, meegedaan 
heeft aan workshops en activiteiten en bezoeker is geweest 
bij de concerten. Wij kijken terug op een  gevarieerd jaar. 
Sommige concerten en workshops waren goed bezocht en 
andere waren minder. Tien bezoekers bij het kerstconcert 
was echt heel jammer. Ook de Zing Zang had meer 
deelnemers kunnen hebben. Het is altijd fijn als er veel 
mensen betrokken zijn en de cultuur bloeit in de dorpen. 

Heb je suggesties voor ons, dan breng ze in en/of schuif aan 
bij de Culturele Commissie om nieuwe ideeën te realiseren. 
Er komt een flyer met de komende activiteiten. Hang hem 
ergens in het zicht dan hoef je niets te missen. 

Tot ziens. Hartelijke groeten,

Ankie, Antje, Bianca, Dirkje, Hilde.

Fijne schildermiddag
Op 21 oktober 2017 organiseerde de Culturele 
Commissie een schilderworkshop bij Waarkunst.
Er hadden zich 13 cursisten aangemeld, zowel met 
als zonder ervaring. Onder de bezielende begeleiding 
van Peter en Maaike werden de mooiste dingen op het 
doek geprojecteerd. Iedereen mocht een landschapsfoto 
uitzoeken en daar zijn visie van schilderen. 

Prachtig, maar eng als je dat nog nooit gedaan hebt. Een 
groot wit doek voor je neus en dat moet een kunstwerk 
worden (hoop je).  Eerst een inleiding over het gebruik 
van de materialen en hoe je een horizon aanzet op je doek. 
Prachtig. De toon is gezet.  Hier en daar wat extra kleur, 
een huisje en wat boompjes, en, warempel, het wordt een 
schilderij. Iedereen trots.  Alle schilderijen, op een rij in 

de galerie, werden van opbouwende kritiek voorzien door 
Peter en Maaike. 
Blij en volkomen gelukkig togen we huiswaarts, waar het 
schilderij een mooi plaatsje aan de wand heeft gevonden.
De kosten bedroegen slechts €7,50 incl koffie/thee.



We hebben er niet lang over hoeven vergaderen want al 
snel werd duidelijk, ook voor de zomer van 2018 gaan 
wij weer een kampweek organiseren. Een thema voor de 
nieuwe kampweek was snel gevonden maar deze blijft tot 
eind april, als de kampkrantjes worden bezorgt, nog even 
een verassing. In de tussentijd wordt nog wel weer een 
filmavond georganiseerd, daarover elders in de krant meer. 
En zowel voor de filmavond als voor de kampweek geld 
nog steeds; ieder kind uit Nieuw Scheemda en ’t Waar dat 
in groep 3 t/m 8 van de basisschool of in het eerste jaar 
van het voortgezet onderwijs zit kan deelnemen en mag 
één vriendje of vriendinnetje meenemen. In mei zullen 
wij weer onze jaarlijkse verkoopactie organiseren, ook 
daarover elders in de krant meer.

Neem uw pen en agenda er maar vast bij want nu komt 
misschien wel het belangrijkste van dit bericht; wanneer 
is de kampweek dan dit jaar nu eigenlijk? De kampweek 
wordt in 2018 georganiseerd in de eerste week van de 
zomervakantie. Dat is dit jaar van maandag 23 juli tot en 
met vrijdag 27 juli. Schrijft u vooral de opening alvast in 
uw agenda? Deze is om 11.00 uur op de maandag. Want 
hoe meer mensen komen kijken, hoe leuker het wordt!! 
En nu u toch uw agenda bij de hand heeft, noteert u dan 
ook alvast de datum van de verkoopactie??

Heeft u trouwens onze Facebookpagina al gevonden? 
Niet? Deze kunt u vinden door op Facebook te zoeken 
naar “kinderkamp Nieuw Scheemda/’t Waar”. Hier kunt u 
foto’s vinden van de laatste paar edities van de kampweek. 
En als u dan toch op onze pagina bent, wilt u deze dan 
ook direct “liken”? Dan bent u eerder op de hoogte van 
alle nieuwe dingen rond de kampweek. Tevens gaat vanaf 
dit jaar de Facebookpagina een beetje meer “leven”. Zowel 
voor, tijdens als na de kampweek zullen wij berichten 
plaatsen op de pagina. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een oproep voor hulp bij het opbouwen en afbreken van 
de tenten of het plaatsten van een leuk moment tijdens 
de kampweek zelf waar wij u graag van willen laten 
meegenieten. Kortom, de plek waar u straks alle ins-en 
outs kunt vinden over de kinderkampweek. U kunt via 
deze pagina ook contact met ons opnemen. Wij zullen 
dan zo snel mogelijk reageren.

De Kinderkamp Commissie.
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VERKOOPACTIE

€ 5.- € 5.-

Voor de kinderkampweek 2018

2 bakjes aardbeien 3 metworsten

Op woensdag  2 mei gaan wij vanaf 18.00 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 2 mei!
De Kinderkampcommissie Nieuw Scheemda en ’t Waar.



In de afgelopen weken hebben de kinderen gewerkt aan 
het ontwerp voor onze social sofa welke geplaatst gaat 
worden voor onze kerk in Nieuw Scheemda. We willen 
nog niet te veel verklappen, maar het wordt prachtig!

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

Vereniging dorpsbelangen Nieuw Scheemda & ‘t Waar
Natasja Dijkshoorn

De Vrouwen van Nu afdeling Nieuw Scheemda/‘t Waar is onderdeel van de landelijke organisatie met als motto:  
 
HART VOOR DE LEEFOMGEVING IN PLATTELANDS- EN STEDELIJK GEBIED.

Van september t/m april organiseren we bijeenkomsten die afwisselend in Waarkunst of in de Leeuwenborg worden 
gehouden. De ideeën hiervoor worden grotendeels door de leden aangeleverd. Dit varieert van een lezing, iets samen 
organiseren of ergens op bezoek gaan.

Kennismaken met deze groep vrouwen is altijd mogelijk op deze avond. Voor de kosten hoef je het niet te laten.
Nieuwsgierig? Kom dan eens kijken.   
 
Wel graag even aanmelden bij Ria Luchtenborg 0598 446218 of via iemand die al lid is. 
DINSDAG 20 MAART is onze eerstvolgende avond Angelique Ludemann komt dan vertellen over het wel en 
wee in het UMCG. 

WOENSDAG 18 APRIL komt de heer Doevedans een lezing houden over zijn sledetocht in Noorwegen 
Beide avonden: Aanvang 20.00 uur in Waarkunst.        
KOSTEN: € 5,- VOOR DE CONSUMPTIES

pagina 9 maart 2018

Social sofa IN NIEUW Scheemda 

NIEUWS VAN DE VROUWEN VAN NU 



4 keer per jaar opent resto veur mekoar in het Multi 
Functioneel Centrum (MFC) zijn deuren. Je kunt op 
deze avonden gezamenlijk een 3 gangen dineer eten 
voor 5 euro (kinderen 3 tot 16 jaar 2,50). Een groep 
dorpsbewoners bereid deze maaltijden elke keer met 
veel liefde en kunde. Er is altijd keuze uit 2 verschillende 
hoofdgerechten. Vegetarisch is ook mogelijk (even 
aangeven bij aanmelding).
Je eet met z’n allen aan 1 tafel, waardoor het een leuke 
manier is om mededorpsbewoners te leren kennen. Dus 
ook 1 persoons aanmeldingen!
Inloop is vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur serveren wij 
het voorgerecht uit.

De data’s voor Resto Veur mekoar in 2018 zijn;
13 april, 28 september & 21 december 2018

Reserveren doe je minimaal de zondag ervoor via de 
website www.nieuw-scheemda.nl (rechtsboven is een 
linkje te vinden), mail of een telefoontje.

Ook voor tijdelijke hulp staan we dit jaar weer voor jullie 
klaar, bel of mail gerust om iets te vragen.

Veur mekoar Nieuw Scheemda & ‘t Waar,
Hans Zijlstra & Natasja Dijkshoorn
Ook namens alle andere vrijwilligers

Ook in 2017 is door onze vrijwilligers weer oud 
papier opgehaald.

Een ruime 3 ton minder dan in 2016, al was dit ook 
een topjaar.

Er is dit jaar in totaal opgehaald:

Het bedrag dat we hier voor krijgen is

Dit bedrag wordt 50/50 gedeeld door de 
voetbalvereniging en Dorpsbelangen.

Wij hopen dat de vrijwilligers ook dit jaar weer vele 
kilo’s op zullen halen. 

LET OP!  De ophaaldagen zijn veranderd, niet 
meer elke laatste zaterdag van de maand, maar nu 
om de 5 week.
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Internet: www.nieuw-scheemda.nl/veurmekoar
E-mail: veurmekoar@nieuw-scheemda.nl   of    
veurmekoar@t-waar.nl
Tel: 0636368003
Adres MFC
Hamrikkerweg 55a, Nieuw-Scheemda

Oud papier 2017

35370 kg

€1927,00
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Afgelopen jaarwisseling is in samenspraak met 
Oldambtster Boys, MFC en Vereniging Dorpsbelangen 
afgesproken om de locatie van het carbidschieten te 
veranderen. Na jaren aan het Zijldieppad werden de 
activiteiten op het veld achter MFC gepland. Dat had 
behalve de stroomvoorziening als bijkomend voordeel 
een keuken en toilet bij de hand. Er waren duidelijke 
voorwaarden gesteld en alles werd keurig opgeleverd. 
Verder alleen maar positieve geluiden, meer belangstelling 
en het was super gezellig volgens het organiserend comité. 
Het verantwoordelijkheidsgevoel was groot, kleine 
incidenten werden zelf opgelost.

Het vreugdevuur aan de Pastorieweg was als van ouds 
groots opgezet. Door de harde wind werd het vuur goed 
aangewakkerd. De groep heeft op 2 januari ook weer 
de vuurwerkresten opgehaald. Ondanks dat er geen 
vuilniszakken waren verspreid heeft iedereen toch gehoor 
gegeven aan de oproep “Veeg je eigenstraatje schoon”. 
Complimenten niet alleen aan de Jeugd, maar aan 
iedereen die er voor gezorgd heeft dat onze dorpen er na 
afloop weer netjes uit zagen.

Oude en nieuwviering 2017/2018

Een eenzaam bankje is de stille getuigen van 
een mooie jaarwisseling.

Foto Greetje Schipma
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In April zal er weer een herhaling van de AED cursus plaatsvinden in 
Nieuw Scheemda. Mensen die in het reanimatienetwerk Nieuw Scheemda/ 
‘t Waar zitten hebben hierover een mail ontvangen. Heb je deze mail niet 
ontvangen, stuur dan een mailtje naar natasja791@hotmail.com
Mocht jij je ook willen inzetten voor dit netwerk, bel of mail voor meer 
informatie naar natasja791@hotmail.com of 0626308936 of kijk op  
www.hartslagnu.nl  
 
De cursus zal weer gegeven worden door  Marion Nieland.

Als je al een BHV of AED certificaat hebt en je wilt je inzetten voor dit 
netwerk, dan kun je je ook direct aanmelden als burgerhulpverlener op  
www.hartslagnu.nl  

Natasja Dijkshoorn

Namens vereniging dorpsbelangen Nieuw Scheemda & ‘t Waar

Reanimatie netwerk Nieuw Scheemda/ ‘t Waar 

Inloopmiddag bij Gymgroep op maandag 16 april

Woensdagavond volleybal 
in het MFC is al jaren een 
sportief succes.

Onder leiding van Anneke worden er allerlei mogelijkheden geboden om te bewegen. Voor iedereen die wil weten wat 
het gymmen op maandag inhoudt: kom kijken en doe mee.

Neem sportschoenen mee en makkelijk zittende kleding. Maandag 16 april om 13.30 uur. Inloop vanaf 13.15 uur

foto Greetje Schipma


