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VAN DE REDACTIE
In dit meinummer vindt u weer allerlei 
wetenswaardigheden over onze twee dorpen. Het 
nieuws, nog vrij heet van de pers, is dat de berg puin 
waarover Hero Wouters verderop in deze krant schrijft 
wordt opgeruimd door de gemeente. De ‘dreihoeskes’ is 
opgekocht door de gemeente en zal worden gesloopt. 
Hier zal één bouwkavel voor terugkomen. Dus als u 
belangstelling heeft… laat het weten aan de gemeente! 
Verder zijn er twee mooie gedichten van Bianca 
Holst te lezen. Vergeet vooral niet het lenteconcert, 
georganiseerd door onze culturele commissie te 
bezoeken! Op de 4 mei-herdenking zal Liz Uil, een 
kleindochter van Hendrik Niewold op deze avond haar 
verhaal doen bij het monument. - De redactie

condoleanceregister
Naar aanleiding van het overlijden van onze 
burgemeester Pieter Smit is gevraagd of er een 
mogelijkheid was voor het inrichten van een plek om 
het condoleanceregister te tekenen.

De kerk was toch wel de beste en meest rustige plaats . 
Een aantal van onze inwoners heeft ervoor gezorgd om 
dit mogelijk te maken door er tijdens de openingsuren 
aanwezig te zijn. Ambtenaren van de gemeente hebben 
de plek sfeervol ingericht.

Diverse inwoners van onze dorpen en daarbuiten 
hebben het register getekend. 

- Greetje Schipma

www.inventieftwaar.nl
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Kopij aanleveren: voor 15 juni 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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SLOOP VAN van het gebouw Eltheto

Geraniums en perkplanten 1 voor  
€ 1,75 - 4 voor € 6,00.

Gedroogde koemest per zak € 4,45
Droge kippenmest per zak € 5,95
Wormencompost per zak € 3,75

Potgrond 40 ltr voor € 3,25 - 4 voor € 12,00
Tuinaarde 40 ltr voor € 2,25 - 4 voor € 8,00

Ook voor hengelsportartikelen en maden kunt u bij ons terecht.

Hierbij een paar foto’s van een historisch ogenblik: de 
sloop op 29 maart 2017 van het gebouw Eltheto: in 1911 
gebouwd als kapel van de hervormde evangelisatie, in 1947 
de werkplaats geworden van garagehouder Jan Nieland, 
daarna de werkplaats van Jan Blokzijl (die evenals Nieland 
woonde op Hamrikkerweg 82).

De laatste jaren was de kapel afgezakt tot de status van 
rattenkwekerij (hij diende als opslag voor dierenvoer!) en, 
heel erg Hollands, wietkwekerij. Of was dit geen afzakken 
maar een laatste poging om de Hogere Sferen te bereiken?
Wat na de ingreep van de Gemeente Oldambt rest is een 
stapel hout en puin achter gezellige stalen hekken. Dus 
mochten er nog mensen zijn die puin nodig hebben om 
hun terrein te verharden: het ligt voor u klaar!

- Hero Wouters
info@herowouters.nl

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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Beste Dorpbewoner,
De vorige nieuwswaar heeft u de bijdrage van Oldambtster Boys moeten missen. De winterstop is voorbij en de 
wedstrijden worden nu weer op het veld gespeeld. Als bestuur vinden wij het natuurlijk jammer dat er niet gespeeld kon 
worden maar er ligt daardoor nu wel een goeie mat. 

Ook is er een treurige mededeling te doen over het jeugdelftal. Wij hebben door vertrek van een paar spelers moeten 
besluiten om het jeugdelftal uit de competitie te halen. Het team blijft wel doorgaan en wij zijn nu bezig een 
nederlagentoernooi te organiseren zodat de jeugd donderdagavond wedstrijden gaat spelen. 

De Algemene Ledervergadering vond dat de keuken aangepakt moest gaan worden waar inmiddels forse stappen zijn 
gezet. Het dorpshuis/kantine heeft als het klaar is een prima keuken.

Namens het bestuur,
Hans Zijlstra

V.V. Oldambtster Boys

Dan de standen van de twee 
selecties. Datum 15-4-2018



pagina 5 januari 2018

SPONSORBORDEN

Het tweede speelde vanochtend 15-4 in hun 
nieuwe tenues de wedstrijd tegen Meeden. 

De uitslag werd 4-4. Het eerste moest die middag 
uit naar Meeden en verloren de wedstrijd met 5-2. 
Donderdagavond a.s. om 18.45 speelt het tweede 
thuis tegen DWZ. 

En zondag a.s speelt het tweede elftal thuis tegen 
wedde 4. De wedstrijden van de aankomende 14 
dagen en standen kunt u ook terugvinden op www.
oldambtsterboys.nl. Komt u langs de lijn?

Dan vraagt het bestuur u aandacht voor het volgende. 
Het aantal sponsorborden rondom het voetbalveld is 
afgenomen. Wij zijn op zoek naar sponsoren die een 
bord willen plaatsen langs de lijn. De kosten voor 
een sponsor zijn €75 per jaar plus eenmalig de kosten 
voor het bord. Standaard is het sponsorcontract voor 3 
seizoenen waarna het verleng kan worden. Indien u een 
sponsor weet en deze aanbrengt ontvangt u bij de eerste 
betaling van de jaarpremie €25,- als dank. Wij hopen het 
veld rondom met borden te kunnen hangen. 
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Moi burger-vader, -vriend en meester

In ‘t Oldambt woei een warme wind
Overal kon je hem tegen komen

Hij blies het stof van de mensen en de bomen
Maakte schoon schip met de oprechtheid van een kind

In ‘t Oldambt woei een stoere wind
Waar je in kon schuilen

Hij stormde voor ons als we moesten huilen
Hij ging door het vuur voor ons, hij waagt en wint

In ‘t Oldambt floot een joviale wind
Omarmde ons om samen thuis te komen

flierde opgewekt en inspireerde onze dromen
Wat grijs was en duister fleurde op in tint

In ‘t Oldambt zoemde een onzichtbare wind
kwam meesterlijk zacht en behoedzaam binnen 
bemoedigde om aan het “grote” werk te beginnen

Zo krulde zwierig zich een stevig aaneengesloten lint

In ‘t Oldamdt brieste soms een vaderlijke wind
In alle hoeken moest men wijken voor zijn kracht

Hij toonde dan zijn ziel en zaligheid juist en onverwacht
Wakker wakende over “d’Oldamsters” ja, door hem zo 

bemint

In ‘t Oldambt waait nu een stille wind
Waar geen woorden meer toereikend zijn

Voor het gemis, de ontsteltenis en pijn
Wuiven wij droef een laatste groet naar onze grootse 

Burgervrind.

In ‘t Oldambt rust de wind een tijdje 
Geen zuchtje hoor je nog, hij houd zijn adem in
We zoeken met zijn allen naar een nieuw begin

Die wind, die warmte weet je nog .......

Pieter, voor altijd in jou spoor blijf je toch.
In ‘t Oldambt heerst een briesje over ‘t eeuwig veld
het nestelt warmpjes en vertrouwd in ons midden.

Zacht vormt zich de glimlach die jou verhaal verteld.

Dank voor alles dierbare burgemeester Pieter Smit.
Rust zacht lieve Pieter.

Bianca Holst
17 April 2018

Gedicht JONGE POEZEN GESPOT

Soms zie je zomaar een groep kittens ergens in je buurt zwerven. 
Dat overkomt je zo maar, je weet niet van wie ze zijn. Zielig, want ze 
zitten bij jou in de tuin en ja… dan geef je ze toch eten. Uiteindelijk 
tijdens de zeer koude winter dagen komen er nog een paar bij, 
Geven ze het aan elkaar door, daar is voedsel? Gelukkig zijn deze 
jonge poezen, geboren in de herfst van 2017, allemaal gevangen. Het 
zijn blazende, krabbende en nogal felle katjes, die naar het asiel in 
Winschoten zijn gebracht. Maar toch… het zijn dotjes om te zien en 
wat blijkt? Ook nog te socialiseren! Dat betekent dat voor deze katjes 
een thuis wordt gevonden. Alles beter dan zwerven in het land en 
bedelen om eten.

Mocht er ergens een groepje jonge katten gespot worden en je 
weet echt niet waar ze thuis horen, neem dan contact op met de 
dierenambulance en overleg wat er aan gedaan kan worden. Want 
voor je het weet worden het  heel veel zwervende katten.
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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. 

 
 

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. 

OP VRIJDAG 18 MEI 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 13 mei!!

OMMETJE 

Westerse molen te Nieuw Scheemda
Samen met de wandelpadencommissie Nieuw Scheemda/`t Waar werd ommetje Westerse molen 
uitgestippeld. Dinsdag 21 februari werd de eerste route gelopen met 12 personen. Voor diegene die wil 
aanmelden zal de molen tegelijk met vier andere plaatsen open zijn.
Deze wandelingen kunnen onder leiding van wandelcoach/gids worden gehouden. www.msmog.nl 
Tijdens een familiebijeenkomst en bezochten 20 mensen de molen.
Een wandeling in augustus bracht 9 personen mee.

Vrijdag 25 mei zal om 13.30 de opening worden verricht door burgemeester Smit en Dijkgraaf Ten Brink 
van waterschap Hunze en Aas.
Zij zullen de wandeling maken en een bezoek brengen aan de vier open locaties op deze route.
Galerie Waarkunst Hoofdweg 1 `t Waar 
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Opening van de molenroute
Eind mei zal de molenroute, die vorig jaar is 
gerealiseerd officieel worden geopend. Ter promotie 
komt de folder, waarin de route beschreven is, op 
diverse  plaatsen in de provincie te liggen, ook in 
onze dorpen op plaatsen waar veel mensen (toeristen) 
komen. De wandeling kan zowel zelfstandig als onder 
leiding van een wandelcoach worden gelopen. Met een 
wandelcoach wordt in overleg de molen, Waarkunst, de 
kerk en fruitboerderij Bosschaart aangedaan.

Vroeger dacht ik dat de knoop in de vlag er was om te voorkomen dat de punt de grond zou raken. Maar het is een 
gebruik, want bij halfstok hoort de vlag niet te wapperen. - Greetje Schipma



Zaterdag 12 mei is de jaarlijkse open orgeldag. De 
kerk in Nieuw Scheemda staat ook altijd op de lijst van 
deelnemers. Het orgel (1698), een zogenaamde Positief, 
is het enige overgebleven instrument van de 35 kleine 
orgels, die Arp Schnitger heeft gebouwd. Het is altijd 
een verrassing wie er komen spelen en waar de organisten 
vandaan komen. Iedereen kan zo binnen lopen om te 
luisteren.

Leden van de beheercommissie zorgen voor de bezetting 
zodat de kerk open is van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Aan het einde van de dag is er een afsluitend concert in de 
Petruskerk in Leens.

Zoals vermeld in vorige Nieuwswaar is het nu afwachten 
op afloop procedures bij de Raad van State voor wat betreft 
Windpark N33 en Delfzijl Zuid Uitbreiding.
Voor wat betreft Delfzijl Zuid zijn echter niet alle benodigde 
vergunningen in één keer geregeld, er moeten nog bepaalde 
aanvragen worden gedaan

Betrokken advocaat stuitte toevallig op een aanvraag in kader 
wet Natuurbescherming voor windpark Delfzijl Zuid. Ook van 
onze kant hadden we deze aanvraag gemist en waren we eigenlijk 
te laat voor een bezwaar hiertegen. Na enig speurwerk kwamen 
we erachter dat betreffende aanvraag op 30 december was 
gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, echter alleen in 
editie Noord. Niet in onze editie! Verder was deze aanvraag ook 
niet gepubliceerd op de website van de provincie en ook niet op 
de site van de Rijksoverheid.
En dit terwijl alle voorgaande aanvragen, zoals gebruikelijk, ook 
in onze editie zijn geplaatst en ook op de websites van provincie 
en Rijk.

Nadat de provincie hierop was gewezen, besloot men om 
deze procedure opnieuw te starten. Betreffende afdeling bij de 
provincie wist niet dat editie Noord niet in het Oldambt werd 
bezorgd!!

Dus een belangrijke aanvraag voor windpark publiceren tijdens 
de jaarwisseling en niet op de websites en niet in onze editie van 
Dagblad van het Noorden. Slordig, foutje of ?

Harm Eerkens
Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda en ’t Waar

pagina 9 maart 2018

Open orgeldag in de kerk

Windmolenparken



Hier een gedicht voor de Nieuwswaar over de Heemtuin in Muntendam. Het sluit aan op het vorige gedicht “Kleine 
beestjes”. Beide gedichten heb ik geschreven toen ik daar een “Buitenmuziek” concertje heb gegeven.

En als het zomert ga naar de Heemtuin in Muntendam en zwerf er tussen de bloemen en de grassen. Verbaas je hoe 
inventief en leuk het er is. Fijn terras. 
 Zeven zeeën.

Het hof om thuis te komen
Terug te keren uit het vreemde verre
Alsof de wind gaan liggen is
en het zaad zich niet in de lucht laat tillen

Hier in deze kleine enclave van onveranderlijkheid
Behalve dan de afwisseling van de seizoenen
Richtte Theo Thijssen zijn museum op
Zijn ode aan de ongekunstelde natuur

Het idee dat er zoiets is als een oer landschap
Dat alleen hier kan gedijen in dit zwart van deze grond
In dit lieve licht, het heldere Noorder goud
Met deze adem, de ziel van mijn lucht

Ik heem hier temidden van het groen dat floreert
Langs de paden en de oevers, lisdodde hoe oud
Weegbree hoe zwaar, vergeet mij niet, vergeet mij niet
Kwaken kikkers waterpoelen open

Een tuin waar mensen handen uit verdwijnen 
of juist de orde van het eeuwige hersteld
Hier geen integratie, uitheems gedoe, 
wars van het exotische, geen reuring uit den vreemde

In dit paradijs van Muntendam geen cactussen noch dadelbomen
Geen Oleander, parkiet-papegaaien, tijgers of dolfijnen
Maar meer het zachte zoemen van mugjes en bijen
Getwitter en gekwinkeleer van lijsters en gesnuffel van konijnen

En dat is dan daarom:
als we de hele wereld hebben doorkruisd
Zeven zeeën hebben bevaren, 
alle kleuren van de regenboog
In onze ogen weerspiegeld zien

Dat we “hemen” in de rust van het pastel 
het felle van het hete onder de zon
hier verkoeling vind in grijs groen, grijs blauw, grijs geel en bruin
Beige bruin leven we stro-blond en blauwogig

Nog even dit, ik zit hier weer en het lijkt al goed
De seizoenen slijten niet ze sneeuwen, ze stormen,
Ze herfstbladeren mei regens, ze zonnen diamanten dauw
Ik vergeet dat er een ergens anders is, 

ik thuis, ik tuin , ik heem.
Hier.

Bianca Holst | 0598 446341 | 06 45250478
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25 MEI AS IS RESTO VEUR MEKOAR WEER 
OPEN VOOR U

Vier keer per jaar opent resto veur mekoar in het Multi 
Functioneel Centrum (MFC) zijn deuren. Je kunt op deze 
avonden genieten van een driegangendiner eten voor € 5,- 
(kinderen 3 tot 16 jaar € 2,50). Een groep dorpsbewoners 
bereidt deze maaltijden elke keer met veel liefde en kunde. 
Er is altijd keuze uit twee verschillende hoofdgerechten. 
Vegetarisch is geen probleem (even aangeven bij 
aanmelding).
Je eet met z’n allen aan één tafel, waardoor het een leuke 
manier is om mededorpsbewoners te leren kennen. Dus je 
kunt je ook prima alleen aanmelden.
Inloop is vanaf 17:30 uur en om 18.00 uur serveren wij 
het voorgerecht uit.

De andere data’s voor Resto Veur mekoar in 2018 zijn:
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 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

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

SPEELTUINTJE AAN DE KERKWIJK

Na overleg met Dorpsbelangen is duidelijk geworden dat 
het belangrijk is voor het dorp om het speeltuintje aan de 
Kerkwijk in stand te houden. 
Hiervoor heeft de gemeente een plannetje gemaakt 
dat bestaat uit het plaatsen van een nieuwe glijbaan, 
een duikelrek en schommel en het verwijderen van de 
rubber tegels. In de plaats van de rubber tegels wordt gras 
ingezaaid. Het gras onder de schommel en de glijbaan 
wordt verstevigd met een zogenaamde doorgroeimat, dit 
zorgt ervoor dat er geen kuil in de grond zal slijten. De 
wip is nog niet versleten dus die kan blijven staan, we 
bekijken nog of de stijfheid van de veer aangepast kan 
worden.
De gemeente zal de omwonenden op de hoogte houden 
over de werkzaamheden. 

Erika van Drimmelen
Beleidsmedewerker gemeente Oldambt
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Op zondagmiddag 29 april om 14.00 uur verzorgt het 
Van Zijl Consort een lyrisch Lente concert in de kerk van 
Nieuw Scheemda. 
Er klinken onder andere werken van Johann Sebastian 
Bach  met als hoogtepunt het prachtige largo uit de trio-
sonate uit het “Musikaliches Opfer” en composities van 
zijn jongste 
zoon Johann Christian Bach. 
En ook een moderne en 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,Titia van Goudoever, cello, Marjolein de 
Goede, viool en Robert Jan van der Feen, fluit.
Het is een bijzonder muzikaal gezelschap. Dus hoe mooi 

Zoals velen wel weten is de BuurtBieb te vinden aan de Kerkwijk. Waar eerst een plastic krat stond, staat nu een 
mooie metalen box die (gelukkig!) waterdicht is. Dankzij Dorpsbelangen konden we deze aanschaffen, zodat de 
boeken niet meer verregenen!

In de box zijn verschillende boeken en tijdschriften te vinden. Ook CD’s en DVD’s hebben een plekje in de box.We 
proberen de inhoud af en toe wat te wisselen. Ook merken we dat er regelmatig door bezoekers weer andere boeken 
aan toegevoegd worden. Prima! Want zo verandert het aanbod steeds.
We vinden het leuk dat er toch regelmatig gebruik van wordt gemaakt. Met het slechte weer wat minder, maar 
hopelijk gaan we nu toch naar de lente toe en nodigt het weer misschien uit tot een wandelingetje langs de BuurtBieb. 
Kom gerust een kijken of er wat bij zit. Deze keer niets gevonden? Misschien dan de volgende keer!

is een het om op 
zondagmiddag 
even met 
hun spel 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. 
Het concert 
wordt gratis aangeboden. U kunt een vrijwillige blijk van 
waardering in de pot doen voor de musici.

Van harte welkom en tot ziens namens Antje, Ankie, 
Bianca, Dirkje en Hilde de Culturele commissie 
Nieuw Scheemda en `t Waar. Opgeven bij Dirkje 
Haan<dirkjehaan@hotmail.com> Antje van der Linde 
<antjevdlinde@hotmail.com>
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