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De steigeropbouw rond het kerkje

zal niemand zijn ontgaan. Het is de
dakruiter die de nodige aandacht

behoeft. Het hout is op verschillende

plekken zodanig aangetast dat zelfs

de klok er slecht door functioneert.

Het blijft niet bij de dakruiter, aan de

achterzijde van de dakkapel is het luik
eveneens aangetast, verder is er aan de

gevels wat uitgesleten voegwerk en is er

binnenin de kerk losliggend stucwerk

in de keuken en zit er in het koor een

gat in de vloer. Samen met schilderwerk

aardig wat klusjes dus. Het geheel wordt

overigens afgerond met het herstel van

de klok door Simon Laudy.
- De redactie

VAN DE REDACTIE
Deze keer, zo vlak voor de zomer, is NieuwSwaar wat
dun uitgevallen. We hebben vast allen de vakantie al
in ons hoofd! In dit nummer is er desondanks weer
genoeg te lezen. De opening van de molenroute, de
installatie van Bianca Holst als staddichteres en niet te
vergeten: informatie van de Energiecoöperatie. Ook is
er informatie over de verkoop van het stuk grond van
‘Dreihoeskes’ te lezen. De redactie wenst iedereen een
hele fijne zomer, lekker weer en… een goede oogst!
- De redactie

www.inventieftwaar.nl
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COLOFON >
Kopij aanleveren: voor 15 augustus 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 s tukken 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

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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Spreekuur Sociaal Werk Oldambt
Door gebiedsgericht te werken wil de gemeente
inwoners en organisaties in dorpen en wijken meer
verantwoordelijkheid en invloed bieden op sociale en
fysieke maatregelen in hun directeleefomgeving. Ook
willen we graag samen met Sociaal Werk Oldambt
dichter bij de inwoners komen te staan.
Vanaf november 2017 zijn beide instanties elke
tweede dinsdag van de maand van 15.00 uur tot
17.30 uur aanwezig geweest in het MFC gebouw
aan de Hamrikkerweg 55a in Nieuw Scheemda.
U bent daardoor in de gelegenheid om dichtbij uw
woonadres met ons in gesprek te gaan.

Op 10 juli 2018 is het volgende spreekuur gepland.

DE CONTACTGEGEVENS
ALI DAMMER-JONKER
ali.dammer@gemeente-oldambt.nl (tel. 06-25386014)
ELZO BRUGGERS
e.bruggers@sociaalwerkoldambt.nl (tel. 06-11902879)

IN AUGUSTUS IS ER GEEN SPREEKUUR

Opening kampweek
Komt u ook gezellig met ons de opening van de kampweek vieren?
We zien u graag op maandag 23 juli om 11.00 uur bij het MFC!
Want zeg nu zelf, wat is een circus zonder publiek?
Namens de deelnemende kinderen en de Kinderkamp Commissie.

Wij hebben vakantie van maandag
02 t/m maandag 09 juli

ACTIE - ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE
Hondensnacks Hartje duo mix 200 gram per zakje 5
halen is 4 betalen.
Huismerk krokante brokken voor uw hond 10 kg - € 9,95

Onkruidkiller 1000 ml - € 24,95
In de maanden juli en augustus 10% korting bij
aanschaf van een hondenriem en/of halsband.
Potgrond 40 ltr voor € 3,25 4 zakken voor € 12,00
Tevens verkrijgbaar: Tuinaarde – NPK – Kalk –
Koemestkorrels.
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V.V. Oldambtster Boys
Beste Dorpbewoner,

Het seizoen is inmiddels afgelopen en de overschrijvingsperiode

voor nieuwe spelers is voorbij. We hebben kunnen constateren dat
vier spelers de Boys hebben verlaten. Wesley Hassing JO-17 is

naar Nieuwolda gegaan, Erwin Vieregge 2e is naar Westerwolde
gegaan en Hemmo Kuipers 2e is overgeschreven naar Woltersum

en Robin Hulshof is naar BATO gegaan. Verder zijn er twee oud
spelers weer teruggekomen. Alain en Robert Vroom maken het

nieuwe seizoen weer deel uit van de Boys. Falko Slijm zal volgend
seizoen niet meer spelen en alleen als reservekeeper voor het 1e

inzetbaar zijn op het veld. Buiten het veld is hij tevens barkeeper

die de IVA op zijn naam heeft en dus ook bardiensten mag draaien.
Rest nog even de eindstanden te vermelden. Het 1e elftal is 10e

geworden met 20 punten (6 gewonnen en 2 gelijk en een doelsaldo

van -10) Het 2e is 8e geworden met 19 punten (5 gewonnen en 4
gelijk en doelsaldo van -25)

Wij waren als bestuur blij met de grasmat van het hoofdveld,

echter de gemeente die het veldonderhoud uit heeft besteed is met
de onderhouder van mening dat er groot onderhoud op ons veld
moet plaatsvinden. Het veld wordt dubbel ingezaaid en ligt er

daarom 8 weken uit. Afgesproken was dat op 3 juni dit zou gaan

plaatsvinden. Als club hebben wij besloten onze drie toernooien dit

jaar niet te gaan houden vanwege dit onderhoud. Het is inmiddels
eind juni en het onderhoud heeft nog steeds niet plaatsgevonden.
Bij het schrijven van dit stuk kreeg het bestuur de mededeling

dat dit vanaf 25 juni zou gaan gebeuren. Het hoofdveld mag dus
vanaf deze datum tot 27 augustus niet worden betreden.

Met het vertrek van Wesley is het voor de jeugd ook moeizaam.

Helaas heeft geen enkele club gereageerd op onze oproep om tegen

ons jeugdelftal te spelen op de trainingsavond. We hebben nog steeds
geen elftal maar zullen het volgend seizoen ons hard maken om

wedstrijden (7x7) voor de jeugd te gaan regelen. Als club hebben
we het volgende idee opgevat dat de jeugd en spelers van het 2e

met het eerste elftal kunnen gaan meetrainen om ze klaar te stomen
voor de senioren. Hiervan zullen ze zeker profijt hebben bij de
jeugdwedstrijden.

Met de komst van nieuwe spelers en de jeugdspelers die ook

meedoen met het 2e en in voorkomend geval ook het 1e elftal
zitten we ruim in de bemensing voor deze elftallen. Helaas

valt voor het 2e elftal het op speeldagen toch vaak tegen met de

opkomst. We hopen dat dit volgend seizoen toch wat beter gaat.
Maar doordat we zoveel spelers hebben voor twee elftallen is
er tevens het idee postgevat om een 3e elftal op te richten die

meegaan doen aan de 7x7 competitie. Leest u dit en denkt u,

daar wil ik ook wel deel van uitmaken dan nodig ik u uit om
contact op te nemen met Hans Zijlstra 06-33744484.

Deze wedstrijden zullen op vrijdagavond gespeeld gaan worden.
Speelduur is 2 x 30 min. U ziet in het schema op pagina 6 dat

het 10 wedstrijden per seizoen zijn. Ik hoor graag van u zodat
wij met een 3e elftal deze wedstrijden kunnen spelen.
Namens het bestuur,
Hans Zijlstra
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Dan zal er in het bestuur ook geschoven gaan worden in de functies. Bennie Veentjer moet voor zijn werk
een studie gaan doen die veel tijd in beslag zal gaan nemen. Hierdoor moet hij zijn penningmeesterschap
opgeven. Deze functie zal zal uitgevoerd gaan worden door Hans Zijlstra die tevens penningmeester van
Veur Mekoar is. Bennie zal algemeen bestuurslid blijven en de inkoop blijven doen. Andere taken die Hans
uitvoerde zullen door anderen worden gedaan. De overdracht zal plaatsvinden nadat door de Algemene
ledenvergadering aan de penningmeester decharge is verleend voor het afgelopen seizoen.
Als afsluiting van het seizoen vindt standaard de BBQ van Oldambtster Boys plaats. Deze zal 30 juni
plaatsvinden. Door omstandigheden is er geen live muziek maar dit zal ongetwijfeldopgelost gaan worden
door de vele playlists van de spelers. Bent u donateur, sponsor, steunend lid. Geeft u zich vooral op bij
Kevin Eerkens of in de kantine. Wij zien u graag de 30e juni.

SPONSORBORDEN
Dan vraagt het bestuur uw 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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ENERGIECOÖPERATIE OLDAMBT
Graag informeren wij jullie over onze vorderingen met betrekking
tot de realisatie van een coöperatie voor alle inwoners van de

gemeente Oldambt voor alle soorten activiteiten op het gebied van
energietransitie.

De initiatiefgroep heeft, met de ondersteuners van de gemeente
Oldambt en de Groninger Energiekoepel, de afgelopen periode

een overzicht opgesteld van potentiële locaties in onze gemeente

voor kleinschalige productie van duurzame energie, en die getoetst
op technische en economische haalbaarheid. Verder zijn er

vragenlijsten opgesteld voor een peiling door de dorpsverenigingen
van de belangstelling onder inwoners, en is er een voorlopige

website gemaakt (http://www.ecoldambt.ga). Tenslotte zijn er
mogelijke scenario’s opgesteld voor inwoners die een bijdrage

willen leveren aan de transitie naar duurzame energie en daarvoor
lid willen worden van de op te richten coöperatie.

Wij bereiden momenteel over deze punten een uitgebreide

presentatie voor ten behoeve van een bespreking die wij graag begin
september zouden willen organiseren met (vertegenwoordigers van)
alle dorps- en wijkverenigingen. Daar hebben jullie de gelegenheid

vragen te stellen en commentaar te geven. Als er voldoende steun is
vanuit de dorpen en wijken zouden wij daarna het formele traject
voor realisatie van de coöperatie in gang willen zetten, en kan

ledenwerving starten met een presentatieronde in alle dorpen.
Namens de initiatiefgroep,
Ben Verwey
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Opening van de eerste molenroute
Vrijdag 25 juni is de officiële opening van de molenroute
geweest. Na een toespraak door Wethouder Broekhuizen
en Dijkgraaf Van der Brink is de groep vanuit Waarkunst
op pad gegaan. Ruim 7 km wandelen met een stop in de
kerk, bij de Westerse molen en Fruitboerderij Bosschaart.
Het sapje was op deze warme dag heel welkom. Daarna
het laatste stuk naar Waarkunst voor een afsluitend
hapje en drankje. Bij alle stopplaatsen werd door
vertegenwoordigers iets over de plek zelf verteld en vragen
waren welkom.
In DvhN van zaterdag 16 juni staat het verhaal van
Paul Straatsma over de route, die hij samen met Reint
Huizinga en Bert Steenhuizen van de Molenstichting
Midden Groningen gelopen heeft.
Zondag 17 juni zijn de eerste wandelaars al op pad
geweest en en waren erg erg enthousiast. Deze
wandeling is ook o.l.v. een Wandelcoach te maken.
Meer info hierover www.msmg.nl en in de folder van
de route. Verkrijgbaar bij VVV, de Leeuwenborg en de
bovengenoemde stopplaatsen als deze geopend zijn. De
route hangt ook in de informatieborden in de bushokjes
van Nieuw Scheemda en ‘t Waar.
De komende maanden hopen we dat er veel wandelaars
de route komen lopen om zo te genieten van ons stukje
Groningen.

Wijziging van wintervoedselveld
Dit jaar zijn er nieuwe plekken
ingericht en ingezaaid. Eén
ervan ligt achter de huizen aan
de Hamrikkerweg nr. 70 en 72
en twee aan weerskanten van de
boerderij van Harm Engel Mellema
en één bij het kruispunt begin
Hamrikkerweg bij pompstation.
De andere ons bekende plekken
zijn ondertussen bewerkt en
weer ingezaaid met een regulier
gewas, in dit geval zomergerst. De
reden van de wijziging is de grote
hoeveelheid onkruid dat na een
aantal jaren ontstaat in deze velden.
De zomergerst bloeit en heeft een
mooie heldere groene kleur.
- Greetje Schipma
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De visie van Nieuw-Scheemda & ‘t Waar
Hoe staat het daarmee?

Zoals jullie wellicht weten, wordt er gewerkt aan een visie voor
onze dorpen, een visie om te weten waar we naar toe willen
met z’n allen.
Een dorpsvisie is alleen een visie van Nieuw-Scheemda & ‘t
Waar als er zoveel mogelijk input vanuit de inwoners komt.
Daarom hebben wij een opzet gemaakt met daarin wensen,
ideeën en zorgen verwerkt uit verschillende bijeenkomsten
zoals bijv. jaarvergaderingen, visiegroep bijeenkomsten en de
dorpenronde.
Wij willen in september of oktober samen met zoveel mogelijk
dorpsbewoners een maaltijd nuttigen in de Leeuwenborg.
(We hebben hiervoor geld gekregen van de gemeente.) Tijdens
deze maaltijd zullen we van gedachten wisselen over de opzet
van de dorpsvisie.
De eerste opzet zullen we u in augustus of september bezorgen,
zodat u er alvast naar kan kijken en wellicht geïnspireerd raakt.
Natasja Dijkshoorn
Namens ‘Vereniging Dorpsbelangen
Nieuw-Scheemda & ‘t Waar’

Veur M ekoar
Nieuw Scheemda & ‘t Waar

Eerst volgende data
voor Resto Veur
mekoar is
28 september
Wij wensen iedereen
een fijne zomer toe!
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VERS ONDERWEG,
De woorden zullen dansen tussen de regels
Eigenzinnig groen als gras tussen de tegels
Veur hom, veur hoar en mit mekoar
Zinnen verzetten
Een gerimpelde hand voelen,
Bijten in bonbons
Lege winkelstraat in met vlaggen
Bij jou aankomen
Onverwacht geur van brood
Door de velden natte klei zwompen
Gezellig staan blijven
Een ontmoeting
Alles vers in dichters ogen
De klank van buigzaam mededogen
Strak weer soepel spelen
Zwervend
Naam van nieuwe fiets poetsen
Even nooit meer bang
Naar het volle koren wuiven
Ongerept
dichter in t Oldambt
Bianca Holst
17 mei 2018

POEZIEFESTVAL
30 juni was het poëziefestival in het sfeervolle kerkje van Nieuw Beerta. Stadsdichteres Anke de Klerk presenteerde
daar de door haar samen gestelde bundel afscheidsgedichten van dichters uit ´t Oldambt en omstreken. Tevens was
het een plechtig moment van haar afscheid na twee jaar en de installatie van de nieuwe stadsdichteres Bianca Holst
door wethouder van cultuur Bart Boon. Anke heeft met een bevlogen warm hart de dichters en de dichtkunst in ´t
Oldambt laten klinken. We gaan graag in haar spoor verder. Info: over Poezie en dichters in ´t Oldambt
zie https://www.facebook.com/dichterbieons/
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perceel/pand Hamrikkerweg 88
Beste Dorpelingen,

DAARNA ZIJN ER MEERDERE OPTIES:

Sinds juni 2017 zijn wij, de gemeente
Oldambt, eigenaar geworden van het
perceel/pand Hamrikkerweg 88 in
Nieuw Scheemda.Daarnaast zijn we
in onderhandeling geweest met de
eigenaren over de aankoop van het pand
Hamrikkerweg 90 in Nieuw Scheemda.
Dit heeft er in geresulteerd dat we sinds
kort ook daar eigenaar van zijn.

We zaaien het terrein in, de bestemming “wonen” wordt gewijzigd in
“groen” en dan is het een gemeentelijk stuk groen.

We hebben die panden aangekocht in het
kader van de regeling “slechte woningen”,
met als doel de slechtste woningen uit
de woning voorraad wege te nemen.
Binnenkort zullen deze beide woningen
worden gesloopt.
We zullen een kleine commissie vormen,
die zich over deze dingen zal buigen.
In deze commissie zullen aantal vakambtenaren van de gemeente Oldambt
worden gevraagd.
We verzoeken u uw belangstelling voor
1 augustus bekend te maken, waarbij de
verschillende zaken al zijn aangegeven, via
menno.vandijk@gemeente-oldambt.nl.
Dan kan begin september 2018 een knoop
worden doorgehakt.

We werken het terrein af, de bestemming “wonen” wordt gewijzigd in
“tuin of erf ” en we vragen de buren de grond als tuingrond te willen
kopen.
We werken de grond af, en we bieden de mogelijkheid om de grond te
kopen en er één nieuwe woning op te realiseren.
We willen alle inwoners van Nieuw Scheemda en ’t Waar de
mogelijkheid bieden om belangstelling voor deze kavel bekend
te maken. Die belangstelling moet worden ondersteund door een
aantal zaken:
Wat voor woning laat de potentiele koper achter, en wat zal daar mee
gaan gebeuren.
- Wordt deze woning gesloopt
- Wordt deze woning verkocht om nog weer te worden opgeknapt en
zo ja, wat kunnen we daar van verwachten
- Is die achterblijvende woning het waard om nog weer te worden
opgeknapt
Wat zijn de bouwplannen van de potentiele koper.
- Is het bouwplan modern
- Is het bouwplan aansluitend op de bestaande bouw in de omgeving
- Is het bouwplan een catalogus woning.

Noot redactie: Dorpsbelangen heeft gevraagd of de termijn om aan te geven dat iemand belangstelling heeft,
opgerekt kan worden naar 1 oktober. Het antwoord hierop weet de redactie helaas nog niet op het moment van
verschijnen van NieuwSwaar.
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Kerk en Muziekcaroussel 2018
n het najaar 2018 verzorgt de Stichting Oude Groninger Kerken samen met Het Orkest van de Veenkoloniën een serie
bijzondere (kamermuziek)concerten in zes geselecteerde Oude Groninger Kerken. Door muziek aan deze kerken te
verbinden, vestigen zij de aandacht op het rijke en culturele verleden van de provincie Groningen.
In de zes Oost Groninger kerken brengen (musici uit) Het orkest van de Veenkoloniën een gevarieerd en breed
programma: de Kerk en MuziekCaroussel. Variërend van kleine kamermuziekensembles tot VKSO orkest en VKSO
koor in grote bezetting worden de eeuwenoude stenen tot klinken gebracht!
Het Veen Koloniaal Symfonie Orkest is in 2010 opgericht door de huidige dirigent en artistiek directeur Lubertus
Leutscher om het eigen werkgebied -de Veenkoloniën- alsook de omliggende regio’s in Noord-Nederland te bedienen.
Begonnen als orkest dat voornamelijk uit getalenteerde amateurs bestond, heeft het VKSO zich in bijna tien jaar tijd
ontwikkeld tot een semi-professioneel orkest met een uitgebreid symfonisch repertoire. Professionele musici vormen de
kern van het orkest. Getalenteerde amateurs en aanstormend talent worden op basis van audities toegelaten en binnen
het orkest gecoached tot volwaardige orkestmusici. Naast het symfonisch repertoire brengt het VKSO bijzondere
producties rondom de streekcultuur en een kamermuziekprogramma dat in het gehele Noorden gretig wordt afgenomen.
De Stichting Oude Groninger Kerken en Het orkest van de Veenkoloniën dragen met het programma Kerk en
MuziekCaroussel vol overtuiging bij aan de trots op onze culturele regio!

14 oktober in Nieuw Scheemda

