
jaargang 10 - uitgave 55 april 2020

VOORWOORD
Alles wat gewoon door kan gaan, moet gewoon 
doorgaan dachten we van de redactie. Vandaar dat 
er deze week gewoon een krant bij u in de bus ligt. 
Natuurlijk gaat het in deze krant soms ook over het 
coronavirus, maar verder hebben we gelukkig ook veel 
gewoon nieuws. Patrick Seitner heeft in de vorige krant 
aangegeven te willen stoppen met de vormgeving na 
tien hele jaren. Een andere Patrick in het dorp (what’s 
in a name!) heeft aangegeven met Imke, zijn vrouw, 
deze klus wel op zich te willen nemen. Hartstikke fijn! 
Hopelijk kan binnenkort de vormgeving dan worden 
overgedragen. De redactie hoopt met iedereen mee dat 
het virus onze dorpen niet aandoet. Mocht dat wel het 
geval zijn: snel weer beter worden! Veur mekoar geeft 
in deze krant graag iets te willen doen voor mensen 
die niet naar buiten durven/kunnen/mogen… Maak er 
alstublieft gebruik van. Laten we met z’n allen goed op 
elkaar passen!

-De redactie

Met Pasen was Waarkunst een drive-in galerie. 
Vanuit de auto of op de fiets kon  je langs de beelden en 
schilderijen rijden zonder uit- of af te stappen.

Stapvoets reed je langs kunstwerk van onder andere Marc 
van Vliet, Peter Meijer en Volken de Vlas. Op de oprijlaan, 
binnenplaats en lang de buitenmuur stond kunst opgesteld. 
Wanneer je het terrein weer verliet, mocht je gewoon 
nog een keer een rondje rijden om alles nog een keer te 
bekijken. 

Natuurkok Sofie van Verse Aarde was van de partij; van haar 
ontving je kleine proeverijtjes met kruiden uit de natuur.

Drive-in 
galerie

Waarkunst

WAARKUNST DRIVE-IN!
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Kopij aanleveren: voor 15 maart 2020 
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 

U kunt bij de gemeente terecht met een melding over 
achterstallig onderhoud, defecten, gevaarlijke situaties in 
uw buurt of straat. Na een zogenoemde MOR melding zal de 
gemeente hierop actie ondernemen. Een MOR indienen doet u 
hier: www.gemeente-oldambt.nl/wonen-en-leven/ruimte

Via onderstaande mailadressen kunt u terecht bij 
Dorpsbelangen Nieuw Scheemda - ‘ t Waar.
secretaris@t-waar.nl of secretaris@nieuw-scheemda.nl

Wilt u een openbare oproep plaatsen? Stuurt u een bericht naar:   
dorpskrant@t-waar.nl of dorpskrant@nieuw-scheemda.nl

Dit boek over de historie van 
onze dorpen is nog steeds 
verkrijgbaar bij Dierenwinkel 
Roelie Roossien.

Viswedstrijd : 13 juni

Bingo : 4 september

Tiroler Party : 31 oktober E-mail: veurmekoar@nieuw-scheemda.nl   
of veurmekoar@t-waar.nl | Tel: 0636368003

De meest actuele zaken en nieuws uit en over de dorpen vindt 
u op: https://www.facebook.com/NieuwSwaar/

Meer informatie en achtergrond over onze dorpen vindt u op 
de website: www.nieuw-scheemda.nl | www.twaar.nl

COLOFON

INFORMATIE
MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

Dorpsbelangen 

Zoekertjes

ACTIVITEITENKALENDER 

Tussen ‘t Zieldaip en ‘t Grootmoar

Veur Mekoar 

FACEBOOK 

Website 

>
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Bericht van Groengroep Nieuw Scheemda, ’t Waar

Catmix kattenvoer 10 kg voor € 16,95.

Dologran korrelkalk – 25 kg voor € 8,95.

Koemestkorrels – 25 kg voor € 16,95.

Potgrond  40 ltr  – 1 zak  € 3,25 \ 4 voor € 12,00

De openingstijden voor de winkel zijn:
Woensdag    _  09.00 - 18.00 uur
Donderdag   –   09.00 - 18.00 uur
Vrijdag          –  09.00 - 18.00 uur
De trimsalon is open op afspraak.
0598-446308

Zoals velen van jullie al gemerkt hebben is SBB begonnen met 

de aanplant van nieuwe struiken en bomen in het bos achter de 

Kerkwijk! Eerder dan gepland worden de lege plekken in rap tempo 

weer opgevuld met een zeer divers aanbod. Een kleine greep uit 

het beplantingsplan: Winterlinde, Haagbeuk, Zoete kers, Esdoorn, 

Kardinaalsmuts, Gelderse Roos, Rode Kamperfoelie, in totaal 18 

soorten. Het zijn dus veel bloeiende struiken en bomen met bloesem.

Wat we wel misten waren de wensen die wij hebben doorgegeven 

bij Staatsbosbeheer; notenbomen en fruitbomen. Daar hebben we ze 

op opmerkzaam gemaakt en dit wordt meegenomen, zo mogelijk nog 

voor dit bos en in ieder geval voor de andere aan te planten percelen.

Mocht iemand het beplantingsplan willen inzien, een e-mail naar 

hildegonda57@hotmail.com en het wordt gestuurd.

We hopen dat de andere percelen net zo snel weer herplant zullen 

worden!! - Benno, Paul, Niek en Hilde

Ook afgelopen jaar is er door vrijwilligers oud papier ingezameld. In 2019 is er ruim 31 ton oud 
papier opgehaald, enkele tonnen  minder dan in 2018. We weten niet precies wat hier de oorzaak 
van is. Misschien werd er minder papier verbruikt of de boekenkasten zijn niet opgeruimd. Mede 
door een garantieprijs van de gemeente Oldambt( de oud papierprijs is zeer laag) kunnen de 
voetbalclub en Dorpsbelangen ieder ruim € 600,00 op hun rekening bijgestort krijgen.

Door de inzet van de vrijwilligers was dit 
niet mogelijk geweest, dus dame en heren, 
bedankt!

Gelukkig zijn er voldoende vrijwilligers, 
maar reserves zijn altijd welkom! Als u zich 
geroepen voelt om ook hier aan mee te 
werken geef u op. De tijd die u kwijt bent 
op een zaterdagochtend is maximaal 2,5 
uur. Aanmelden kan bij Hendrik Eerkens, 
h.eerkens@outlook.com

Ten slotte om het voor de ophalers 
even gemakkelijker te maken: plaats de 
containers met de handvatten naar de weg.

Oud papieropbrengst 2019
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Speelmoment 

Nieuw Scheemda/’t Waar 
Graag willen wij alle kinderen van 0 t/m 12 jaar uitnodigen 
om mee te doen met de volgende activiteiten. 

• Zondag 17 mei   Met elkaar naar de Heemtuin
     info volgt. 

• Zondag 16 augustus Uitstapje    
     info volgt. 
                                                                                                                   

Het speelmoment is er om kinderen en ouders met 
elkaar in contact te brengen. 

De activiteiten worden gehouden, (of het vertrekpunt 
is) bij het Multi Functioneel Centrum. Hamrikkerweg 
55a te Nieuw Scheemda. 

Voor verdere informatie kunt u mailen/bellen naar: Rebanna Jager 
rebannajager@hotmail.com/06-21507631, Patricia Eerkens 
eerkens.p@live.nl/06-19490118 of Wilma Pit 
christiaanpit@hotmail.com / 06-15547199 

Something inside so strong
I know that I can make it
Tho’ you’re doing me wrong, so wrong
You thought that my pride was gone
Oh no, something inside so strong
Oh oh oh oh oh something inside so strong

Het zonnetje scheen. In de ochtend van 5 maart jl. 
Toen ik over het hoogholtje links van ons huis reed. 
Het maakte me blij. Blij verrast om een dergelijk gevoel 
van (eh ... tsja ... wat was het eigenlijk? Oh ja: ik weet 
het al) een zekere vrijheid in mijzelf waar te nemen. 
Het zonnetje scheen verder en hielp mij met loslaten. 
In gedachten. Over de Pastorieweg. In mijn geliefde 
Ommelanden. Naar het Ommelander. Dat mij blij 
verraste met een tweetal injecties in mijn beide schouders 
vanwege behoorlijk geïrriteerde en ontstoken pezen. 
Best pijnlijk. Maar. Ach. Er zijn ergere dingen. Enne … t 
komt aal goud.

Zo werd ik na de middag gehaald door Geertje en Astrid. Twee powervrouwen van onze club Vrouwen van Nu. De Vrouwen van Nu, 
afdeling Nieuw Scheemda/’t Waar. Op weg naar de Ommelanden achter Stad. De drie musketiers. Naar Zuidhorn. Hotel Balk was 
het doel. Daar waar de internationale vrouwendag werd gevierd. Samen met de Vrouwen van Nu, afdeling Groningen. De naam van 
het hotel is goed gekozen. Mooie lage en hoge in een glanzend donkerolijfgroen verfje gestoken balken sierden de zaal. Een fijne zaal. 
Met een achttal verticale balken gehuld in roestbruine gordijnen. Tien zilveren blinkende kroonluchters, hetgeen ongetwijfeld een hoop 
poetswerk moet opleveren, waarvan de lampjes voor precies de juiste sfeer zorgden. Tevens ontwaarde ik vijftig tinten grijs. Om me 
heen. Misschien wel meer. De gemiddelde leeftijd van het publiek lag ver boven de 60. Denk ik. Maar het was gezellig. Zonder meer. 
Het blije gevoel van die bewuste ochtend handhaafde zich.

Het programma was - hoe kan het ook anders - vrouwvriendelijk en vrouwgericht. Het Corona-virus was toen nog ver weg. China 
en omstreken. De ernst van het virus was ons toen nog niet bekend. Gelukkig. Twee wereldvrouwen namen het woord. Mientje den 
Boer wist ons een hoop te vertellen over sterke vrouwen en sterke verhalen. Suze Groeneweg. De eerste vrouw in de Tweede Kamer. 
Het Groenewegstraatje. Landbouw. Vrouwenrechten. Emancipatie. Feminisme. Moestuintje. Duurzaam voedsel. Zelfvoorzienend. En 
overige sterke verhalen. Daarna was de beurt aan Marion Tjin-Tham-Sjin. De zakenvrouw van de wereld 2018. Een mooie prijs voor “n 
Damster” (lees: inwoonster van Appingedam). Een mooi mens, dochter van een Chinese vader en Nederlandse moeder, die het bedrijf 
Splendid China oprichtte. Overigens is ze net zo blij met de prijs ‘DamSTER’. Gronings. Puur. En nuchter. Ik houd er zo van! Ze weet 
veel over China en de Chinese cultuur te vertellen. Voorts stelt zij dat wij allemaal powervrouwen zijn. Wereldvrouwen. Werelds. Unieke 
vrouwen. Vrouwen die stuk voor stuk een podium verdienen.

Het feest werd afgesloten met het koor “The Songbirds” die ons verblijdde met een aantal oude en nieuwe wereldhits. Waarbij de 
nadruk wederom werd gelegd op enkele thema’s die betrekking hebben op de vrouw. De hit van Labi Siffre raakte mij het meest. 
Vrijheid was het onderwerp. En dat veroorzaakte bij mij precies hetzelfde gevoel dat ik in de ochtend van 5 maart jl. voelde. Toen het 
zonnetje scheen ...

Wauw: ik ben een 
powervrouw!
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Corona-meroakels

Wat n boudel! 
Slechts één regel van drie woorden. Het zegt zo weinig. Maar 
tegelijkertijd zegt het ook zo veel. Het is een typisch Groningse 
uitdrukking. Een uitdrukking die de Groninger bezigt wanneer hij of 
zij zich met een situatie geen raad weet. Dit is zo’n situatie. Dus. Wat 
n boudel!

Het Corona-virus houdt heel Nederland (en ver daarbuiten) in 
een wurgende wurggriep c.q. onhoudbare houdgreep. Wederom 
ontvangen we een overload aan informatie. Diverse tv-programma’s, 
radio-uitzendingen, media-sensatie, e-mails en kranten- of magazine-
artikelen (medisch, viro’logisch’, (micro)biologisch, juridisch, politiek 
en onzinnig getint) overladen ons met informatie. Over het Corona-
virus. Gevraagd. En ongevraagd. En deze overload brengt – naar 
mijn bescheiden mening – met zich Corona-meroakels, resulterend 
in pandemische paniek en complete chaos. Zoveel verschillende 
Nederlanders. Zoveel verschillende meningen. De gemiddelde 
Nederlander is de weg kwijt. En dat is ook alleszins te begrijpen. Vind 
ik.
 
Soms gebeuren er dingen. Dingen die je liever niet ziet gebeuren. 
Maar ze gebeuren wel. En dan heb je ermee te dealen. Niets meer en 
niets minder. ‘Kaalmte kin joe redden’, zou mijn opa Moos gezegd 
hebben. Als hij nog geleefd had. Dat weet ik zeker. En ik ben het 
met hem eens. Wij, Groningers, laten ons niet zo gauw gek maken. 
Ik besef dat ik hiermee een zekere nationalistische (of beter nog: 
provincialistische) gedachte opwerp. Het is echter niet mijn bedoeling 
om op welke manier dan ook te stigmatiseren. Integendeel. Het is 
slechts een constatering. Mijn constatering. Ten aanzien van het 
gedrag van de gemiddelde Groninger. Wat daar overigens ook van zij. 

Menig persoon in de medische, virologische, biologische, juridische 
en politieke wereld draagt een titel. Een titel die door het volgen van 
vele specialistische opleidingen werd verstrekt. Wel verdiend. Laat daar 
asjeblieft geen enkele twijfel over bestaan. Wij, Groningers, dragen 
echter ook een titel. Welke dan wel Christientje? Nou. Eh. Dat laat 
zich raden. Denk ik. Wij, Groningers, mogen allemaal de titel ‘GBV’ 
achter onze naam schrijven. Bij dezen! En waar staat GBV dan wel 
voor Christientje? Nou. Eh. Dat is ook niet zo moeilijk te achterhalen. 
Voel ik. Gezond Boeren Verstand. En dat is hetgeen je in de huidige 
roerige tijden (waarin men elkaar bijna de hersenen inslaat voor 
het laatste pak WC-papier in de winkel – kom nou toch!) wel kunt 
gebruiken. En wij, Groningers, hebben het van nature. Gelukkig.

Ruim honderd jaar geleden kende de wereld een soortgelijke 
pandemie: de Spaansche Griep. Saillant detail is dat ook deze griep 
(dankzij de beschikbare gegevens van Ome Google en ondanks 
hetgeen de naam van deze griep zou doen vermoeden) is ontstaan 
in China. Alstoen beschikten we niet over de hierboven genoemde 
media-kanalen. Het Polygoonjournaal was nog niet eens uitgevonden. 
Men moest het doen met radio en kranten. En het Ei van Columbus 

was in 1918 al uitgevonden. Het rampenplan (aan de hand 
waarvan onze huidige ‘Rutte-Richtlijnen’ werden opgesteld) 
was bekend. Middels een pamflet (vanuit Brugge) werd Europa 
gewaarschuwd:

Een dergelijke situatie zorgt ervoor dat het woordje ‘samen’ in 
de samenleving weer betekenis krijgt. Echt betekenis. Ach. Elk 
nadeel heb z’n voordeel. Ik denk dat alle dingen die gebeuren met 
een zekere reden gebeuren. Zaak is om het hoofd koel te houden. 
Kalm te blijven. En elkaar te helpen. Samen. Met elkaar. Voor 
elkaar. Door elkaar. Mochten de dorpelingen (inwoners van Nieuw 
Scheemda en ’t Waar) mijn hulp – op welke menselijk maar 
mogelijke manier (mooie alliteratie – doch dat terzijde) kunnen 
gebruiken: bel of mail me dan. En denk vooral in mogelijkheden. 
En denk niet in onmogelijkheden. Het advies:

Begin met het nodige
Doe daarna het mogelijke
En dan ineens doe je zomaar het onmogelijke
(Franciscus van Assisi)

t Komt aal goud!

Veel liefs van Christina

CHRISTIENTJES BLOG



 

Indoor Speelparadijs, Partyboerderij, Midgetgolf, Terras, 

 Camping en Chaletpark ”De Leeuwenborg”      
 

 
 
 
 
 
 

Voor al uw feesten en partijen. 

www.deleeuwenborg.nl 
Pastorieweg 14, 9943 TG  Nieuw Scheemda, 0598-446464 
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UITNODIGING | MAART 2020
Beste buurtgenoten en mede dorpelingen van Nieuw-
Scheemda en ‘t Waar.
Het is een vreemde tijd die we met z’n allen beleven, een 
tijd die niet altijd even gemakkelijk is.
De dagelijkse routine vervalt min of meer en we zullen 
meer thuis zitten dan voorheen. Gelukkig leven we hier 
‘op’ de ruimte en kan een frisse neus halen altijd nog.

Na het lezen van een stukje in de krant over het nieuw-
ste boek van Kees van Kooten, met 575 haiku’s kreeg 
ook ik zin om zo’n haiku uit te proberen. Ik doe dat nu
Bijna twee weken dagelijks en  maak er een tekeningetje 
bij en ik moet zeggen, het is echt leuk om te doen!

Wat is een haiku en hoe maak je het?
Een haiku is een drieregelig gedichtje/ versje, zonder dat 
het hoeft te rijmen.
De eerste regel bestaat uit vijf lettergrepen, de tweede uit zeven en de derde weer uit vijf. 
Zo simpel.
Als je er een tekeningetje bij maakt,leuk! Doe dat dan in een kadertje van ongeveer 10 bij 10 cm.

Het lijkt me leuk als er mensen zijn die dit ook willen doen. Dat hoeft niet elke dag te zijn, 1x per week kan na-
tuurlijk ook en ik dacht hiermee door te gaan tot 1 juni. Je haiku’s, liefst met een tekeningetje (alles is goed) kun 
je bij mij door de bus doen of mailen.
Aan het eind van de periode bundel ik ze en probeer er, als hier animo voor is een kleine oplage van te maken. 
Voor de financiering hiervan ga ik dan in overleg met Dorpsbelangen.

Blijf gezond en stuur ze in die haiku’s!   

Vriendelijke groet, Maike van der Kooij Hoofdweg 17, ‘t waar | Maikevanderkooij@home.nl
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Kerken zijn bijzondere gebouwen. Het zijn plekken waar mensen samenkomen om te bidden, te rouwen, het leven te vieren, om in 
contact te komen met het hogere of om gewoon tot rust te komen. En dat vaak al eeuwenlang. Daarnaast zijn de gebouwen vaak ook 
nog eens architectonische hoogstandjes. En dat geldt ook voor de kerken in Oost-Groningen, er zijn hier parels van kerken gebouwd!
Om mensen kennis te laten maken met de bijzonderheid en de schoonheid van de religieuze gebouwen, wordt het Kerkenpad Oost-
Groningen georganiseerd. Tijdens het kerkenpad openen bijna dertig deelnemers hun deuren voor het publiek. Zo kunnen mensen de 
gebouwen niet alleen van buiten, maar ook van binnen kunnen leren kennen! De deelnemende kerken zijn gebouwd in verschillende 
tijdperken, de oudste in de 13e en de jongste in de 21e eeuw. Zij verschillen daardoor sterk van elkaar wat betreft architectuur en zij 
hebben ook allemaal hun eigen bezienswaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan bijzondere orgels, schitterende glas-in-lood ramen, oude 
doopvonten en prachtige fresco’s!

In alle gebouwen zijn 6 juni vrijwilligers aanwezig die bezoekers graag vertellen over de geschiedenis van hun kerk en de 
bijzonderheden die er te zien zijn. Bovendien organiseren sommige kerken extra activiteiten, zoals een tentoonstelling, bespeling van het 
orgel en een boekenmarkt. Plan een route of gebruik een van de fietsroutes op onze website www.kerkenpadoostgroningen.nl en kom 
langs! De wereld mag in de loop van de jaren sterk veranderd zijn, de sfeer binnen de kerkmuren is eigenlijk onveranderd gebleven!

Kerkenpad Oost-Groningen | 6 juni 10.00 uur 

Bij een hartstilstand is de overlevingskans het grootst als je direct 112 
belt en binnen 6 minuten begint met reanimeren en ook een AED inzet.  
De rol van zogenoemde burgerhulpverleners is hierbij van groot belang.
Deze burgerhulpverleners kunnen reanimeren en hebben zich 
aangemeld bij het oproepsysteem van HartslagNu. Het landelijk 
oproepsysteem voor reanimatie van HartslagNu is gekoppeld aan 112 en 
hierbij worden mensen, in de buurt van een slachtoffer, opgeroepen om 
te komen reanimeren. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuten 
sneller bij het slachtoffer dan de ambulance. Daardoor kan de reanimatie 
sneller worden gestart en kan er sneller een schok met een AED worden 
toegediend. En dat geeft een betere kans op overleving.

Mede door de inzet van deze burgerhulpverleners in combinatie met groei AED’s is overleving bij een hartstilstand behoorlijk 
verhoogd. In de jaren 90 was de overleving bij hartstilstand buiten een ziekenhuis nog 9% en dit percentage ligt nu op 25%.
De Vereniging Dorpsbelangen heeft daarom jaren geleden het initiatief genomen om ook in Nieuw Scheemda/’t Waar te komen tot 
(meer) burgerhulpverleners. 

Ook is destijds de AED vanuit binnenkant MFC verplaatst naar buitenkant van de voetbalkantine.
In dit kader wordt er weer een herhalingscursus reanimatie georganiseerd, dit jaar op donderdagavond 28 mei. In verband met 
maatregelingen vanwege het corona-virus kan het zijn dat deze cursus wordt verschoven naar een latere datum.
Mocht iemand willen deelnemen aan de herhalingscursus of een reanimatie/AED-cursus willen volgen, dan s.v.p. contact met mij 
opnemen via harm.eerkens@gmail.com of 06-44028748.
Voor inwoners van Nieuw Scheemda en ’t Waar zijn hier geen kosten aan verbonden.

Harm Eerkens
Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda en ’t Waar  

Cursus reanimatie (AED)
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Voor meer informatie: natasjadijkshoorn.nl/stiltedag

Beste inwoners,

De Coronacrisis treft het hele land en kan ook in ons dorp toeslaan. Binnen het dorp zijn er vele vrijwilligers die 
mensen kunnen en willen helpen als er een incidenteel probleem is. Maar in deze voor sommige onzekere tijd kan het 
gebeuren dat u als gezin wordt getroffen door Covid-19. Weet dan dat u altijd contact kunt opnemen met Veur Mekoar 
zodat wij u kunnen helpen met bijv. de boodschappen en andere zaken die u moet doen maar niet kunt omdat u thuis 
moet blijven. Schroom niet om dan te bellen 06 - 36 36 8003.
Hans Zijlstra - Voorzitter

Dorpshuis/Kantine/Jeugdsoos
Deze ruimten zijn afgesloten voor samenkomsten. Dit geldt in ieder geval tot 1 juni 2020.

MFC
Tot 1 juni kunnen er in het MFC geen activiteiten plaatsvinden.
Zoals de stand van zaken nu is, zullen volleybal, gymmen en dynamic tennis pas volgend seizoen weer beginnen.

Uitleen tenten/statafels/etc.
Zolang de beperkingen gelden die door de coronacrisis zijn opgelegd, worden deze goederen niet ter beschikking gesteld.

Ledenvergadering Dorpsbelangen
De ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen zal worden uitgesteld naar september, datum wordt nog bepaald. 
Het jaarverslag 2019 zal in april naar de leden worden verstuurd.
Als u nog geen lid bent, kunt u zich aanmelden bij onze secretaris; Gerrit van der Kam, e-mail secretaris@nieuw-scheem-
da.nl, telefoon (0598) - 446558 of 06 13347188
Aan het lidmaatschap zijn geen kosten en verplichtingen verbonden.

Dodenherdenking
Ook deze zal niet kunnen plaatsvinden. Wel zal er een krans en bloemen worden gelegd en zal er volgens de regels gevlagd 
worden.

Bevrijdingsfeest
Ook deze activiteit is afgelast.

Kampweek en filmavonden 2020
Vanwege de huidige coronasituatie is het op dit moment nog onduidelijk of de kampweek dit jaar door zal gaan. In mei 
gaan we kijken hoe de situatie er dan voor staat en hopelijk kunnen we dan ook een keuze maken. 
Ook zullen er voorlopig geen filmavonden worden georganiseerd.
De kinderkampcommissie.

Speelmoment
Na het moeten afzeggen van het geplande speelmoment in maart zal ook het geplande speelmoment in mei helaas niet 
doorgaan. Zodra de omstandigheden het weer toelaten zullen we kijken of we hier een nieuwe datum voor kunnen vin-
den. Groetjes Wilma, Rebanna en Patricia.

Berenjacht
Misschien een leuk idee om een teddybeer voor het raam te zetten, zodat de kinderen in het dorp op berenjacht kunnen. 
Komen ze er toch nog even uit en kunnen ze iets leuks doen. Ook is het een extra motivatie om lekker even naar buiten te 
gaan.
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‘Veur mekoar’
In Nieuw Scheemda & ’t Waar hebben wij een hulplijn voor 
mensen uit onze dorpen die tijdelijk ergens hulp bij kunnen 
gebruiken. Op dit moment staat onze hulplijn vooral open 
voor mocht je ivm met de coronacrisis tijdelijk de deur niet 
uit mogen. Heb je boodschappen of medicijnen nodig of 
vind je het fijn als we even bellen om te kletsen? Bel of mail 
ons! Er zijn verschillende vrijwilligers die u graag helpen. Het 
telefoonnummer van de hulplijn is: 06 36 36 8003 E-mail: 
veurmekoar@t-waar.nl of veurmekoar@nieuw-scheemda.nl

In principe is 18 september & 18 december 2020  ‘resto Veur 
Mekoar’ weer geopend! 

‘Veur mekoar’ wens iedereen veel gezondheid en 
saamhorigheid toe.

Hans Zijlstra & Natasja Dijkshoorn
Namens, Veur mekoar

Het Pronkjewailpad gaat op donderdag 2 april 2020 weer open.
Daarmee is het één van de weinige 
evenementen die de komende tijd 
doorgaan. Wandelen is namelijk iets 
dat wél kan in deze coronatijden. 
Indien mensen geen klachten 
hebben, kunnen ze volgens het 
RIVM prima naar buiten om een 
stuk te wandelen. Doe dit wel alleen 
of met z’n tweeën op 1.5 meter 
afstand van elkaar. 

Onze Kerk in Nieuw Scheemda is 
een fysieke stempelpost voor het 
Pronkjewailpad Zuid. Dit jaar is 
de kerk elke dag open van 9.30 
uur tot 18.00 uur. Wandelaars 
kunnen binnen de stempel op hun 
kaart zetten en tegelijk de kerk 
bezichtigen.
De kerk is geopend voor iedereen, 
die er binnen wil kijken en daar 
even rustig wil verblijven.

Zodra er weer activiteiten in en 
rond de kerk worden georganiseerd 
laten we het weten.

De plaatselijke Kerkcommissie
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Bericht van de Vrouwen van Nu
Nu het Coronavirus door de wereld waart en ieder 
zijn best doet het zo ver mogelijk bij zijn kwetsbare 
dierbaren en zichzelf vandaan te houden en daardoor 
heel veel activiteiten niet doorgaan, toch nog een 
berichtje van het bestuur.
Wij zijn, per mail, alweer druk doende om toch 
positief vooruit te kijken naar het volgende seizoen. 
Er zijn natuurlijk activiteiten blijven staan, via de 
ideeënbus kwam ook wat binnen en zo denken we 
dat we weer een heel interessant, onderhoudend en 
gezellig seizoen instappen!
Maar mochten er bij eenieder spontaan nog ideeën 
ontspruiten dan houden we ons aanbevolen.
Ons jaarlijkse uitstapje met hightea zal hoogst 
waarschijnlijk ook komen te vervallen, maar wat in het 
vat zit verzuurt niet…
Iets om naar uit te kijken.
Voor nu wensen we iedereen gezondheid toe en een 
heel mooie lente en zomer!
Bestuur Vrouwen van Nu: Greetje, Astrid, Marry, 
Marijke en Hilde

Sint 2019. 
Ook afgelopen jaar kregen de kinderen in het dorp 
een uitnodiging om het Sinterklaasfeest in het mfc 
te vieren. De kinderen waren aan het spelen of zaten 
gespannen op de bankjes te wachten.  Want om 
14.00 uur zou de Sint aankomen.  Maar het werd 
14.05 uur,  14.10 uur ook bij de organisatie werd de 
spanning steeds groter en gingen ze maar bellen.  Plots 
stond daar een Zwarte piet in de gang of ze een half 
uur eerder mochten komen.  Wat bleek: er was een 
misverstand over de tijd. Gauw kwamen ze binnen: 
Sinterklaas met drie Zwarte pieten.  De pieten zette 
de boel flink op stelten. En iedere kind mocht bij 
Sinterklaas komen om over zijn hobby of een leuke 
anekdote te vertellen. Er werden liedjes gezongen en 
heerlijk gesnoept.  En met de afspraak dat de sint en 
pieten volgend jaar weer komen hebben we afscheid 

van ze genomen. 
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Berichten van de CULTURELE COMMISSIE

Ondanks dat het Coronavirus ons leven een totaal andere 
wending geeft en vele evenementen in de wacht staan, hopen 
we op betere tijden en zijn we druk bezig met de invulling 
van het nieuwe culturele jaar in te plannen.
Onze intentie is om een aantal concerten in het kerkje te 
organiseren voor de muziekliefhebbers in de dorpen en 
omstreken. Voor mensen die van geschiedenis houden, 
komt er weer een tentoonstelling en ook orgelspel in de kerk 
tijdens Kerkepad.

17 mei om 20.00 uur komt Erin go Bragg met mooie Ierse 
en Schotse volksmuziek om bij op reis te gaan in het kerkje 
dat ook wel gemeenschapsgebouw wordt genoemd met een 
openbare functie voor iedereen.

Heel bijzonder is dat we voor het derde jaar buitelandse 
orgelleerlingen op bezoek krijgen. De jonge talenten uit 
Korea krijgen eerst een hele week de gelegenheid om de 
prachtige Schnitgerorgels te spelen in Nieuw Scheemda en 
Noordbroek en op 12 juli zullen ze op beide lokaties een 
concert geven.

Op 11 oktober komt er weer een “KIEK van alles wat” 
herfstfeestdag in de Leeuwenborg. We doen nu alvast een 
oproep aan de verschillende commissies en dorpsgenoten 
om zich op te geven om mee te werken aan deze gezellige 
dorpsdag.

Onder voorbehoud geven Peter Meijer en Maike van der 
Kooi weer een inspirerende schilderworkshop in november.

We sluiten het jaar af op zondag 29 november met “Ode 
aan de aarde” een concert met muziek en poëzie van Bianca 
Holst.

OPROEP: vind je cultuur belangrijk in de dorpen? 
De Culturele Commissie zoekt een leuke nieuwe 
penningmeester(es).
Contact: ankie.grooten@ziggo.nl
We wensen jullie een prachtig voorjaar!

Antje, Ankie en Bianca

Hardrijder
Hierbij wil ik de hardrijder bedanken die 
voor de zoveelste keer veel te hard door 
Nieuw Scheemda reed en hierdoor onze poes 
op 11 april ‘s avonds tegen 22.15 uur nabij 
Hamrikkerweg 33 dood reed.
Nu is dit nog maar een poes die ons heel 
dierbaar was, maar voor hetzelfde geld rijdt u 
een kind of iemand anders dood of gewond.
Ik hoop dat men eindelijk eens de snelheid 
wat aanpast vooral op het einde of begin van 
de Hamrikkerweg in Nieuw Scheemda.

Met vriendelijke groet
Marcel en Silvia Botter
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Beste Dorpsbewoners,

Na een periode van veel regen werden er helaas veel thuiswedstrijden afgelast en was het stil op het 
sportpark. Het tweede heeft nog een wedstrijd thuis kunnen spelen en toen werd het veld afgekeurd voor de 
thuiswedstrijd van het eerste. Vervolgens deden de maatregelen van CoVid-19 haar intrede en is het helemaal 
stil op het sportpark. Wat eenieder ervan vindt. De club volgt de regels van de overheid en de KNVB. Hierdoor 
is het in ieder geval tot 6 april stil op het park en is de kantine/dorpshuis gesloten. Eenieder sterkte in deze 
periode. Nog steeds worden spelers gezocht. Weet je iemand die onze selectie kan versterken?

Ook worden nog steeds sponsoren gezocht die een reclamebord lang de lijn willen. Breng 
een sponsor aan en ontvang een vergoeding van € 25,-.

Zijn er nog voetballers in het dorp die ons willen komen versterken, ik weet er wel een paar die ik getraind heb 
bij SC Scheemda  Weet u nog spelers die wel willen voetballen, ze zijn van harte welkom. En voor jeugdspelers 
onder de 18 geldt dat je bij ons geen contributie betaald, dus heb je geen team en wil je wel voetballen, wees 
welkom. Voor allen die wel willen komen neem dan contact op met Hans Zijlstra 06-33744484 of hzijlstra2@
hotmail.com.

Bent u ook al lid van de appgroep?
Op www.oldambtsterboys.nl staan de actuele wedstrijden uit en thuis voor het de aankomende twee weken. 
Ook afgelastingen worden hier dan weergegeven. Om u echter op de hoogte te brengen van het wel en wee 
rond v.v. Oldambtster Boys is er ook een app groep gemaakt waarin eenzijdig mededelingen worden gedaan 
over wedstrijden, kantinetijden, activiteiten etc. Mocht u interesse hebben hierin opgenomen te worden, kunt u 
een bericht sturen naar Tim Bouius: 06 27104703. Hij zal u dan toevoegen aan deze groep.

Wij zien u nog graag bij de uit- en thuiswedstrijden LAANGS  ZIELIENE.

Het bestuur.

  
Op afstand maar toch dichtbij! 
 
Het coronavirus grijpt hard om zich heen. Het kabinet heeft vergaande maatregelen genomen om 
de impact van het coronavirus te beperken. Wij volgen deze richtlijnen. Dat betekent dat onze 
dienstverlening er iets anders uit ziet. We zijn wat meer op afstand maar nog steeds dichtbij! 
 
Bereikbaarheid Sociaal Werk Oldambt 
Je kunt ons telefonisch bereiken via onze aanmelddienst, elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 
uur, (0597) 421 833. 
 
Speciale website pagina 
Wij hebben een speciale pagina aangemaakt op onze website met alle actuele informatie over onze 
bereikbaarheid en dienstverlening. Kijk op: https://www.sociaalwerkoldambt.nl/coronavirus/ 
 
Kwetsbare mensen 
Onze zorg gaat nu vooral uit naar de kwetsbaren. Ken je iemand die hulp of een luisterend oor nodig 
heeft? Vraag die persoon of je zijn/haar gegevens aan ons door mag geven, dan nemen wij 
telefonisch contact op met deze kwetsbaren om te kijken hoe we ze kunnen helpen. 
 

    We staan voor je klaar! 


