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VOORWOORD
De zomervakantie is alweer een paar weken ten 
einde. Het is net alsof we allemaal nog een beetje 
in de ruststand staan… Er is maar heel weinig kopij 
binnengekomen deze keer. Misschien komt dat vooral 
ook omdat er wegens corona veel minder kan en dus 
ook gebeurt. 

In deze editie is er aandacht voor het feit dat ‘de KIEK’ 
dit jaar niet doorgaat. Jammer, maar helaas. Hopelijk 
kan het volgend jaar weer. 

Verder een waarschuwing van Dorpsbelangen en ook 
zijn er weer bijdragen van onze vaste schrijvers/dichters 
Christina en Bianca.

Veel leesplezier, ook weer deze keer en… blijf vooral 
kopij sturen!
 
Namens de redactie, 
Aletta Buiskool

Aardlaag Oldambt

Veel tegelijk.....
Mooie dag vandaag

vogels als verscholen orkestleden
concert is indrukwekkend

Drie kleine zwart witte krul katjes
piepen en knorren in de metselton

groeien door niets te doen
uitputtend zuigen is genoeg

Verder zoemt het in de lucht
De laatste volle lente maan 

had een oranje waas 
zacht schijnsel gleed over de beuk

Afgelopen winter grote zwammen
cirkelden rond zijn wortel voeten

als wapperende flamengo danseressen
een laatste eer van bruin zwarte rokken

Nu ferm nog aan het leven hechtend
dun rood bladerdek ontroert
Kwetsbaar ook de oude reus

hij gaat de plek verlaten 

Toch staat hij niemand in de weg
tijd verdwijnt onder onze voeten vandaan

300 miljoen jaar oud gas vervluchtigt
de oermoeder schoot leeg en verlaten

Veel tegelijk mooie dag vandaag
zoemt oneindig zomer tegemoet

In de boombast gutst onze geschiedenis
vlak voor de val kraakt de angst uiteen

Bianca Holst   
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Kopij aanleveren: voor 15 november 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 en/of rechthebbenden. De redactie behoudt zich 
het recht  stukken in te korten.

Redactie:  Marjan Jutting, Aletta Buiskool,  
    Patricia Eerkens, Patrick Seitner, 
    Imke en Patrick Jacobs.

Vormgeving: studio-pgraphix.nl en achteroptwoar.nl

Voor geïnteresseerden buiten het verspreidingsgebied 
bieden wij de mogelijkheid om voor 10 euro per 
jaar lid te worden. Hiervoor ontvangt u elke twee 
maanden een krant. Deze wordt bij u thuis bezorgd. 
Stuur een mail met uw adresgegevens naar:   
dorpskrant@nieuw-scheemda.nl of dorpskrant@t-waar.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@nieuw-scheemda.nl of secretaris@t-waar.nl

E-mail: veurmekoar@nieuw-scheemda.nl   
of veurmekoar@t-waar.nl of Tel: 0636368003

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

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

COLOFON >

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE >

Dorpsbelangen >

Veur Mekoar >

FACEBOOK >

Website >

Van de redactie,

“Advertentie Franse auto zomaar vergeten!!!”

Kreeg ik opeens in mijn vakantie een berichtje van 
Marjolein… Het was haar opgevallen dat de advertentie 
van Franse auto niet was geplaatst in NieuwSwaar. Wat 
was er aan de hand?

Er was niets aan de hand, we waren het ‘gewoon’ ver-
geten. ‘STOM en onze welgemeende excuses’, mailde ik 
direct. Deze excuses werden gelukkig direct aanvaard.

In deze krant besteden we toch nog even wat extra 
aandacht aan deze dwaling. Er gaat helaas wel eens 
iets mis. Fijn als we daarop worden gewezen. Dus valt 
u iets op of klopt er iets niet, laat het gewoon even 
weten!



Schilderworkshop
door Peter Meijer

17 november, 
14.00 tot 16.00 uur 
in Galerie Waarkunst.

Aanmelden bij:
ankie.grooten@ziggo.nl

Maximaal 10 deelnemers
Corona proof !
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KIEK 2020

In de vorige editie van NieuwSwaar hadden wij vol trots  
aangekondigd dat er in oktober weer een KIEK zou zijn 
in de Leeuwenborg.

Na veel wikken en wegen, plussen en minnen, voors 
en tegens tegen elkaar afwegend in verband met de 
coronamaatregelen, heeft de Culturele Commissie toch 
besloten ‘de KIEK’ een jaar uit te stellen.

Wij hopen dat we er volgend jaar met elkaar weer een 
mooie activiteit van kunnen maken.

Beste Dorpsgenoten,

Gedurende deze coronaperiode zijn we langzaam weer terug aan 
het gaan naar het ‘oude normaal’ ondanks de aankomende tweede 
golf. Ik klop drie keer op het hout, want volgens mij zijn onze dor-
pen bespaard gebleven. Ik zei het woord ‘langzaam’ als bruggetje 
naar het onderwerp waar ik het even over wil hebben.

U kent vast de fastine reclame (Nurofen red.) als je snel van je 
hoofdpijn af wilt. Nou snel gaat dat, maar ook met de motorvoer-
tuigen die hier door onze dorpen razen. 

Nu hou ik zelf ook wel van doorrijden, maar er schijnen hier snelheidsduivels te zijn die menig record halen. Het 
inleveren van het rijbewijs is de consequentie die volgt indien je gesnapt wordt. 

De overlast is groot en de metingen geven ook aan dat er te snel wordt gereden. Het College gaat over de veilig-
heid en wil de snelheid terugdringen, en zal mogelijk gaan aansturen op controles binnen de dorpen. Op de weg 
Noordbroek-Scheemda, waar je 60 km/h mag, is reeds menigeen zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Binnen de dorpen kan 
dat nog sneller als je binnen de 30 km/h zone te snel rijdt.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Dorpsbelangen

Vrijwilligersavond zaterdag 31 oktober 2020

De kracht van de leefbaarheid begint bij de inwoners 
die van kleine dingen samen één groot geheel maken. 
Ondanks dat het sociale dorpsleven lange tijd stil heeft 
gelegen, is er achter de schermen nog veel gedaan en 
willen wij alsnog een vrijwilligersavond houden. 

In de Leeuwenborg is voldoende ruimte en kunnen wij 
ons aan de huidige RIVM-regels houden. De flyer wordt 
binnenkort huis aan huis verspreid. 

Namens het bestuur van Dorpsbelangen,  
Wim van Rheen en Greetje Schipma

MEDEdeLINGEN & agenda >

Ode aan de aarde

Poëtisch en meditatief 
zondagmiddagconcert 
door Bianca Holst.

Met zang, poëzie, latamo 
en synthesizers.

29 november, 
14.00 tot 15.30 uur
Kerkje Nieuw Scheemda

Info: 
ankie.grooten@ziggo.nl
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Nieuwe baan = nieuw avontuur!

‘Spannend … maar wel fijn dat iemand eindelijk wel jouw 
kwaliteiten ziet, want die heb je. Genoeg, (te) veel. Ge-
feliciteerd.’ lees ik in een whatsapp-berichtje van mijn 
dochter een aantal weken geleden. Ze is de eerste die 
mij feliciteert met mijn nieuwe baan. Mooie woorden! 
Een liefdevol bericht.

Vrijheid zit vaak vergrendeld achter de verstikkende 
verwachting van jezelf, of van je omgeving. Onbewust 
voldoen we aan het beeld dat ouders, partner, gezin, 
vrienden of collega’s op ons projecteren. En daarmee op 
jezelf. We stippelen een levenspad uit waarvan we niet 
af durven wijken. Allerlei “valse” verplichtingen houden 
je op die koers. ‘Doodzonde’, lees ik in een artikel van 
Tim Overdiek. ‘Durf het roer eens om te gooien’. Dat is 
het advies. En zo herkenbaar. Hier heb ik iets aan. Mooie 
woorden! Een briljant artikel.

‘Eenvoudiger leven in onrustige tijden’, lees ik op de 
voorkant van het nieuwste boek van Mark Verhees. In 
het boek bevindt zich een mooie groene ansichtkaart 
met de tekst: ‘In een wereld waarin zo veel mensen in 
rep en roer zijn, zijn degenen die kalm en rustig blijven 
een verademing’. Positiverend (nieuw ‘Christina-woord’ 
en van toepassing op de Mark-Verhees-gedachte). Deze 
ansichtkaart gebruik ik als bladlegger. Een positieve 
gedachte. En een win-winsituatie. ‘Waardering voor in-
spanningen zorgt dat je het met veel plezier blijft doen’, 
staat geschreven op bladzijde 36 . Deze ene regel raakt 
mij. Raakt mij diep. Ook daar heb ik iets aan. Dit boek 
las ik weer eens in één adem uit. Mooie woorden! Een 
inspirerend boek.

Ik stel mij op het standpunt dat iedereen, niemand uit-
gezonderd, een voorbeeld mag nemen aan de onge-
dwongen en pure houding van Pipi Langkous. Vroeger 
identificeerde ik mij met haar. Maar dan uitsluitend en al-
leen ten aanzien van de lange rode haren. Het zou echter 
fijn zijn wanneer mensen de ongemanierde Pipi-manie-
ren ter hand zouden nemen. Haar lijfspreuk: ‘Ik heb het 
nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!’ gaat 
in deze digitale dwaze wereld viraal. En dat snap ik wel.

Onze gedachten (ook die van mij) vormen meestal de 
crux. Denkbeelden. Beelden uit het verleden. Beelden in 
de toekomst. Wij willen graag het verleden veranderen 
en invloed hebben op toekomstige situaties. Een schier 
onmogelijke taak. Daar was Pipi al lang achter. Wat we 
niet durven is denkbeeldig, en daarom durfde zij alles. 
Dus juist daarom zouden we iets meer Pipi-gehalte moe-
ten toelaten. Een andere Pipi-spreuk draag ik in mijn 
hart met me mee: ‘Richt de wereld in naar je eigen zin’.

Zoals je ziet ben ik druk bezig met de Pipi-hervorming. 
Het rode haar heb ik al. Toch had ook Pipi een aapje op 
haar schouder. Het aapje dat wel eens van een wille-
keurige schouder wordt afgehaald en op jouw schouder 
terechtkomt (#William Oncken). Bewust of onbewust. 
Dat laat ik maar even in het midden. En zo kan het zijn 
dat je op den duur een hele apenkooi op je schouder 
met je meedraagt. Afkomstig van heel veel willekeurige 
schouders. En dat moet je niet willen. En ook daarom 
identificeer ik me graag met Pipi: één (mister Nilsson) 
aapje is genoeg. 

Soms gebeuren er (ook op de werkvloer) bepaalde din-
gen. Bepaalde dingen die je liever niet ziet gebeuren. 
Maar ze gebeuren wel. En dan moet je er maar mee 
zien te dealen. Of toch niet? Wacht eens even. Kijk! De 
kern van het verhaal openbaart zich. Je hebt namelijk 
een keuze. Altijd. En op elk moment in je leven. Je kan 
en je mag met bepaalde dingen dealen, maar je moet 
niet.

Al vaker stond ik op een t-splitsing in mijn leven. En 
dan kies je toch altijd voor het zekere. In mijn geval. 
Gebrek aan durf of beter nog gebrek aan de nodige 
dosis Pipi Langkous invloeden? Misschien. Teveel aan 
loyaliteit? Misschien. Te groot verantwoordelijkheidsge-
voel (lees: teveel aapjes)? Misschien. De sprong in het 
diepe durven maar weinig mensen te maken. En ik was 
er een van! Dat erken ik ook wel.

Op een bepaald moment wordt het werkjasje te groot. 
Of je ontgroeit het werkjasje (met al zijn ’bepaalde din-
gen’). Of het werkjasje en jij groeien uit elkaar. Alles is 
mogelijk. Maar hoe je het ook wendt of keert, de keuze 
is aan jou om te bepalen wat je met het werkjasje gaat 
doen. Ga je het (laten) verstellen zodat het wel weer 
past? Of ga je voor een geheel nieuw werkjasje? Ook 
hier geldt weer: je hebt altijd een keuze. Jij bepaalt.

Zelf koos ik eindelijk eens voor mezelf! Het heeft even 
(lees: 52 jaar) geduurd en er zijn enkele adviezen van 
derden, de lockdown en de bezinning, het creëren van 
zelfinzicht, het verwijderen van onzekerheden en het 
lezen van diverse voor mij positief werkende artikelen 
en boeken voor nodig geweest, maar het is gelukt. Ik 
kies. En ik gooi het roer om!

Oké. Ik gooi het roer nog niet helemaal drastisch om. 
Een beetje controle wil ik wel houden natuurlijk. Je 
moet wel doen wat je leuk vindt. Toch? Verandering 
is mooi maar dat kan uiteraard ook in eenzelfde maar 
kleinere (en oké... veilige) vorm. Vind ik. 

Ik houd van de advocatuur. Van alle menselijkerwijs 
maar denkbare juridische zaken. Dat jasje zit me als 
gegoten. Thans durf ik wel te stellen dat ik een echte 
‘advo-cultuurbarbaar’ ben. Dat is mijn passie. Dat is 
mijn leven. Dat vind ik leuk. Ik heb een kleiner (werk)
jasje gevonden. Een kleiner kantoor. ‘Een kantoor waar 
een ongedwongen sfeer heerst en waarin vrijheid, indi-
viduele kwaliteiten en ontplooiingsmogelijkheden cen-
traal staan’, lees ik op onze website. Mooie woorden! 
Een hartelijke regel. Hulde! 

In het kort: een leuk team van slimme, deskundige en 
mooie mensen. En ik weet zeker dat dit voor mij zo 
welkome jasje mij binnenkort als gegoten zal zitten. 
Zo heel veel zin in mijn nieuwe baan bij Dorhout Ad-
vocaten!

christientjes blog >
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Corona meroakels – deel 3

‘Wij zijn klaar met Corona, maar Corona nog niet met 
ons’, een veel gehoorde leus. Ook in de reclameblokken 
komen we deze leus een paar keer per dag tegen. Teke-
nend. Vind ik. Want ook ik ben er helemaal klaar mee. 
Eerlijk gezegd. En ik denk een groot deel (zo niet heel) 
Nederland met mij. De RIVM-richtlijnen worden mas-
saal geschonden, de handhavers weten niet meer te 
handhaven, en de medemens ontspoort. Volledig. Het 
maakt mij onrustig. Daar waar ik normaliter een toch 
vrij rustig persoon ben. Al zeg ik het zelf. 

De veiligheid van ons alle-
maal komt in het gedrang. 
Afgelopen zaterdag was ik 
nog in Veendam. Bij de Albert 
Heijn. In winkelcentrum Au-
torama. Volledig verbouwd. 
Net nieuw. Een dame van, 
laten we zeggen, een jaar of 
zestig loopt met haar karre-
tje bij de groenten langs en 
sommeert mij om anderhalve 
meter afstand te houden. En 
de sommatie werd luidruchtig 
naar me toegeschreeuwd met 
daarbij een vleugje van alge-
hele paniek. Althans zo heb 
ik het ervaren. En terwijl ik 
een voorzichtige ‘sorry’ eruit 
wist te stamelen, dacht ik ei-
genlijk: ‘Kom nou toch!, het moet niet gekker worden’. 
Dan ga je toch geen boodschappen doen in de winkel 
(en zeker niet op zaterdag), maar laat je het thuis be-
zorgen. Wel zo gemakkelijk. Dat voorkomt een hoop 
gedoe. Voor iedereen. 

En dit kleine incident, waar ik me eigenlijk niet zo heel 
druk om maak, kenmerkt de huidige samenleving. Men-
sen bemoeien zich teveel met elkaar. Om toch ook maar 
even “het Grapperhaus-incident” te noemen: asociaal! 

Terwijl iedere weldenkende Nederlander zijn of haar 
bruiloft uitstelt ofwel zijn of haar bruiloft op gepaste 
afstand en met een gepast aantal gasten viert, komt 
hij ermee weg. Weer wordt er met meerdere maten 
gemeten. En hadden we een Kamerdebat en ongeveer 
17 miljoen meningen. En daar word je niet echt vrolijk 
van. 

Voetballen is weer toegestaan. De Tour de France is in 
volle gang. Alle overige sporten worden ook druk beoe-
fend. Wereldwijd. Hadden we het niet over een ander-
halve meter samenleving? Het gaat gewoonweg niet. 
Dat moge wel duidelijk zijn. Toch vind ik dat de media 

een hele grote rol in het hele 
gebeuren speelt. En natuur-
lijk kun je erover discussië-
ren of een artikel of uitzen-
ding nieuwswaarde heeft of 
niet. Dat laat ik geheel in het 
midden. Maar sommige din-
gen … Sommige dingen zou 
je gewoon niet moeten pu-
bliceren of openbaar moeten 
maken. Bovendien vind ik al 
het nieuws volledig uit zijn 
verband getrokken, uiterst 
overdreven en veelal (bijna 
altijd) negatief. Geen wonder 
dat de mens negatief gela-
den is. Momenteel. 

We raken onszelf een beetje 
kwijt. In deze tijd van uitdagende omstandigheden. En 
dat is jammer. Dat hoeft ook niet zo te zijn. Denk posi-
tief. Doe positief. Droom positief. ‘Din komt t aal goud!’ 
De nieuwe generatie, waaronder onze kleindochter van 
ruim acht maanden, krijgt er maar weinig van mee. 
Gelukkig. Die speelt. Die kruipt. Die zwemt. Die slaapt. 
Die huilt. Die steekt haar tong uit. Die lacht. En die laat 
ons beseffen dat het leven verrukkulluk is. En dat je 
ervan moet genieten. Ook in deze bizarre tijden.

Vanaf heden is het Corona Haiku Boek met de Haiku’s 
van 7 bewoners uit Nieuw Scheemda en ‘t Waar ver-
krijgbaar.

Om een indruk te krijgen zijn er enkele haiku’s met il-
lustraties in deze NieuwSwaar opgenomen. Het boekje 
is gevarieerd en telt 56 gedichtjes. Helaas is vanwege 
Corona, “de Kiek” komen te vervallen. Daar zou het 
boekje gepresenteerd worden.

Heb je belangstelling, laat het even weten. De prijs van 
het boekje is € 13,50. Een prettig bedrag dankzij een 
financiele bijdrage van Dorpsbelangen.

Zoek je een leuk kado, aarzel niet en neem contact op 
met Maike van der Kooij, maikevanderkooij@home.nl

De oplage is beperkt, OP is OP, Weg is Pech.

haiku’s >
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V.V. Oldambtster Boys

1 juli was het dan zover en kon er weer getraind wor-
den door de spelers van Oldambtster Boys. Natuurlijk 
met inachtneming van de regels die voor de KNVB gel-
den maar het kan weer. Ook de kantine is weer open 
en het doet ons deugd dat u allen in goede gezondheid 
bent gebleven en weer te vinden bent op het sport-
park. in de tussentijd zijn de selecties bekend gewor-
den en zijn er wat spelers bijgekomen zodat we we-
derom 2 teams op de been hebben gebracht en ook in 
het jubileumjaar in de 5e klasse blijven spelen. 

 De selecties zijn: 

 1e elftal  2e elftal
 Plat, John  Buurmeijer, Michel
 Heeres, Emil  Dammer, Jan
 Dzikowski, Marcin Eerkens, Harm
 Heeres, Garp  Pit, Chris
 Katt, Roy  Klapwijk, Benno
 Zijlstra, Ybèr  Stuivenberg, Raymon
 Slijm, Nico  Kuiper, Harrie
 Zijlstra, Bob  Boven, Erik
 Weerd, Kevin  Hoek, Henk
 Burema, Dennis Zijlstra, Hans
 Kuipers, Ivan  Bouius, Tim
 Eerkens, Mark  Welp, Simon
 Droppert, Waldo Leeuwis, Bart
 Jonge de, Lars  Eerkens, Kevin
 Slijm, Falko   Brijn la, Vincent
 Eerkens, Kevin  Zijlstra, Ybèr (keeper)
 Leeuwis, Bart  wissel 1e

Ook worden nog steeds sponsoren gezocht die een reclamebord langs de lijn willen. Breng een sponsor 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 willen komen neem dan contact op met Hans Zijlstra 06-33744484 of hzijlstra2@hotmail.com.

Op www.oldambtsterboys.nl staan de actuele wedstrijden uit en thuis voor het de aankomende 2 weken. 
Ook afgelastingen worden hier dan weergegeven. 

Bent u ook al lid van de appgroep ?

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: 0627104703, hij zal u 
dan toevoegen aan deze groep.

Ook het complex heeft een opknapbeurt gehad. Er zijn nieuwe dug-outs gekomen en er is ook een digitaal score-
bord. De kantine is eveneens gedigitaliseerd. 

Kom gerust eens een kijkje nemen. 

Het programma van het eerste en het tweede elftal hangt in de vitrinekast bij het complex of kunt u vinden op
www.oldambtsterboys.nl

Wij zien u nog graag bij de uit- en thuiswedstrijden ‘laangs zieliene’ 

laangs zieliene >



pagina 7 oktober 2020

POTJIEKOS

[uitspraak: pojkiekos],
is een traditioneel gerecht uit de 
Zuid-Afrikaanse keuken in een grote 
kookpot (potjie).

Ingrediënten Voor De Potjiekos
• Ruim 1 kg runderlappen (stoofvlees)
• Chorizo
• 1 bol knoflook (jaja, de hele bol)
• 2 uien
• Tomaten in blokjes (blik)
• ½ fijn gesneden bleekselderij (bos)
• Stuk verse gember 
• Evt. 1 rode peper  
• 5 aardappelen
• 4 wortelen
• ½ koolrabi
• ½ knolselder
• 3 grote prei
• 1 rode en 1 gele paprika
• 250 gram (kastanje) champignons
• ½ venkel 
• Olijfolie of zonnebloemolie
• Evt. roomboter of croma
• 15 gram bruine suiker
• 150 ml sinaasappelsap
• 1 bos verse peterselie

Kruidenmix voor het vlees
• 4 eetlepels bloem
• 2 eetlepels kerrie
• 2 eetlepels komijn
• 2 eetlepels kurkuma
• Gemalen zwarte peper

Kruidenmix voor totale pan
• Gemalen peper
• Thijm
• Rozemarijn
• Laurier
• Zout

Bouillon
• 2 eetlepels (appelcider) azijn
• 1 eetlepel appelstroop
• 3 theelepels worcestersaus
• 1 bouillonblokje
• ½ liter water

Imke’s style >

Attributen nodig
• BBQ met deksel (bijv. een Smoker).  
Een BBQ op gas mag ook natuurlijk. 
Probeer de BBQ zo rond 150 °C te 
houden.

Een vuurschaal/vuurplaats geeft na-
tuurlijk de optimale beleving, want de 
Potjie mag direct in vuur gezet wor-
den. (Zorg bij vuurplaats er wel voor  
dat, na het braden van het vlees, de 
pan op een koelere plek kan staan). 

Uiteraard kan dit gerecht ook in een  
braadpan in de oven op 150 °C

• Potjie nr. 3
• Houten spatel met lang handvat en 
een tang.
• Hitte- of vuurbestendige hand-
schoenen

Bereiding Potjiekos

1. Het snijwerk: het vlees, groente, 
aardappelen en uien in grote stukken 
snijden. De chorizo in schijven en dan 
door vieren. Knoflook in stukjes. Kas-
tanje champignons in vieren snijden.
 
2. Bouillon voorbereiden: maak de 
bouillon met de ingrediënten uit het 
lijstje.

3. Bloem het vlees en breng op smaak 
met de kruidenmix voor vlees.

4. De volgende stap is het verhitten 
van een ruime guts olie in de Potjie, 
als dit warm is mag de boter of croma 
erbij. Daarna het vlees aanbraden tot 
het lichtbruin is. Dit is de eerste laag.
 
5. Dan kunnen de knoflook, de uien, 
chorizo, bleekselderij, tomaten, gem-
ber, rode peper als tweede laag bij 
het vlees in de pan. Nog even verder 
braden. Dit mag nog geroerd worden.

6. Dan gaat de bouillon erbij en plaats 
je de Potjie in een koelere zone, of 
het vuur laag in geval van een gas 
BBQ. Dit laten we zo’n 2 uur staan te 
sudderen. Eventueel af en toe roeren.

7. Dan komt de derde laag die be-
staat uit aardappel en alle hardere 
groentes (selderij, wortel, koolrabi) 
verdeel het over het vlees. Strooi 
hierover een deel van de kruidenmix 
voor hele pan. Dit mag weer 2 uurtjes 
stoven. Niet meer roeren!

8. De vierde laag wordt gevormd door 
de alle zachte groenten, prei, papri-
ka en champignons. Strooi hier de 
rest van de kruidenmix overheen. En 
maak dit af door er de sinaasappelsap 
met suiker overheen te gieten. Nog 1 
½ uur stoven. Niet roeren!

9. Na plm 5 ½ uur strooi je de peter-
selie er over heen en begin je voor-
zichtig te roeren. Laat het nog even 
staan, plm een half uur. In die tijd kun 
je de tafel dekken (of beter... iemand 
vertellen dat te doen).

Naar Boerenbegrip is de potjiekos 
klaar “as die vleis sag is en die bottel 
leeg is”.

“Potjiekos kent zijn oorsprong bij de Voor-
trekkers. Zij hadden een ijzeren pot die 
meeging met hun trektochten door Zuide-
lijk Afrika. Op hun weg werden de ingredi-
enten verzameld, zoals groenten en wild. 
Deze werden aan de bestaande pot toege-
voegd zodat er een rijkelijk gerecht ont-
stond. Zelfs de botten van het wild gingen 
in de pot om de stoofpot aan te dikken.

Tegenwoordig wordt er met regelmaat 
een potjiekos bereid in Zuid-Afrika. Er 
zijn zelfs bijeenkomsten waar wedstrijden 
worden gehouden voor de beste potjiekos.

Omdat de bereiding uren duurt zijn er 
veel bijgerechten zoals rauwkostsalades, 
biltong, droë wors, krummelpap, Vetkoek 
etc. Deze bijgerechten worden ook veel 
gegeten bij een braai (Afrikaans voor bar-
becue)”

Bron: Wikipedia

Geniet jou ete
(Eet smakelijk)

imke@achteroptwoar.nl
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