
Het boek ‘Tussen ‘t Zieldaip en Grootmoar’ is vanaf de 
herdruk altijd verkocht in Dierenwinkel Roelie Roossien. 
Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen is Roelie en 
Tjasso zeer erkentelijk 
dat zij dit vanaf de 
herdruk op zich genomen 
hebben. 

Het boek over vier 
eeuwen leven en werken 
in Nieuw Scheemda en 
‘t Waar is nog steeds te 
koop en kost € 32,50. De 
voorraad ligt nu bij de 
penningmeester Greetje 
Schipma. 

Aanschaffen kan via een briefje in de bus of per mail 
gj.schipma@gmail.com
Adres: Hamrikkerweg 94 in Nieuw Scheemda
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En dan is het zomaar weer februari. De redactie hoopt dat 
iedereen een goede jaarwisseling heeft gehad en dat we 
met z’n allen deze coronaperiode zo snel mogelijk achter 
ons kunnen laten! Houd vol! 

In deze krant vragen we speciale aandacht voor de 
verkiezingen… niet van de Tweede kamer, maar voor de 
verkiezing van (nieuwe) leden voor Dorpsbelangen. Verder 
schiet de crowd funding voor de molen De Dellen al aardig 
op en is er nieuws over d’ Olle Schoule. 

De volgende inleverdatum voor kopij is 15 maart. Wij 
hopen dat we dan weer een mooie krant kunnen maken, 
dus blijf leveren! Want juist in deze tijd zijn leuke nieuwtjes 
heel welkom.

De redactie

voorwoord >

jeugd ‘t waar op kreeftenjacht >
Door Paul van Velsen

Koen, Jorien, Pepijn, Pieter en Reinout uit ‘t Waar hebben wel 
iets heel speciaals opgevist uit het Oude Diepje, namelijk 
kreeften. Het gaat om de Amerikaanse Rivierkreeft. Nog 
maar 30 jaar in Nederland, en de sloten zitten er vol mee.

‘s Nachts zijn ze ontsnapt uit de emmer. Terug naar het 
Oude Diepje?

Tussen Zieldaip en Grootmoar >

Door Gerrit van der Kam (Ambassadeur glasdraad)

Het bedrijf Glasdraad is vorig jaar, 
in samenwerking met Oldambt 
Verbindt, een campagne begonnen 
om te bewerkstelligen dat in heel de 
gemeente Oldambt glasvezel wordt 
aangelegd.

Met ondersteuning van ambassadeurs, vrienden van 
Glasdraad en natuurlijk de bewoners is het gelukt om 54% 
inschrijvingen binnen te halen. De minimale eis was 50%. 
Overal stonden bij de aanmelders wapperende vlaggetjes.

Dit betekent dat de firma Glasdraad nu bezig is met het 
maken van de voorbereidingen. Het is de bedoeling dat 
in maart/april de daadwerkelijke aanleg volgens planning 
een aanvang neemt. Wij zijn uiteraard heel benieuwd 
wanneer de aansluitingen in onze dorpen zullen worden 
gerealiseerd.

Je kunt op de hoogte blijven door jezelf in te schrijven 
op de nieuwsbrief van Glasdraad, deze vindt je op hun 
website www.glasdraadoldambt.nl/nieuwsbrief.php

er komt glasvezel in onze dorpen >
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Oud papierinzameling 2020 >
Door Hendrik Eerkens

Ook in het afgelopen jaar hebben de 
vrijwilligers bij mooi en slecht weer hun 
best gedaan om onze inwoners van hun oud 
papier af te helpen.

Totaal is er meer dan 32 ton opgehaald, 
zodat Oldambtster Boys en de vereniging Dorpsbelangen   
beide hun saldo in de kas met ruim € 600,00 zien stijgen, 
in deze moeilijke tijden zeer welkom denk ik.

En doordat de laatste tijd veel pakketbezorgers in het dorp 
rondrijden, zal dit jaar vermoedelijk het aantal kilo’s wel 
geëvenaard worden.

Heren en dame ‘papierlopers’, hartelijk dank voor jullie 
inzet.

Oud en Nieuw  >
Door Greetje Schipma

Wat een rustig verloop, geen ophaalronde van het hout, 
niet de hele dag het geknal van carbid of vuurwerk en geen 
vreugdevuur ’s nachts. Voor de één zal het fijn geweest 
zijn, voor de ander een gemis. 

Achter de deuren heeft iedereen min of meer wel een 
invulling gevonden om de overgang te vieren. Maar de 
gezelligheid van de voorgaande jaren was er niet echt.

Op 1 januari toch het gebruikelijke stuk gelopen en 
zowaar: er is wat sleepactiviteit geweest. Nou ja, het was 
meer een prikactiviteit. 

Laten we hopen dat we met z’n allen het volgende Oud en 
Nieuw toch weer beter kunnen invullen. We hebben bijna 
een heel jaar de tijd om iets passends te bedenken, toch?

Kopij aanleveren: voor 15 maart 2021

De kopij kun je 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,  
    Imke en Patrick Jacobs.

Vormgeving: achteroptwoar.nl

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

Je kunt bij de gemeente terecht met een melding over 
achterstallig onderhoud, defecten, gevaarlijke situaties in 
jou buurt of straat. Na een zogenoemde MOR-melding zal de 
gemeente hierop actie ondernemen. 

Een MOR indienen doe je op: 
www.gemeente-oldambt.nl/wonen-en-leven/ruimte

Via onderstaande mailadressen kun je 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: 06-36368003

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

Meer informatie en achtergrond over onze dorpen vindt je op 
onze websites:  
www.nieuw-scheemda.nl en www.t-waar.nl

colofon  >

dorpsbelangen  >

veur mekoar  >

meldpunt openbare ruimte  >

facebook  >

website  >
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Vanuit het bestuur van dorpsbelangen >

Ondanks het feit dat het nog steeds onmogelijk is om een 
jaarvergadering te beleggen, treden er dit jaar wel twee 
bestuursleden af. Dit zijn Greetje Schipma en Wim van 
Rheen.

Greetje heeft aangegeven nog wel door te willen gaan. Het 
huidige bestuur bestaat uit zes leden. Ideaal zou zijn als 
er zeven leden zitting zouden hebben in het bestuur. Het 
maximumaantal voor het bestuur is negen leden.

De verkiezingen willen wij in de maand maart houden. Het 
bestuur overweegt om dit digitaal mogelijk te maken. Dat 
betekend dat iedereen een stembiljet in de bus krijgt met 
daarin een code en een internetadres, waar je met die 
code je stem kan uitbrengen. 

Ben je niet bij machte om digitaal te stemmen, dan kun je 
het stembiljet ook invullen, ondertekenen en op een (nog 
nader te bepalen) adres inleveren.

Ben je nog geen lid van Dorpsbelangen, meldt je dan aan 
via secretaris@nieuw-scheemda.nl of secretaris@t-waar.nl

Of mondeling bij Gerrit van der Kam, Hamrikkerweg 74. 
Telefoonnummer 06-13347188.

Bestuursleden gezocht!

Het bestuur van Dorpsbelangen zoekt een enthousiast 
persoon of personen die zich met ingang van maart 2021 
actief willen inzetten voor onze dorpen en in het bestuur.  
Sinds de overheid zich terugtrekt, zijn bewoners meer aan 
zet om dorpen leefbaar te houden. 

Vind jij het leuk hieraan mee te werken, meld je dan aan 
als bestuurslid! We overleggen zo’n zeven keer per jaar en 
hebben daarnaast allemaal een aandachtsgebied.

Ervaring in een bestuur aangeboden!

Ben jij met je eigen toekomst bezig en wil jij je verder 
ontwikkelen? Bij ons krijg je de kans ervaring op te doen in 
een bestuur (een plus voor op je cv!), bijvoorbeeld in een 
secretarisfunctie. Heb je liever andere klussen? In overleg 
is veel mogelijk.

Voor vragen of het aanmelden: Gerrit van der Kam, 
tel. 0598-446558 of secretaris@nieuw-scheemda.nl of 
secretaris@t-waar.nl

Waardedalingsvergoeding  >
Door Christina Koning

Alle woningeigenaren in ons dorp hebben 
een brief en een brochure van het IMG 
ontvangen. Misschien heb jij ook recht op 
deze vergoeding. Als je geen aanvraag 
indient, krijgt je deze vergoeding zeker 
niet.

Het aanvragen kan via de website en via een ‘normaal’ 
aanvraagformulier. En dat kan best lastig zijn. Mocht 
je problemen hebben met het aanvragen van de 
waardedalingsvergoeding of geen vergoeding krijgen en 
een bezwaarschrift willen opstellen, dan wil ik je daar 
graag bij helpen. 

Inmiddels heb ik een aantal dorpsbewoners/buren 
geholpen en zij zullen binnenkort enkele duizenden euro’s 
ontvangen. Het is zonde om dit te laten liggen!

Tel.nr. 06-38484229
Mailadres: christinakoning@gmail.com

de Dellen, onze dame zonder vleugels  >
Door Greetje Schipma

In de vorige editie van NieuwSwaar 
stond een oproep voor een donatie 
aan de molen de Dellen. 

De stand van de doneeractie is 
op 25 januari € 5.846,40 en de 
doelstelling is €10.000,- 

Het bestuur en de vrijwilligers van 
de Molenstichting Midden en Oost 
Groningen zijn druk bezig met 
het werven van gelden voor het 
herstel, dat meer dan € 60.000,-  gaat kosten.

Via de kranten, RTV Go en RTV Noord wordt er steeds 
aandacht voor gevraagd en het blijkt dat dit resultaat 
heeft. 

Info: Website van de www.msmog.nl
Doel: Bijdrage voor herstel van de 
molen de Dellen 
Hoe: NL71 INGB 0000 1135 90 t.n.v. 
De Hollandsche Molen o.v.v. De Dellen 
of via de QR-code
Einddatum: 31 maart 2021
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Door Christina Koning

Ome Willem

‘Waiten joe nog mien noam?
As ik joe doar boven zai
Vuilt t nog net as toun?
As ik joe doar boven zai’

Een tijdje geleden werd mijn aandacht (via facebook) 
gevestigd op een nieuw Gronings nummer, ‘Doar boven’ 
van Josien Bakker, en ik leerde weer iets over mezelf. 
Althans... ik constateerde dat slechts twee regionale, in 
het Gronings zingende (voor wie het nog niet wist: de taal 
van mijn hart), artiesten mij met hun liedjes aan het huilen 
kregen. Een vreemde gewaarwording, maar wel waar. En 
af en toe even janken: dat lucht best op, en zuivert je 
emoties. Vind ik.

Wie die twee artiesten, die in staat zijn mij te laten huilen, 
dan zijn? Welnu, dat zijn Ede Staal (wie hem niet kent: het 
is beslist raadzaam om een inburgeringscursus Gronings 
te volgen) en Josien Bakker, de zangeres van onder 
andere ‘Doar Boven’. Hoe juist deze twee kanjers dat voor 
elkaar krijgen? Geen idee. Of wacht... toch wel. Het is een 
kwestie van gevoel, mijn gevoel. Voel ik.

In december riep ik mijn mededorpsbewoners in deze 
krant op om een kaartje te sturen naar ‘mijn ome Willem’. 
Hoeveel kaartjes ome Willem heeft ontvangen? Dat weet ik 
niet. Op 10 januari 2021, rond de klok van zeven uur, was 
ik nog even bij hem. Ik vroeg hem of hij veel kaartjes had 
ontvangen in december. Ome Willem gaf geen antwoord. 
Dat was ook niet mogelijk. Ome Willem is overleden. En 
lag in het Fivelhof, het uitvaartcentrum in Delfzijl. Hij was 
... Doar boven. Denk ik.

Een laatste groet. Een laatste eer. Een laatste keer over 
zijn hand strijken. En ‘n leste smok. Op zijn voorhoofd. 
Het raakte me meer dan ik had gedacht. Corona belette 
een uitgebreide crematie. Zo jammer. Een groot aantal 
waardevolle herinneringen komt naar boven drijven. 

christientjes blog >

Het verhaal van ome Willem en de kip. Onze gezamenlijke 
weg naar Hamelen, de kaartfestijnen, het rood-witte 
peuterfietsje. Het bezoeken van vele beurzen, de 
autopedrace, de trouwdag van mien laiverd en mie in 
2019. En de gezellige reizen met een potje bier. De oude 
fotoboeken nog maar even doorkijken. Het versterkt het 
gevoel van vroeger. En het helpt bij de verwerking. Weet 
ik.

Een tastbaar aandenken aan ome Willem heb ik helaas 
niet. Geen kopje, geen glaasje, geen bekertje. Mijn moeder 
heeft dat wel. Zo beschikt zij over een aan ome Willem 
persoonlijk overhandigde encyclopedie. Een theelichtje 
van de moeder van ome Willem, en een met acrylverf 
vervaardigde schilderij. En ik mocht het boek meenemen. 
Zo dankbaar. Ben ik.

Wat ik nog had willen zeggen? Veurdat e noar ‘doar 
boven’ ging. Nou. Niet zoveel eigenlijk. Ik ben immers wel 
Gronings. Het volgende is misschien wel van toepassing.

‘Daanje laiverd. Dast wast welst wast. n Leste smok van 
mie veur die!’
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Corona meroakels - deel 5
Door Christina Koning

Schenk de wereld het goede, en het goede keert naar je 
terug.

Inmiddels zijn we ruim anderhalve maand verder. Na 
een, laten we zeggen ‘sobere’, jaarwisseling. Toch was 
de wereld blij. Blij dat het jaar 2020 tot een einde is 
gekomen. Blijdschap? Dat is zacht uitgedrukt. We zouden 
best kunnen spreken van algehele euforie. Op 1 januari 
2021. Merkte ik. En voelde ik. Nog steeds heb ik echter 
geen terugblik op het jaar 2020 kunnen lezen. 

Niemand heeft daar blijkbaar zin in. Ik voel me overigens 
zelf ook niet geroepen. Ook heb ik nog steeds niets 
vernomen over goede voornemens voor het jaar 2021. 
Niemand heeft daar blijkbaar zin in. Voorts heeft niemand 
nog een ‘Nieuwjaarsduik’ genomen. Niemand heeft daar 
blijkbaar zin in. Het jaar 2020 gaat de boeken in als 
‘het Corona-jaar’. Het lijkt erop dat 
iedereen dit jaar zo snel mogelijk wil 
vergeten.

Het nieuwe jaar is alweer een tijdje 
bezig. De blijdschap van Oud en Nieuw 
is verdwenen. We zitten nog steeds 
in een lockdown, en dat gaat zeker 
nog even duren. Blijkt. Het lijkt erop 
dat de hele wereld gehuld is in een 
grijs gemêleerde aura. Of misschien 
kan ik beter spreken (of beter nog: 
schrijven) van een pikzwarte aura. 
De hele wereld is beland in een 
barslechte B-film. 

De eerste film die bij me opkomt is 
‘Outbreak’. Een film uit maart 1995. 
Precies 25 jaar voordat deze pandemie 
uitbrak. Toeval? Ik denk het niet. 
Een film met Dustin Hoffman, Rene 
Russo, Morgan Freeman en Kevin 
Spacey. Gerenommeerde namen. 
Dus van een B-film is in dit geval 
eigenlijk geen sprake. De huidige 
gebeurtenissen lijken ontzettend  
veel op het in deze specifieke film verzonnen verhaal. Een 
zoönose virus (Een zoönose is elke ziekte of infectie die 
van nature overdraagbaar is van gewervelde dieren op 
mensen. red.)  

Een virus dat van een dier is overgesprongen naar een 
mens. Dodelijk is. Het duurt lang voordat er een vaccin  
gevonden is. En hoe bizar is het dan om te horen dat in 
de crisis rondom de pandemie van 2020 een ‘Outbreak  
Management Team’ in Nederland in het leven is geroepen.

Vooral de gevoelsmensen onder ons hebben het zwaar. 
Even geen hand op een schouder, even geen aai over 
de arm, even geen kus op de wang. Kortom: even geen 
aanrakingen meer. Dit zorgt ervoor dat de mens op dit 
moment onzichtbaar is geworden. Voor elkaar. 

Of misschien moet ik het omdraaien. Dit zorgt ervoor dat 
de mens op dit moment blind is geworden. Voor elkaar. 
We zien elkaar niet meer. Althans we zien elkaar niet echt 
meer. We nemen ook niet de moeite om de ander echt te 
zien. En dat vind ik zo jammer. Want wat maakt het nu uit 
of je huidkleur zwart is, of wit, of rood, of geel. Of voor 
mijn part groen of blauw. Want wat maakt het nu uit of 
je gelooft in God, Allah, Toa-te-Ching, Gautama Boeddha, 
Brahma, Shiva, Rama of de rest. Want wat maakt het nu 
uit of je flaporen, een wipneus, blauwe, bruine of groene 
ogen, een hazenlip, een sproetenhoofd, een hanenkam 
of kale kop, tatoeages of geen tatoeages hebt. Helemaal 
niets. Uiteindelijk zijn we allemaal maar één ‘ding’: MENS!

En de ene mens is op geen enkele manier inferieur of 
superieur aan de andere mens. Hoe je omhulsel er ook 
uitziet, we zijn allemaal gelijk. Van binnen. Anatomisch. In 
ons klopt namelijk eenzelfde hart. Lopen dezelfde spieren. 
Stroomt hetzelfde rode bloed. En ademen we dezelfde 

lucht. Dus neem eens een keer de 
moeite. De moeite om verder te 
kijken dan naar de rode huid, of 
de gele. Of de flaporen, of de kale 
kop. 

Kijk achter die mooie blauwe, 
bruine of groene ogen. Open je 
ogen. Misschien zit er wel een heel 
mooi mens verscholen achter de 
ogen die je hoopvol aankijken. 
Leer de mens kennen. Geef het 
een kans. Misschien houd je er 
wel een vriend of vriendin voor het 
leven aan over.

Natuurlijk begrijp ik ook wel dat, 
hoe je er ook uitziet, niet iedereen 
minister-president kan worden. 
En dat is niet erg. Dat hoeft ook 
niet. En terwijl ik dit typ wordt het 
tegendeel bewezen. Is het niet zo 
dat in een van de wereldlanden 
een heuse compleet gestoorde 
Oempa Loempa vier jaar aan de 
macht was? Ik noem geen namen. 

Ik zou niet durven. 

Ook de rellen en vernielingen die op dit moment in ons 
land plaatsvinden zijn onacceptabel en zo on-Nederlands. 
En is het niet zo dat in een multiculturele samenleving een 
omroep als ‘Omroep Zwart’ gewoonweg niet mag worden 
getolereerd? Het brengt apartheid in ons land. Naar mijn 
bescheiden mening.. En dat is zeker niet ‘het goede’. In 
ieder geval roept het een onacceptabele verdeeldheid op. 
Laten we dan de ‘Omroep Omni-kleuren’ oprichten. Dat 
brengt pas eenheid in het land. Alle kleuren. Naast elkaar. 
Om elkaar. Voor elkaar. Verenigd. Dat zou mooi zijn!

Wat ben ik klaar met Corona! En ik denk veel meer mensen 
met mij. Het is tijd. Het is de hoogste tijd. Om weer 
normaal te doen. Tegen elkaar. Voor elkaar. Met elkaar.
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Door Imke Jacobs

Deze keer kan ik het wel eens over kleding gaan hebben. 
Wij maken onze kleding immers zelf. Ik doe dat al zo lang 
ik me kan herinneren, een van mijn langstlopende hobby’s.
Patrick is aangestoken door mij toen we nog in Utrecht 
woonden. Hij vroeg me de draden (lees: haren) van mijn 
hoofd. Wilde weten wat ik aan het doen was. En voor 
ik het wist kon ik op mijn beurt wachten om achter de 
naaimachine te kruipen. Was hij een heel ‘King Arthur’ 
kostuum voor zichzelf aan het maken. Nee dat kon niet 
langer… Ik kan niet zonder mijn naaimachine. Dat we 
besloten er een extra naaimachine bij aan te schaffen. 
Waren we allebei aan het naaien…

Door onze verhuizingen naar Emmen en later naar 
Eenrum kwam kleding maken een beetje in het gedrang… 
(ruimtegebrek) maar ook dat weerhield ons er niet van 
om te hobbyen. Nu in ’t Waar hebben we het getroffen. 
Ik offerde zelfs mijn eerst ingenomen ruimte op voor de 
keuken, dat vond ik veel belangrijker. Eten moet je, dan 
wil ik ook een ruimte waar je fatsoenlijk kan zitten als er 
wordt gekookt. Dus de leefkeuken was een feit. Met al die 
lekkere gerechten op de koop toe.

Maar dan… Ik zat toen met mijn naaimachine in de oude 
winkelruimte op een kleine tafel (en op de tocht) me te 
behelpen, …ach ruimte zat toch… (in een mega groot huis… 
zit ik op 1 m2 …nah). Tot wij hadden besloten de M.F.R. 
te maken, de multifunctionele ruimte, van de inpandige 
schuur en oude badkamer tot één grote ruimte waar we 
van alles konden gaan uitvoeren. 

Daar kon ik, heel handig, ook mijn naaimachine en locker 
kwijt… jaah… zelfs op een tafel van 200x80 cm. Met 
ruimte om te werken. En dan nog een grote tafel om mijn 
projecten te knippen. Dus… een eiland van 210x120cm. 
Ha!... Ik kan uit de voeten… En omdat dat eiland 
opvouwbaar is, hebben we ook een grote ruimte om logees 
te kunnen huisvesten (als het weer mag). Of iets anders…

En in de winkel hebben we schappen gemaakt, waar ik 
heel netjes al mijn lappen stof kan opruimen. Een beetje 
in de stijl van de oude winkel, want die oude stijl past wel 

bij ons. 

Oude stijl, tja dat maak 
ik ook graag, zoals 
sommigen van jullie 
tijdens de Kiek! in 2018 
hebben gezien. 

Ik liep rond in mijn 
eigengemaakte jurk in de 
stijl van de jaren 1830-
1860. En die jurk staat 
nu heel mooi uitgestald 
midden in de winkel. 

En dat is ook waarom ik 
de etalage verander.

Imke’s style > Ik wil graag mijn eigen gemaakte spulletjes laten zien, uit 
stallen. En dat kan heel mooi via dat grote raam wat eens 
al als etalage was gebruikt. En nu dus weer.

Zo ook afgelopen kerst, onze kerstboom was met een 
toepasselijke outfit ernaast te zien, alles in het rood. Met 
lampjes rond de overige ramen, om een beetje licht in 
de duistere dagen toe te voegen. De rode outfit bestond 
uit een lange wollen rok en een wollen, gevoerde jas met 
een muts. Je zou denken net een kerstvrouw, maar nee 
gewoon een rok met jas maar dan lekker warm.

Nu is de etalage paars en groen. De paarse jurk, eigenlijk 
een vintage-style top met rok, bustle en sleepje. Een 
paarse pillbox als hoofddeksel (ook zelfgemaakt). 

De groene jurk is een kimono-style jurk. Met als 
hoofddeksel een pillbox met sluier. De jurk is een gewone 
jurk en de pillbox had ik gemaakt voor bij mijn trouwjurk, 
vandaar de sluier. De tas is ook zelfgemaakt.

Binnen, achter de etalage, staat een oude trapnaaimachine. 
Wel een leuk detail vonden wij. Een “ouderwetse” 
zigzagmachine, kan alleen de zigzag in 2 breedtes naaien. 
Tegenwoordig kijkt men al niet meer vreemd op als je 
meer dan verschillende 200 steken op een naaimachine 
hebt.

Deze staat alleen voor de sier, maar als de stroom uitvalt 
en ik wil perse naaien dan kan ik op deze oude nog terecht, 
hij doet het nog steeds. Word er alleen snel moe van, want 
het is een trapnaaimachine, erg actief werken dus…

Met het ter perse gaan van deze krant is het al bijna 
Valentijn. Dan vind je allemaal hartjes in de etalage, is 
mijn plan. Kom gerust eens kijken. 

Wil je ook kunnen werken met stof… kom gerust eens aan 
(langs). Misschien wil ik het je wel leren.

Kortom geniet van al het moois, zo ook wij genieten. 

Groetjes
Imke Jacobs

Heb je vragen, stel ze via
instagram.com/achteroptwoar
facebook.com/achteroptwoar

www.achteroptwoar.nl
of via email imke@achteroptwoar.nl



Je kent ze vast wel, van die filmpjes die al jaren op het 
internet zwerven van personen die hun computer een 
andere vorm geven, gewoon omdat iets niet werkt of iets 
niet wilt lukken. Toetsenborden die aan diggelen gaan, 
monitoren die uit het raam worden geslingerd en noem 
maar op. Nou... zo’n gevoelsmoment had ik ook heel even.

Sodeknetters... wat ging dat uploaden tergend langzaam 
zeg, 25mbps... ik mocht blij zijn als ik 1gig aan data kon 
versturen per uur, en ik had ruim 460gig te gaan pff.... 
En ik maar klagen op dat trage internet van Ziggo. Oké, 
toegegeven, de downloadsnelheid is te accepteren maar 
die uploadsnelheid (eerder traagheid)...

Natuurlijk hebben wij al jaren die langzame upload, maar 
met een paar enkele bestanden per dag synchroniseren op 
OneDrive merk je de traagheid eigenlijk niet zo snel op. 
Nét nu ik echt even bandbreedte in de upload nodig heb 
laat Ziggo mij behoorlijk in de steek. Maar ja een andere 
keuze dan verhogen naar 500mbps bij Ziggo heb ik (nog) 
niet, en zelfs dat zou geen aanzienlijke winst opleveren.

Het was inmiddels de dag voor kerst en Imke stond er op 
dat ik een paar dagen rust nam. Het leek mij persoonlijk 
niet verstandig tegen dit advies in te gaan en liet een paar 
dagen de boel even voor wat het was. De data was immers 
veilig gesteld en dat was prio1.

Na de kerst zijn wij met frisse moed weer begonnen aan 
het herstellen van onze “online data”. Wij hadden de server 
ingesteld op al onze clouds en alle data naar de server 
verplaatst. Dat verplaatsen in het lokale netwerk verliep 
via een intern GigaBit netwerk, en je snapt dat binnen een 
paar uur alle data op de server stond, dat is pas snelheid.

De keuze om alle data op de server te plaatsen had twee 
redenen, ten eerste staat die 24/7 te zoemen en ten 
tweede was deze tevens ingesteld als extra back-up van 
al onze data. De server is alles bij elkaar bijna 36 dagen 
bezig geweest om alle data in de clouds op te slaan.

Ohw... wat zal ik blij zijn als straks, in de zomer, de schep 
van Glasraad de grond in gaat. Met een abonnement van 
bijvoorbeeld 500mbps zou de klus in, laten we zeggen, 2 
tot 4 dagen geklaard zijn.

Nu zullen sommige lezers, die net als ik zich aangemeld 
hebben voor Glasdraad, nog wel wat vragen hebben over 
wat voor internet pakket ze zouden moeten nemen zodra 
het ‘glazen draadje’ in huis aangelegd is.

Hierover wil ik graag in de volgende NieuwSwaar een 
artikel schrijven. Tot die tijd;
“bezig met synchroniseren, even geduld aub”............
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Door Patrick Jacobs 

Afgelopen december ontving ik via de postbezorging een 
pakket gevuld met allerlei onderdelen om zelf een, nieuwe, 
computer te bouwen. Waaronder een nette AMD Ryzen9 
processor, 64gig werkgeheugen, een sterke videokaart en 
nog wat onderdelen en een nieuwe kast. Na een uurtje 
knutselen en twee dagen installeren (jaja... iedereen kan 
Windows op een computer zetten, maar installeren is in 
mijn beleving, als nerd, een verhaal apart) kon ik eindelijk 
gaan genieten van een echt digitaal snelheidsmonster.

Na alle programma’s getest te hebben, en een zware 
stresstest op de interne hardware, was ik aangekomen op 
het fenomeen internet en cloudopslag (online opslag zoals 

bijv. OneDrive of Dropbox. red.) Toen begon het feest...

Door een kleine mis-configuratie begonnen bij Imke (mijn 
vrouw) documenten, foto’s en dergelijke te verdwijnen. 
Dat was even flink schrikken dus de internetverbinding 
werd snel verbroken en ik begon op alle computers back-
ups te maken van al onze bestanden. Daarna werden van 
alle clouds (voornamelijk OneDrive) diverse back-ups 
gemaakt. In, laten we zeggen, 20 jaar hebben wij samen 
aardig wat digitale data verzameld en opgeslagen in zowel 
verschillende clouds als lokaal op de systemen.

Na ons er van overtuigd te hebben dat ik alle data veilig 
gesteld had was het tijd om de ruim 4 TeraByte aan data te 
gaan sorteren. Na ruim twee weken sorteren en uitzoeken, 
en ik en Imke er van overtuigd waren dat alle data ‘gered’ 
was, brak de eervolle taak aan om alle data weer te gaan 
uploaden naar OneDrive. Al een aantal jaar maken wij 
gebruik van Office365, en hebben daardoor 6 TeraByte! 
aan opslag op OneDrive, nice!

Tijdens het maken van de back-ups van de diverse clouds 
liep het allemaal nog redelijk soepel. Wij hebben hier Ziggo 
250Mbps internet, en dat is op zich een prima snelheid 
voor de meeste gebruikers. Binnen een dag waren alle 
bestanden gedownload. We kwamen op een gemiddelde 
download van 20GB tot 25GB per uur, best netjes en 
acceptabel, en dat via coax...

Na alle data uitgezocht en gereduceerd te hebben naar 
een kleine 460GB was het dan tijd om alles naar OneDrive 
te verplaatsen. Inmiddels hadden we daar al een geheel 
nieuw folderstructuur aangemaakt, en ook op alle 
computers werd de nieuwe configuratie geactiveerd. Onze 
netwerkserver werd ook geheel opnieuw geïnstalleerd 
en ingericht met een extra back-up schijf voor een zgn. 
spiegel van de clouds.

Dat uploaden... Tergend langzaam...
“bezig met synchroniseren, even geduld aub”............

internetperikelen >
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Door Erik Daling, Fareaon A/Z

Na heel lang in de verkoop te zijn geweest is er een nieuwe 
eigenaar, een uitzendbureau voor technische werknemers. 
Naast Nederlandse techneuten werken er Slowaakse, 
Tsjechische, Poolse en Duitse mensen. De gasten 
verblijven tijdelijk in d’ Olle Schoule, zoals de vergunning 
het toestaat. 

Ze werken op mooie projecten in het noorden zoals de 
nieuwe stikstoffabriek, NAM locaties, Avebe enzovoorts. 
De gasten in d´Olle Schoule zullen met enige regelmaat 
wisselen omdat ze vaak teruggaan naar hun families of 
naar een ander project elders in het land. 

Van de eigenaar

Onze bedoeling is om als goede buurman in Nieuw 
Scheemda te integreren. Daarom willen we iedereen in het 
dorp van harte uitnodigen om eens een kijkje te nemen. 
Als het allemaal binnen de coronamaatregelen past zal dat 
in februari zijn (als de coronawetgeving het toestaat). Een 
uitnodiging treft u binnenkort in de brievenbus. 
We zijn trots op d´Olle Schoule en zullen alle mensen 
zorgvuldig selecteren die hier van het tijdelijke logies 
gebruikmaken. Met de meeste mensen werken we 
gelukkig al vele jaren samen. We hanteren strikte regels 
in en om het gebouw. Een van de bewoners zal als 
vast aanspreekpunt aanwezig zijn. Omdat hij al lang in 
Nederland werkt, spreekt hij onze taal goed. 

In onze bijdrage aan het mooie dorp willen we respect 
tonen voor de rijke geschiedenis en we geloven dat we als 
nieuwe inwoners kunnen bijdragen aan de gemeenschap. 
Samen een potje voetbal spelen of in het weekend helpen 
met klussen.

We werken aan een goede parkeeroplossing op ons 
eigen terrein. Op het voormalig schoolplein, zodat de 
parkeerplaatsen voor de kerk zoveel mogelijk vrij zullen 
blijven. 

Onze deur staat altijd voor u open.

Activiteiten in en rond d’Olle Schoule >


