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colofon >

voorwoord >
Door Aletta Buiskool

Kopij aanleveren: vóór 15 oktober 2021

We hopen allereerst dat iedereen fijne vrije dagen heeft
gehad en, ondanks de regen die tussendoor wel heel
rijkelijk viel, genoten heeft van de zon.

De kopij kun je mailen naar: dorpskrant@t-waar.nl
of dorpskrant@nieuw-scheemda.nl

Deze krant staat vooral in het teken van het opstarten van
de activiteiten die door corona stil hebben gelegen.
Bij de verenigingen zijn nieuwe mensen van harte welkom,
dus wellicht is het leuk om eens te komen kijken. Houd
vrijdag 12 november vrij in de agenda! Vereniging
Dorpsbelangen gaat weer een avond organiseren over
zaken die er toe doen in onze dorpen. Fijn als je erbij bent!

boek, “Tussen ‘t Zieldaip en ‘t Grootmoar” >
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 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.

internetperikelen deel 3 >
Door Patrick Jacobs

Graag had ik in deze editie een artikel geschreven over
de aankomende glasvezelaansluitingen van Glasdraad
Oldambt in de dorpen Nieuw Scheemda en ‘t Waar.
Tevergeefs probeer ik sinds juni jongstleden in contact te
komen met de persvoorlichting van Glasdraad. Hopelijk
krijgen wij allen spoedig meer duidelijkheid en informatie
over de bewonersavonden en de komende werkzaamheden.
Tijdens het samenstellen van deze krant was de laatste
informatie een korte nieuwsbrief van 22 juni jongsleden.
De graafwerkzaamheden zouden gaan gebeuren in de
periode juli-oktober 2021 en de aansluitingen zouden in
de periode oktober-december 2021 gerealiseerd worden.
Wordt vevolgd...
“Bezig met synchroniseren, even geduld aub”...

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 voor
stukken in te korten.
Redactie: Aletta Buiskool, Marjan Jutting, Patrick Jacobs, Imke
Jacobs en Christina Koning
Vormgeving: achteroptwoar.nl
Voor geïnteresseerden buiten het verspreidingsgebied bieden
wij de mogelijkheid om voor 10 euro per jaar lid te worden.
Hiervoor ontvang je vijf keer per jaar een krant. Deze wordt bij
je thuis bezorgd. Stuur een mail met je adresgegevens naar:
dorpskrant@nieuw-scheemda.nl of dorpskrant@t-waar.nl

dorpsbelangen >
Via onderstaande mailadressen kun je terecht bij
Dorpsbelangen Nieuw Scheemda & ‘t Waar.
secretaris@nieuw-scheemda.nl of secretaris@t-waar.nl

veur mekoar >
E-mail: veurmekoar@nieuw-scheemda.nl
of veurmekoar@t-waar.nl of Tel: 06-36368003

meldpunt openbare ruimte >
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

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

website >
Meer informatie en achtergrond over onze dorpen vind je op
onze websites:
www.nieuw-scheemda.nl en www.t-waar.nl
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met de gemeente oldambt >
Door Dorpsbelangen

Door de verlichting van de coronamaatregelen was
het weer mogelijk om direct contact te hebben met
onze gebiedswethouder Gert Engelkens en onze
gebiedsregisseur Ali Dammer. Op donderdagmiddag 26
augustus hadden vier bestuursleden op het gemeentehuis
in Winschoten overleg met hen.

Van de vergadertafel >
Door Dorpsbelangen

Hierbij hebben we het onder andere gehad over de
bewijzering naar het ziekenhuis, om te vermijden dat dit
verkeer via Nieuw Scheemda/’t Waar gaat en ook niet
via de Pastorieweg. Niet dat dit nu iets nieuws is, want
dit hadden we paar jaar geleden meerdere keren zonder
resultaat aangekaart. Maar staat nu eindelijk ook op de
gemeentelijke kaart.
Verder gaan we proberen om buslijn van Delfzijl naar
Winschoten via ’t Waar/Nieuw Scheemda te laten lopen in
plaats van de huidige route via de autoweg van Nieuwolda
naar Scheemda. Dat is niet iets waar de gemeente over
gaat, maar ze kan hier wel behulpzaam bij zijn. Dit zal niet
eenvoudig te regelen zijn, maar we gaan het proberen.

Geachte dorpsgenoten,
Hieronder volgt een actueel bericht van de vergadertafel.

Verder hebben we het gehad over de mogelijkheden voor
woningbouw waarmee we ook lege en verloederde plekken
kunnen vullen. Met het nieuwe Programma Wonen is er na
20 jaar stilstand en dus achteruitgang eindelijk weer iets
mogelijk. Hiermee is ook vele jaren onze commissie Mooi
Wonen mee bezig, vooral als het gaat om de aanpak van
verwaarloosde plekken.

Binnen ons dorp zijn er veel wandelaars en er wandelen
daarnaast ook vele mensen door ons dorp. Het “ommetje”
was enige tijd niet bewandelbaar vanwege achterstallig
onderhoud.
Inmiddels is dit pad weer begaanbaar, zij het dat er
enkele vernielingen zijn aangebracht aan de borden die
wij daar als bestuur hebben geplaatst. Een voorwaarde
voor dit pad was dat er borden moesten komen, dat er
geen dieren gevoerd mochten worden en dat er een hek
geplaatst moest worden. Dit hebben wij gedaan, maar wij
hebben geconstateerd dat de borden over het voeren zijn
verdwenen.
Daarnaast er een pony ziek geworden omdat een wandelaar
deze zeer waarschijnlijk heeft gevoerd.
Wandel je graag, blijf dat vooral doen maar voer nooit
andermans dieren. Ondanks de goede bedoelingen kan dit
slecht uitpakken voor het dier en in het slechste geval ook
voor het wandelpad.
Wij verzoeken je hier met klem rekening mee te houden
als u weer gaat wandelen.
Het bestuur
Ben je nu nog geen lid van Vereniging Dorpsbelangen,
meld je dan aan bij de secretaris. Het lidmaatschap kost je
niets en je hebt invloed op hoe het er in onze dorpen aan
toegaat. Wees welkom en meld je aan:
secretaris@nieuw-scheemda.nl

Wethouder Engelkes en de heer Zanda namen een exemplaar van “Tussen
‘t Zieldaip en ‘t Grootmoar” in ontvangst

Op de vrijdagochtend daarna werd dit voortgezet met een
tocht door onze beide dorpen waarbij ook Alberto Zanda
van Sociaal Werk Oldambt aansloot. Hierbij werd de
plekken bekeken die tijdens het voorgaande overleg aan
de orde waren geweest zodat onze gebiedswethouder een
precies beeld kreeg van de situatie ter plekke. De aanpak
van de verwaarloosde plekken is volgens de gemeente
zeer moeilijk omdat het gaat om gronden/panden die
particulier eigendom zijn.
Gezien het feit dat andere gemeenten volgens ons meer
voortgang op dit gebied boeken, moet misschien de
regelgeving (de excessenregeling) op dit punt worden
verscherpt. Bij deze fietstocht was ook aandacht voor
faciliteiten voor de vele fietsers langs het Termunterzijldiep,
zoals meer en betere plek voor zitbankjes.
Al met al een positief gebeuren, wel jammer dat de tijd
voor dergelijke bijeenkomsten eigenlijk te kort is. Hopelijk
leidt dit alles tot enige voortgang, zeker voor de zaken die
al jaren op onze lijst staan.
Vereniging Dorpsbelangen
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Bijeenkomst leefbaarheid in onze dopen >

open monumentendagEN >

Door Greetje Schipma

Open monumenten weekend 11 en 12 september

Vereniging Dorpsbelangen heeft besloten om deze
bijeenkomst te organiseren op vrijdag 12 november 2021.
Noteer deze datum alvast in je agenda. Er volgt nog een
uitnodiging huis aan huis met de nodige inhoudelijke
informatie. Hierin zal o.a. duidelijk worden wat we op 12
november precies gaan doen, wat het tijdstip van aanvang
is en hoe iedereen zich aan kan melden.
Namens bestuur Vereniging Dorpsbelangen
Scheemda ’t Waar, Greetje Schipma

Nieuw

Bijdrage voor activiteiten in onze dorpen >
Door Greetje Schipma

Vanuit de gemeente wordt er geld aan Vereniging
Dorpsbelangen verstrekt op basis van een bedrag per inwoner
en een vast basisbedrag, voorheen organisatiegelden
en het leefbaarheidsfonds. De verantwoording van deze
beschikbare bedragen moet aan het begin van het nieuwe
boekjaar bij de gemeente worden ingediend.
De meeste commissies zijn hiervan op de hoogte en dienen
tijdig de aanvraag bij de penningmeester in.
Iedere dorpsbewoner of groep kan in principe activiteiten
voor alle inwoners van onze dorpen organiseren en dan
een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor
een bijdrage. Het bestuur neemt hierover gezamenlijk een
beslissing.
Op de website van onze dorpen staat het te gebruiken
aanvraagformulier om te downloaden. In het formulier
staan alle voorwaarden vermeld.
Een geprint exemplaar kan schriftelijk aangevraagd
worden op: Hamrikkerweg 94, Nieuw Scheemda.
Namens het bestuur Vereniging Dorpsbelangen,
Greetje Schipma (penningmeester)

De kerk is beide dagen
open van 9.00 uur tot
18.00 uur.
In de kerk zijn geen extra
activiteiten gepland, maar
loop gewoon binnen en
geniet van deze prachtige,
eenvoudige kerk. De kerk
is in 2008 gerestaureerd
en
wordt
door
de
plaatselijke
commissie
beheerd. Vele bezoekers in
de afgelopen jaren hebben
al laten weten dat het
een verrassing is om hier
binnen te zijn.
In de kerk ligt ter inzage het boek “Tussen ‘t Zieldaip en
‘t Grootmoar” over vier eeuwen leven en werken in Nieuw
Scheemda en ’t Waar.
De Westerse molen wordt
10 september officieel weer
in gebruik genomen. Beide
dagen is de molen te bezoeken
en wordt bemand door de
molenaars Wim en Arnold van
10.00 uur tot 16.00 uur.
Over de dijk langs het
Buitendiep is de Westerse
molen lopend te bereiken of
via het fietspad. Fiets richting
Noordbroek en volg het bordje
Westerse.

Molen De Dellen is alleen
zondag van 10.00 uur
tot 16.00 uur open om te
bezichtigen.
Molenaar André is aanwezig
en kan over het wel en wee
van deze molen vertellen.
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kaartclub het vrije weekend >

Optreden Erin go Bragg, 19 september >

Door Thea Moes

Door de culturele commissie

Na bijna anderhalf jaar begint de kaartclub weer op
vrijdag 10 september in de kantine van Oldambtster
Boys. Om de veertien dagen wordt er gekaart door een
enthousiaste groep, van jong
tot oud. Nieuwe leden zijn
altijd welkom. Kom gewoon
een keer kijken en de sfeer
proeven.
Aanvang 20.00 uur.
Inleg per avond: € 2,50

Optreden Erin go Bragg (Ierland for ever) in ons kerkje op
19 september om 14.00 uur.

straat bbq karspellaan >

We zijn erg blij dat we weer een concert kunnen organiseren
en wel op 19 september om 14.00 uur in het kerkje van
Nieuw Scheemda. Kom genieten van deze traditionele
Ierse en Schotse muziek. In hun kilts en met traditionele
instrumenten belooft het een mooie muzikale middag te
worden. De entree is € 5,- incl. koffie, thee of fris.

Door Ankie Grooten

Zaterdag 14 augustus is er
een
gezellige
straat-BBQ
georganiseerd door Alie aan
de Karspellaan met als doel
elkaar beter te leren kennen.
Nou, ik kan zeggen dat het
goed geslaagd is. We hebben
lekker gegeten en leuke
spelletjes gedaan.
Groet, Ankie

Bijeenkomst Vrouwen van Nu >
Door Vrouwen van Nu afdeling Nieuw Scheemda ‘t Waar

Vanaf september start ons nieuwe seizoen en organiseren
we weer iedere maand een bijeenkomst. Er zijn sprekers,
activiteiten, spellen en lekkere hapjes natuurlijk. Het
seizoen eindigt in mei 2022.

Ben je nieuwsgierig naar wat wij zo al organiseren?
Informatie kun je vragen bij vvnunieuwscheemdatwaar@
gmail.com of bij de bestuursleden. Of je komt naar onze
eerste bijeenkomst op woensdag 22 september. Je bent
vanaf 20.00 uur welkom bij de Leeuwenborg. De kosten
van die avond zijn € 5,Greetje Schipma, Astrid Pouw (secr.) Marry van Breugel,
Marijke Bakker en Hilde Meijer

Wel graag even reserveren i.v.m. coronamaatregelingen
bij Ankie Grooten tel 0598-446398 of e-mail:
ankie.grooten@ziggo.nl

Sportieve uren in MFC >
Door Greetje Schipma

De gymgroep begint op maandag 6 september weer met
haar wekelijkse oefeningen. Sportinstructeur Anneke
gaat met ons aan de slag om alle spieren weer in de
goede conditie te krijgen, ook de lachspieren worden niet
vergeten! Het zijn altijd hele gezellige sportieve uren. Het
is voor mannen en vrouwen die de vijftig zijn gepasseerd.

Nieuw leden zijn welkom. Kom gewoon kijken. Meedoen kan
met makkelijk zittende kleding en sport-of gymschoenen.
Start is om 13.30 uur in de zaal van MFC, (Ingang naast
kantine Oldambtster Boys).
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nominatie de dellen >
Door Reint Huizenga, Molenstichting MOG

Molen De Dellen is genomineerd
Vriendenloterij Molenprijs.

voor

Na het afbreken van de roeden in september
2020 is er vrij snel gestart met een
crowdfundactie “Geef de dame haar vleugels
terug”.

Verder is direct, achter de schermen, heel hard gewerkt
aan plannen om de benodigde gelden bijeen te brengen
voor het herstel van de roeden en om de molen weer te
laten draaien. De aanmelding bij de Vriendenloterij voor
de landelijke Molenprijs is daar onderdeel van geweest.
Het bestuur van Molenstichting Midden- en Oost-Groningen
(MsMOG) was zeer verrast dat De Dellen genomineerd
werd, samen met vier andere molens in Nederland.
Eind juli zijn opnames voor het promotiefilmpje gemaakt.
Hier heeft een aantal leden van het bestuur, commissies en
molenaars met veel plezier aan meegewerkt. Het was een
winderige dag met prachtige wolkenvelden en dreigende
luchten, dus echt molenweer!
De molen met de meeste stemmen krijgt de hoofdprijs
en onder de andere genomineerden wordt een restbedrag
verdeeld van € 1,- per stem.

september 2021

Om voor de hoofdprijs in aanmerking te komen, hebben wij
heel veel stemmen nodig. Het startschot hiervoor wordt op
8 september gegeven en er wordt afgesloten op 1 oktober
12.00 uur. Nadere info volgt maar wat nu bekend is, kun
je bekijken op www.vriendenloterij.nl.
Doe jij ook mee?
Via je eigen e-mailadres en het invoeren van enige
gegevens kun je een stem op De Dellen uitbrengen,
waarna een bevestigingsmail wordt gestuurd.
Let wel op je Spambox, want het kan zijn dat de
bevestigingsmail daar terechtkomt.
Op 8 september gaan we ook via diverse (sociale)
mediakanalen iedereen informeren hoe de procedure
verloopt en worden filmpjes, foto’s en informatie gedeeld
c.q. rondgestuurd. Met veel stemmen hopen wij de prijs
van € 75.000,- te winnen. We zijn dan een heel eind in de
goede richting om De Dellen weer te kunnen herstellen,
zodat de molen weer kan draaien en toegankelijk is.
En... zegt het voort door de link te sturen naar familie,
vrienden, bekenden en collega’s etc.
Alvast heel erg bedankt voor je stem en het verspreiden
van deze oproep
Namens het bestuur, vrijwilligers en molenaars van
Molenstichting Midden- en Oost-Groningen
Reint Huizenga (voorzitter)

Stem vóór 1 oktober op “De Dellen”!

...en geef onze dame haar vleugels terug.
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Detective Adam >
Door Juba

Ik ben Juba en vanaf maandag 16 augustus 9 jaar.
Ik bedacht het verhaal “Detective Adam in Nieuw Scheemda” omdat ik daar op
vakantie was. Ik zag daar heel veel leuke, grappige dingen zoals de Slakken.
Spoiler: er komen reuze Slakken in Nieuw Scheemda en er is een mega Ei.
Deel 2 komt als ik
weer in Nieuw
Scheemda ben.

op de kovvie bie... >
Door Christina Koning

Op de kovvie bie ….
Patrick en Imke Jacobs
Niets! zal mijn vrije geest tegenhouden.
NIETS!

Deze tekst lees ik op een handgeschreven A5’papiertje
dat zich bevindt op de deur van de masterbedroom van
Patrick en Imke. Tijdens de rondleiding die ik kreeg in het
voormalig bakkers- en kruideniershuis aan de Hoofdweg
36 achterop ’t Woar. Een heerlijke plek. Een volledig (en
uiterst fraai) door henzelf gerenoveerd huis. En daar
mogen Patrick en Imke Jacobs best trots op zijn. En ik
ben er op mijn beurt dan weer trots op dat juist zij mij ‘op
de kovvie’ vroegen. Dat we gezamenlijk aan de gezellige
keukentafel thee dronken doet daaraan niet af.
Wat mijn eerste indruk was van mijn bezoek aan Patrick
en Imke aan de Hoofdweg 36 achterop ’t Woar? Daar hoef
ik niet lang over na te denken.
Kleurrijke blikjes. Kleurrijke theepotjes. Kleurrijke
kleding. Kleurrijke hoeden. Kleurrijke tassen. Kleurrijk
huis. Kleurrijk thuis. Kleurrijke mensen. Een cryptische
omschrijving? Misschien wel. En ik besef dat een en ander
een nadere uitleg behoeft.
Tijdens de reis die je in je leven (en misschien wel
daarbuiten – doch dat terzijde) maakt, kom je een groot
aantal mensen tegen. Mensen met wie je een praatje
maakt. Mensen met wie je diepinhoudelijke gesprekken
voert. Mensen die een tijdje hetzelfde (levens)pad als jij
bewandelen. En mensen die een leven lang constant of
soms minder constant bij je in de buurt blijven. Het is
altijd fijn om nieuwe mensen te ontmoeten. En wanneer
deze nieuwe mensen mij vertellen dat ze een succesvol
leven hebben.
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Een eigen onderneming. Een aantal auto’s. Een perfect
huis. Een geweldig gezin. Veel geld. Dan denk ik alleen
maar: nou, dat is fijn voor je. Veel geluk ermee. Snakkerd!
Met andere woorden: ik verlies al gauw mijn interesse. In
het gesprek. En in de persoon. SAAI!!!!
Veel fijner vind ik het om met ‘echte mensen’ in gesprek
te komen. En met ‘echte mensen’ bedoel ik mensen
die pijn hebben ervaren. Armoede hebben gekend. Het
moeilijk hebben gehad. Dingen hebben meegemaakt
die de innerlijke ziel doorkliefden. Opgeklommen zijn uit
een diep dal (welk causaal verband hier dan ook aan ten
grondslag ligt). Kortom: mensen die doorleefd zijn. En
gevormd door datzelfde leven. Dan pas. Pas dan heb je
een verhaal te vertellen. Het is dat verhaal dat ik vele
malen interessanter vind. Het zijn die mensen die ik vele
malen interessanter vind.
Patrick en Imke ontmoette ik voor het eerst (in mijn
beleving) tijdens een redactievergadering. Bij een van de
redactieleden thuis. Toen moest ik spontaan denken aan
het tv-programma ‘Paradijsvogels’. Uiterst en uitsluitend
positief bedoeld. Dit programma werd uitgezonden door de
AVRO in de jaren 1992-1996. Een fantastisch programma.
Met alleen maar prachtige mensen in de hoofdrol. En aan
de film ‘Mozart and the whale’. Een film die ik ooit eens
bankhangend met mijn zoon bekeek.
Achteraf denk ik dat ik Patrick en Imke al veel vaker ben
tegengekomen. In t dörp. Ons dörp. Maar niet echt heb
gezien. Of misschien heb ik niet de moeite genomen om
ze te zien. Echt te zien. Die gelegenheid kreeg ik op de
maandagavond (lees: 9 augustus 2021). En het maakte
me op de een of andere gekke manier blij. Echt blij.
Patrick maakt er geen geheim van. ‘Ik ben in zekere mate
autistisch’. Voor mij geen onbekend ‘fenomeen’. Ik ben
ermee bekend. Op mijn vraag of hij gediagnosticeerd is
antwoordt hij gedecideerd: ‘Nee’. Duidelijk genoeg. Voor
mij. Verdere uitleg is niet nodig. En ook alle overige
woorden hieromtrent zijn overbodig. Voor mij.

De thee is lekker. En de zelfgemaakte bosbessencake
van Imke nog veel lekkerderderderder. Een mooi
gestructureerde keukenla bevatte ruim twintig mooi
gekleurde theeblikjes met daarin een smaakje in ieder
blikje. Refreshing venkel. Kusmi. Earl Grey. Golden Matcha
Kurkuma. Ginger Root. Marocco Mint. Lovely lavender.
Happy fruit. Ik koos voor het laatste smaakje. En het zal
door de thee zijn gekomen. Denk ik. Dat we in zekere zin
ontdooiden. Losser werden. Emoties toonden.
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‘Hoe hebben jullie elkaar ontmoet’, vroeg ik mij openlijk af.
Op zowel het gezicht van Patrick als van Imke verscheen
een brede glimlach aangevuld met stralende ogen. Tsja.
Hoe zouden twee IT-toppers elkaar hebben ontmoet? Via
het chatten op internet. Dat was natuurlijk te verwachten.
En de gangbare weg in onze huidige digitale dwaze wereld.
Zo’n zeven jaar geleden. Na het chatten een afspraakje op
het hoofdstation in Utrecht. Bij de Starbucks samen koffie
drinken. Hoe romantisch!
Patrick is niet alleen trots op zijn fraai gerenoveerde huis,
maar misschien nog wel trotser op ‘zijn Imke’. De pijn van
Patrick, waarover ik in een van de vorige alinea’s van dit
“op-de-kovvie-bie”-verhaal schreef, werd gevoeld. Door
mij. In het kort: Landgoed de Achterhoek Colmschate.
Familietransportbedrijf. Radio. Radio’s repareren. Pietje
Bell in het kwadraat. Radioprogramma’s maken. Utrecht.
Beroepsmilitair. Bosnië. Tuzla. Srebrenica. Mostar.
Dutchbat-4. Relatie verbroken. Woning weg. Slapen-op-debank-bij-vrienden-periode. PTSS. EMDR. Sinai Centrum.
Veteraan. Renoveerder. Paganist. Witte anjer. Arcen. Foute
compagnon. Faillissement. Compensatie oorlogsleed.
Camper. Park Sandu(ur). Vluchtgedrag. Woning in Eenrum.
Boze buurvrouw. Boze Patrick. Verhuizing. Fijn mens. En
vervolgens: rust. Rust in de Ommelanden. In het huis dat
thans een thuis is geworden. Achterop ’t Woar.
En Imke? Die doet niet voor Patrick onder. Vandaar
dat ze elkaar vijf jaar geleden het jawoord gaven. Als
zielsverwanten en IT-toppers. In het kort: geboren in Stad.
Getogen in Leek. Eindhoven. Negenhoog in Utrecht. ITbaan. Hondenbaan. Laptop beloofd. Geen laptop gekregen.
Vervelende leidinggevende. Normaliseren. Altruïsme. Baan
opgezegd. Zorgen voor Patrick. Zij verdient een heuse
medaille! Burnout. Ontwerpster. HSP. Sjamaan. Reiki
Master. Paganist. Gezamenlijke hobby: de Middeleeuwen.
Middeleeuwse kleding. Elfia. PTSS. EMDR. Witte anjer.
Arcen. Camper. Park Sandu(ur). Vluchtgedrag. Woning in
Eenrum. Boze buurvrouw. Boze Imke. Assertiviteit. Open.
Welbespraakt. Mooi mens. En vervolgens rust. Rust in de
Ommelanden. In het huis dat thans een thuis is geworden.
Achterop ’t Woar.
Zo leer je je mededorpsbewoners tijdens het drinken van
een kopke kovvie (of beter nog: thee) beetje bij beetje
kennen. En dat voelt goed. De toonkamer is werkelijk
fantastisch om te zien. Dus als je ook een middagje of
avondje tijd kunt vinden (waarbij zij opgemerkt dat ‘tijd’
een relatief begrip is), kom dan eens naar Achterop ’t
Woar. Aan de Hoofdweg 36 in ’t Woar. Je kijkt werkelijk je
ogen uit. Voor een ‘kijkje achter de schermen’:
www.achteroptwoar.nl.
Na mijn bezoekje ben ik, tsja hoe zal ik dat eens verwoorden,
‘in zekere mate blij verrast’. En ben ik overtuigd geraakt.
Overtuigd van het feit dat er meer mensen zouden moeten
zijn zoals Patrick en Imke zijn. Met hun bijzondere en
uiterst pure kijk op het leven. Zij zijn mensen die deze
wereld kleur geven.
De wereld kan namelijk wel wat kleur gebruiken!
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imke’s style >
Door Imke Jacobs

Dat is het leuke van “op de kovvie bie...” een paar van
de redactieleden van NieuwSwaar, waarvan dan één de
schrijfster is van dit stuk. Me!
Ik kan dan lekker voortborduren… op het verhaal dat
Christina heeft geschreven voor dezelfde NieuwSwaar.
Nou jáh... voortborduren …naaien ...bakken. Of zo…
Ik val meteen maar met de deur in huis… uhm lades.
Want de lade met blikjes waar Christina over schrijft, is niet
één lade maar dat zijn er zelfs 3 (van elks 60x60x20cm).
Waarvan je maar 2 deels op de foto ziet. En er zijn, jawel
ik heb ze geteld -- 36 gekleurde blikjes -- en heel veel
(uhm 2x36) grijze blikjes. Overigens nog niet allemaal
gevuld (12 maar), dus als er iemand is die een kruid of
thee weet die we nog niet hebben… stuur maar een e-mail.

Van de bosbessencake vinden jullie overigens elders in het
blad een recept, tja… dat kon ik echt niet laten… die te
vermelden. Want die is ook erg lekker als ontbijt. Fruit,
kwark en volkoren meel zitten erin dus dat is in ieder geval
gezond, toch?
We hebben het heel kort over kleding maken gehad…
Terwijl dat mijn ‘corebusiness’ is, nou jah… hobby-matig
dan. Of tenminste het zou moeten zijn. Het ligt namelijk
alweer even stil, ik heb de puf niet. Veel te veel drukte
om mij heen gehad, met te veel emoties die ik dan opzuig
(zeg maar: ik ben een automatische zeespons). En om
dat dan weer te moeten verwerken, en dat kost heel veel
energie en tijd.
Daarom vind je mij ook niet veel buiten/bij evenementen
o.i.d., want het kost me gemiddeld een week om weer
bij te komen van zoiets (van logees of een evenement
bezoeken). Om daarna weer genoeg energie te hebben
voor een paar grote projecten of gewoon het huishouden.
Tja het kost gewoon tijd, en heel veel plannen en goed
uitrusten.
En helaas is er niets anders tegen te doen dan rusten,
rusten, spelletjes op de pc, series kijken en nog eens
rusten.
Waarom ik het dan toch doe? Naar evenementen, feestjes
gaan of logees laat komen, omdat ik dat toch ook leuk
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vind. En toch ook nodig heb, je weet wel die gezelligheid,
die saamhorigheid en het keuvelen over van alles en nog
wat. Dat ik daar dan wel een weekje van totale rust voor
over heb. Maar die week van “niks” doen is eigenlijk niet
helemaal niks doen, mijn brein is dan heel hard aan het
werk om alles een plaatsje te geven.
“Maar, waar komt het door”, hoor ik je denken, mijn reactie

daarop: geen idee, ergens zit dat in mijn systeem, ik ben
niet voor niets een empaat/HSP/sjamaan. En dan heb ik
het nog niet eens gehad over fybromyalgie en diverse
overgangsklachten. Het is soort van normaal geworden
voor mij. Alleen het kost zo belachelijk veel van mijn eigen
energie, dat het soms gewoon niet leuk meer is. Maar ja
dat doet het universum.
De zin die Christina toevallig van mijn slaapkamerdeur heeft
geleend en als titel beschrijft, “Niets! zal mijn vrije geest
tegenhouden. NIETS!”, heeft er heel veel voor gedaan, er
aan meegeholpen dat ik dingen beter kan hanteren. Die
zin heb ik in 2018/2019 zelf geschreven tijdens een cursus
voor mijn (spirituele) ontwikkeling. Toevallig een cursus
voor witches - “witches bootcamp”.
Die cursus (en meerdere cursussen daarnaast) heeft ervoor
gezorgd dat ik steviger op de grond sta en beter met de
emoties en met de drukte om mij heen kan omgaan. Nou
jah, behalve als ik moe ben of zelf emotioneel het ff niet
meer kan hebben (zoals jaarlijks in augustus). Dan is die
1,5 meter afstand toch wel een zeer welkome verademing.
Jammer dat ze die straks er weer afhalen. Mensen staan
veel te snel te dicht bij een ander… ik heb de invoering
ervan als welkome rust ervaren. Geen gedonder meer in
mijn eigen aura, minder voelen van emoties van anderen
en minder leugens voelen. Zó, dat gaf een rust. Zo leerde
ik eindelijk beter te onderscheiden wat mijn eigen emotie
was en wat van een ander. Ik blijf dat er dus inhouden die
1,5 meter afstand, misschien ga ik daarvoor wel speciaal
een poefrok maken. Met allerlei kleurtjes… hmm…
Maar eerst de overhemden voor Patrick en een paar
broeken want na 3 jaar verbouwen ziet zijn kleding er niet
meer fatsoenlijk uit.
En zoals Christina schrijft: de toonkamer is open op
verzoek. Dus als je op een (zonnige) dag gaat fietsen en
je komt toevallig langs het huis met wit hek en heel veel
grint en ons naambord, stap dan af en kom de etalage
bewonderen en als je nog tijd over hebt bel dan aan en
stel jezelf voor.
Voor nu zeg ik:
Kook ze! Maak ze! En eet smakelijk.
Groetjes Imke Jacobs
imke@achteroptwoar.nl
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christientjes blog, oma pie >
Door Christina Koning
“Klein Greetje kwam dikwijls bij grootmoe
Wel zes, zeven keer op een dag
Ze vindt ’t bij grootmoe zo heerlijk
Omdat ze daar alles van mag”

Een lied van de ‘Zangeres zonder Naam’. Mary Servaes.
Het parelsnoer. Onderwerp van dit uit 1974 stammend
lied. Mijn moeder zong dit lied vaak tijdens de afwas. En
mijn moeder had en heeft nog steeds een prachtige stem.
Ik luisterde graag naar haar, en dan met name wanneer ze
dit liedje ten gehore bracht. De tekst van het lied raakte
me. Raakte me diep. De eerste paar regels kon ik nog
wel aan. Maar telkens op het moment dat de clou van het
verhaal ter sprake (of eigenlijk ‘ter zang’) kwam, brak ik.
Door midden. Ik snikte hevig. Altijd. En altijd op hetzelfde
moment. Ook toen was ik dus al een ultragevoelig meisje.
Een emokip. En nog steeds. Eigenlijk. Het verhaal in het
lied was dat klein Greetje graag het parelsnoer van haar
oma wilde hebben en er ook altijd om vroeg als ze bij haar
oma kwam. Oma was erg gehecht aan het parelsnoer en
wilde het Greetje pas geven als ze groter was. Het lied
werd geschreven door Johnny Hoes. Een waar Nederlands
icoon! Vind ik.
De clou, en het moment waarop je de klok gelijk kon
zetten dat ik ging huilen, ging als volgt:
(…)
“Er werd een klein grafje gedolven
De schooljeugd, die stond er omheen
Daarbij stond een huilende grootmoe
Die keek naar ’t kistje benee”

Ook nu ik deze tekst enigszins aan het ontleden ben, en
daar ben ik me best van bewust, rolt er een aantal dikke
tranen over mijn wangen. De tekst van het lied raakt me
nog steeds. Na zoveel jaren. Ach. Herinneringen …
Het begin van het lied vertelt dat klein Greetje vaak bij
haar oma op bezoek kwam. Ook klein Christientje kwam
vaak bij haar oma op bezoek. Als klein meisje. Maar ook
als volwassen vrouw. Mijn oma was mij dierbaar. En mijn
oma is mij dierbaar. Nog steeds. Mijn zusje en ik waren er
eigenlijk elk weekend wel te vinden. Op Sibboersterveen.
Daar waar alles mocht. Werkelijk! Wat een heerlijke
tijd hebben we daar gehad. Aalberens. Kruudoarens.
Bloumkool. Zwien. En knienen. Puur Gronings geënt.
Bij mijn oma was iedereen welkom. Jong of oud. Groot
of klein. Dik of dun. Wit of zwart. Het maakte niet uit.
Alle vriendjes die je maar mee wilde nemen, waren er
eveneens welkom.
Mijn oma hield van mensen. Je voelde je er dan ook
meteen thuis. Je kon er alles krijgen. Van koffie, thee, een
borrel, een sherry, biertje tot een klein flesje horeca Seven
Up. Die ze speciaal voor ons haalde bij de dorpskroeg.
Vooraan in het dorp. Piet van de West. Ook een icoon. In
heel Siddeburen. En omstreken. Toch had ze een strenge
regel. Koffie of thee dronk je ofwel ’s morgens om 10.00
uur. Was je later, dan kreeg je niets en moest je wachten
totdat de borrel op tafel kwam (en dat was om 11.00 uur).
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En daarna gold deze ‘strenge regel’ om respectievelijk
15.00 uur koffie en om 16.00 uur borrel en om 20.00
uur koffie en om 21.00 uur borrel. Hoe simpel kan het
zijn? Hoe mooi kan het leven zijn? Terwijl ik dit schrijf
valt mij op dat ook ik nu nog koffie bij mijn ouders drink
rond de klok van acht. Je zou maar eens te laat komen …
Merkwaardig? Echt niet. Het is zoals het is. En het leven
gaat zoals het gaat. Ook wanneer er dingen gebeuren die
je eigenlijk niet ziet gebeuren. Ze gebeuren wel. En dan
moet je ermee dealen.
Mijn oma nam het leven zoals het kwam. Met vrolijke
maar ook verdrietige momenten. Mijn oma was haar tijd
ver vooruit. Niet mijn opa beschikte over een rijbewijs,
maar zij. Best wel stoer in die tijd. En het was niet opa
die met ons ging voetballen. Neen. Dat deed oma. Hoe
stoer is dat! Ze verloor in een tijdsbestek van nog geen
twee maanden in het jaar 1945 niet alleen haar zoontje
maar ook haar vader. Natuurlijk heeft haar dat gevormd.
Gevormd tot een sterke vrouw. Een vrouw die alles aankon.
Een weliswaar dienstbare en zorgzame vrouw (mijn opa
heeft het niet beter kunnen treffen), maar ook een sterk
naar onafhankelijkheid strevende vrouw. Dat gen moet
ik beslist van haar hebben meegekregen. Dat kan niet
anders. Ook vloog ze pas
toen ze al ver in de zeventig
was. Samen met ons. De
familie. Naar Barbados.
Naar de trouwerij van mijn
lief zusje en lieve zwager.
De laiverd. Flying fish was
favoriet. Flottern (lees:
reizen). En smullen. En
drinken. En feestvieren.
En lachen. Wat vond ze
dat prachtig. Als we haar
nadien vroegen: ‘Wanneer
gaan we weer vliegen
oma?’, zei ze steevast:
‘Mörgen weer?’
Toen
ik
een
aantal
maanden
geleden
een
ontspanningshypnose
meemaakte, werd mij verzocht om aan een mooie plek
te denken. Nu heb ik vele plekken van de wereld gezien.
Van Bulgarije tot Barbados, van Venezuela tot Frankrijk
en van Griekenland tot Groningen. De plek waaraan ik op
dat moment dacht lag echter wel heel dicht bij huis: een
klein grasveldje met een enorm grote boom vol groene
bladeren in het noorden van Duitsland. Richting Sögel.
Daar waar onze camping was. Daar waar wij met onze oma
aan het voetballen waren. Onbewust gaan de gedachten
die kant op. Zo werd mij verteld. Ik denk dan ook vaak (en
blijkbaar onbewust) aan mijn oma. En vandaag een beetje
beetje meer. Ze zou vandaag jarig zijn geweest. Nou ja. Ze
is natuurlijk nog steeds jarig. Op deze dag. 30 mei. Ze zou
97 jaar zijn geworden. En dat heeft ze net niet gehaald. Ze
is 82 jaar geworden. Een mooie leeftijd. En een arsenaal
aan mooie herinneringen. En het kleine koffiekopje van
mijn oma, waar ik nu (jawel het is bijna 15.00 uur; ik ben
op tijd) met een liefdevol gevoel koffie uit drink. Met een
plakje Grunneger kouke. Heerlijk. Genieten. Dankbaar.
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bosbessencake >
Door Imke Jacobs

Uit het verhaal “op de kovvie bie…”
Eigenlijk is het mijn origineel recept: kwarkcake met
chocola en noten, welke ook al een aangepaste versie is
van het recept van uitpaulineskeuken.nl - citroencakemet-kwark.
Zoals gewoonlijk pas ik gerechten naar mijn smaak en
wens aan (en aan wat nog in huis is).
Deze cake bevat minder suiker en minder vet. In de
cake gaat 30% minder suiker dan in een reguliere cake.
Daarnaast bevat hij lekker veel proteïnes door de kwark
en vezels door het volkorenmeel.
Ingrediënten
Natte:
•
2 eieren
•
175 gr kwark
•
60 ml zonnebloemolie
•
Sap van 1 citroen
Droge:
•
200 gr bloem
•
50 gr volkorenmeel
•
130 gr suiker
•
2 tl bakpoeder of baksoda (bij baksoda zeker
citroensap of scheutje azijn toevoegen)
•
Snuf zout
•
Rasp van 1 citroen
Voor er door heen:
•
bosbessen
Zo maak je het:
1. Verwarm de oven voor op 175 graden (boven- en
onderwarmte).
2. Vet de gewenste bakvorm in (leg eventueel bakpapier
op de bodem).
3. Mix de natte ingrediënten (eieren, de zonnebloemolie,
de kwark) door elkaar tot een luchtig mengsel.
4. Voeg de droge ingrediënten (de bloem, het volkorenmeel,
de suiker, de baksoda, het zout) toe en spatel dit door het
beslag. Voeg de rasp van een citroen toe (alleen het gele
gedeelte) en het sap van de citroen en meng nog even
kort.
5. Voor een gekleurde cake – meng de bosbessen erdoor
heen. Wil je de cake liever licht houden, leg dan de
bosbessen op de bodem van vorm (eventueel eerst een
beetje beslag).
6. Giet het beslag in de bakvorm.
7. Bak de kwarkcake in 55 – 60 minuten goudbruin in de
voorverwarmde oven. De cake is gaar als je er met een
satéprikker (of schone breinaald) in prikt en deze er droog
uitkomt.
8. Laat de cake 5 minuten afkoelen in het bakblik en stort
hem dan op een rooster.
Voor vragen, tips of opmerkingen mail mij op
imke@achteroptwoar.nl.
Eet smakelijk!
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kids pagina >
Door Imke Jacobs

In de volgende editie van NieuwSwaar komt een verzamelpagina met foto’s van alle ingestuurde kleurplaten.
Dus kleur deze plaat leuk in, zoals jij wilt (ja ook de volwassenen). En deponeer deze in de brievenbus van Achteroptwoar.

Bron: kleurplaten.nl - pinky-op-de-camping-vakantie
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boek, “Tussen ‘t Zieldaip en ‘t Grootmoar” >
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 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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