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voorwoord >
Door Patrick Jacobs

Tijdens het samenstellen van deze krant is het nog 
zomervakantie in het noorden. Dit keer mag ik het 
voorwoord schrijven, want Alet geniet nog van haar 
welverdiende vakantie. Ik hoop dat iedereen een geweldige 
vakantie heeft genoten of er nog even van geniet.

Na twee jaar van weinig activiteiten, door de pandemie 
en diverse beperkingen, worden veel activiteiten weer 
opgepakt. Zo staat er weer een KIEK op de agenda, zijn 
de koks in de dorpen menu’s aan het bedenken voor de 
komende Resto’s, worden er weer sport- en kaartavonden 
georganiseerd en hebben de Vrouwen van Nu weer leuke 
activiteiten op hun agenda.

Er is nieuws over de molen (Dellen), nieuws over de 
werkgroep die zich bezighoud met de onderhoud van de 
begraafplaats en er wordt een oproep gedaan voor nieuwe 
bestuursleden voor het beheer van het MFC.

Verder de vaste columns van Christina en Imke, een stukje 
over het BBQ feest aan de Karspellaan, een artikel van 
Denies over het maken van insectenhotels en kom je een 
recept tegen voor hen die graag in de keuken staan om 
iets lekkers klaar te maken, of iets nieuws te proberen.

Helaas heb ik niets interessanters te melden over Glasdraad 
anders dat Glasdraad hoopt de dorpen eind september 
aangesloten te hebben (volgens hun zeggen op 16 juni jl.)

Warme groet,
Patrick

Kopij aanleveren: vóór 12 november 2022

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 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 

Je kunt bij de gemeente terecht met een melding over 
achterstallig onderhoud, defecten, gevaarlijke situaties in 
jouw 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 vind je op 
onze websites:  
www.nieuw-scheemda.nl en www.t-waar.nl
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veur mekoar  >

meldpunt openbare ruimte  >
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kiek... van alles wat >
Door de Culturele Commissie

Eindelijk kunnen we weer!

De culturele commissie Nieuw Scheemda/’t Waar 
organiseerd weer een KIEK op zondag 16 oktober 2022 
tussen 11.00 uur en 17.00 uur in de Leeuwenborg.

Een gezellige markt waar je kunt laten zien waar je goed 
in bent en wat je wil presenteren op onze KIEK.

Er is livemuziek en gratis koffie en thee.

Ben je goed in koken, bakken, creatief met je handen, 
hobby, gedichten, verhalen, iets verkopen, iets vertellen 
over je bedrijf of onderneming, en wat je verder nog kunt 
bedenken, geef je op en wij reserveren een tafel voor je.

Wil je meer weten of je opgeven dat kan via onze email:

ankie.grooten@ziggo.nl of 
antjevdlinde@hotmail.com
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oproep nieuwe bestuursleden mfc >
Door Harm Eerkens

Het MFC-gebouw is van de gemeente, maar het beheer is 
in handen van de Stichting Beheer MFC Nieuw Scheemda/’t 
Waar. Als beheerstichting zorgen we onder andere voor de 
verhuur, de schoonmaak en kleine reparaties. Dit klinkt 
nogal omvangrijk, maar dat is het in de praktijk niet.

Zo is de schoonmaak uitbesteed aan de werkvoorzienings-
schap Afeer en bestaat de verhuur grotendeels uit vaste 
gebruikers. Verder is de gemeente verantwoordelijk voor 
groot onderhoud.

Omdat de bestuursleden Bert Bijlsma en Harm Eerkens 
hebben besloten te stoppen, hebben we nu nieuwe 
bestuursleden nodig.

Vooral van belang is dat we een nieuwe penningmeester 
krijgen. Omdat oproepen als deze meestal geen resultaat 
hebben, willen we benadrukken dat het van groot belang 
is om wel te reageren als je bereid bent om bestuurslid te 
worden. Zonder bestuursleden geen verenigingsleven!

Voor aanmelding of informatie over de werkzaamheden en 
het penningmeesterschap kan contact worden opgenomen 
met Harm Eerkens; 06-44028748 
of mfc@nieuw-scheemda.nl / mfc@t-waar.nl

nieuws van de molenstichting  MsMOG >
Door Greetje Schipma
(lid activiteitencommissie Molenstichting 
Midden en Oost Groningen)

In de vorige editie van deze krant stond 
het bericht dat het benodigde geld is 
bijeengebracht. Nu is bekend dat de 
werkzaamheden aan de Dellen volgend 
jaar in mei klaar zullen zijn. De Dame 
zal dan haar vleugels weer hebben en 
dat zal gevierd gaan worden.

In september volgt nog meer nieuws 
over de MsMOG op onze dorpswebsite.

RESTO VEUR MEKOAR >
Door Astrid Pouw

Beste Dorpsgenoten van Nieuw Scheemda en ’t Waar 

Ook in het najaar kunnen jullie weer komen eten bij resto 
Veur Mekoar en wel op: 

Vrijdag 7 oktober 2022 en vrijdag 9 december 2022

Geef je, alleen of met meerderen, op voor het 3 gangen 
diner met aansluitend een bakje koffie of thee. De kosten 
zijn € 5,- per persoon (kinderen van 3 – 16 jr € 2,50) 
We koken ook vegetarisch, Keto etc en houden rekening 
met allergieën, maar wil je dat bij je aanmelding dan wel 
even aangeven? De zondag voor de resto is het uiterste 
moment om je op te geven. Mocht jij je hebben opgegeven 
en onverhoopt toch niet kunnen komen wordt de maaltijd 
toch in rekening gebracht omdat wij hiervoor inkopen 
moeten doen.

Opgeven kunt je doen via de dorpswebsite
nieuw-scheemda.nl 
Je kunt ook bellen (geen SMS) met 06 36 36 80 03 of een 
mail sturen naar 
veurmekoar@nieuw-scheemda.nl of 
veurmekoar@t-waar.nl 

Vanaf 17.30 uur ben je welkom in het MFC, Hamrikkerweg 
55A in Nieuw Scheemda. Om 18.00 uur serveren wij het 
voorgerecht uit.
Graag tot ziens,

Hans Zijlstra & Astrid Pouw
Namens,
Veur Mekoar

Heb je (tijdelijk) ergens hulp bij nodig? Schroom niet om 
ons te bellen of te mailen. Er zijn verschillende vrijwilligers 
die je graag helpen. Het telefoonnummer van de hulplijn 
is: 06 36 36 8003 E-mail:  veurmekoar@t-waar.nl   of  
veurmekoar@nieuw-scheemda.nl

Kaartclub het Vrije Weekend >
Door Thea Moes

Vrijdag 16 september start het kaartseizoen in de kantine 
van Oldambtster Boys. Door een enthousiaste groep van 
jong tot oud wordt in het winterseizoen om de 14 dagen 
gekaart. Aangezien niet iedereen altijd aanwezig kan zijn, 
doen we soms een beroep doen op invallers. 

Nieuwsgierig geworden en kun je 
klaverjassen? Kom gewoon een keer 
binnen kijken om de sfeer proeven. 
Nieuwe leden en invallers zijn altijd 
welkom.

Aanvang 20.00 uur
Inleg per avond € 2,50

Namens het bestuur
Thea Moes 
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Aanpak begraafplaats >
Door Greetje Schipma

Met onze groep zijn we nu zo’n vijf maanden aan de slag 
en het wordt steeds beter zichtbaar. De laatste weken zijn 
we steeds bezig geweest met het aanvullen van grond 
rondom de graven, grind tussen de grafstenen en opnieuw 
gras ingezaaid zodat het goed bijgehouden kan worden. 

Natuurlijk ook het weer verwijderen van het onkruid op de 
graven, want dat groeit altijd door. Net als een deel van 
de takken die toch weer gaan uitlopen. We zetten stug 
door en zo langzamerhand  krijgen we grip op een aantal 
elementaire zaken. Maar soms begint het hier en daar te  
kriebelen om toch een grafmonument aan te pakken.

Vanuit de gemeente krijgen we alle medewerking bij de 
aanlevering van materialen en er wordt gezorgd voor een  
vlotte verwijdering van alle groenafval. Sinds 1 juni valt 
het onderhoud van begraafplaats weer onder de groep 
Nieuwolda/Midwolda en dat heeft de lijntjes voor sommige 
zaken nog weer korter en dus makkelijker gemaakt.  

Van bezoekers op de begraafplaats krijgen we zeer 
positieve reacties maar ook van de dorpsbewoners. Tijdens 
de koffie is er ook altijd tijd voor een praatje. Soms horen 
we de geschiedenis van een graf, soms achterhalen we 
andere zaken die van belang kunnen zijn in de toekomst. 
Natuurlijk komen er altijd wel vragen, zoals waarom we 
hiermee  aan de slag zijn gegaan, waarom de gemeente 
dit niet doet en… Nee, wij vinden het niet eng om bij 
graven bezig te zijn.

Ondanks de omgeving zijn het altijd hele gezellige uren 
die wij met elkaar doorbrengen. Kom gewoon maar eens 
langs om te kijken.

We zijn er altijd op maandagmorgen van 09.30 uur tot 
12.00 uur, alleen bij extreme hitte en neerslag niet.

Loes, Antje, Hilde, Greetje en Jan  

bbq feest karspellaan >
Door Ankie Grooten

Opnieuw een gezellig bbq feest voor de Karspellaan 
georganiseerd door Alie met lekker eten en spelletjes. En 
er is aandacht besteed aan het overlijden van buurman 
Mark.

Sportieve uren in MFC >
Door Greetje Schipma

De gymgroep begint op maandag 5 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. 
Leeftijd vanaf 50+ voor zowel mannen als vrouwen. 

Kom gewoon eens kijken en je kan altijd een meedoen 
met makkelijk zittende kleding en sport-of gymschoenen.  
Start: 13.30 uur in de zaal van MFC. (Ingang naast kantine 
Oldambtster Boys)  

petitie regeldruk vrijwilligers >
Door Harm Eerkens

In toenemende mate wordt het moeilijker om bestuursleden 
en andere vrijwilligers te vinden.

Soms lukt het zelfs helemaal niet en komt het zelfs voor 
dat een vereniging door gebrek aan bestuursleden wordt 
opgeheven.

Onze overheid heeft enerzijds veel waardering voor het 
vrijwilligerswerk, maar anderzijds gaat dezelfde overheid 
het vrijwilligerswerk steeds meer belasten. Dit door 
afstoten van hun werkzaamheden naar vrijwilligers en 
door steeds meer regelgeving.

Zo is de regelgeving de laatste jaren o.a. uitgebreid met AVG 
(privacy), UBO (registratie belanghebbende in kadaster) 
en de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).
Voor deze regelgeving is meestal wel een aanleiding, zoals 
het witwassen.

Maar om hiervoor nu alle bijna 400.000 verenigingen en 
stichtingen te belasten!

Zeker voor de kleine organisaties is de wet- en regelgeving 
te complex, te technisch, te onduidelijk en een ver-van-
hun-bed-show.

Een aantal organisaties hebben daarom een petitie 
opgesteld waarin de overheid wordt verzocht om:

1. Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk 
te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast 
betaalde baan of zorgtaak

2. Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te 
zonderen van wet- en regelgeving

3. Niet draagkrachtige organisaties niet voor de kosten 
op te laten draaien

4. Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat 
in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers 
verwacht kan worden

Ben je het hiermee eens dan graag de petitie ondersteunen.
Dit kan op: 
https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl 

Vóór 15 september, want dat is de einddatum voor 
ondertekening.
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vrouwen van nu >
Door Astrid Pouw

Insectenhotel
In juni is het lekker lang licht ’s avonds. En als het dan ook 
nog droog is, is het genieten van een lekkere lange avond 
in de buitenlucht. Op 2 juni hebben de Vrouwen van Nu niet 
alleen genoten van het lekkere weer en de gastvrijheid van 
Waarkunst. Ze zijn ook aan de slag gegaan met tangen, 
zagen, hamers, scharen en boren. Het resultaat: 11 mooie 
insectenhotels. Hier kunnen de kleine beestjes in de tuin 
veilig genieten van het lekkere weer en ook bij slecht weer 
natuurlijk. Met dank aan Antje en Denies die deze avond 
voor ons hebben voorbereid.

    
 
Uitje

Eénmaal per jaar gaan 
de Vrouwen van Nu op 
stap; meestal in het 
voorjaar. Even kijken 
buiten de grenzen van 
onze dorpen. En dan 
niet door sprekers 
van buiten naar hier 
te halen, maar door 
zelf op stap te gaan 
om het met eigen 
ogen te bekijken. Met 
in het achterhoofd de 
coronaregels en de 
hoge brandstofprijzen, 

besloten we om een uitje vlak om de hoek te doen. Met 
13 vrouw sterk, gingen we op vrijdagmiddag naar het 
‘nieuwe’ MuzeeAquarium in Delfzijl voor een rondleiding. 
Dat leek ons nu leuk. En wat bleek? Het was nog veel 
leuker, interessanter en mooier dan we gedacht hadden. 
We hadden eigenlijk niet voldoende tijd om alles goed te 
bekijken. Oftewel: een aanrader om nog een keer te gaan 
en dan vrij in de tijd te zijn. Onze volgende bestemming 
was de Batterij bij Fiemel. Daar kregen een rondleiding 
van Koen, een krasse tachtiger die op de fiets van Delfzijl 
naar de Punt van Reide was gekomen. Hij vertelde van 
alles over de geschiedenis van dit stukje Groningen, waar 
zijn grootouders hadden gewoond. Genietend van het 
hele verhaal en het mooie weer zijn we weer veel wijzer 
geworden. Het uitje hebben we afgesloten met een ‘Visje 
eten in Termunten’. 

Nieuwe seizoen
Op donderdag 15 september komen de Vrouwen van Nu 
Nieuw Scheemda ’t Waar bijeen voor een gezellige avond. 
We hebben die avond Paulien Medema te gast. Zij komt 
vertellen over haar werk bij de traumaheli. Uiteraard 
hebben we weer wat lekkers bij de koffie en is er ook 
gelegenheid om elkaar te spreken. Alle vrouwen zijn van 
harte welkom. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, wordt 
gehouden in de Leeuwenborg en kost € 5,-. 
Tot 15 september!.

Hier op het platteland hebben veel mensen een tuin. 
Soms groot, soms klein. Om in te zitten of in je hangmat 
te liggen en van het mooie weer te genieten. Of actief 
in de tuin bezig zijn met nieuwe plantjes opkweken of 
gewoon planten, grasmaaien, onkruid wieden, water 
geven, bloemen plukken en dus ook genieten. De ene tuin 
is jarenlang hetzelfde. De andere gaat regelmatig op de 
schop. Of je er nu veel tijd in steekt of er alleen maar naar 
kijkt. Een lezing over tuinen is voor iedereen leuk. Om 
inspiratie op te doen of om gewoon van mooie tuinplaatjes 
te genieten. Op woensdag 12 oktober komt Alie Stoffers 
van ‘De Tuinerie’ een lezing houden met de titel ‘Tuinen 
over de seizoenen’. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, 
wordt gehouden in de Leeuwenborg en kost € 5,-. 
Tot 12 oktober!.

Data
De Vrouwen van Nu Nieuw Scheemda/’t Waar hebben in 
2022 nog de volgende bijeenkomsten:
• Donderdag 8 september: bijpraten bij Fenna’s theehuis
• Donderdag 15 september: Lezing over het werk bij de 

traumaheli door Paulien Medema. in de Leeuwenborg
• Woensdag 12 oktober: Lezing over de Tuinen door de 

Seizoenen door Alie Stoffers; in de Leeuwenborg
• Maandag 24 oktober: Optreden van Duovaart in de 

Schakel in Midwolda
• Donderdag 10 november: bijeenkomst in de Kleine 

Kring te Wagenborgen
• Woensdag 16 november: Expeditie Spitsbergen; 

Maarten Loonen komt vertellen over zijn werk op 
Spitsbergen

• Donderdag 15 december: Kerstdiner (met eigen 
inbreng) met een spannend moordspel.

Er zijn bij de Vrouwen van Nu 
een aantal dames die graag 
handwerken, breien, haken, 
knopen, vilten. Van alles 
eigenlijk als het maar met garen 
en stof te maken heeft. Lekker 
fröbelen tot er hele mooie 
werkstukken ontstaan. Zij staan 
open om nieuwe steken en 
om nieuwe technieken leren. 
Komend seizoen willen we er een 
maandelijkse bijeenkomst van maken. De eerste keer is 
op maandag 19 september om 19.30 in de Leeuwenborg. 
We beginnen dan met het maken van een dromenvanger.

Lijkt het jou ook leuk? Kom gerust langs. Als je 19 
september niet kunt, maar het je wel leuk lijkt, stuur dan 
een mailtje naar 
vvnunieuwscheemdatwaar@gmail.com
dan houden we je op de hoogte.
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modderdag >
Door Christina Koning

‘Oma. Kom mee. Let’s go. We gaan. Naar modderdag’ 
riep mijn kleindochter Chrissy enthousiast op haar laatste 
peuterschooldag. Vlak voor de vakantie. Toen ik haar rond 
de klok van half tien ophaalde. Ik begreep dat het een 
nationale modderdag was. Op de peuterscholen. En oma 
mocht mee. Ach. Je moet het kind in je nooit loslaten. 
Nietwaar?

Met modder smijten. 
Naar de juffen. In het 
modderbad. Niet het 
meest favoriete badje 
van Chrissy. Dan maar 
in het zandbadje. En 
het waterbad. Maar de 
tuinslang? Wacht eens 
even. Dacht Chrissy. 
Wat kan ik daar nu 
eens mee doen? Oma 
nat spuiten natuurlijk. 
Je ziet het haar denken 
... En ook doen. Wat 
een pret. Wat een 
modderpret. Wat een 
waterpret. Even. Heel 
even. Heel even voelde 
ik me weer een jaar of 
drie.

Een nat pak. Een 
handdoek. Een schone 
broek. Een dikke knuffel. 
Een vrolijk kind. En een 
enorme glimlach. Daar 
doe je toch alles voor? Mijn 
hart smelt. Het kind in mij 
vierde een feestje. Samen 
met de hele peuterklas. 
Het was fantastisch. En 
zojuist. Bracht ik mijn 
kleindochter naar huis. En 
weet je wat ze zei? 

‘Oma. Kom mee. Let’s go. 
We gaan. Naar modderdag. 
Nu?’

Ei Bacon Muffins >
Door Imke Jacobs

VOOR 6 muffins

Ingrediënten
• 6 eieren
• 24 plakjes bacon
• beetje olijfolie
• zout
• peper
• (geraspte) kaas
• Kruiden naar smaak

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C, hetelucht.
Vet de muffinvorm in met wat olie en beleg elk van de 
muffinvormpjes met vier reepjes spek.
Voeg nu het ei, zout en peper toe (en bestrooi met kruiden 
en geraspte kaas) en bak ongeveer 15 minuten in de oven.

Bron: https://ketogeen.com/ei-bacon-muffins/
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christientjes blog >
Door Christina Koning

Vanuit prachtig Corsica:

Op de slaapkamer van mijn 
oma bevond zich een enorm 
grote (althans in mijn kinderlijke 
beleving), van mahoniehout 
gemaakte, linnenkast. Met een 
soort van toog of krans aan de 
bovenkant. Aan de overkant 
van het, van hetzelfde materiaal 
gemaakte, bed. Op het bijpassend 
nachtkastje stond een lampetset. 
Een grote porceleinen witte kom 
met daarin een witte porceleinen 
kan voorzien van handgeschilderde 
kleine bloemen. Op de grond lag 
tapijt. Bruin van kleur met grote 
olijfgroene en beige bloemen. Ik 
kan de kamer, waar mijn zusje en 
ik zo’n vijfenveertig jaar geleden 
sliepen, zo voor je uittekenen.

Op het bed lag een geheel 
van ganzenveren vervaardigd 
dekbed met daaromheen een 
crèmekleurige overtrek met rode 
figuurtjes erop. Eenzelfde, gelijksoortige, dekbedovertrek 
vond ik een aantal jaren geleden in Portugal. En die kon 
ik natuurlijk niet laten liggen. Onder dat dekbed kwam je 
bijna niet vandaan. Zo zwaar wogen de ganzenveren. In 
het dekbed op het mahoniehouten bed in de slaapkamer 
beneden in de boerderij op Sibboersterveen. Daar waar we 
ons te allen tijde welkom en veilig hebben gevoeld. En aan 
welke plek, tijd en lieve mensen ik dierbare herinneringen 
bewaar. 

Natuurlijk hoop ik dat mijn kleinkinderen later - als ik 
er niet meer ben - diezelfde mooie herinneringen zullen 
koesteren. Het is misschien wel een gekke gedachte, 
maar misschien herbergt het gelijkend dekbedovertrek 
wel dezelfde warme en veilige gevoelens zoals ik die 
vroeger heb ervaren. Wat zou ik mijn oma graag even 
uit de hemel (lees: die andere dimensie) willen toveren. 
Eventjes. Heel eventjes. Heel eventjes maar. Zodat ik haar 
onze kleinkinderen en ons ‘boerderijtje’ (ontworpen aan 
de hand van het model boerderijtje op Sibboersterveen) 
kon laten zien. 

Wat ik eigenlijk wilde vertellen, ja ik draaf weer eens door 
met mijn hersenspinsels, is het volgende. In de linnenkast 
van mijn oma lag, naast natuurlijk schoon en fris ruikende 
kussenslopen, hoeslakens en dekbedovertrekken, een 
houten doos zo groot als een schoenendoos. Met een 
houten deksel waarop een roos was getekend of beter 
nog: waarin een roos was gebrand. En in deze houten 
doos bewaarde zij de mooiste tekeningen van haar twee 
kleindochters. Waar die doos gebleven is? Ik zou het niet 
weten.

Iedereen zal het wel herkennen. Denk ik. Niet alle 
tekeningen, knutselprojecten en gedichten van de kinderen 
of kleinkinderen worden bewaard. 

Zo heb ikzelf ook slechts de mooiste creaties van mijn 
kinderen en kleinkinderen in een mooie met getekende 

rozen versierde kartonnen doos 
bewaard. Onlangs trof ik deze 
doos weer aan. In de kledingkast 
op onze ‘peuterlogeerkamer’. 
Naast de kleurrijke kleding van 
kleindochter Chrissy. En dan vind 
ik zomaar een tekening van mijn 
lieve dochter Lena. Onderweg. In 
de Isuzu. Richting la dolce vita 
nella bella Italia. Terwijl de radio 
via de playlist van mien laiverd een 
liedje van Sanne Hans ten gehore 
brengt:

‘Je bent niet alleen
Nee, nooit meer alleen

Noem een dag, noem een uur, 
noem een stad

Ik zal er voor je zijn
Elke dag, elk uur, elke stap

Ik zal er voor je zijn’
(Uit:  Noem een dag - Miss Montreal)

Dit nummer had ik nog niet eerder 
gehoord. Maar hé. Het is werkelijk 

prachtig. De tekst raakt me. De tranen blijven rollen. 
Vanzelf. Muziek bindt. Muziek verbindt. Tutti emozioni. Of 
zoiets.
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imke’s style >
Door Imke Jacobs

Na de juni uitgave lijkt het leven stil te hebben gestaan. 
Tja door de hoge temperaturen hadden we allebei het 
gevoel niks te kunnen doen. Maar het tegendeel is waar.

Begin juni was er weer Resto-Veur-Mekoar etentje, en ik 
ben zo ‘gek’ geweest om de keer ervoor aan te bieden 
Potjiekos te maken, zo gezegd zo gedaan… 

Aangezien het nog al een tijdje moet opstaan te pruttelen 
op de BBQ, waren we er al vroeg mee bezig. 

En…, het is me weer gelukt iets lekkers op tafel te zetten. 
Ik had zelfs een Dutch oven ernaast met een vegetarische 
versie, die was geheel nieuw voor mij (gebruik ik de juiste 
kruiden en groenten enzo…??) maar ook die was geslaagd.
De Potjie (8 liter) zat tot de rand toe vol, en is helemaal 
leeg gegaan. Yeah…!  Van de vegetarische was nog maar 
een klein beetje over. Iedereen die aanwezig was gaf 
aan dat het lekker was, en sommigen vroegen of ik het 
recept kon geven… ja, dat kan ik. Het recept staat in de 
NieuwSwaar van oktober 2020. Op de dorpswebsite staan 
alle krantjes, dus ook oktober 2020 (nieuw-scheemda.nl/
nieuwswaar-nr57-oktober-2020). Op onze eigen website 
achteroptwoar.nl/imkes-style-potjiekos staat het recept 
natuurlijk ook.

De week erop hadden we een reünie van Dutchbat 4, wat 
voor Patrick weer een fijn weerzien was met zijn maten. 
De partners mochten mee maar jammer genoeg hadden 
niet veel daar gehoor aan gegeven, dus ik voelde me een 
beetje een vreemd ‘gansje’ in de bijt…, ;) hihihi. Uiteraard 
was het gezellig.

27 juni stond onze eerste ontmoeting van 2014 op de 
kalender, en van 2016 onze trouwdag, dus dat was een 
dag met taart en lekker eten. En in plaats van uit eten in 
een druk restaurant (worden we horendol) besloten we om 
ons zelf met een smakelijke maaltijd te verwennen. Niet 
beef wellington maar met varkenshaas, zeer succesvol.

Begin juli konden we de kittens gaan ophalen. Hera 
(driekleur) en Juno (zwart-wit), zusjes. 

Hier liggen ze dan uitgeput in de vensterbank. En 
contact met Kitty, onze 10-jarige driekleur, gaat steeds 
gemoedelijker. Overigens zul je ze nooit buiten zien, 
aangezien wij ze binnen houden. De buurt hoeft geen 
hinder te ondervinden van onze huisdieren. En ik hoef me 
geen zorgen te maken waar ze uithangen en met welk 
(roof)dier ze nu weer gaan vechten. 

En zo hoef ik ze ook nooit te roepen of hinderlijk te fluiten 
laat op de avond om ze binnen te krijgen. Of ondragelijk 
gemauw aan te horen als ze zelf naar binnen willen op een 
ander tijdstip. 

Of dat ze worden aangereden door een mafkees die zich 
niet aan de snelheid houd, 30 km/uur in de onze straat!. 

En dan begint het langzaamaan heet te worden buiten, dat 
is echt niks voor mij. Bah kan zo niks doen. Ventilatoren 
draaien overuren om maar een beetje lucht circulatie te 
krijgen. Dus staat er niks anders gepland dan rustig aan 
doen, kittens in de gaten houden en regelmatig wat water 
op mijn polsen en in mijn nek spetteren. Pfff veel te warm…

En dan moet ik toch wat gaan doen, want 20 augustus 
willen we naar Middeleeuws Winschoten gaan. Maar als 
het zo warm wordt moeten we wel iets met katoen aan 
gaan doen, en dat hebben we nog niet…. Dus dat betekent 
stof knippen en in elkaar zetten en dat in de hitte. 

Na veel wikken en wegen heb ik besloten een reeds 
bestaande set deels aan te passen. Een look-a-like korset 
(zonder baleinen) vast gemaakt aan de riem met tassen 
(geen tas aan schouder gezeul). Maar dat was nog niet 
kompleet. Een bustle er voor bij aan gemaakt. Natuurlijk 
de hoed hersteld. Een katoenen shirt en broek gemaakt. 
En dan nog voor Patrick een kompleet outfit gemaakt a-la 
Viking. Een broek en shirt met mutsje en buideltas. Ha! 
gelukt en op tijd klaar ik kon zelfs een dag niks doen en 
mij geestelijk voorbereiden op heel veel lopen.

Op de dag zelf heeft mijn stappenteller de score 
bijgehouden van 13.000 stappen, pffff... En ik heb in ieder 
geval 1 fotograaf gezien die een foto heeft gemaakt, en 
ik heb de foto ook al gevonden (www.facebook.com/
MazzelMoaze). Zo zagen wij eruit… ghighighi.

En nu is het zondag, één dag voor de vergadering omtrent 
het krantje, nog ff vlug blogje in elkaar flansen…  TADA!!  
Groetjes! 
Imke Jacobs

Heb je vragen, stel ze via
instagram.com/achteroptwoar
facebook.com/achteroptwoar
achteroptwoar.nl
of via email imke@achteroptwoar.nl
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insectenhotels maken >
Door Denies Margy en Antje vd Linde

We hadden het 
wel gehoopt, maar 
natuurlijk niet 
verwacht dat het 
op donderdag 2 juni 
2022 zo’n mooi weer 
zou zijn! Dat kwam 
heel goed uit, want 
we gingen die avond 
i n s e c t e n h o t e l s 
maken bij

 Waarkunst.

Zo’n twaalf leden 
van de Vrouwen van 
Nu verzamelden 
zich rond half acht 
rond een grote 

tuintafel in de avondzon in het bos. Hier stond alles al 
klaar: koffie, thee, lekkere cake en alle materialen voor 
de workshop.

Er waren kistjes en mandjes in diverse soorten en maten 
en allerlei natuurlijke materialen om ze mee te vullen. Die 
hadden Antje en ik in de weken ervoor allemaal verzameld. 
(Een paar ritjes naar wat kringloopwinkels, wat rondkijken 
en -vragen in eigen omgeving en we hadden al snel een 
aardig voorraadje).

Vaak moesten er voor zo’n kistje eerst nog wat 
tussenschotjes op maat gezaagd worden. Daarna moest 
het kistje/mandje gevuld worden. Hiervoor hadden we 
bamboe, rietstengels, houtsnippers, dennenappels en 
zelfs bakstenen met  gaten erin klaarstaan. 

Omdat alles moest eerst op maat van het kistje gemaakt 
worden was iedereen al snel bezig met zagen, boren, 
lijmen en timmeren. 

De boor werd gebruikt om gaatjes in (op maat gezaagde) 
blokjes hout te boren en de bakstenen werden met 
een beitel in stukken gehakt. Maar de decoupeerzaag 
(die geleend was van een behulpzame buurman) bleef 
onaangeroerd… Kwam dat omdat het stopcontact toch 
best ver weg was, of misschien toch omdat het ook wel 
stoer is om zelf met de hand te zagen?

Wat was het leuk om te zien dat iedereen elkaar hielp. We 
gaven elkaar handige tips en af en toe hield iemand een 
(bamboe)stok vast, zodat een ander beter kon zagen. Of 
er werd er een hamer of een tang doorgegeven. Echt... al 
het gereedschap werd gedeeld en geruild.

Als laatste moest er gaas op het kistje/mandje worden 
gespannen, zodat niet alle materialen er uit zouden vallen 
wanneer je het ophangt. Zelf vond ik dit het moeilijkst, 
maar gelukkig lukte me dit ook. Onder de kundige leiding 
van Greetje en met behulp van haar fijne tangetje werd 
het helemaal netjes. 

We werkten tot laat door, af en toe onderbroken door een 
nieuwe kop koffie, thee of sap. En toen we klaar waren 
was er nog steeds genoeg licht voor een leuke groepsfoto. 
Het opruimen was met z’n allen zo klaar, en de meeste 
restanten aan materialen konden we ergens op het terrein 
wel een plekje 
geven. Met een 
voldaan gevoel 
reden we daarna 
weer naar huis, 
helemaal trots op 
het resultaat. Die 
krijgen snel een 
mooi plekje in de 
tuin. 

Ik wil iedereen 
bedanken voor 
jullie creatieve en 
gezellige bijdrage. 
En Peter en Hilde 
bedankt voor de 
gastvrije ontvangst 
op jullie geweldige 
locatie. 

Wat een heerlijk 
begin van de 
zomer!  
Antje en Denies


