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voorwoord >
Door Aletta Buiskool

Terwijl ik zit te schrijven, schijnt de zon lekker naar binnen. 
Ramen en deuren staan wagenwijd open: het voelt al als 
zomer!

In deze NieuwSwaar extra aandacht voor de 
subsidieregeling bij SNN (Subsidie en verduurzaming 
Groningen). Afgelopen 7 juni is hierover een online-
bijeenkomst geweest, georganiseerd door onze gemeente. 
Deze bijeenkomst is op de site van de gemeente terug te 
zien. Als u dat nog niet heeft gedaan, zou u dat nog even 
kunnen doen. Het is echt de moeite waard.

Verder gaat resto Veur Mekoar weer open en ook begint 
zachtjes aan weer het organiseren van wat evenementen. 
(Zie de Witte Wolk).

De deadline voor de volgende NieuwSwaar is 15 augustus. 
De redactie wenst u een hele fijne zomer. Geniet ervan en 
tot in september!

Kopij aanleveren: vóór 15 augustus 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:  Aletta Buiskool, Marjan Jutting  
    
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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Veur mekoar >
Door Natasja Dijkshoorn

20 augustus, 29 oktober en 17 december 2021 is ‘resto 
Veur Mekoar’ weer geopend! 

U kunt zich, alleen of met meerderen, opgeven voor een 
driegangendiner in eigen dorp! De kosten zijn € 5,- per 
persoon (kinderen van 3 - 16 jr € 2,50) Wij koken ook 

vegetarisch en kunnen in beperkte mate rekening houden 
met dieetwensen. Laat dit via uw aanmelding even weten, 
dan hoort u of het mogelijk is. De zondag voor de resto is 
het uiterste moment om u op te geven.

Opgeven kunt u doen via de website www.nieuw-
scheemda.nl, rechts bovenin is een linkje te vinden. U 
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 bent u welkom in 
het MFC, Hamrikkerweg 55A. Om 18.00 uur serveren wij 
het voorgerecht uit.

Graag tot ziens,
Hans Zijlstra & Natasja Dijkshoorn
Namens,
Veur Mekoar

Vindt u het leuk om te koken en zou u (een van deze) 
dagen mee willen helpen om weer 
een heerlijk menu op tafel te 
zetten, laat het weten, we vinden 
het altijd leuk als er nieuwe ‘koks’ 
bijkomen.

Onze hulplijn staat open, mocht 
u tijdelijk ergens hulp bij nodig 
hebben of wilt u even gewoon 
voor de gezelligheid bellen... Bel 
of mail ons. Er zijn verschillende 

vrijwilligers die u graag helpen. Het telefoonnummer van 
de hulplijn is: 06 36 36 8003 E-mail: veurmekoar@t-waar.
nl of veurmekoar@nieuw-scheemda.nl

culturele commissie >
Door Antje van der Linde

Nu alles weer meer in beweging komt en er steeds meer 
is toegestaan zijn wij weer enthousiast begonnen met het 
plannen van activiteiten in ons kerkje.

- Voor eind september zijn we bezig een middag in te 
plannen met Ierse muziek en dans
- op 21 november staat er een prachtig optreden gepland 
genaamd “Eventually”, van een dansvoorstelling met 
livemuziek. 

De volgende KIEK willen we in juni 2022 organiseren.
Bedenk maar vast waarmee jij, of met wat jij deel wilt 
nemen. Kom kijken, proeven, luisteren naar livemuziek, 
maar vooral voor de gezelligheid. Door en voor onze dorpen 
en ver daar omheen. Nader bericht over de voorstellingen 
en de KIEK volgt uiteraard. 

Entree voor voorstellingen in het kerkje bedraagt €5,- p.p. 
incl. pauzedrankje met koek/cake.
Bianca gaat aan het eind van dit jaar uit het bestuur van 
de Culturele Commissie. We zijn op zoek naar enthousiaste 
mensen die ons team willen versterken.

We wensen iedereen een fijne zomer toe en hopen op jullie 
komst bij onze concerten.

Bianca, Ankie en Antje

vrouwen van nu >
Eindelijk het lijkt weer mogelijk te zijn om bij elkaar te 
komen. Voor het komende seizoen 2021/2022 wordt alles 
vastgelegd en de bijeenkomsten vinden, i.v.m. wijzigingen 
bij Waarkunst, plaats in de Leeuwenborg. Alle leden en 
aspirant leden krijgen het programma zodra die klaar is in 
hun brievenbus. 

Ben je geen lid en wel nieuwsgierig neem dan contact op via 
de mail met het secretariaat: vvnunieuwscheemdatwaar@
gmail.com 

Het bestuur, Astrid Pouw, Greetje Schipma, Hilde Meijer, 
Marijke Bakker en Marry van Breugel, wenst iedereen een 
goede zomer en tot ziens in september.
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dorpsjeugd plant vruchtbomen >
Door Benno Klapwijk

Als afsluiting van 
de herplant van de 
dorpsbosjes, plantte 
de dorpsjeugd 
(t/m 12 jaar) op 
woensdag 14 april 
vruchtbomen bij het 
volleybalveldje aan 
de Hamrikkerweg. 
De bomen werden gedoneerd door Staatsbosbeheer (SBB) 
en ook geplant in het Kerkwijkbos. Bij het volleybalveld 
staan appel-, peren-, en walnootbomen en een tamme 
kastanje en op het veldje in het Kerkwijkbos staan een 
kers (heeft al gebloeid!), stoofpeer, tamme kastanje en 
walnootbomen. De vruchten zijn voor iedereen!
Van bewoners kregen wij verder het verzoek SBB te vragen 
de houtopslag onder de grote walnoten en hazelaars in 
het Kerkwijkbos te verwijderen voor het raapseizoen. 
We gaan dat met SBB regelen en hebben voor komende 
herfst/winter met SBB vier werkdagen gepland waarbij je 
vrijwillig kunt meehelpen met werkzaamheden in het bos.

Voorlopige data:
- Za 4 September 2021 (schoonmaken raapplekken)
- Za 6 November 2021 
- Za 8 Januari 2022 
- Za 5 Maart 2022

Verder ontvingen we een reactie van Staatsbosbeheer 
over de blauw-groene kokers in het bos, die voor sommige 
boomsoorten wordt gebruikt. Zie hieronder:

Boomkokers tegen wildschade 
Tijdens de eerste jaren zijn de (jonge) boomstammen nog 
heel kwetsbaar en deze hebben een extra beschermlaag 
nodig. Op diverse locaties zijn daarom, om een deel van de 
jonge aanplant, boomkokers geplaatst als wildbescherming 
ter voorkoming van vreet-, veeg- en schilschade, of een 
combinatie daarvan.  De kokers moet wel een aantal 

jaar bescherming bieden waarna we ze weer uit het bos 
opruimen. Dit lijkt niet heel fraai maar voorkomen is nog 
altijd veel beter dan genezen.

Tenslotte, heb je wat te melden over bos en groen, laat 
het ons weten! Binnenkort hebben we een gesprek met de 
gemeente over het groenbeheer en herplant van gekapte 
bomen langs de Hamrikkerweg.

help de voedselbank met D.E. bonnen >
Door Dirkje Haan

Hoi allemaal,

Wij, de streekgemeente 
Oldambt, hebben het 
afgelopen jaar een groot 
succes behaald met de 
inzameling van D.E.-bonnen 
voor de voedselbank.
Er zijn 3.186 pakken koffie 
naar de voedselbank 
gegaan. We willen dan 
ook graag deze actie 
voortzetten. Dus hebt u 
Douwe Egbertsbonnen 
liggen en u doet er niets 
mee? Ze zijn van harte 
welkom!

U kunt ze inleveren bij 
Dirkje Haan , Hamrikkerweg 60 Nieuw Scheemda.
Zo kunnen we het volgend jaar ook de voedselbank weer 
van koffie voorzien.

Groet,
Dirkje
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Collecte hartstichting >
Door Antje van der Linde

In de vorige NieuwSwaar stond vermeld dat we langs de 
deuren zouden gaan met een collectebus ten behoeve 
van de Hartstichting. Helaas konden we, in verband met 
corona, toch niet op pad. Ik heb in mijn vriendenkring 
en op Facebook een link gedeeld zodat iedereen die de 
Hartstichting een warm? toedraagt toch een bijdrage 
kon doneren. We hebben op deze manier toch € 112,50 
opgehaald. Iedereen die een donatie heeft gedaan: 
Hartelijk Dank Daarvoor.

Antje van der Linde
Coördinator Hartstichting 
Afd. Nieuw Scheemda/’t Waar

westerse molen gaat weer draaien >
Na vele jaren stilstand en met een hoed op midden in het 
land zijn vorig jaar de kap en wieken weer geplaatst. Er 
is goed nieuws. Op vrijdag 10 september wordt de molen 
weer in werking gesteld door een officiële handeling in het 
bijzijn van een grote groep genodigden. Op zaterdag 11 
september zal in het kader van open monumentendag de 
Westerse Molen samen met de andere molens ook weer 
gaan draaien. 

restauratie molen de dellen >
De restauratieplannen zijn al ingediend bij de diverse 
instantie voor de financiële bijdragen. Het gaat een hoop 
geld kosten, er is al veel geld toegezegd en opgehaald via 
o.a. crowdfunding. Maar het geldt nog steeds: Alle beetjes 
helpen dus elke kleine of grote gift blijft welkom.
Info: Website van de Molenstichting Midden en Oost 
Groningen 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 oktober 2021

Osho festival >
Door Jagran en Nirad

Wij, Jagran en Nirad van de stichting Osho White Cloud 
ashram, organiseren in het weekend van 21 en 22 augustus 
het Osho Zomer Festival in de tuin en het huis van de Witte 
Wolk. Het is een feestelijke bijeenkomst voor vrienden van 
Osho in een festival setting waar geen alcohol geschonken 
wordt.

Dit festival zou afgelopen januari in Den Haag gevierd 
worden, maar dat kon om Corona-redenen geen doorgang 
vinden. En als alles mee zit kan het hier in augustus, 
voornamelijk buiten, wel doorgaan.

We weten natuurlijk niet of er 50 of meer deelnemers op af 
gaan komen, maar het kan zijn dat er wat parkeerdrukte 
rond de Witte Wolk is op die dagen. We regelen in elk 
geval iemand die parkeeraanwijzingen geeft.
En je zou muziek kunnen horen. 

Op zaterdagavond stopt de elektronische muziek om 
22.00 uur, daarna kan er wellicht nog akoestische  gitaar 
met zang bij het kampvuur zijn . En op zondag sluiten we 
rond 20.00 uur. 

Ben je nieuwsgierig naar dit feest, kijk dan op onze website 
whitecloudashram.nl 
Iedereen een goede zomer gewenst,
Jagran en Nirad
  



pagina 5 juli 2021

subsidie SNN >
Door Harm Eerkens

Voor de eigenaren van woningen in Nieuw Scheemda en 
’t Waar die vallen buiten de versterkingsopgave is ook 
subsidie beschikbaar.

De subsidieregelingen worden nog nader uitgewerkt en in 
juli volgt nadere informatie.
Er kan echter al vanaf 1 juli 2021 een aanvraag worden 
ingediend. 

Er kan twee keer een aanvraag worden ingediend, tot in 
totaal € 10.000,-. 

Je kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het 
aanschaffen van zonnepanelen, isolatiematerialen of HR++ 
glas. Ook het verbouwen van je badkamer of keuken en 
deelnemen aan een lokaal energieproject is mogelijk.
Een voorwaarde is ook dat het binnen drie jaar wordt 
uitgevoerd.

Een belangrijk verschil met subsidies voor de woningen, 
die vallen onder de versterkingsopgave, is echter dat er 
een maximaal bedrag per jaar beschikbaar is.
Dit jaar is 75 miljoen beschikbaar, volgend jaar 150 miljoen 
en in 2023 75 miljoen.

De regeling wordt uitgevoerd door SNN 
(Samenwerkingsverband Noord Nederland).

Als in een jaar het beschikbare bedrag op is dan sluit SNN 
de regeling tijdelijk, in een volgend jaar kun je weer een 
nieuwe aanvraag doen.

De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van 
binnenkomst.

De beschikbare bedragen zijn hoog maar er kunnen ook 
velen een aanvraag indienen.
En voor deze regeling geldt: op = op. Let dus op dat je 
deze subsidie-boot niet mist.

Spreekuren gebiedsregisseur en IMG >
Door Harm Eerkens

Heeft u vragen over schade of versterken? Dan kunt u 
terecht bij de inloopspreekuren van onze gebiedsregisseur 
Ali Dammer. De spreekuren zijn op elke eerste dinsdag 
van de maand tussen 16.00 en 17.30 uur in dorpshuis ’t 
Trefpunt in Nieuwolda en op elke tweede dinsdag van de 
maand tussen 15.00 en 17.30 uur in het MFC in Nieuw 
Scheemda. 

De spreekuren starten weer in juli. In augustus zijn er 
geen spreekuren in verband met de zomervakantie.
Inwoners die vragen hebben over mijnbouwschade en 
de schaderegelingen van het IMG, kunnen vanaf 7 juni 
2021 op afspraak terecht bij twee nieuwe steunpunten in 
Oldambt. 

In de steunpunten zijn zaakbegeleiders van het IMG 
aanwezig. Zij staan voor u klaar om vragen te beantwoorden 
over schadeafhandeling, om een toelichting te geven op de 
waardedalingsregeling of om u te helpen met het indienen 
van een aanvraag. 

Het steunpunt in Nieuwolda (in dorpshuis ’t Trefpunt) is 
elke dinsdag tussen 16.00 en 20.00 uur geopend en het 
steunpunt in Winschoten (in Partycentrum Lamain) is elke 
woensdag tussen 09.00 en 13.00 uur geopend. 

Om een afspraak te maken bij een steunpunt, kunt u 
bellen met 0800-44 44 111.
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christientjes blog >
Door Christina Koning

De eerste keer dat ik met de 
bus reisde is lang geleden. Heel 
lang geleden. Ik denk dat ik 
een jaar of twee was. Toen ik 
aan de hand van mijn moeder 
liep. Samen. Richting Appie 
Bont (lees: het Wapen van 
Noordbroek). Daar waar zich de 
bushalte in Noordbroek bevond. 
Mijn moeder trok mijn jasje 
aan, zette mijn mutsje (die ik 
steevast ‘oepetie’ noemde) op 
en we wandelden richting de 
bushalte. Mijn moeder had en 
heeft geen rijbewijs. 

In mijn beleving was het alsof ik de tien-kilometer-afstand 
van de avondvierdaagse liep. In werkelijkheid was de 
afstand van de Tuinbouwstraat 22 naar Appie Bont 550 
meter. Later was deze afstand een stuk korter. Toen we bij 
de uitwedstrijden van mijn korfbalcluppie DDK op dezelfde 
plek bij Appie Bont op (de bruine Toyota van) Ome Pieter 
stonden te wachten. En daar stonden mijn moeder en ik 
ook. Toen. Ruim vijftig jaar geleden. Wachtend op de bus 
naar Stad. 

En met Stad bedoelen wij, Groningers, de hoofdstad van 
onze mooie provincie Groningen. Grunnen dus. Lijn 79. Van 
Sodom noar Grunnen. Van Groningen naar Winschoten. 
Van toentertijd de GADO. De Groninger Autobusdienst 
Onderneming. De Qliner en de Qbuzz waren in geen 
velden of wegen te bekennen. In plaats daarvan stopte 
er een grote olijfgroene, in mijn jeugdelijke beleving, 
Monstertruckbus bie Appie Bont. Een grote gril aan de 
voorkant met aan de zijkant grote witte GADO letters. Het 
grommende geluid bij de stop klonk best beangstigend.

Mijn moeder tilde me op en zette me op de eerste trede 
van de, in mijn ogen, gigantische trap richting de wijnrode 
lederen stoeltjes in de bus. Bij een olijke en vrolijke 
‘Bromsnor-buschauffeur-in-uniform’ inclusief dienstpet 
kochten we een kaartje. De kassa maakte een rinkelend 
geluid, de buschauffeur lachte en we namen plaats.

Zo’n tien tussenstops. Bijna bij het Zuiderdiep. Mijn 
moeder drukte op een knopje en de bus stopte. Vlakbij de 
C&A (is toch voordeliger).

Even een heerlijke aaierbale bie cafetaria Succes Daarna 
een kop koffie (en voor mij een flesje Seven Up) bij de 
HEMA. In de Herestraat. In het restaurant op de bovenste 
verdieping. De klantvriendelijkheid van de HEMA in de Stad 
toen staat in schril contrast met de klantvriendelijkheid 
van de HEMA in Hoogezand nu. 

Althans gisteren. Toen nam ik mijn moeder bij de hand 
(oké dat valt eigenlijk best mee - mijn moeder redt zich 
nog best) naar het winkelcentrum. De Hooge Meren. 
Hoogezand dus. Naar het restaurant van de HEMA. 
Achterin de zaak. 

Er zaten slechts twee mensen in het restaurant dat door 
een aantal tafels werd geblokkeerd. We konden en mochten 
geen plaats nemen. Neen. We moesten eerst de winkel 
uit. Om de winkel heenlopen. En vervolgens het restaurant 
betreden. Ook mijn pleidooi dat mijn moeder aan diabetes 
lijdt en slecht ter been is werd niet gehonoreerd. Zelfs niet 
door de leidinggevende (amoebe - excusez le mot) van de 
HEMA in Hoogezand. 

Belachelijk! Nu snap ik waarom er slechts twee mensen in 
het restaurant zaten. We bedankten. En gingen eventjes 
gezellig bij Eventjes zitten. Cappuccino. Vriendelijk 
personeel. Lekker druk. Voor herhaling vatbaar. Gezellig!

En ‘s avonds. Niet met de GADO bus maar met mien laiverd. 
In de Isuzu. Noar Stad. En daar was het ook gezellig. Er 
werd gezongen. Er werd gedanst. Er werd gelachen. Als 
vanouds. De terrassen zaten vol. Er was weer reuring in 
de Stad. Een fijn gevoel. Restaurant Digibites. Aan het 
Kattendiep. Daar waar Deepak Buurman de boel volledig 
in control heeft. Een geoliede machine. Het personeel was 
blij. En wij ook. Heerlijk gegeten.

En ook vandaag bevonden wij ons in de Stad. Bij YammY. 
Uit eten. Vlakbij de Oosterpoort. Dat hebben we best 
gemist. En dat was smullen. Dat was YammY. Inclusief de 
Chardonnay. Genieten. Dit weekend. In een wereld die 
langzaamaan weer in ‘normaal’ verandert. Om het woord 
nog maar eens te gebruiken: EINDELIJK!



pagina 7 juli 2021

imke’s style >
Door Imke Jacobs

Dit keer ga ik voortborduren op het facebook item dat ik 
begin mei heb geschreven (over de hoedenkapstok). 

De etalage verandert net zo vaak als ik wil, er zin in 
heb om het te veranderen. Soms is het maar een kleine 
aanpassing, met Valentijn (hartjes) en Pasen (eieren). En 
dan het liefst met iets dat ik zelf heb gemaakt. Soms is het 
rigoureus. Dan gaat de hele etalage leeg, de poppen kaal 
en begin ik overnieuw.

Dus zo ook deze keer, ik wilde weer hoeden plaatsen, 
maar dan niet op een krukje zoals ik eerder heb gedaan. 
Ik zoeken op internet naar iets om hoeden op te kunnen 
zetten om zo meer de hoogte in te kunnen. Denk je dat 
je iets fatsoenlijks kunt vinden op het wereldwijde web, 
iets naar mijn zin?. Nee natuurlijk niet. Of er zitten te veel 
haken aan, of alleen 4 heel hoog. Ik wilde een stuk of 4 
van mijn mooiste (meteen ook de grootste) hoeden kwijt 
kunnen, en een beetje verspreid over de hele etalage. En 
dat is dus gelukt met iets heel simpels. Nou jah simpel...

Ik legde het idee voor aan Patrick, geen idee hebbend hoe 
ik het moest aanpakken. Want ik wil het liefst materiaal 
gebruiken wat we hebben liggen (en kan het dan niet, dan 
zoek ik verder op het www). Ik liet dus plaatjes zien van 
hoedenkapstok of een hanger voor motorhelmen (deze 
laatste vond ik er wel gaaf uitzien, maar dan zaten ze 
tegen de wand aan, dat is veel te smal, dus... nee). Even 
verder brainstormen over hoe en/of wat…

Wij naar buiten, we hebben nog spullen buiten liggen die 
weg moeten, misschien zit daar iets handigs tussen. Oude 
trapleuning hmm…, rond hout zijn we dan nodig maar dat 
kunnen we niet goed buigen. Oude verwarmingsbuizen… 
dat zou kunnen. “We hebben nog koppelingen over en die 
pijpen zijn met de buigtang relatief makkelijk te buigen”, 
zei Patrick. En in nog geen 2 uur tijd had ik een kapstok 
voor 4 hoeden. Hah!... wat nou… bestellen bij weet ik veel 
wie… we maken het gewoon lekker zelf! Ahum… Patrick 
dan he.

Vandaar dat het veranderen van de etalage ook iets eerder 
gebeurde dan dat ik in de planning had. Zaterdag 1 mei 
al. De maandag erop heb ik toch nog weer iets veranderd, 
want de hoeden waren niet goed te zien, ik had de koppen 
naar voren gericht, tja dan zie je alleen het gezicht van 
die kop, niet bepaald interessant, toch? Dus de koppen 
iets gedraaid zodat het mooiste gedeelte goed zichtbaar 
kwam.

De pop aangekleed met een jurk dat ik heb gemaakt naar 
een idee van de Ierse dansjurken. Het borduren, want 
die jurk heeft allemaal borduursels, heeft Patrick gedaan 
met zijn borduurmachine. Ik heb alleen afbeeldingen 
gezocht die ik leuk vond, 2 grote en 2 kleine, die om 
en om geplaatst zijn, elk 6x en midden voorop nog 1 
middelgrote. Ze moesten nog wel omgezet worden naar 
het borduurprogramma. Ook een heidens karwei. 

Zoals ik op Facebook al schreef: de bruine hoed boven, 
daaronder de paarse, daar weer onder de groene en 
helemaal onderop de blauwe. Al deze hoeden heb ik zelf 
gemaakt. De kostuums passend bij de hoeden hebben 
allemaal al eens in de etalage gestaan. 
Het Dickens kostuum komt vermoedelijk weer in december 
in de etalage. De paarse met bloemen, ongeveer 1830 
stijl,  kan alleen zonder hoepel in de etalage, deze jurk heb 
ik tijdens KIEK 2018 gedragen. Nu staat deze af en toe in 
de winkel op een pop. De groene hoort bij mijn trouwjurk, 
deze jurk is ook al een paar keer in de etalage te zien 
geweest. En de blauwe hoge hoed... die hoort bij mijn 
Tardis jurk, een festival outfit, gemaakt met ‘doctor Who’ 
in gedachten, in de Victoriaanse stijl.

Nu is het eind juni en de etalage is nog hetzelfde ingericht, 
ik vind deze opstelling zo leuk dat ik niet de moeite heb 
genomen om de etalage te veranderen. En heb ik de 
onlangs gemaakte stropdas ook in de etalage opgehangen. 
Immers een leuk vaderdagkadootje. 

Maar om de etalage te veranderen is het nu gewoon te 
warm, en zeker direct achter de etalageruit. Het is zelfs 
veel te warm om achter de naaimachine te zitten, of voor.  
Ik hoop op wat minder warm weer zodat ik de overhemden, 
blazer en zomerbroek voor Patrick kan afmaken. Nog 
genoeg te doen dus.

Steeds vaker blijven voorbijgangers bij de etalage kijken 
en maken soms zelfs foto’s. Ook krijg ik veel leuke reacties 
van de mensen. Dat vind ik geweldig! Ik vind het leuk om 
te horen wat men ervan denkt, ook al vindt niet iedereen 
het mooi. Dat kan natuurlijk, smaken verschillen immers. 
Heb je opmerkingen, vragen of wil je les in kleding 
maken, of wil je ook zo’n leuke hoed of tas. Schroom niet 
en reageer via onderstaande weg. Of kom gewoon eens 
gezellig buurten.

Groetjes
Imke Jacobs 

Heb je vragen, stel ze via
instagram.com/achteroptwoar
facebook.com/achteroptwoar
www.achteroptwoar.nl
of via email imke@achteroptwoar.nl
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Door Derk Sibolt Hovinga

Ainzoamhaid 
Mien laand is groot van ainzoamhaid
Hier in zien wiede kimmen.
Mit ‘t zaachte kloagen van het raait
Vervlochtegt ook mien stil verdrait
‘k Zai witte wolken klimmen...
En vrede van de aaiweghaid
Dei achter dizze wereld staait
Ziegt stilkes bie mie binnen... 
‘t Rusteg hier, gain nied bestaait.
Hier vuil ‘k mie zo alleneg nait
As in de stad in volle stroaten
Doar doezend mensen lopen, lopen
Proaten, proaten
Mit aal heur vreugden en verdrait
Moar van de echte stilte nait
‘n Enkel spoor meer overloaten... 
Tussen de mensen - in heur karrevoan-
Dei onbegrepen laangs ‘n ander goan
Doar is de echte vrede nait
Dei hier op ‘t wiede veld bestaait

Doar is de echte vrede nait
Dei hier op ‘t wiede veld bestaait

Das mien gehaim
das mien geluk
Vrede dei hier 
op t wiede veld bestaait

Spiegel gedichten 
n.a.v. de tentoonstelling “Poëzie in beeld”
van het Cultureel Historisch Centrum 
over dichter Derk Sibolt Hovinga als 
inspiratiebron voor kunstenaars uit ‘t Oldambt. 

Door Bianca Holst

Gemeenzaamheid

Ja, toen ik de stad verliet
was ik even ver van huis
leven tussen de mensen
en drukte daar verlaten 

voor stil vallend licht
Maan streelt nacht sterren

door de hoge ramen

Ik begon mijn eenzame tocht
over weidse akker velden

Mijn drukke geest kreeg vleugels
Voeten landden langzaam in zwart

glanzende plooien omgeploegde klei
Heempijn stilletjes weg gewoven

door het wind gewiegde graan

Geen dag dolen meer
tussen duizenden verloren mensen 

in hun gepantserde woorden zee
Zie ze te onstuimig en lawaaiig
appen, bellen, skipen, sms’en

hun stemmen afgestompt, schel
zich van hot naar her netwerken

almaar jagen zonder voelen
wordt hun de adem 

ontfluisterd

De verwarde stoet 
trekt aan mij voorbij

Wervelend van wereldwaan

Gedachten dwalen zacht
en vredig, de lucht klaart op

nu ik de witte wolken zie verdwijnen
Achter het einde van mijn gerekte horizon

doet zich nog een diepere grond 
vermoeden die ons draagt

Vervuld geef ik me over
aan mijn geheim

aan mijn geluk

Hier is ‘t Waar ......
de vrede van de eeuwigheid 

achter deze wereld staat
en stilletjes bij mij

zingt


