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Leefbaarheidsgelden, wie heeft er een 
mooi initiatief voor ons dorp? 

Zoals u ziet, hebben we voor nummer 10 van de 
Nieuwe Tam Tam iets bijzonders willen doen. 
Ook mede  omdat het de december maand is, 
is de dorpskrant voor één keer in kleur uitge-
bracht. Met z’n zessen werken we met veel ple-
zier aan onze dorpskrant en zijn blij met alle po-
sitieve reacties. 

Natuurlijk zijn we ook heel dankbaar voor de adver-
teerders, die ons krantje mede mogelijk maken. Dus 
bij deze onze oprechte en welgemeende dank aan 
jullie allen. Nieuwe adverteerders zijn altijd zeer 
welkom. Ook gaat onze dank uit naar de Vereniging 

Dorpsbelangen Midwolda voor hun steun en support.

Dan uiteraard ook onze dank aan al die mensen, die 
geheel vrijwillig hun medewerking verleenden en ons 
in hun huis of bedrijf welkom heetten voor een inter-
view. Dat mondde eigenlijk altijd uit in gewoon ge-
zellige en fijne gesprekken, die wij dan weer konden 
delen met de lezers. 

Een dorpskrantje als de onze kan niet zonder de me-
dewerking van u allen. We proberen steeds weer 
nieuwe verhalen te vinden. Dat lukt zeker wel, maar 
heeft u nu een mooi, leuk of interessant verhaal over 
uw hobby, werk, roeping of iets anders en wilt u pra-
ten met één van ons, laat dat ons dan weten, graag 
zelfs. 

Er is natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om zelf een 
artikel in te sturen. We kunnen niet garanderen dat 
het altijd direct geplaatst wordt, maar we nemen al-
tijd contact op met de inzender. In de colofon vindt 
u onze gegevens, schroom niet en neem contact op.

Dan rest mij verder niets, dan namens de mede-
werkers van de Nieuwe Tam Tam, Jeanet Roo-
zendaal van Dijk, Hans Roozendaal, Jan Sportel, 
Francien Bootsma, Klaas Feringa en mijzelf u al-
len een heel mooi en prettig kerstfeest te wensen 
en voor het nieuwe jaar veel geluk en een goede 
gezondheid.

Kurt Hartman

Een bedankje en een oproepje…

Jaarlijks stelt de Gemeente Oldambt een 
budget beschikbaar voor leefbaarheid in 
ons dorp. Dit budget wordt door Vereni-
ging Dorpsbelangen Midwolda (VDM) 
beheerd en is bedoeld om de leefbaarheid 
en de sociale cohesie in het dorp te ver-
groten. Vereniging Dorpsbelangen legt 
daarover ook verantwoording af aan de 
gemeente. Dorpsbewoners, verenigingen 
en organisaties van evenementen kun-
nen een aanvraag indienen bij VDM, om 

voor een bijdrage uit de pot met leefbaar-
heidsgelden in aanmerking te komen. 
Een aanvraag, moet wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen en wordt door VDM 
beoordeeld. Zo moet het een activiteit 
zijn vóór het dorp of zijn bewoners, wat 
de betrokkenheid van de dorpsbewoners 
stimuleert en bijdraagt aan het bevorde-
ren van de contacten. De financiering van 
een activiteit moet duidelijk zijn en ook 
voor een deel bestaan uit co financiering 
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door bijvoorbeeld sponsoring of een eigen 
bijdrage van deelnemers. In voorgaande 
jaren zijn er verschillende aanvragen ge-
honoreerd voor o.a. sportevenementen, de 
dorpskrant maar ook voor bekende dorps-
activiteiten zoals Sinterklaas en Open Mo-
numentendag. Dorpsbewoners, dit biedt u 
de kans om mooie activiteiten en initiatie-
ven te ontplooien voor het dorp, waarmee 
u in aanmerking kunt komen voor financi-
ele steun uit de leefbaarheidsgelden! 

Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij 
de secretaris van VDM via email secreta-
ris@dorpsbelangenmidwolda.nl
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V.l.n.r.: Klaas Feringa, Jeanet Roozendaal-van Dijk, Jan Spor-
tel, Kurt Hartman en Hans Roozendaal. Helaas ontbreekt 
Francien Bootsma op de foto.
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Leefbaarheidsgelden, wie heeft er 
een mooi initiatief voor ons dorp?

Jaarlijks stelt de Gemeente Oldambt een 
budget beschikbaar voor leefbaarheid in 
ons dorp. Dit budget wordt door Vereni-
ging Dorpsbelangen Midwolda (VDM) 
beheerd en is bedoeld om de leefbaarheid 
en de sociale cohesie in het dorp te ver-
groten. Vereniging Dorpsbelangen legt 
daarover ook verantwoording af aan de 
gemeente. Dorpsbewoners, verenigingen 
en organisaties van evenementen kun-
nen een aanvraag indienen bij VDM, om 
voor een bijdrage uit de pot met leefbaar-
heidsgelden in aanmerking te komen. 
Een aanvraag, moet wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen en wordt door VDM 
beoordeeld. Zo moet het een activiteit 
zijn voor het dorp of zijn bewoners wat 
de betrokkenheid van de dorpsbewoners 
verbeterd en bijdraagt aan het bevorde-
ren van de contacten. De financiering van 
een activiteit moet duidelijk zijn en ook 
voor een deel bestaan uit co financiering 
door bijvoorbeeld sponsoring of een eigen 
bijdrage van deelnemers. In voorgaande 
jaren zijn er verschillende aanvragen ge-
honoreerd voor o.a. sportevenementen, de 
dorpskrant maar ook voor bekende dorps-
activiteiten zoals Sinterklaas en Open Mo-
numentendag. Dorpsbewoners, dit biedt 
u de kans om mooie activiteiten en initi-
atieven te ontplooien voor het dorp, waar-
mee u in aanmerking kunt komen voor fi-
nanciële steun uit de leefbaarheidsgelden. 

Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij 
de secretaris van VDM via email secreta-
ris@dorpsbelangenmidwolda.nl

Matrix borden

Omdat er binnen de gemeente Oldambt 
veel vraag was naar snelheidsbeperkende 
maatregelingen, met name binnen de be-
bouwde kom, heeft de gemeente Oldambt 
besloten tot de aanschaf van 17 
matrixborden voor alle dorpen 
en wijken in onze gemeente. Het 
doel van deze borden is: “hardrij-
den beperken en veiligheid ver-
groten”.
Ook Midwolda beschikt sinds kort 
over zo’n matrixbord. Er is door 
Dorpsbelangen Midwolda een 
gebruikersovereenkomst getekend voor 
het beheer van het bord. De matrixbor-
den worden bevestigd aan lichtmasten en 
hebben geen vaste plaats. In samenwer-
king met de gemeentelijke buitendienst 
kan het bord op een andere plaats worden 
bevestigd. De matrixborden confronteren 
de weggebruiker met zijn/haarsnelheid 
waarbij direct wordt aangegeven of men 
al of niet de maximum snelheid overtreed. 
De meetgegevens worden opgeslagen en 
kunnen worden uitgelezen zodat de ge-
middelde snelheid en maximum snelheid 
bekend zijn. De gegevens kunnen vervol-
gens gedeeld worden met de politie en 
aanleiding geven voor snelheidscontroles.  
Bestuurslid Fokko Kuiper is namens 
dorpsbelangen aangesteld als beheerder 
van de matrixbord.
Een aantal keren per jaar zal het bord op 

een andere plek geplaatst worden. Bin-
nenkort wordt het bord  geplaatst voor de 
30 km zone. Positieve bijdrages over het 
bord door de inwoners, stellen we zeer op 
prijs.
Uw reactie zien we graag tegemoed op 
onze e.mailadres secretaris@dorpsbelan-
genmidwolda.nl of gericht aan de secreta-
ris H.M.Steenhuis hoofdweg 171 9678AD 
Midwolda. 

Glascontainer bij De Wissel

Een aantal weken geleden moest het wijk-
team van de gemeente in actie komen, 
omdat al of niet inwoners van ons dorp 
de openbare glascontainer gebruiken als 
een dumpplek. Niet alleen werden flessen 
naast de container neergezet, maar ook 
spullen die er niet thuis horen zoals grof-
vuil en kartonnen dozen. 
Wij doen dan ook een dringend beroep op 
onze inwoners, alleen glas in de glascon-
tainer te deponeren en niet er naast en ze-
ker geen grofvuil of karton. Is de glascon-
tainer vol, neem het mee terug of brengt 
het naar de glascontainers in de buurt. 
Laten we met elkaar ons dorp schoon en 
netjes houden dit komt immers de leef-
baarheid ten goede.

Berichten van Vereniging Dorpsbelangen 
Midwolda

Intocht Sinterklaas 
Midwolda en 
Oostwold
Het was weer zover, 24 november 
2018, Sinterklaas en zijn Pieten ko-
men aan in de haven van Midwolda 
en Oostwold. Het was een grijze 
en kille dag, maar gelukkig was het 
droog. Maar het weer kon niemand 
tegenhouden, veel kinderen kwamen 
samen met hun ouders en opa’s en 
oma’s naar de haven om Sinterklaas 
daar welkom te heten. De PB bloazers 
uit Termunten speelden allerlei sinter-
klaasliedjes en iedereen zong goed mee 
om Sinterklaas goed te laten weten hoe 
welkom hij in Midwolda en Oostwold 
was. Het wachten duurt dan altijd lang, 
maar daar kwam een boot aan ….. met 
alleen zwarte Piet erop, Coole Piet. Maar 
deze Coole Piet was helemaal in paniek, de 

pakjesboot met Sinterklaas kon niet over 
het meer varen. Er waren heel veel pakjes 
aan boord en het water stond te laag, nog 
steeds door de prachtige zomer. Oh, oh 
hoe moest dat nu want 

Sinter-
klaas en de pakjes moesten 

toch wel in de haven komen. Opeens was 
daar een sirene en wat kwam daaraan 

met zwaailicht? De brandweerauto, met 
Sinterklaas en zijn Pieten er in. Gelukkig, 
alles kwam toch nog goed en Sinterklaas 

kon in de haven uitstappen. Hij 
werd welkom geheten door loco 
burgemeester Laura Broekhuizen. 
De Pieten sprongen alweer rond 
in de haven en deelden aan alle 
kinderen pepernoten uit. Sinter-
klaas had alle tijd en ging bij alle 
kinderen langs om een hand te 
geven en een praatje te maken. 
Daarna ging hij in de auto naar 
Oostwold   en ’s middags naar 
Midwolda waar voor de kinde-
ren nog een prachtig Sinter-
klaasfeest was. Voor de kin-
deren, hun ouders en opa’s en 
oma’s weer een zeer geslaag-

de intocht. De handelsvereniging 
OVOM en Dorpsbelangen Midwolda en 
Oostwold en alle  betrokken vrijwilligers 
worden bedankt voor dit mooie feest.
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Op een mooie 
zonnige dag, 
laat in de herfst, 
loop ik door 
Midwolda. 
Ik sla, bij de 
Nederlands 
Hervormde 

kerk, linksaf en loop het 
wissellaantje in. Hier stonden nog 
niet zo lang geleden een aantal rijen 
huisjes. Voorbij het open terrein loop 

ik het bosje in en zie aan het eind 
daarvan een heuvel opdoemen. 
Nieuwsgiering loop ik het pad 
omhoog en bevind me al snel boven 
op die heuvel, het landschapsbalkon 
geheten. Turend over de einder, 
beeldend het verloren gegane 
klooster van Midwolda, de kolken 
en het verre Emden aan de andere 
kant van de Dollard, hoor ik een 
bekend hondengeblaf. Cavia keer 
3 en baas komen aangelopen. We 

wisselen wat wetenswaardigheden 
en andere dorpsroddels uit. Totdat 
ik hem vertel over mijn gedachten 
met betrekking tot “grasmaaier-
ouders”. Dit zijn ouders die alles 
doen om hun kinderen te behoeden 
voor problemen en mislukkingen 
hoor ik mezelf oreren. Grootte 
ogen, opgetrokken wenkbrauwen, 
neusvleugels die naar buiten 
buigen en Cavia keer 3 die een 
rondje danst doen de oude man 

verworden tot een lachende, nee 
brullende man. Hikkend weet hij na 
verloop van tijd uit te brengen dat 
kinderen vroeger “oplawaai-ouders” 
hadden. Als je luisterde kreeg je een 
hengst voor je kop. In gedachten en 
besmuikt lachend loop ik groetend 
weg en vervolg mijn wandeling langs 
de waterkant.

HARO 

Velen hebben het vast en zeker gezien; 
er wordt gewerkt aan De Wissel in het 
bos. Eindelijk gebeurt er iets. Heel veel 
verhalen maar er was niets te zien. Er is 
een landschapsbalkon gemaakt met pa-
den er naar toe welke toegankelijk zijn 
voor rolstoel, rollator en scootmobiel. Op 
het landschapsbalkon komen bankjes te 
staan waarop al zittend een schitterend 
vergezicht tot aan Delfzijl zich ontplooit. 
Er zullen ook panelen komen waarop de 
geschiedenis te lezen is van het gebied 
waar u op uitkijkt. De toplaag zal aange-
bracht worden als het project belevenis 
bos helemaal klaar is. In het bos zelf zul-
len paadjes aangelegd worden met speel 
en spel onderdelen. Dit belevenis bos is 
onderdeel van het project “Een nieuw hart 
voor Midwolda”.  We zijn nu bezig met het 
activiteitengebouw. De tekening is inmid-
dels klaar. In het gebouw zullen diverse 
activiteiten plaatsvinden voor jong en 
oud. Maar ook inloopochtenden of -avon-
den waar inwoners terecht kunnen met 
vragen of gezellig een kopje koffie drinken. 
Er zullen die ochtenden/ avonden deskun-
dige mensen aanwezig zijn die kunnen 
helpen met het eventueel invullen van 
papieren enz. In samenwerking met de 
Buurtzorg zullen er thema ochtenden ver-
zorgd worden. En wat dacht u van kook- 
en bak workshops, gezamenlijk eten voor 
iedereen, sjoelen, bingo en kaart ochten-
den.  Er zijn veel meer mogelijkheden om 
activiteiten te organiseren, o.a. disco ver-
deeld over diverse leeftijdsgroepen. Alles 
staat of valt natuurlijk met vrijwilligers die 
willen helpen. Voelt u zicht hiertoe geroe-
pen mag u gerust contact met mij opne-
men. Mijn telefoonnummer zal onderaan 
vermeld worden.

Helaas hebben wij de skatebaan moeten 
laten vallen. In Winschoten is een project-
groep bezig met een skatepark. Hiervoor 
in de plaats willen wij een kleine speeltuin 
realiseren voor de allerkleinsten. Wij den-
ken dat dit beter aansluit bij de behoeften 
in het dorp. Wat nog wel altijd doorgaat 
is het openbare fitnesspark en de jeu de 
boules baan. 

Zodra er meerdere ontwikkelingen zijn 
organiseren wij een informatieavond bij 
Gasterij Smits.

Jeanet Roozendaal van Dijk
Voorzitter Stichting Wisselwerking
0611 880 983

Landschapsbalkon 
bij Een nieuw hart 
voor Midwolda

Deze tuin is gepland aan de linker kant van 
het terrein en komend voorjaar of uiterlijk 
in het begin van de zomer willen we begin-
nen met de aanleg. Twee enthousiaste be-
stuursleden zijn bezig een plan te maken 
voor de indeling en aanleg. Hoe gaat dat 
er nou uitzien? Wel, er komen fruitbomen 
en struiken waarvan geplukt kan worden. 
Daarnaast wordt er ook een deel ingericht 
met struiken en planten, die insecten als 
vlinders en bijen aantrekken. Denk hierbij 
aan bijvoorbeeld vlinderstruiken, lavendel 
en rozen. Het moet een mooie, lommerrijke 
tuin worden. Uitnodigend voor mensen om 
doorheen te wandelen en de rijpe vruchten 
te plukken. Zoals elke nieuw aangelegde 
tuin, gaat er wel wat tijd overheen voordat 
de tuin tot volle wasdom is. Vandaar dat 
we nu zo vroeg mogelijk willen beginnen 
met de aanleg. 

Net als de andere elementen van het pro-
ject Wisselwerking, is ook de pluktuin be-
stemd voor heel Midwolda om straks van 
te genieten. En in dit geval zowel letterlijk 
als figuurlijk de vruchten te plukken. Nou 
leek het ons leuk om de tuin samen met 
u aan te leggen. We zijn daarom op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers, die mee 
willen helpen met de aanleg en de beplan-
ting. Iedereen die één of meerdere dagde-
len wil komen helpen is van harte welkom. 
Dan kunnen we met z’n allen, iets moois 
van de pluktuin maken, iets om trots op te 
zijn. Een mooie tuin en straks een fraaie 
aanblik vanuit het geplande activiteiten 
gebouw. In verband met de planningen 
verzoeken we iedereen die mee wil wer-
ken, zich ruim van te voren op te geven. 
Later ontvangt u dan nadere informatie 
en wees gerust, we plannen niemand in 
zonder vooraf overleg. Opgeven kan via 
de mail: stwisselwerking@gmail.com 
of telefonisch op nr. 06-11880983 of 06-
42425450. Voor nadere informatie kunt u 
daar natuurlijk ook terecht. 

Alvast bedankt namens bestuur en leden 
van de Stichting Wisselwerking.
Kurt Hartman

Aanleg pluktuin op terrein van 
De Wissel
De Stichting Wisselwerking streeft ernaar om de bewoners van Midwolda op 
de hoogte te houden van de ontwikkelingen van het bestemmingsproject aan 
het terrein van de Wissel. Zoals iedereen heeft kunnen zien, is er reeds een 
start gemaakt op het terrein. We verwachten in 2019 een en ander al te kunnen 
realiseren. Elders in deze krant valt meer over het project te lezen, anders kunt 
u natuurlijk altijd de facebook pagina bezoeken. Het project bestaat uit verschil-
lende onderdelen en over één van deze wil ik het nu even hebben, de geplande 
pluk- en vlindertuin. 

Wie helpt mee?



haal van Cluco 167 geeft het boek ook een 
mooi beeld van Midwolda uit het eind van 
de zestiger jaren. Met foto’s van de club, 
die onder andere enkele van de nu aanwe-
zige gasten toont in hun jonge jaren. Maar 
ook de oude foto’s van Midwolda geven 
een mooi tijdsbeeld. Opmerkelijk is de op-
somming van alle winkels die er toen in 
Midwolda waren gevestigd en dat waren 
er nogal wat.

Dit geeft aan hoeveel er 
is veranderd door de ja-
ren heen. Ook een oude 
hitlijst en andere verwij-
zingen naar de muziek 
uit die tijd, roepen di-
rect herinneringen op. 
Daarmee overstijgt 
dit boek zichzelf. Niet 
alleen leuk voor hen, die vroeger in 
Cluco kwamen, maar ook voor anderen is 
het een mooi document. Het is een  stukje  
lokale geschiedenis, dat vaak in de verge-
telheid raakt. Maar het verhaal van Cluco 
167, door Klaas Sportel opgeschreven met 
een voorwoord van Jan P. Koers, zal  nu 
bewaard blijven.
 
Must have
Volgens mij een echte must have voor de 
mensen uit Midwolda en omgeving, niet 
alleen voor degenen, die deze tijd hebben 
meegemaakt, maar ook voor de jongere 
generaties een mooi en prettig geschre-
ven tijdsdocument. Ik wens U alvast veel 
leesplezier.

Kurt Hartman

Sommigen van U zullen zich Cluco 167 
nog wel kunnen herinneren, maar ande-
ren waarschijnlijk niet. Ook als voor mij 
als niet Midwolmer was deze club uit eind 
jaren zestig, begin zeventig totaal onbe-
kend. In het kort gezegd was Cluco 167 
een club voor jongeren, die dit jaar 50 jaar 
geleden werd opgericht door een groep 
jongeren, waaronder Klaas Sportel. 

Gevestigd in de kelder van de protestant-
se kerk Midwolda aan de hoofdweg 167. 
Hieraan ontleende de club ook zijn naam 
Club commissie 167 (huisnummer van de 
kerk). Hier kwamen jongeren bijeen om te 
luisteren naar muziek, te dansen en wat 
te drinken, frisdrank, er werd geen alcohol 
geschonken. In de paar jaren, dat de club 
bestond verwierf deze een zekere faam 
onder de jeugd uit Midwolda en omgeving 
en wisselende reacties van de ouderen. 
Een fenomeen waar velen die er kwamen 
nog goede herinneringen aan zullen heb-
ben.
 
Mooi beeld
Terug naar de boekpresentatie. De stem-
ming onder de genodigden zat er goed 
in en na de speeches en nog eenmaal 
luisteren en sommigen ook dansen op 
de openingstune van toen, werd het eer-
ste exemplaar van het boek overhandigd 
aan waarnemend burgemeester Rika Pot. 
Zij is duidelijk zeer gecharmeerd van het 
boek. Daarna was het tijd voor een toost 
op het boek, vergezeld van lekkere hapjes. 
Het is een fraai vormgegeven en rijk geïl-
lustreerd boek geworden. Naast het ver-

Het boek “Midwolda 1968 & 
Cluco 167”, een mooi tijdsbeeld 
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Het is een mooie herfstmiddag, als ik naar het Koetshuis loop. Ik was uitgeno-
digd om de presentatie van het nieuwe boek van Klaas Sportel,  “Midwolda 1968 
& Cluco 167” bij te wonen. Binnen bij de gezellige ronde open haard tref ik een 
kleine groep genodigden aan. Klaas had bewust voor een kleine groep gekozen, 
die voornamelijk bestond uit oude vrienden van hem, uit de tijd van Cluco 167. 
Dat geeft Klaas meer tijd en ruimte om juist met hen na te praten en herinnerin-
gen op te halen. Naar mijn idee is dat goed bedacht. 

Toneelclub Midwolda ’82:
 uitvoeringen 2019

We zijn inmiddels alweer begonnen met repeteren voor ons 
volgende toneelstuk welke op 2, 8 en 9 maart 2019 opgevoerd 
zullen gaan worden. 
 

Dit jaar spelen we “Malle Fratsen”, een klucht in 3 bedrijven 
van Nico Torrenga. 

Het beloofd weer een gezellige tijd te worden, een hilarisch 
stuk, dus de buikspieren worden weer goed getraind. 

Daarnaast zal de verloting iets anders gaan verlopen als voor-
gaande jaren. 

Komt Allen!
 

Voorverkoop kaarten
De kaarten voor de voorstellingen kunt u reserveren vanaf maandag 4 februari 2019 bij 
Geertje Drenth vanaf 9 uur (tel: 0597 551137). 
De prijzen van de kaarten zijn 5 euro per stuk. 
De gereserveerde kaarten kunt u op woensdag 27 februari tussen 19:00 en 19:30 ophalen 
bij Gasterij Smits te Midwolda. 
(Niet afgehaalde kaarten zullen weer terug de verkoop ingaan). 

Auteur: K. Sportel. Vormgeving 
en layout: Jan Sportel. Voorwoord: Jan 
P. Koers.
Uitgeverij: Torenzee. ISBN: 978 90 
9031186 9. Prijs: € 12,00, excl. € 2,00 
verzendkosten.
Verkrijgbaarheid: af te halen bij Jan 
Sportel, Zuiderweg 6, Midwolda (06-
51957015) of te bestellen per mail via 
klaspo@live.nl, met opgave van aantal 
en adresgegevens.

Waarnemend burgemeester van de gemeente Oldambt Rika Pot heeft zojuist 
het eerste exemplaar in ontvangst genomen uit handen van Klaas Sportel 
(links) in het bijzijn van o.a. (v.l.n.r.)Hetty Burema, Henk Burema (dj Kelly), 
Harm van der Wal en Kees van Anken. 
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Op verzoek begin ik met een kookrubriek in de Nieuwe Tam Tam. En 
wat is er leuker om mee te starten, dan een Kerstmenu. Ik heb gezocht 
naar gerechten, die niet al te moeilijk zijn en waarvan een gedeelte 
vooraf gemaakt kan worden. Dat scheelt op de dag zelf weer in tijd. 
Hopelijk zit er wat voor u bij. In ieder geval wens ik u allen veel kook-
plezier en smakelijk eten. De recepten zijn voor vier personen.

VOORGERECHT
Gebakken garnalen met 
avocado
Ingrediënten: 2 avocado’s
 500 gr rauwe grote 
 garnalen
 rucola sla
 whiskysaus
 eetlepel olie
 peper
 zout

Maak de garnalen schoon en zet ze 
een uurtje weg met wat zout en pe-
per. Verwarm olie in de pan en bak 
de garnalen om en om 5 minuten. 
Laat de garnalen afkoelen op kamer-
temperatuur. Snij de avocado’s door 
midden en verwijder de pit. Schep 
het vruchtvlees voorzichtig met een 
eetlepel in z’n geheel uit de schil. 
Snij deze in dunne plakken. Leg op 
elk bord wat rucola sla, hierop avo-
cadoplakken, dan de garnalen erop. 
Sprenkel whiskysaus over het ge-
heel. 
Serveer eventueel met een schijfje 
citroen en een klein afbakbroodje 
met boter.

TUSSENGERECHT
Spoom
Ingrediënten: Prosecco
 citroen sorbetijs
 suiker
 citroensap

Maak eerst een suikerrand op elk 
glas door deze eerst in citroensap te 
dopen en daarna in de suiker. Doe 
vervolgens in elk glas een bol citroen 
sorbetijs. Schenk hierover de gekoel-
de prosecco. 
Tip: gebruik vooraf gekoelde glazen 
(champagne of wijn glazen)

HOOFDGERECHT
Tijm/knoflook varkenshaas en 
haricots verts met spek
Ingrediënten: 800 gr varkenshaas
 verse tijm (10 takjes)
 5 tenen knoflook
 1 middelgroet ui
 olijfolie 
 150 gr roomboter
 haricots verts
 ontbijtspek
 verse basilicum
 zout
 peper

Varkenshaas: Snij de varkenshaas in 
medaillons. Strip de blaadjes van de 
takjes tijm af. Hak de knoflooktenen 
en de ui fijn in de keukenmachine. 
Doe de medaillons in een kom. Ma-
rineer met 1 eetlepel olie, de tijm-
blaadjes, de fijn gehakte ui en knof-
look, zout en peper naar smaak. Dek 
de kom af en laat alles ongeveer twee 
uurtjes intrekken. Verwarm eetlepel 
olie in de pan, doe de medaillons 
in de pan samen met het marinade 
mengsel. Schroei het vlees om en om 
dicht. Zet vervolgens de vuur op hal-
ve stand en voeg de roomboter toe. 
Stoof het vlees in ongeveer 5 minu-
ten gaar (geen water toevoegen), af 
en toe keren. 
Haricots verts spek: Verwarm de 
over op 180 graden. Verwijder de uit-
einden van de boontjes en kook ze 
ongeveer 5 minuten, afgieten en met 
koud water afspoelen. Meng wat 
olijfolie en peper door de boontjes. 
Neem steeds een aantal boontjes 
bij elkaar en leg er een vers blaadje 
basilicum op. Wikkel een plakje spek 
er omheen en leg in een ovenschaal. 
Zet schaal in de oven voor ongeveer 
10 minuten. 
Serveer met aardappelkroketjes of 
pommes duchess en een frisse groe-
ne sla.

NAGERECHT
Gestoofde appel
Ingrediënten: 4 Pink Lady appels
 250 gr suiker
 1 liter rode wijn
 3 laurierblaadjes
 ½ sinaasappel
 1 vanille stokje
 1 kaneelpijpje
 stuk pure chocolade
 250 ml slagroom
 2 eetlepels
    poedersuiker

Schil de appels en verwijder de klok-
huizen. Halveer de appels. Neem een 
ruime pan. Doe de wijn in een ruime 
pan. Voeg de suiker, de laurierblaad-
jes, de halve sinaasappel, kaneel-
pijpje toe. Neem het vanille stokje 
en snij deze over de lengte in en doe 
ook in de pan. Leg de appels in de 
pan en laat ze 45 minuten stoven. 
Haal de appels uit de pan. Verwijder 
laurier blaadjes, vanille stokje en het 
kaneelpijpje. Laat nu de het vocht in-
koken tot het stroperig wordt. Leg de 
appels terug en maak ze lauwwarm. 
Klop de slagroom met de poedersui-
ker lobbig. Serveer de appels op een 
bord met hier overheen wat van de 
stroop, daarop de slagroom. Rasp als 
laatste wat chocolade over het ge-
heel.

Tip: Stoof de appels ruim van te vo-
ren en laat ze in het kookvocht staan, 
hoe langer hoe intenser de smaak. 
Serveer met een lekkere dessert wijn.

Klaas Harm Feringa

  K O K E N  M E T  K L A A S
Kerstmenu
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Klinkerstraat 1
9682 RB  Oostwold
Tel. 0597 - 55 12 92

Bij                                              maken ze
voor u vele soorten salades en hapjesschalen
U kunt bij ons ook terecht voor een uitgebreid
assortiment drankjes.

Voor uw grotere gezelschappen hebben wij een zaal beschikbaar. Op 
ons terras kunnen wij voor u een leuk arrangement maken bv. met een 
b.b.q. of met een warm en/of koud hapje.
Voor de wat kleinere bijeenkomsten kan het café worden gehuurd.
In overleg kunnen onze produkten ook bij u thuis worden bezorgd.

Ook verzorgen graag uw

- vergaderingen - mobiel tap thuis

- ontbijtvergaderingen  0f op locatie

- recepties - broodmaaltijden

- diverse arrangementen - snertmaaltijden

Als U tevreden bent...
vertel het een ieder die U kent.
Als het U niet zint...
geef ons dan een hint.

BROODBOETIEK MIDWOLDA
Hoofdweg 172

9681 AL Midwolda
(0597)  551675

Voor BROOD
en BANKET

Camping De Bouwte
R	Natuurlijk gastvrij 
 in een verrassende 
 omgeving.
R	Een veelzijdig 
 recreatiepark in 
 Midwolda, grenzend 
 aan het Midwolderbos.
R	Kamperen met tent 
 of caravan, 
 overnachten in een 
 chalet, blokhut of 
 bungalow.
R	Genieten en onthaasten.



Camping De Bouwte
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Geboren in Oostwold aan de Kromme 
Elleboog en in  begin 1960 samen met 
Grietje  naar Midwolda verhuisd om aan 
de Niesoordlaan te gaan wonen in hun 
nieuwgebouwd huis. Dit huis werd al snel 
te klein waarna ze de gelegenheid kregen 
om in het molennaarshuis te gaan wonen. 
De molen in Midwolda was destijds  nog 
8 meter hoger doch helaas niet meer te 
redden. Gezamenlijk hebben ze de mo-
len destijds ontdaan van heel veel stenen 
zodat er overbleef wat er nu nog staat, de 
onderkant van wat eens een sierlijke mo-
len was. Vier kinderen zijn er geboren in 
het gezin Kolk waarvan er een dochtertje 
op zeven jarige leeftijd helaas is overle-
den. Werkzaam bij Aluminium in Delfzijl 
als voorman/mentor en later werd er nog 
veevoer verkocht vanuit de molen. 

Hoe komt iemand erop om te gaan schrij-
ven? Het schrijven is altijd mijn hobby 
geweest verteld Mentko. Grunniger 
schriefwedstrieden. Schrijfwedstrijden 
die destijds door de gemeente werden 
gehouden (enkel van de winnende ge-
dichten staan in het bundel Gedichtjes 
en Verhoaltjes) Midwolda, Scheemda en 
Winschoten. Alles geschreven in het Ol-
dambster dialect. Maar ook in Midwolda 
hebben wij net even een ander dialect 
dan Oostwolmers of Finsterwolmers of 
Scheemters. De ene wat korter de andere 
wat langer of vriendelijker klinkend. Eerst 

werd alles nog met de hand geschreven 
en er zijn heel wat A-viertjes vol geschre-
ven. Ik kreeg een oude computer en man 
wat was dat een verademing en wat ging 
het snel zelfs met een of twee vingers. Nu 
staat er een moderne computer in de huis-
kamer die wacht op wat er weer gaat ko-
men. Na korte gedichten en verhoaltjes is 
Mentko begonnen aan een echt boek. Een 
groot succes werd het boek “Op raand van 
Klaai en Zaand.  Helaas niet meer te koop 
maar nog wel te vinden in de bibliotheek. 
Dit boek werd gepresenteerd op openmo-
numenten dag 2003. Een heel herkenbaar 
boek. Ook is er een bundel uitgegeven 
met vertaalde psalms in het Oldambster 
dialect. Als je deze leest in je moederstaal 
komt het heel anders over en begrijp je 
het veel beter. Mentko Kolk is geholpen 
door Jan Groenbroek. Ook al ben je de taal 
nog zo goed machtig er zijn altijd verbe-

teringen nodig. Het laatste boek “Meester 
Karst” is uitgegeven in 2015 en het is een 
behoorlijk pil geworden van 393 bladzij-
den. Het gaat over de moderne tijd. Mis-
schien wordt dit boek nog herbeschreven 
in het Nederlands. Mentko Kolk is nog 

lang niet uitgeschreven 
en we zullen vast nog wel 
eens een berichtje krijgen 
dat er weer iets nieuws 
is. Mentko bedankt voor 
het boek en de bundels en 
Grietje bedankt voor de 
lekker koffie met koek.

Jeanet 
Roozendaal-van Dijk

In gesprek met:  Mentko Kolk
Het is nog niet zo koud als ik op een donderdagmorgen naar de Molenlaan in 
Midwolda rij om een interview te houden met Mentko Kolk. Gezellig aan de hoge 
tafel gezeten en voorzien van een kop koffie met lekker koek geserveerd door zijn 
echtgenote Grietje beginnen wij ons gesprek. Ik ken natuurlijk Mentko Kolk die 
altijd bij de molen woonde in Midwolda waar nu zijn dochter Rixte woont met 
haar gezin. Maar wie is hij en belangrijk waarom is hij begonnen te schrijven. 

Het boek “Meester 
Karst” is te koop voor 
10 Euro bij de Fam. Kolk 

aan de Molenlaan.te Midwolda.

Kerstnachtdienst in Midwolda
Op kerstavond is er traditiegetrouw de kerstnachtdienst in de Dorpskerk van Midwolda. 
Ook dit jaar vieren we deze dienst samen met Scheemda. De oude kerk is sfeervol verlicht 
en mooi versierd met kerstdecoraties. Hier komen we samen om het kerstfeest te vieren 
met veel liederen en muziek. Het mannenkoor Crescendo zal dit jaar aan de kerstnacht-
dienst meewerken. Het koor zingt deze avond onder leiding van Bouko Tiggelaar en wordt 
begeleid op piano door Bert van Cimmenaede. Het zingen van de kerstliederen vormt een 
belangrijk onderdeel van de viering die geleid wordt door Ds. Baan uit Scheemda. Daar-
naast wordt het kerstevangelie gelezen en gedichten voorgedragen. Er is veel ruimte voor 
muziek: het mannenkoor, het Hintsorgel bespeeld door Ludolf Heikens en natuurlijk geza-
menlijk zingen.  

Napraten
Na afloop van de viering wordt u uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Onder het ge-
not van glühwein, chocolademelk en kerstbrood, kunnen we even napraten en elkaar fijne 
kerstdagen toewensen. De kerstnachtdienst begint om 21.30 uur en iedereen is van harte 
welkom. 

Dorpskerk Midwolda, Hoofdweg 168, 9681 AL Midwolda
www.hintsorgelmidwolda.nl - www.pknmidwolda.nl

Camping “De Bouwte” 
ondergaat metamorfose
In de loop van 2019 zal het gebouw 
(waarin receptie, bar en restaurant zijn 
gesitueerd ) van Camping de Bouwte 
een metamorfose ondergaan. Het be-
staande gebouw wordt afgebroken 
waarna een nieuw onderkomen ter 
grootte van ongeveer 400 m2 gebouwd 
zal worden. In het gebouw komt onder 
andere een groot restaurantgedeelte 
met bar, keuken, sanitaire voorzienin-
gen en een snackbar. Het streven is het 
gebouw energieneutraal te bouwen en 
te laten functioneren. 

Hans Roozendaal
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REDACTIE-ADRES: 
Hoofdweg 47, 9681 AB Midwolda, 
 tel. 06-42425450

E-MAIL: dorpskrantmidwolda@gmail.com

REDACTIE:
Jeanet Roozendaal-van Dijk, Jan Sportel, Kurt 
Hartman, Francien Bootsma, Hans Roozendaal,
Klaas Feringa (penningmeester)

ADVERTENTIES en TEKST volgende
Nieuwe TamTam uiterlijk inleveren op

23 maart 2019 en
verschijnt op 28 maart 2019.

Poststraat 6 - 9679 AA Scheemda - 0597-592162
www.roggeveldfietsen.nl

fietsen met plezier

Buurtzorgteam Midwolda
Wij zijn nu ruim 2 jaar werkzaam bin-
nen Midwolda en dit bevalt goed! Wij 
zijn een team van 10 enthousiaste da-
mes. Het team bestaat uit 2 wijkver-
pleegkundigen, 4 verpleegkundigen 
in de wijk en 4 wijkziekenverzorgen-
den.

Buurtzorg levert verpleging en verzor-
ging thuis. Wij helpen met wassen en 
aankleden, verzorgen wonden, zwachte-
len, helpen met aan- en uittrekken steun-
kousen, dienen oogdruppels, injecties en 
medicatie toe, hebben ervaring met toe-
dienen van sondevoeding en inbrengen 
maagsondes en zo zijn er nog veel meer 
verpleegtechnische handelingen waar wij 
ervaren in zijn. Wij leveren ook palliatieve 
zorg. Dit is alle zorg in de laatste levens-
fase.
Er wordt gewerkt met kleine, zelfsturen-
de teams. Dit betekend dat wij alles zelf 
regelen: alles rondom de zorg aan de cli-
ent, maar ook het roosteren, het plannen, 
vergaderen,de huisvesting, promotie-
werkzaamheden enzovoort.

K.N.V. EHBO Afd. Midwolda-Oostwold 
huldigen jubilarissen
Op de lesavond, in zaal De Twee Oldambten te Oostwold, van 20 november van de 
EHBO vereniging Midwolda-Oostwold zijn mevrouw A. Jongeling en de heer B. Zui-
derveen gehuldigd voor het 40-jarige jubileum, mevrouw I. Slagter, mevrouw M. van 
Duivenbode en mevrouw L. Gremmer voor het 25-jarige jubileum als EHBO-er. Zij 
kregen de Dr. Tilanus onderscheiding in zilver met een bos bloemen uitgereikt door 
de heer R. Kuil namens het hoofdbestuur van K.N.V. EHBO. De dames Jongeling en 
De Haan kregen namens de vereniging een presentje aangeboden voor hun 25 jaar 
dat ze jeugd EHBO lessen op scholen hebben gegeven. De voorzitter S. Nomden 
sprak lovende woorden en bedankte de jubilarissen voor de ondersteuning op vele 
evenementen in de afgelopen jaren, dit onder het genot van koffie met gebak.

V.l.n.r.: S. Nomden, I. Slagter, A. Jongeling, L. Gremmer, B. Zuiderveen, R. Kuil en 
M. van Duivenbode.
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Jan P. Koers

Oude kranten maken meestal veel herin-
nering los. Al die berichten en al die ad-
vertenties van lang verdwenen bedrijven 
en middenstand. En dan het bloeiende 
verenigingsleven van die tijd.  Vijftig jaar 
gelden, in december 1968 opende de Tam 
Tam een lang kerstverhaal.

Verderop enkele vaste onderdelen , zo-
als De jonge Tam-Tammer waarin OOM 
HENK, vanuit het gemeentehuis een kin-
derrubriek schreef. De opdracht in de vo-
rige Tam-Tam was kennelijk het schrijven 
van een opstel, want oom Henk maakt nu 
de winnaars bekend. Frederika Holtkamp 
was de winnares en Stientje Immenga en 
Trijntje Oudekerk kregen een eervolle ver-
melding. Wie bedenkt nog een naam voor 
ons jeugdhoekje? Zo besluit oom Henk.

In Hotel van Eerden vergaderde de Ne-
derlandse Bond van Plattelandsvrouwen 
onder voorzitterschap van Mevrouw Glas-
Poppens. Speciale gast was de heer Bak-
ker die de dames de fijne kneepjes leerde 
van het maken van koude schotels en hap-
jes, iets nieuws in de jaren zestig.
Ook de N.C.A.B. kwam onder leiding van 
voorzitter J. Klungel bijeen in Imanuél. De 
heer Tiekstra van het Groninger hoofdbe-
stuur gaf ene uiteenzetting over enkele 
sociale wetten, de rentekaart, de W.W.-
verzekering en het bedrijfspensioen.

De bejaarden van de gemeente Midwolda 
waren eind oktober bijeen gekomen waar 
het Boertje van Zweelo optrad, een Drent-
se humorist en in november verzorgde het 
echtpaar Huisman de avond met een dia-
voorstelling over Tsjecho-Slowakije.

Onder het kopje BURGERLIJKE STAND 
(dat mocht toen nog) het hele hebben en 
houden van de Midwolders. Geboortes, 
ondertrouw, getrouwden en degenen die 
uit de gemeente vertrokken of hier kwa-
men wonen. Niet te geloven met adressen 
en al. Over privacy gesproken.

In Midwolda werden de theemiddagen en 
het reisje van de bejaarden besproken, de 
meisjesclub Lydia kwam bijeen in Oost-
wold, waar samen met de leidster de roe-
ping van Abraham werd besproken. Het 
was een zogenaamde Moederavond, waar 
ook de moeders van de jeugdigen bij kon-

den zijn. Samen lieten ze hun 
hersens kraken bij de hersen-
gymnastiek.

Ja, de kerken waren nog 
flink vertegenwoordigd in 
de Tam-Tam. De gerefor-
meerde vrouwenvereniging 
Rondom het Woord en de 
Hervormde vrouwenvereni-
ging kwamen gezamenlijk 
bijeen voor het maken van 
kerstbakjes om uit te delen. 
En op 16 november, zo is te lezen, hield 
TONIDO ( Tot Ons Nut Is Dit Opgericht) 
haar jaarlijkse uitvoering in café Bolhuis. 
Twee gymnastiekverenigingen had je 
toen nog, want in Oostwold was het O.S.V. 
Zij waren als afgevaardigden ook aanwe-
zig die avond, evenals de burgemeester 
en het onderwijzend personeel, wat een 
andere tijden. De heer Van der Laan was 
verantwoordelijk voor het ‘goed afwerken’ 
van de gymnastiekverrichtingen van de 
TONIDO-leden.

In maar liefst tien categorieën werd les 

gegeven, gehuwde dames, kleuters, meis-
jes 1, jongens 1, meisjes 2, jongens 2, asp. 
dames, gehuwde dames, dames en he-
ren… apart.

Ach ja, en dan zijn er nog de mooie adver-
tenties. Kapper Kooistra, kledingzaak Uf-
fen, schilder Loer met zijn Histor verf, be-
hang en verf van Hazekamp, bloemen en 
planten van Kuiper, een elektrische deken 
van Bolhuis, autorijles van Jan Niemeijer 
en Sportel voor het schilderwerk.

De Tam-Tam was een gemeentelijk oorspronkelijke blad dat in 1966 
het licht zag en eens in de maand uitkwam.

De historische Vereniging Scheemda e.o. kreeg de bijna complete edi-
tie lang geleden van Sijkina Gremmer die alle nummers keurig had 
bewaard.

Vijftig jaar geleden in 
Tam Tam

Kerstman komt ook noar
Midwolle
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Niesoordlaan 40 e-mail: ceesbruins@home.nl
9681 CX Midwolda

tel.: 0597-55 20 94

Stefan Ahlers
Hoofdweg 6, 9681 AH Midwolda
T: 0597-820218
E: info@ahlersbandenservice.nl

ahlersbandenservice.nl

OPENINGS-
TIJDEN:

KARINA’S HAIRSTYLING

Maandag: Gesloten.
Dinsdag: 09.00 uur tot 13.00 uur
Woensdag: 09.00 uur tot 17.00 uur
Donderdag: 09.00 uur tot 13.00 uur
Vrijdag: 09.00 uur tot 18.00 uur

OPENINGS-
TIJDEN:

Hoofdweg 126
9678 PP  Westerlee

06 46 23 23 13
kmkdijkema@ziggo.nl


