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Het begint met het verhaal van Gerrit 
Blaauw, oud-inwoner van Oostwold, die 
als enig mens op deze aardbol kan zeg-
gen: “ik leef in de Toekomst”.
Zijn huiskamer is in een ruimte van de 
oude strokartonfabriek in Scheemda na-
gebouwd door decorbouwer Rob Snoek 
(idd. van Soldaat van Oranje, Musical 
Anne Frank en ook de man die decors 
heeft ontworpen voor ‘Goede Tijden, 
Slechte Tijden’).
Rob de Graaf is de schrijver van het the-
aterstuk. Regisseur is Ruut Weissman en 
choreograaf Pim Veulings, die beide uit 
Amsterdam komen. We hebben het hier 
wel over professionals, die o.a. Soldaat van 
Oranje en bv. de musical Pettycoat heb-
ben geschreven/geregisseerd.
Ook verhalenverteller Ad van Kempen 

komt uit Amsterdam, die in de bus ver-
haalt over de 2e Wereldoorlog en wat er 
met de vele joden in Winschoten is ge-
beurd. Ad die o.a. ook speelt in het TV 
stuk wat gaat over “Dagboek van Hendrik 
Groen”. Deze tv-serie start weer in oktober.
Doen er dan ook mensen mee uit ons ei-
gen Oldambt? Zeker! Zo’n 40 figuranten, 
acteurs, verhalenvertellers en vrijwilligers.

Na het verhaal van Gerrit gaan de bezoe-
kers met een museumbus naar Midwolda 
of naar Oude Pekela. Na de voorstellingen 
aldaar kruisen de bussen elkaar en volgt 
de volgende voorstelling.
In Midwolda een dans en muziek voorstel-
ling voor de historische boerderij van Her-
mans Dijkstra.

Vervolg op pagina 5  

“Onderweg naar de Toekomst” via
Boerderij Hermans Dijkstra
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Oldambt, ons mooie Oldambt. Wat wordt dit mooi bezongen door Diederik Nom-
den, opgegroeid in Oostwold, die met zijn Beatles coverband The Analogues 
de hele wereld over trekt. Zijn lied, zijn emotie, bezorgd alle bezoekers van het 
theaterstuk Onderweg naar de Toekomst koude rillingen.
Het Oldambt. Soms koud, maar altijd hartverwarmend. Zo ook de bewoners 
van ons Oldambt. 30 Voorstellingen hebben we gegeven, gezien de vraag naar 
kaarten had het net zo goed het dubbele kunnen worden.

Foto: JanSportel.nl

Onderschrift: In Midwolda werd met zang, muziek en toneelspel de strijd tussen de he-
reboer en arbeider uitgebeeld. Op de foto: Jan Niemeijer (Midwolda) en Pascal Dekker 
(kleinzoon van Pieter Dekker) in een scene van ‘Onderweg naar de Toekomst’. 

Trots op 
Groningen? 
Zing het Grunnens 
Laid! 
 
Wij willen laten zien én horen dat we 
trots zijn op Groningen. Op initiatief 
van de Tocht om de Noord wordt er 
daarom - op 100 locaties - het Grun-
nens Laid gezongen. Het Gronings 
volkslied is namelijk niet van één 
plek, maar van ons allemaal. Overal 
in de provincie - in álle gemeenten - 
klinkt op zaterdag 28 september om 
ca. 17:00 uur het Grunnens Laid. 

Burgemeesters van vrijwel alle Groninger 
gemeenten doen mee, evenals de Com-
missaris van de Koning. Het hoofdpodium 
staat op het Museumplein in Veendam. 
Op dat podium wordt het volkslied gezon-
gen door bekende Groninger artiesten. 

100 locaties
Daarnaast kan men het Grunnens Laid 
zingen op 100 locaties (‘podia’) in de pro-
vincie. Ook Midwolda doet mee: Midwol-
mers kunnen naar de Dorpskerk komen. 
Het volkslied zal onder meer vanuit de 
Martinitoren in Stad klinken, vanaf het 
Muziekfestival Delfzijl en in Abraham’s 
Mosterdmakerij in Eenrum. Daarnaast 
wordt het Gronings volkslied gezongen 
bij andere eeuwelingen, zoals Scholenge-
meenschap Ubbo Emmius in Stadskanaal 
en in de Oosterparkwijk. 

Zing mee
Ben jij ook trots op Groningen? Laat het 
zien én horen door op 28 september het 
Gronings volkslied mee te zingen in de 
Dorpskerk. Je bent van harte welkom. 
Meer informatie? Check de website www.
grunnenslaid.nl 

Zaterdag 28 september a.s. in de 
dorpskerk te Midwolda:
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De stichting Oranje Comité is bij het voorbereiden van de praalwagenoptocht die eens 
in de 5 jaar plaats vind op 5 mei tegen strenge wetgeving aangelopen. Hierdoor heeft 
de stichting besloten geen tocht te organiseren. Het bestuur is druk bezig om een ge-
zellige Bevrijdingsdag te organiseren vol met leuke activiteiten voor jong en oud. Den-
kend aan een minioptocht met versierde fietsen, spelletjes, muziek, speurtocht enz. 
Het doel van deze dag is om gezellig met zijn allen op straat de bevrijding te vieren.

Het bestuur vraagt u om met uw buren om tafel te gaan en te bedenken hoe 
u uw straat kunt en gaat versieren. Het bestuur zou graag willen dat er voor 
elke straat / wijk 1 vertegenwoordiger wordt aangewezen die de contact per-
soon wordt tussen het bestuur en de straat / wijk.

Tevens zoekt het bestuur nog mensen die deel willen nemen in het bestuur of als vrij-
willigers deze dag tot een succes willen maken.

Heeft u verder nog vragen, opmerkingen o.i.d. stuur dan een mailtje naar ocmidwol-
da@gmail.com     

Namens het Oranje Comité Midwolda

Vacature bestuurslid
Stichting Oranje comité 
Midwolda
Ben jij die enthousiaste, creatieve be-
trokken dorpsgenoot die ons bestuur 
komt versterken? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!

Inhoud functie:
Het organiseren en het uitvoeren van:
- Koningsdag;
- Dodenherdenking;
- Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar).
Ongeveer 6 x per jaar vergaderen.

Wat bieden wij:
- Een leerzame tijd;
- Een leuk team;
- Kans om je netwerk te vergroten;
- Jaarlijks een gezellige barbecue.

Heb je interesse in deze functie mail 
dan naar ocmidwolda@gmail.com t.a.v. 
Stichting oranje 

Bevrijdingsdag 
2020
Midwolda

Kinderen hebben zich 
goed vermaakt op
Buitenspeeldag
Jantje Beton organiseert jaarlijks een lan-
delijke buitenspeeldag, dit om aandacht 
te vestigen op hoeveel plezier kinderen 
kunnen beleven aan buitenspelen en hoe 
gezond dit is. Op dit moment speelt nog 
slechts 14% van de basisschool kinderen 
dagelijks buiten. Om ook de kinderen van 
Oostwold en Midwolda een leuke middag 
te bezorgen, besloten wij vanuit Vereni-
ging Dorpsbelangen Midwolda, om een 
buitenspeelmiddag te organiseren. Deze 
stond gepland op 12 juni jl. Hoe slecht 
de vooruitzichten ook waren, we beslo-
ten toch alles in gereedheid te brengen. 
Te meer omdat een aantal ondernemers 
hun bijdrage leverden aan deze dag. Zo 
waren er voor elk kind pannenkoeken, ijs-
jes en is er een voetbalspel gesponsord! 

De bui waaide 
helaas niet over, 
maar ondanks 
het slechte weer 
kwamen er on-
geveer 25 kin-
deren buiten 
spelen. Dit 
maakte ons als 
organisatie zo 
enthousiast, 
dat we beslo-
ten om op de 
laatste zater-

dag van de zomervakantie, 
24 augustus, voor een herkansing te gaan.  

De weergoden waren ons 24 augustus 
een stuk beter gezind. Met een heerlijke 

Orgel en countrysongs: het lijken twee 
uitersten, maar in Midwolda komen ze 
bij elkaar. Want op zondag 6 oktober 
is daar in de Dorpskerk de voorstelling 
‘Cash in de kerk’ te zien en te horen, 
met organist Ludolf Heikens die op het 
Hinsz-orgel zanger Alex Vissering en 
rapper Olaf Vos begeleidt. 

‘Cash in de kerk’ is het tweede con-
cert in de orgelserie ‘Het Mooiste van 
2 Werelden’, waarin de wereld van orgels 
wordt gecombineerd met totaal andere 
werelden, zoals bijvoorbeeld die van het 
shantykoor, van de moderne dans, of van 
de countrymuziek. Het doel is om een 
breed publiek op een nieuwe manier ken-
nis te laten maken met de enorme veelzij-
digheid van deze instrumenten, waarvan 
er zoveel staan in Groningen. 

‘Op z’n Grunnegs’
In boeiende verhalen, songs en melodieën 
presenteert ‘Cash in de kerk’ het leven 
en werk van de beroemde Amerikaanse 
countryzanger Johnny Cash. Een leuke 
twist aan het geheel is dat Vissering en 
Vos de songs ‘op z’n Grunnegs’ brengen, 
in een prachtige en steeds tot de verbeel-
ding sprekende vertaling van Olaf Vos 
zelf. Instrumentale begeleiding is er van 
de band VanDeStraat en zoals gezegd van 

temperatuur begonnen de voorbereidin-
gen. Toen we om 14.00 het startsein ga-
ven kwamen er vanuit alle kanten kinde-
ren aangelopen, gefietst en geskelterd! 
Er werd geschminkt, er waren weer gra-
tis pannenkoeken, ranja en ijsjes en bo-
venal werd er gespeeld. Er was een blote 
voetenpad, een racebaan, bellenblazen, 
stoepkrijt, waterspelletjes, touwtje sprin-
gen en zelfs een echte ouderwetse brand-
weerauto. In totaal zijn er ongeveer 100 
kinderen geweest, die zich allemaal goed 
vermaakt hebben, zomaar twee uurtjes op 
straat spelen met elkaar! 
Wij hebben genoten en wat ons betreft, is 
dit een jaarlijks terugkerend evenement! 

Namens het organiserend comité,
Lotte Mensen 

Alex Vissering zingt Johnny Cash bij het orgel
Orgel en countrysongs: het lijken twee uitersten, maar in Midwolda komen ze 
bij elkaar. Want op zondag 6 oktober is daar in de Dorpskerk de voorstelling 
‘Cash in de kerk’ te zien en te horen, met organist Ludolf Heikens die op het 
Hinsz-orgel zanger Alex Vissering en rapper Olaf Vos begeleidt. 

organist Ludolf Heikens, die het publiek 
laat horen hoe verrassend mooi de me-
lancholische countrysongs klinken als ze 
op het monumentale Hinsz-orgel worden 
gespeeld. 

Streekproducten 
Naast de overvloed aan bijzondere muziek 
valt er deze middag nog meer te genie-
ten: in samenwerking met Dorpsbelangen 
Midwolda presenteren verschillende lo-
kale ondernemers in kraampjes hun eigen 
streekproducten in de kerk. Van Groning-
se lekkernijen tot leuke souvenirs.

‘Cash in de kerk’ is op 6 oktober, aanvang 
15.00 uur. Entree 0 5,00 / tot 18 jaar gratis. 
Het concert vindt plaats in het kader van 
de Orgelzomer Groningen 2019 en wordt 
georganiseerd door Erfgoedpartners i.s.m. 
Stichting Hintsorgel Midwolda. Voor tic-
kets en meer info: www.orgelzomer.nl.
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Op een mooie 
zonnige avond, 
een graad 
of 23, fiets ik 
over de Turf-
laan, Boslaan 
en langs het       
Oldambtmeer 
naar het strand 

aan de Noordrand van het Oldambt-
meer. Het goudgele zand schittert 
in de langzaam ondergaande zon. 
Enkele pubers trappen een balletje 
en lachen om hun acrobatische 
capriolen. Ik stap van de fiets, zet hem 

tegen een ijzeren fietsenrek, en loop 
naar een houten zitbank. Genietend 
van het uitzicht, het fluitend briesje, 
de zwierende meeuwen en de gak-
kende ganzen zie ik in mijn ooghoek 
een scootmobiel aan komen rijden. 
Met samengeknepen oogleden 
knijpt de oude, op de scootmobiel 
gezeten, man in de remmen en stopt 
nog net voordat de voorwielen over 
mijn schoenmaat 46 heenrijden. 
Met een grijns op zijn gerimpelde 
gezicht komt ie naast me zitten. Met 
“goeie” kijken we elkaar aan. “Waar 
is Cavia keer 3” vraag ik terwijl ik het 

fietspad, vanwaar de oude man kwam 
scootmobielen, overzie. “In het water” 
repliceert de oude man. “Hoe kun je 
dat nu toelaten” zeg ik en “heb je het 
artikel in het Weekblad dan niet gele-
zen”; “over honden en vervuild water 
zodat er niet meer gezwommen 
kan worden”. “Ja” zegt de oude man; 
“die krant lees ik elke week van A tot 
Z”. ”En ja, dat artikel over honden, 
ganzen, Brondijk, gemeente Oldambt 
en Klomp Waterschapsadviseur van 
Waterschap Hunze en Aa’s heb ik 
ook gelezen”. “Dus” agiteert mijn 
stem. “Niks dus” bromt de oude man; 

“de een zegt zijn/haar waarheid, de 
ander weer zijn/haar waarheid. Ik ga 
uit van datgene wat mij het beste uit-
komt; en dat is dat de waterkwaliteit 
van goede kwaliteit is. Dus die paar 
keer dat mijn hondje in het Oldambt-
meer zwemt levert geen problemen 
op”. Nog altijd strijdvaardig” hoor ik 
mezelf zeggen terwijl ganzen uit het 
water opvliegen. “Ja, gewis en dat zal 
altijd zo blijven. Ik ben namelijk nog 
een echte Graan Republikeinser”. 

HARO

Dorpsbelangen
Oostwold

Nieuws van VDO
Beste dorpsgenoten,
VDO (Vereniging Dorpsbelangen Oost-
wold) krijgt van de gemeente Oldambt 
ieder jaar ongeveer 2000 euro. Dit geld 
mogen we besteden aan allerlei zaken en 
initiatieven die het dorp en de samenle-
ving ten goede komen. Zo kopen we bin-
nenkort een AED, een defibrillator, die 
bij hartproblemen kan worden gebruikt. 
De AED komt buiten te hangen bij Café 
de Twee Oldambten. De aankoop wordt 
mede gefinancierd door onze gemeente.In 
een volgende Tam Tam zult u iets kunnen 
lezen over het gebruik van de AED.
 
“Pieter Drenth monument“
In ons dorp staat het zogenaamde Pieter 
Drenth monument. Drenth was ten tijde 
van het plaatsen wethouder cultuur.  Al 
vanaf het plaatsen in 1990, was er bij een 
deel van de dorpsgenoten een grote weer-
stand tegen het monument. Men her-
kende de verwijzing naar hotel de Witte 
Zwaan niet en had er ook overigens geen 
enkele waardering voor. Op bijna iedere 
Dorpsbelangen vergadering werden er op-
merkingen gemaakt over het monument. 
Ook uit een door ons gehouden enquête 

bleek dat de helft van de mensen het mo-
nument liever kwijt dan rijk is.
VDO heeft lang gezocht naar een oplos-
sing. Bruno Saathof kwam met het idee 
om op de witte betonnen platen lijnteke-
ningen van de Witte Zwaan, Ol Graitje en 
de haven te plaatsen. Ook zal er een ge-
dicht van D.S. Hovinga op worden gezet 
en verder nog meer informatie over Oost-
wold en de geschiedenis. Er is inmiddels 
een werkgroep bezig om te zorgen dat het 
monument een heel ander aanzicht krijgt 
en herkenbaar zal zijn voor de Oostwol-
mers. Doordat ons dorp ook als aardbe-
vingsgebied wordt aangemerkt, kunnen 
we subsidie verwachten, waar we deze 
hele verandering mee kunnen betalen.

Doet U ook mee zaterdag 5 oktober?
Op zaterdag 5 oktober  houden we weer 
onze schoonmaak actie. We starten bij 
Café de Twee Oldambten. Een groep gaat 
dan door het dorp om alle rommel op te 
ruimen. Hier krijgen we van de gemeente 
geld voor, die het geld krijgt van de ver-
pakkingsindustrie. Zo kunnen we zorgen 
dat het dorp schoon wordt en we weer 
wat extra geld hebben om leuke initia-
tieven mee te betalen. Aanvangstijd van 
de schoonmaakactie vindt u op www.
dorpsbelangen-oostwold.nl   Onze  web-
site wordt door Bruno Saathof up to date 
gehouden en staat boordevol mooie infor-
matie over ons dorp. Een kijkje waard.

Luit Engelage,
voorzitter Dorpsbelangen

Concert Protestantse kerk Oostwold

De laatst bekende stand van zaken t.a.v. 
de opgave voor de garagesale van zater-
dag 5 oktober a.s. Totaal hebben zich tot 
nu toe 40 aangemeld. Hieronder wat het 
aantal aanmeldingen per dorp is:
Midwolda 8, Oostwold 7, Beerta 9, 
Ganzedijk 1, Finsterwolde 15
Ervaring leert dat kort voor de garagesale 
er nog meer aanmeldingen binnen komen. 
Mochten jullie in de gelegenheid zijn om 
de garagesale bij een ieder nog een keer 
onder de aandacht te brengen, dan zou ik 
dat zeker doen.
De uiterste aanmelddatum is 30 septem-
ber. Direct daarna ontvangen de deelne-
mers de lijst van hun eigen dorp met het 
vriendelijk verzoek om de brief met de 
spelregels (die krijgt men ook in de mail) 
te printen en deze samen met 3-4 ballon-
netjes bij de deelnemers in de brievenbus 
te deponeren. 
Deelnemers ontvangen de totale lijst van 
de adressen die meedoen aan de garage-
sale donderdag 3 oktober in de mail, met 
het verzoek om deze op de website van 
jullie eigen dorpsbelangenvereniging te 
plaatsen zodat de bezoekers deze kunnen 
downloaden.

Met vriendelijke groet, Frannie Oolders

Zondagmiddag 20 oktober om 15.00 uur is het volgende 
concert in de kerk van Oostwold. Deze middag treedt op 
het Margaretha Consort met het programma: van cello’s 
en gamba’s.

Zij treden op in wisselende bezettingen. Deze middag komende 
de volgende muzikanten: Marit Broekroelofs: cello en viola da 
gamba, Pieter Dirksen: klavecimbel, Marjon Strijk: sopraan en  
Marike Tuin: cello en viola da gamba.
Tijdens het concert zal er veel interactie zijn met het publiek: er 
kunnen vragen worden gesteld en de muziekinstrumenten kun-
nen bekeken en aangeraakt worden.
De muziekstukken zullen in wisselende bezettingen gespeeld 
worden.
De stukken die gespeeld worden zijn van bekende en minder be-
kende componisten, zoals: Vivaldi, Monteverdi, Fiocco, Caldara, 
Gabrielli en Ferrandini.

Dit programma wordt door het Margaretha Consort tevens opge-
voerd op 19 oktober in Amersfoort en 17 november in Doesburg.

Organisatie (tevens voor verdere info): Jan Drewel (dreweljan@
gmail.com / tel 0596-601742)

Entree: 12,50 Euro, in de voorverkoop 
10,00 Euro.

Voor het laatste 
nieuws over dit 
concert zie: 
www.pg-
nieuwolda-
oostwold.nl



PAGINA 4 DE NIEUWE TAMTAM

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

Niesoordlaan 40 e-mail: ceesbruins@home.nl
9681 CX Midwolda

tel.: 0597-55 20 94

Het adres voor
tuinaanleg en -onderhoud

E-mail: r.j.boven@hetnet.nl

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

ahlersbandenservice.nl
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Walnotentaart
KOKEN EN BAKKEN MET KLAAS

Het is alweer najaar. Wat is er heerlijker, dan na een mooie wandeling door een herfstbos, met de ver-
kleurende bladeren en de paddenstoelen, om thuis te komen bij de warme kachel en dan een lekker 
bakje koffie of thee met een stuk taart. Dus ik dacht, laat ik nu voor deze editie van de Nieuwe Tam Tam 
weer eens voor een taart gaan. Een Engelse walnotentaart, hoewel daar enige twijfel over bestaat. Er 
zijn namelijk ook mensen die claimen, dat dit recept zijn oorsprong heeft in Zwitserland. Om internationale conflicten te 
voorkomen, hou ik het dus maar simpel op een walnotentaart.

Wat hebben we nodig:

Voor het deeg: 150 gr boter; 150 gr suiker; 380 gr bloem; 2 eieren

Voor de vulling: 300 gr suiker; 400 gr 
room; 2 eetlepels honing; 400 gr walnoten

Voor de afwerking: suiker om te bestrooi-
en; 1 ei; paar walnoten voor decoratie

Begin met het deeg. Meng boter en sui-
ker door de bloem. Voeg vervolgens de 
eieren toe en kneed alles tot een soe-
pel deeg. Bestuif het werkblad met wat 
bloem en rol het deeg uit tot een plak van 
circa 4 mm dikte. Neem een vlaaivorm 
van ongeveer 30 cm doorsneden, bekleed 
deze met het deeg en snijd de randen bij. 
Bewaar het overgebleven deeg.

Nu de vulling bereiden. Hak de walnoten 
in grove stukken. (hou er een paar ach-
ter voor decoratie). Zet een pan op het 
vuur en karamelliseer beetje bij beetje de 

suiker. In een ander pannetje ondertussen de room aan de kook 
brengen. Blus de karamel af met de room, pas op de karamel is 
heet en kan gaan spatten. Voeg al roerend de honing er bij en 
laat alles al roerend koken, totdat de karamel is opgelost. Roer de 

stukken walnoot erdoor en haal de pan van het vuur. Vul 
vervolgens het deeg in de vlaaivorm. 

Rol nu het overgebleven deeg uit tot een plak ter grote 
van de vlaaivorm en dek de vulling af met het deeg en 
druk de rand dicht met een vork. Bestrijk het deeg met 
wat geklutst ei, leg de overgebleven walnoten bovenop de 
taart en plak ze vast met het eimengsel. Strooi wat suiker 
over de taart. Prik met een vork gaatjes in de boevenkant 
of maak een “schoorsteentje” in het midden van de bo-
venkant.

Zet de taart in een voorverwarmde oven van 220 graden 
en bak de taart in circa 35 minuten goudbruin en gaar. Ik 
zou zeggen, veel plezier bij het bakken en natuurlijk ook 
bij het proeven. Altijd lekker om te serveren met wat verse 
slagroom. Eet smakelijk!

Vervolg van voorpagina.

Op locatie Oude Pekela staan vader en 
zoon de Vos (Frits Alma en Rafael van der 
Ziel - zie foto) in de oude fabriekshal van 
SIEP &CO.
Vader is een verstokte communist, die 
teveel in het verleden is blijven hangen. 
Alcoholist ook.

Zoon wil, samen met pa, een coöperatie 
opzetten met hennepteelt, maar het gaat 
niet goed met hun beiden.
Wanneer pa dronken in het gezicht van 
zoonlief schreeuwt: “In je hol, daar zit je 
kop”, om daarna te zeggen: “jij moet hier 
iets doen, jij hebt de Toekomst”.

Precies dat is de boodschap hier in ons Ol-
dambt. Het verleden afschudden. Hier iets 
moois opbouwen.

Het bijzondere van ons Oldambt is de 

ruimte, de wil om iets te beginnen, de 
eenvoudige maar o zo hartverwarmende 
mensen die hier wonen. De trots die klinkt 
wanneer Diederik aan het eind van de 
ruim 3 uur durende voorstelling zijn lied 
ten gehore brengt en alle figuranten sa-
men met de bezoekers het refrein telkens 
weer opnieuw zingen.

Er zijn bezoekers die even een traantje 
moeten wegpinken. Hoort er allemaal bij, 
bij de voorstelling Onderweg naar de Toe-
komst.
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Wanneer U de voorstelling hebt gemist en 
dat zijn er helaas velen van U, maar na 30 
keer 2 voorstellingen is het mooi geweest, 
in 2020 zal er waarschijnlijk een vervolg 
komen. Zeker na het succes van nu.

We gaan dan een voorstelling maken voor 
minimaal 30.000 bezoekers. Het zal dan 
weer gaan over Oldambt, ons Oldambt, 
niet te beschrijven zo mooi, zo’n geweldig 
Volkje hier in ons Oost-Groningen.

Frits Alma

De  coupletten van het gedicht zoals voorgedragen in 
de theatervoorstelling “Onderweg naar de Toekomst” 
(dichter/es onbekend.)

Mijn naam was “de Toekomst”
Ik wens geen bloemen en geen tranen,
Ook geen krans of lauwertak, 
Want ik weet dat steeds mijn banen,
Het nooit aan energie ontbrak.

Twee oorlogen heb ik meegestreden,
Ik trotseerde de Korea-tijd,
Ja, toen werd ik nog aanbeden,
Men kon mijn product heel gretig kwijt.

Geen hoop meer in de Toekomst, welk een smart,
Mijn stem zal zwijgen altijd weer.
Voor velen was ik toch een kloppend hart 
Uit de omgeving van het Scheemdermeer.

De prominentste en oud-
ste deelnemer was mevr. 
Alie Blaauw. Ze hield er 
zelfs een uitgebreid in-
terview in het Dagblad 
van het Noorden aan 
over.
Inmiddels is het slotfeest 
achter de rug. Tineke 
Abelen, de producer, gaf 
in een slotwoord aan, ui-
terst tevreden te zijn met 
de inzet van de vele vri-
jwilligers. Vanaf eind juli 
t/m 15 september zijn 
ze uiterst betrokken in 
touw geweest. Meer dan 
2500 mensen hebben de 
voorstelling gezien en er 
van genoten blijkens de 
vele enthousiaste reac-
ties.
Thom Uffen



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.

ONTWERP - AANLEG - ONDERHOUD - BOOMVERZORGING
06-40997013 - www.pimmelaarhoveniers.nl - Midwolda

PIMMELAAR
HOVENIERS

E: info@bouwbedrij�ansen.com • T: 0597 - 55 29 43
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q	Gereedschap
q	Werkkleding en schoeisel
q	Erf- en stalbenodigdheden
q	Olie en vetten
q	Speelgoed
q	Verf en benodigdheden

www.hesselingmechanisatie.nl
Polderweg 26, 9682 XS Oostwold
Telefoon 0597-551187

M
EC

HANISATIE

O
O

STWOLD (G
R

)

F. HESSELING

Feesten & partijen
Huningaweg 2 | 9682 PB Oostwold

Tel 0597 - 674159 | brasserieoldschool@gmail.com
www.brasserieoldschool.nl



Nu wil het toeval, dat kort daarop onze 
goede vriendin Trees met haar rode au-
tootje vanuit Delft naar Midwolda kwam 
gereden, om een paar daagjes bij ons 
te logeren. Altijd gezellig en een goede 
traditie is ook, dat ze ons op een etentje 
trakteert. Volgens mij heb ik in het maart 
nummer hierover al eens geschreven. Een 
uitgelezen aanleiding om de hapas eens 
te testen. Zowel Trees als mijn “betere 
helft” zagen dat ook helemaal zitten. Een 
reservering was toen snel gemaakt.

Sommigen van U zijn er wellicht al ge-
weest, maar voor diegene, die het con-
cept niet kennen een korte uitleg. Hapas 
zijn eigenlijk tapas met een Hollandse 
twist. Het is in een “all you can eat” con-
cept. Per ronde kan je kiezen uit 2 hapas 
van de kaart, die je invult op een kaart, 
deze wordt door de bediening opgehaald 
en naar de keuken gebracht. Daar worden 
de gerechtjes vers bereidt. Daarnaast kan 
nog onbeperkt uit een aantal aardappel-

gerechten worden gekozen, zoals friet en 
aardappelgratin.

De avond dat wij kwamen, was het rustig, 
maar wel erg gezellig. De vriendelijke be-
diening legde het concept uit. Onder het 
genot van een drankje vooraf, bestudeer-
den we de kaart. Meer dan 70 gerechten 
prijken op de kaart variërend van soep 
tot salades, vlees en vis, warme en koude 
gerechten en uiteraard een speciaal rijtje 
gerechtjes voor kinderen. Voor iedereen 
zit er wel wat lekkers bij en je kunt één 
gerecht ook rustig nog een tweede keer 
kiezen. Het smaakte allemaal over heerlijk, 
kan ik U vertellen. Het is echt lekker rustig 
eten, de gerechtjes zijn precies goed van 
formaat. Omdat de meeste gerechten á la 
minuut worden bereidt, is de wachttijd 
soms wat langer dan gewend. Dat mag 
de pret niet deren. Lekker ontspannen 
gaan zitten, drankje erbij, smartphone uit 
en lekker gezellig bijkletsen. Een heerlijk 
avondje genieten.

Hapas, de Hollandse Tapas van 
Gasterij Smits
Een paar weekjes terug, was ik voor een ver-
gadering bij Gasterij Smits. Die dag ontdekte 
ik, dat mijn journalistieke gaven, als ik die al 
heb, mij weer eens in de steek hadden gela-
ten. Enthousiast zei ik tegen Erik Nap, dat 
ik het zo leuk vond, dat de voormalige bras-
serie was omgetoverd in een hapas restau-
rant. Dit had ik toevallig kort daarvoor op internet 
voorbij zien komen. “Nou,“ zegt Erik, “dat zijn we in januari al 
gestart en het loopt goed.” Deze verandering was mij dus totaal ontgaan. Hoe 
kan dat in een dorp als Midwolda, vraagt je jezelf dan af. Zo zie je maar weer.

Dat is ook precies wat wij drieën gedaan 
hebben. Voldaan en rozig verlieten we na 
het eten de zaak. We waren het eens, dit 
is zeker voor herhaling vatbaar. Nieuws-
gierig geworden, kijk eens op de internet 
pagina van Gasterij Smits voor meer in-
formatie. En ik zou zeggen, reserveer een 
tafeltje.

Kurt Hartman

Wie wordt Oldambtster 
vrijwilliger(organisatie) 
van het jaar 2019?
Wie wordt de vrijwilliger (organisatie) van 
het jaar in de gemeente Oldambt? Die 
vraag wordt beantwoord op woensdag 
20 november, tijdens de vrijwilligersfeest-
avond in Hotel-Restaurant In de Stallen 
aan het Oostereinde in Winschoten.

Drie categorieën 
Er zijn drie categorieën waarin vrijwil-
ligers van verenigingen, sportclubs, ker-
ken of andere organisaties in het zonnetje 
worden gezet. 
• De vrijwilligersorganisatie
• De vrijwilligers van het jaar
• De jonge vrijwilliger van het jaar
 (voor jongeren tot 25 jaar)

Aanmelden kan tot 15 oktober
U kunt tot 15 oktober aanstaande een 
vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie 
aanmelden via de website www.sociaal-
werkoldambt.nl (nieuws). Ook kunt u bij 
Sociaal Werk Oldambt in De Boschpoort, 
het gemeentehuis en de bibliotheek in 
Winschoten een formulier afhalen voor het 
aanmelden van een vrijwilliger waarvan u 
vindt dat hij of zij de prijs verdient. En u 
kunt deze ook weer afleveren op één van 
deze locaties.

Aanmelden vrijwilligersfeest
Aanmelden voor het vrijwilligersfeest 
is mogelijk tot 1 november door een e-
mail te sturen naar vrijwilligerswerk@
sociaalwerkoldambt.nl. Geef daarbij de 
vrijwilligersorganisatie, uw voornaam, 
achternaam en adres op. Lukt digitaal 
aanmelden niet, dan is aanmelden moge-
lijk door te bellen met de receptie van So-
ciaal Werk Oldambt (0597) 421 833

VVS Jo19 kampioen
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STICHTING WISSELWERKING
ZOEKT VRIJWILLIGERS

De Stichting Wisselwerking houdt zich bezig met de realisatie van het “nieuw hart van 
Midwolda”. In eerdere nummers van de Nieuwe Tam Tam, heeft u uitgebreid over ons 
kunnen lezen. Met o.a. vrij toegankelijke fitness apparaten, speeltuin, belevenisbos, 
pluktuin en een activiteiten gebouw is er straks van alles te doen en te beleven voor de 
bewoners van Midwolda, maar ook mensen uit Oostwold zouden ervan kunnen profiteren. 
Het project is voor velen nog steeds niet echt zichtbaar, maar u moet zich realiseren, 
dat het een groot project is. Er komt veel voorbereidend werk bij kijken, voordat echt tot 
realisatie kan worden overgegaan. Zo gaat het ons soms ook niet snel genoeg, maar toch 
vorderen we gestaag.
Nu zijn wij met spoed op zoek naar een

nieuwe penningmeester
Dit is uiteraard op vrijwillige basis. De penningmeester valt onder het dagelijks bestuur en 
moet overdag beschikbaar zijn. Voor informatie en opgave mail 
info@wisselwerkingmidwolda.nl of per tel. 06 1188 0983 of 06 4242 5450.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar andere 

vrijwilligers
die ons nu willen assisteren in het realisatie stadium. Maar ook mensen, die straks willen 
mee helpen met activiteiten e.d. in het geplande activiteiten gebouw en op het terrein. 
Denk daarbij aan sport en spel, workshops, informatie bijeenkomsten, markten en wat 
nogal niet meer. Ons team is nu klein en onderling heerst een goede sfeer, want het moet 
leuk zijn om te doen. Maar we hebben gewoon meer vrijwilligers nodig. We willen feitelijk 
nu een overzicht opmaken, van hoeveel mensen bereidt zijn zich voor het project in te 
zetten. We hopen, dat u ons enthousiaste team wilt komen versterken. Dan gaan we er 
samen iets moois van maken.
Tevens willen wij u vragen of u in de toekomst donateur van Stichting Wisselwerking wil worden 
voor minimaal 5 euro per jaar.

Naam    …………………………………………………………………………………………

Adres    …………………………………………………………………………………………

Postcode + Woonplaats …………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer  …………………………………………………………………………………………

E mail adres   …………………………………………………………………………………………

Dit formulier staat ook op onze website: www.wisselwerkingmidwolda.nl
U kunt deze in de brievenbus doen op Hoofdweg 47 in Midwolda. Wij nemen dan t.z.t. contact met 

u op. Natuurlijk kunt u zich ook opgeven via de mail info@wisselwerkingmidwolda.nl of per 
tel. 06 1188 0983 of 06 4242 5450, hier kunt u ook met eventuele vragen terecht.

ADVERTENTIE
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Zelf maken ze het gebak, maar het brood 
komt van bakkerij Riedstra uit Veendam. 
Met een twinkel in haar ogen, vertelt ze, 
dat zij en Gerard elkaar bij deze bakkerij 
hebben ontmoet, toen ze daar ging wer-
ken. Nu wilde het geval, dat de bakkerij 
in Veendam ging verbouwen. Om zelf niet 
ook drie weken dicht te hoeven gaan, heb-
ben ze het brood tijdelijk betrokken van 
een andere bakkerij. In Veendam werd 
tevens het interieur van de winkel vervan-
gen. Hier zagen Anita en Gerard een kans. 

Het zou zonde zijn als dat weggegooid 
zou worden. Immers het was nieuwer een 
mooier, dan wat ze zelf hadden. Zo kon 
er na zo’n 15 jaar een ander interieur ko-
men in hun winkel. De spullen zijn vanuit 
Veendam eerst in opslag gegaan bij de 
broer van Gerard. Voordat alles geïnstal-
leerd kon worden, moest de koelmonteur 
komen. Deze goede man was echter net 
op vakantie. Hierna kwam hij vlot en heeft 
alle benodigde werkzaamheden gedaan. 
Ja, toen kon Gerard aan de slag. Hij heeft 
het allemaal zelf gedaan, wat een hele klus 
is geweest. Niet alleen de tijdsdruk, want 
de winkel moest gewoon weer open op 
donderdag, maar ook de hoge tempera-
turen speelde parten. We weten allemaal 
wat een hete dagen we hebben gehad, 
dus daar heb ik helemaal beeld bij.
Uiteindelijk mag het resultaat er wezen. 
Het ziet er mooi en netjes uit. Even wen-
nen natuurlijk, niet alleen voor de klanten, 
maar ook voor Anita en de medewerkers. 
Logisch ook, want pas als je in een ver-
nieuwde ruimte gaat werken, merk je pas 
dat iets handiger links dan rechts staat 
bijvoorbeeld. Dus wordt er nog wat ge-
schoven met verschillende zaken. Dan 
blijken er kleine veranderingen nodig, bij-
voorbeeld het pinapparaat bleek te laag te 
staan, die moest hoger; er miste een hand-
doeken rekje.

Een facelift voor
Broodboetiek Midwolda
Het zal velen van u niet ontgaan zijn. Maar onze Broodboetiek Mid-
wolda van Zorgbakkerij de Wit heeft een facelift ondergaan. Eerst 
drie weken brood van een andere bakker en daarna een vernieuwd 
interieur. Reden om eens bij Anita en Gerard langs te gaan. Toen ik 
aankwam, was Gerard net bezig nog een extra aanvulling voor de 
winkel uit zijn bus te halen. Ik liep door naar achter waar ik Anita 
aantrof met drie jongelui van de dagbesteding, gezeten aan een gro-
te tafel. Lois, één van de jongelui wierp zich op om voor mij een bakje 
koffie te maken. Daarna verdiepte zij zich net als haar buurvrouw, 
weer in een spelletje op de telefoon. Dat mocht dan ook, want Anita 
had nu immers mij op bezoek als interviewer. Dat weerhield Lois er 
gelukkig niet van, af en toe een korte inbreng in het gesprek te heb-
ben. In een gezellige en gemoedelijke sfeer stak Anita van wal.

Er zal volgens Anita nog wel wat dingetjes 
veranderen, maar over het geheel is het 
erg geslaagd en zijn ze er heel blij mee. De 
wat warmere kleuren, de ledverlichting in 
de vitrine met dubbel glas is rustiger. Ook 
de reacties van de klanten zijn positief en 
da’s mooi meegenomen. 

Na nog een tijdje gezellig te hebben zitten 
keuvelen, is het weer tijd om weg te gaan. 
Ondertussen zijn onderdelen van het oude 
interieur op de aanhanger gestapeld, klaar 
om afgevoerd te worden. Ik neem afscheid 
en als ik naar huis rij, denk ik “wat is het 
toch fijn, dat we in ons Midwolda een 
broodboetiek hebben.” Een stukje mid-
denstand, dat de leefbaarheid in ons dorp 
verhoogd. Daarnaast doen Anita en Ge-
rard ook zulk goed werk met de jongelui in 
de zorgbakkerij. Je kunt aan ze merken dat 
ze het er naar hun zin hebben. Da’s mooi 
werk! En zaterdag ga ik weer, net als elke 
zaterdag mijn vaste bestelling ophalen al 
dan niet aangevuld met wat lekker gebak. 
En wees eerlijk, het brood en gebak van 
een echte bakker is toch vele malen lek-
kerder, dan dat uit de supermarkt. 

Openingstijden van de broodboetiek: do. 
en vr. 08.00 uur tot 17.00 uur; za. 08.00 uur 
tot 14.00 uur

Kurt Hartman 

De s.v. MidOost is 
weer begonnen!

Net als voor de scholen is ook voor 
de s.v.MidOost het nieuwe seizoen 
weer aangebroken.
Met als thuishaven de prachtige 
sporthal “de Rietkraag”, biedt de s.v. 
MidOost een breed scala aan sport en 
beweegmogelijkheden voor jong en 
oud!
Nieuw voor dit jaar is het “Free running” 
wat nu al goed bezocht wordt. Verder 
“ouderengym” voor de 65+ en “ouder 
en kindgym” voor de 2 tot 4 jarigen sa-
men met vader, moeder, opa of oma! 
Uiteraard zijn ook de bekende groe-
pen als turnen, acro, zumba, yoga 
en volleybal weer van start gegaan. 
Binnen alle groepen is nog ruimte voor 
nieuwe leden!

Uitgangspunt van de s.v.MidOost is 
dat er toch zeker binnen de dorpen 
Oostwold en Midwolda een gym/sport-
vereniging moet zijn om op uw eigen 
niveau te kunnen gymmen of sporten!  
Is uw belangstelling gewekt om ook 
weer lekker sportief bezig te gaan? Kijk 
dan eens op de site www.svmidoost.
nl voor de mogelijkheden en lestijden. 
Een mail naar info@svmidoost.nl kan 
natuurlijk ook!

We zien u graag bij een van de spor-
ten voor een gratis proefles!

Op zaterdag 26 oktober 2019 is er 
rond de schuur in de boomgaard van 
Park van Pomona, in Het Park in Blau-
westad, voor de tweede keer een 
oogstmarkt. 

Er zal in ieder geval een mobiele fruitpers 
aanwezig zijn. Fruit uit de boomgaard 
wordt vers geperst en in 5 liter pakken 
verkocht. De opbrengst gebruiken we 
voor het onderhoud van de boomgaard. U 
vindt de boomgaard tussen de Cantharel 
en Elfenbank in Het Park in Blauwestad

Het is ook mogelijk om met fruit uit eigen 
tuin te komen en deze tegen kostprijs te 
laten persen en verpakken. Het sap is lan-
ge tijd houdbaar. We willen u vragen om 
van tevoren te laten weten dat u komt en 
hoeveel fruit u ongeveer meebrengt om te 
laten persen, zodat we een planning kun-
nen maken en u niet lang op uw beurt 
hoeft te wachten. Aanmelden kan via: 
info@parkvanpomona.nl

Daarnaast is er een kleine streekproduc-
tenmarkt. Producenten uit vooral Oldambt 
en Westerwolde zullen hun waar aan de 
man brengen. De markt begint om 10.00 
uur en duurt tot 16.00 uur. Het adres van 
de locatie is Elfenbank 37-a in Blauwe-
stad.
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Dagelijks verse eieren
Voor particulier gebruik.

Levering aan restaurants en groot 
verbruik mogelijk.

Familie Van der Spek
Polderweg 21

9682 XS  Oostwold
Tel.: 06-53 58 57 55
b.g.g. 0597-55 10 45

Hoofdweg 115 - 9681 AC Midwolda - 0597-551546

Pannenkoeken, poffertjes en schotels. 
Ook voor afhalen.

www.pannenkoekenhuis-groningen.nl

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
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Lifestyle consulente 
in Midwolda
Kort geleden een bezoek gebracht 
aan Marieke Meijerhof te Midwolda. 
Zij is gewichtsconsulente. Het leek 
ons, eega en ondergetekende, een 
goed idee om in deze tijd van afval 
hypes aandacht aan deze materie te 
besteden.

Vanwege Marieke’s 
vroege belangstelling 
voor voeding en ge-
zondheid is zij, na het 
behalen van het HAVO 
examen, de HBO oplei-
ding Voeding en Dië-
tiek, gaan volgen. Om-
dat de opleiding voor 
Marieke te theoretisch 
was stopte ze met de op-
leiding en ging bij Scapi-
no werken. Een half jaar 
later is ze naar de PABO 
(Pedagogische Acade-
mie) gegaan en werd ze 
na 4 jaar gediplomeerd 
onderwijzeres. Inmiddels staat Marie-
ke, vol enthousiasme en plezier, 3 dagen 
per week voor de klas op een basisschool 
te Scheemda. 

Edoch, gezondheid en voeding bleven 
kriebelen. In de avonduren volgde Ma-

rieke de opleiding Gewichtsconsulent via 
het LOI. Na het behalen van haar diploma 
is zij zich steeds meer gaan inlezen over 
gezonde voeding. Het is zich gaan verbre-
den. “Niet alleen voeding, maar een com-
plete verandering van leefstijl is nodig om 
gezonde voeding tot nut te zijn” staat op 
haar website www.m.lifestyle.nl te lezen. 
Nadat ze haar bedrijf had ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel, lid was ge-

worden van de beroepsgroep 
BGN en andere formaliteiten 
waren afgehandeld kon en 
kan ze beginnen. Naast indi-
viduele begeleiding geeft ze 
ook voorlichting aan groe-
pen. Zoals een echte juf be-
taamt wil ze graag haar ken-
nis delen.

Op ons verzoek, ook wij 
zijn bezig ons overtollig ge-
wicht kwijt te raken, geeft 
ze enkele adviezen waar 
we gretig gebruik van 
maken en ons nu al en-
kele kilo’s lichter hebben 
gemaakt. Kan ook niet 
anders. Marieke is een 

aanstekelijke, enthousiaste verteller met 
een motiverend en inspirerend adagium. 
Marieke. Bedankt!

Graag verwijs ik u naar haar website: 
www.mlifestyle.nl.

Hans Roozendaal 

Ondanks de hoge temperaturen op die 
dag, werd de goedbezochte opening een 
succes en daarmee een voorbode voor het 
verloop van de expositie. Zelf had ik de eer 
om de opening te mogen verzorgen. Daar-
na gaf Klaas zelf nog een korte toespraak 
voor de genodigden. Een speciaal dank-
jewel was er voor de vrijwilligers van het 
Groninger Landschap voor hun inzet bij de 
realisatie van deze expositie. Hierna volg-
de de rondgang langs de kunststukken. De 
schilderijen, veelal van vogels, bloemen en 
paarden werden met veel belangstelling 
bewonderd en geprezen. Klaas heeft een 
oog voor details bij de hoofdonderwerpen. 
Terwijl hij bij zijn achtergronden kiest voor 
een wat meer abstracte weergave. Dit ge-

Vogels, paarden en bloemen in
Het Koetshuis tot 20 oktober
Op 29 juni was in het Koetshuis bij de Ennemaborg de opening van de expositie 
van aquarellen en aquareltekeningen van Klaas Feringa. 

combineerd vormt 
zijn eigen, unieke 
stijl van schilderen. 
Een aantal stukken 
kregen extra veel 
bewondering zoals 
de in het oog sprin-
gende Vlaamse Gaai 
en mooi uitgewerkte 
rozen. Ook het fraaie 
paardenhoofd met 
teugels oogstte veel 
bewondering. Aan 
de wand in de ver-
gaderruimte en het 

gangetje naar achteren, hangen nog wat 
schilderijen van Klaas z’n hand met ande-
re onderwerpen. Vooral het schilderij van 

de Afrikaanse olifant kreeg veel bewonde-
ring. Daarna was het tijd voor drankjes en 
hapjes. Al met al was het een geslaagde 
en vooral ook gezellig opening.

De expositie heeft sinds de opening veel 
bewondering geoogst bij de bezoekers. 
De kritieken zijn zeer lovend. En het mag 
ook gezegd worden, dat ze zeer fraai uit-
komen in de ambiance van het Koetshuis. 
Een aantal schilderijen zijn inmiddels van 
eigenaar gewisseld. Dan kwamen er weer 
anderen voor terug te hangen. En zo is er 
af en toe ook weer wat nieuws te ontdek-
ken. De expositie loopt nog tot 20 oktober 
en is vrij toegankelijk, elke zaterdag- en 
zondagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u de Facebook 
pagina van Klaas bezoeken, “Klaas Ferin-
ga Aquarel”. De schilderijen zijn overigens 
in het echt mooier dan op de foto’s, maar 
zo hoort het ook. Dus kom eens langs om 
deze werken te bewonderen en dan even-
tueel het bezoek afsluiten met een lekker 
kopje koffie, een glaasje bier of iets anders.
Kurt Hartman

Zestig jaar geleden begon de muzikale 
reis van de organist, dirigent en com-
ponist Sander van Marion, de in 1938 in 
Scheveningen geboren musicus. Na zijn 
opleiding aan het Koninklijk Conservato-
rium in Den Haag verwierf hij zich met 
zijn karakteristieke orgelspel, zijn improvi-
satietalent en zijn verrassende concerten 

Orgelconcert door Sander van Marion
Zaterdag 5 oktober geeft organist Sander van Marion een concert op het Hints-
orgel in Midwolda.

als dirigent van vele koren een gevestigde 
naam zowel in het binnen- als in het bui-
tenland. 
Tijdens zijn 60-jarige jubileumconcerten 
neemt Sander van Marion de luisteraars 
mee op zijn muzikale wereldreis van veel 
hoogtepunten en prachtige herinneringen 
aan bijzondere plaatsen en unieke orgels. 
Eén van de orgels die hij bijzonder graag 
wilde bespelen tijdens dit afscheidstour-
nee is het orgel in de Dorpskerk te Mid-
wolda gebouwd in 1772 door Orgelbouwer 
A.A. Hints. 

Verrassen
Laat u tijdens dit concerten verrassen, zo-
als jubilaris Sander van Marion in de afge-
lopen zestig jaar vaak zelf verrast werd en 
dit in zijn muzikale spel en improvisaties 
verrassend kon ‘vertalen’. Veel luisterple-
zier tijdens dit bijzondere jubileumcon-
cert!

De entree voor dit concert is 10 euro en 
het begint om 20.00 uur. De kerk is om 
19.30 uur open.

www.Hintsorgelmidwolda.nl
Dorpskerk Midwolda
Hoofdweg 168
9681 AL Midwolda



Om 13:00 startten de festiviteiten op de 
hoek Polderweg – Langeweg met de ont-
hulling van een historisch informatie bord 
door wethouder Erich Wünker, omlijst 
met voordracht van de Ode aan de Oost-
wolderpolder door stadsdichteres Bianca 
Holst en het Polderlied, gezongen door 
Hink Uil. Vanaf hier werden de bezoekers 
met Ol Grait 2.0 in optocht naar het feest-
terrein gebracht en onthulde de wethou-
der een tweede bord: het plaatsnaambord 
‘Lutje Loug’ aan de Polderweg en werd 
aansluitend in de grote feesttent, geza-
menlijk het Volkslied van het Lutje Loug 
gezongen onder begeleiding van Hink Uil 
en de Stroatklinkers.

Dijkgraaf Jan van Olde Geut tot Emmerko-
ren was uit 1769 overgekomen om verslag 
te doen van de aanleg van de dijk rond de 
Oostwolderpolder. Hij verhaalde over op-
stand en verzet onder de dijkarbeiders en 
hoe door ingrijpen van militairen de rust 
werd hersteld.  Hij wist zelfs een link te 
leggen tussen de opstandige dijkwerkers 
en de Franse revolutie die 20 jaar later 
plaatsvond. Hierna volgden optredens 
door de Stroatklinkers en Hink Uil. Er 
waren kinderactiviteiten waaronder een 
rodeostier, schminken, springkasteel, wa-
ter-zeep-glijbaan, diverse spelletjes en het 
LTO jeugd-educatieteam leverde ook een 
bijdrage aan het kinderprogramma. De 
cultuurhistorische wandelingen langs de 
Oude Geut onder leiding van de Stichting 
Landschap Oldambt, kon op veel belang-
stelling rekenen.

Omdat het dit jaar ook 100 jaar geleden 
was dat de stoomtram Ol Grait voor het 
eerst door de Oostwolderpolder reed, was 
deze in ere hersteld. Er was zelfs een heu-
se tramhalte met dienstregeling voor ge-
plaatst. Trekkers met huifkar en platte kar 
vetrokken als Ol Grait 2.0 vanaf het feest-

Terugblik 250 jaar Oostwolderpolder

terrein voor een polderrondrit. Tevens wa-
ren er rondleidingen in de Grasdrogerij 
aan de Langeweg en de Biovergister aan 
de Provincialeweg.
De jubileumviering werd door ruim 400 
mensen bezocht, waaronder veel oud-
bewoners van de Oostwolderpolder. In 
de feesttent was een fototentoonstelling 
ingericht over de Oostwolderpolder vroe-
ger en nu. Foto’s uit de archieven van oud 
polderbewoners gecombineerd met foto’s 
van nu gaven een mooi beeld van de ver-
anderingen in met name de laatste 100 
jaar en gaven aanleiding voor het ophalen 

van herinneringen door de oud-bewoners 
van de Oostwolderpolder die in grote ge-
talen het feest kwamen meevieren. Als 
herinnering aan het jubileum had de orga-
nisatie mokken laten bedrukken die gretig 
aftrek vonden.
Het programma was de hele middag 

voor iedereen vrij toegankelijk. Voor het 
avondprogramma hadden zich ruim 140 
mensen, Polderbewoners van vroeger en 
van nu, ingeschreven. Zij genoten van 
een lekkere barbecue en een drankje en 
namen de gelegenheid om (hernieuwd) 
kennis met elkaar te maken, verhalen te 
delen en te genieten van een meer dan 
gezellig samenzijn. Het avondprogramma 
werd muzikaal opgeluisterd door DJ Benni 
Drenth, die de jongste poldergeneratie de 
dansvloer op kreeg. Het werd laat en was 
nog lang onrustig in het Lujte Loug…

Tabe Jorritsma

In 1769, 250 jaar geleden, werd door de aanleg van een dijk de Oostwolderpol-
der definitief afgesloten van de Dollard. Bewoners van de Oostwolderpolder 
hadden een comité opgericht om dit jubileum op 29 juni jongstleden groots te 
vieren. Het werd een geslaagd feest, waarop wij hier een terugblik geven.

Meiden van MOVV
klaar voor seizoen door 
shirtsponsor
De meiden van Mo13 en Mo15 van 
MOVV hebben onlangs een nieuw 
voetbalshirt gekregen.
Deze shirts werden aangeboden door 
Gremmer Constructies uit Midwolda.
Langs deze weg willen we Gerard en 
Ida bedanken.
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Pubquiz Oostwold - 
Oostwolderpolder
Op vrijdagavond 16 november a.s. or-
ganiseert het comité 25 jaar Oostwol-
derpolder een pubquiz in dorpscafé 
De Twee Oldambten in Oostwold.
De pubquiz vormt de afsluiting van de 
festiviteiten ter gelegenheid van het 
250-jarig bestaan van de Oostwolder-
polder. De quiz gaat zowel over het 
dorp Oostwold als over de Oostwol-
derpolder. Het is dan ook een pubquiz 
voor en over dorp en polder!

Vragen in 4 rondes: iedereen is welkom!
Het comité heeft, samen met Bruno Saat-
hof van de stichting Historie Oostwold/
Ver. Dorpsbelangen, ruim 80 vragen be-
dacht voor deze quiz. Vragen over ge-
schiedenis en over de actualiteit. Iedereen 
uit Oostwold en de Oostwolderpolder kan 
aan deze pubquiz meedoen. Maar ook an-
deren die hun kennis over dorp en polder 
willen testen zijn van harte welkom! 

De quiz wordt gespeeld door teams van 

elk vier personen. De teams worden door 
de deelnemers zelf samengesteld. Buren 
vormen bijvoorbeeld een straatteam, een 
gezin kan meedoen als familieteam, een 
groep vrienden als vriendenteam. Alle 
varianten zijn mogelijk. Ook gemengde 
teams van Dorp en Polder! U kunt zich als 
team aanmelden, maar ook individueel als 
u zelf geen team kunt vormen. In dat geval 
stelt de organisatie uit de individuele aan-
meldingen teams samen. 

Kosten en prijzen
We vragen van elke deelnemer een bijdra-
ge van € 5,00 voor de bekostiging van de 
prijzen en de overheerlijke hapjes die Rein 
en Anja voor alle deelnemers klaarmaken. 
Drankjes zijn voor eigen rekening.

Aanmelding
Aanmelding graag vóór 9 november. Bij 
de aanmelding graag vermelden: de con-
tactpersoon van uw team, aantal leden en 
namen van de teamleden, of, als u zich in-
dividueel aanmeldt is alleen uw naam vol-
doende. Aanmelden kan zowel per e-mail 
naar: 250jaarOWP@gmail.com, of per-
soonlijk bij Dorpscafé De Twee Oldambten 
of bij Polderweg 9, Oostwold.

Voorbereiding
Met of zonder speciale voorbereiding: je 
kunt altijd meedoen. Maar wilt u zich op 
de quiz voorbereiden en goed beslagen 
ten ijs komen? Dan raden wij u aan de 
website Dorpsbelangen (dorpsbelangen-
oostwold.nl) en de facebookpagina 250 
jaar Oostwolderpolder eens te bezoeken!
Tabe Jorritsma

Foto: JanSportel.nl
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Het pad ging naar achteren iets naar links 
langs de woning van Martje en Heiko Kie-
wiet. Zij braken het oude dubbele huis 
af (Stam woonde in de andere helft) en 
bouwden met de oude stenen een nieuw 
onderkomen. Dat duurde een poos. Zelf 
hebben ze met hun zonen Okko, Heiko en 
Harm vertoefd in de schuur er naast, waar 
ook de dieren verbleven.

Aan het laantje stond vroeger alleen de 
Mennisten (Dopers) kerk. Ook waren er 

tuinen. Verder was er een Nor-
tonpomp met een grote grint 
bak voor de opslag van regen-
water. Nortonpompen stonden 
ook in Oostwold bij de begraaf-
plaats en in Midwolda bij de Di-
urckenlaan. De dubbele woning 
vooraan werden bewoond door 
Dieterman en Bos (Henk). 

Het zogenaamde Groene Kruisgebouw 
bevatte in het begin geen bovenverdie-
ping. Aannemer De Wit, vader van Wie-
ger heeft er een verdieping boven gezet. 
Het werd dubbel bewoond. Hier woonden 
o.a. zuster Brouwer en De Graaf, die ge-

trouwd was met een 
Oost-Duitse vrouw. 
Het gebouw heeft in 
de oorlog gediend als 
administratiekantoor 
voor de uitgifte van 

bonnen. Later heeft Monique hier een 
kapsalon gehad.

Dan weer een woning van de hand van 
Wieger de Wit bestemd voor Mans en 
Geessien Loer, de ouders van Henk Bos 
en nu de familie Drent.

Terug naar de Hoofdweg. Vroeger op de 
hoek het oude huis van visboer Hage-
doorn. Na de onbewoonbaarverklaring 
vertrok hij naar Termunten. Aannemer 
Fokko Kuiper zette hier een dubbel wo-
ning neer voor eerder genoemde De Graaf 
en Brouwer van het café. De Graaf inmid-
dels weduwnaar geworden trouwde met 
Riek Brons. Hun huwelijk is voltrokken in 
de Pepergasthuiskerk te Groningen door 
dominee Geluk. Henk Bos en Hateboer 
vertegenwoordigden de hervormde ker-
kenraad.

Dan volgde oorspronkelijk een dubbele 
woning. Aan de ene kant Jacob en Sofie 
Bamberg, die later verhuisden verder rich-
ting Oostwold, wat later in de volksmond 
het Jodenhuis heette. Aan de andere kant 
woonde Jans Cramer, vader van Thomas, 
Hindrik, Martje en Grietje.

Dan zijn we aangekomen bij schilder/dui-
venmelker Geert Siemons, die met zijn 
Deense tuimelaars vele nationale en inter-
nationale prijzen heeft behaald. Hier heeft 
ook meester Koradi gewoond. Hij gaf les 
aan de 4e klas van de openbare school. Ik 
zie hem nog voor mij staan met zijn witte 
snor zei Piet van der Wal tegen mij. (vroe-
ger gingen christelijk gereformeerde kin-
deren naar de openbare school). Later is 
bakker Harm van der Graaf hier gaan wo-
nen. Vaak kon je van de welvarende bak-
ker geld lenen, maar dan moest je wel zijn 
brood kopen. Harm is de vader van eerder 
genoemde Albert.

In december gaan we verder met de  win-
kel/werkplaats van Jacob Looyenga. 

Verkrijgbaar bij:
Bruna Nieborg Winschoten
Jan Sportel Midwolda
De Boukenkist Scheemda
Godert Walter Groningen

KADOTIP
of verras jezelf

met een mooi stukje 
historie van Midwolda 12€

Sporthal “de Rietkraag” in 
Oostwold biedt meer
 

Uit een gesprekje dat wij onlangs met de 
beheerder van de Rietkraag, dhr. Dennie 
van der Velde hadden, bleek dat deze 
graag wilde dat er meer bekendheid zou 
komen voor de mogelijkheden die de 
Sporthal ook kan bieden.
“Toch jammer, dat de mensen alleen 
buiten Oostwold/Midwolda weinig weet 
hebben van de Rietkraag. Oostwold en 
Midwolda weten de Rietkraag juist wel te 
vinden,” aldus Dennie.
 

Er zijn niet alleen veel sportieve activiteit-
en, maar er kunnen b.v. ook kinderfeestjes, 
familiefeestjes of nog andere evenement-
en worden georganiseerd. Er dient wel 
een sportieve component aanwezig te 
zijn. Of ook dienen als start- of eindpunt 

van een georganiseerde wandel- of –fiet-
stocht. Een en ander in goed overleg en 
met meedenken van de beheerder.
De Rietkraag is geopend van maandag tot 
vrijdag van 13.00 tot 21.00 uur.
De sportverenigingen MidOost, VVS en 
MOVV maken al goed gebruik van de 
sporthal, maar nieuwe leden zijn van harte 
welkom. Voor wat betreft de sportieve 
activiteiten is er voor jong en oud iets te 
doen.
Dat begint bij Ouder en kind(eren) gym-
nastiek voor de allerjongsten, tot de se-
niorengroep van de 50- tot 80-jarigen.

De recent toegevoegde activiteit Dynam-
ic tennis is bedoeld voor de 55-plussers. 
Misschien dat de term “Dynamic” ietwat 
afschrikt, eigenlijk is het softbal tennis 
en ook heel goed te doen voor diegenen 
onder ons, die zelden of nooit aan sport 
hebben gedaan.
 
Maar, even terug naar Dennie, denkt U 
ook eens aan De Rietkraag als U een ac-
commodatie zoekt voor uw feestje ‘met 
sportief tintje’ of recreatieve bezigheid!
Dennie is telefonisch te bereiken via 06-
51546709.

Kreiters ronde d�r
Midwolda

T. B
oum
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VVS 4 kampioen
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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

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

fietsen met plezier

kapsalon harma

OOSTWOLD

Huningaweg 33

T. 0597 - 551936

FINSTERWOLDE

Hoofdweg 136

T. 0597 - 331501

OPENINGS-
TIJDEN:

Bedrijfsadviezen en administratie
Bewindvoering

Luit Engelage

Groeveweg 17
9682 RP Oostwold
tel: 0597 - 43 20 62

mob: 06 21 52 40 96
info@engelage-advies.nl


