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Koniks helpen het Groninger 
Landschap in Midwolda

H.G.L. wilde het natuurlijker maken en 
ze werden daarbij geholpen door de voor-
jaarsstormen van 1972 en 1974, waarbij 
een flink aantal bomen omwaaiden en het 
bos werd opeens veel natuurvriendelijker.
Open plekken in het bos zorgen voor op-
slag van jonge struiken en nieuwe bomen.
Door de omgewaaide en afgebroken bo-
men kwam er leven in het bos. Een levend 
bos kan niet zonder dood hout, afgestor-
ven bomen dus, die zoveel mogelijk niet 
opgeruimd werden. Schimmels verteren 
uiteindelijk al het dood materiaal, hout 

Veel inwoners herinneren zich nog het Midwolmer bos uit de 60er jaren. Een 
monotoom bos met bomen precies even ver uit elkaar op rijen.
Niet echt spannend. Het bos was dan vroeger ook een productiebos voordat Het 
Groninger Landschap (H.G.L.) het landgoed met borg kocht van de Heidemij, nu 
Staats Bos Beheer (SBB). In 1962 werd dus H.G.L. eigenaar van het landgoed. 
Maar wat moet een natuurorganisatie met een keurig productiebos?

dus en paddenstoelen, de vruchtlichamen 
van de schimmels, maakten het bos kleur-
rijker, vrolijker.
Wie nu in de herfst het bos in gaat, ziet, 
zonder expert te zijn, tientallen verschil-
lende soorten paddenstoelen. Voor pad-
denstoelenexperts is het landgoed een 
walhalla.
Insecten komen ook graag op dood mate-
riaal af en insecten zijn weer voedsel voor 
vogels en vleermuizen.
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Woord van de  
redactie
Namens de voltallige redactie van 
dorpskrant “De Nieuwe Tam Tam” 
willen we iedereen veel sterkte 
wensen in deze moeilijk periode. 
De maatregelen van de regering 
als gevolg van het coronavirus 
treffen ons allemaal, de één meer 
dan de ander. Laten we hopen dat 
het virus snel onder controle is en 
alles weer voorbij is. 

Gevolg is of kan ook zijn, dat 
sommige van de in deze editie 
opgegeven data voor ergens 
in de komende drie maanden, 
uiteindelijk geen doorgang kunnen 
hebben of verschoven worden 
naar een later tijdstip. Zo zullen 
ook de geplande activiteiten rond 
koningsdag, de koningspelen en 
Bevrijdingsdag hieronder gaan 
lijden. Houd wat dat alles betreft 
de berichtgevingen in de gaten.

We wensen u wijsheid en een 
goede gezondheid toe. 

De redactie dorpskrant
Midwolda Oostwold.

Doorgang activiteiten 
Oranje Comité Midwolda
nog onduidelijk
In verband met de huidige coronavirus is 
het nog onduidelijk in hoeverre de activi-
teiten van het Oranje Comité Midwolda 
op 27 april, 4 mei en 5 mei zullen plaats 
vinden.
Voor de laatste ontwikkelingen hierom-
trent verzoeken wij u de facebookpagina 
te raadplegen: 
www.facebook.com/oranjecomitemid-
wolda

Namens Stichting Oranje Comité
Midwolda
Riekje van Delden, secretaris

Kerkenpad
Oost-
Groningen
Zaterdag 6 juni organise-
ren bijna dertig kerken in 
het oostelijk deel van de 
provincie Groningen voor 
de zesde keer het Ker-
kenpad Oost-Groningen! 
Tijdens het kerkenpad 
openen de kerken hun 
deuren voor het publiek, 
zodat de gebouwen niet 
alleen van buiten, maar 
ook van binnen bewon-

derd kunnen worden. De 
deelnemende kerkgebou-
wen variëren sterk wat be-
treft architectuur en heb-
ben allemaal zo hun eigen 
bezienswaardigheden, waar 
vrijwilligers graag meer over 
vertellen! Een aantal deelne-
mers organiseert bovendien 
extra activiteiten, zoals een 
boekenmarkt, bespeling van 
het orgel of een tentoonstel-
ling. Plan een route of ge-
bruik een van de routes op 
onze website www.kerken-
padoostgroningen.nl en kom 
langs op 6 juni van 10.00-
16.00 uur!
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Hoewel het nog even duurt en we nu niet weten of het door kan 
gaan, geven we u toch vast een inkijk in onze geplande activi-
teiten.

Dorpsschouw op 14 mei
Tijdens de dorpsschouw maken leden van het college, medewer-
kers van de gemeente en vertegenwoordigers van Dorpsbelan-
gen een tour per fiets door het dorp. Hebt u suggesties voor waar 
de route langs moet gaan, hoogtepunten die zeker niet gemist 
mogen worden of verbeterpunten die ook de nodige aandacht 
verdienen? Laat het ons weten. secretaris@dorpsbelangenmid-
wolda.nl

Dorpenronde op 28 mei
Op deze bijeenkomst presenteren we de uitkomsten van de 
schouw en gaan we met leden van het college in gesprek over 

wat belangrijk is voor Midwolda. Nadere informatie volgt, maar u 
bent allen van harte uitgenodigd.

Straatspeeldag op 10 juni
Na het grote succes van vorig jaar is er ook dit jaar weer een 
straatspeeldag voor de kinderen van de basisschool. Meer infor-
matie volgt binnenkort.

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Midwolda 
op 17 juni
U bent van harte welkom op de jaarvergadering van Dorpsbelan-
gen, om mee te praten over de plannen voor het dorp. Naast de of-
ficiële stukken zoals het jaarverslag en de financiën is er aandacht 
voor wat er leeft en horen we graag wat de bewoners bezig houdt. 
En dit jaar wel de super leuke dorpsquiz. 

Activiteiten Vereniging Dorpsbelangen 
Midwolda

Jaarlijks stelt de Gemeente 
Oldambt een budget beschik-
baar voor leefbaarheid in ons 
dorp. Dit budget wordt door 
Vereniging Dorpsbelangen 
Midwolda (VDM) beheerd en is 
bedoeld om de leefbaarheid en 
de sociale cohesie in het dorp 
te vergroten. Dorpsbewoners, 
verenigingen en organisaties 
van evenementen kunnen een 
aanvraag indienen bij VDM, 
om voor een bijdrage uit de 
pot met leefbaarheidsgelden 
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 bevorderen 
van de contacten. De finan-
ciering van een activiteit moet 
duidelijk zijn en ook voor een 
deel bestaan uit co financiering 
door bijvoorbeeld sponsoring of 
een eigen bijdrage van deelne-
mers. In voorgaande jaren zijn 
er verschillende aanvragen 
gehonoreerd voor o.a. sporte-

venementen, de dorpskrant, 
maar ook voor bekende dorps-
activiteiten zoals Sinterklaas 
en Open Monumentendag.
 
Financiële 
ondersteuning
Het is via loket leefbaarheid 
en regeling burgerinitiatieven 
ook mogelijk om een aanvraag 
in te dienen voor financiële on-
dersteuning van projecten ten 
behoeve van de leefbaarheid 
en van publiek belang, met een 
breed draagvlak onder de be-
woners. 

Kansen

Dorpsbewoners, dit biedt 
kansen om mooie activiteiten 
en initiatieven te ontplooien 
voor het dorp, waarmee jul-
lie in aanmerking kunnen 
komen voor financiële steun 
uit de leefbaarheidsgelden! 
We denken graag met jullie 
mee. 
Een aanvraagformulier is 
verkrijgbaar bij de secretaris 
van VDM via email: secreta-
ris@dorpsbelangenmidwol-
da.nl

Leefbaarheidsgelden, wie heeft er 
mooi initiatief voor ons dorp? 

Onthulling AED bij 
de Dagwinkel
Het is zaterdag 29 februari en het is 
droog! Dat op zich mag al wel in de 
krant, zoals het tot die tijd met 
het weer gesteld is. Onze lieve 
Heer glimlacht naar ons, denk 
ik dan maar, bij de onthulling 
van het AED apparaat bij de 
Dagwinkel in Midwolda. Er zijn 
al verschillende AED apparaten 
aanwezig in het dorp, maar die 
bevinden zich binnen gebou-
wen. Het mag duidelijk zijn dat 
dit niet handig is bij een calami-
teit. Maar nu is er, door de zorg 
van de Protestante gemeente 
Nederland  en de vereniging 
Dorpsbelangen Midwolda één 
die buiten aan de muur hangt, 
keurig bevestigd door de firma 
Edens. Een AED die 24 uur per dag 
beschikbaar is.

Nadat alle aanwezigen zijn voorzien van 
een kopje koffie of thee, dan wel een 

glaasje ranja, wordt het welkomstwoord 
gedaan door Linda Gremmer. Ze geeft een 
korte uitleg over wat een AED apparaat 
is en het belang ervan. Ik neem aan, dat 
u allen dat wel weet en zal daar hier nu 
niet over uitwijden. Het apparaat is aan-
gemeld bij HartslagNu, een reanimatie-

oproepsysteem. In onze provincie is de 
Stichting Groningen Hartveilig opgericht. 
Bij een hartstilstand worden burgerhulp-
verleners opgeroepen via app of sms door 
de meldkamer om hulp te verlenen totdat 

de professionele hulpverleners er zijn. 
Na de duidelijke uitleg is het aan wet-
houder Laura Broekhuizen om het AED 
apparaat officieel te onthullen. Daarna 
volgt nog een demonstratie van het EHBO 
team, afkomstig uit zowel Midwolda als 
Oostwold. Natuurlijk is er nog een kort 

dankwoord voor Koos Kleefman van 
de Dagwinkel en voor Laura Broek-
huizen.  Waarna de bijeenkomst 
wordt afgesloten en we met een ge-
rust hart naar huis keren.

En laat ik nu hier namens de inwo-
ners van Midwolda alle personen 
betrokken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van plaatsing van dit 
AED apparaat bedanken voor hun 
inzet, bij deze bedankt! Dit appa-
raat kan levens redden. Maar laten 
we hopen, dat hij niet vaak gebruikt 
behoeft te worden.

Wilt u meer weten over HartslagNu 
en Groningen Hartveilig of over AED 

apparaten, dan kunt u meer informatie 
vinden op internet via: www.hartslagnu.nl 
en op https://groningenhartveilig.nl .
Kurt Hartman
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Dorpsbelangen
Oostwold

Nieuws van
Vereniging Dorpsbelangen Oostwold

Voorafgaand aan de Dorpenronde wordt onze  algemene leden ver-
gadering gehouden. Op 23 april in café de Twee Oldambten.  Aan-
vang 19.00 uur.   De uitnodiging voor de leden zult u binnenkort  in 
de brievenbus vinden.

Dorpenronde Burgemeester en Wethouders
Op donderdag 23 april is er  de tweejaarlijkse Dorpenronde van B 
en W.   De gehouden schouw zal worden besproken en natuurlijk 
ook weer nieuwtjes van B en W  voor ons dorp. Verder aan de orde: 
project  De Witte Zwaan en het gieten van de klok die in de toren 
van de Ned. Herv. Kerk komt te hangen.  Aanvang 20.15 uur,  inloop 
20.00 uur. Plaats: Café de Twee Oldambten,

Project de Witte Zwaan
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de verfraaiing van het 
kunstwerk de Witte Zwaan.
In samenwerking met de gemeente zijn alle planten die voor en in 
het kunstwerk groeiden verwijderd. Ook de leilindes zijn gesnoeid.  
Het kunstwerk zal binnenkort worden geverfd. Daarna zullen de 
plaquettes met teksten en afbeeldingen worden geplaatst.
 
De feestelijke onthulling zal zijn op zaterdag 30 mei om 13.00 uur. 
De feestelijkheden worden luister bijgezet door een draaiorgel die 
onder anderen het Oostwolmer volkslied zal spelen. En Jur Roelofs 
zal onze dichter Derk Sibolt Hovinga weer tot leven brengen en 
enige gedichten voordragen. 

Coronavirus
Het is natuurlijk mogelijk dat de bijeenkomsten geen doorgang 
kunnen vinden vanwege het Coronavirus. Op onze website www.
dorpsbelangen-oostwold.nl  houden we u hiervan op de hoogte. 

Algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Oostwold

Foto’s en montage: JanSportel.nl

Koudaip
In 1635 werd besloten om het Koediep 
(Koudaip) te graven.
Turfschippers vervoerden turf en bagger. 
Ook aanvoer van klei en afvoer van de 
gebakken stenen van de steenfabriek te 

Oostwold ging via het water van de Koe-
diep.
Schippers en niet alleen schippers, gin-
gen vaak - na noeste arbeid- een borrel 
drinken in de Witte Zwaan om daarmee 
De “aderen te schonen”.
Er werd vroeger in het Koediep gevist, 
gezwommen en in de winter geschaatst. 
Ook werd er “plezier” gemaakt in de 
weelderig begroeide oevers.
Vroeger werd het water van het  
Huningameer door vijzels van “Huninga-
Meerland” en “Groeve-BInnenlanden” af-
gevoerd naar het Koediep.

Foto’s en 
tekst zijn 
beschikbaar 
gesteld door 
Vereniging 
Dorpsbelan-
gen Oost-
wold  (V.D.O.) 
en bij elke 
uitgave van 
de Tam Tam 
zullen we 
een stukje 
geschiedenis 
van Oostwold 
laten zien.

Frits Alma



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

Restaurant – Trouw-, feest- en vergaderlocatie
Boerderij Hermans Dijkstra

Reinste Abdenaweg 1  -  9681 BC MIDWOLDA
www.boerderijhermansdijkstra.nl  -  restaurant@boerderijhermansdijkstra.nl

06 214 06 282



Het stokje overgenomen bij
Boerderij Hermans Dijkstra
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Renee is opgegroeid op de boerderij van 
haar ouders in Midwolda. Van jongs af aan 
had ze al een fascinatie voor de horeca. 
Waar het ene meisje droomt om prinses 
te zijn, droomde zij van een leuke horeca 
gelegenheid. Geen wonder dus, dat ze na 
de middelbare school naar de hotelschool 
in Leeuwarden ging. Die ronde ze af na 
vier jaar. Met het idee in haar hoofd, dat 
het goed zou zijn om ook een andere kant 
van de horeca te leren kennen, nam ze een 
baan aan op het hoofdkantoor van een ca-
teringbedrijf in Utrecht. Een kantoorbaan, 
dat bleek absoluut niet haar ding. Dus 
keek Renee verder en vond een baan in 
The Student Hotel in stad Groningen en 
vertrok weer naar het noorden. Ze werkte 
daar als leidinggevende. Later stapte ze 
over naar restaurant De Uurwerker ook in 
Groningen. 

Prachtig bedrijf
Renee heeft boerderij Hermans Dijkstra 
altijd een prachtig bedrijf gevonden. Toen 
ze dan ook hoorde van haar vader, dat 
er een nieuwe beheerder gezocht werd, 
heeft ze de stoute schoenen aangetrok-
ken en Christianne opgebeld. Er werd 
een afspraak gemaakt en de beide dames 
konden het goed vinden. En zo is het ge-
komen. Toen ze de huur overnam, vond 
ze het een uitdaging maar eerst best wel 
eng. Maar zegt Renee: “Als ik hier binnen-

Wanneer ik de Reinste Abdenaweg oploop, voelt het 
eindelijk een beetje lenteachtig. Het zonnetje schijnt 
vrolijk op de fraaie boerderij Hermans Dijkstra. Ik heb 
afgesproken met Renee Boonman. Sinds begin dit jaar 
heeft zij het beheer van de boerderij overgenomen van 
Christianne en Jan, die na zo’n 17 jaar besloten hebben 
het iets rustiger aan te gaan doen. Bij binnenkomst zie 
ik, dat de tafels keurig gedekt zijn in het sfeervolle 
restaurant. Renee staat bij de bar en verwelkomt mij 
met een brede glimlach. We nemen plaats aan de eni-
ge ongedekte tafel voor ons gesprek. Een kopje koffie 
voor mij en zelf heeft ze voor thee gekozen. 

kom, denk ik wow, wat mooi en krijg ik 
zoveel energie.” 
Inmiddels werkt er een nieuwe kok, Roe-
land Schaap. De twee kennen elkaar nog 
uit de tijd dat ze werkte in het hotel in 
Groningen. Roeland is erg creatief en hij 
vindt het geweldig om nieuwe dingen uit 
te proberen. Elke maand is er dan ook een 
ander menu afgestemd op de bewuste 
periode in het jaar.. Er kan gekozen wor-
den uit een twee, drie, vier of vijf gangen 
menu. Bij het hoofdgerecht is er dan de 
keuze uit vis of vlees en natuurlijk kan er 
ook voor vegetarisch gekozen worden. 

Rondleidingen
Ook worden nog steeds de rondleidingen 
gegeven door de boerderij. Vaak tussen 
de gangen door, zodat de kok wat extra 
tijd heeft in de keuken. Deze rondleidin-
gen doet ze zelf of haar vriend, dit dat 
ook erg leuk vindt om te doen. Verder zit 
Renee nog vol met ideeën, ze zou graag 
Midwolda wat bruisender maken, zegt 
ze. De boerderij heeft ruimte genoeg om 
verschillende dingen te organiseren. Na-
tuurlijk open monumenten dag in septem-
ber, maar misschien iets meer eromheen. 
Zelf is ze al voornemens om dit najaar een 
trouwbeurs te organiseren. Ze staat open 
voor suggesties van anderen en heeft dui-
delijk zin om nog meer uit deze locatie te 
halen. Volgens mij gaat dat haar vast luk-

ken, want ze straalt een enthousiasme en 
zelfvertrouwen uit, dat aanstekelijk werkt. 
We laten samen allerlei ideeën de revue 
passeren. Dat komt vast wel goed. 

Openingstijden
Het restaurant is geopend op donderdag 
tot en met zondag van 17.00 uur tot 22.00 
uur. Reserveren is niet nodig, maar ze 
heeft het liever wel, vooral als er mensen 
bij zijn met een allergie. Daarnaast kun-
nen er natuurlijk arrangementen geboekt 
worden zoals een groepslunch, bruiloft 
enz. Daarvoor moet u gewoon even con-
tact opnemen. Christianne en Jan hebben 
overigens nog steeds de gezellige B&B 
Graanzicht net achter de boerderij. Nog 
snel even een foto maken en dan zeggen 
we elkaar tot ziens. De zon schijnt zowaar 
nog steeds, de wind is wat aangetrokken, 
dus rechtop in de wind loop ik op huis 
aan. De boerderij Hermans Dijkstra is naar 
mijn bescheiden mening in prima handen. 
Nu binnenkort maar eens de kookkunsten 
van Roeland gaan proeven. Hoorde ik niet 
zeggen, dat er onlangs eend op het menu 
stond, een aangename gedachte. Ja, echt 
binnenkort eens aanschuiven in het res-
taurant.
Wilt u meer weten bezoek de website 
www.boerderijhermansdijkstra.nl en zie 
de advertentie elders in dit krantje.

Kurt Hartman
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Midwolda
Tel.: 0597 55 28 32

Schilders- en klussenbedrijf Mulder

Onderhoud

Wandafwerking

Verbouw

Nieuwbouw

Glasservic
e



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
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Pluktuin aangeplant
in Midwolda

Tegen tien uur arriveerden de eerste men-
sen bewapend met een schop vol goede 
moed op het terrein van de Wissel. Uit-
eindelijk kwamen er meer mensen dan 
dat we verwacht hadden. Iedereen leek er 
enorme zin in te hebben. Na een verwel-

komingswoord van voor-
zitter Jeanet Roozendaal 
van Dijk, werd het woord 
gegeven aan Bert Rein-
ders. Hij gaf een duide-
lijke uitleg van het hoe 
en wat. Door de enorme 
regenval van de laatste 
maanden was het ter-
rein flink drassig, maar 
door maatregelen toch 
geschikt gemaakt om te 
gaan planten. Enthou-
siast werden de bomen 
en struiken door de aan-
wezigen keurig aange-
plant op de aangewezen 
plekken. Door de hoger 
dan verwachtte opkomst 
was het planten sneller 
gedaan, dan we hadden 
gedacht. Tijd voor nog 
een lekker bakkie koffie 
of thee en een vrolijke na-
praat. Aansluitend werd 

er voor de belangstellende een rondleiding 
gegeven over het terrein, door het bele-
vingsbos achter op het terrein. Hier werd 
een uitleg gegeven over wat er verder in 
fase 1 nog wordt gerealiseerd. Ondertus-
sen arriveren nog een paar mensen, he-
laas zijn ze te laat om nog aan het planten 
deel te nemen, maar de intentie werd zeer 
gewaardeerd.

Dan is het weer tijd om de boel op te rui-
men. Iedereen lijkt het eens te zijn. Wat 
een leuke ochtend was het en ook wat 
een mooie plannen voor het terrein. Om 
een van de deelnemers te quoteren: “… 
het was gezellig druk en leuke gesprek-
ken gevoerd. Het wordt daar erg mooi. Ik 
zie het al helemaal voor me, hoe het gaat 
worden. Heeeeel mooi, een aanwinst voor 
ons dorp…” Dat geeft volgens mij de dag 
en het gevoel van de deelnemers wel goed 
weer. Als laatsten rijden we het terrein af. 
Snel naar bakkerij de Wit schuin aan de 
overkant om ons bestelde brood op te ha-
len en elk een appelpunt voor vanavond. 
Daar treffen we nog een paar deelnemers 
aan voor hun brood. Het zit erop en tevre-
den gaan we huiswaarts.

De werkzaamheden aan het terrein gaan 
van de week gewoon weer door. We ver-
wachten begin mei de werkzaamheden 
aan fase 1 van het project op de Wissel 
afgerond te hebben. Dan zijn naast de 
pluktuin, ook het belevingsbos en het uit-
zichtbalkon klaar. Op 8 mei hopen we fase 
1 feestelijk te kunnen openen. Hierover 
zult u tijdig geïnformeerd worden, want 
het project is bestemd voor het hele dorp, 
dus iedereen wordt uitgenodigd. Daarna 
met frisse moed door met fase 2!  

Alle mensen die zich belangeloos en 
vol enthousiasme hebben ingezet, BE-
DANKT!

Kurt Hartman

Foto: JanSportel.nl

Gelukkig kon 
NLdoet van het 
Oranje Fonds 
in Midwolda 
gewoon door-
gaan ondanks 
het Coronavi-
rus.
Terwijl veel 
manifestaties 
werden afge-
last, gingen we 
hier gewoon 
door. Even 
voor de men-
sen, die niet 
weten waar 
het over gaat. 
Fase 1 van het 
project van de 
Stichting Wis-
selwerking, het 
aanplanten van 
fruitbomen en 
-struiken voor 
een algemene pluktuin, hiervoor was huis aan huis een flyer verspreid om alle 
inwoners van Midwolda uit te nodigen, hiermee te komen helpen. Ook via de 
lokale media en de socialmedia was er aandacht voor gevraagd. We verwacht-
ten niet de grens van honderd personen te passeren dus de NLdoet actie kon 
gewoon doorgaan. Al vroeg in de ochtend werd begonnen met alle voorberei-
dingen op het terrein van de Wissel. De grond voorbereid, een party tent opge-
zet voor de koffie, thee en cake verzorgd door Het Anker. De zon scheen vrolijk 
over het terrein en leek ons succes te wensen. 

Oproep aan kunstenaars 
in Midwolda en 
Oostwold
Al enige tijd loop ik rond met het idee 
om in Midwolda een kunstenaars beurs 
of een gezamenlijke expositie te orga-
niseren. Mijn idee was, om dat te doen 
met kunstenaars uit Midwolda en Oost-
wold. Maakt niet uit of je beroeps bent 
of amateur. Het is juist leuk om samen 
wat te doen, met wederzijds respect 
en collegialiteit. Zou het niet leuk zijn 
gezamenlijk ons werk te laten zien en 
onderling contacten te leggen. Voordat 
ik dit verder oppak wil ik graag weten 
of er draagvlak voor is. Daarom deze 
oproep. Wie lijkt dat ook leuk? Wie wil 
meedoen? Laat het mij weten, stuur uw 
reactie op naar het emailadres van de 
dorpskrant, dorpskrantmidwoldaoost-
wold@gmail.com Van daaruit wordt het 
aan mij doorgestuurd. Ik neem vervol-
gens contact met u op. 
Klaas Feringa

Boekenmarkt Oostwold
6 juni
De Protestantse Gemeente De Dollert or-
ganiseert zaterdag 6 juni van 10.00-16.00 
uur weer een boeken-, platen- en spellen-

markt in Ons Gebouw (Goldhoorn 6, Oost-
wold). Voor een prikkie kan iedereen dan 
leuke boeken, tijdschriften, muziek, films 
en spelletjes aanschaffen. Ook kan er ge-
noten worden van koffie/thee met heerlijk 
gebak en van huisgemaakte soep!

Zie voor meer info: 
https://dedollert.protestantsekerk.net/
Daarnaast is 6 juni ons kerkgebouw in 
Oostwold ook open voor bezichtiging in 
het kader van Kerkenpad Oost-Groningen 
(zie: www.kerkenpadoostgroningen.nl)!

Perkplantenaktie 2020: 
voor Roemenië
Op woensdag 22 en donderdag 23 april 
wordt er in de kern Midwolda een perk-
plantenactie gehouden. Op beide avon-
den worden er huis aan huis planten ver-
kocht als geraniums, verbena, lobelia’s en 
petunia’s, maar ook hanging-baskets met 
een leuke mix aan planten. 

Dit jaar is ervoor gekozen dat de opbrengst  
van deze actie gaat naar een broodpro-
ject in Roemenië. Met dit project wordt 
op school ontbijt, brood uitgedeeld aan 
kinderen waarvan bekend is dat zij thuis 
geen ontbijt krijgen omdat er onvoldoende 
geld is.  Dit project loopt dan ook in èèn 
van de armste regio’s van het land.

PKN-Midwolda
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Dinsdag 10 maart hebben we een prachtige 
avond gehad met Karin van Dijk en Patrick 
Ruiter. Samen werken ze aan het maken 
van zo mooi mogelijke foto`s van huizen 
die te koop komen te staan. Karin, van 

KarinHuis, is 
vastgoedstylist 
en zorgt voor de 
woningpresenta-
tie. Ze heeft heel 
veel meubilair 
in huis en ac-
cessoires, vol-
doende om elke 
woning zo mooi 
mogelijk te ma-
ken. Patrick, 
p roduct fo to -
graaf, maakt 
v e r v o l g e n s 
de prachtige 
foto`s van de 
huizen. Deze 
foto`s worden 
door make-

laars gebruikt om de wonin-
gen onder de aandacht te brengen van potentiele kopers. Ze 

hebben ons veel verteld over hoe een woning verkoop klaar te maken, hebben ons tips 
gegeven over ontspullen en natuurlijk over zichtlijnen, doorkijkjes en het wegwerken 
van afvalcontainers enz. 

Op de foto de groep aanwezige dames, gemaakt door Patrick Ruiter.  
 
De volgende avond is op woensdag 15 april, aanvang 19.30 uur. Dan komt Marianne 
Kruiswijk vertellen over Etty Hillesum, een Joodse vrouw die in Winschoten woonde en 
overleed in een concentratiekamp. Op deze dag in 1945 werd Oostwold bevrijd. 
PS: onder voorbehoud van de Corona-crisis. Zie onze website www.vrouwenvannu.nl/
oostwold  
Geschreven door Geke Grimme

Haken
De haakgroep van de Vrouwen van Nu 
komen elke 14 dagen op dondermiddag 
bij elkaar om 13.30 uur bij café de Twee 
Oldambten. Heel gezellig rond de grote 
tafel zijn we druk bezig met verschillende 
technieken. Veel haakwerk natuurlijk voor 
dekens of omslagdoeken, maar ook breien 
aan mutsen, sokken, kussens of kleding. 
Af en toe wordt er een bijzonder werk 
gemaakt, zoals de speel-keukenstoel, be-
kleedt met stof vol handige vakjes voor de 
keukenspulletjes. 
Kom ook meedoen, je bent welkom, het is 
erg ontspannend, gezellig en productief. 
We zijn er in de oneven weken, tenminste 
als de horeca weer open mag wegens het 
coronavirus. 

Geschreven door Geke Grimme

Even ‘n afspraakje maken met Harma?
Geen probleem.
We hebben het nu even niet over een 
knipbeurt, maar een interview met de 
ondernemer zelf.
Voor dit interview ga ik naar Finsterwol-
de. Immers Harma heeft naast de kapsa-
lon in Oostwold een tweede vestiging in 
Finsterwolde.
In 1984 is Harma voor zich zelf begonnen 
als kapster.
Met 14 jaar reeds van school af en ge-
werkt in de pyjamafabriek en Grol con-
fectiefabriek in Winschoten. Wie herin-
nerd zich nog deze fabrieken?
Als 17-jarige kwam ze bij kapper De Boer 
in opleiding, wilde altijd al graag het kap-
persvak in. Ook deed ze ervaring op bij 
kapsalon Maja eveneens in Winschoten.

Harma wilde wel voor zich zelf, zelfstan-
dige worden. Een mooi pand vond ze in 
Oostwold. De voormalige smederij, an-
nex Winkel van Sinkel van Wezeman, 
waar letterlijk van alles te koop was, werd 
gekocht en Harma concurreerde met nog 
twee kapsalons in Oostwold destijds. Nu 
is zij de enige over gebleven kapper in 

Oostwold en inwoners zijn maar wat blij 
met hun kapsalon.
Dochter Regina is letterlijk groot gewor-
den in de kapperszaak.
Als peuter al begonnen en altijd bezig 
met de oefenkop met lang haar en zo is 
dochterlief in het vak gerold en is nu dus 
gediplomeerd kapster.
Harma heeft al weer 15 jaar een tweede 
zaak, in Finsterwolde dus, zodoende 

heeft Regina zelf de mogelijkheid om 
zelfstandig ondernemer te zijn.
De bekende appel valt dus niet ver van 

de boom.

Klanten trakteren nog wel 
eens, komen met choco-
lade of een bosje bloemen, 
kinderen maken de mooi-
ste tekeningen.
Klanten vertellen Harma 
vaak leuke verhalen, maar 
evengoed hoor je als kap-
ster minder leuke verha-
len. Denk in deze bijvoor-
beeld aan een barkeeper 
achter de tap van een 
dorpscafe, hoort ook vele 
verhalen, maar houdt dit - 
heel verstandig- voor zich.
Je bent kapster, psygoloog 

en sociaal werker. “Je hoort 
veel, maar je weet niks”,  

vertelt Harma.
Veel nieuwe klanten uit Blauwe Stad 
mag ze tot haar clientele rekenen en zo 
is er voor de beide generaties kapsters, 
samen met vaste kracht Janine , die ook 
in beide zaken werkt, toekomst perspec-
tief genoeg.

Frits Alma.

Twee generaties Kapsalon Harma

Kapsalon Harma aan de Huningaweg, Oostwold.
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In Midwolda wonen Alie en Krijn Garst, 
die nu al zo’n twee jaar met succes tuinie-
ren volgens de permacultuur. Tijdens mijn 
bezoek, loopt Alie bijna over van enthou-
siasme, dat aanstekelijk werkt. Ze legt 
uit dat het eigenlijk tuinieren is volgens 
een heel simpel principe is. Je beperken 
tot zoveel mogelijk inheemse planten, die 
insecten aantrekken. Houdt daarnaast de 
bodem bedekt, dus dood blad en plan-
tenresten gewoon laten liggen in de  bor-
ders. En bijvoorbeeld ook stapeltje takjes 
achterlaten. Dit alles om insecten aan te 
trekken en die trekken op hun beurt weer 
andere dieren aan zoals vogels, padden en 
egels. Geen gebruik maken van bestrij-
dingsmiddelen, meststoffen en ook geen 
extra water (behalve bij nieuwe aanplant). 
Dit alles zorgt, dat er een natuurlijk even-
wicht ontstaat in de tuin en de planten 
sterker worden. Plant ook gerust groentes 
tussen de sierplanten. Simpel gezegd tui-
nieren in samenhang met de natuur. Als 
je erbij nadenkt zegt Alie, in de natuur 
krijgen de planten ook geen extra mest en 
water. Gelijk heeft ze!

Alie vertelt gedreven verder over de voor-
delen. Hoe bijvoorbeeld problemen met 
ongedierte zich vanzelf oplossen. Wil een 
plant het in deze omstandigheden niet 
goed doen, dan is het jammer en gaat hij 
eruit. Beiden zijn zeer tevreden over hoe 
alles het nu doet in hun tuin. Nu mis-
schien wat rommelig in de winter, maar 
dat weegt niet op tegen de voordelen de 
rest van het jaar. Gaande weg realiseer ik 
me, dat wij deels al zo tuinieren. Voordat ik 
thuis ga pleiten voor verdere omslag naar 
tuinieren volgens de permacultuur, wil ik 
wel graag weten wat we met onze exoten 
zouden moeten doen. Gelukkig mogen we 
die laten staan. De planten zullen zichzelf 
moeten bewijzen.

Alie en Krijn zijn 
door de vereni-
ging gevraagd mee 
te doen aan de open 
dagen, waar ze al snel 
ja op zeiden. Hun gezel-
lige tuin aan de Hoofdweg 3 
in Midwolda is dan wel niet zo’n 
grote tuin, maar laat daardoor juist goed 
zien, dat de toepassing ook werkt bij een 
kleiner oppervlak. Wilt u tijdens de open 
dagen daarnaast ook een voorbeeld van 
een grotere tuin volgens dit principe gaan 

Opentuindagen, tuinen
volgens de permacultuur
In juni worden er opentuin dagen georganiseerd door 
VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren). De 
vereniging promoot beter omgaan met het milieu bij tui-
nieren, maar ook in de keuken. De vereniging wil hiermee 
hun principe meer kenbaar maken bij het publiek, waar 
in andere landen het al een groot vlucht neemt, blijft Ne-
derland nog wat achter.

bekijken, dan kunt u terecht in 
Westerlee, ontsluitings-

weg 7. Meer tuinen 
zullen er meedoen. 

Een lijst van deel-
nemende tuinen 
kunt u tegen 
die tijd terug-
vinden op 
de website 
www.velt.nu. 
Hier kunt u 
ook alle infor-
matie vinden 

over deze wijze 
van tuinieren. 

Maar kom tijdens 
de opentuin dagen 

ook kijken in de tuin 
van Alie en Krijn en laat 

u inspireren door hun enthou-
siasme.
De open dagen zijn op 6 en 7 juni van 
10.00 uur tot 17.00 uur.

Kurt Hartman.

Het jaar 2019 stond voor het Hintsorgel 
in de Dorpskerk te Midwolda in het teken 
van groot onderhoud. Daarover heeft u 
kunnen lezen het vorige nummer van de 
TamTam.  Nu is het instrument weer klaar 
voor de toekomst. 

Orgelmakers
Nieuwsgierig hoe het orgel klinkt? Kom 
dan op zaterdag 9 mei naar de Presenta-
tie van het orgel. Tijdens de avond vertel-
len de orgelmakers over hun werk aan de 
hand van een foto-presentatie. Het Hints-
orgel wordt bespeeld door Ludolf Heikens, 
organist en Stef Tuinstra, die als adviseur 
bij de restauratie betrokken was.
De avond begint om 20.00 uur, iedereen is 
van harte welkom om dit prachtige instru-
ment te komen bekijken en beluisteren. 
Vanaf 19.30 u staat er een kopje koffie 
klaar.

Presentatie Hintsorgel 
Midwolda na Groot Onderhoud

* Zaterdag 9 mei a.s.
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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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Coöperatie Energie(k) Oldambt 
heeft als doelstelling zelf vorm-
gegeven aan de energietransitie, 
door in eerste instantie het op-
wekken van duurzame energie op 
terreinen en daken, die eigendom 
zijn en beschikbaar worden gesteld 
door de gemeente Oldambt. 

De coöperatie werkt met het princi-
pe van een postcoderoos. Dit houdt 
in dat er ergens in een postcoder-
oos een kleine windmolen, dan wel 
een aantal zonnepanelen komen te 
liggen. Per postcoderoos zijn een aantal 
certificaten beschikbaar. Deze certificaten 
staan voor 250 kWh per stuk. Alle inwo-
ners en bedrijven binnen de gemeente 
Oldambt kunnen certificaten kopen, mits 
zij in de betreffende postcoderoos kopen. 
Met de aanschaf van een certificaat inves-
teer je in de coöperatie en wordt je tevens 
lid. Hiermee krijgt men korting op de ener-

giebelasting. Hoeveel korting is afhanke-
lijk van het energieverbruik en het aantal 
certificaten die je hebt gekocht. 

Voordelen
Andere voordelen van de coöperatie zijn 
dat ze helpen bij het besparen van ener-
gie, de energie duurzaam wordt opgewekt 
en dat de verdiensten van de coöperatie 
geïnvesteerd worden in lokale projecten. 

Energie opwekking voor en 
door de lokale bewoners
Op 11 maart is er door de Dorpsbelangen verenigingen van Midwolda en Oost-
wold in samenwerking met de coöperatie Energie(k) Oldambt een informatie-
avond over de energietransitie georganiseerd. Beide dorpen hebben duurzame 
energie in hun dorpsvisies beschreven. Inmiddels zijn er in beide dorpen, door 
verschillende bewoners al zonnepanelen geplaatst, zijn woningen extra geïso-
leerd en zijn er een aantal woningen ‘van het gas af’.

  Vervolg van voorpagina.

Natuurlijke uitstraling
In 1982 heeft H.G.L. als eerste natuurorga-
nisatie de Koniks uit Oost Polen gehaald om 
te kijken of de paarden het bos een nog na-
tuurlijker uitstraling kunnen geven.
Het was een proef. De paarden, gewend om 
het hele jaar door buiten te 
zijn, ook bij strenge win-
ters, onderhouden het bos.
Zij knabbelen weliswaar 
aan bomen, dit vanwege 
een welkome aanvulling in 
hun voedselpatroon.
Wist U dat Konik in het 
Pools “klein paardje” be-
tekent?  Zij zijn niet al te 
groot maar erg sterk. Ze 
werden vroeger in Polen 
en Wit-Rusland ingezet 
voor werk op het land toen 
er nog geploegd werd met 
het paard en het vervoer 
nog met paard en wagen 
ging.
Jaarlijks worden er veu-
lens geboren en het aantal 
paarden wordt dan teveel 
voor het landgoed. Op veel 
natuurterreinen in Neder-
land grazen nu Koniks die 
afstammen van de Koniks 
van het landgoed Ennema-
borg.

Trots
In de ogen van sommige 
wandelaars lijkt het nu met al die omge-
waaide en aangevreten bomen wat chao-

tisch. Het tegenover gestelde zie je nog 
heel soms in andere gebieden waar bos-
sen met bomen nog keurig in het gelid 
staan, staan te wachten om ooit eens ge-
kapt te worden. Keurig in een rijtje, niet 
echt spannend, weinig te ontdekken, zul-
len we maar zeggen.
We mogen trots zijn op ons Midwolmer  

bos, al ziet het er anders uit dan pakweg 
60 jaar geleden.

Foto: JanSportel.nl

Omgewaaide en aangevreten bomen in het Midwolmerbos            

Wil je het verhaal ook wel eens uitgebreid 
horen terwijl je een wandeling maakt? Er 
worden veel excursies gehouden met een 
gids van het Ennemateam van H.G.L.
De excursies zijn meestal gratis, zit er een 
ontbijt of bv. een lunch bij betaal je, maar 
het bedrag daarvoor is laag en ben je do-
nateur (beschermer) van H.G.L. krijg je al-

tijd korting.
En wat is er 
nu leuker dan 
na een flinke 
wandeling een 
bakkie koffie/
thee te doen 
rond het open 
haardvuur in 
het Koetshuis, 
die elke zater-
dag- en zon-
d a g m i d d a g 
voor iedereen 
open is. Zelfs 
een biertje/
glaasje wijn 
kan ook.

In een volgen-
de uitgave van 
de Tam Tam 
vertel ik U nog 
meer over Flora 
en Fauna van 
het bos met 
oa. aandacht 
voor de vogels 
en dassen en 
ook planten en 

kruiden waaronder de kleine zonnedauw 
die op het landgoed voorkomt, maar je 
moet dan wel weten waar die te zien is. 
Daar wijst U de gids dan op.

Voor de vogelliefhebbers: op zondag 19 
april a.s., 6.00 uur s’morgens is er de ex-
cursie “vogelgeluiden”. U bent van harte 
welkom.

Frits Alma.

De leden van de coöperatie bepalen met 
elkaar waarvoor de verdiensten gebruikt 
zullen worden. 

Aan het eind van de avond konden de 
aanwezigen, er waren ruim 40 mensen, 
zich inschrijven voor het ontvangen van 
verdere informatie. Binnenkort gaat de 
website van Coöperatie Energie(k) Old-
ambt online, hier kunt u dan alle infor-
matie vinden. 

Meer invloed
Iedereen kan meedoen: huiseigenaren, 
huurders, bedrijven en ook mensen die 
zelf al zonnepanelen hebben. Hoe meer 
leden de coöperatie heeft, hoe meer in-
vloed de plaatselijke bevolking heeft op 
de inrichting van hun gebied. Boven-

dien vloeien de opbrengsten van de coö-
peratie terug in duurzame ontwikkelingen 
in het gebied zelf en verdwijnen niet naar 
grote energie investeerders: de leden be-
slissen daar zelf over.  Wilt u meedoen aan 
de energietransitie of heeft u interesse? 
Stuur dan een e-mail aan energiecoopera-
tie-oldambt@ziggo.nl (zonder puntjes op 
de o) en zeg het ook tegen uw buren.  



Drie dagen feest 
in Oostwold
Al sinds mensenheugenis wordt in Oostwold elke za-
terdag en zondag de klok van de Hervormde kerk ge-
luid. Het is een traditie uit vroeger eeuwen die nog 
steeds in ere wordt gehouden.

Wat veel mensen niet weten is dat er oorspronkelijk 
niet één, maar twee kerkklokken in de toren hebben 
gehangen. Waarschijnlijk in 1857 werd één daarvan, 
stammend uit de middeleeuwen en dus stokoud, 
verwijderd. Hij werd niet veel later als school-
bel opgehangen bij de Openbare Lagere School 
in het Meerland. In 1943 verdween de klok in de 
nevelen van de geschiedenis en vaak werd gedacht dat 
hij in de smeltkroes van de Duitse bezetter terecht was 
gekomen.

Anderhalf jaar geleden kreeg het bestuur van Stichting 
Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold echter het bericht 
dat deze bijzondere klok toch bewaard was gebleven 
en in 1956 in het depot van het Groninger Museum 
was opgenomen. Het museum wil de klok vanwege de 
grote historische waarde niet meer afstaan. Bovendien 
bleek de klok gescheurd te zijn en daarmee onbruikbaar.

Garant
SBKEO ging op zoek naar sponsoren voor het gieten van een 
exacte replica. Stichting Historie Oostwold stelde zich garant 
voor een flink deel van de kosten. Ook van Loket Leefbaarheid 
Groningen, de Gemeente Oldambt, Rabobank Groninger Land, 
Onverdeelde Munnikeveen BV en de firma Mekelenkamp wer-
den ruimhartige toezeggingen ontvangen.
Op vrijdagavond 29 mei aanstaande is het zover. Dan zal klok-
kengieter Simon Laudy rond 21.30 uur op het plein voor de 
kerk een nieuwe middeleeuwse klok gieten met klokkenbrons 
dat tot 1100 graden Celsius wordt verhit. Het wordt in meer-

dere opzichten een uniek spektakel. Voor het eerst in ruim 200 
jaar wordt er weer een nieuwe klok gegoten voor Oostwold. 
Het feloranje klokkenbrons dat zich scherp aftekent tegen het 
donker van de avondschemering levert een adembenemend 
schouwspel op. De avond wordt opgeluisterd met een optre-
den van muziekgroep Datura. Zij spelen vanaf 20.00 uur mid-
deleeuwse feestmuziek en zijn geheel in middeleeuwse kledij 
gehuld.

Op zaterdagmiddag 30 mei wordt de klok van-
af 14.15 uur bloot gelegd en gemonteerd in 
de toren. Eerder die middag, om 13.00 uur, 

vindt ook de onthulling plaats van het 
gedenkteken bij het voormalige hotel 
De Witte Zwaan. Daarna lopen de toe-
schouwers naar de Hervormde kerk voor 
het klok gieten.

Op zondagmiddag 31 mei is er om 14.30 
uur een speciale samenkomst van de 

Hervormde gemeente waarin de 
klok officieel in gebruik wordt 

genomen. Het orgel wordt be-
speeld door Sietze de Vries, 
organist van de Martinikerk 
in Groningen. Voorganger is 
dhr. D. Vos.

Er is het laatste weekeinde 
van mei dus van alles te doen in 

Oostwold. Niet voor niets treden 
we dit weekeinde gezamenlijk naar 

buiten onder de noemer ‘Lutje bekend 
maakt bemind’. Alle activiteiten zijn openbaar en 

gratis toegankelijk. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. 
U bent van harte welkom

Op het moment van het verschijnen van De Nieuwe TamTam 
is het nog onduidelijk hoe de coranavirus zich verder ontwik-
kelt. Raadpleeg voor de data: https://www.kerkelijkerfgoe-
doostwold.nl/!

Frits Alma
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Gymnastiek in 
Midwolda
Elke week op donderdagmorgen van 
09.00 uur tot 10.00 uur is er gymnastiek 
in De Woldstede voor oudere mensen. Dit 
onder de deskundige leiding van Siena 
Opheikens. Naar ieder mens wordt geke-
ken waartoe hij/ zij in staat is. Deze groep 
bestaat uit bewoners van De Woldstede, 
maar ook andere bewoners vanuit het 
dorp. Als groep willen we er graag nieuwe 
mensen bij hebben en nodigen we graag 
mensen uit om een gymles mee te doen. 
U vindt De Woldstede aan de Dr. Oortwijn 
Botjeslaan 126
Gym-club Midwolda.

MOVV voetbaltoernooi
Op zaterdag 13 juni vindt er bij MOVV 
weer een groot voetbaltoernooi plaats. 
Met teams uit de 3 noordelijke provin-
cies en uit Duitsland wordt het  weer een 
sportief aangelegenheid. ‘s Morgens en ‘s 
middags strijden de jongens om de prij-
zen. ‘s Avonds komen de meiden in actie. 

Wil je de jeugd sportief in actie zien dan 
bent u van harte welkom op het voetbal-
veld van MOVV. 

Pimmelaar Hoveniers nu TuinKeur gecertificeerd! 
Pimmelaar Hoveniers aan de Zuiderweg in Midwolda is 
sinds kort TuinKeur gecertificeerd. TuinKeur is een onafhan-
kelijk keurmerk dat duidelijkheid schept in het grote aanbod 
van hoveniers. Bij TuinKeur weet u dat het goed zit. Want 
deze hoveniers zijn uitgebreid gecheckt en worden doorlo-
pend gecoacht. Hierdoor bent u bij een TuinKeur-gecertifi-
ceerde hovenier ervan verzekerd dat er een betrouwbaar en 
professioneel bedrijf in uw tuin werkt die service en kwaliteit 
biedt.
De vijf zekerheden van een TuinKeur hovenier zijn: profes-
sionaliteit, betrouwbaarheid, service, kwaliteit en vakbe-
kwaamheid.

Opening Heritage Hangar Oostwold uitgesteld
De opening van de Heritage Hangar Oostwold is voor onbepaalde tijd, maar zeker tot 
half mei, uitgesteld i.v.m. het coronavirus.
Ook de speciale expositie, die vanaf zaterdag 4 april voor het grote publiek te zien 
zou zijn, wordt uitgesteld. Informatie: https://oostwold-airport.nl
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Kreiters
ronde
d�r

Midwolda

T. Bouman

Hier kwam gemeentesecretaris De 
Vries te wonen, schoonvader van Doeko 
Blaauw. Later heeft de 
laatste gemeenteontvan-
ger van Midwolda, Arend 
Meyer hier gewoond. Op 
de plek van het oude pand 
van Steenhuis werd de 
showroom gebouwd voor 
de firma Blaauw voor de 
Ford auto’s en tractoren. 
Blaauw was getrouwd 
met juf Dijksterhuis van 
de openbare school. Piet 
van der Wal heeft nog les 
gehad van haar en ook 
haar vader, die in de 5e 
klas les gaf. Christelijk 
gereformeerde kinderen 
gingen in die tijd naar 
de openbare school. Later 
is de zaak verbouwd tot 
supermarkt, Extramarkt van Teun Smidt, 
vervolgens Coöp van Jan Kruyer en thans 
Dagwinkel van Kleefman.
Dan was er een oud pand dat is afgebro-
ken en bouwde de opa van Trijntje Tig-
gelaar er een huis. Hij was getrouw met 
Geertje Wagena, die bakerde. Ook werd 

er een kamer verhuurd aan o.a. mevrouw 
Tuize.
Op de plek van de gereformeerde pasto-
rie heeft een heel stel huizen gestaan. Di-
verse predikanten hebben  hier gewoond 
Oosterheerdt, Van Wattum, De Boer, Krol, 
Van der Kooy enz. Hun portretten hangen 
keurig in de kerkeraadskamer. De huidige 
kerk is reeds de 3e in rij voorzien van een 
Van Oekelenorgel. 

Groenewegenlaan
Aan de noordzijde van de Hoofdweg wa-
ren we gevorderd tot en met de voorma-
lige gereformeerde pastorie en dus bij de 
Groenewegenlaan. Hier woonden achter 

de Verbinding (voormalige gereformeerde 
kerk) de broer van Harm Elderman (zoon van 
petroleum Elderman), Jan. Zijn zoon Peter 
woont er nu. Dan Pieter Klungel, melkventer, 
getrouwd met Elsien Klooster. Een van de 
zonen, Koos, heeft de naam Klungel in Mid-
woud laten veranderen. Toen Koert Sportel 

vroeger met de koets naar de kerk ging, stal-
de hij het paard bij Klungel.
Op de hoek (plek voormalig gemeentehuis 
Midwolda) stond vroeger de houtstek en 
ijzerwinkel van Kreiter. Achter het bedrijf 
was een zwaakom, die in verbinding stond 
met het Koediep. Op die manier konden de 
boomstammen vervoerd worden naar het 
bedrijf. De zwaaikom is gedicht en op het 
perceel achgtre het gemeentehuis heeft 
Teupko Tiggelaar (vader van Trijn Sportel-
Tiggelaar) een woning gebouwd.
Kreiter bezat aan de overkant (toen de 
Bouwte genoemd) veel land. Hij verkocht 
veel stukken grond waar woningen werden 
gebouwd.
Ernaast, op de Bouwte, bezat boer Botjes 
een groot stuk landbouwgrond. Vandaar het 
gezegde Kreiters vreugde (hij werd immers 
rijk vanwege de verkoop van kavels) is Bot-
jes verdrait (hij had last van al die kinderen, 
honden en kippen die door het koren liepen 
en hem schade berokkenden). De buurtver-
eniging van de nieuwbouw heeft later nog 
die naam gebruikt.
Omdat mijn kamer in het gemeentehuis was 
gelegen op de plek van Kreiter (ik was ge-
meentesecretaris van Midwolda) en ik in het 
huis van Botjes woonde, heb ik bij het schrij-
ven in 1992 over de Hoofdweg de schuil-
naam Kreiter gebruikt.

Het hele bedrijf is afgebroken en er kwam 
een nieuw gemeentehuis voor in de plaats. 
Het oude gemeentewapen in mozaïek prijkt 
op de voorgevel. Het herinnert aan de oude 
viertorenkerk kvan het middeleeuwste Mid-
wolda gelegen aan de Kerkenlaan (Ol Kerke). 
Destijds het bestuurscentrum van het Old-
ambt, maar door overstromingen verdwe-
nen.

Vervolg in juni uitgave.

Bospad 3
9684 AW Finsterwolde
0597-552084
info@autohillenga.nl
www.autohillenga.nlAPK & ONDERHOUD

Op afstand maar toch 
dichtbij!
Het coronavirus grijpt hard om zich heen. 
Het kabinet heeft vergaande maatregelen 
genomen om de impact van het corona-
virus te beperken. Wij volgen deze richt-
lijnen. Dat betekent dat onze dienstver-

lening er iets anders uit ziet. We zijn wat 
meer op afstand maar nog steeds dichtbij! 

Bereikbaarheid Sociaal Werk Oldambt
Je kunt ons telefonisch bereiken via onze 
aanmelddienst, elke werkdag tussen 09.00 
en 12.00 uur, (0597) 421 833
.
Speciale website pagina
Wij hebben een speciale pagina aange-
maakt op onze website met alle actuele 
informatie over onze bereikbaarheid en 

dienstverlening. Kijk op: https://www.so-
ciaalwerkoldambt.nl/coronavirus/.

Kwetsbare mensen
Onze zorg gaat nu vooral uit naar de 
kwetsbaren. Ken je iemand die hulp of 
een luisterend oor nodig heeft? Vraag die 
persoon of je zijn/haar gegevens aan ons 
door mag geven, dan nemen wij telefo-
nisch contact op met deze kwetsbaren om 
te kijken hoe we ze kunnen helpen.
We staan voor je klaar!

Showroom van Fordgarage Blaauw, thans Dagwinkel.
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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

De Twee Oldambten
Klinkerstraat 1 - 9682 RB Oostwold - tel. 0597-551292

e-mail: info@detweeoldambten.com
website: detweeoldambten.nl

diverse soorten patat met diverse kleine snacks en salades. Dat 
moet je een keer proberen. Bekijk onze facebookpagina of website.

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor een feest(je) of 
vergadering. Belangstelling? Bel ons even. Er kan heel veel!

Zin in een hapje en een drankje? Wij regelen dat in ons nostalgisch 
café of op locatie.

En, niet te vergeten, onze zelfgemaakte Snert, Bonensoep en 
Stoofvlees.

Ook bereiden wij in onze keuken Varkenssaté, Kipsaté en Hete Kip.

Verrassend! Nieuw: High Patat


