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  Een icoon met pensioen
Wie kent haar niet, de doktersassistente van de huisarts in Oostwold/
Midwolda? Bijna 44 jaar was Nelleke Boelema het gezicht en de stem 
voor de patiënten van eerst dokter Speelman en later zijn opvolger dok-
ter Gerlagh. En nu is ze weg, met pensioen, in alle stilte zonder een grote 

afscheidsreceptie. Dat kon niet wegens het Corona virus, maar zo 
is Nelleke ook niet. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

Prachtige werkplek
Ze is opgeleid tot apothekersassistente en begon te werken in Winschoten 
in de Boschplein apotheek waar ze ook stage had gelopen. Via tennisvrien-
din Betsy Kranenborg hoorde ze dat er een doktersassistente werd gezocht 
in Oostwold en daar is ze begonnen op 1 oktober 1976. Ze was daar he-
lemaal op haar plek, ook omdat de medicijnen door haar werden klaar ge-
maakt en uitgegeven. Het was een prachtige werkplek, met uitzicht over 
de velden tot aan Winschoten toe. En dokter Speelman was een prettige 
werkgever, zeer daadkrachtig, die snel en goed diagnoses stelde. Op een 

dag had ze zelf een knobbeltje in de hals, dokter Speelman keek, belde even 
en 2 uur later zat ze al bij de KNO-arts.

* Covid-19 pandemie gooit in 2020 alles overhoop:

Geen intocht Sint Nicolaas in haven Midwolda/Oostwold
De organisatie die jaarlijks de intocht van Sint Nicolaas organiseert heeft helaas moeten 
besluiten de officiële intocht dit jaar, i.v.m. de heersende corona-pandemie, moeten an-
nuleren. Ook de Sint Nicolaas middagen, volgend op de intocht, in De Twee Oldambten 
(Oostwold) en Boerderij Hermans Dijkstra (Midwolda), vinden geen doorgang. 
De organisatie hoopt dat de kinderen én hun ouders/begeleiders hiervoor begrip hebben 
in deze toch wel bijzondere tijd. De organisatie hoopt volgend jaar de draad weer op te 
pakken.

Nelleke is opgegroeid in Ulsda op een boer-
derij en woont nu in Beerta met haar Henk. 
Het huis was vroeger de slagerij van I Le-
vie zoals op een latei boven de achterge-
vel staat met het jaartal 1926. Ze hebben 3 
kinderen, zij zijn de reden dat ze parttime is 
gaan werken. Na bijna 30 jaar kreeg ze een 
nieuwe werkgever, dokter Gerlagh, een so-
ciaal en empathische arts. En er kwam een 
nieuwe werklocatie aan de Klinkerstraat in 
Oostwold. In een toch wel klein huis was 
het behelpen maar ook gezellig. Voor bij-
voorbeeld de griepspuit kwamen de klanten 
voor binnen, Nelleke deed de administratie 
en de huisarts en zijn echtgenote zetten de 
spuiten en dan doorlopen via de zijdeur naar 
buiten. Dat liep gesmeerd.
Na de verhuizing naar de Oosterstraat kwam 

Nelleke de dorpsvereniging Oostwold be-
danken voor de bloemen en ook alle mensen 
die haar een kaart gestuurd hebben.

Tekst en foto: Geke Grimme 

er een collega bij, eerst Geziena en later op-
gevolgd door Anja. Door de vele rapportages 
en de toename van het aantal patiënten uit 
de Blauwe stad werd de werkdruk veel te 
hoog.
 
Vliegtocht
Als dank voor haar jarenlange inzet heeft 
Nelleke samen met haar man Henk een 
prachtige vliegtocht aangeboden gekregen 
door haar werkgever. Ze hebben ook boven 
de Dollard gevlogen en enorm genoten van 
het weidse uitzicht. 

En nu is ze niet in een zwart gat gevallen 
maar geniet ze thuis van het werken in de 
enorme tuin, fietst ze veel, wandelt en leest 
ze de stapel boeken uit. Langs deze weg wil 
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Activiteiten Vereniging Dorpsbelangen 
Midwolda

Na een ongewone periode waarin we alleen 
maar op afstand konden vergaderen, hebben 
we na de zomervakantie de draad weer op 
gepakt. Begin september hebben we onze 
eerste live vergadering gehad. Weliswaar op 
1,5 meter afstand, maar het voelde goed om 
elkaar weer te zien en te spreken. Op deze 
manier kunnen we weer plannen maken en 
onze betrokkenheid met het dorp laten zien 
en uitdragen naar de Gemeente Oldambt en 
andere organisaties. Met dit bericht praten 
we u bij over wat ons bezighoud. Om te be-
ginnen een oproep aan alle dorpsbewoners. 
Het bestuur bestaat momenteel uit zeven 
leden. Aan het eind van het jaar zijn dat er 
zes. Dat is te weinig om te kunnen doen wat 
we graag willen doen, namelijk het beharti-
gen van de belangen van het dorp Midwolda 
en z’n inwoners. Kom het bestuur versterken 
en doe mee! Meer informatie via secretaris@
dorpsbelangenmidwolda.nl

Nieuwe voorzitter
We kunnen wel melden dat we een nieuwe 
voorzitter hebben. Eveline Oudhoff heeft het 
voorzitterschap van Piet Klooster overgeno-
men. Zij heeft een jarenlange bestuurlijke 
en politieke ervaring en we zijn blij dat ze 
zich wil inzetten als voorzitter van dorpsbe-
langen Midwolda. Dorpsbelangen vergadert 
op de eerste dinsdag van de maand. Als er 
onderwerpen zijn die aandacht verdienen of 
die u graag besproken wilt hebben, dan kunt 
u die doorgeven aan de secretaris. Juist in 
tijden van Corona vinden we het belangrijk 
te horen wat er leeft in het dorp.

Hondenpoep
Voor de zomer hebben we extra aandacht 
gevraagd voor de overlast van hondenpoep 
op verschillende plaatsen in het dorp. We 
zien al veel hondenbezitters die met een 
zakje op pad gaan en opruimen wat hun 

hond achterlaat. Gelukkig is het verdwenen 
bord ‘mijn baas ruimt op’ op wonderbaar-
lijke wijze boven water gekomen en deze zal 
weer een mooi plekje krijgen in het park aan 
de Botjeslaan. 

Andere onderwerpen die onze aandacht 
hebben zijn het strand aan het Oldambt-
meer. We kijken hoe we de speeltoestellen 
kunnen herstellen en de faciliteiten kunnen 
verbeteren. We volgen ook met belangstel-
ling de campagne van Glasdraad in Midwol-
da en omliggende dorpen, voor de aanleg 
van glasvezel om snel internet mogelijk te 
maken. Er zijn verschillende informatieavon-
den die u kunt bijwonen.

We hopen volgend jaar weer een jaarverga-
dering te houden en met elkaar in gesprek 
te gaan over wat belangrijk is voor ons dorp. 

Bewoners Wold Stede vragen 
hondenpoep op te ruimen
Namens de bewoners van de Wold Stede wil ik U graag 
uitleggen, wat het voor ons doet als U de hond uitlaat in 
het park en niet de poep opruimt. We hebben veel boze 
reacties gehad en weten wel, dat het park niet alleen van 
ons is. Ten eerste zijn wij beslist geen hondenhaters, zoals 
vele van u denken. Het gaat ons er om, dat wij ook graag zo 
aangenaam mogelijk willen wonen.

Ik denk dat de meeste hondenbezitters niet beseffen, dat 
het voor ons stankoverlast geeft en vergeet de vliegen niet die op het poep afkomen. 
Wij willen ook graag onze ramen en deuren open zetten en buiten zitten zonder last 
te ondervinden van de hondenpoep.

Als U nu denkt, wat zegt die ene drol van mijn hond nu, maar U bent niet de enige. 
We hebben de honden een keer geteld en kwamen uit op 80 honden.Uw hond wordt 
meer dan 1 keer per dag uitgelaten.

Daarom, denk ook aan U medemens en ruim de poep gewoon op, een kleine moeite 
voor U en een groot plezier voor ons, namelijk meer woongenot.

Bij deze willen wij de honden bezitters die de poep wel opruimen een grote “COM-
PLIMENT“ geven.

Namens de bewoners van de Wold Stede.

Grotelant 21  |  Scheemda
Tel. 0597 59 42 62  |  Mob. 06 250 20 410
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Dorpsbelangen
Oostwold

Nieuws van
Vereniging Dorpsbelangen Oostwold

In 1934 helaas deels afgebroken en na de 
2e Wereldoorlog de laatste gebouwen, maar 
vroeger had Oostwold een heuse steenfa-
briek.
De Oostwolmer steenfabriek werd in 1856 in 
gebruik genomen en is tot 1934 in werking 
geweest.
In de steenfabriek gebruikte men een En-
gelse Stoommachine.
In de volksmond werd de Tichelfabriek ook 
wel “James Watt” genoemd, dit naar aanlei-
ding van de schotse ingenieur James Watt, 
de uitvinder van de moderne stoommachi-

ne.
Velen uit 
Oostwold
vonden werk 
in de steen-
fabriek. Een 
vast loon, 
maar wel 
seizoens-
werk.
De klei was 
ruimschoots 
voor handen 
en de aan-
voer ging via 
het in de 17e 
eeuw gegra-

ven Koediep.
Ook de afgebakken ste-
nen alsmede de rechte 
stenen drainagepijpen en 
ook de dakpannen die hier 
werden gemaakt, werden 
veelal via het Koediep af-
gevoerd met oa. bestem-
ming haven Delfzijl.
Het werk in de fabriek was 
zwaar, alles handwerk.

Op bijgaande foto ziet U 
de arbeiders met een ge-
denksteen met het jaartal 
1903.

De arbeiders allen met een pet op, de lei-
dinggevende, directeur(?) met een hoed. 
De uitdrukking “Jan met de pet” is hier dus 
goed van toepassing.
Op de andere foto, een plattegrond uit 1857, 
ziet U de fabriek gesitueerd ten Noorden van 
het Koediep in Oostwold.
Tijdens de 2e Wereldoorlog is het ovenge-
deelte, wat nog niet was afgebroken, tijdelijk 
bewoond door slachtoffers van deze oorlog. 
Hun huis was door de Duitsers kapot ge-
schoten en andere woongelegenheid was er 
even niet.

Tekst: Frits Alma.

Stenen, drainagebuizen en
dakpannen uit Oostwold

Marketing
Onze slogan …gelukkig in Oost-
wold!  slaat goed aan. Zelfs 
marketing Groningen heeft de 
slogan in verkapte vorm overge-
nomen, namelijk:  Gelukkig ben 
je in Groningen.  Was wel netjes 
geweest als marketing Gronin-
gen ons had geïnformeerd dat ze 
onze slogan zo leuk en goed von-
den dat ze hem in aangepaste 
vorm wilden gebruiken!

Maar des al niet te min:
…gelukkig in Oostwold! 

Woningbouw in Oostwold?
In de woonvisie van onze ge-
meente Oldambt uit 2015 staat 
dat er krimp is in onder anderen 
Oostwold. Dit is een achterhaal-
de visie. De huizen die te koop 
staan in ons dorp zijn vrijwel al-
lemaal  binnen de kortste keren 
verkocht. En de belangstelling 
voor de woningen komt uit heel 
het land. Opvallend is dat er veel 

belangstelling uit het westen 
van ons land voor de wonin-
gen is. Door corona was er veel 
minder verkeer in de randstad. 
Mensen ontdekten dat de lucht 
daardoor veel schoner was en 
velen merkten dat aan hun ge-
zondheid. Dus zijn ze nu op zoek 
naar plekken in Nederland waar 
de lucht schoner is. Dan moet je 
dus onder anderen in Oostwold 
zijn!
Schone lucht gelukkig in Oost-
wold! 

Mooie bushokjes
Achterlangs  het voetbalveld van 
VVS loopt een prachtig fietspad 
richting Finsterwolde. Dit fiets-
pad gaat over een zogenaamde 
glaciale opduiking. Prachtig 
om daar te fietsen. Aan je lin-
kerhand de uitgestrekte graan-
velden en graslanden en aan je 
rechterhand de bossen en mooie 
doorkijkjes naar de Kromme 
Elleboog.  Je waant je in een 

stukje buitenland. Op verzoek 
van Dorpsbelangen heeft de ge-
meente de oude bushokjes langs 
het fietspad weer opgeknapt. Je 
kunt er nu weer prachtig zitten 
en genieten van het uitzicht. Ge-
meente, dank daarvoor. 

Slechte weg Goldhoorn

We hebben bij de gemeente 
weer aandacht gevraagd voor 
het hele slechte stukje weg op 
de Goldhoorn nabij de boerderij 
van Rijlaarsdam. We vragen ons 
af: moeten er eerst ongelukken 
gebeuren voordat er iets aan ge-
daan wordt? 

Zwerfvuil opruimen
Op zaterdag 3 oktober houden 
we onze, inmiddels traditio-
nele, zwerfvuil opruimactie. We 
beginnen om half tien met een 
kopje koffie. Daarna flink aan 
het werk en na afloop,  zo tegen 
twaalf uur weer een lekker kopje 
soep met broodje als beloning 
voor de gedane opruim werk-
zaamheden. We starten bij de 
Twee Oldambten. Een ieder die 
mee wil helpen is welkom!
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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
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Midwolda
Tel.: 0597 55 28 32

Schilders- en klussenbedrijf Mulder

Onderhoud

Wandafwerking

Verbouw

Nieuwbouw

Glasservic
e

Het boek, “Polderverhalen: 250 jaar Oost-
wolderpolder in woord en beeld, 1769-2019” 
biedt een uniek inkijkje in de geschiedenis 
van deze mooie polder. 
In 70 pagina’s wordt onder andere het ont-
staan en de aanleg van de polder belicht. 
Ook wordt er stilgestaan bij het leven en 
werken in de polder, met Lutje Loug als be-
langrijke plek voor de bewoners van de Dol-
lardpolders. 
Daarnaast is er aandacht voor de polder in 
de Tweede Wereldoorlog, de stoomtram Ol 
Grait in de polder, feest in de polder, en nog 
veel meer.
 
Verhalen worden afgewisseld met veel histo-

rische en actuele foto’s en illustraties die een 
goed beeld geven van de geschiedenis, en 
laten zien hoe mooi de polder anno 2020 is. 
Iedereen die van de polder houdt, er ge-
woond, geleefd of gewerkt heeft, en iedereen 
die is geïnteresseerd in de lokale geschiede-
nis van het Oldambt en de Dollardpolders 
mag dit mooie boek niet missen!
De illustratie bij dit bericht biedt alvast een 
voorproefje van hoe dit mooie boek er uit 
komt te zien.
 
Het boek “Polderverhalen: 250 jaar Oostwol-
derpolder in woord en beeld, 1769-2019” is 
nu bij voorintekening extra voordelig te be-
stellen. 
Wie vóór 15 oktober 2020 het boek bestelt bij 
voorintekening, betaalt slechts € 10,00 (in-
clusief verzendkosten). Daarna kost het boek 
€ 15,00 (exclusief verzendkosten).
 
Bestellen kan door overmaking van € 10,00 
per boek naar bankrekeningnummer:
NL29 RABO 0316 9787 52 , t.n.v. Stichting 
Landschap Oldambt, onder vermelding van 
het aantal boeken en uw adresgegevens 
t.b.v. de bezorging.
 
Als u nu bestelt dan heeft u het boek nog 
voor de feestdagen in huis!

Polderverhalen: een boek over
250 jaar Oostwolderpolder

Omslag boek Polderverhalen

Het nieuwe informatiepaneel bij
driesprong Polderweg/Langeweg.

Nederland telt meer dan 4000 polders. Daar zijn ongetwijfeld boeken over volge-
schreven maar niet over de Oostwolderpolder. 
Welnu: ook over de Oostwolderpolder verschijnt binnenkort een boek, ter gelegen-
heid van het 250-jarig bestaan van de polder dat vorig jaar uitgebreid werd gevierd.
 

In memoriam
Geert Adam
Op zondag 30 augustus 2020 
overleed Geert Adam in de leeftijd 
van 89 jaar. Geert Adam was een 
gemeenschapsmens en velen zullen 
hem gekend hebben. 12 jaar lang was 
dhr. Adam wethouder voor het CDA 
in de gemeente Midwolda. De laatste 
jaren van zijn wethouderschap stond 
hij een deel van zijn wethouders 
salaris af aan een fonds voor mensen 
die het financieel moeilijk hadden 
in de gemeente. Dit werd meer en 
op het eind ging zijn volledig salaris 
naar dit fonds. Dhr. Adam was niet 
alleen wethouder maar ook lid van 
de kerkenraad als diaken, ouderling 
en president kerkvoogd ouderling 
van de Hervormde Gemeente in 
Midwolda. Onder zijn leiding is er veel 
tot stand gebracht o.a. de verbouwing 
van het gebouw Immanuël tot 
verenigingsgebouw, restauratie kerk, 
kerktoren en het orgel. Ook werd 
er een nieuwe pastorie gebouwd. 
Ook was dhr. Adam voorzitter van 
stichting “De Schakel”, het toenmalige 
dorpshuis van het dorp Midwolda. 
Tijdens zijn afscheid van de politiek in 
1986 heeft dhr. Adam een koninklijke 
onderscheiding gekregen.

Zijn verdienste was dat hij zich steeds 
volledig inzette en daardoor anderen 
stimuleerde en activeerde.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen heel veel 
sterkte.



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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Daar zat ik dan in m’n eentje 
op een boomstam. Net nog 
vol genietend van alles om me 
heen. Nu leek alles opeens an-
ders. Ik dacht aan het mysteri-
euze groene licht op de foto’s. 
Ik voelde de complete stilte 
om mij heen. Op zich ben ik 
helemaal niet bang uitgevallen, 
maar nu voelde ik me toch een 
tikje ongemakkelijk. Langzaam 
stond ik op en liep behoed-
zaam naar het pad terug. De 
nieuwsgierigheid won het toch 
van de angst. Waar zouden die 
paarden zo van schrikken? Het 
zijn stevige en stoere dieren. 
Mensen waren in geen velden 
of  wegen te bekennen. Van 
een vos of  een hond zouden 
ze toch niet zo schrikken, leek 
me. Wat zou het dan zijn. Je 
hoort natuurlijk wel van grote-
re roofdieren, die steeds vaker 
in ons land worden waargeno-
men, wolven. Dat zal toch wel 

niet zo zijn. Maar wat moet het 
dan zijn. Weer hoorde ik wat in 
het struikgewas bewegen. Wol-
ven doen mensen nooit kwaad. 
Tenminste dat is wat ze altijd 
zeggen. Langzaam liep ik naar 
de plek toe waar de paarden 
zo-even nog rustig stonden 
te eten. Weer hoorde ik een 
geluid. Nu zag ik tussen het 
struikgewas iets bewegen. Ik 
kon niet goed zien wat het was. 
Ik zag enkel kort de flank van 
het dier. Was het dier nu bruin 
of  grijs, dat was moeilijk te on-
derscheiden. Groter dan een 
vos, dat was zeker. Het zal toch 
niet zo zijn? Maar ja, het dier 
had de paarden wel de stuipen 
op het lijf  gejaagd. Weer hoor-
de ik het dier bewegen. Ik zag 
een schim langsgaan en besefte 
dat het mijn kant op bewoog. 
Even stokte de adem in mijn 
keel. Daar kwam het beest 
dan eindelijk rustig en onver-
stoorbaar tevoorschijn. Daar 
was het dan in al zijn glorie. 
Op dat moment hoorde ik dat 
de vogels weer begonnen te 
zingen en te kwetteren. Langs 
mijn wang voelde ik het lente 
briesje weer zachtjes gaan. Dit 
was zo’n aparte belevenis. Hoe 
kun je dit nu aan iemand over-
brengen of  zou ik het maar 
beter voor me kunnen houden. 
Het dier keek me even recht 
in mijn ogen aan, draaide zich 
om en verdween weer tussen 
de bomen. Ik moest hardop 

lachen en voelde het gelukkig 
zalige gevoel van het begin van 
mijn wandeling weer over me 
komen. Waren de konikpaar-
den daar zo van geschrokken, 
onvoorstelbaar. Dan zijn die 
paarden toch niet zo stoer als 
ze eruit zien. Ik keek nog even 
in de richting waar de reebok, 
want dat bleek het te zijn, was 
verdwenen en liep goed ge-
luimd weer richting huis. 

De vrolijke geluiden van de vo-
gels vulden de lucht weer. Druk 
om rivalen te intimideren of  
geliefden te veroveren. Fleuri-
ge voorjaarsbloemen kleurden 
hier en daar het groen. De geur 
van de lente verwende mijn 
neus. Een grote zwarte kraai 
verstoorde de rust toen hij 
krijsend vlak langs mijn hoofd 
vloog en vervolgens achter de 
bomen uit het zicht verdween . 
Vlak voor ik het bos uitliep zag 
ik voor het eerst tijdens mijn 
wandeling een ander persoon. 
Gebogen tussen de bodem-
planten van het bos stond een 
dame op leeftijd, gehuld in een 
oude zwarte mantel iets te zoe-
ken. Waarschijnlijk kruiden of  
iets dergelijks, want ze raapte 
af  en toe iets op van de grond. 
Vervolgens stopte ze het in 
een oud rafelig rietenmandje. 
Blij iemand tegen te komen, 
groette ik haar vriendelijk. Ze 
richtte zich half  op. Ik zag, dat 
de arme vrouw wat krom was 

gegroeid. De felle katachtige 
ogen in haar rimpelige gezicht 
keken me onderzoekend aan. 
Ze haalde haar hand door haar 
wilde grijze haardos en wenste 
mij met een krakende stem 
een fijne dag. Ik retourneerde 
de beleefdheid en vervolgde 
mijn weg. Achter mij hoorde 
ik het vrouwtje zachtjes kake-
lend lachen. Toen ik nog even 
omkeek was ze verdwenen. Er 
was dus toch nog iemand die 
vandaag op pad was gegaan 
om van het fraaie weer te ge-
nieten. Op een of  andere ma-
nier voelde dat goed, want ik 
had die dag echt niemand ver-
der op straat gezien. Een door-
deweekse dag in Midwolda is 
doorgaans rustig, maar die dag 
was het wel heel stil geweest. 
Alsof  iedereen weg was. Het 
was een bijzondere wandeling, 
die me nog lang bij zal blijven. 
De dieren die zich zo door me 
lieten benaderen en de paar-
den die zo schrokken van een 
onschuldig hertje. Ik hoopte, 
dat het oude vrouwtje net zo’n 
mooie wandeling had gehad 
als ik. Wellicht had zij ook wel 
iets bijzonders meegemaakt. 
Bij mezelf  dacht ik en zei het 
bijna hardop: “Wat wonen we 
hier toch mooi.” Thuis geko-
men besloot ik dit verhaal op 
papier te zetten, zodat ik deze 
ervaring kan delen. 

deel
2

door Kurt Hartman

Al jaren is er een groep vrijwilligers die in 
Buurthuis Aigen Stee allerlei activiteiten or-
ganiseert. Er zijn kaartavonden en natuurlijk 
ook Bingo avonden. Aanvang is altijd om 
19.30 uur en er zijn leuke prijzen te winnen. 
Ook belangrijk zijn de koffie ochtenden om 
de 14 dagen, de inloop is vanaf 09.30 uur. 
Gewoon binnenlopen, geen verplichtingen 
maar de mogelijkheid om anderen te ont-
moeten. Nu de dagen alweer korter worden 
en men toch minder buiten komt, is zo`n 
koffie ochtend de gelegenheid om even uit 
huis te gaan. De 1e morgen is op 4 november 
en dan staat de koffie of thee klaar. Ook is 
er op 2-wekelijkse maandagavond de goed 
bezochte damesclub. Op deze avonden is er 
altijd wat leuks te doen, een quiz, knutselen, 
bingo, van alles wat. De 1e maandagavond 
is op 28 september om 19.30 uur. Natuurlijk 
wordt er rekening gehouden met de voor-
schriften wegens corona, maar zoals Kitty 
Bolhuis zegt: “het is altijd heel gezellig hier”. 
Het lidmaatschap van buurthuis Aigen Stee 
kost per huishouden € 10,- 

Buurthuis Aigen Stee
Kromme Elleboog e.o. in Oostwold

Voor info kunt u penningmeester Koos Tuin 
bellen 0597-552034 of secretaris Wina Ka-
tuin 0597-552138. Oh ja, voor de Bingo hoef 
je geen lid te zijn, dus kom gewoon langs. 

Tekst en foto: Geke Grimme
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Theo’s Groentetuin een
“Grensgeval”
Wanneer ik mijn korte fietstocht onderbreek om naar de prachtige 
groentetuin van Theo’s Groentetuin in Oostwold te kijken, zijn er al 
een paar mensen aanwezig.
Een ouder echtpaar uit Oostwold en een heer op leeftijd die, zo blijkt 
even later, uit Midwolda komt.
Ik vraag de mensen waar deze groentetuin, die dit jaar nieuw is aan-
gelegd, nu precies ligt.
Is dit nu Oostwold of Midwolda?
Had ik beter niet kunnen vragen: de Oostwolmers  zeggen:  toch echt 
Oostwold, terwijl de Midwolmer heer zeer beslist zegt dat het Mid-
wolda is.
Beetje pijnlijk. Oude rivaliteit komt bij deze mensen op leeftijd boven 
drijven.
Mij zijn als importinwoner van Oostwold  meerdere verhalen verteld 
over vroeger en hoe beide dorpen hun eigen trots hadden.
Als jongeman kon je beslist geen meisje versieren uit Midwolda en 
andersom kon dit ook niet door de beugel. Er heeft iemand om die 
redenen in vroegere dagen wel eens een pak slaag gehad.

Goed, we laten het maar in het midden, spreekwoordelijk gezegd, 
ook de tuin, op welk grondgebied dit nu precies ligt.
Grenzen vervagen en de schooljeugd gaat nu gezamenlijk naar 
school, aan de andere kant van de Huningaweg, geheten: “De 
Meerkant”.

Klantenkring
De tuin ligt er uitnodigend bij. Voor bij de weg een afgetimmerd 
hok met diverse groenten.
Wie is eigenlijk de ondernemer in kwestie die deze tuin runt? Bij 
navraag is dit Theo en zo heet dus ook zijn groentetuin.
Ik zoek Theo op en tref hem bij de familie Van Rulo, op de boerderij 
aan de Nieuwlandseweg 5 in Midwolda.
De boerderij waar schoolkinderen educatieve les krijgen en daar-
bij het veld ingaan en zelf uiensoep van uien die hier verbouwd 
worden, maken en uiteraard eten.

De grond voor de groentetuin wordt gratis beschikbaar gesteld 
door de familie Van Rulo.
Het is een grote hobby van Theo om lekker buiten bezig te zijn en 
daarbij veel mensen uit onze omgeving en ook daar buiten een 
plezier te doen met verse groenten zo van het veld. Hij heeft in 

korte tijd een vaste klantenkring opgebouwd met zelfs klanten uit de 
stad Groningen en Emmen.
Theo is geen onbekende van de familie Van Rulo, hij komt al zo’n 40 
jaar op de boerderij. Omdat het stuk land aan de Huiningaweg voor 
een akkerbouwbedrijf eigenlijk te klein en bewerkelijk is, was het ini-
tiatief van Theo welkom.

Biologisch!
Ja deze grond is al jaren bemest met stalmest, er komt geen kunst-
mest aan te pas. Ook wordt er hier niet met gif gespoten.
Dat is dan ook weer goed nieuws voor de bijen en andere insecten 
en indirect ook voor de vogels. Aan de randen van deze akker is een 
mengsel van akkerbloemen gezaaid. Dat maakt het niet alleen vrolij-
ker, maar dus ook erg nuttig.
De grond is erg geschikt om groenten te verbouwen, deze grond is 
namelijk geen vette klei zoals in de polder maar een mix van klei en 
zand.
Het groeit er prima, ik denk dan even aan “Heb grote bloemkolen, oh 
wat zijn ze groot”,van André van Duin.
En de prijs voor deze verse groenten zo van het land? Komt u zelf 
maar kijken en verbazen, het is de moeite waard.

Tekst: Frits Alma. Foto: JanSportel.nl

Theo Tiggelaar van Theo’s Groentetuin t.o. de brede school.

De actieve Vrouwen van Nu 
Oostwold gaan zaterdag 26 
september weer door Oostwold 
lopen. Met een signaal oranje 
hes aan, handschoenen en met 
een prikstok. Dan wordt alle 
zwerfvuil weer van de straten 
gehaald. 

Deze actie is hard nodig, 
het is niet te geloven wat er 
allemaal aan zooi langs de berm 
ligt. Van lege blikjes, flesjes, 
shagzakjes, snoeppapiertjes tot 
kledingstukken. Ook liggen er véél 
verpakkingen van snacks. Zelfs 
resten van kant en klaar maaltijden worden 
weggegooid. 

We starten om 09.30 uur bij De Twee 
Oldambten met koffie of thee en gaan dan 
volgens de corona-richtlijnen aan de slag. Bij 
terugkomst zijn er broodjes met drinken.

* Zaterdag 26 september a.s.

Actie “Prik Oostwold schoon” 

Meehelpen?
Wilt u ook helpen om Oostwold van alle zooi 
af te helpen dan bent u van harte welkom. 
Wel even aanmelden bij onze secretaris 
Marian Kanon via vvnoostwold@gmail.com

Bollenmand
Dinsdag 29 september gaan de Vrouwen 

van Nu Oostwold een bollenmand maken 
bij Tuinfleur aan de Nieuweweg. Ook 
hier moet u zich eerst aanmelden via  
vvnoostwold@gmail.com De manden van 
vorig jaar hebben dit voorjaar prachtig 
gebloeid.
Tekst: Geke Grimme 
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* Zaterdag 10 en zondag 11 oktober a.s.

Pompoen plukdagen 
Oostwold en Midwolda
Nog even en dan zijn er de Midwolmer en Oostwolmer Pom-
poen Plukdagen.
Op zaterdag 10 oktober en zondag 11 oktober zijn er de  pom-
poen pluk- en drive in- dagen.
Op Hunningaweg no. 19, tegen over de school “De Meerkant” 
zal er op beide dagen een heus pompoenenfestival plaats vin-
den op de grens van Oostwold en Midwolda.

Op beide dagen gaat de familie Van Rulo, bekend van de educatie-
boerderij aan de Nieuwlandseweg, de pompoenen oogsten en dit 
feestelijk gebeuren willen ze graag delen met de bevolking uit beide 
dorpen. Ook is er al belangstelling van andere omliggende dorpen.
Niet erg, ze verwachten een grote oogst van deze kleurrijke vruchten, 
of moet ik zeggen groenten?

U kunt natuurlijk 
ter plekke pom-
poenen kopen, 
ook andere streek-
producten wor-
den aangeboden, 
maar veel leuker is 
het om zelf, onder 
begeleiding, uw 
eigen pompoen 
uit te zoeken en 
plukken. Als ou-
der leuk om met 
uw kinderen dit te 
gaan doen.

 
Streek-
producten
Wilt u liever niet 
plukken dan kunt 
u ook via de web-

site uw bestelling doorgeven, vooral van belang wanneer u meerdere 
exemplaren wilt. (www.nieuwlandseakker.nl)
Op deze plukdagen is er van alles te doen.
Zo kunt u er koffie/thee gaan drinken met wat lekkers erbij, is er een 
proeverij, worden er verse eieren verkocht, de zelfmakerij aanwezig, 
worden er streekproducten verkocht en komt er een imker om uitleg 
te geven en kunt U wellicht honing kopen. (en er komt ook een foto-
graaf mini fotoshoot maken in een mooie setting - wie wil er er niet 
met een trekker op de foto) 

Bij aankomst krijgt U eerst een kopje warme pompoenensoep gratis 
aangeboden door de familie Van Rulo.
Voor kinderen is er - op eigen risico - een springkussen aanwezig.
Op beide dagen wordt u nadrukkelijk gevraagd de coronamaatrege-
len in acht te nemen, wij doen dit als organisatie ook.
De start is op beide dagen om 10.30 uur en eindigen tegen 16.00 uur.
Mocht het deze herfstdagen erg slecht weer zijn, worden de pom-
poenen geoogst en verkocht op de parkeerplaats van de tegen over 
liggende school De Meerkant.

Oogstfeest
Laat deze mooie gelegenheid niet voorbij gaan om samen met de 

boerenfamilie te 
gaan oogsten. Mo-
gelijk een jaarlijks 
terugkerend oogst-
feest voor onze dor-
pen.
Voor de prijs hoeft 
u het niet te laten, 
pompoenen worden 
deze beide dagen 
aangeboden voor de 
inwoners van Mid-
wolda en Oostwold 
en ook omliggende 
dorpen) voor slechts 
1.00 euro per stuk. 
Groot feest dus voor 
alle liefhebbers van 
pompoenen.

Tekst: Frits Alma. 
Foto: JanSportel.nlLianne van Rulo op het terrein aan de Huningaweg.

Voor het eerst sinds de corona uitbraak 
kwamen de Vrouwen van Nu Oostwold op 
17 september weer bij elkaar in de zaal van 
De Twee Oldambten. Na 6 maanden einde-
lijk weer bijpraten, maar wel op 1,5 meter 
afstand. Er was ook een feestje te vieren. Di-
nie Werkman-Ketelaar werd door voorzitter 

Foto gemaakt door Harma Saathof-Bulder.
Links Geke Grimme-Mulder en rechts Dinie 
Werkman-Ketelaar

Geke Grimme verrast met een mooi gedicht 
over de activiteiten waar Dinie in 55 jaar 
aan heeft mee gedaan. Zoals wagens versie-
ren voor de optochten voor Koninginnedag, 
fietstochten, cursussen bakken en koken, 
busreizen, tuinclubs, je kunt het zo gek niet 
bedenken of Dinie was erbij. En altijd veel 

lachen en genieten van het verenigingsle-
ven. Als dank kreeg ze een prachtige bloe-
mentaart aangeboden namens alle leden, 
gemaakt door onze notulist Tineke Ebbens-
Torringa. 

Feest in Oostwold
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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

Bospad 3
9684 AW Finsterwolde
0597-552084
info@autohillenga.nl
www.autohillenga.nlAPK & ONDERHOUD
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Vandaar dat het monument in de volks-
mond het “Pieter Drenth” monument 
werd genoemd. Een naam die de meeste 
inwoners inmiddels ook niets meer zegt.
Het monument kreeg een begroeiing 
met klimop en daarmee was het al he-
lemaal niet meer te herkennen. Men 
wilde er wel van af, zo hoorde men 
vaak.

In 2018 heeft Dorpsbelangen de bevolking 
geraadpleegd en dit resulteerde om middels 

een presentatie door dhr. Bruno Saathof, 
bestuurder van stichting Historie Oost-

wold, om het kunstwerk toegan-
kelijker te maken.
Het plan nam Dorpsbelangen op 

in de dorpsvisie 2018-2028 
als een van de actiepun-

ten d.m.v. 
verklarende 
v e r h a l e n 
uit het ver-
leden over 
op deze 
m a r k a n t e 
plek aan 
te brengen 
in combi-

natie met historische afbeeldingen van oa. 
De Witte Zwaan, Ol Graitje, Steenfabriek, de 
Haven en werken van de bekende plaatse-
lijke dichter Derk Siebolt Hovinga.

Op zaterdag 19 september jl. is om 14.00 
uur het nieuw vorm gegeven monument, in-
clusief zitbankjes en aangepaste bestrating 
onthuld door wethouder Wünker.
Dit onder genot van de vrolijke klanken van 
een draaiorgel met instrumentale klanken 
van het Oostwolmer volkslied en vertolking 
van gedichten van Derk Siebolt Hovinga 
door Jur Roelofs.
Als eerbetoon aan de Oostwolmer dichter 

D.S.Hovinga is ook zijn treffende dichtkunst 
vereeuwigd op de panelen van het monu-
ment.

Bent U niet bij de onthulling aanwezig ge-
weest? We raden U aan om een keer een 
kijkje te gaan nemen, het is meer dan de 
moeite waard en zeker een mooie aanvulling 
voor ons dorp, waarbij gezegd mag worden 
dat Oostwold een beschermd dorpsgezicht 
heeft en dit monument wat in een nieuwe 
jas is gestoken daar een mooie aanvulling op 
is.

Tekst: Frits Alma. Foto’s: JanSportel.nl

Aan de 
T-splitsing Finster-

wolde en Nieuwolda in 
Oostwold, namelijk waar de 

wegen Goldhoorn, Noorderstraat 
en Hoofdstraat bij elkaar komen is 

een vernieuwd monument “De Witte 
Zwaan” onthuld op zaterdag 

19 september.
Het betreft hier rechtopstaande be-
tonnen platen die lange tijd vrijwel 

onzichtbaar waren.
Wat was hiervan in het verleden 

de bedoeling?  Niet veel 
 inwoners weten dit en 

hadden er ook niets 
mee.

Onthulling monument
“De Witte Zwaan”
Dorpsbelangen Oostwold heeft plannen ge-
maakt om deze locatie meer uitstraling te 
geven.
Op deze locatie heeft namelijk een groot ho-
tel gestaan, tw. De Witte Zwaan.
De Witte Zwaan, waar ik U in de vorige uit-
gave van de Tam Tam over vertelde, was be-
langrijk voor Oostwold en omgeving.
Verenigingen hadden er hun vergaderingen, 
er werd in het weekend gedanst en ook was 
er de stalling voor oa. koetsen en was het de 
plaats voor de dekhengst.
Ook Ol Graitje stopte hier om passagiers te 
laten uitstappen en instappen.
Dit alles is al lang niet meer, het markante 
gebouw is in 1970 afgebroken.

Vandaar dat er destijds werd nagedacht om 
er een monument te plaatsen.
Weinig mensen uit Oostwold konden en 
kunnen veel waardering opbrengen voor 
het monument wat destijds geplaatst 
is door de toenmalige wethouder Pieter 
Drenth.

Foto kolom 1:
Wethouder 
Wünker onthult 
het vernieuwde 
kunstwerk.
Foto kolom 2:
Jur Roelofs kruipt in 
de huid van dichter 
D.S. Hoviga.
Foto kolom 3:
Bruno Saathof bij de 
door hem gemaakte 
gedicht.



Op een dinsdagmiddag had Jan Frank wat 
tijd vrijgemaakt en zaten we op zijn werk-
kamer in het bedrijf, alwaar hij van wal stak. 
Het motorrijden is al vanaf zeer jonge leeftijd 
een passie. Niet gek met zowel een opa en 
een vader als fanatiek motorrijders in de fa-
milie. Als jongetje van een jaar of zes zat hij 
al op de motor, een kindermotor dan wel te 
verstaan. Later kwamen natuurlijk crossmo-
toren en echte motoren en deed hij mee aan 
grasraces en wegraces. Hij wist hiermee een 
aantal mooie prijzen binnen te slepen. En-
thousiast geworden door z’n vaders replica 
van een oude motor, ligt zijn hart inmiddels 
bij de classic motorenraces. 
We kennen allemaal de BSA motoren, al is 
het maar uit het lied “Oerend Hard” van de 
groep Normaal. De BSA motoren werden 
gemaakt in Engeland door The Birmingham 
Small Arms Co. Ltd. Maar het zijn niet deze 
oude motoren waarop Jan Frank rijdt, maar 
nieuwe motoren die er net zo uitzien als hun 
illustere voorgangers. Deze staan nu ook wel 
bekend onder de naam ABSAF, ofwel de Ap-
pingerdammer BSA Fabriek. Ze worden in-
derdaad in ons land gemaakt, tegenwoordig 
in Nieuwolda. Onder het fraaie uiterlijk, dat 
precies lijkt op de historische motoren, be-
vindt zich echter volledig moderne techno-
logie. Deze mag volgens de geldende regels 
niet zichtbaar zijn aan de buitenkant. 

11x Nederlands kampioen
Inmiddels is Jan Frank een bekend en suc-
cesvol racer en heeft al 11 Nederlandse kam-
pioenschappen op zijn naam staan zowel als 
een aantal buitenlandse prijzen. Want ook in 
het buitenland rijdt hij zich zomaar in de top 
3. Hij is actief lid van de Classic Motorcycle 
Racing Club Holland. De Nederlandse kam-
pioenschappen worden in tien weekenden 
gereden, twee races per weekend. Ze mogen 
in ons land enkel in Assen rijden en vanwe-
ge de geluidsdagen van het TT circuit, komt 

dat feitelijk neer op slechts een weekend per 
jaar. De overige weekenden wordt er gere-
den op verschillende circuits binnen Europa. 
Hij heeft inmiddels een motorcamper aan-
geschaft. Samen met zijn vriendin en hun 

dochtertje van vier rijden ze naar de 
betreffende banen, waar ze de andere 

classic motorrijders ontmoeten, 
een niet al te grote, maar hech-
te groep enthousiastelingen uit 
het hele land. Verder neemt de 
club ook regelmatig deel aan 
evenementen in Europa op het 
gebied van motoren.

Tijdens ons gesprek blijf Jan 
Frank erg nuchter onder het 
feit, dat hij veel prijzen heeft 
gewonnen en geldt als zeer 
succesvol racer. Maar toch is 

het wel iets om trots op te zijn. Zijn vrien-
din heeft ook een motor, maar samen erop 
uittrekken met de motor, zit er niet echt in. 
Jan Frank vindt het rijden op de openbare 

weg niet zo veilig. Je bent als motorrijder erg 
kwetsbaar op de weg en er zijn natuurlijk 
alle regels om je aan te houden. Nee, hij 
rijdt het liefst lekker op een circuit. Hun 
dochtertje is ook al een grote fan en rijdt 
zelf graag op haar kindermotor met zij-
wieltjes, terwijl ze nog niet eens kan fiet-

sen.

Glanzend
Na afloop van ons gesprek lopen we naar de 
werkplaats. Deze is afgesloten van het be-
drijf. Daar laat hij me de motoren zien. Stoer 
en glanzend staan ze daar. Het onderhoud 
doet hij zelf en als de bevriende fabrikant 
wat nieuws heeft uitgevonden, dan test Jan 
Frank dat maar al te graag uit. Inderdaad is 
onder de ombouw de moderne techniek te 
zien, veel wordt nu uitgelezen via een com-
puter. Het uiterlijk is duidelijk gelijk geble-
ven, maar inwendig zijn deze motoren met 
alle ontwikkelingen meegegroeid. Naast 
zijn eigen exemplaren staat er één uit De-
nemarken, die hij voor de eigenaar opknapt. 
Maar de eye catcher in de werkplaats is een 
originele BSA, die in 1958 nog races heeft 
gereden. Jan Frank heeft ook deze voor de 
eigenaar een onderhoudsbeurt gegeven. 
Een prachtig exemplaar met een flink stuk 
geschiedenis, die er als nieuw uitziet. Ik 
begrijp helemaal de passie voor deze mooie 
motoren, hoewel ik zelf toch nog steeds lie-
ver vier wielen onder me heb. Laten we ho-
pen dat onze kampioen uit Midwolda nog 
vele mooie overwinningen mag behalen. 

Tekst: Kurt Hartman

Oerend hard,
Jan Frank op zien BSA
Namens de Stichting Wisselwerking waren we bij Bakker Midwol-
da. Ze hadden ons heel vriendelijk een aantal banden geschonken 
om te gebruiken in het belevingsbos op het terrein van de Wissel. 
In gesprek met eigenaar Jan Frank Bakker kwam ik er achter dat hij 
classic motorraces rijdt en zeker niet onverdienstelijk. Daar wilde ik wel meer 
over horen, dus we maakten een afspraak voor een meer uitgebreid gesprek.
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Onbekend maakt onbemind
In Oostwold ligt tussen de Goldhoorn en de Polderweg een bij veel mensen onbekend 
bosje. Je komt er via de Goldhoorn tussen de huisnummers 15 en 17. Daar ligt een 
strook gras pal tegenover de Goldhoornhof. Als je deze grasstrook op loopt heb je aan 

de rechterhand het bedrijf Lumbriculus, 
de boerderij die wormen kweekt. Voor het 
bosje ga je linksaf en loop je tussen de sloot 
en de bosrand door. In het bosje broeden 
veel soorten vogels, ook de buizerd heeft er 
een nest. Daarna volg je de sloot en ga je 
rechtsaf en dan zie je de oude grasdrogerij al 
in de verte. Een enorme mast trekt eerst de 
aandacht. Deze antenne is geplaatst op 22 
oktober 2007 en bedient meerdere providers. 

Wil je daar meer over weten, kijk dan op Antennekaart.nl. 
Dit oude bedrijfsgebouw was tot mei 1975 in bedrijf als drogerij voor o.a. gras en is toen 
verplaatst naar de Langeweg. Het pand bleef nog jaren in gebruik als opslagloods voor 
maximaal 7000 ton bulkproduct. Tussen de oude drogerij en het bedrijf van Hesseling 
mechanisatie loopt de grasstrook door naar de Polderweg. 

Op de Polderweg loop je linksaf langs het vliegbedrijf Tom van der Meulen. Opnieuw 
linksaf via de Noorderstraat kom je terug op de Goldhoorn. Het is geen lange route, 
maar wel onbekend, anders en interessant. 

Tekst en foto’s: Geke Grimme



Hoe is deze naam ontstaan?
Wel, je had vroeger na de grote stormvloe-
den die ons gebied teisterden, het aloude 
Oldambt. Zeg maar het Oldambt waarbij 
vroeger Oostwold, Midwolda, Scheemda en 
Finsterwolde aan zee lagen.
Door steeds een stuk nieuw land aan de Dol-
lard te onttrekken, ontstonden de nieuwe 
polders.
Zodoende had je dus het Oude en een Nieuw 
Oldambt.
In vroeger tijden gingen arbeiders na een 
zware dag even een puut (borrel) drinken in 
het café.

150 jaar
De kroeg op de plaats waar nu de Twee Old-
ambten staat is daar al zeker 150 jaar geves-
tigd, waarbij het vroeger  niet alleen  kroeg 
was, maar tevens hotel en paardenwissel 
plaats.
Of het ook daadwerkelijk een hotel is ge-
weest,  is onduidelijk. Van de witte Zwaan, 
even verder in het dorp, is dat wel zeker. 
Mogelijk had het hotel een andere functie, 
volgens goed ingelichte bronnen gebeurden 
daar ook andere zaken die ik nu niet kan be-
vestigen.
Veel oude inwoners herinneren zich nog 
Pietje Bolhuis. De uitbater voordat Anja en 
Rein de Twee Oldambten overnamen in 
1996. Kort daarvoor was de altijd actieve 

Pietje overleden. Piet Bolhuis was een bij-
zonder mens in Oostwold. Hij zette met zijn 
disco, de eerste in Oost-Groningen, Oost-
wold op de kaart. Bezoekers kwamen van 
heinde en verre. Hij contracteerde bekende 
artiesten, zoals Bonnie St Claire, Barend en 
Van Oekel, radio Noordzee, radio Veronica 
en nog veel meer.

Na werktijd
Anja en Rein gingen op dezelfde voet verder. 
Het horecaleven is in de laatste 25 jaar erg 
veranderd.
Eerder kwamen  de mannen op zaterdag-
middag, wanneer de klok vier uur had ge-
slagen en de deur open ging, naar het cafe, 
om er één te drinken en te  klaverjassen en 
31-en.
Ook op werkdagen was het in de negentiger 
jaren nog gewoon om na werktijd even een 
glaasje bier te gaan drinken.
Tegenwoordig gebeurd dit nauwelijks nog. 
Vandaar dat de bar is verkleind en meer 
ruimte voor de cafetaria. Buiten is er een 
erg gezellig terras, wat bij mooi weer altijd 
vol zit, ook met toevallige toeristen die een 
rondje om het Oldambtmeer fietsen.
De uitbaters hebben nog steeds veel ple-
zier in hun werk, ze doen het graag, maar 
ook hier speelt de leeftijd een rol en daarom 
willen ze helaas gaan stoppen en bieden een 
mooie kans aan jonge ondernemers om hun 
werk voort te zetten. Klandizie genoeg, im-
mers inwoners van zowel Oostwold, als Mid-

wolda, waar geen cafetaria is, komen graag 
naar de Twee Oldambten voor een snack en 
een patatje.
Anja en Rein zullen dan wel de gezelligheid 
missen. Zo wordt er elk jaar nog een tripje 
georganiseerd met zo’n 18 cafe bezoekers. 
Elk jaar naar een Duits eiland. Ze hebben nu 
alle eilanden, waaronder ook Helgoland, al 
een keer gehad.

Anekdote
Nog een leuke anekdote wil ik U niet onthou-
den:
Op Rein zijn verjaardag wat jaartjes geleden, 
werd er flink geborreld. De laatste gasten 
gingen om 5.00 uur ‘s morgens naar huis. 
De volgende dag was gewoon een werkdag, 
maar U begrijpt dat dat voor de meesten niet 
haalbaar was.
Ook was het een keer erg gezellig vanaf 
s’morgens 11.00 uur. Om 14.00 uur waren de 
cafégangers moe en gingen huiswaarts om 
even te gaan slapen. S’avonds laat zochten 
ze de kroeg weer op en vroegen zich af waar-
om het s’morgens om 11.00 uur nog donker 
was. Het was immers de volgende dag, zo 
dachten ze.
Laten we er maar van uit gaan dat er bin-
nenkort een jong stel zich gaat melden bij 
de Twee Oldambten, café en cafetaria, in-
woners van Oostwold en Midwolda kunnen 
niet zonder.

Tekst: Frits Alma. Foto: Jan Sportel.

Oud 
Oldambt en 
Nieuw 
Oldambt!
Je hebt in onze streek het oude Old-
ambt, en het nieuwe Oldambt.
Verwarrend? Niet wanneer je in 
Oostwold, in het centrum het eta-
blissement van Anja en Rein be-
zoekt.
Hun café annex cafetaria met een 
grote zaal voor evenementen en verga-
deringen draagt al meer dan 150 jaar de 
naam van de Twee Oldambten.
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Laten we even teruggaan naar voor de co-
rona crisis. Een kille zondagmiddag ergens 
in februari, door de wolken heen laat een 
schraal zonnetje zich af en toe zien. Na 
een stevige wandeling door het bos komen 
een drietal mensen Het Koetshuis binnen. 
Enigszins verkleumd gaan ze bij de bran-
dende openhaard zitten om zich op te war-
men. Ze bestellen een consumptie bij de 
altijd vriendelijke gastgevers, warme cho-
colade melk met slagroom en een stuk taart 
uit de vitrine. 

Gezellige ambiance
Aan één van de tafels zit een vaste bezoe-
ker op zijn gemak een krantje te lezen, wat 
hij van de leestafel heeft gepakt. Er komen 
nog twee mensen binnen met hun hondje. 
Ook zij zijn vaste klanten en de aanwezige 
gastgevers weten al wat de bestelling zal 
worden. De sfeer is gemoedelijk er wordt 
een praatje gemaakt met de vrijwilligers 
en daarna genieten de klanten van de rust 
en de warme, gezellige ambiance van Het 
Koetshuis, de oude meubels, de donkere bar, 
de balken waarop een oude opgezette haan 
zit, die alles in de gaten lijkt houden. Aan de 
wand hangen nu mooie foto’s van een lokale 
fotograaf, een expositie met sfeervolle af-
beeldingen die perfect passen in het histori-
sche pand. Elke drie maanden is er weer een 
andere expositie van een lokale kunstenaar. 
Deze trekken toch altijd weer nieuw publiek. 
Twee dames komen binnen, ze zijn net in de 

borg naar de galerie van Maya Wildevuur 
geweest en komen nu voor een wijntje naar 
binnen. Het is de eerste keer dat zij hier bin-
nen komen. Verlegen om een praatje vragen 
zij naar de geschiedenis van Het Koetshuis. 
De vrouwen zijn verrukt van wat ze zien en 
beloven zeker nog eens terug te komen, “…
het is zo gezellig hier.” Zowel met deze twee 

dames als met de andere gasten komt het 
gesprek op de op handen zijnde verbou-
wing. Aan de wand bij de verhoging hangen 
afbeeldingen met uitleg over de plannen. 
Nieuwsgierig worden deze bekeken als we 
de verschillende bezoekers er op wijzen. 
De reacties van deze, zowel als van andere 
gasten laat weinig te raden over. Bang dat 
de sfeer en gezelligheid van Het Koetshuis 
verloren gaat, lijkt vrijwel niemand positief 

te reageren. Een monumentaal pand met 
moderne meubels, strakke vitrine kasten, 
een nieuwe bar, weg met al de sfeervolle 
meubels en accessoires… voor de meesten 
is dit als vloeken in de kerk. De belofte, dat 
het haardvuur blijft, maakt wel iets goed, 
maar toch. De één kondigt aan om in het 
vervolg wel ergens anders wat te gaan drin-
ken na een boswandeling. Terwijl de ander 
sceptisch is, maar desondanks voorzichtig 
positief wil blijven en zegt af te wachten. 
Zelf heb ik welgeteld, slechts één iemand 
meegemaakt, die echt enthousiast was na 
het bestuderen van de opgehangen plannen. 

Vrijwilligers
Wat vinden de vrijwilligers, die voor het 
Groninger Landschap als gastgever of gids 
werken in het team Ennemaborg van de ver-
anderingen in Het Koetshuis? Daar proef ik 
een verdeeldheid in meningen. Het meer in-
formatieve karakter na de verbouwing wordt 
door sommigen toegejuicht terwijl anderen 
wat meer afwachten zijn. Dat er wel wat 
moest gebeuren aan het pand, daar is ieder-
een het wel over eens. Onder de gastgevers, 
de mensen die als vrijwilliger werken in de 
bediening, heersen wat twijfels. Bang dat de 
sfeer van het monumentale pand van binnen 
verloren gaat en dat vaste bezoekers weg 
zullen blijven. Het is moeilijk om een goed 
beeld voor ogen te krijgen over hoe Het 
Koetshuis er straks binnen uit gaat zien. 
Zelf deel ik de twijfels en ik vind persoon-
lijk, dat een pand als dit, een monumen-
taal pand een overeenkomstig en passend 
interieur moet hebben. Strak en modern 
behoord in nieuwbouw. Dus ik hoop, dat 
daaraan serieus is gedacht en het nieuwe 
interieur passend blijkt. En dat de mensen 

met plezier in Het Koetshuis blijven komen 
na of voor hun wandeling op het landgoed. 
We moeten het allemaal afwachten en in de 
volgende editie van de Nieuwe Tam Tam, 
hoop ik u te kunnen vertellen, dat alle angst 
en twijfel onterecht was. Hoe dan ook hoop 
ik, dat de verbouwing voorspoedig zal ver-
lopen en Het Koetshuis snel weer open kan 
en ik samen met mijn collega gastgevers u 
weer kan ontvangen voor een kopje koffie of 
een wijntje.

Kurt Hartman

Co
lo

fo
n:

REDACTIE-ADRES:
Hoofdweg 47, 9681 AB Midwolda,  tel. 06-42 425 450

CONTACTPERSONEN zijn:
- Midwolda: Kurt Hartman, tel. 06-42 425 450
- Oostwold: Frits Alma, tel. 06-21 981735

E-MAIL: dorpskrantmidwoldaoostwold@gmail.com

REDACTIE: Jeanet Roozendaal-van Dijk, Jan Sportel, Kurt Hartman, 
Francien Bootsma, Klaas Feringa, Frits Alma, Geke Grimme

 www.facebook.com/DeNieuweTamTam

ADVERTENTIES en TEKST volgende Nieuwe TamTam:
uiterlijk inleveren op 12 DECEMBER 2020 en
verschijnt op 19 DECEMBER 2020.

Kunstenaars en
hobbyfair
Midwolda-Oostwold
In de vorige twee edities van de Nieuwe 
Tam Tam had ik reeds uitgeweid over de 
plannen om voor volgend jaar een kun-
stenaars- en hobby fair te organiseren. 
Op dit moment heb ik nog geen nieuws 
hieromtrent te melden. Een aantal men-
sen, die mee willen doen, hebben zich 
inmiddels gemeld. Meer aanmeldin-
gen zijn nog steeds van harte welkom. 
Of als u nog ideeën of suggesties hebt, 
schroom niet en stuur deze naar het 
email- of het redactie adres van de dorps-
krant. Vandaar uit zal het aan mij worden 
doorgestuurd, zodat ik contact met u op 
kan nemen.

Klaas Feringa

Verbouwing Koetshuis zorgt voor  
scepsis

Velen van u zullen ongetwijfeld in het voorbijgaan bemerkt hebben, dat bij Het 
Koetshuis naast de Ennemaborg werkzaamheden zijn begonnen. Het betreft de ver-
duurzaming en verbouwing van het historische pand. Hierover is al het één en ander 
gepubliceerd, dus zal het voor velen geen nieuws zijn. Over deze verbouwing zelf 
zal ik dan verder niet al te veel uitwijden. In het kort, het monumentale gebouw 
wordt opgeknapt, er komen zonnepanelen en een warmte pomp. Daarnaast zal het 
meubilair vervangen worden en zal het pand worden omgebouwd tot een bezoe-
kers/ informatie centrum. De horeca functie zal deels gehandhaafd blijven. De fraaie 
muurschildering van de Ennemaborg zal verdwijnen, maar de sfeervolle haard zal 
tot veler opluchting blijven. Als één van de vrijwilligers van het Groninger Land-
schap, team Ennemaborg, gaat de verbouwing mij toch wel een beetje aan het hart. 
Daarnaast ben ik ook nieuwsgierig hoe anderen er tegenover staan. 

Deze opvallende muurschildering verdwijnt uit 

Het Koetshuis.
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Kreiters
ronde
d�r

Midwolda

T. Bouman

Vroeger was hier vervolgens een open stuk 
grond tot aan de borg van de vader van Ali-
dus Botjes. Deze stond ter hoogte van de 
Christelijk Gereformeerde Kerk.  
De Groninger zuinigheid was hier merkbaar. 
Als men een pakje wilde versturen, zei men 
tegen bode Knip: Och, ie goan toch noar 
Winschoot. Willen ie t pakje in d’loop even 
mitnemen?
Later zijn hier drie woningwetwoningen ge-
bouwd. In de eerste woonden de gemeente 
architecten Timmer en Hoogendijk en later 
gemeentewerkman en brandweerman Krui-
zinga. In de middelste de weduwe van sla-
ger Kuiper en na de brand van de boerderij 
op de plek van voorheen De Schakel, vond 
de familie Wierenga hier onderdak.
Vervolgens Willem Veld met vrouw en in het 
derde huis politieagent Jongbloed en Koert 
en Fokje Sportel.
Dan komt de pastorie van de Christelijk Ge-
reformeerde Kerk met als bewoners de o.a. 
de predikanten: Westerterp (zijn vrouw was 

onderwijzeres op de Chr. Nat. School van 
Midwolda), Visser, Velema, De Groot en als 
laatste Sijtsma, met daarnaast de kerk.
Voordien kerkte men in het gebouw naast 

fietsenmaker Looijenga, welke nu dient als 
opslagplaats. Aangezien er veel leden van de 
familie Van der Wal waren, heette het in de 
volksmond wel Van-der-Wals-Kerkje.

In het december-nummer het vervolg.

Het schilderen:
Ik ben autodidact. Na een bezoek aan het 
rijksmuseum met mijn zuster was ik hele-
maal weg van de landschapschilderijen. Dat 
wilde ik ook. Ik tekende al wel vanaf vroeger 
of aan maar echt schilderen had ik nog nooit 
gedaan. Ik schilder met olieverf. Als er ie-
mand op een van de gipskamers  komt in het 
Martini ziekenhuis hangen daar van mij drie 
vrolijke kleurige schilderijen die ik heb ge-
maakt met acrylverf. Er is duidelijk verschil 
te zien tussen mijn eerste werken en wat ik 
nu maak. Momenteel ben ik helemaal weg 
van de zee. Maar dan voornamelijk de bran-
ding schilderen. Maar ook maak ik graag 
stillevens. In Midwolda ben ik lid geweest 
van een schilderclub. Het was niet echt les 
krijgen maar als je vragen had konden we el-
kaar heel goed helpen en er was iemand bij 
die de kunstacademie gedaan had dus dat 
kwam goed van pas. 

Ik ben afgekeurd dus heb ik alle tijd voor 
mijn hobby’s helaas staat het schilderen mo-
menteel op een laag pitje i.v.m. problemen 
met mijn ogen. Ik hoop dat het allemaal te 
zijner tijd goed komt zodat ik ook het schil-
deren weer op kan pakken.

Tekst: Jeanet Roozendaal-van Dijk

Wilt u ook vertellen over uw hobby? 
Neem dan contact met mij op:
06 11 880 983. Ik kom dan graag bij 
u langs.

Stel jezelf eens voor:
Ik ben Peter Dijkhuis, 60 
jaar oud en geboren in 
Scheemda. Ik woon samen met 
Ineke Knapper mijn grote jeugdliefde.  Sinds 
1995 wonen we in Midwolda in het huis wat 
voor de oudere inwoners bekend staat als 
het huis van gemeente secretaris  Kampstra. 

Wat voor opleiding heb je gehad en wat 
voor werk heb je gedaan:
Mavo, Havo, praktijkdiploma boekhouden, 
horeca papieren en mijn MBA. Ik heb ver-
schillende banen gehad en een aantal eigen 
bedrijven waaronder discotheek Kontiki in 
Wageningen,  café Dorpszicht in Siddebu-
ren en een sportschool in Veendam. In mijn 
pubertijd is er bij mij suikerziekte geconsta-
teerd wat mij vooral in mijn jeugd behoor-
lijk belemmerd heeft. Wat is het nu een stuk 
beter geregeld. In 2006 heb ik de legionella 
ziekte gehad wat ik ter nauwer nood over-
leed heb. 

Wat zijn je 
hobby’s
Muziek en schil-
deren.
 Muziek al sinds 
mijn 15e jaar. Ik 
woonde destijds 
in Woldendorp 
waar ik ook Ineke 
heb leren kennen 
en ik kreeg muziek 
les in Farmsum. Dus 

op de fiets van Woldendorp naar 
Farmsum voor 20 minuten muziekles. Maar 
daardoor speel ik wel bijna alle snaarinstru-
menten van contrabas tot banjo. Mijn eerste 
band was “The Judges” we hebben 1 optre-
den gegeven en daar waren vijf bezoekers 
nou we hadden het gelijk gehad dus stoppen 
met die band. Daarna kwam de band L&B 
(list en bedrog) deze band heeft 6 jaar be-
staan en we speelden op bruiloften en par-
tijen en natuurlijk op feesten als top 40 band. 
Momenteel zing ik bij “For Fun”een gezellig 
zangclubje waarmee we ook optredens ge-
ven. Ik heb gitaarles gegeven in Oostwold. 
Ook heb ik een nieuwe band waarvoor we 
nog een slaggitarist zoeken. We spelen al-
leen instrumentaal muziek van o.a. The 
Jumping Jewels.

Naar aanleiding van de serie van Kreiter in 
het Zevenblad van 1993, onder de titel van 
Zuudwenden noar Oosterèn, stuurde de 
heer Adam uit Emmen destijds ter aanvul-
ling een beschrijving in van de bewoners 
van de Schortinghuislaan. Omdat het stuk 
mooi past in de serie van T. Bouman over 
het vroegere Midwolda, willen we dat hier 
nu plaatsen.

De Schortinghuislaan werd vroeger door 
ons de Woningbaauwloane genoemd. Ik heb 
mijn jeugd daar doorgebracht en in die tijd 
woonden daar de volgende mensen.
Op de hoek van de Hoofdweg en de Schor-
tinghuislaan was Garage Blaauw (thans 
wooncomplex Blaauwstede) en aan de an-
dere kant woonde aannemer Kuiper. Achter 
garage Blaauw stond een burgerhuisje waar 
Truitje woonde, een wereldvreemde vrouw 
waar wij als kinderen bang voor waren.
Daarna begonnen de woningbouwhuizen 
aan de westzijde. Dat waren dubbele wonin-
gen.
In de eerste woonden Tuzee en Spackman. 
Tuzee was kleermaker en verkocht daar-
naast petroleum. Van hem kan ik me nog 
herinneren dat hij eens een voordracht hield 
in ‘t Gebouw.

De bewoners van de Woningbaauwloane
Hij begon met: “‘t Is witte kool, ‘t is rode 
kool. Ik verzuik joe allemoal stoan te goan...” 
en het publiek ging staan. ‘t Is witte kool, ‘t 
is rode kool, ie maggen allemoal weer zit-
ten goan...” en daarmee was zijn voordracht 
voorbij.

Naast Tuzee woonden Jan Spackman en 
Jantje. Jan werkte bij de klokkengieterij van 
Van Bergen waar nu het installatiebedrijf 
van Edens is gevestigd. Jantje liep vele jaren 
met de Winschoter Courant.
In het tweede huis woonden Groenbroek en 
Hagedoorn. Van Groenbroek herinner ik me 
nog dat hij met de hengst bij de boeren langs 
ging. Ze hadden een zoon en een dochter. 
Over die zoon zal ik later nog wat vertellen.

Hagedoorn had een vishandel en na de oor-
log konden we daar voor het eerst weer zou-
te haring krijgen op de bon. Iedereen ging 
toen met een bord naar Hagedoorn en kreeg 
zo één of twee haringen.
Hagendoorn was een Fries. Hij was tamelijk 
gauw kwaad en kreeg van ons kwajongens 
vaak de eerste sneeuwbal in de schoorsteen 
gegooid.
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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


