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Veranderingen Koetshuis geslaagd
Het is eind november, een zonnige herfstdag, als ik naar Het Koetshuis loop. Ik heb
afgesproken met Petra van der Meer, hoofd communicatie bij het Groninger Landschap. Bij de brug voor de Ennemaborg komen we elkaar tegen en lopen samen op
naar Het Koetshuis. In de vorige editie van de Nieuwe Tam Tam had ik beloofd om
in dit nummer te laten weten over de resultaten van de verbouwing. Op deze dag is
Petra zo vriendelijk om samen met mij te kijken naar de vorderingen en om het één
en ander zo nodig toe te lichten. Inmiddels had ik al begrepen, dat de werkzaamheden op hun eind liepen.
Het is duidelijk dat er
nog druk gewerkt wordt
om de laatste hand te
leggen aan de verbouwing. De nieuwe tafels
zijn afgedekt en de nieuwe stoelen staan gestapeld in een hoek van het
pand.

Bij binnenkomst heb ik al vrijwel gelijk een
gevoel van opluchting. Nog steeds kan ik de
sfeer van het monumentale pand voelen. De
verbouwingen zijn sympathiek gedaan, een
rustige samensmelting van oud en modern.
Binnen is een vriendelijke jongeman bezig
met de elektra, hij zet de luidt galmende radio uit, zodat we rustig rond kunnen kijken.

Het Koetshuis was echt
aan verbouwing en vooral verduurzaming toe.
Zo is nu bijvoorbeeld
het dak geïsoleerd en zijn er voorzetramen
voor de oude vensters gekomen en zijn zonnepanelen geplaatst. Alles is zo gedaan om
het karakter van het gebouw zo min mogelijk aan te tasten. De openhaard is bewaard
gebleven en ook de vloer en de fraaie balken
in de nok zijn nog gewoon gebleven. Wat is
er dan nieuwe? Waar de fraaie muurschilde-

De redactie wenst
iedereen
fijne kerstdagen
en een
voorspoedig nieuwjaar!
ring van de Ennemaborg in vroeger dagen
was te zien, is nu een opgang naar een belevingsruimte voor kinderen. Hier kunnen ze
sporen van nachtdieren volgen en deze zelf
ook ontdekken. De stroom was daar op dat
moment uit, dus met de zaklampen van onze
mobiele telefoons betreden we de ruimte.
Terugdenkend aan mijn eigen kinderjaren,
alweer zo lang geleden, kan ik me goed
voorstellen, dat kinderen deze attractie erg
leuk zullen vinden. Het is ook leerzaam en
wakkert hopelijk een interesse voor de natuur aan. Weer beneden vertelt Petra, dat de
oude muurschildering weliswaar niet meer
zichtbaar is, maar wel bewaard is gebleven
achter de nieuwe wand. Verder is de bar
gemoderniseerd en zo ook het kleine winVervolg op pagina 7

31 december a.s. 30e sterfdag D.S. Hovinga

“Ridder, Boer, Dichter, en Vrijgezel”

Vlak voor de 2e Wereldoorlog ging hij met
zijn neef op de fiets naar Parijs.
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IN DEZE EDITIE
VAN DE NIEUWE
TAM-TAM O.A.:

Ook reisde hij later naar grote steden als
Hamburg, Rome en mondaine badplaatsen

dat maar weinig dichters voor of na hem is
gelukt, hij is tot de essentie van de muziek
doorgedrongen. (informatie uit het boek:
“De waarheid achter de mythe” van H.B.
Reininga.)
Frits Alma.
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Naast boer zijn op zijn geliefde Oldambtster
klei, was hij ook een avonturier.

Meer dan 9 boeken en gedichtenbundels en honderden andere publicaties in
tijdschriften en kranten, daar kreeg deze
Oostwolmer literaire prijzen voor en in
1989 kreeg Derk Sibolt Hovinga een koninklijke onderscheiding in de Orde Van Oranje
Nassau uitgereikt door toenmalig Burgemeester Klaassen van Midwolda. De uitreiking vond plaats in het Koetshuis. Hij werd
een schilder genoemd, niet met verf maar
met taal, Hovinga heeft iets gepresteerd

Foto: JanSportel.nl

Van zijn hand zijn vele gedichten, al begonnen te schrijven toen hij nog op het gymnasium in Winschoten zat.

Hij is vooral bekend geworden door zijn
vele gedichten. Het Midwolmer volkslied
is ook door hem geschreven.
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Een man in hart en nieren Groninger, Oldambtster en Oostwolmer.

Ook deed Derk Sibolt aan wadlopen toen
het nog niet zo populair was, liep o.a. 3
keer naar Rottumeroog en zwierde in de
winters over het ijs.
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Hij werd geboren op de statige Oldambtster
boerderij van zijn ouders in Oostwold en later meeverhuisd naar het fraaie “borgje” aan
de Huningaweg te Oostwold.

Cannes en Nice. Hij verdiepte zich in de
historie van landen en culturen.
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Het is 30 jaar geleden dat onze bijzondere
inwoner van Oostwold is overleden, nl. op 31
december 1990.

Activiteiten Vereniging Dorpsbelangen Midwolda
Nieuws van dorpsbelangen Midwolda
Het werk van een bestuurslid dorpsbelangen is veelzijdig. Naast de contacten met
dorpsbewoners organiseren we activiteiten
en zijn we gesprekspartner van de gemeente
Oldambt. We volgen de ontwikkelingen die
ons allen aan gaan en behartigen zo de belangen van ons dorp.
Onlangs zijn de ingediende projecten voor
Toukomst beoordeeld en helaas is daarbij
ons voorstel om de Oudlandseweg te verbinden met de Gereweg afgevallen. Dit is
jammer, maar we geven niet op. We zoeken
manieren om in contact te blijven met gemeente en de politiek om dit voorstel op de
agenda te krijgen. De veiligheid in het dorp
blijft een speerpunt, evenals het verminderen van de overlast voor de bewoners van
de Kerkelaan. Zoals u waarschijnlijk niet is
ontgaan is de pinautomaat in het dorp verwijderd. We kunnen het probleem wat is
ontstaan waarschijnlijk niet op lossen, maar
willen wel een signaal afgeven naar de bank
en aandacht vragen voor de gevolgen.
Meer dan 50% van de inschrijvingen voor
glasvezel is gehaald! We hebben contact

met Glasdraad en volgen de aanleg van
glasvezel in ons dorp. Volgend jaar gaat de
eerste schop de grond in en kan de aanleg
van een snelle internetverbinding beginnen.
Samen met dorpsbelangen Oostwold zijn we
een project gestart om de faciliteiten op het
strand te verbeteren. We willen graag een
mooi speeltoestel realiseren wat weer een
tijd mee kan. Daarnaast denken we na over
hoe we het strand beter toegankelijk kunnen
maken voor mindervaliden. We gaan offertes
vragen en fondsen werven.
Aan het eind van dit jaar nemen we na ruim
4 jaar afscheid van onze penningmeester.
Marion Olthuis heeft met haar financiële
kennis een belangrijke bijdrage geleverd aan
dorpsbelangen. Bij de jaarlijkse kascontroles
bleken de boeken altijd prima in orde. Marion, dank je wel voor je inzet en veel succes
gewenst bij je andere activiteiten. Wij hebben met Lotte Mensen een nieuwe penningmeester gevonden en na een goede overdracht zijn de financiën van dorpsbelangen
en het Hertenkamp weer in goede handen.
Als er onderwerpen zijn die voor u of voor het
dorp belangrijk zijn en een plek verdienen op
de agenda van dorpsbelangen dan horen we
dit natuurlijk graag van u! Hopelijk kunnen
we elkaar in 2021 weer ontmoeten.

In gesprek met Greet Bos van
Kapsalon Oldambt in Midwolda
Het is wel heel erg handig als je toch
je haar moet laten knippen tegelijkertijd een interview kan houden
met een van onze adverteerders. En dan is het fijn als je een
telefoon hebt met een recorder.
Ik was vroeger geen haar tut meisje vertelt Greet, ik
wilde het onderwijs in. Graag wilde ik kleuterjuf worden. Die keuze heb ik niet kunnen maken er waren destijds geen banen te vinden in het onderwijs. En toen
dacht ik dan ga ik het kappersvak in. Ook dan ben ik
met mensen bezig van allerlei leeftijden en ook jonge
kinderen.
Maar ik heb er nooit spijt van gehad. Ik was
zestien jaar toen ik begon met het kappersvak. Ik zit bijna 41 jaar in het vak en dit kapsalon ben ik in 2006 begonnen. Ik heb er nog
altijd heel veel plezier in. Om ervoor te waken
om niet op de automatische piloot te werken
volg ik regelmatig cursussen. Om nieuwe
ideeën op te doen en ook om plezier te houden in het vak. Ik werk met het merk Keune
en daar volg ik ook veel cursussen maar ook
landelijke cursussen. Tegenwoordig gaat alles online. Maar ik mis wel het contact met
collega’s op de cursussen. Vroeger werkte ik
in Winschoten bij de Duitse kapper en daar
werkte ik met 15 collega’s. Dat zie je tegenwoordig niet meer. Er zijn natuurlijk ook veel
meer kapsalons bijgekomen.
Maar toen de kinderen kwamen ben ik gestopt met fulltime werken en ik heb daar
geen moment spijt van gehad. Hierdoor kon
ik veel meehelpen op school. Ik werkte nog
wel parttime in Termunten wat ook een hele
PAGINA 2

gezellige tijd
was. Maar ik
heb eigenlijk
altijd wel het idee gehad om voor mijzelf te
beginnen en toen de kinderen groot waren
heb ik tegen mijzelf gezegd als je wat wilt
moet je het nu doen. En ik had contact met
Meint (Edens) en die vertelde dat ik ook wel
een stuk van de winkel af mocht timmeren.
Als kapster ben je ook bijna een sociaal werkster maar alles blijft binnen deze vier muren.
Mijn privé en zakelijk houd ik strikt gescheiden. Ik zie het als een soort beroepsgeheim.
Gelukkig gaan er nog heel veel mensen naar
de kapper. Het is ook een uitje. Maar ik kan
ook goed advies geven. Als je gezond bent
ziet je haar er altijd goed uit maar er hoeft
maar weinig te zijn en je haar reageert als
eerste. Ook daar kan ik goed advies over geven. Dus als je haar niet goed zit is niet altijd
de schuld van de kapper. Ik mag ook graag
advies geven over de verzorging producten.

Hertenkamp Midwolda
Het verslag van het hertenkamp zal dit
jaar iets anders zijn dan we gewend zijn.
Geen ledenvergadering van Ver.Dorpsbelangen, geen lang verhaal over het wel
en wee van de vrijwilligers die het terrein
beheren, geen koffie op de donderdagmorgen en praten over van alles en nog
wat…oorzaak: COVID-19.
Gelukkig zijn er ook nog wel leuke dingen te melden: In mei werden er 9 jonge geitjes geboren, ze haalden zelfs het
nieuws bij RTVNoord, die nu allemaal
zijn “uitgevlogen” naar hun nieuwe
adres tot aan België toe. Nieuwe kippen
werden gekocht, parelhoenders werden
aangeschaft en Chinese loopeenden deden hun intrede, evenals een stel nieuwe
ganzen.
Veel werk is er nog te doen, zoals een
nieuwe omheining plaatsen, maar ook
hierbij geldt
- afstand houden - en voorzichtig zijn.
Tot slot willen wij u als donateur van het
hertenkamp bedanken voor uw steun.
Tevens bedanken wij alle bedrijven die
ons voorzien van brood, hooi, bix, stro en
graan.
Wij wensen u allen een gelukkig en
gezond 2021!
Namens de Vrijwilligers van het
Hertenkamp Midwolda, Dick Otter
Dat wat ik verkoop is in aanschaf
duurder maar je doet er ook veel
langer mee. En verschil mag er ook
zijn in kwaliteit.
Vroeger kende men natuurlijk wassen en watergolven en dat doe ik
eigenlijk bijna nooit meer. Kapsels
veranderen heel erg. Ook de technieken zijn veranderd. Mensen
besteden meer aandacht aan hun
haar tegenwoordig. Maar er zijn
nog altijd mensen die iedere week
komen te föhnen. Permanenten
komt er ook steeds meer in. Maar
we noemen het nu anders zoals omvorming of animatic. Het zijn natuurlijk niet
meer die kleine krulletjes van vroeger maar
meer een natuurlijke krul.
Wat ook belangrijk is dat ik alles goed uitleg.
Vooral als mensen met een plaatje komen uit
een tijdschrift. De mogelijkheden zijn daarin
beperkt en dat moet je goed uit kunnen leggen en naar een oplossing zoeken. Ook met
kleuren vind ik het advies heel belangrijk.
Het moet wel bij je gezicht staan.
Tegenwoordig worden de kapsels weer wat
langer ook bij de mannen. We gaan een beetje terug naar de jaren 80. Het wordt weer wat
vrouwelijker. Zo blijft er altijd beweging in
het kappersvak en dat maakt het dat ik mijn
werk met enthousiasme kan blijven doen.
Tekst en foto: Jeanet Roozendaal-van Dijk
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Nieuws van
Vereniging Dorpsbelangen Oostwold
Wisseling van de wacht/nieuwe
voorzitter
Onze voorzitter Luit Engelage is in september geïnstalleerd als raadslid. In overleg met
de burgemeester heeft Luit besloten zijn
voorzitterschap van Dorpsbelangen neer te
leggen. In verband met de schijn van belangenverstrengeling was het beter, om het
voorzitterschap over te dragen aan ons bestuurslid Henriëtte Beukema. U weet wel
zij van onder andere Bed en Breakfast de
Moushouk. Luit blijft wel lid van het bestuur
en blijft zich inzetten voor Oostwold.
Goed nieuws is dat Bruno Saathof bereid is
in het bestuur zitting te nemen. Super Bruno! Bruno verzorgd onder andere de website
van Dorpsbelangen Oostwold.
Projecten:
Natuurlijk was het meest in het oog springend de make over van monument de Witte
Zwaan. Een geweldig geslaagd project waar
we met zijn allen als Oostwolmers trots op
mogen zijn. Menigeen blijft staan en bekijkt
de foto’s en teksten. Nog een, door wethouder Wunker toegezegde, prullenbak erbij en
het is helemaal af.
Landschapspark
Achter het voetbalveld ligt een stukje bos
met een oude rolschaatsbaan en wat wandelpanden. We hebben een plan gemaakt
om dit stukje van Oostwold op te knappen,
paden te verharden en een zogenaamd landschapsbalkon te maken. Deze heuvel komt
aan de oostkant van het perceel en als je op
de heuvel staat kijk je richting Goldhoorn

over de stuwwal. Via informatieborden zal
dan wat meer te lezen zijn over het gebied
en het ontstaan van de stuwwal. Een groot
project waar we via allerlei subsidiekanalen
genoeg geld voor hopen binnen te halen om
het uit te voeren.
De Walvis
Samen met Dorpsbelangen Midwolda willen we het kunstwerk en speeltoestel de
Walvis op het strand weer opknappen. In de
afgelopen jaren zijn er door slijtage allerlei
onderdelen van de Walvis verdwenen. Erg
jammer want het is een uniek object. We zijn
ook hier druk bezig plannen te maken. De
kunstenaar die het speeltoestel/kunstwerk
heeft bedacht, denkt ook mee om de Walvis
nieuwe glorie te geven.

Toegangspoort voormalige oprijlaan
boerderij Van der Meulen
De voormalige oprijlaan van boerderij Van
der Meulen (viskenij) is nu een fietspad.
Vroeger vormde een monumentale poort
(hekwerk) de toegang tot de laan. We willen
de toegangspoort weer in ere herstellen en
herplaatsen. Van der Meulen heeft de oude
delen ter beschikking gesteld. Als het klaar
is past het mooi bij de toegangspoorten van
de pastorie en de begraafplaats. Dan is het
beschermd dorpsgezicht weer een stukje
mooier geworden.

Glasbak
En over een stukje mooier gesproken, zet
geen glas naast de glasbak maar gooi het
erin!
Snel internet
Geweldig dat het met zijn allen is gelukt om
snel internet/glasvezel aangelegd te krijgen.
Verschillende mensen van Dorpsbelangen
hebben zich ervoor ingezet en er aan bijgedragen om het tot een succes te maken. En
natuurlijk dank aan allen die zich hebben
aangemeld. Als in de loop van volgend jaar
de glasvezelkabels de grond in gaan is ook
ons dorp klaar voor de (digitale ) toekomst!
Het afgelopen jaar heeft
Dorpsbelangen subsidie gegeven aan:
Moestuin bij de school, Orgelconcert in de
Hervormde kerk, muziekconcert in de gereformeerde kerk, ondersteunen uitgifte
gedichtenboek, dit blad: TamTam, kranslegging 4 mei, gymvereniging, voorlichtingsavond gebruik defibrillator, herstellen
dorpsklok, voorlichtingsavond over coöperatie zonne-energie, burendag Hoofdstraat,
bijdrage aan bevrijdingstentoonstelling (bij
Tom), Verlichting sinterklaas en kerstverlichting in de straten.
Ook komend jaar is het voor allerlei verenigingen mogelijk subsidie voor activiteiten
aan te vragen. Hoe dat moet, staat op onze
website: www.dorpsbelangen-oostwold.nl
onder het kopje: over VDO, of stuur een mailtje naar info@dorpsbelangen-oostwold.nl

Het bestuur van Dorpsbelangen
Oostwold wenst u goede feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!

Jonker Huninga eigenaar
van het Oldambtmeer?
Het meer is lange tijd in bezit geweest van
de Huninga’s.
Waar nu het Oldambtmeer ligt was daar
vroeger het Huningameer. De naam van dit
meer is te danken aan de toenmalige eigenaar nl. jonker Huninga.
Het geslacht Huninga woonde op een borg
in Meerland.
Meerland behoort tot een van de noordelijkste uitlopers van het Bourtangerveen.
Door de vele overstromingen bij stormvloeden tussen 1488 en 1513 wordt het meeste
veen weggespoeld. Dijken waren er in die
tijd nauwelijks en de Dolle Aard ging bij
stormvloeden ver landinwaarts. De naam
Dollard komt overigens van de uitdrukking
destijds: “Dolle Aard”, dit omdat het bij
storm op zee in dit gebied het nogal flink tekeer kon gaan, zo wil de geschiedschrijving.
In 1848 wordt het Huningameer drooggemalen en komt er vruchtbaar land voor in de
plaats.
DE NIEUWE TAMTAM

In Oostwold komen we de namen van Noorderringdijk en Zuiderringdijk tegen wat ons
herinnerd aan het oorspronkelijk meer.
Het huidige Oldambtmeer is veel groter dan
het oorspronkelijke Huningameer.

In 1828 heeft men eerst primitieve en later
een volwaardige watermolen geplaatst om
het meer droog te leggen. In 1886 wordt er
door het waterschap Huninga-Meerland
begonnen met de bouw van een stoomgemaal welke dan weer wordt vervangen in
1921 door een nieuw stoomgemaal om het
water weg te pompen. Het gebied lag immers lager in een soort van kom, welke gevormd is in de eennalaatste ijstijd,
toen de stuwwallen in Midwolda,
Oostwold, Beerta en Winschoten
zijn gevormd en er tussen dus een
laagte bleef waar later na de laatste
ijstijd veenvorming plaats vond.
Hoe het nu zit met wie de huidige
eigenaar(s) zijn van Oldambtmeer
laat ik even in het midden. Jonker
Huninga zal het weten, maar ja....
Op bijgaande foto ziet U de oorspronkelijk watermolen en het
stoomgemaal.
Frits Alma
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KARINA’S HAIRSTYLING
Hoofdweg 126
9678 PP Westerlee

06 46 23 23 13
kmkdijkema@ziggo.nl

OPENINGSTIJDEN:

Niesoordlaan 40
9681 CX Midwolda

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Gesloten.
09.00 uur tot 13.00 uur
09.00 uur tot 17.00 uur
09.00 uur tot 13.00 uur
09.00 uur tot 18.00 uur

e-mail: ceesbruins@home.nl

tel.: 0597-55 20 94
Het adres voor
tuinaanleg en -onderhoud
Stefan Ahlers
Hoofdweg 6, 9681 AH Midwolda
T: 0597-820218
E: info@ahlersbandenservice.nl

ahlersbandenservice.nl

E-mail: r.j.boven@hetnet.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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KOKEN EN BAKKEN MET KLAAS
Engelse aardbeien trifle

Het is inmiddels alweer bijna kerst. Er moet weer nagedacht worden over het diner. De meesten komen
er wel uit wat betreft het voor- en hoofdgerecht. Het toetje is meestal een beetje het ondergeschoven
kindje. Nou ben ik zelf gek op toetjes en dacht, laat ik voor deze keer toch maar weer eens het recept delen van een heerlijk en makkelijk te maken dessert, de trifle (uitgesproken trai-fl). Er zijn vele variaties
mogelijk, maar ik heb gekozen voor de Engelse aardbeien trifle. Dit recept is voor 4 tot 6 personen. Wat
hebben we nodig?
Voor banketbakkersroom:
750 ml melk
2 vanille stokjes
6 eierdooiers
75 g suiker
3 eetlepels bloem
Verder:
250 ml slagroom
2 zakjes slagroomversteviger
Suiker
1 hotelcake
1 pot goeie aardbeienjam
400 gr aardbeien
200 gr blauwe bessen
50 gr geschaafde amandelen
Sinaasappellikeur (of anders
vers sinaasappelsap)
De trifle komt het mooiste uit, als
je de lagen opbouwt in een hoge
doorzichtige schaal of kom. We
beginnen met het maken van
banketbakkersroom. Breng hiervoor de melk, met daarin de va-

nille uit de stokjes aan de kook.
Roer in een aparte kom de eierdooiers met de suiker los en voeg
de bloem toe. Roer het mengsel
glad. Giet er vervolgens de gekookte melk op, giet het terug in
de pan en kook al roerend gaar.
Laat de banketbakkersroom
goed afkoelen. (tip: giet het over
op een platte schaal, dek deze af
met folie, zo koelt het sneller af.)
Klop vervolgens de slagroom met
de versteviger en suiker naar
smaak stevig. Ik raad aan de

* In gesprek met Alie Blaauw-Geitz

Wie kent haar niet?

In het centrum van Oostwold woont ze al jaren, eerst met
haar man Doeko, nu sinds kort met haar zoon Gerrit. Bijna
iedereen kent haar wel, natuurlijk door vroeger de garage
met de winkel en de benzinepomp en tegenwoordig ook als
de vertelster op scholen van haar verhaal over de 2e wereldoorlog. Net als altijd hartelijk, nodigt ze me uit om binnen
In haar jeugd had ze de droom om arts te
worden, ze kon goed leren en thuis werd ze
gestimuleerd om haar ambities te volgen.
Helaas, in 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen en toen ze verder wilde leren
moest ze naar de Ulo. Na het examen ging
ze verder leren, naar de HBS-B. Ze was goed
in de talen, maar ook in de exacte vakken.
Vlak voor het examen sloeg de twijfel toe,
een ernstige vorm van faalangst en stopte
ze met school. Ze had op de HBS haar man
Doeko al leren kennen. Ook hij had plannen, wilde piloot worden, maar werd helaas
afgekeurd op zijn ogen. Samen gingen ze
verder met garage Blaauw in Oostwold. Ali
deed de winkel waar van alles te koop was
en regelde de benzinepomp. Het was een
druk leven, veel klanten kwamen even binnen voor een kop koffie en een praatje.
Voordat het woord was bedacht was Ali al
geëmancipeerd. Ze kwam op voor zichzelf.
Haar man had geen belang bij vakantie, dus
ging ze alleen met de caravan en de 2 kinDE NIEUWE TAMTAM

slagroom niet al
te zoet te maken.
Snij de aardbeien
in plakjes, hou een
paar hele aardbeien achter. Ook de
cake kan vast in
plakken gesneden
worden. Als de
banketbakkersroom
afgekoeld
is kan het opbouwen van de trifle beginnen. Leg
onderin de kom plakken cake
(1 enkele laag), besprenkel de
cake met sinaasappellikeur. Zelf
gebruik ik graag Grand Marnier, maar een andere likeur is
ook prima en als er liever geen
alcohol wordt gebruikt, neem
dan sinaasappelsap, wel verse!
Leg hierop een laag aardbeienjam, daarop de plakjes aardbei.
Voor het mooie, zet je een aantal rechtop tegen de wand van

de kom of schaal. Hierover gaat
de helft van de banketbakkersroom en strooi hierover een deel
van het amandelschaafsel. Dan
volgt ongeveer twee derde van
de slagroom. Dan weer een laag
cake, besprenkeld met de likeur.
Hierop weer een laag jam, dan
komen de blauwe bessen, hou
ook hiervan een aantal achter.
Hierover gaat de rest van de
banketbakkersroom. Maak van
de overgebleven slagroom een
mooie toef bovenop en decoreer
met de achtergehouden aardbeien en bessen. Strooi hierover
nog amandelschaafsel. Zet het
geheel in de koelkast tot dat het
geserveerd wordt. Een heerlijk
onweerstaanbaar toetje. Schep
diep uit de schaal of neem gezellig elk een lepel en eet gezamenlijk zo uit de kom. Smakelijk!
Klaas Feringa

te komen. En mijn mondkapje
kan in huis wel af zegt ze. Ze
is flauw van de overkill aan
corona informatie. En dat is
precies Ali Blaauw-Geitz, ze
zegt precies zoals ze ergens
over denkt en neemt geen
blad voor de mond. Op haar
89e nog steeds recht door zee,
met het mondje vooraan, maar de hersenen functioneren
nog steeds prima.

deren op stap. Daar moest ze zichzelf redden, want ja, Doeko kon de klanten niet in
de steek laten. Toen er een keer `s nachts
onraad op de camping was zei haar man:
“pak maar een Bahco en leg die maar onder
het bed”. De vrijheid die ze van haar man
kreeg om haar eigen gang te gaan was haar
veel waard. Zo was ze ook opgevoed, in
haar jeugd kreeg ze veel vrijheid. Ze heeft
veel geschaatst, gezwommen, gefietst en
nog steeds is ze druk. Ze is al heel lang lid
van een leesclub, ze werd ooit gevraagd om
erbij te komen omdat ze een oudere erbij
wilden hebben. Ze was toen 70 jaar. Ze is
ook lid van o.a. Toal en Taiken, Het Groninger Landschap, Oud Winschoten, Historie
van Scheemda, Vrouwen van Nu enz. Ali
heeft grote interesse voor geschiedenis. Ze
vindt het belangrijk om te weten waar je
vandaan komt. En nog belangrijker, wat ga
jij er mee doen. Ze vindt dat tegenwoordig
mensen zo gemakkelijk zijn, zich alles maar
laten aanleunen en niet meer zelf denken.

Alle aandacht voor haar vindt ze zelf een
beetje onzin, maar het komt gewoon op
haar pad. Zoals dit interview, overmorgen
komt een leerling uit Winschoten van 9 jaar
bij haar om vragen te stellen over haar oorlogsjeugd. Ze heeft op scholen gepraat en
in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Ook heeft haar bevrijdingsrok in het
Groninger museum gehangen, artikelen
hebben in de krant gestaan enz. Voormalig
stadsdichter van Groningen, Lilian Zielstra,
heeft speciaal voor haar een paar gedichten
gemaakt.
Ze werd al vroeg weduwe, maar ze heeft
het leven weer opgepakt. Ze houdt van boeken lezen, heel veel lezen. En vaak steekt
ze thuis een kaarsje aan voor alle mensen
die het moeilijk hebben. Wat een geweldig
mens, 89 jaar jong en nog helemaal van
deze tijd. Dank je wel Ali voor dit boeiend
gesprek.
Tekst en foto: Geke Grimme
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Gereedschap
Werkkleding en schoeisel
Erf- en stalbenodigdheden
Olie en vetten
Speelgoed
Verf en benodigdheden
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www.hesselingmechanisatie.nl
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F. HESSELING
W OLD

Polderweg 26, 9682 XS Oostwold
Telefoon 0597-551187

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.

Feesten & partijen
Huningaweg 2 | 9682 PB Oostwold
Tel 0597 - 674159 | brasserieoldschool@gmail.com
www.brasserieoldschool.nl

E: info@bouwbedrijfjansen.com • T: 0597 - 55 29 43

PIMMELAAR
HOVENIERS

ONTWERP - AANLEG - ONDERHOUD - BOOMVERZORGING

06-40997013 - www.pimmelaarhoveniers.nl - Midwolda
PAGINA 6

DE NIEUWE TAMTAM

In gesprek met:

Johannes Peetsma komt uit Midwolda, maar
staat tegenwoordig beter
bekend als TikTok Tammo. We
spraken Johannes en hij wilde wel
wat vragen voor ons beantwoorden.

TikTok Tammo
Wie is Tik Tok Tammo?

TikTok Tammo is een typische Groninger die
geen blad voor de mond neemt. Hij vertelt
zijn mening over het nieuws en laat situaties
uit zijn dagelijks leven zien (met o.a. Anita,
Patrick en Kevin).
Hoe ben je op dit idee gekomen?
Ik ben muzikant en verdien(de) zo mijn
brood. Door de crisis kwam alles stil te liggen. Ik had met mijn compagnon en nog
twee vrienden al wel eens gedacht om een
social media bedrijf te starten. Nu we toch
niets konden doen zijn we dit snel gestart.
TikTok kende ik nog niet, daarom
moest daar onderzoek naar
worden gedaan. Zodoende
heb ik bedacht om een typetje te beginnen. Maar dit was
voornamelijk om te onderzoeken hoe het werkte, ik had niet
verwacht dat het zo’n succes
zou worden.
Wat is voor jou de
grootste uitdaging?
Op dit moment is het
een grote uitdaging om
leuke, grappige en relevante content te maken met TikTok Tammo.
Hoe zorg ik ervoor dat ik mensen hun aandacht kan blijven houden? Dat is moeilijk,
maar ik heb nog veel ideeen!

ziek maken. Dit gaat het meest natuurlijk en
het had niet het doel om succesvol te zijn.
Dan gaat het allemaal vanzelf.
Hoe ben jij het afgelopen jaar doorgekomen?
Eerst met ondersteuning van de overheid,
daar hadden we recht op als muzikant. Maar
ik kan niet stil blijven zitten en we hebben
ook veel livestreams gedaan en video’s gemaakt. Maar dat hield een keer op. Toen ben
ik gaan schakelen. Hoe vervelend dit jaar
ook voor veel mensen is geweest, ik vind het
ergens wel bevrijdend. Na 8 jaar elk weekend te hebben gespeeld was het wel lekker
om ‘s weekends lekker vrij te hebben. En de
verandering naar het nieuwe bedrijf +
TikTok Tammo voelt ook goed, dat was
zonder de crisis nooit ontstaan.
Welke belangrijke keuze heb je recent gemaakt?
Een belangrijke keuze is het opzetten van
het bedrijf geweest en daarmee ook de
binding met mijn compagnons. Het betekent ook dat het leven als muzikant
er niet meer zo uit zal zien als voorheen.
Waar ben jij het meeste trots
op?
Op dit moment en dit jaar ben ik toch wel
trots op hoe wij zijn omgegaan met de crisis.
We hebben snel geschakeld en iets tofs van
een slechte situatie gemaakt.

Wat is het beste advies wat je ooit hebt
gekregen?

Wat is je slechtste gewoonte?

Blijf dicht bij jezelf. Dat is wat ik met TikTok Tammo wel aardig doe. Met veel humor
mensen vermaken en daarbij ook nog mu-

Hoe ga je om met teleurstellingen?

Haha tsja, bier?
Ik denk dat dat per teleurstelling verschilt.

Je weet nooit hoe je reageert. Maar ik heb
altijd in mijn achterhoofd dat een gevoel tijdelijk is.
Waarom zouden mensen je filmpjes moeten bekijken?
Mijn doel is dat de kijker op z’n minst een
glimlacht. Wie wil dat nou niet?
Jeanet Roozendaal-van Dijk
Vervolg van voorpagina Koetshuis.
kel gedeelte. Langs de muren prijken fraaie
foto’s van onder andere de konikpaarden. De
nieuwe tafels zijn weliswaar modern, maar
zeer passend in de ruimte. Ook de nieuwe
stoelen zijn mooi en zien er comfortabel uit.
De oude vergaderruimte is omgebouwd tot
een educatie ruimte voor kinderen met aan
de wand een kleurrijke uitvergroting van
een oude schoolplaat. Nog een aantal voorzieningen zijn aangelegd, die bij een bezoekerscentrum horen, zoals bijvoorbeeld een
beamer. Deze zijn onopvallend weggewerkt.
Verandering is niet altijd makkelijk en soms
moeilijk te aanvaarden, maar in dit geval
vind ik de verbouwing geslaagd. Als u dit
leest is de oplevering al geweest, die staat
namelijk gepland op 2 december. De foto’s
die ik heb gemaakt, zijn dus nog van voor
de oplevering. Zo blijft voor u nog wat te raden over. Door de huidige coronaregels, zal
het nog wel even duren voordat Het Koetshuis weer open gaat. Samen met de andere
gastgevers hoop ik u ergens begin 2021 te
kunnen verwelkomen. U kunt dan alles met
eigen ogen aanschouwen en zoals altijd genieten van een kopje koffie of een drankje.
Straks is er ook meer informatie te vinden
over het gebied. Natuurlijk zullen er ook
weer exposities komen. Ik bedank Petra voor
haar tijd en toelichting. Bij het naar buiten
lopen kijk ik nog even achterom en zie op de
balken nog steeds die oude opgezette haan
zitten. Hij lijkt vastberaden om net als voorheen alles goed in de gaten te houden.

C o l of o n :

Tekst en foto: Kurt Hartman
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 15 MAART 2021 en verschijnt op 25 MAART 2021.

Schilders- en klussenbedrijf Mulder
Midwolda
Tel.: 0597 55 28 32
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De legende
van het
roodborstje

Met de Kerstdagen hebben we het huis altijd gezellig versierd. Een boom vol lichtjes
en gouden ballen, de schouw rond de houtkachel wordt getooid met een guirlande
en overal staat wel kaarsen, kerstmannen en natuurlijk een kerststal. Een mooie
traditie vinden wij ook om kerstkaarten te versturen, lekker ouderwets met de post
en niet via de social media. De ontvangen kaarten worden in de kamer opgehangen
aan een mooi rood lint. Op een dag vlak voor de Kerst was mijn nichtje op bezoek
met haar zoontjes. De versiering werd geïnspecteerd en toen de jongste uitgebreid
de kleurige kerstkaarten stond te bekijken vroeg hij: “Waarom staan er op zo vaak
roodborstjes op en kerstkaart?” Ik antwoorde: “Dat komt volgens mij door een oude
legende, niet echt een kerstverhaal, maar misschien ook wel…” Het jochie keek me
belangstellend aan. “Kom hier bij de boom zitten, dan zal ik je de legende vertellen.”
Samen met zijn broertje, beiden met een beker warme chocolade, kwamen ze zitten.
Ik stak van wal.

“Deze oude legende is mij ooit eens verteld door een oude Engelse
mijnheer, die vaak bij mijn ouders, jullie overgrootouders, op bezoek kwam. Het kerstverhaal over de stal en het kindeke Jezus in
de kribbe kennen jullie natuurlijk al lang. In de stal was een os en
ezel, maar er waren natuurlijk meer dieren, die niet zo opvielen,
zoals in elke stal. Zo woonde boven in de stal een familie kleine
bruine vogeltjes. Toen Jezus geboren was voelden ze gelijk aan, dat
hij bijzonder was. Ze besloten voortaan altijd bij hem in de buurt
te blijven. Onopvallend volgenden ze Jezus overal waar hij heen
ging. Niemand viel de kleine vogeltjes op, behalve als ze in het
ochtendgloren hun liedje zongen. Op een dag waren de vogeltjes
verder weg gevlogen om eten te zoeken. Na een paar dagen, op een
vrijdag, kwam één van de vogeltjes weer terug, hij vond wat lekkere kruimeltjes net buiten de poort van Jerusalem. Hij werd opgeschikt door een hoop lawaai. Hij zag een menigte mensen naar
buiten komen, waaronder een groep soldaten. In hun midden liep
Jezus en nog twee andere mannen, grote houten kruizen meeslepend. Het vogeltje kon natuurlijk niet weten wat het precies betekende, maar hij hoorden de mensen schreeuwen en zag ze dingen
naar Jezus gooien. Hij raakte van streek en voelde medelijden met
Jezus. Hij kon niet begrijpen dat de mensen zo tegen hem deden.
Het vogeltje volgde onopvallend de menigte om erachter te komen
wat er zou gebeuren. Toen zij bij de Kruisberg waren, kon hij niet
verdragen wat hij zag. Wat kon zo’n klein vogeltje nu doen om te
helpen? Hij vloog naar het kruis en probeerde een spijker eruit te
trekken, maar dat lukte niet. Het deed alleen veel pijn aan zijn snaveltje. Vervolgens vloog hij naar Jezus’ hoofd en begon de doornen
van de doornenkrans uit zijn hoofd te trekken.
Eén van de soldaten raapte een steen op en wilde die naar het vogeltje werpen, maar hij werd tegen gehouden door de centurion.
In legenden en verhalen wordt deze centurion Longinus genoemd.
We weten door die verhalen ook, dat Longinus op die dag overtuigd geraakt was, dat Jezus de zoon van God was. Met een brok
in zijn keel had hij naar het vogeltje gekeken en besloten, dat niemand hem kwaad mocht doen. Voordat Jezus stierf, zegende hij
het vogeltje. De borst van het vogeltje was bedekt met het opgedroogde bloed van Jezus en tot op de dag van vandaag dragen al
de nazaten van dit vogeltje deze rode kleur op hun borst, zodat

iedereen zich kan herinneren, wat dat ene vogeltje had gedaan, het
roodborstje. Toen het lichaam van Jezus door Longinus en de soldaten van het kruis werd gehaald om het naar diens graf te brengen, was het vogeltje er nog steeds. Longinus gaf hem wat kruimeltjes om te eten. Het vogeltje besloot hem te volgen en ging in zijn
tuin wonen, waar hij snel tam werd en vaak binnen kwam voor
wat lekkers te eten, dat altijd voor hem werd klaar lag. Volgens
de legenden raakte Longinus goed bevriend met Josef van Arimathea. Zij behoorden tot de eerste christenen. Na enige tijd werd
het voor hen te gevaarlijk om te blijven en vertrokken de beide
mannen richting Europa, uiteindelijk wordt gezegd kwamen ze
in Engeland aan. Daar zou Longinus een deel van het kruis in de
grond hebben geplant, waaruit een struik groeide, die naar men
zegt midden in de nacht op kerstavond bloeit. Het roodborstje had
de mannen gevolgd naar Engeland en zo is het ook dat door heel
Europa roodborstjes leven. Roodborstjes zijn nu graag in de buurt
van mensen en brengen geluk als je ze in de tuin hebt. Het ergste
wat je kunt doen is om een roodborstje kwaad te doen of je kat er
één laten vangen, dat brengt ongeluk. Deze legende is natuurlijk
niet zo belangrijk of te verwarren met de werkelijke verhalen over
Jezus en zijn discipelen, maar wel een mooi verhaal, dat de moeite
waard is om te onthouden. En zo verdiende dit kleine roodborstje
zijn plekje in ons hart en op onze kerstkaarten.“
Ademloos hadden de jongetjes het verhaal aangehoord. De jongste sprong op en liep naar zijn moeder. “Als we thuis zijn, moeten
we gelijk wat voer voor het roodborstje buiten leggen hoor!” Zijn
moeder lachte en knikte instemmend. De oudste knul wees naar
een andere kaart en keek mij schuin aan. Hij vroeg: “Een hoe zit
het dan met het pimpelmeesje op die kerstkaart?” Ik lachte en zei:
“Ook deze kleine gevederde vriend heeft zijn plekje op een kerstkaart verdiend, maar om een hele ander reden. Pimpelmees, zijn
naam zegt het al, hij verwijst naar iets wat mensen vaak en graag
doen met kerst en dat is pimpelen, ofwel lekker een extra borreltje
drinken.” De jongste keek met grote ogen naar zijn moeder, die
snel zei: “Nee, we gaan geen jenever buiten zetten voor de pimpelmeesjes.”
Kurt Hartman

Grotelant 21 | Scheemda
Tel. 0597 59 42 62 | Mob. 06 250 20 410
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75 jaar voetbal in Oostwold
Bij 75 jaar hoort een feest en
dat wordt natuurlijk nog gevierd, dit jaar kon het niet.
Maar we gaan ervan uit dat
we het in 2021 alsnog kunnen vieren.
Daarom is iedereen ook van
harte uitgenodigd die VVS een warm hart
toedraagt. Datums en tijden enz komen nog
op de site van VVS: vvsoostwold.nl en op
sociaal media: facebook.com/vvsoostwold.
Daar staat natuurlijk ook het actuele nieuws
op en wat er allemaal speelt bij VVS.
Er zijn dit jaar wel verschillende acties doorgegaan zoals een ballenactie, metworstenactie, Raboclubk-actie, Grote Clubactie, De
Club van 25 en hebben het zeer goed gedaan
voor VVS.
De Nieuwe TamTam zal in de maart-uitgave
hierop terugkomen.
Tot slot: de belangrijkste actie komt nog: de
oliebollenactie van VVS Oostwold.

Jubileumfeest bij de
Kikkerpoel
In augustus 2007 begon Wietske Hummel
uit Oostwold als vrijwilligster bij peuterspeelzaal de Schakelrakkers in Midwolda.
Een behulpzame en trouwe kracht voor de
leidsters en de peuters!
In 2020, inmiddels verhuisd naar de brede school in Oostwold, kunnen we nog
steeds op haar assistentie rekenen. Haar
12,5 jarig jubileum werd door de corona
omstandigheden uitgesteld maar beslist
niet vergeten.
Tijdens een gezellige ochtend met de
peuters en de juffen bij peuteropvang de
Kikkerpoel was er wat lekkers en werd
Wietske verwend met leuke en zelfgemaakte cadeautjes. Ze kreeg o.a. een tas,
een kikkerspiegel en een boekje met knutselwerkjes van de kinderen.
Bedankt Wietske, hopelijk ga je nog een
poosje door als vrijwilligster!!!

Sint Maarten bij “de Woldstede” in Midwolda
De bewoners van het appartementen complex De Woldstede in Midwolda hadden voor dit
jaar in verband met Corona een aangepaste vorm voor het overhandigen van de versnaperingen aan de kinderen bedacht. Alle bewoners hadden 100 stuks versnaperingen ingeleverd welke door 4 bewoonsters in plastic zakjes werden verpakt. Buiten stond een tafel
opgesteld, voor deze tafel zongen de kinderen hun lied en de zak
met lekkernijen werd hun over de tafel toegeschoven, geheel corona veilig. De kinderen kregen zodoende voor
één liedje zingen zomaar 19 versnaperingen
toegeschoven. De 100 zakjes gingen in vrij
korte tijd over in de tassen van de kinderen.
Dit jaar in deze bijzondere vorm, volgend jaar
gewoon weer aan de deur!
Namens alle bewoners van De Woldstede,
Henk Kalk

Dollard Keeze

Melkveebedrijf Van der Meijden is in 2019 gestart met
het maken van kaas. Boer Maarten zocht een nieuwe
uitdaging en besloot om kaas te maken van de melk van
zijn eigen koeien. In de maart-editie besteden we hieraan ruimschoots aandacht. Zijn volgend project wordt
een mobiele kaasautomaat. De bus met automaat staat
bij tulpenboer Otto Knottnerus. Via www.Dollardkeeze.
nl kan kaas worden besteld. De bestelling ophalen kan
altijd op de Polderdwarsweg 9, Nieuwolda.

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

Voor BROOD
en BANKET

BROODBOETIEK MIDWOLDA
Hoofdweg 172
9681 AL Midwolda
(0597) 551675

Hoofdweg 115 - 9681 AC Midwolda - 0597-551546
Pannenkoeken, poffertjes en schotels.
Ook voor afhalen.
www.pannenkoekenhuis-groningen.nl

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

APK & ONDERHOUD
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Bospad 3
9684 AW Finsterwolde
0597-552084
info@autohillenga.nl
www.autohillenga.nl
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Kreiters ronde door Midwolda

I.v.m. de grote hoeveelheid copy is het helaas niet mogelijk in deze uitgave een aflevering van Kreiter te plaatsen. Onze excuses daarvoor.

Geluidoverlast in bos Midwolda?
Kom je in de winter in het natuurbos van Midwolda, is het
een geraffel van heb ik jou daar.
Wat staat hier te gebeuren? Het
is, wanneer je je oren te luister
legt, een oorverdovend gehamer op dode takken.
De “boosdoeners”? Het zijn die
prachtige Grote Bonte Spechten, die al roffelend proberen
om indruk te maken op elkaar
en op ons wandelaars dus.
Dit roffelen doen ze speciaal
op dood hout zodat het geluid
wordt versterkt. Wanneer ze beginnen te broeden, is het grotendeels afgelopen met lawaai
maken.
Spechten maken ook flinke gaten in boomstammen, niet allen
maar in dood hout.
Door een hard bot in hun voorhoofd hebben de hersenen van
de specht niet onder het gehamer te lijden.
Naast de Grote Bonte Specht
komt ook de Kleine Bonte
Specht voor in ons bos, maar
die zal je zelden horen of zien.
Toch zijn van deze Kleine Bonte Specht, die niet veel groter
is dan een Huismus, een paar
broedgevallen bekend tijdens
vogelinventarisaties in 2017,
uitgevoerd in opdracht van Het
Groninger Landschap.
Verder komt ook de Groene
Specht voor in het bos en die
herken je gemakkelijk aan zijn
lacherig geluid, een soort van
“hinnikend paard” geluid, vertel
ik vaak aan deelnemers van ex-

cursies, die ik als gids begeleid.
Wat maakt ons bos nog verder
spannend wat vogels betreft?
Laat ik beginnen met de Boomlever. Een bont gekleurde vogel die kenmerkende geluiden
maakt. Wanneer je eenmaal op
deze geluiden bent gewezen,
herken je ze een volgende keer
gemakkelijk. De Boomklever, de
naam zegt het al, lijkt wel aan
de stam van een boom vast te
kleven. Gemakkelijk van onder
naar boven, maar net zo gemakkelijk ook van boven naar onder.
Wanneer je bij de brug van de
ingang van de Ennemaborg bij
de grote Plantaan stil staat, zie
je een nestholte. Dit voormalige
nestholte van een Grote Bonte
Specht is gekraakt door een
echtpaar Boomklever, die handig de te grote nestingang kleiner hebben gemetseld met klei
en speeksel zodat hij niet meer
geclaimd kan worden door de
oorspronkelijke bewoners.
Naast de Boomklever hebben
we ook de minder opvallende
Boomkruipers. Deze kleine
vogels lopen wel naar boven,
maar vliegen dan naar een andere boom om weer onderaan
te beginnen. Al kruipend zoeken ze naar voedsel op en in de
schors van de bomen, vandaar
hun naam.
Vooral in het vroege voorjaar,
wanneer de trekvogels weer terug zijn van zuidelijke streken,
zijn er vele vogelgeluiden te

horen.
Altijd spannend wanner je
de eerste Tjiftjaf of bijvoorbeeld Zwartkop te horen
krijgt.
Ook leuk om de vogels te
horen die in bomen of daarboven zich bevinden, zoals de
Boompieper die je ziet in hoge
bomen langs de Turflaan. Ze
vliegen flink omhoog, net als de
Grauwe Vliegenvanger, vanuit
de top van een boom om een
vlieg te vangen en keren dan
terug in de top van de boom.
De Boompieper doet dit dan,
net als bijvoorbeeld de Leeuwerik, als een parachutespringer,
al cirkelend en zingend naar
beneden komend terug in de
top van een boom. De Leeuwerik landt uiteraard in het veld.
Leeuweriken komen ook voor
op het landgoed, maar dan op
de Midwolmer Bouten, Oostelijk van het bos.
Uilen kun je ook zien, maar
vooral horen op het landgoed.
Al jaren broeden Kerkuilen in
de werkschuur. Bosuilen broeden in oude bomen aan de
westkant van de borg. Wanneer
je s’avonds stil bent en je hebt
een portie geduld, komen ze te
voorschijn en zal je het geheimzinnige geluid onmiskenbaar
horen.
Ook de Ransuil zit in ons bos.
Voorheen zaten ze als groep,
roestplaats geheten, in de hoge
hulstboom vlak bij de borg. Na

Voortgang fase 2 Stichting
Wisselwerking Midwolda
Misschien heeft u ons gemist in de vorige Tam Tam maar dat betekent niet
dat we als vrijwilligers van de stichting
hebben stil gezeten….!
Om even uw geheugen op te frissen: op 19
juni was de opening van fase 1 met o.a. het
landschapsbalkon dat uitkijkt richting de kolken compleet met bankjes en informatieborden. Er zijn paden aangelegd in het bosje en
een deel van de pluktuin aangeplant. Over de
poel is een mooie brug gemaakt en aan de andere kant liggen er “stapstenen” in het water.
Meerdere dorpsbewoners zijn al op verkenning geweest in het bosje en hebben het balkon beklommen en van het weidse uitzicht
genoten!
Inmiddels zijn we gestart met de 2de fase. Na
het aftreden van 3 leden hebben zich gelukDE NIEUWE TAMTAM

kig nieuwe leden gemeld waaronder een
penningmeester, hier zijn we erg blij mee!!
Er is ook al een paar keer coronaproof vergaderd over de aankleding van de voorkant
van het terrein.
Op zaterdag 31 oktober kwamen we
aan de Wissel bij elkaar voor een bui-

de Sint
Nicolaasstorm
van 2016 zijn ze verhuist ver
achter op het landgoed.
Op de Midwolmer Bouten kun
je, wanneer je geluk hebt ook
nog de Velduil zien. De Midwolmer Bouten worden zo ingericht dat er broedgelegenheid
komt voor vogels die houden
van open terreinen met hier
een daar bosjes om te broeden.
Bij de plassen van het landgoed
tref je diverse soorten eenden
aan, oa. de Wilde Eend, Kuifeend, maar ook de Wintertaling.
Uiteraard ontbreken Waterhoen
en de Meerkoet niet evenals
ganzen, zoals de Grauwe Gans,
Canadese Gans en de inmiddels ingeburgerde Nijlgans.
Als vogelaar zie en hoor je vooral, veel meer soorten vogels,
teveel om ze nu allemaal te benoemen.
Het Groninger Landschap organiseert regelmatig excursies
op het landgoed en U bent dan
van harte welkom om eens een
keer mee te wandelen.
Tijdens de coronatijd staan de
excursies even stil, we hopen
dat we binnenkort weer kunnen starten.
Geschreven door Frits Alma
Foto: Kurt Hartman.

ten klusochtend. We troffen het, want
het was mooi en droog weer en vele
handen maken immers licht werk!
Er zijn nog enkele fruitbomen geplant en
rondom de bomen en struiken moest er dringend geschoffeld worden. Ook zijn er palen
met daartussen betonnetten geplaatst waar
druiven en fruitbomen langs geleid kunnen
worden. We moeten nog wel wat geduld
hebben tot ze gaan groeien maar het aanzicht is mooi geworden zoals u op de fotokunt zien! Of ga gewoon eens kijken, op
ontdekking in uw
eigen dorp….. en
bent u nieuwsgierig geworden en
wilt u/jij ook meedenken over de
wisselwerking of
wilt u wat weten?
Mail dan gerust
naar stwisselwerking@gmail.com.
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Verrassend! Nieuw: High Patat
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.

De Twee Oldambten
Klinkerstraat 1 - 9682 RB Oostwold - tel. 0597-551292
e-mail: info@detweeoldambten.com
website: detweeoldambten.nl

En, niet te vergeten, onze zelfgemaakte Snert, Bonensoep en
Stoofvlees.
Ook bereiden wij in onze keuken Varkenssaté, Kipsaté en Hete Kip.

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

kapsalon harma

OOSTWOLD
Huningaweg 33
T. 0597 - 551936

FINSTERWOLDE
Hoofdweg 136
T. 0597 - 331501

Bedrijfsadviezen en administratie
Bewindvoering
OPENINGSTIJDEN:

Luit Engelage
Groeveweg 17
9682 RP Oostwold
tel: 0597 - 43 20 62
mob: 06 21 52 40 96
info@engelage-advies.nl
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