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* Maya Wildevuur museum in Ennemaborgh?

Op bezoek bij Maya Wildevuur
Op een, voor 2021 typische zomerdag met veel wolken en weinig zon, liep ik met 
Jan Sportel naar een plek in Midwolda, waarvan ik zeker weet, dat ik me er beter ga 
voelen, namelijk de Ennemaborgh. We gaan op bezoek bij Maya Wildevuur. Bij bin-

nenkomst in de borg en tevens galerie van Maya is al gelijk zoveel 
kleur en vrolijkheid, die op je afkomt. De mooie schilderijen, 

de fraaie kunstvoorwerpen, bijzondere meubels en boeket-
ten van kunstbloemen maken mij altijd blij. Zelfs op een 
sombere dag lijkt hier de zon gewoon te schijnen. Maya 
neemt ons mee naar haar atelier, waar we genieten van 

een lekker vers kopje thee en Jan een aantal mooie foto’s 
van Maya maakt.

Gastvrij en belang-
stellend als 

Maya altijd 
is, praat 
ze vrijuit. 
Verschi l -
lende on-

derwerpen passeren de revue. Ze verteld 
onder andere, over de Deense schilder Emil 
Nolde, die voor haar een groot voorbeeld 
was. Als ik hem later thuis opzoek op inter-
net en zijn werken bewonder, is de invloed 
van deze schilder op Maya in haar werk zeker 
terug te zien. Ze vertelt ook over het mooie 
Emil Nolde museum in Seebüll, waar na zijn 
overlijden zijn atelierhuis een museum werd, 
omringt door een prachtige tuin. Dit brengt 
ons op een speciaal onderwerp, wat Maya 
erg aan het hart ligt. Zij zou graag zien, dat 
de Ennemaborgh, als zij er niet meer woont 
een museum wordt voor haar werk en haar 
verzameling bijzondere kunst en meubels. In 
het buitenland komt het veel meer voor, dat 
er kleine musea worden gevestigd in voor-
malige woningen van kunstenaars en arties-
ten. Deze geven vaak een mooi beeld van 
het werk van deze mensen en een inkijk in 
hun leven. De Ennemaborgh, die al deels als 
museum is ingericht, leent zich hier perfect 
voor. Ik ben het helemaal met Maya eens en 
later in dit artikel kom ik daar nog even op 
terug. Inmiddels is Jan Sportel vertrokken 
voor andere afspraak en praten Maya en ik 
samen gezellig verder. 

Positieve boodschap
Volgend jaar woont ze alweer dertig jaar op 
de borg. Ze vertelt over haar leven in Mid-
wolda, eerst samen met haar geliefde echt-
genoot Jan, die zij toen hij ziek werd tot zijn 
overlijden in 2015 zelf thuis heeft verzorgd. 
Ze vertelt liefdevol over hun leven samen, 
de dingen die ze samen beleeft hebben. 
De laatste tijd schildert Maya niet meer zo-

veel meer als vroeger. Toch heeft ze recent 
een paar schilderijen gemaakt, haar corona 
schilderijen. De corona tijd heeft haar aan-
gegrepen. Haar galerie ging dicht en ze zag, 
net als vele anderen veel minder mensen. 
Het leven werd beperkt en erger nog, ook 
in haar omgeving werden mensen ziek en 
sommigen overleden als gevolg van deze Vervolg op pagina 2.

nare ziekte. Ook de veranderende samen-
leving waarin grenzen vervaagden en we, 
zoals zij het zegt, versplinterden. Met haar 
schilderijen wil ze een positieve boodschap 
geven, dat er altijd hoop moet zijn, hoop op 
een oplossing, die vast zal komen. Met mijn 
persoonlijke corona ervaringen, kan ik niet 
anders, dan het roerend met haar eens zijn. 
We gaan in ons gesprek over in wat meer 
leuke  onderwerpen. We praten nog over de 
galerie en de hoeveelheid werken, die ze nog 
heeft staan zowel in de kelder als op zolder, 
die niet tentoongesteld kunnen worden, 
door gebrek aan ruimte.  Verder wil Maya 
ook over mijn leven horen, want geïnteres-
seerd in anderen is ze zeker. Aan het eind 
van de middag, nemen we afscheid. Het 
was me een waar genoegen. Met een opge-
wekt humeur loop ik richting huis.

Maya Wildevuur-museum
Terwijl ik naar huis loop neem ik mij nog-
maals voor om het volgende in mijn artikeltje 

Sinds jaren liggen er 
in het Oldambtmeer 2 
pontjes. Ze heten Riet-
voorn en het pontje van 
Aart. Ze zijn bedoeld 
als onderdeel van de 
toeristische recreatie-
ve infrastructuur vol-
gens een persbericht 
uit 2009. Vanaf het be-
gin functioneerden de 
pontjes niet. De hand-
matige bediening was 
net een work-out bij de 
sportschool. Het wiel 
draaide zo zwaar dat 
veel mensen de pont-
jes vermeden. Oorzaak 
was dat de onderkant 
van het draaimecha-
nisme door het slib liep. De diepgang van de 
pontjes was te groot. Of het meer te ondiep 
natuurlijk. In 2015 beloofde de gemeente Ol-
dambt beterschap. Er zou heel snel een op-
lossing komen voor dit probleem. De pont-
jes werden uit het water gehaald, helemaal 
aangepast en ook de aanlandingsvoorzienin-
gen werden aangepast. Helaas, na korte tijd 
waren ze alweer uit de vaart. In 2019 werd 
vandalisme als oorzaak aangewezen dat de 

pontjes weer of nog steeds buiten bedrijf 
zijn. Nu in 2021 kan er nog steeds geen fiet-
ser of voetganger de pontjes gebruiken. Op 
de foto is te zien dat er een hek is geplaatst 
voor het pad naar het pontje. Wat jammer, 
met een pontje oversteken tijdens een wan-
deling of fietstocht door ons prachtig natuur-
gebied is toch een cadeautje?

Foto en tekst: Geke Grimme 

Aan pontjesdrama Oldambtmeer
lijkt geen eind te komen
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ganisatie besloten dat het boerenerffesti-
val op monumentendag dit jaar helaas niet 
doorgaat. Vanwege de zeer uitgebreide 
voorschriften en richtlijnen is het niet mo-
gelijk het evenement te organiseren zonder 
dat het zijn charme verliest. De organisatie 
hoopt eerder terug te komen dan dat u wel-
licht verwacht. 

Wij hebben de afgelopen maanden niet 
stil gezeten, zo heeft de verbinding van 
Oudlandseweg en de Gereweg nog steeds 
onze aandacht, we kunnen helaas nog niks 
nieuws melden.

Groenonderhoud
Zoals vast is opgevallen wordt er in het hele 
dorp minder gemaaid en minder gedaan aan 
het groenonderhoud. Dit is vooral te zien in 
het park, waar het gras kniehoogte staat. 
Helaas is de socialsofa (het mozaïek bankje) 
vernield en wordt op dit moment gerestau-
reerd. We willen ons de komende periode 
richten op het park, om de leefbaarheid te 
vergroten. Mocht u een idee hebben voor 
het park, dan horen wij dit graag. En kunnen 
we met elkaar kijken wat de mogelijkheden 
zijn. 

Jaarvergadering
Wij zouden graag een gezellige jaarvergade-
ring willen organiseren, waarin we kunnen 
vertellen met welke onderwerpen wij aan de 
slag zijn. Omdat we elkaar graag willen ont-
moeten wachten we op versoepelingen van 
de coronamaatregelen. Mocht het dit jaar 
niet lukken, zullen wij in een nieuwbrief ons 
verslag doen aan het dorp. 

Vindt je het leuk om je samen met ons in 
te zetten voor het dorp, laat het weten! 
We hopen elkaar snel te mogen ontmoe-
ten, 
Ronald, Ingrid, Fokko, Linda, Eveline en 
Lotte 
secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl

Hoewel veel dingen anders gaan dan andere 
jaren is er in de zomerperiode best veel ge-
beurd in het dorp. Veel toeristen weten ons 
mooie dorp te vinden, er was op sommige 
momenten zelfs een tekort aan camperplek-
ken. Vandaar dat er bij de Blauwestadhoeve 
en de haven nieuwe camperplekken gere-
aliseerd zijn. In de zomer is er op zonnige 
dagen ook veel gezond, gezwommen en ge-
surft op het Oldambtmeer, dit jaar is de wa-
terkwaliteit het hele seizoen goed gebleven. 

Voor ons als dorpsbewoners en toeristen is 
er deze zomer ook een oude activiteit nieuw 
leven in geblazen, met de heropening van 
Forellenvisvijver De Kolk. Een erg leuke plek 
om naast vissen op forel ook wat te eten of 
te drinken. 

Misschien is het opgevallen dat er een nieuw 
bordje met de verwijzing naar het Koetshuis 
is opgehangen ter hoogte van de Ennema-

borg. Dit bordje hing echter zo laag dat fiet-
sers deze moesten ontwijken. Om te voor-
komen dat er ongelukken zouden gebeuren 
hebben we de gemeente verzocht het bordje 
te verplaatsen, dit was snel geregeld. 

De heg die de Blauwestadhoeve en de be-
graafplaats van elkaar scheidt was door de 
mannen van de groenvoorziening terugge-
snoeid tot 1 meter. Voor zowel de mensen 
die de begraafplaats bezoeken als de men-
sen die op de camping staan was het niet 
prettig het ‘zicht op elkaar’ te hebben. Van-
daar dat wij de gemeente hebben verzocht 
de heg weer te laten groeien. Inmiddels is 
de heg alweer wat hoger geworden en wij 
houden hierbij een vinger aan de pols. 

Inmiddels is er een vervolgstap gezet in het 
aanleggen van glasvezel. De eerste huishou-
dens zijn bezocht om de aansluitingen in de 
meterkast te controleren. Binnenkort wordt 
het POP-huisje voor de aansluitingen ge-
plaatst. 

Na lang wikken en wegen is er door de or-

op te nemen. Ik schreef al, dat ik 
er op terug zou komen. De toe-
komst van de borg, het zou toch 
zonde zijn, als de Ennemaborgh 
straks weer een kantoorfunc-
tie krijgt. Hij zou open moeten 
blijven voor het publiek en wat 
is mooier dan er een Maya Wil-
devuur museum van te maken? 
Goed voor het toerisme, voor 
dagjesmensen, maar zeker ook 
voor de dorpsbewoners. Het Gro-
ninger Landschap, eigenaar van 
de borg, lijkt niet happig, maar 
ik vind het toch een goed idee. 
Misschien dat gemeente en 
dorpsbelangen samen met hen 
eens de koppen bij elkaar moet 
steken. Zowel de borg als inmid-
dels het werk van Maya zijn im-
mers Gronings erfgoed. Waar 
een wil is, is een weg zeg ik dan 
maar. Ik hoop dat mijn artikeltje 
hiertoe iets kan bijdragen.

Kunstuitleen
Dan rest mij enkel nog u allen uit 
te nodigen om, zeker als u dat 
nog niet gedaan heeft, eens een 
bezoek te brengen aan de galerie 
van Maya Wildevuur. Het is echt 
de moeite waard. En als u zo ge-
charmeerd bent van haar werk, 
dat u graag iets van Maya thuis 
zou willen hebben, dan is er een 
collectie speciaal voor de kunst-
uitleen. Met een schappelijke re-
geling heeft u thuis aan de muur 
een echte Wildevuur. De galerie 
is geopend zaterdag en zondag-
middag van 14.00 tot 17.00 uur of 
op afspraak. Wilt u meer weten 
over Maya en haar kunstwerken 
of de uitleen, kijk dan op www.
mayawildevuur.nl en/of op haar 
facebookpagina.
 
Tekst: Kurt Hartman
Foto: Jan Sportel.nl POSTSTRAAT 1c g SCHEEMDA g NENABLOEMEN.NL

Vervolg van voorpagina:

Maya Wildevuur in 
haar atelier in de 
Enneaborgh.
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Nieuws vanVereniging Dorpsbelangen Oostwold
Minibieb verdwenen? 
Misschien heeft u de minibieb al gemist. Hij 
stond  er al weer enige jaren. De minibieb op 
het pleintje voor café De Twee Oldambten. 
Nee, de minibieb is niet verdwenen maar 
was toe aan groot onderhoud. Bij de Zelfma-
kerij aan de Kromme-Elleboog wordt de mi-
nibieb opgeknapt en binnenkort   weer door 
hen op zijn plaats gezet.

Project de Witte Zwaan
In de Tam Tam van juni konden we u melden 
dat alleen de prullenbak nog moest worden 
geplaatst.  Dat is inmiddels gebeurd. Daar-
mee is het project nu helemaal afgerond. 
Regelmatig krijgen we complimenten van 
bezoekers en mailtjes van oud-inwoners die 
lovend zijn over hoe het er nu uitziet. Voor 
ons als Dorpsbelangen een bewijs dat je met 
steun van allerlei subsidiegevers, waaronder 
de gemeente,  heel wat voor elkaar kunt krij-
gen.

Projecten
Op dit moment zijn we bezig  met drie pro-
jecten. Het landschapsbalkon achter het 
voetbalveld, de toegangspoort nabij de Vis-
kenij en samen met Dorpsbelangen Midwol-
da  proberen  we om de Walvis op het strand 
weer nieuwe glorie te geven.
Over de projecten is veel overleg met allerlei 
instanties. Er is onder andere overleg ge-

weest met VVS om hen zo goed mogelijk te 
betrekken bij het project Landschapsbalkon. 
Dit om misverstanden, zoals beschreven in 
de vorige Tam Tam, te voorkomen. Binnen-
kort hopen we wat meer concrete zaken te 
kunnen melden. Wordt vervolgd. 

Ganzen op het strand: Mooi ? 
Eind juli begin augustus komen vanuit 
de polders grote zwermen ganzen op het 
strand. Ze verblijven dicht bij het water. 
Een prachtig gezicht. Alleen de ganzenpoep 
wordt dan voor de bezoekers van het strand 
een probleem en de kans op onder andere 
blauwalg wordt vergroot. In samenwerking 
met de Wildbeheereenheid Oldambt is  een 
plan ontwikkeld om op een diervriendelijk 
manier de ganzen te verleiden om niet op 
strand te gaan zitten  maar een eind ver-
derop, zodat er geen overlast meer is van 
ganzenpoep. Om het plan uit te voeren is 
de hulp van de gemeente en Blauwestad 
organisatie nodig. Deze winter zullen we 
proberen de medewerking van de gemeente 
en Blauwestad te krijgen zodat het plan kan 
worden uitgevoerd.

Hobbelig strand
Het zand van het strand wordt nogal gauw 
hard. Om het los te maken wordt er met een 
tractor met cultivator een grondbewerking 
uitgevoerd. Daarbij komt het zand in bultjes 

te liggen die weer hard worden, met als ge-
volg dat je niet goed op het zand kunt lopen. 
En lekker liggen op je handdoek is er ook niet 
bij.  Dit is volgens ons te voorkomen door 
aan de cultivator een rol te bevestigen die 
het zand weer glad trekt. Binnenkort voeren 
we hierover overleg met de gemeente om te 
zorgen dat we volgend jaar heerlijk relaxed 
languit op het strand kunnen liggen.
 
Subsidie aanvragen
Voor allerlei verenigingen en initiatieven is 
het mogelijk om voor hun activiteiten sub-
sidie aan te vragen. Hoe dat moet, staat op 
onze website: www.dorpsbelangen-oost-
wold.nl onder het kopje: over VDO, of stuur 
een mailtje naar info@dorpsbelangen-oost-
wold.nl
Hebt u ideeën, vragen of opmerkingen over 
ons dorp dan kunt u die altijd melden via ons 
mailadres. 
Dorpsbelangen wenst u een goede tijd toe. 
En tot de volgende Tam Tam!  Mocht u nog 
vragen of opmerkingen hebben dan kunt u 
contact opnemen met onze voorzitter Hen-
riette Beukema 06 15 46 76 74 of mailen naar 
info@dorpsbelangen-oostwold.nl

Vrouwen van Nu 
Oostwold viert feest
Donderdag 9 september zijn de Vrouwen 
van Nu gestart met het nieuwe seizoen. Een 
feestje voor de leden dat het eindelijk weer 
kan. Ook 3 jubilarissen zijn in het zonnetje 
gezet. Tineke Ebbens-Torringa is ruim 50 
jaar lid. Ze heeft bestuursfuncties vervuld, 
bloemschikcursussen gegeven, zit in de 
kookclub enz. Ali Blaauw-Geitz is al 65 jaar 
lid. Ook Ali heeft in al die jaren veel voor de 
vereniging betekent. Vooral haar leergierig-
heid tijdens de lezingen is opvallend. Omdat 
dit jubileum zo bijzonder is heeft ze een boek 
gekregen van K. ter Laan. Christina Stek-Ja-
cobs is 55 jaar lid. Ze heeft bestuursfuncties 
vervuld, was voorwerkster en is nog steeds 
druk met creativiteit op handwerkgebied 
voor de leden. Alle drie dames hebben als 
dank voor hun jarenlange lidmaatschap een 
prachtige bloementaart gekregen.
Deze avond heeft ons lid Elly v. d. Zaan ver-
telt over haar grote hobby: detectorist. Ze 
heeft overal in en buiten onze provincie met 
haar detector gelopen op zoek naar waarde-
volle zaken. Ook voor onder water heeft ze 
een speciale detector om naar allerlei meta-

len te zoeken. Haar vondsten zijn voor haar 
allemaal bijzonder, van een gouden ring, 
munten tot aan oude loden kogels.  
De volgende avond van de Vrouwen van Nu 
is op donderdag 14 oktober. Dan bestaat de 
afdeling 75 jaar. Dat wordt groots gevierd, 
maar op welke manier houden we nog even 
geheim. 
Woensdag 17 november komt schrijver Ger-
rit Jan Zwier vertellen over zijn Scandinavi-
sche romans. De laatste avond in 2021 is op 
vrijdag 10 december. Dan laat Jessica Was-
senaar ons ontdekken hoe kerst in Duitsland 
wordt beleefd. 
Lid worden of meer informatie? Kijk op onze 
website 

Tekst en foto: Geke Grimme
Foto v.l.n.r. Christina Stek-Jacobs, Ali 
Blaauw-Geitz, Tineke Ebbens-Torringa

Fruitpersdagen in de Blauwe Stad
Op zondag 17 oktober 2021 is er rond de schuur in de boomgaard van Park van Pomona, in 
Het Park in Blauwestad, voor de derde keer fruitpers dagen. De mobiele fruitpers van Gol-
den Raand zal van 10.00 tot 16.00 uur aanwezig zijn. U kunt met fruit uit eigen tuin komen 
en deze tegen het tarief van Golden Raand (zie website) laten persen en verpakken. Het 
sap is lange tijd houdbaar. We willen u vragen om van tevoren te laten weten dat u komt 
en hoeveel fruit u ongeveer meebrengt om te laten persen, zodat we een planning kunnen 
maken en u niet lang op uw beurt hoeft te wachten.
Aanmelden kan via: info@mobielefruitpersgoldenraand.nl of info@parkvanpomona.nl
Het is ook mogelijk om fruit te plukken in de boomgaard van Park van Pomona en ter plekke 
je oogst laten persen. Daarnaast hebben we in de boomgaard velden met wilde bloemen. 
Daaruit mag een grote bos geplukt worden. We vragen voor alles wat u plukt een beschei-
den vergoeding. De opbrengst gebruiken we om het onderhoud van de boomgaard te be-
kostigen.
Het adres van de schuur is Elfenbank 37-a in Blauwestad.
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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

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

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

06 214 06 282

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

KARINA’S HAIRSTYLING

Dinsdag: 09.00 uur tot 17.30 uur
Woensdag: 09.00 uur tot 19.30 uur
Vrijdag: 09.00 uur tot 17.30 uur
-  Op afspraak via telefoon of app*  -
* op de app kan niet altijd direct worden gereageerd

OPENINGS-
TIJDEN:

Zuiderweg 5
9681 BM  MIDWOLDA

06 46 23 23 13
kmkdijkema@ziggo.nl

Bouwservice 
Engelage

verbouw en nieuwbouw 

info@bouwservice-engelage.nl
Nieuweweg 88  -  9682 VN Oostwold

 T e l . :  0 6 - 5 0 6 4 0 9 9 7
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Het spoor terug
Het begon eigenlijk allemaal met een ar-
tikel in het blad van de historische ver-
eniging ‘Duvekoater’ van april 2016. Bij 
archiefonderzoek waren krantenberichten 
boven water gekomen waarin sprake was 
van een bijzondere klok die bij de lagere 
school in Meerland als schoolbel functio-
neerde. 
De klok, waarvan voor het eerst in 1772  
melding wordt gemaakt, hing toen in de 
toren van de kerk in Oostwold. Ds. Van 
Bolhuis maakt melding van de Latijnse 
kloktekst, waarin hij zelfs de naam Maria 
meent te lezen en denkt dat de klok uit 
1200 dateert.
De tweede vermelding is van de Oost-
wolder schoolmeester E.H. Bosch, die in 
1828 ook onderzoek doet naar de klokken 
in de toren. Hij laat weten dat er in 1807 
een nieuw klok was gegoten en geeft ook 
het opschrift van de ‘oudste’, waarvan ook 
hij meent te zien dat de klok het opschrift 
MCC, oftewel 1200, draagt.
Op enig moment werd het kleine klokje 
overbodig en verhuisde het eind 19e eeuw 
naar de nieuw gebouwde school in Meer-
land.  
Daar hing de klok nog in 1941, toen het 
Nieuwsblad van het Noorden een bericht-
je met een foto plaatste.
Tussen 1772 en 1941 kwam, zo blijkt uit de 
oude kranten, de klok verschillende malen 
in het nieuws. Liefhebbers van oudheden 
uit de stad reisden meermalen naar 
Meerland af om de klok te bekijken en 
te onderzoeken. Ze waren ervan over-
tuigd dat het ging om een oeroude 
klok, maar de vele lagen verf waren een 
belemmering voor het lezen van het 
randschrift. 
En zo treffen we verschillende varia-
ties aan van het opschrift, dat in oude, 
moeilijk leesbare gotische letters was 
aangebracht. 
Dik honderd jaar geleden drong het be-
staan van het 70 à 80 cm hoge klokje 

ook door tot de burelen van het Groninger 
Museum. Misschien zou het museum zich 
over de klok moeten ontfermen, maar een 
poging om het te verwerven mislukte, om-
dat de Gemeente Midwolda – waaraan de 
Oostwolder kerkschool was overgedaan –
de klok zelf wilden houden. En zo hing de 
klok daar nog in 1941.      
In het jaar daarvoor, 1940, bracht dr. Ozin-
ga, zijn boekenreeks uit over Nederlandse 
Monumenten waarin ook de kerk van 
Oostwold voorkomt. Ook hij schenkt aan-
dacht aan de klok, merkt op dat het een 
klok van oude jaartelling is en geeft daar-
bij het goede randschrift;  O REX GLORIE 
VENI CUM PACE, ofte wel, ‘O Koning der 
heerlijkheid, kom met vrede’. Een jaartal 
ontbreekt. 
 
In het Groninger Museum
In de Duvekoater van april 2016 werd een 
oproep geplaatst, waarin lezers werd ge-
vraagd naar de verdere lotgevallen van de 
klok. Het krantenbericht van 1941 was de 
laatste vermelding.  
Wat was er met de klok gebeurd? Was het 
in de bezettingstijd omgesmolten? Er kwa-
men enkele reacties, maar niet de gouden 
tip. De berichten hadden inmiddels ook 
de interesse gewekt van Bert Smit die be-
trokken is bij de kerk en na veel zoekwerk 
werd het raadsel opgelost. De klok was 
in het depot van het Groninger Museum, 
waaraan het in 1956 door de gemeente 

Midwolda was geschonken.
Bert Smit van de Stichting Kerkelijk Be-
heer Erfgoed Oostwold regelde dat een 
aantal mensen de klok daar konden bekij-
ken.
Het was best een sensatie om op 4 de-
cember 2018 oog en oog te staan met de 
eeuwenoude klok, waarvan werd gevreesd 
dat hij in de oorlogsjaren was omgesmol-
ten. De delegatie was er best een beetje 
opgewonden van.
Het meest opvallende aan de klok is wel de 
bijzondere versiering op de buitenwand. 
Door een patroon van diagonale lijnen is 
de klok tamelijk nauwkeurig te dateren. 
We kennen in de provincie slechts vier 
oude klokken met eenzelfde ruitpatroon, 
in Stedum, Usquert, Eenrum en Hoogkerk. 
Ze dateren uit de periode 1300-1451. 
De Oostwolder klokje dateert nog uit de 
katholieke tijd en speelde naar alle waar-
schijnlijkheid een rol in de liturgie. Moge-
lijk gaat het om een angelusklok die het 
angelusgebed begeleide. 
De angelusklok werd vroeger dagelijks 
geluid om 6 uur ‘s morgens, op het mid-
daguur en om 6 uur ‘s avonds. Dat wa-
ren de tijden waarop rooms-katholie-
ken werden opgeroepen om het Engel des 
Heren (ofwel het Angelus) te bidden. 

Over de oorsprong van de klok blijven we 
in het ongewisse. We weten pas in 1772 
van zijn bestaan. Misschien is het wel van-

af het begin eigendom van de kerk ge-
weest, een andere mogelijkheid is, dat 
de klok na het sluiten van de kloosters in 
1594 door de kerk werd opgekocht. 
Het Groninger Museum wilden de klok 
niet kwijt en dus werd besloten tot het 
gieten van een natuurgetrouwe replica. 
Laudy nam van de klok de maten en be-
paalde de toon en zo klinken er opnieuw 
14e eeuwse klanken over Oostwold. 

Jan P. Koers

In het kader van Open Monu-
mentendag, werd bij de kerk 
van Oostwold een klok gegoten. 
Het gieten van de klok in het 
nachtelijk duister van de avond 
daarvoor, was een spectaculair 
gebeuren. 
’s Middags al was de met kolen 
gevulde oven aangestoken en 
duurde het tot half 10  voordat de 
80 kilo brons vloeibaar was ge-
worden. Op dat moment werd de 
zware kroes uit de oven getakeld 
en leeggegoten in de klokvorm 
die tevoren in de werkplaats van 
klokgieter Simon Laudy was ge-
maakt.
De volgende dag, om 12 uur 
werd de afgekoelde klok tevoor-
schijn gehaald (foto onder).

Replica van Middeleeuwse klok voor Oostwold

Foto: JanSportel.nl

Foto: Jan P. Koers
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KOKEN EN BAKKEN MET KLAAS

Normandische mosselen
De “r “ is weer in de maand, de mosseltijd is aangebroken. 
Mosselen zijn erg gezond om te eten. Hoewel niet ie-
dereen meteen enthousiast wordt bij het idee, zou 
u het toch eens moeten proberen. Om daarbij 
te helpen heb ik in deze rubriek nu gekozen 
voor één van de lekkerste mosselrecepten, 
namelijk Normandische mosselen. Er be-
staan verschillende variaties, maar dit re-
cept komt dichtbij het origineel, zoals ik 
er op vakantie in Frankrijk ook van geno-
ten heb. Het is een eenvoudig recept voor 
twee personen als hoofdgerecht of even-
tueel als voorgerecht voor vier personen.

Snipper de 
uien en de 
knoflook. Maak de 
prei schoon, verwijder het 
groene gedeelte en snij de rest fijn. Hak de 
peterselie fijn. Neem een steelpan en smelt 
daarin een klont roomboter. Fruit daarin de 
helft van de uien, knoflook en de prei. Zo-
dra de ui glazig is voeg je de slagroom toe. 
Vervolgens 150 ml witte wijn en de calvados 
toevoegen. Doe de blokjes appel erbij en roer 
even voorzichtig om. Laat de saus rustig in-
koken. Neem de mosselen en spoel deze om 
in ruim koud water. Mosselen waarvan de 

schelp kapot is verwijderen en weggooien. 
Zo ook mosselen die wijd open blijven staan, 
ook als je er tegen aan tikt. Neem de mossel-
pan (of een andere ruime pan) en doe daarin 
de overgebleven wijn en de rest van de uien, 
prei en knoflook. Breng het aan de kook en 
doe de mosselen in de pan. Doe de deksel 
op de pan en laat de mosselen op een hoog 
vuur koken voor een paar minuten. Tussen 

door even opschudden, zodat ook de 
onderste mosselen openen. Als 

alle schelpen open zijn, zijn 
ze klaar. Ondertussen kunt 

u de saus op smaak bren-
gen met peper, zout en 
een deel van de platte 
peterselie. Giet de 
mosselen af. Vervol-
gens rustig de saus 
over de openstaande 
mosselen heen gieten 

en garneren met de rest 
van de peterselie. 

Het is lekker om bij de 
mosselen dezelfde wijn te 

drinken, als die u bij het koken 
heeft gebruikt. Stokbrood of verse 

patat combineert goed bij dit gerecht.  De 
saus is zo lekker, dat een lepel geen overbo-
dige luxe is, om wat van de laatste saus uit 
de pan ze nemen of neem een paar stukjes 
brood om wat extra van de saus te genieten. 
En wellicht later op de avond nagenieten 
met een kopje koffie vergezelt van een glaas-
je calvados. Smakelijk!

Klaas Feringa

In de brede school in Oostwold heeft Peu-
terwerk Oldambt een mooie locatie waar 
peuters vanaf 2 jaar opgevangen kunnen 
worden. Een gezellige en veilige ruimte om 
in te spelen met leeftijdsgenootjes en met 
afwisselend speelgoed. Maar ook het leren 
omgaan met elkaar en nieuwe materialen 
ontdekken, vinden we belangrijk. En natuur-
lijk buiten spelen!

Ingrediënten:

2 kilo verse mosselen

Roomboter

200 ml slaagroom

2 uien

1 kleine prei

1 groene appel

4 tenen knoflook

Half bosje platte peterselie

300 ml droge witte wijn

2 eetlepels calvados

Peper

Zout

Er zijn vaste groepen van twee ochtenden 
met deskundige en vertrouwde leidsters.
Om ook aandacht te hebben voor de ontwik-
keling van ieder kind hanteren we een maxi-
male groepsgrootte. 
Na de zomervakantie zijn /komen er meestal 
wel weer wat plekjes vrij.
Het tarief is afhankelijk van uw inkomen om 
de peuteropvang voor ieder kind mogelijk te 
maken!
Misschien heeft u recht op kinderopvang-
toeslag of subsidie van de gemeente; infor-
meer hier gerust naar.
Is uw belangstelling gewekt? Kijk op de site 

www.stichtingpeuterwerk.nl of bel voor in-
formatie en / of opgave (vanaf 1 jr.) met Ina 
Hartjes tel. 0567-421833/ 0611902905

Peuters welkom bij de Kikkerpoel!!
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Midwolda
Tel.: 0597 55 28 32

Schilders- en klussenbedrijf Mulder

Onderhoud

Wandafwerking

Verbouw

Nieuwbouw

Glasservic
e

Buurthuis Aigen Stee   
Eindelijk. De activiteiten in het buurthuis 
aan de Kromme Elleboog 9 zijn weer begon-
nen in september. De bingo, het kaarten, de 
koffieochtenden, alles is gestart tot grote op-
luchting van alle leden. Natuurlijk volgens de 
Corona regels. 
Op zaterdag 18 september is de Zwerfvuilactie 
geweest. Meer dan 15 mensen waaronder ook 
kinderen raapten alle zwerfvuil in de buurt op. 
Na afloop is er koffie/thee en broodjes geser-
veerd. De vrijwilligers hebben al eerder hard 
gewerkt in de speeltuin. Het onkruid is ver-
wijderd, de speeltoestellen zien er weer fris uit 
en het gras ligt er strak gemaaid bij. Ook het 
buurthuis is van boven tot onderen schoon ge-
maakt. Er worden nog bestuursleden gezocht. 
Aanmelden kan bij Koos Tuin 0597-552034. 
 
Foto en tekst: Geke Grimme

In de presentaties is aandacht voor de ge-
beurtenissen tijdens de oorlog en de be-
vrijding van Oostwold, Midwolda, de om-

* Unieke expositie in Ons Gebouw, Oostwold

Expositie “Oorlog en Bevrijding
Oost-Groningen 1940-1945”
Van vrijdag 15 oktober 2021 t/m zaterdag 30 oktober 2021 is er een bijzondere ex-
positie van het Bevrijdingsmuseum oord Nederland over de oorlog en bevrijding 
1940-1945.
In ‘Ons Gebouw’ aan de Goldhoorn 6 in Oostwold is dan een fraaie expositie inge-
richt met foto’s, verhalen en toelichting, films en voorwerpen over de gebeurtenis-
sen in OostGroningen in de jaren 1940-1945.

liggende dorpen, de polders, de 
Gemeente Oldambt en Oost-Gro-
ningen in de jaren 1940-1945.

Verzetsmensen en oorlogs-
slachtoffers
Over het verzet, zoals de rol van 
dominee Krijger uit Oostwold met 
een daarbij een film over zijn werk 
in Oostwold. Over het verzetswerk 
van Opper Wiegers uit Finster-
wolde met een film. Over verzets-
mensen en oorlogsslachtoffers. 
Over de bevrijding van onze regio. 
Over de rol van het vliegtuig in 
de Tweede Wereldoorlog en de in 
onze omgeving neergestorte vlieg-

tuigen. Er zijn originele filmbeelden te zien 
van vliegtuigen en bombardemensvluch-

ten tijdens de oorlog. In de presentatie over 
het verzet en de verzetsslachtoffers worden 
straatnamen getoond die genoemd werden 
naar verzetslachtoffers. Hiermee worden alle 
verzetshelden geëerd, ook allen waarvan we 
geen naam weten maar die hun leven lieten 
voor onze vrijheid.
In de presentatie Oost-Groningen, Oostwold 
en de polders wordt getoond hoe na hevige
beschietingen en gevechten de geallieerden 
onze provincie hebben bevrijd.
Er zijn diverse oude filmjournalen te zien, on-
der meer van de bevrijding van Groningen.
In de Museumwinkel zijn boeken en dvd’s 
te koop, dit alles over de periode oorlog en 
bevrijding.
Aan de leestafels kunt u boeken en brochu-
res inzien. In het gezellige Museumcafé zijn 
diverse consumptie’s verkrijgbaar. Voor vra-
gen staan de museumvrijwilligers u graag te 
woord.

U bent van harte welkom van 15 oktober t/m 
30 oktober 2021 in ‘Ons Gebouw’ aan de 
Goldhoorn 6 in 9682 XN Oostwold.
Open op vrijdag, zaterdag en zondag 10.00-
17.00 uur. De toegang is gratis.



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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Feesten & partijen
Huningaweg 2 | 9682 PB Oostwold

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

kapsalon harma

OOSTWOLD

Huningaweg 33

T. 0597 - 551936

FINSTERWOLDE

Hoofdweg 136

T. 0597 - 331501

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
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REDACTIE-ADRES:  Hoofdweg 47, 9681 AB Midwolda,  tel. 06-42 425 450
CONTACTPERSONEN zijn:  Kurt Hartman, tel. 06-42 425 450 - Jan Sportel, tel. 06-51 95 70 15
E-MAIL: dorpskrantmidwoldaoostwold@gmail.com
REDACTIE: Kurt Hartman, Geke Grimme, Francien Bootsma, Klaas Feringa,  Lonneke Mellens-Togtema, Jan Sportel
       www.facebook.com/DeNieuweTamTam
ADVERTENTIES en TEKST volgende Nieuwe TamTam: uiterlijk inleveren vóór 5 DECEMBER  en verschijnt op 17 DECEMBERADVERTENTIES en TEKST volgende Nieuwe TamTam: uiterlijk inleveren vóór 5 DECEMBER  en verschijnt op 17 DECEMBER

Ons huisje staat aan de Hoofdweg in Mid-
wolda ergens tussen de Ennemaborgh en 
de Kerkelaan in. Een fraai huisje van meer 
dan honderd jaar oud, zoals meerdere hui-
zen aan de Hoofdweg. Gebouwd in een 
tijd, dat het verkeer bestond uit paard en 
wagen, wat fietsen en wellicht de eerste 
automobielen. Inmiddels is het uitge-
groeid tot een drukke weg. Veel verkeer 
raast er op een dag voorbij. Voor bestem-
mingsverkeer is dat ook logisch en is de 
Hoofdweg een onvermijdelijk deel van de 
route. Het merendeel van de auto’s komen 
keurig met de juiste snelheid voorbij. Toch 
zien en horen we regelmatig auto’s, die 
kennelijk de bordjes van 30 en 50 kilometer 
per uur hebben opgeteld. Ze razen voorbij 
en remmen soms niet eens af als ze bij de 
Kerkelaan komen, zo zoef de bocht door. 
Mocht nou zo’n auto voorzien zijn van een 
aanhanger hoor je deze vlak voor de Kerke-
laan, door een aanwezige put, de lucht in 
gaan en met een plof weer neerkomen op 
de weg. De lading hoor je dan vaak heen 
en weer gaan in de betreffende aanhanger. 
Het gebeurd soms met zulk een klap, dat 
we naar buiten kijken om te zien of er nu 
daadwerkelijk eentje is gaan scharen of 
over de kop ging. Gelukkig lijkt het tot nu 
toe nog goed te gaan. Zeker nu de scholen 

weer begonnen zijn, vind ik dit toch wel 
iets om eens bij stil te staan. Bestelwagens 
hebben de neiging nog wat vaker te hard 
te gaan, auto van de zaak? En dan hebben 
we nog het vrachtverkeer. Ook daar lijkt 
het idee van maximum snelheid niet altijd 
door te dringen. Maar zelfs al rijden ze de 
vereiste 50 kilometer per uur, dan nog lijkt 
dit te hard. In ons huis rammelt het servies-
goed in de kasten als er weer eentje langs 
komt. Door de trilling verschuiven lampen 
en ornamenten van hun plaats. We over-
wegen dan ook om de hele handel maar 
met tien seconden lijm vast te plakken. 
Maar ja, vastgeplakt serviesgoed is nu ook 
weer niet zo handig. Vooral in de vroege en 
de late uren wordt er flink te hard gereden. 
Gelukkig liggen kinderen dan nog veilig in 
hun bedje en je hoopt maar dat alle katten 
weer thuis op hun bak zitten, maar toch. 
Ik wil niet zeuren en ik weet, dat er veel 
verkeer langs moet. Maar het is ook een 
sluiproute en naar mijn mening is voor 
het grootste gedeelte van de weg vijftig 
kilometer per uur al teveel. De Hoofdweg 
is lang en biedt geen obstakels om hardrij-
den te ontmoedigen. Auto’s langs de weg, 
worden al vaak half op de wandel en fiets-
promenade geparkeerd. Zo blijft de baan 
open en spiegels gespaard. Terwijl ik dit 

schrijf, hoor ik een motor met flinke knal-
pijp aankomen, hij slaat af de Kerkelaan op 
en daar, denk ik net over de lage verkeers-
drempel heen, wordt er flink gas gegeven 
en scheurt het ding met oorverdovend 
lawaai verder. Het geluid sterft langzaam 
af en als ik hem niet meer hoor, heeft hij 
waarschijnlijk net Woldendorp bereikt. Het 
vele verkeer op de Hoofdweg, prima en 
het toenemende toerisme levert ook extra 
verkeersdrukte, logisch. Maar mag het wat 
rustiger, wat langzamer en met wat meer 
consideratie voor de bewoners langs deze 
route. Parkeer uw auto niet meer half op 
de stoep, maar erlangs zoals het hoort. Zo 
zijn er al wat obstakels, die het verkeer wat 
meer in toom houden. Ik weet overigens 
dat ik niet alleen deze mening ben toege-
daan. Van meerdere mededorpsbewoners 
hoor ik gereld klachten over het verkeer.  
We mogen ons gelukkig prijzen, dat er niet 
veel ongelukken gebeuren, maar laten we 
het met z’n allen alsjeblieft niet te ver ko-
men. Nogmaals de meesten houden zich 
aan de snelheid, maar een groeiend aantal 
niet. Wie de schoen past, trekke hem aan. 
En voor Gemeente en dorpsbelangen mis-
schien een aandachtspunt.

Kurt Hartman

De Hoofdweg, sluiproute, racebaan of woongebied

Polderweg 22A
Langs de weg komen steeds meer kraam-
pjes te staan. Ook bij Ronald Fokken en part-
ner staat een kraam, gevuld met hun zelf 
verbouwde groentes en fruit. Ronald is bijna 
20 jaar geleden verhuisd van Naarden naar 
Oostwold. Op zoek naar rust en ruimte, om 
biologisch en zonder gebruik van gif zelf alle 
groentes te telen. Op nummer 22 A vonden 
ze een prachtige woonruimte naar wens. In 

Groente-, Fruit- en
Eierkraampjes aan de Polderweg

de oude paardenbak bleek de 
kleilaag in de loop der jaren goed 
gemengd met het zand. Deze 
laag is los en goed waterdoorla-
tend, uitstekend geschikt 
voor de verbouw van groen-
tes. Alles wat ze te veel ver-
bouwen wordt verkocht. In 
een prachtige kraam die af-
komstig is van zijn werkge-
ver Tuincentrum v. d. Wal in 
Siddeburen. De spullen zijn 
dagvers en liggen mooi uit-
gestald. Niet zo gek, want 
Ronald heeft jaren bij super-
markten de groenteafdeling 
beheerd. Dus etaleren kan 
hij prima. Ook verkopen ze 

allerlei soorten zelfgemaakte jam onder 
de naam Groninger Klei.  

Polderweg 21
De eierboer aan de Polderweg, wie 
herkent deze locatie niet? Sinds jaren 
worden er op de Polderweg nummer 21 
eieren verkocht. Vroeger door de fami-
lie Stikker, daarna door familie v.d. Spek 

en nu door familie de Ruijter. De klemmende 
deur van het verkooppunt is eruit gehaald, 
verder is niets veranderd door de nieuwe ei-
genaar. Elke dag zijn er verse eieren te koop. 
De klanten pakken ze zelf over in eierdoosjes 
of kopen een tray vol.

Tekst en foto’s: Geke Grimme
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De meeste reacties zijn positief, de nieuwe 
stoelen zitten goed en gelukkig is de open-
haard gebleven. Anderen prefereren toch 
nog het meer authentieke interieur van voor 
de verbouwing. Ieder heeft hierin uiteraard 
zijn eigen mening en voel vrij deze met de 
gastgevers te delen. Eén ding is zeker, u 
kunt er nog steeds op zaterdag en zondag 
middag terecht voor een kopje koffie met 
gebak of een drankje met een hapje. De kin-
deren kunnen zich vermaken in de nachtbe-
leving, waar zij, bewapend met een zaklamp 
sporen van diverse dieren kunnen volgen om 
de makers van deze sporen te vinden.
 
Daarnaast is er op dit moment een expositie 
van Klaas Feringa. Zijn werk omvat fraaie re-
alistische aquarel schilderijen van bloemen, 
zoals rozen te zien op deze expo en vogels, 
hier vertegenwoordigd door een impostante 
zwaan en een ijsvogel. Opmerkelijk zijn de 
details, die tot in de kleinste puntjes zijn 
uitgevoerd, waarbij soms een kwast met 
slechts één haar wordt gebruikt. Ook andere 
onderwerpen schuwt Klaas niet om ter hand 
te nemen. Bijvoorbeeld stillevens, paarden 
en honden en zelfs religieuze portretten vor-
men voor hem een gewild onderwerp. Zo 
hangt er op deze expo naast de bloemen ook 
een fraaie Madonna. Na het succes van zijn 

vorige ex-
positie was 
hij graag 
bereidt om 
voor de her-
opening van 
Het Koets-
huis we-
derom een 
aantal schil-
derijen  ten 
toon te stel-
len. U kunt 
zijn werk nog bewonderen tot eind oktober. 
In november wordt deze expo opgevolgd 
door een expositie van natuurfotografe Gitte 
de Jong. Zij weet onder andere op bijzonde-
re wijze dieren uit het wild op de gevoelige 
plaat te leggen.
De vrijwilligers staan weer klaar om u wel-
kom te heten op zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur. Even lekker wat nuttigen 
na of voor een wandeling door het bos of een 
bezoek aan galerie Maya Wildevuur in de 
Ennemaborgh. Als u dan weer vertrekt, zou 
het leuk zijn als u even wat opschrijft in het 
gastenboek van het koetshuis of die van de 
exposant. Dat zou erg gewaardeerd worden.

Kurt Hartman

Sinds jaren heeft voetbalclub VVS zo-
wel jongens als meisjes als lid. De meis-
jes zitten in alle jeugdteams samen met 
de jongens. De club krijgt de laatste 
jaren steeds meer meisjes/vrouwen als 
lid. Geen wonder natuurlijk nu het Ne-
derlands Vrouwenelftal zo goed pres-
teert. Jeroen Haan is al jaren als vrijwil-
liger actief voor VVS. Hij traint naast 
JO14 ook MO19 en assisteert bij het 2e 
elftal. En ook traint hij het 7x7 team. Dit 
team bestaat uit dames die regelmatig 
toernooien spelen. En wel 7 vrouwen 
tegen 7 tegenspeelsters. Ook het Zater-
dag Vrouwen 1 team is vol bezet met 
fanatieke voetbalsters. Zij spelen in de 
reguliere vrouwencompetitie. Trainer 
Jeroen Haan is blij dat er nu weer ge-
voetbald kan worden. Hij is trots op de 
mooie nieuwe shirts voor de MO19, de 
meiden onder 19 jaar. Tijdens alle wed-
strijden is publiek van harte welkom. 

Zoals elke club kan VVS altijd vrijwilli-
gers en bestuursleden gebruiken. Ook 
nieuwe leden zijn welkom. En ja, de 
voetbalvelden liggen er prima bij. VVS 
heeft een eigen grasmaaier en zorgt zelf 
voor de optimale conditie van het gras. 
Voor meer informatie zie de website of 
facebook.

Tekst: Geke Grimme

7 x 7 team VVS

Vrouwenelftal VVS

Koetshuis weer open met
expositie van Klaas Feringa
Inmiddels is Het Koetshuis bij de Ennemaborgh alweer 
enige tijd geopend. Sommigen van U hebben misschien 
al een kijkje genomen om de veranderingen te aan-
schouwen. 

Met de boot naar 
school – in het
Oldambt kan het!
Wat begon met een simpele vraag 
“Mama, kan ik ook met de zeilboot 
naar school?”, wordt nu werkelijkheid. 
Gisteren heeft de leerlingenraad van 
CBS de Lichtboei de plannen voor een 
steiger bij de brede school in Oostwold 
gepresenteerd aan Projectbureau Blau-
westad. Het projectbureau reageerde 
enthousiast op dit initiatief en wil dit 
graag mogelijk maken. 

Drie leerlingen uit groep 6 van CBS de 
Lichtboei kwamen met het idee. Zij wisten 
de leerlingenraad te enthousiasmeren voor 
het realiseren van een eigen steiger bij de 
school. Ook het team van leerkrachten en 
de directrice zijn enthousiast: “Wat fantas-
tisch dat er na de zomer een eigen steiger 
komt. Naar mijn weten zijn we de eerste 
school in Nederland waar kinderen niet al-
leen lopend, met de fiets of met de auto naar 
school kunnen, maar binnenkort ook met 
de boot”, aldus Christa Bentum, directrice 
van CBS de Lichtboei. Maar de steiger heeft 
nog een extra voordeel. “We doen veel aan 
natuuronderwijs op onze school. Zo hebben 
we al een grote schooltuin. En straks kun-
nen we dus ook natuuronderzoek doen op 
en in het water bij de steiger. We zijn heel 
trots op de leerlingen die dit zelf geïnitieerd 
hebben en dat Projectbureau Blauwestad zo 
actief meedenkt om de steiger mogelijk te 
maken. De kinderen hebben door dit project 
veel geleerd, zoals ‘als je iets wilt, moet je je 
uitspreken, je idee presenteren en mensen 
meekrijgen met je idee’. Ze moesten naden-
ken over financiering en over hoe we de stei-
ger gaan onderhouden. Dat zijn prachtige 
levenslessen.”

Tien jaar na komst De Meerkant nu 
een eigen T-steiger
Direct aan het prachtige Oldambtmeer is 
in 2011 multifunctioneel centrum De Meer-
kant in Oostwold gebouwd. In het centrum 
huisvesten acht gebruikers, waaronder twee 
basisscholen, CBS de Lichtboei en OBS de 
Noordkaap. Heel wat leerlingen wonen di-
rect aan het water. Niet alleen in Blauwe-
stad, maar ook in Oostwold en Midwolda. Na 
de zomer wordt gestart met de bouw van de 
steiger, zodat de leerlingen uit Blauwestad, 
Oostwold en Midwolda ook met de boot naar 
school kunnen. De T-steiger wordt aan de 
dijk gerealiseerd, aan de kant van de school-
tuin. Op deze manier kunnen beide scholen 
gebruik maken van de steiger. De steiger 
wordt een openbare steiger. De leerlingen 
van CBS de Lichtboei sparen voor een red-
dingsboei, een informatiebord en schoon-
maakspullen , zodat ze de steiger kunnen 
onderhouden.

Zaterdagvrouwen VVS 1 team
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Paddenstoelenfestival 17 oktober
Kom op zondag 17 oktober 2021, van 11.00-17.00 uur, naar het jaarlijkse Paddenstoelenfes-
tival op Landgoed Ennemaborg in Midwolda. Speciaal voor de kinderen is er ook theater 
aanwezig. Het Paddenstoelenfestival is gratis te bezoeken.

Ontdek de mooiste paddenstoelen
Het landgoed Ennemaborg is beroemd om haar diversiteit aan paddenstoelen.  Meer 
dan 250 soorten worden hier jaarlijks waargenomen, waaronder soorten als rupsendoder, 
kostgangersboleet, reuzenzwam  en de kleine maar bijzonder blote billenzwam. Bezoe-
kers kunnen zelf het bos intrekken maar speciale gidsen verzorgen ook excursies naar de 
mooiste paddenstoelen die op het landgoed te vinden zijn.

Wat is er te doen?
- Paddenstoelen zoe-

ken
- Paddenstoelen ex-

cursie met gids
- Een speciaal the-

aterfestival voor 
kinderen met ver-
halenvertellers.

- Bosschilderijen ma-
ken

- Voor de allerklein-
sten is er een spe-
ciale paddenstoe-
lenknutseltent en 
een kabouterpad.

- Kinderen die ver-
kleed als prins of 
prinses, lakei of koning 

    komen, kunnen worden geschminkt.

Wat vertellen bomen ons over de historie van 
het landgoed en hun leefmilieu?
- 26 september 2021
- 13:00 uur - 15:30 uur
- Ennemaborg
- Hoofdweg, Midwolda

Het Midwolderbos is eeuwen geleden aan-
geplant voor de houtproductie van het Land-
goed Ennemaborg. De oudste bomen die er 
nu nog staan, zijn meer dan 100 jaar oud en 
deze statige reuzen geven het bos karakter. 
Tijdens deze wandelexcursie gaan we op 
zoek naar bomen in het bos met een ver-
haal. De bomen vertellen ons namelijk iets 
over de historie van het landgoed, over de 
bodem waar ze groeien, en over de planten, 
dieren en schimmels in het bos waar ze mee 
samenleven. Door anders te kijken naar de 
bomen, zie je het bos zoals je het nog niet 
eerder zag.

Deze wandeling (4 km) is geschikt voor kin-
deren vanaf 8 jaar

Gratis deelname. Kijk op www.groninger-
landschap.nl voor deelname.

* Zondag 26 september a.s. 

Wandelexcursie 
door het
Midwolderbos

Paddenstoelenfestival 2018 bij de vijver
achter de borg. Foto: Jan Sportel.nl.

* 1e burgemeester heringedeelde gemeenten 
   Scheemda, Midwolda en Nieuwolda

Jan Leegwater (1937-2021) overleden
Vrijdag 10 september is Jan Leegwater overleden. Op 9 september kwam hij 
in Winschoten ongelukkig ten val tijdens een fietstochtje en overleed in het 
ziekenhuis. 
Leegwater was burgemeester van de gemeente Scheemda na de herindeling 
in 1990. De nieuw samengestelde gemeente Scheemda bestond uit de 
voormalige gemeenten Scheemda, Midwolda en Nieuwolda.
De ambtsketting werd hem op 16 januari 1990 omgehangen in een speciale 
raadsvergadering in de Esbörg door ‘raadsoudste’ Roelie Meinds. In 1999 
nam Jan Leegwater afscheid als burgemeester en bleef woonachtig in 
Scheemda. Hij werd opgevolgd door Truida Jonkman, tot de herindeling 
(Gemeente Oldambt) in 2010.
De heer Leegwater was een op-en-top sportliefhebber, zowel actief als 
toeschouwer. Hij beoefende zelf o.a. biljarten, wielrennen, voetbal (ook 
scheidsrechter). In de gemeente Scheemda werd er jaarlijks door de 
plaatselijke voetbalclubs gestreden om de Jan Leegwater-bokaal.
Leegwater had vele bestuurlijke functies. Hij maakte o.a. tien jaar deel uit 
van het bondsbestuur van de KNVB in Zeist. Ook was hij bestuurslid bij het 
NOC*NSF en van het Olympische Topsport Steunpunt Noord.

Raadslid Meinds, 
burgemeester 
Leegwater 
en rechts 
gemeentesecreta-
ris Boedeltje.
Foto: JanSportel.nl

Sinds jaren is de Nieuweweg in Oostwold al afgesloten 
voor doorgaand verkeer. Toch ligt ook daar een rotonde. 
Tussen de huisnummers 36 en 38 kun je kiezen uit 2 gras-
paden. In het 
bosje tussen 
de straat en 
de dijk van 
het Oldambt-
meer lopen 
deze 2 wan-
delpaden die 
elkaar aan 
het eind bij 
de kwelsloot 
ontmoeten en 
zo een soort 
rotonde vor-
men. Tijdens 
het wandelen 
kom je langs 
veel soorten 
bomen. Ook 
groeien er 
mooie wilde 
planten en 
kruiden. Bij 
de kwelsloot 
kun je ervoor kiezen om via een bruggetje naar de dijk te 
lopen. Let wel op, de dijk is steil omhoog en het gras kan 
spekglad zijn. Regelmatig graast daar op dit deel van de 
dijk een schaapskudde. Als je op de dijk naar rechts loopt, 
komt je uiteindelijk bij een wandelpier uit. Deze steiger 
kijkt uit op het vogeleiland de Kikkerberg. Ga je op de dijk 
naar links, loop je langs het Oldambtmeer, langs aanleg-
steigers en kom je uit bij de 1e brug aan de Nieuweweg. 

Foto en tekst: Geke Grimme

Ommetje Nieuweweg
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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.

BROODBOETIEK MIDWOLDA
Hoofdweg 172

9681 AL Midwolda
(0597)  551675

Voor BROOD
en BANKET

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

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

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

fietsen met plezier
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Oldambt stelt plan van aanpak 
versterking 2021-2022 vast

Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft het plan van aanpak voor de ver-
sterkingsoperatie in de gemeente Oldambt 
vastgesteld. Dit plan is de opdracht aan Na-
tionaal Coördinator Groningen (NCG) voor 
het komende anderhalf jaar. Het plan gaat 
over 500 adressen in Nieuwolda, Nieuw 
Scheemda, ’t Waar, Oostwold, Midwolda en 
Scheemda. Deze adressen moeten worden 
opgenomen en beoordeeld om te bepalen of 
ze voldoen aan de veiligheidsnorm. Wonin-
gen die hier niet aan voldoen, moeten wor-
den versterkt.
 
Starten met de uitvoering
Het is de bedoeling dat NCG volgend jaar 
start met de uitvoering. Versterkingswet-
houder Gert Engelkens legt uit: “Ook in onze 
gemeente moeten de busjes nu gaan rijden. 
In de afgelopen jaren lag de nadruk vooral op 
het opnemen en beoordelen van woningen. 
Inmiddels hebben meer dan 100 adressen 
een versterkingsadvies gekregen. Het gaat 
hierbij vooral om woningen in de dorpen 
Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ’t Waar. We 
willen zo snel mogelijk beginnen met het uit-
voeren van de versterkingsadviezen. Helaas 
is de capaciteit beperkt. Dat betekent dat 
er op korte termijn niet genoeg mensen en 
materialen zijn om uitvoeringsplannen op te 
stellen en om woningen te versterken. Daar-
om hebben we samen met de andere aard-
bevingsgemeenten afspraken gemaakt over 
de verdeling van de capaciteit. We verwach-
ten dat de eerste woningen in 2022 worden 
versterkt.”
 
Nieuwste inzichten
Woningen worden sinds het najaar van 2020 
beoordeeld volgens de nieuwste inzichten. 
Die inzichten houden rekening met het 
stoppen van de gaswinning uit het Gronin-
genveld. Daardoor neemt de kans op (zware) 
aardbevingen af. De verwachting is dat er 
daarom minder of minder zware versterking 
nodig is. Dat geldt zeker voor Oldambt, om-
dat we aan de rand van het gaswinningsge-
bied liggen. Engelkens: “We gaan ervan uit 
dat de woningen die nog geen opname heb-
ben gehad, in het komende anderhalf jaar 
worden opgenomen en zo mogelijk ook wor-
den beoordeeld. Het gaat hierbij om wonin-
gen in Midwolda, Oostwold en Scheemda. 

Deze adressen zijn later toegevoegd aan het 
versterkingsprogramma. We verwachten dat 
het grootste deel van deze woningen niet of 
nauwelijks versterkt hoeven te worden, om-
dat ze worden beoordeeld volgens de nieuw-
ste inzichten.”
 

Vooruit kijken
Engelkens vervolgt: “Ons uitgangspunt is 
en blijft dat iedereen in Oldambt veilig moet 
kunnen wonen, werken en naar school gaan. 
Daarom zijn we positief over de ontwikkelin-
gen van het afgelopen jaar. De afbouw van 
de gaswinning zorgt ervoor dat de risico’s 
kleiner worden en de veiligheid verbetert. 
Daarnaast maken de inwoners uit het aard-
bevingsgebied aanspraak op vergoedingen 
en subsidies voor het verbeteren en verduur-
zamen van hun woning. Het is fijn dat men-
sen daardoor weer een beetje vooruit kun-
nen kijken na een lange tijd van onzekerheid 
over de veiligheid van hun woning.”
 

Planning
Het plan van aanpak voor 2021 en 2022 is 
nog niet definitief. Engelkens: “Het plan ligt 
nog bij Staatstoezicht op de Mijnen voor een 
toets. Het plan is maandag 6 september be-
sproken tijdens een beeldvormende raads-
bijeenkomst. Raadsleden en inwoners kun-
den vragen stellen over de inhoud van het 
plan. Maandag 20 september is het plan van 
aanpak verder besproken tijdens de raads-
vergadering.”

Discoballen op het 
strand
Het strand aan 
de noordkant 
van het Old-
ambtmeer heeft 
veel overlast 
van de ganzen-
poep. Een grote 
groep ganzen 
heeft daar een 
prachtige rust-
plek gevonden. 
Ganzen zijn gro-
te eters, bijna 2 
à 3 kilo gras per 
dag. En wat erin gaat, moet er ook weer uit. 
Dus ongeveer 15 x per uur poept een gans 
een keutel. Veel ganzen op het strand zorgen 
voor heel veel keutels. Dat is niet fijn voor de 
recreanten en zeker niet goed voor de wa-
terkwaliteit. Ganzenpoep in combinatie met 
water zorgt ook voor verslemping, het dicht-
slibben van de grond. Dorpsbelangen Oost-
wold heeft een aantal disco ballen op een 
hoge staak geplaatst. Door de wind gaan de 
ballen draaien. Door het flikkeren van licht 
op de spiegels zouden ganzen van de plek 
weggaan.  De komende periode wordt het 
effect van de draaiende ballen op de ganzen 
nauwlettend in de gaten gehouden.
Tekst en foto: Geke Grimme

Drukte op het Oldambtmeer
Sinds een tijdje is een baggerschip met hulpboot druk bezig om ondiepten in het meer met 
een grijper uit te diepen. Door de dikke laag slib kunnen boten met een iets te diepe kiel niet 
zomaar overal varen. Het risico om vast te lopen is te groot. De DWK is elke werkdag druk 
bezig om slib naar boven te halen en in de bijboot te storten. Er wordt gewerkt op aanwijzing 
van een waterkaart, waar precies staat aangegeven hoe diep het meer overal is. De Dienst 
Wegen en Kanalen, de DKW, van de provincie Groningen is al weken bezig om te zorgen dat 
het Oldambtmeer op de vaarroutes een diepte 1,70 meter houdt. Het naar boven gehaalde 
slib wordt aan de andere kant van de brug naar een eilandje gevaren en daar gestort. Volgens 
de planning moet dit werk na de zomer 2021 afgerond zijn.

Foto en tekst: Geke Grimme

Pompoen en Plukdagen in 
Oostwold
Op zaterdag 9 en zondag 10 oktober zijn 
er weer de pompoenplukdagen aan de 
Huningaweg 19 te Oostwold.
Ook is er een “Farmers Market”. Hier kun je 
terecht bij lokale ondernemers met verschil-
lende streekproducten, handwerk, koffie/
thee en allerlei lekkernijen.
Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten, 
zoals o.a. pompoen uithollen, pimp je eigen 
pompoen, insectenhotel maken.
Op beide dagen bent u welkom tussen 10.30 
en 16.00 uur.
Alle informatie kunt u vinden op de site 
van Educatieboerderij Nieuwlandse Akker: 
nieuwlandseakker.nl.
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OPENINGS-
TIJDEN:

Hoofdweg 115 - 9681 AC Midwolda - 0597-551546

Pannenkoeken, poffertjes en schotels. 
Ook voor afhalen.

www.pannenkoekenhuis-groningen.nl

www.prummelgrafmonumenten.nl
Stationsstraat 16

9671 AJ Winschoten
0597-551127 06-28771869


