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De redactie van onze 
dorpskrant werd uitgeno-
digd om eens een repetitie 
bij te wonen. Dat liet ik mij 
geen tweede keer vragen, 
met mijn eigen toneelver-
leden, was ik nieuwsgierig 
naar deze toneelclub. Sa-
men met mederedactie-
lid Johanna togen we op 
een avond naar de kantine 
van MOVV, waar momen-
teel één maal per week gerepeteerd wordt. 
Daar troffen we het merendeel van de leden 
aan, die druk bezig waren de tekst door te 
nemen. Enthousiast werden we begroet en 
werden we getrakteerd op een bekertje kof-
fie. De dames en één heer behoeften weinig 
aansporing. De informatie stroomde vrolijk 
tot ons. Een leuke groep mensen, bij wie het 
spel plezier en de lol bij de repetities voorop 
staat, zoals het ook moet. Dat neemt niet weg 
dat ze hun optreden zeer serieus nemen. Al-
les doen ze zelf samen, van het kiezen van 
het uit te voeren stuk tot de bouw van het 
decor toe. Bij het laatste ook wel bijgestaan 
door hun partners. De uitvoeringen zijn altijd 
in het Gronings, wat betekent, dat de uitge-
zochte spelen vaak vanuit het Nederlands 
moeten worden vertaald, één maal zelfs uit 
het Duits. De repetities duren gemiddeld 
zo’n vier á vijf maanden onder de bezielende 
leiding van de regisseuse Greetje Drenth. 

“De blaffende hond”
Voor de volgende uitvoeringen is gekozen 
om het laatste stuk wederom op te voeren. 
Er was veel tijd in gestoken en veel hebben 
het niet kunnen zien. Onder het publiek van 
de laatste voorstelling zijn ook een aantal 
mensen, die het blijspel graag nogmaals 
willen aanschouwen. Dus Hondenhotel 
“De blaffende hond” staat wederom op het 
menu. Inmiddels hebben wel drie leden de 
club verlaten, maar gelukkig zijn er ook weer 
drie nieuwe leden bij. 

De voorstellingen worden gegeven in De 
Schakel en wel op 25 februari en op 3 en 4 

maart. Voor de men-
sen, die nog kaartjes 
hebben van de ge-
annuleerde voorstel-
lingen, deze kaartjes 
zijn nog geldig. Met 
al deze mensen, zal 
hierover contact wor-
den opgenomen, met 
de vraag of en zo ja op 
welke datum ze wil-
len komen. wanneer 

dat gebeurd is, start de reguliere kaartenver-
koop. Kaarten bestellen kunt u op 30 januari 
2023 vanaf 09.00 uur bij Geertje Drenth op 
telefoonnummer 551137. De kaartjes kosten 
6 euro. Tijdens de pauze worden er ook weer 
lootjes verkocht, waarmee leuke prijzen ge-
wonnen kunnen worden. Op 3 en 4 maart 
wordt er in de pauze en na de voorstelling 
ook muziek gespeeld door Stefan Koning.

Nieuwe leden welkom
Op de vraag of ze nog wat kwijt willen voor 
in de Tam Tam, volgt een eenduidige reac-
tie. Graag willen ze MOVV en De Schakel 
bedanken voor de medewerking en het ge-
bruik van de repetitieruimte en uitvoerings-
mogelijkheden, bij deze. Dan nog één ding, 
nieuwe leden zijn van harte welkom bij de 
toneelvereniging, vooral zouden ze graag 
nog wat mannen toevoegen aan hun spe-
lersbestand.

Het was een gezellige en vrolijke ontmoe-
ting met de leden van de toneelvereniging. 
Een leuke groep mensen, die duidelijk met 
zeer veel plezier repeteren en ongetwijfeld 
straks een opvoering geven, waar het spel-
plezier van af spat. Dan is het nu tijd om ze 
weer verder te laten gaan met de repetitie. 
We nemen afscheid en lopen de kantine uit. 
Buiten is het pikdonker en we zoeken onze 
weg in het duister naar de auto. Onderweg 
naar huis mijmeren Johanna en ik nog over 
onze eigen ervaringen op en met het toneel. 
Voor de spelers, veel speelplezier en voor het 
publiek een hele leuke avond gewenst.

Kurt Hartman

nr. 26 december 2022

D O R P S K R A N T  VA N  E N  OV E R  M I D W O L D A  E N  O O S T W O L D

VAN DE REDACTIE
Alweer bijna een jaar voorbij. In een 
tijd waar de ene crisis de andere lijkt 
op te volgen, is het belangrijk om open 
te staan voor elkaar, om respect en 
begrip te hebben voor anderen. We 
mogen ook niet vergeten bevoorrecht 
te zijn om in mooie dorpen als Mid-
wolda en Oostwold te wonen. Daar 
gaan we soms wel eens aan voorbij. 
Samen moeten we er ook voor zorgen 
om onze dorpen leefbaar te houden. 
We hopen met ons krantje daar een 
kleine bijdrage aan te leveren. We wil-
len graag alle adverteerders, VDM en 
VDO bedanken voor hun steun, zon-
der jullie geen Nieuwe Tam Tam. Ook 
alle anderen, die dit jaar weer belan-
geloos hun medewerking gaven be-
dankt. Natuurlijk ook onze dank aan 
de bezorgers, die elke keer weer zor-
gen dat het krantje bij iedereen in de 
bus komt. 

Wij wensen u allen mooie 
kerstdagen en een gelukkig 

en gezond 2023!

Terug op de planken: 
Toneelvereniging Midwolda 82
Het is alweer enige tijd geleden, dat de toneelvereniging Midwolda 82 een voorstel-
ling gaf. Met veel plezier speelden ze toen het blijspel “Hondenhotel “De blaffende 
hond”. Echter bleef het bij slechts één voorstelling. De Covid19 sloeg toe en als zo-
veel andere dingen, konden ook de overige geplande voorstellingen van het blijspel 
niet doorgaan. Gelukkig ligt die periode nu achter ons en kunnen de leden van de 
vereniging zich weer storten op een nieuwe reeks voorstellingen. 

Kerstnachtdienst in 
Midwolda
Op kerstavond is er traditiegetrouw de 
kerstnachtdienst in de Dorpskerk van Mid-
wolda. De oude kerk is sfeervol verlicht en 
mooi versierd met kerstdecoraties. Hier ko-
men we samen om het kerstfeest te vieren 
met veel bekende kerstliederen en muziek. 
De dienst heeft een Gronings tintje en mu-
zikale medewerking wordt verleend door or-
ganist Ludolf Heikens en muziekvereniging 
Combinatie Bierum-Spijk. Voorganger is ds. 
Richard Offringa.

Na afloop van de viering wordt u uitgeno-
digd voor een gezellig samenzijn. Onder 
het genot van glühwein, chocolademelk en 
kerstbrood, kunnen we even napraten en 
elkaar fijne kerstdagen toewensen. De kerst-
nachtdienst op zaterdag 24 december be-
gint om 21.30 uur en iedereen is van harte 
welkom. 

Dorpskerk Midwolda, Hoofdweg 168, 9681 
AL Midwolda - www.hintsorgelmidwolda.nl
www.pknmidwolda.nl
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voor ideeën, waar u ook zelf aan meewerkt 
en die zorgen voor een fijnere buurt.

Website Dorpsbelangen Midwolda
We hebben al eens gemeld dat de website 
van Dorpsbelangen drastisch is veranderd 
en volledig is opgefrist. We nodigen u dan 
ook graag weer uit om de site eens te bezoe-
ken. Ga dus rap naar www.dorpsbelangen-
midwolda.nl. Want we houden u niet alleen 
via onze Facebook-pagina op de hoogte, ook 
op de website staan allerlei nieuwtjes en ac-
tiviteiten. En wist u dat u bijvoorbeeld alle 
exemplaren van de Nieuwe TamTam via de 
site kunt downloaden?

Mist u iets op de website? Heeft u opmer-
kingen of suggesties? Mail naar: website@
dorpsbelangenmidwolda.nl. Dat geldt van-
zelfsprekend ook voor de ondernemers, ver-
enigingen en instellingen uit Midwolda. Wilt 
u iets delen met de dorpsgenoten, laat het 
ons weten via de mail.

In deze Nieuwe TamTam praten we u 
weer bij over een paar onderwerpen, 
waarbij we vooral de jaarvergadering 
uitvoerig belichten.

Jaarvergadering Dorpsbelangen
Alle inwoners van Midwolda waren huis-
aan-huis uitgenodigd voor deze eerste jaar-
vergadering na ruim 3 jaar. In De Schakel 
waren op 16 november ‘s avonds zo’n 50 
dorpsgenoten aanwezig. Naast het voltallige 
bestuur gaf ook de gebiedsregisseur acte 
de présence. Vóór de pauze was het meer 
formele gedeelte van de vergadering. Aller-
eerst stelden de bestuursleden zich persoon-
lijk voor. Verder werden o.a. het verslag van 
de vorige jaarvergadering, de jaarverslagen 
van Dorpsbelangen en het Hertenkamp en 
het financiële jaarverslag gepresenteerd. Na 
het afscheid van de vorige penningmeester 
volgde de bestuursverkiezing. Omdat zich 
geen tegenkandidaten hadden gemeld, wer-
den de vier aspirant-bestuursleden onder 
applaus van de zaal als bestuurslid geaccep-
teerd.

Na de pauze werd een viertal stellingen 
getoond. In zes groepen werden deze stel-
lingen enthousiast besproken en werden al-
lerlei ideeën aangedragen. Een erg leuke en 
interactieve sessie. De uitkomsten van de 
discussies werden vervolgens plenair door-
genomen. Er is hier onvoldoende ruimte om 
alle ideeën en opmerkingen te laten zien, 
maar bij dezen – per stelling - een greep.

‘Wat is er mooi aan het dorp en waar is men 
trots op?’ De Ennemaborg, het Oldambt-
meer, de dorpskerk, gezelligheid en noaber-
schap, fietsroutes en het vrije wonen.

‘Wat mist in het dorp?’ Winkels, betrokken-
heid van jongeren, pinautomaat, voorzienin-
gen voor jongeren, dorpsfeest en betaalbare 
woningen voor ouderen en jongeren.

‘Wat kunnen we zelf doen als bewoners?’ 
Eigen straat en stoep (deels) schoonmaken 
en onderhouden, zelf initiatief nemen en iets 
organiseren en elkaar helpen en corrigeren, 
waar nodig.

‘Wat verwacht u van Vereniging Dorpsbe-
langen?’ Meer zichtbaarheid, goede com-
municatie naar gemeente en inwoners, on-
dersteuning van activiteiten en uitleg geven 
over subsidies en mogelijkheden daarvan.

Als Dorpsbelangen zijn we natuurlijk erg blij 
met deze reacties en ideeën en we gaan er 
dan ook graag mee aan de slag. We houden 
u daarvan uiteraard op de hoogte.

Buurtbudget
We willen hier graag het buurtbudget weer 
even onder de aandacht brengen. Wat houdt 
dat in? Met het buurtbudget kan de ge-
meente meebetalen aan goede plannen of 
ideeën van de bewoners, dus van u. Heeft 
u een plan waarmee de leefbaarheid in uw 
wijk, uw buurt of in Midwolda groter wordt? 
Vraag dan een bijdrage aan. Dorpsbelangen 
Midwolda helpt u graag met een aanvraag 

C
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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, Klaas Feringa,  Lonneke Mellens-Togtema, Johanna Brinks,  Anja Reumerman, Jan Sportel
       www.facebook.com/DeNieuweTamTam
ADVERTENTIES en TEKST volgende Nieuwe TamTam: uiterlijk inleveren vóór ADVERTENTIES en TEKST volgende Nieuwe TamTam: uiterlijk inleveren vóór 12 MAART12 MAART  en verschijnt op   en verschijnt op 23 MAART23 MAART

Tijdens de Algemene 
Ledenvergader ing 
op woensdag 23 no-
vember jl. van IJsver-
eniging Eigen Kracht 
uit Midwolda werden 
twee leden tot Ere-
lid van de vereniging 
benoemd. Harm Jan 
Gremmer en Geert 
Oolders waren samen 
goed voor 89 jaar be-
stuurslid. 

En waar vind je nog le-
den die 50 jaar bestuurs-
lid zijn? Die eer is weg-
gelegd voor Harm Jan 

Gremmer. Bestuurslid, baanveger, pompen specialist, grasmaaien, klusjesman en EHBO man. 
Harm Jan deed het allemaal. Tijd voor verjonging vond voorzitter Durandus Takens met een 
dikke knipoog. In het bijzijn van zijn familie werd Harm Jan gehuldigd met een beeldje met 
inscriptie van een schaatsenrijder, een oorkonde en een bos bloemen. Ook Geert Oolders was 
met zijn 39 jaar bestuurslid een oudgediende. Hij was de man van de kassa. Bij elke ijswinter 
nam Geert zijn plaats in achter het loket. Geert werd wegens gezondheidsproblemen thuis 
gehuldigd door de voorzitter met dezelfde cadeaus. Bé Ploeger nam afscheid na 10 jaar in het 
bestuur te hebben gezeten als penningmeester. Ook hij kreeg een oorkonde en een paar mini 
doorlopers met inscriptie en een bos bloemen. Door de komst van corona kon er in 2020 geen 
afscheid genomen worden van bestuurslid en secretaresse Jolanda Smit. Ook zij werd thuis 
gehuldigd, dit vanwege haar werkzaamheden, door onze nieuwe secretaresse Greetje Haan. 
Ook zij kreeg een oorkonde, doorlopertjes met inscriptie en een bos bloemen. Na afloop werd 
onder het genot van een hapje en een drankje nog flink nagepraat over dit heugelijk feit!

IJsvereniging Eigen Kracht 
Midwolda huldigt
bestuursleden 

Gymclub ‘de Woldstede’
In het appartementencomplex “de Wold-
stede” is een gymclubje actief  welke ie-
dere woensdagmorgen van 09.00 - 10.00 
onder leiding van een gymjuf in de hal 
van het complex allerlei eenvoudige oe-
feningen zittend op een stoel uitvoert. De 
oefeningen komen het gehele lichaam ten 
goede en zijn voor een ieder uitvoerbaar. 
Ook hier is de onderlinge gezelligheid van 
groot belang.

Het clubje kan best enige ledenuitbreiding 
gebruiken. Heeft u belangstelling, kom 
dan gerust eens op een woensdagmorgen 
langs en kunt u zelf ervaren hoe leuk dit is.

Gymclub “de Woldstede”

Dorpsbelangen Midwolda wenst 
een ieder prettige feestdagen en een 

goed en gezond 2023.
Ronald, Fokko, Linda, Ingrid, Martin, 

Marcia, Gerard en Jan secretaris@
dorpsbelangenmidwolda.nl

Foto: JanSportel.nl
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Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 21 januari 2023 houden we onze 
nieuwjaarsreceptie. In café de Jacht ontvan-
gen we u van 16.00 uur tot 19.00 uur. Gezel-
lig bij elkaar. Onder het genot van een hapje 
en drankje wensen we elkaar alle goeds voor 
2023. En natuurlijk hebben we weer twee 
dichters in ons midden. Anke de Klerk-Kras-
ter, voormalig stadsdichter van Oldambt en 
Dieneke Bronsema zullen gedichten voorle-
zen. Gedichten met een knipoog naar het 
leven, met humor en met diepgang. Voor elk 
wat wils. We blikken kort terug op 2022 en 
wat we willen gaan doen in 2023. 

Wethouder Erich Wünker op bezoek
Op 7 november hadden we overleg met de 
dorpswethouder Erich Wünker. 
Zoals was te lezen in de Nieuwe TamTam 
van september heeft de gemeente twee 
bouwkavels  tegenover de pizzeria te koop. 
In het gesprek met de wethouder hebben 
we er voor gepleit de hele omgeving goed te 
bekijken. Eventueel het te koop staande huis 
in de bocht van Goldhoorn aan te kopen en 
ook te overleggen met het kerkbestuur om te 
bezien of de parkeerplaats bij Ons Gebouw 
openbaar kan worden gebruikt. Er kan zo 
meer ruimte ontstaan voor woningbouw en 
meer openbare parkeerplaatsen. Benieuwd 
of de gemeente iets met de suggestie  doet.
Ook hebben we aandacht gevraagd voor de 
inrichting van Hoofdstraat en Noorderstraat. 
De uitstraling van de omgeving kan stukken 
mooier met een betere inrichting en beplan-
ting. Nu paviljoen de Waternimf sluit hebben 
we  aandacht gevraagd voor de horeca aan 
het strand. Volgens de wethouder komt er 
wel weer een vorm van horeca. Ook hier zijn 
we benieuwd wat het gaat worden.

Parkeerplaatsen bij 
de Twee Oldambten
Tot voor kort was er een grote parkeerplaats 
bij de Café de Twee Oldambten. Vorig jaar 

kregen we bericht van het waterbedrijf dat 
ze het waterpompstation gingen renoveren 
en dat de hele parkeerplaats zou verdwijnen. 
Het leek ons niet goed dat er zoveel parkeer-
plaatsen zouden verdwijnen. We hebben na 
heel veel overleg en lobbywerk bij gemeente 
en het waterbedrijf voor elkaar gekregen dat 
er toch ongeveer 8 parkeerplaatsen nieuw 
worden gecreëerd. De parkeerplaats zal 
in 2023 worden verhard  (strook langs de 
Beatrixstraat). 

Projecten

Walvis  
Samen met Dorpsbelangen Midwolda pro-
beren we de walvis in leven te houden. Of te 
wel te verfraaien en te herstellen. Binnenkort 
is er overleg met project Bureau Blauwestad 
om de nieuwe plannen die zij, in samen-
spraak met ons, hebben gemaakt te bespre-
ken. Wordt vervolgd!

Strand
Bij het gesprek met de wethouder hebben 
we nogmaals er op aangedrongen dat  het 
onderhoud van het strand beter moet. Om 
onder anderen onkruidgroei weg te houden 
van het strand wordt het zand  regelmatig 
met een cultivator bewerkt. Dit geeft soms 
grote oneffenheden in het zand. En dat loopt 
niet lekker! Al eerder hebben we dat aange-
kaart bij de gemeente. De wethouder heeft 
toegezegd in overleg te gaan met de buiten-
dienst en dat de problemen zullen worden 
opgelost.

Ganzen
Om ganzenoverlast op het strand te voorko-
men, hadden we  extra grote kleurige ballen 
neergezet. Helaas is er een van de palen uit 
de grond gerukt. Jammer en zinloos dat dit 
is gebeurd.  Om de ganzen weg te jagen met 
diervriendelijke middelen  is er veel tijd en 
inzet nodig. Daarom willen we  in overleg 
met de gemeente en Blauwestad om van het 
verjagen van de ganzen een steeds weer-
kerende activiteit te maken. Waarbij ook de 
gemeente zijn steentje bijdraagt. Ook roe-
pen we mensen op zich bij ons te melden, 
om mee te werken aan het verjagen van de 
ganzen. 

AED verplaatst 
De AED  is een defibrillator die kan worden 
ingezet als iemand een hartstilstand heeft. 
De AED is verplaatst en hangt nu goed 
zichtbaar aan de voormuur van de REGIO-
BANK. We danken Herman Korte voor de 
medewerking die hij heeft gegeven om de 
AED daar te kunnen ophangen.

Zwembad de Hardenberg
Dicht bij ons dorp ligt het sportcomplex de 
Hardenberg. Menigeen uit ons dorp zwemt 
daar. Talloze kinderen hebben daar hun 
zwemdiploma gehaald. Lekker warm water 
en een beweegbare bodem.  In september 
besloot de gemeenteraad het complex per 
1 juli 2023 te sluiten. Dorpsbelangen steunt 
een initiatiefgroep die wil onderzoeken of er 
een stichting kan worden opgericht die het 
zwembad en sporthal kunnen gaan kopen en 
exploiteren. Om het complex open te hou-
den zijn heel veel vrijwilligers nodig. De ko-
mende tijd zal er meer duidelijkheid komen 
hoe de stichting gaat werken en waar u zich 
kunt melden als vrijwilliger. Op onze website 
zullen we daar ook aandacht aan besteden 
en kijk regelmatig op de website van dorps-
belangen Finsterwolde om op de hoogte te 
blijven van wat er speelt en om u aan te mel-
den als vrijwilliger! 

Subsidie
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

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben 
dan kunt u contact opnemen met onze voor-
zitter Luit Engelage, 0621524096 of mailen 
naar info@dorpsbelangen-oostwold.nl

Het bestuur van Dorpsbelangen Oostwold wenst 
u een goed 2023 ! En graag tot 
ziens op de nieuwjaarsreceptie..

Moi allemaal! 
Ook dit jaar heeft de Oud & 
Nieuw commissie weer een 
mooi programma in elkaar ge-
zet om met z’n allen 2022 ge-
zellig af te sluiten en feestend 
te beginnen aan 2023! 

Dit jaar begint dat al op vrijdag 
30 december met een oliebollen 
pubquiz. Dit is een quiz bomvol 
met vragen over het afgelopen 
jaar en natuurlijk zoveel oliebol-
len als je op kunt! Opgave kan 
aan de bar of via de sociale me-
dia van Café de Jacht! 

Op oudejaarsdag, 31 december, 
zal er van 10:00 tot 16:00 carbid 
worden geschoten op de vel-
den van VVS door Carbid Team 
Oostwold. Iedereen is van harte 

welkom daar 
een kijkje te 
nemen! 

Dan is er aan 
het begin 
van de avond 
weer traditie-
getrouw een 
fakkeloptocht 
gepland! Deze 
optocht zal om 
18:00 starten 

vanaf Café de Jacht en een fak-
kel kost €2. 

Vanaf 18:00 zal het café ook ge-
opend zijn voor iedereen die ge-

zellig langs wil komen. Er zullen 
meerdere vuurtonnen zijn om bij 
op te warmen onder het genot 
van warme choco, glühwein of 
een kom snert. Als de fakkelop-
tocht terug is (tegen 18:30) zal er 
ook een vuurwerkshow zijn!

Het café zal de hele avond open-
blijven en na middernacht kun je 
daar iedereen veul zeeg’n wen-
sen en gaan we met z’n allen 
proostend het nieuwe jaar in!! 
Tijd voor een feestje!!

Wij hopen jullie allemaal te zien!

De Oud & Nieuw Commissie, 
JTO en Café de Jacht 
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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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De winter is begonnen. De één kan niet wachten tot het flink gaat vriezen, terwijl de an-
der niet kan wachten tot de lente aanbreekt. Is het niet omdat men niet van de kou houdt, 
dan wel vanwege de stookkosten. Vriest het zo hard dat er geschaatst kan worden dan 
is dat des te meer reden om de muts op te zetten en een dikke jas aan te doen en lekker 
naar buiten te gaan! Dan hoeft de kachel ook niet aan en opwarmen doe je dan lekker in 
de kantine met een warme chocolademelk of kwast. Waar zou deze rebus nou over gaan? 
De oplossing staat op de kop ergens achterin dit krantje.

Veel puzzelplezier!                                                                                           Johanna Brinks 

ambachtelijke, unieke sieraden
in goud en zilver

van eigen oud goud een nieuw sieraad
reparatie en restauratie

een nieuw sieraad voor jou ontworpen
en naar jouw wens gemaakt

tel: 06-509 615 34
a.m.tieck@gmail.com

Zuiderringdijk 12a
9682 VL  Oostwold

NK medailles voor 
judoka’s
De judoka’s van Judo 53° Noord hebben tij-
dens het NK senioren ontzettend goed ge-
presteerd. Afgelopen zaterdag en zondag 
kwamen de beste seniorenjudoka’s in de 
Topsporthal in Almere in actie. Het leverde 
voor de judoka’s van Judo 53° Noord een 
geweldig resultaat op. In de klasse -48 kilo-
gram verraste Milou Hendriks met een zeer 
knappe overwinning op de wereldkampioen 
bij de -18 jaar. Hierdoor plaatste zij zich voor 
de halve finale, deze werd na verlenging ver-
loren van de latere kampioen. In de wedstrijd 
om de derde plaats scoorde Milou met fraai 
grondjudo een vol punt. Op dezelfde dag be-
loonde clubgenoot Thom Hensens zijn harde 
werken met een prachtige derde plaats. 
Na een achterstand in de wedstrijd om het 
brons scoorde hij een schiiterend vol punt. 
Bronzen plakken waren er ook voor Lars van 

Oostrum en Twan Hauch. In de klasse -90 ki-
logram wisten beiden na verlies in de halve 
finale knap hun wedstrijd om de derde plaats 
te winnen. Clubgenoot Silvan Bulthuis be-
reikte in de categorie -100 kilogram de finale. 
Na een gelijk opgaande strijd moest hij de 
winst laten aan zijn regenstander uit Haar-
lem en werd hij verdienstelijk tweede.
Naast de behaalde medailles kwamen er ook 
nog 4 judoka’s bij de beste 7.

Judoteam 53 sterk in Borger! 
De judoka’s van Judoteam 53 hebben afge-
lopen weekend in Borger goede resultaten 
behaald. Naast de resultaten hebben de ju-
doka’s mooi en technisch judo laten zien. Er 
werden maar liefst 26 prijzen behaald. Kam-
pioen waren, Thijs de Vries, Kyra Rusthoven, 
Lieve Vanderheyden, Jonathan al Rais, Leco 
Terpstra, Tim de Jong (Dijkman), Jonathan 
Stal, Joost Dekker, Thijn Leistra (Sakura). 
Tweede waren, Ivo de Vries, Koen Dekker, 
Thomas Jansma, Badr Sameh, Tobias Bel-

graver (Sakura), Job 
Nauta (Sakura), Tri-
stan Oijenhausen, Ru-

ben Doedens, Roan de Vries, Maud Mossel 
(JRM). En de volgende judoka’s behaalde het 
brons Anouk Kerbof, Joep Dekker, Harry Ker-
bof, Charel Scholtens (JRM), Sep Spijkers, 
Tijs Kubbenga, Isa Boersma ( Dijkman). En 
mooie sportieve dag!

Kinderkerstfeest in 
Hervormde 
kerk 
Oostwold
Op maandag 2e kerst-
dag, 26 december om 
half 10 ‘s morgens zal het 
kinderkerstfeest gehouden 
worden in de Hervormde 
kerk van Oostwold.
Kinderen van de basisschool 
met hun ouders/verzorgers zijn hiervoor van 
harte uitgenodigd.
Ook de oudere jeugd is natuurlijk welkom!
Er is ook gelegenheid om iets mee te nemen 
voor de voedselbank.
Hierbij een lijstje van producten die meege-
nomen kunnen worden.

       - Pasta
       - Rijst
       - Soep in blik
       - Groenten in blik
       - Houdbare melk
Van harte bij een ieder aanbevolen!

Eind oktober zijn we weer gestart met de 
Danielclub (groep 4 t/m 8) en de kabouter-
club (groep 1 t/m 3).

Ingrid Vos, Erika Mekelenkamp en Anneke 
Mekelenkamp geven leiding aan deze clubs.
We vertellen een bijbelverhaal aan de kinde-
ren en spreken hier wat over na met elkaar.
Vervolgens doen we een activiteit.
Dit is vaak een knutselwerkje.
We beginnen met het zingen van liederen en 
bidden met elkaar.
Jullie zijn van harte welkom om hierbij aan-
wezig te zijn kinderen!

De datums voor 2023 zijn:
Kabouterclub: 20 januari, 3 februari, 17 fe-
bruari, 10 maart, 24 maart en 14 april.
Danielclub: 23 januari, 6 februari, 20 febru-
ari, 13 maart, 27 maart en 17 april.

Hartelijke groeten,
Juf Ingrid, juf Erika en juf Anneke

Krijgt MFC De Hardenberg een
tweede  leven.

Voor meer info kijk op:
WWW.MFCDEHARDENBERG.NL



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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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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Hieronder ziet u een overzicht van wat er de komende 3 maanden te doen is in Oostwold en 
Midwolda. Zoals u ziet is er in onze dorpen genoeg te beleven en is er voor elk wat wils!  De 
activiteiten van Het Groninger Landschap staan elders in de krant uitgebreider omschreven.  
Kijk voor meer informatie op pagina 11.  Heeft u zelf suggesties voor de periode van 16 maart 
2023 tot en met 17 juni 2023? Geef het dan door! Suggesties kunt u mailen naar: dorpskrant-
midwoldaoostwold@gmail.com

Iedere zat en zo 12 - 17 u Expositie van Marijke Langius, Koetshuys, Ennemaborg
16 december 19:30 Klaverjassen voor leden buurtver. Parallelweg e.o. € 1,50
17 december 15:00 uur Ubbo Dollard Kinderkoor zing kerstliederen in Brasserie 

Old School
20 december  18 - 21 uur Aglowavond in De Schakel Midwolda
23 december 19:30 Kerstkaarten, kantine VVS, € 3,50, kantine open 19:00 uur
24 december 21:30 - 23:00 Kerstnachtdienst in de Dorpskerk Midwolda 
26 december 13 - 15 uur Kerstwandeling vanaf bezoekerscentrum Ennemaborg 
30 december  20:30 - 22:30  Oliebollen Pubquiz, Café De Jacht, Oostwold, opgave ver-

plicht
31 december  10 - 18 uur Carbidschieten, voetbalvelden VVS Oostwold
31 december  18 - 18:30 Fakkeloptocht, vertrek café De Jacht, € 2,- per fakkel
6 januari 19:30 Klaverjassen voor leden buurtver. Parallelweg e.o. € 1,50
13 januari 10:00 uur Kuier & Keuvel wandelgroep, start Ennemaborg Midwol-

da
13 januari 19:30 Klaverjassen, kantine VVS, € 3,50, kantine open 19:00 uur
20 januari 19:30 Klaverjassen voor leden buurtver. Parallelweg e.o. € 1,50
21 januari 16:00 uur Nieuwjaarsborrel in de Jacht, Oostwold
22 januari 13 - 15 uur De Geschiedenis van het landschap rond de Ennemaborg
24 januari 20:00 uur PCF Finsterwolde, bijeenkomst over cybercrime, Vrouwen 

van Nu
27 januari 19:30 Klaverjassen, kantine VVS, € 3,50, kantine open 19:00 uur
 3 februari 19:30 Klaverjassen voor leden buurtver.g Parallelweg e.o. € 1,50
10 februari 19:30 Klaverjassen, kantine VVS, € 3,50, kantine open 19:00 uur
16 februari 19:30 Spreker Layla Koopal in De Schakel Midwolda, Vrouwen 

van Nu
17 februari 19:30 Klaverjassen voor leden buurtver. Parallelweg e.o. € 1,50
18 februari   Nestkastjes timmeren in bezoekerscentrum Ennemaborg 
   van 10 tot 11.30 uur of van 13 tot 14.30 uur
19 februari 13 - 15 uur Snertwandeling vanaf bezoekerscentrum Ennemaborg
24 februari 19:30 Klaverjassen, kantine VVS, € 3,50, kantine open 19:00 uur
 3 maart 19:30 Klaverjassen voor leden buurtver. Parallelweg e.o. € 1,50
5 maart 13 tot 15 uur Ennemaborg en haar bewoners, lezing in woord en beeld
10 maart 19:30 Klaverjassen, kantine VVS, € 3,50, kantine open 19:00 uur
15 maart 19:30 Spreker André Eijkenaar over dieren rondom ons erf, De 

Schakel, Vrouwen van Nu
17 maart 19:30 Klaverjassen voor leden buurtver. Parallelweg e.o. € 1,50
19 maart  13 - 14:30   Stinzenplanten rond de Ennemaborg
22 maart 14 -t 15:30  Schatzoeken voor de kinderen, bezoekerscentrum Enne-

maborg
24 maart 19:30 Klaverjassen, kantine VVS, € 3,50, kantine open 19:00 uur
26 maart 10.30 - 12.30 Lentewandeling, tocht van 2,5 uur, bezoekerscentrum En-

nemaborg
31 maart  19:30 Klaverjassen voor leden buurtver. Parallelweg e.o. € 1,50
 7 april  19:30 Klaverjassen, kantine VVS, € 3,50, kantine open 19:00 uur

Vanaf zaterdag 3 december is er in Het 
Bezoekerscentrum Ennemaborg weer een 
nieuwe expositie te bewonderen. De kleur-
rijke schilderijen van schilderes Marijke Lan-
gius zijn gemaakt van acryl of aquarelverf. 
Door het toepassen van zijde-vloeipapier in 
haar schilderijen, creëert Marijke subtiele 
dieptewerking op haar doeken. Door niet 
met een vastomlijnd idee aan haar werk te 
beginnen, heeft ze de vrijheid om afhankelijk 
van haar stemming de schilderijen te laten 
ontstaan. Ze schildert graag portretten, maar 
ook bloemen en dieren. Voor haar expositie 

Expositie schildertechnieken in het Koetshuis

Expositie van schilderes
Marijke Langius

Activiteitenkalender

in Het Koetshuis heeft ze keuze gemaakt uit 
natuur gerelateerde werken van haar hand. 
Ik nodig u uit om haar prachtige werk te ko-
men bewonderen en wat meer over haar aan 
de weet te komen. Dat kan elke zaterdag en 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur op de beken-
de locatie aan de hoofdweg 96 te Midwolda. 
De expositie is te zien tot en met 26 maart 
2023.

We zijn overigens altijd op zoek naar nieuwe 
talenten om bij ons een expositie te houden. 
Dus bent u of kent u een schilder, fotograaf, 

iemand die wandkleden maakt of een ande-
re amateur of beroeps kunstenaar, neem dan 
contact met ons op. Dat kan op telefoonnum-
mer 06-42425450. 

Kurt Hartman

In 1962 werd 
Mevr. Korte 
(zeg alsje-
blieft Reinie) 
lid van de 
plattelands-
vrouwen in 
Oostwold.
Ze kon toen 
eigenlijk niet 
bedenken dat 
deze lidmaat-
schap haar 
zoveel vreug-
de en plezier 
zou brengen.
Als actief lid, 
werd ze al 

gauw gevraagd voor een bestuursfunctie, 
die ze ook aanvaardde.
Vele verenigingsavonden heeft zij samen 
met andere bestuursleden georganiseerd, 
maar ze was ook actief bij het organiseren 
van uitjes met de dames.  
Culturele en creatieve avonden, overal deed 
Reinie met plezier aan mee
Na haar verhuizing van Oostwold naar Win-
schoten bleef ze lid van de inmiddels van 
naam veranderde Plattelandsvrouwen in 
Vrouwen van Nu in Oostwold. En als het 
maar even kan bezoekt ze de verenigings-
avonden. Deze worden niet meer in haar 
vertrouwde locatie “De Twee Oldambten’’   
gehouden, maar zijn verplaatst naar ” de 
Schakel” in Midwolda.
Ook bij het haakgroepje is ze nog steeds ac-
tief, al gaat dat tegenwoordig via de app.
Nu 60 jaar later is ze gehuldigd door de pre-
sidente Mevr. Ebbens met een mooie terug-
blik op die afgelopen 60 jaar.

Op 1 september was Mevr. R vd Aker 25 jaar 
lid van de V.v.N. Oostwold en op 1 november 
Mevr. A  Rijlaarsdam  40 jaar. Hier is ook door 
de vereniging aandacht aan besteed.

Jubilea bij Vrouwen 
van Nu Oostwold
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Midwolda
Tel.: 0597 55 28 32

Schilders- en klussenbedrijf Mulder

Onderhoud

Wandafwerking

Verbouw

Nieuwbouw

Glasservic
e
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bij het mengsel. Daarna het mengsel weer 
in de pan overdoen en opwarmen, blijf goed 
roeren totdat het mengsel de gewenst dikte 
heeft. Laat het afkoelen en zet het dan in de 
koelkast.
Nu door met de trifle. Begin met het schil-
len van de appels en snijdt deze in blokjes. 
Doe de blokjes in een kom en meng er de 
suiker en kaneel door. Verhit de boter in een 
pan en bak daarin het appelmengsel voor 5 
tot 10 minuten, totdat het een beetje zacht 
is. Doe vervolgens het appelmengsel in een 
kom en voeg daar de boerenjongens aan 
toe. Verkruimel een aantal kniepertjes en 
bewaar deze in een schaaltje. 

Doe de slagroom in een kom samen met de 

vanillesuiker en mix deze stijf. Voeg nu de 
boerenyoghurt toe en roer het geheel goed 
door.

Nu kunnen we beginnen de trifle op te bou-
wen. Het recept is voor vier personen, dus 
pak vier glazen waarin u de trifle kunt op-
bouwen in verschillende lagen. We begin-
nen met de verkruimelde kniepertjes on-
derin elk glas. Vervolgens komt een laagje 
custard. Daarna een laagje van het appel 
en boerenjongens mengsel en daarop een 
laagje van het room en yoghurt mengsel. 
Hierop een laag jam, weer een laagje room 
en een laagje van het appelmengsel. Strooi 
nog wat verkruimelde kniepertjes erover 
en maak het af met een heel kniepertje bo-
venop. En het dessert is klaar om te worden 
opgediend. 

Laat het u smaken.
Klaas Feringa

KOKEN EN BAKKEN MET KLAASGroningse TrifleGroningse Trifle
Het is alweer december en overal om ons heen verschijnen de Kerstbomen 
en feestverlichting in de straten. Het brengt mij alweer helemaal in de stem-
ming. Vroeger deden we met de schoonfamilie het vaak zo: gezamenlijk een 
diner bereiden. Elk koppel leverde één gang aan voor het kerstdiner. Een leuke 
oplossing om de lasten te verdelen. Nou ben ik gek op toetjes en vind dat ook 
leuk om te maken. Anderen weer niet zo en dus kregen wij meestal het dessert 
als opdracht toegewezen. Omdat ik een geboren en getogen Groninger ben, leek 
het me leuk om eens iets uit eigen provincie te maken voor mijn minder Groningse 
schoonfamilie. Al zoekende kwam ik het recept voor Groningse trifle tegen. Het is 
een makkelijk en vooral lekker gerecht. Uitstekend geschikt om ook eens met mijn 
dorpsgenoten te delen. De meeste ingrediënten kunt u halen bij lokale streekwin-
kels en boerderijen, dit geeft een extra Gronings tintje en steunt onze boeren.

Ingrediënten voor de trifle:
custard; 250 ml boerenyoghurt; 200 ml slag-
room; 2 zakje vanillesuiker; kniepertjes; 
goeie kersenjam; 3 flinke el boerenjongens; 
2 grote appels (Jonagold); 1 tl kaneel; 1 el 
suiker; 10g boter. 
En voor de custard: 200 ml melk; 1 vanil-
lestokje; 4 eierdooiers; 1 el maïzena; 40g 
kristal suiker.

We beginnen met de custard. Doe de melk 
in een pan en schraap het merg uit het va-
nillestokje in de pan. Doorroeren en aan de 
kook brengen. Doe in een kom, de eierdooi-
ers, suiker en de maïzena en klop alles goed 
door zodat het een egaal papje is. Voeg nu 
beetje bij beetje al roerend de warme melk 

Een ochtend op de 
peuterspeelzaal
De Kikkerpoel, Oostwold
Buiten is het schemerig en nevel hangt bo-
ven het Oldambtmeer als beide leidsters al 
binnen in het lokaal zijn. Ze zetten speel-
goed klaar en om 8 uur precies gaat de deur 
voorzichtig open. Een jongetje komt vrolijk 
binnen, rennend, recht in de armen van een 
leidster. ‘Hé jongen, ben je daar weer?’ be-
groet de juf hem. Moeder neemt afscheid en 
de jas wordt uitgedaan. Nu fijn spelen.
Al gauw volgen meer kinderen en wordt er 
gespeeld met de blokken op tafel. Hoge to-
rens worden gebouwd en ook met veel ka-
baal omgegooid. De peuters lachen erom. In 
de autohoek zit een meisje en rijdt stilletjes 
een autootje heen en weer naar de garage. 
Al gauw komt er een kindje bij en hebben ze 
het goed naar de zin.
Opeens geschreeuw in de poppenhoek. 
Twee kinderen trekken aan een pop. De juf is 
gealarmeerd en kijkt toe of de situatie wordt 
opgelost of dat ze een handje moet helpen. 
Ze weet immers dat kinderen heel veel leren 
van elkaar en ook dat ze best creatief zijn in 
het bedenken van oplossingen.
Bij de herfsttafel staat een peuter aandach-
tig met een vergrootglas dichtbij zijn oog, 

de paddenstoelen en blaadjes te bekijken. 
‘Nee’, zegt een ander kind, ‘je moet ‘m zo 
houden’ en doet het voor….
Ondertussen observeren de leidsters het 
spel van de kinderen en zorgen ze ervoor dat 
elk kind zoveel mogelijk zichzelf kan zijn en 
stiekem genieten ze van het speelplezier van 
de peuters.
Dan is het tijd voor de stoelen in de kring.  
Het ‘goedemorgenlied’ wordt uit volle borst 
meegezongen en juf leest de namen. Alle 16 
peuters zijn er, een gezellige boel. Vandaag 
staat binnen het thema Herfst, de regen, op 
het programma. Met een ritmestokje mag 
elk kind op zijn stoel tikken. We doen de re-
gen na. Daar past ook een opzegversje bij: 
Regen, regen, spetterdespat, alle bomen 
worden nat. Alle stokjes gaan op het ritme 
heen en weer. De peuters doen flink mee. Als 
de juf de paraplu opendoet, gaan de kinde-
ren heel veel regen maken. Gaat de paraplu 
dicht, dan zijn de kinderen stil. Wat een ple-
zier!

Na de kring mag een aantal kinderen verven. 
Het is een grappig gezicht, 4 van die peuters 
in grote rode schorten met een kwast in de 
hand in de aanslag.
De andere kinderen vinden hun weg tussen 
al het andere speelgoed.
Tegen 10 uur hebben we een rustmoment: 

het meegenomen tussendoortje wordt opge-
peuzeld en er wordt gedronken. Tijdens het 
eten wordt er gezellig gekletst door de peu-
ters en de juffen. Pas op ouders, we krijgen 
van alles te horen.

Als het droog is, gaan, na het eten, de jassen 
aan en kunnen we buitenspelen. Een peuter 
wil graag het vergrootglas mee en andere 
kinderen verheugen zich op de bobbycar, de 
fietsen of de schommels. Hmmm….die moe-
ten nog wel even drooggemaakt worden, an-
ders krijgen we natte broeken.

Eenmaal weer binnen, is het tijd voor een 
verhaaltje en ook gaan we oefenen met de 
zelfgemaakte lampionnen. De peuters heb-
ben er erg hun best op gedaan. Ze zijn zo 
mooi geworden, de Elmer-olifantenlampi-
ons. En nu met een lampje erin. Alle peuters 
zien er trots uit.
Blij en met verhalen voor thuis, zingen we 
met de peuters het ‘dag, dag - lied’.
Tot de volgende keer allemaal. Daar zijn de 
papa’s en mama’s weer!

Lijkt het u leuk uw peuter ook naar peuter-
opvang de Kikkerpoel te brengen? Of heeft u 
nog wat vragen? Voor meer informatie kunt 
u bellen met Ina Hartjes, teamleider Stich-
ting Peuterwerk Oldambt, 06 11902905.

Inloopmiddag in
Midwolda op 19 januari 

De Protestantse Gemeente 
te Midwolda probeert iedere 
maand een inloopmiddag te or-
ganiseren In “de Verbinding”, 

Hoofdweg 167 te Midwolda.

Bij een inloopmiddag is ieder-
een welkom om binnen te lopen, 
jong en oud! 
Het belangrijkste van deze mid-
dag is de ontmoeting met elkaar. 

Theedrinken, praten en evt. een 
spelletje.
De eerstvolgende inloopmiddag 
is gepland op donderdag 19 ja-
nuari 2023. We beginnen om 
14.30 uur en het duurt tot onge-
veer 16.30 uur.

U/jij bent van harte welkom en 
neem gerust uw/jouw buurman 
of buurvrouw mee!
Voor eventuele vragen kunt u 
contact opnemen met Emmylies 
Engelage, 0597-552078 of Trijnie 
Struijs, 0597-552275.
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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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Een nieuw initiatief op 
CBS de Lichtboei 
CBS de Lichtboei en sociaal werk Oldambt 
hebben sinds kort samen een  initiatief: de 
Vraagbaak op school, door Wilma Pit, werk-
zaam bij sociaal werk Oldambt. 

U kunt met haar sparren en vragen delen 
over opvoeding als: hoeveel zakgeld geef ik 
mijn kind, wat is een geschikte bedtijd, soci-
al mediagebruik bij kinderen of bijvoorbeeld 
eetgewoonten.

Ook kan er hulp geboden worden bij bij-
voorbeeld het aanvragen van toeslagen, 
kwijtschelding of fondsen (voor bijvoorbeeld 
sport, zwemles, laptop e.d.), samen met u 
contact opnemen met een energieleveran-
cier of woningcorporatie, een aanmelding 
doen bij de voedsel- of kledingbank, kinder-
opvangtoeslag, meldingsformulier van de 
WMO invullen, enzovoort

U kunt ook rechtstreekst contact opnemen 
met Wilma op 0597-421833 of mailen naar 
vraagbaak@sociaalwerkoldambt.nl. Ge-
sprekken zijn vertrouwelijk, gratis en ver-
plichten u tot niets.  

Loopt u gerust eens binnen op CBS Licht-
boei. Wilma is er op vrijdag van 8.15-10.15 
uur, maar op andere dagen is de school na-
tuurlijk ook open voor een bezoekje. Mailen 
kan dan naar cbsdelichtboei@vcomog.nl

Let op: de ingang van school zit aan de ach-
terkant van het gebouw, bij Sporthal de Riet-
kraag. 

Mogen we u binnenkort begroeten? Van 
harte welkom! 

HAKO Scheemda nieuwe 
hoofdsponsor MOVV
Sinds het seizoen 2022-2023 heeft MOVV 
een nieuwe hoofdsponsor. De hoofdspon-
sor voor de komende 3 seizoenen is HAKO 
Scheemda. HAKO Scheemda is gevestigd 
aan de Energieweg 3 te Scheemda. HAKO 
Scheemda is een bedrijf in tuin- en parkma-
chines. Je kunt de machines bij HAKO ko-
pen, huren, leasen of wanneer je een machi-
ne hebt hem bij hun laten repareren of het 
onderhoud laten doen. Ook kun je gebruikte 
machines bij HAKO Scheemda kopen. 

Op de foto staan de spelers en de staf van 
MOVV1. De spelers hebben een nieuw shirt 
met het logo van HAKO Scheemda voorop.
Op de foto staan vlnr boven: Pieter de Jonge 
(grensrechter), Annet Gils (verzorgster) Jordi 
Blaauw, Joël Puister, Gillian Drenth, Davey 
Ottema, Nick Wiegman, Lars Vos, Raymond 
Imminga, Mark Mulder (keeper), Sven Jans-
sen, Thijs Dammer, Tjark Ottema (leider), 
Dick Scholtens (Coach/trainer).
Vlnr onder: Nanne Jelmersma, Bart Groe-
newold, Berend Perdok, Dynand Imminga, 
Youri Imminga, Twan Smit en Wilto de Wal 
(ass. Leider)

Veel organisatie en improvi-
satie talent was er voor nodig 
om Sint Nicolaas en zijn gevolg 
weer te verwelkomen in de ha-
ven van Oostwold/Midwolda.
De aankomst, 19 november, was 
gepland om met de boot aan te 
komen doch het onkruid in het 
Oldambtmeer was op plekken 
dusdanig dat veilig met de boot 

richting haven geen optie 
was.
Ten einde raad is de 
brandweer ingeschakeld 
en met een goed werken-
de sirene werd het gezel-
schap uit Spanje alsnog 
welkom geheten door de 
dorpsverenigingen van 
Midwolda (VDM) en Oost-
wold (VDO).

Na de nodigen welkomstwoorden werden achtereenvolgens de kinderen in Oostwold (De 
Jacht, foto boven) en ‘s middags in Midwolda (Boerderij Hermans Dijkstra) bezocht.

Na 2 jaar weer voet aan wal Na 2 jaar weer voet aan wal 
in Oostwold/Midwoldain Oostwold/Midwolda

Excursies Landgoed 
Ennemaborg/Midwolderbos 
Ook de komende maanden organiseren de 
vrijwilligers van team Ennemaborg van Het 
Groninger Landschap weer een aantal leuke 
en interessante excursies voor jong en oud. 
Voor de onderstaande excursies kunt u zich 
nu al opgeven op de website van Het Gro-
ninger Landschap via de activiteiten kalen-
der.

Voor alle excursies geldt dat zij beginnen van-
uit Het Bezoekerscentrum Ennemaborg, ook 
wel Het Koetshuis. Deelname is gratis, echter 
consumpties in Het Koetshuis zijn voor eigen 
kosten, voor beiden geldt tenzij anders vermeld. 
Voor wandelingen houdt rekening met het weer 
en draag goed schoeisel. Als u in het bezit bent 
van een verrekijker kan deze tijdens een wande-
ling altijd van pas komen, meenemen dus. 

Om teleurstellingen te voorkomen, geef uzelf 
altijd op voor een excursie via de website van 
Het Groninger Landschap. Dit met oog op maar 
beperkt aantal deelnemers per excursie. Heeft u 
geen internet, dan kunt u contact opnemen met 
het hoofdkantoor 050-3135901.

Maandag 26 december: Kerstwandeling 
van 13.00 tot 15.00 uur
Brandende vuurkorven en “De Gieselbarg Blo-
azers” uit Veele verwelkomen u. Onder bege-
leiding van een gids, en de geluiden van de 
midwinterhoorns, gaan we het winterse land-
goed verkennen. De gidsen vertellen tijdens de 
wandeling leerzame wetenswaardigheden over 
de diverse planten en dieren. Bij terugkomst in 
Het Bezoekerscentrum ontvangen de gastge-
vers aldaar u graag voor het nuttigen van een 
glas glühwein of een beker chocolademelk rond 
het haardvuur.

Zondag 22 januari: De Geschiedenis van 
het landschap rond de Ennemaborg van 
13.00 tot 15.30 uur
Beleef de ontstaansgeschiedenis van het hui-
dige unieke stukje natuur! Het vormen van uit-
gestrekte veengebieden na de laatste ijstijd. Het 
doorbreken van de Dollard en de latere inpol-
dering die van de overstroomde gebieden, die 
deze de graanschuur van Nederland maken. Een 
mooie lezing gevolgd door een wandeling door 
het Midwolderbos en omgeving.

Zaterdag 18 februari: nestkastjes 
timmeren van 10.00 tot 11.30 uur of van 
13.00 tot 14.30 uur.
Een leuke jeugdactiviteit, die in twee ploegen 
wordt georganiseerd. In de lente bouwen vogels 
hun nestjes. Vogels zoals koolmezen en pimpel-

mezen nestelen graag in boomholtes, maar daar 
zijn er niet altijd genoeg van. Om ze een handje 
te helpen, gaan we nestkastjes bouwen, die 
thuis opgehangen kunnen worden. Leuk om zo 
wat meer vogels in de tuin te krijgen. Ouders of 
verzorgers kunnen hun kinderen helpen bij het 
in elkaar zetten van de nestkastjes.

Zondag 19 februari: Snertwandeling van 
13.00 tot 15.00 uur.
Tijdens de wandeling wordt af en toe stilgestaan 
bij bijzondere kenmerken op het landgoed.  Het 
landgoed is heel afwisselend met open weilan-
den, loofbossen en natuurplassen. We kunnen 
dan ook  verschillende dieren en vogels tegen 
komen. Na de wandeling staat voor iedere deel-
nemer een heerlijke kom zelfgemaakte erwten-
soep klaar in het Bezoekerscentrum en kunnen 
we gezamenlijk nagenieten van de wandeling. 
Voor deze excursie berekenen we voor volwas-
senen voor deelname € 3,-  Voor kinderen tot 12 
jaar is de deelname gratis.

Zondag 5 maart: Ennemaborg en haar 
bewoners van 13.00 tot 15.00 uur
Een korte lezing in woord en beeld over de 
geschiedenis van de borg vanaf de 14e eeuw. 
Zo krijgt u een beeld van de bewoners en hun 
maatschappelijke status en inzicht in de ont-
wikkeling van het landgoed. Gevolgd door een 
wandeling onder begeleiding van een gids rond 
de borg en het omringende park. U ziet hoe de 
vroegere bewoners geleefd en gewerkt hebben 
om tot de huidige toestand te komen.

Zondag 19 maart: Stinzenplanten rond de 
Ennemaborg van 13.00 tot 14.30 uur.
In het voorjaar is er op het borgterrein een 
kleurrijke bloemenpracht te zien van bloeien-
de bolgewassen die kenmerkend is voor oude 
borgterreinen. Tijdens de wandeling wordt er 
verteld wat er allemaal voor soorten te zien zijn.

Woensdag 22 maart: Schatzoeken van 
14.00 tot 15.30 uur
Weer een leuke jeugdactiviteit. De kinderen 
krijgen een route mee die ze moeten lopen. On-
derweg verzamelen ze letters. Bij aankomst aan 
het einde van de route vormen de letters een 
woord. Dit woord is ook de plek van de schat-
kist is verstopt. In de schatkist ligt een kleine 
surprise voor iedere deelnemer.
We hopen u terug te zien op één of meerdere 
excursies. Vergeet niet u van te voren op te 
geven en geschikt schoeisel en kleding aan te 
trekken. Het Bezoekerscentrum Ennemaborg 
vindt u aan de Hoofdweg 96 te Midwolda. Volg 
ons ook op Facebook “Landgoed Ennemaborg” 

Kurt Hartman

Oplossing rebus: Koning Winter, laat de vorst over de ijsbaan gaan, dan kunnen wij weer op de schaatsen staan 

Foto’s: JanSportel.nl
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OPENINGS-
TIJDEN:Openingstijden

Ma 09.00-12.00
Di 09.00-13.30
 18.00-21.00
Wo 09.00-12.00
Do 09.00-13.30
Vr - Za    Gesloten
* Er wordt uitsluitend op 

afspraak gewerkt!

06 26 57 70 76

Ook voor afhalen.
www.pannenkoekenhuis-groningen.nl

Feesten & partijen
Huningaweg 2 | 9682 PB Oostwold

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


