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Vliegveld Oostwold tijdens
Pinksterdagen weer enorme
trekpleister
Heerlijk genieten van een kop koffie in de kantine van Vliegveld
Oostwold met uitzicht op het vliegveld en verre zichtlijnen van onze
Dollardpolder.
Eventjes dromen van het opstijgen van een van de 15 vliegtuigen
van eigenaar Tom van der Meulen van Vliegbedrijf Oostwold.
Het is een doordeweekse dag dat ik met Tom heb afgesproken om
eens wat te vertellen over toch wel het unieke vliegveld wat wij in
Oostwold hebben.
Ga maar na: het enige vliegveld van onze provincie en of dat niet genoeg is, het
enige echte Hollandse vliegbedrijf. Immers, neem bv. Schiphol, dan is een deel
daarvan in Franse handen. Vliegveld Oostwold is het oudste van Nederland en
een echt familiebedrijf.
teel de grootste inkomstenbron van het
bedrijf. Vanuit Oostwold wordt er ook gevlogen over het Oldambtmeer en Blauwe
Stad, meer nog over de Dollard, die van
boven prachtig is met laag water . Ook zie
je dan veel zeehonden van boven. Oudeschans en Bourtange zijn ook geliefde objecten om vanuit een vliegtuig te bekijken.
Terras
Regelmatig komen vliegtuigjes van vlieg-
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Voor u ligt de eerste uitgave van het jaar 2019. Misschien is het u opgevallen dat
er ook artikelen en advertenties uit Oostwold in staan. Als voorzitter ben ik blij
dat “De Nieuwe Tam Tam” ook in Oostwold wordt bezorgd. Er kwamen verschillende berichten uit Oostwold, waarom krijgen wij de krant niet. Daarop hebben
Frits Alma en Thom Uffen contact met de redactie opgenomen. Na enkele gesprekken hebben wij als redactie besloten dat ook Oostwold toegevoegd wordt
en we zijn nu één redactie van de dorpskrant. In vroeger jaren, destijds in de
Gemeente Midwolda, werd de krant ook in Oostwold uitgegeven. We zijn nu een
krant voor Midwolda en Oostwold. Dat houdt in dat inwoners en verenigingen uit
Oostwold, net als uit Midwolda, nu ook artikelen kunnen insturen. Ook als u een
bijzondere hobby heeft en daar graag over wilt vertellen komen wij graag bij u
langs om een interview af te nemen. Wij hopen dat u allen met veel plezier deze
krant zult lezen.
Met vriendelijke groet,
Jeanet Roozendaal-van Dijk, voorzitter stichting dorpskrant Midwolda.
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Contactpersonen zijn:
Oostwold, Frits Alma telefoonnummer: 06-21 981 735
Midwolda, Kurt Hartman telefoonnummer: 06-42 425 450.
Het e mail adres is: dorpskrantmidwolda@gmail.com
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IN DEZE EDITIE
VAN DE NIEUWE
TAM-TAM O.A.:

Dat er elders ook vliegtuigen staan heeft
te maken met de opleidingen die hier in
Oostwold maar dus ook vanuit andere
vliegvelden wordt gedaan. Dit is momen-

clubs landen en opstijgen op Vliegveld
Oostwold. Blijft een mooi gezicht, vanaf
het terras, waar je een lekker drankje kunt
nuttigen of vanuit de kantine die open is
van half april tot half september.
Het vliegbedrijf zit in de lift, er wordt in
de loop van het jaar een nieuw te bouwen
hangar annex museum geopend, waar
historische vliegtuigen worden geshowd,
en uitleg wordt gegeven van hoe deze
vliegtuigen werken.
Een stimulans voor het toerisme, iets wat
voor zowel Midwolda als Oostwold steeds
belangrijker wordt.

Van de voorzitter van “De Nieuwe Tam Tam”
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Inzetbaar
Totaal zijn er zo’n 15 vliegtuigen in bezit
van het bedrijf en inzetbaar. Staan deze
dan allemaal in Oostwold? Wel nee, ze
staan ook elders gestationeerd, o.a. in
Leipzig Duitsland, waar veel parachute
wordt gesprongen, iets wat tot voor 5 jaar
ook nog in Oostwold gebeurde. Klandizie
in Oostwold liep terug en daarom zijn ze
hier gestopt. Wel jammer, want het was
toch altijd spectaculair om te zien hoe er
werd gesprongen.
Ook staan er vliegtuigen op vliegveld
Ameland voor rondvluchten en een retourtje Helgoland, met zijn korte landingsbaan
is eveneens mogelijk.

PAG. 6

Vader Van der Meulen begon ooit in 1958.
In die tijd werd er veel gevlogen met
sproeivliegtuigen. Landbouwgewassen
werden vanuit de lucht met bestrijdingsmiddelen van ziektes ontdaan. Vooral grote percelen in de Dollard, alsook het Hoogeland werden op deze manier gesproeid.
In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw
ging dit sproeien tot ver over de grenzen,
tot aan Zuid Afrika toe! Tegenwoordig is
dit niet meer toegestaan.

Fragment van de vliegshow 2017
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Berichten van Vereniging Dorpsbelangen Midwolda

Leefbaarheid creëren we samen
Samen zijn wij Midwolda!
Uit een enquête die vorig jaar 2018 is gehouden blijkt dat de leefbaarheid in ons
dorp goed is! Het zou zeer nadelig zijn
voor de leefbaarheid van ons dorp als de
middenstand zou verdwijnen. Want de inwoners van Midwolda vinden het belangrijk dat er een supermarkt in het dorp is.
Velen geven aan dat de aanwezige middenstand behouden of zelfs uitgebreid
moet worden, slechts enkelen geven blijk
van het besef dat de inwoners daar vooral
zelf voor verantwoordelijk zijn. Koester de
winkels die er zijn, door er regelmatig te
kopen. (Dorpsvisie 2018)

derhalf jaar woon ik, samen met Wouter,
Wiep(4) en Willem(1) in Midwolda. Ik vind
het belangrijk dat we het als bewoners
en bezoekers van het dorp nu, én in de
toekomst goed met elkaar hebben. Dat
Midwolda voor jong en oud een fijn dorp
is. Noaberschap en duurzaamheid vind
ik dan ook erg belangrijk. Met de jeugd
heb ik, niet alleen door het moeder zijn,
maar ook door mijn werk als gezinshulpverlener, veel affiniteit. Ik wil in het bestuur van de vereniging dorpsbelangen
Midwolda graag de stem van de (jonge)
gezinnen laten horen.

Ik wil mie ook eem veurtstel’n.
- Mien noam is Evelien Oudhoff.
Als 8 joarige lutje wichtje bin ik soamen
mit mien olluu terecht komm’n in Midwolle. Ik bin hier groot word’n. Nou woon
ik aan de Naisoordloane soam mit Karsten. Ik waark als peuterlaidster in Hoogezand Sappemeer. Ik heb 1 zeun Lars en
Als iedereen 10 euro in de week uit zou Karsten het 3 zeu’n, Niels, Jessen en Jogeven aan de middenstand van Midwolda ris. Ons hoeshold’n is gezellig, drok, moar
kunnen de winkels gewoon blijven be- zeker nait saai.
staan. We zouden het echt jammer vinden
als het helemaal zou verdwijnen. Samen Noar 4 joar roadslidmoatschap in de gekunnen wij er aan bijdragen dat de win- mainte Oldambt, wil ik mie inzett’n veur
kels blijven bestaan. Want samen zijn wij Midwolle. Het mooie dörp aan t’woater en
Midwolda!
t’Midwolmerbos, want wie mag wel trots
Helaas moeten we constateren dat onze wezen op ons dörp. Moar het ken vanzulf
dorpsbakker vanwege teruglopende om- aaltied beter! De leefboarhaid veur jong
zet genoodzaakt is de winkel nog maar 3 en old vind ik belangriek. Doarom wil ik
dagen in de week open te houden en dat mie inzett’n veur Midwolle bie de verrain
is vooral voor de ouderen die veelal aan- Dörpsbelang’n Midwolle.
gewezen zijn op het winkelaanbod in het
dorp geen goede zaak.
Verleggen Kerkelaan
De ontsluiting Oudlandseweg-Gereweg
Jaarvergadering 16 mei a.s.
kan volgens de gemeente en de komende
Onze jaarvergadering houden wij op 16 jaren niet gerealiseerd worden. Om toch
mei a.s, noteert u dit al vast in u agenda. het vrachtwagenverkeer door het dorp,
We hebben weer belangrijke thema’s met maar ook voor de aanwonenden van de
u te bespreken. U allen aanwezigheid Kerkelaan te ontlasten, heeft de gemeente
wordt dan ook zeer op prijs gesteld.
voorgesteld om de Kerkelaan te gaan verZonder de inbreng van onze leden en in- leggen. De nieuwe weg zal voor de bocht
woners die wij vertegenwoordigen, kun- bij de Kerkelaan, aansluiting krijgen op de
nen wij niet dat doen, wat we voor het Oudlandseweg. De oude Kerkelaan heeft
dorp graag zouden willen bereiken.
behalve voor de aanwonenden dan geen
functie meer. Tussen de oude en nieuwe
Uiteraard krijgt u nog een uitnodiging weg worden groenstroken met waterparin de bus.
tijen aangelegd.
Nieuwe bestuursleden
Het bestuur van Vereniging dorpsbelangen heeft aanmeldingen voor een bestuursfunctie binnen gekregen, waar we
zeer content mee zijn. De kandidaten
worden in onze jaarvergadering van 16
mei aan u voorgesteld. Om u al vast kennis met ze te laten maken stellen ze zich
zelf aan u voor.

Uiteraard beseffen we ons dat dit geen optimale situatie is, immers de aanwonenden van de westkant en Lange Zuidwendig schieten hier niets mee op, zij blijven
hinder ondervinden van het vrachtverkeer. We blijven als Vereniging Dorpsbelangen achter onze standpunt staan en
wat ook opgetekend in onze dorpsvisie,
om de Oudlandseweg-Gereweg verbinding in de nabije toekomst toch gereali- Lotte Mensen
seerd te kunnen krijgen. Ook de gemeenBij deze wil ik mijzelf graag voorstellen. te heeft ons deze toezegging gedaan.
Mijn naam is Lotte Mensen, sinds an- Want niet alleen Midwolda is hierbij gePAGINA 2

baat, maar ook de dorpen Nieuwolda en
Oostwold.
In de jaarvergadering van 16 mei komen we hier nog breedvoerig op terug.
Veilige fietsverbinding MidwoldaNieuwolda
De gemeente Oldambt wil een veilige
fietsverbinding realiseren tussen de dorpen Midwolda en Nieuwolda, om het
fietsverkeer te bevorderen en de veiligheid voor de fietsers te vergroten. De
dorpsbelangen verenigingen van Midwolda, Nieuwolda en Oostwold, zijn samen met de fietsersbond en de gemeente
Oldambt met elkaar in gesprek om tot een
goed besluit te komen. Er wordt gekeken
of de Kerkelaan dan wel de Nieuwlandseweg vanaf een bepaald punt afgesloten
kan worden voor autoverkeer. Behalve
aanwonenden mogen hier dan geen auto’s meer rijden. Op dit moment loopt het
overleg nog volop, ook met aanwonenden
en andere belanghebbenden.
Uw mening is belangrijk! Vereniging
Dorpsbelangen Midwolda (VDM) hoort
graag de mening van de dorpsbewoners,
zodat alle voor- en nadelen zorgvuldig bekeken kunnen worden.
Hebt u suggesties, bezwaar of ziet u kansen voor verbetering laat het ons dan weten. secretaris@dorpsbelangenmidwolda.
nl
DE NIEUWE TAMTAM
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Luchtvaartshow
Op 1e en 2e Pinksterdag komt er weer de
tweejaarlijkse luchtvaartshow. Was het in
2017 met een nieuw bezoekersrecord al
zeer de moeite waard, nu in juni worden
er nog meer bezoekers verwacht. Er komt
heel wat kijken bij zo’n evenement.
Daarvoor zijn er telkens veel vrijwilligers,
die helpen om het tot een groot succes
te maken. Toeschouwers komen uit heel
Europa, zoeken overnachttingsplaatsen,
eten drinken, kortom toerisme brengt veel
omzet met zich mee.
Vrijwilligers komen hoofdzakelijk uit Midwolda en Oostwold, niet vreemd, het is
toch ook “ons” tweejaarlijks feestje.
Wil je meehelpen bv 1 of 2 dagen? Je bent
van harte welkom.
Voor het nog te bouwen nieuwe hangar
met oude toestellen zijn er ter zijner tijd
ook vrijwilligers nodig.
Tenslotte heb ik Tom van der Meulen gevraagd: “Gelukkig in Oostwold?” Meer
dan dat, antwoorde een trotse Tom. En
met Tom zijn we allemaal een beetje trots
op zo’n mooi bedrijf in Oostwold.

Je wilt de dingen altijd sneller, dan dat het
gaat. Voor ons project is dat niet anders.
Toch vorderen we gestaag. Voor het belevingsbos zijn al voorbereidingen voor de
paden gemaakt en het kappen van bomen
is zo goed als klaar. Helaas zijn de tekeningen voor het activiteitenhuis door de
welstandcommissie afgekeurd. Er is aangegeven welke aanpassingen er gemaakt
moeten worden. Als de tekeningen zijn
aangepast, verwachten we dan ook, dat
er een goedkeuring volgt en we kunnen
doorpakken.
De plannen voor de pluktuin en het eraan
grenzende deel van de vijver zijn zo goed
Waf, woef, waf,
woef. In gedachten loop
ik door het bos
achter de Ennemaborg; direkt
daarna in het
bosje achter de
Wissel. Nu loop
ik juist voorbij de Nederlands Hervormde kerk om als nieuwsgierig mens bij
Gasterij Smits te gluren naar diegenen
die vandaag gaan stemmen. Vandaag
kan iedere Nederlander zijn/haar stem
uitbrengen voor de nieuwe leden van de
DE NIEUWE TAMTAM

Van de
voorzitter van
Dorpsbelangen
Oostwold

Dorpsbelangen
Oostwold

“Dat is een mooi initiatief, die ze hebben genomen in Midwolda. De TAMTAM , de dorpskrant is al weer 10
keer uitgebracht in Midwolda” aldus
een van onze bestuursleden. “Is het
een idee om als Vereniging Dorpsbelangen Oostwold (VDO) mee te
werken aan de TamTam en zo ook in
Oostwold het nieuws van o.a. VDO te
verspreiden?” Dat leek ons bestuur
een prima idee. Frits Alma en Thom
Uffen zouden het verder regelen en ik
als voorzitter moest maar een stukje
schrijven. U leest het op dit moment.

In het afgelopen jaar hebben wij diverse
activiteiten ondersteund zoals; Bekend
maakt bemind samen met Midwolda,
moestuin brede school, volleybaltoernooi
JTO, Sinterklaas intocht, vernieuwen ooievaarsnest, Nieuwjaarsbijeenkomst, krans
leggen op 4 mei, diverse subsidie’s waaronder concerten in de beide kerken en
meegedaan aan de zwerfvuilactie.

We hebben verder onze dorpsvisie klaargemaakt en gepresenteerd aan de bevolking en het gemeente bestuur. Ook hebben we, van de gemeente, een matrix
bord gekregen, die wordt door Bruno SaatInderdaad een geweldig iets om aan mee hof in samenwerking met de gemeente op
te mogen werken. Ik herinner mij, dat ik verschillende plekken wordt ingezet.
zo ongeveer 45 jaar geleden iedere maand
Dit jaar is het ook weer voor allerlei vereniweer uitkeek naar de Tam Tam. Wat zou
gingen etc. mogelijk subsidie voor activier nu weer instaan over de verenigingen,
teiten aan te vragen. Hoe dat moet, staat
politiek etc. Er was immers nog geen inop onze website: www.dorpsbelangenternet en facebook. Veel plaatselijk en geoostwold.nl onder het kopje: over VDO.
meentenieuws kwamen we zo te weten.
Door de schaalvergroting van gemeenten Onze website is up to date. Daar vindt u
en steeds minder plaatselijk nieuws in de ook allerlei nieuwtjes en belangrijke data
krant en veel wereldnieuws, is het logisch en historie.
dat er mensen zijn die terug willen naar
Hieronder ziet u de slogan van Oostwold,
het kleine. Dichtbij de plaatselijke gedaarmee wil ik eindigen
meenschap. Wij willen als VDO daar graag
onze bijdrage aan leveren. De Oostwol- Luit Engelage, voorzitter VDO
mers zullen in de toekomst via de TamM
Tam op de hoogte worden gehouden van
alle zaken die rondom VDO spelen.
Woensdag 8 mei ‘19: Algemene Ledenvergadering VDO. Nadere info: dorpsbelangen-oostwold.nl

als af. Enthousiast kondigden we in de vorige editie van de Nieuwe Tam Tam aan in
het voorjaar met de aanplant te beginnen.
Toch zal het pas in het najaar zover zijn.
Dit heeft onder andere te maken met het
feit, dat het aanplanten van fruitbomen
en struiken, volgens de deskundigen het
best in het najaar kan gebeuren. Bij de
komende informatie avond van de Vereniging Dorpsbelangen, waarvoor u nog een
uitnodiging zult ontvangen, schuiven wij

Provinciale Staten en van het algemeen
bestuur van de Waterschappen. Ik stem
niet meer. Stemmen leidt tot verdeeldheid. En ik streef naar eenheid.
Alle herinneringen van waf en woef worden uit mijn gedachten weggeschoten
als een mij bekend hondje, Cavia keer 3
grootte, tegen me aanspringt. Zoekend
naar zijn baasje zie ik niets anders dan
gebouwen, wegplaveisel, hagen, struiken
en bomen. Cavia keer 3 rent al voor mij
uit. Rechts van mij zie ik een man voorzichtig en vooral langzaam uit de diepe
sloot kruipen welke langs het kerkhof

ook aan en zullen we ook onze plannen en
vorderingen aan belangstellende presenteren.
Nogmaals, mocht u vragen, ideeën hebben, die zijn bij ons altijd welkom en
vrijwilligers, dat behoeft niet gezegd te
worden, ook die kunnen zich nog altijd
aanmelden. Ons mailadres stwisselwerking@gmail.com; tel. 06-11880983 of 0642425450.

loopt. Bij de man aangekomen zie ik
even verderop zijn scootmobiel in de
sloot liggen. Dat is van later zorg denk
ik en help de man verder uit zijn benarde
positie.

maar door. Ik stuurde van rechts naar
links, al naar gelang mijn gedachten
uitgingen. Ik werd er duizelig van. Je
snapt het toch wel. Links en rechts. Efin,
op een gegeven moment stuurde ik iets
teveel naar links en werd daar zo moeNadat de man is bijgekomen van zijn deloos van dat ik niet meer van richting
zware inspanningen vertelde hij de re- kon veranderen. Ik raakte als het ware
den van zijn capriolen die leidde tot een stuurloos. Tsja, toen dus deze sloot”.
duikeling in de sloot. “Ik was op weg naar
Gasterij Smits om mijn stem uit te bren- Goed te zien dat je geen botbreuken
gen. De halve nacht al wakker gelegen hebt opgelopen, onderbrak ik hem.
vanwege het afwegen van alle voor- en Enne, je weet nu in ieder geval waar je
nadelen van de deelnemende partijen. niet op moet stemmen.
Rijdend op m’n scootmobiel ging dat
HARO
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KARINA’S HAIRSTYLING
Hoofdweg 126
9678 PP Westerlee

06 46 23 23 13
kmkdijkema@ziggo.nl

OPENINGSTIJDEN:

Niesoordlaan 40
9681 CX Midwolda

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

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

e-mail: ceesbruins@home.nl

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

ahlersbandenservice.nl
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E-mail: r.j.boven@hetnet.nl

DE NIEUWE TAMTAM

Prik Oostwold
schoon!
Als u een rondje loopt in Oostwold, ziet u
dan ook zoveel zwerfvuil? In de bermen, op
het tegelpad en in de sloten? Veel plastic
natuurlijk, maar ook blikjes. Heel veel blikjes. Nooit geweten dat er zoveel soorten drankjes zijn. En ook veel drinkflesjes kun je onderweg vinden. We weten allemaal dat
deze rotzooi niet in de natuur hoort.
Daarom gaan de Vrouwen van Nu Oostwold op zaterdag 13 april
aan de slag. Om ons dorp weer schoon te maken van zwerfvuil.
Want zeg nu zelf, u en ik, wij gooien nooit afval op straat. Wij
gooien dat thuis in de juiste container. En toch ligt er veel troep
bij de weg.
We verzamelen om 10.00 uur bij café De 2 Oldambten. Na de

koffie/thee gaan we in tweetallen door de straten. We zijn goed
herkenbaar in de oranje/gele hesjes en met een prikstok in de
hand. Na afloop brengen we alle opgeprikte zooi naar de speciale
container.
Als beloning voor het bukken en prikken krijgen we soep en
broodjes. Wilt u ons meehelpen met deze actie, dat kan. Gewoon
aanwezig zijn om 10.00 uur. Alle hulp is welkom.

KOKEN EN BAKKEN MET KLAAS

Advocaattaart met boerenjongens

Met de komende paasdagen voor ogen, dacht ik dat nu eens voor een lekkere en toepasselijke
taart te gaan. Geschikt als dessert, maar bij de koffie of thee smaakt een puntje ook heerlijk.
Hij is eenvoudig te maken en de oven kan uit blijven. De taart is echter niet geschikt voor
jonge kinderen, maar met de paasdagen komen zij meestal geen snoep tekort.

Ingrediënten:

88 gr. lange vingers
120 gr. witte basterd suiker
180 gr. boter (op kamertemperatuur)
3 eieren
250 ml advocaat
6 blaadjes gelatine
882 gr. boerenjongens
250 ml slagroom
1 eetlepel witte basterd suiker

Keukenspullen: bakpapier
springvorm (doorsnee 24 cm)
vershoudfolie

Bekleed eerst de springvorm met het bakpapier en
bedek dan de bodem met lange vingers.
Klop vervolgens de suiker met de boter licht en
luchtig. Dan één voor één de eieren door het mengsel roeren. Dus niet allemaal tegelijk. Alles moet
goed opgenomen worden en dat gaat beter als de
eieren stuk voor stuk worden toegevoegd. Dus pas
als een ei goed is opgenomen het volgende ei erbij.
Hierna de advocaat toevoegen en doorroeren.
Week de gelatine blaadjes 5 minuten in koud water.
Vervolgens verhit u (niet koken) 60 ml vocht van
de boerenjongens. Haal van het vuur. Nu knijpt u
de gelatine blaadjes goed uit en roer deze door het
warme vocht. Voeg het geheel door het advocaatmengsel, roer het goed door en zet het complete
mengsel in de koelkast tot gebruik.
Laat de boerenjongens verder goed uitlekken. Klop
nu de slagroom stijf met de eetlepel basterdsuiker.
Haal het advocaatmengsel uit de koelkast en schep
de helft op de lange vingers. Hier overheen schept
u de slagroom. Verdeel hierover de uitgelekte boerenjongens. Vervolgens schept u de rest van het
advocaatmengsel er op. Dek nu de taart af met
vershoudfolie en laat het geheel minimaal 3 uur in
de koelkast opstijven.
Voor het opdienen kunt u de taart nog versieren
met wat toefjes slagroom en wat extra boerenjongens (uitgelekt). Eventueel nog met wat cacaopoeder bestrooien.

Veel plezier met het maken van deze taart en eet smakelijk,
Klaas Harm Feringa
DE NIEUWE TAMTAM
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Op bezoek bij Jolande Cornelisse-Beekman over
“Het wonderlijke avontuur van Grunko & Zilver”
Iets te vroeg arriveer ik bij het huis van de familie Cornelisse. Ik had om half elf
afgesproken met Jolande, de vrouw des huizes. Ondanks een kleine zoektocht
op de Botjeslaan naar het juiste huisnummer, drukte ik nog ruim op tijd op de
deurbel. De vriendelijk glimlachende Jolande deed open en verwelkomde mij
hartelijk. Er werd een vers kopje koffie aangeboden en op de tafel lag een exemplaar van haar boek “Het wonderlijke avontuur van Grunko & Zilver” te prijken.
Dat boek was nu net de reden van mijn bezoek.
Na
een
kennismakingsgesprek,
waarin we al snel
elkaars Haagse oorsprong
ontdekten,
stak Jolanda van wal
en vertelde mij uitgebreid over zichzelf
en het door haar geschreven boek. Zo’n
vijftien jaar geleden,
na de geboorte van
hun dochter is zij met
manlief Hans en hun
jonge spruit vanuit
Hoogezand naar Midwolda verhuist. Op
hun speurtocht naar
een rustiger en meer
dorpse omgeving om
hun dochter op te voeden, kwamen ze in
Midwolda terecht en vielen gelijk voor de
charmes van het dorp. Ze vonden vlot een
geschikte woning en zo geschiedde het,
dat ze hierheen verhuisden. In Midwolda
werd het gezin nog uitgebreid met twee
zoons.
Jolanda vertelt dat ze altijd al een boekenwurm is geweest. Als kind droomde
ze weg bij de vele boeken, die ze las. Een
duidelijke voorkeur had ze voor sprookjes
en fantasie verhalen. Zelf ook behept met
een rijke fantasie, verzon ze zelf verhalen
en het schrijven van een opstel was natuurlijk het leukste op school. Later heeft
ze in boekwinkels gewerkt onder andere
in Winschoten. Maar met de komst van de
kinderen, koos ze er bewust voor om voor
hen thuis te blijven en ze zo al haar liefde
en aandacht te kunnen geven.
Jeugdboek
Bloed kruipt echter waar het niet gaan
kan en in haar hoofd ontwikkelde zich een
mooi verhaal. Ze begon met schrijven,
maar toch stagneerde dat op een zeker
moment. Pas toen mensen uit haar directe omgeving begonnen aan te dringen,
raakte ze weer gemotiveerd en pakte ze
de pen weer op om het boek af te maken.
Het liefst schrijft Jolande in een stil huis,
lekker aan de eettafel gezeten, zonder de
afleiding van man en kinderen. Ze werkte ze het door haar bedachte verhaal uit
over Grunko de groene draak en het jonge
elfje Zilver. Jolande vindt het heerlijk om
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op papier een andere wereld te scheppen
en daar haar eigen fantasie de vrije loop te
laten. Als ze aan het schrijven is, gaat ze
helemaal op het verhaal, alsof ze het zelf
meemaakt. Het is een jeugdboek geworden voor kinderen van tien tot honderd.
Het verhaal vertelt hoe de twee hoofdfiguren elk afzonderlijk van elkaar opgeroepen
worden door de wijze Mardagi. Hun land
Neldania is in gevaar door een groeiend
aantal kwaadaardige draken. De laatst
overgebleven goede draak Grunko wordt
op pad gestuurd om een tovenares te zoeken en het verre Noorden. De dappere Zilver krijgt ook haar avontuurlijke opdracht,
die haar naar het zonnige Gitralië brengt.
Het boek leest prettig en weet de aandacht goed vast te houden. Heel beeldend
wordt het land met haar diverse bewoners
weergegeven en zo komt het verhaal goed
voor je ogen tot leven.
Avontuur
Voor Jolande was het schrijven van het

boek ook een heel avontuur. In het totaal
heeft ze er toch zo’n drie jaar aan gewerkt.
Na het naar een paar uitgevers te hebben
opgestuurd, werd het uiteindelijk uitgegeven door Boek.scout. Dat was in december vorig jaar. Voor de cover van het boek,
werd Harmanna Wiersma uit Winschoten
benaderd voor een illustratie. Het resultaat
mag er wezen. Een fraaie schildering siert
de voorkant. Het plezier van het schrijven
is Jolandes grootste drijfveer
geweest. In een tijd waarin de
jeugd helaas minder leest, is de
markt voor kinderboeken niet
zo groot als weleer. Dat maakt
haar soms wel beetje onzeker,
wat vinden mensen ervan. Onterecht, haar man Hans, die
zich tijdens het gesprek bij ons
heeft gevoegd, zegt met enige
trots in zijn stem: “Dit boek
heb je toch mooi neergezet.”
Zo is het ook. Ze vertelt hoe
één van haar zoons zei, dat
hij tijdens het lezen zo in het
boek op ging, dat hij helemaal
vergat, dat zijn eigen moeder het had geschreven. Een
dierbaar compliment lijkt mij.
Inmiddels hebben verschillende mensen al enthousiast
gevraagd of er een vervolg komt. Jolande
heeft daar duidelijk wel zin in. Maar ook
ideeën voor verhalen in andere genres
spoken door haar hoofd. Wat het gaat worden, we zullen het zien. Ik ben er van overtuigd dat dit boek over Grunko en Zilver
niet haar laatste boek zal zijn. Nieuwsgierig geworden, het boek is onder andere te
verkrijgen bij Bol.com.
Na een plezierig en geanimeerd gesprek
met Jolande en Hans, neem ik afscheid.
Naar buiten lopend, zie ik, dat de zon
doorbreekt. Ik vertrek weer richting huis,
waar ik aan met mijn eigen avontuur
verder kan geen, de verbouwing van de
keuken. Geen draken of elfjes, die komen
helpen, maar wel goede vrienden. En als
de keuken af is, verheug ik me erop om
lekker op de bank te zitten met een mooi
boek. Dan kom ik daar de draken en elfjes
vast wel tegen.
Kurt Hartman

1 juni: Boekenmarkt Oostwold
De Protestantse kerk Nieuwolda-Oostwold-Reiderland organiseert zaterdag 1 juni
van 10.00-16.00 uur weer een boeken-, platen- en spellenmarkt in Ons Gebouw
(Goldhoorn 6, Oostwold). Voor een prikkie kan iedereen dan leuke boeken, tijdschriften, muziek, films en spelletjes aanschaffen. Opbrengst van deze markt is bestemd
voor het onderhoud van onze kerkgebouwen. Zie voor meer info: www.pg-nieuwolda-oostwold.nl.
Daarnaast is 1 juni ons kerkgebouw in Oostwold ook open voor bezichtiging in het
kader van Kerkenpad Oost-Groningen (zie: www.kerkenpadoostgroningen.nl)!
DE NIEUWE TAMTAM

* Vrijwilligers gevraagd

Een kennismaking met het Groninger
Landschap in Midwolda
Jeanet Roozendaal-van Dijk en ik zitten, samen met 2 vrijwilligsters van het
Groninger Landschap, aan een tafeltje in het koetshuis, naast de Ennemaborg.
We hebben een interview met Anneke van Eerden (gastgever ) en Matty Ellens
(gids ).
ging Dorpsbelangen
Midwolda.
Tegenover de borg ligt in
de winter de ijsbaan
van EigenKracht. Dit
terrein is destijds in
opdracht van de
toenmalige bewoner van de borg uitgegraven en diende
als
recreatieplas
voor zijn kinderen.

In 1965 heeft het Groninger Landschap
(GL) de borg, het koetshuis, 2 arbeidershuisjes, landerijen en een boerderij aan
de Homerilaan aangekocht. De borg en
het koetshuis werden gerenoveerd en na
renovatie respectievelijk verhuurd aan
Landschapsbeheer Groningen en verpacht aan diverse opeenvolgende horecaondernemers. Momenteel is Maya Wildevuur de bewoner van de borg en is het
koetshuis een gecombineerde horeca/activiteiten gelegenheid. De landerijen rondom de Ennemaborg wordt beheerd door
GL en de Konikspaarden. Op het landgoed
is ook een hertenkamp aanwezig dat beheerd wordt door vrijwilligers van vereni-

Oproepje brainstorm
Gezocht: ouders en kinderen in de leeftijd
van 9-12 jaar woonachtig in Midwolda
Hoe lang duurt het: 15 tot 30 minuten
Kun jij me helpen bij het beantwoorden
van een aantal vragen? Ben jij of zijn jouw
kinderen fan van mobiele apps op de telefoon? Dan vraag ik om jouw hulp! Mijn
naam is Merel. Op dit moment zit ik in
mijn afstudeerjaar van de opleiding Visual
Design op de Hanzehogeschool. Uiteindelijk zal ik een speurtochtapp gaan ontwikkelen voor ouders en kinderen in de stad
Groningen.
Waarom heb ik jouw hulp nodig? Ik zou
graag willen weten wat jouw idee is over
een speurtocht. Wat vindt je leuk, welke
hulpmiddelen zijn onmisbaar en wat zorgt
ervoor dat je zo’n spelletje blijft spelen?
Als je me zou willen helpen, kun je een email sturen naar merelhoekstra@hotmail.
nl. Je kunt me daar ook bereiken als je andere leuke ideeën hebt!
DE NIEUWE TAMTAM

Activiteiten
In en vanuit het koetshuis organiseert GL vele activiteiten,
zoals 1 x per maand, op een woensdag,
verschillende activiteiten voor kinderen
(nestkastjes maken, uilenbollen uitpluizen, paddenstoelenfestival) en volwassenen zoals kerstwandeling, strunen door
het bos, vogelgeluiden herkennen en diverse excursies en wandeltochten.
GL wil in de nabije toekomst het koetshuis
ombouwen tot een bezoekerscentrum zoals die ook al zijn in andere delen van onze
provincie. Het blijft natuurlijk mogelijk een
kopje koffie, thee of frisdrankje te kopen.
Het koetshuis is in het weekend geopend
van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Anneke en Matty doen een beroep op de

• Oproep voor ouders en jeugd:

Kinderspelweek in
Midwolda en Oostwold
Mijn naam is Nettie Alma-Verstappen.
Graag wil ik met ouders en jeugd een kinderspelweek organiseren in de zomer van
2019.
Dit kan ik niet alleen organiseren en vraag
dus nu vrijwilligers, om dan met elkaar
een groep te vormen.
De ervaring heb ik opgedaan in Menterwolde (Oosterbroek) in de jaren 1984/1987.
Wat zou het toch leuk zijn wanneer kinderen uit Midwolda en Oostwold gezamenlijk hutten kunnenn bouwen en hun eigen
kinderspelweek hebben, voordat ze weer
naar school gaan.
Wie heeft er zin in om dit samen met mij
te doen! Graag veel reacties: mobiel 0655408072, mailadres nettiealma@gmail.
com of op Facebook: nettiealmaverstappen.

inwoners van Midwolda en Oostwold om
zich aan te melden als vrijwilliger. Het
gaat om functies als gastgever en gids.
Belangstellenden kunnen zich melden
door te bellen of te mailen naar: te bellen naar Rieneke Harkema 050-3135901
(Hoofdkantoor GL) of te mailen naar Arend
Gorter: arendgorter@gmail.com
Als laatste wordt opgemerkt door Anneke dat de Konikspaarden niet gevoerd
mogen worden. Het gevolg daarvan is dat
de paarden dan mak worden wat niet de
bedoeling is. Makke paarden worden verwijderd en andere, wilde paarden worden
geplaatst.
Wij bedanken Anneke en Matty voor hun
gastvrijheid, heerlijke koffie en informatie.
Hans Roozendaal

4 Mei 2019
Dodenherdenking in
Oostwold
Dorpsbewoners verzamelen rond kwart
voor acht bij de Hervormde kerk. Daar vertrekt de stille tocht naar het Monument op
de hoek van Huningaweg en Hoofdstaat.
Om acht uur houden we twee minuten
stilte waarna bloemen gelegd worden en
een korte ceremonie wordt gehouden.
Na afloop sluiten we af met koffie en ranja
in de Leerkamer van de Pastorie.
Iedereen – jong en oud- is welkom.

Dodenherdenking
Midwolda 4 mei 2019
Op vrijdag 4 mei is er om 19:30 uur
een bijeenkomst in de Dorpskerk te
Midwolda voor de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van oorlog
en geweld sinds het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog.
Het programma van 19.30 tot 19.50 zal o.a.
bevatten:
- gedichten voorgedragen en gemaakt
door leerlingen van groep 8 van OBS de
Noordkaap en CBS de Lichtboei.
- een verhaal voorgedragen door Erik Hulsegge (bekend van RTV Noord en zijn column in het Dagblad vh Noorden).
Vanaf 19:55 uur is er een korte plechtigheid bij het monument naast de kerk. Hier
zullen de leerlingen een krans leggen bij
het monument, gevolgd door de taptoe en
de 2 minuten stilte.
Hierna is er nog een mogelijkheid om
langs de oorlogsgraven op het kerkhof te
gaan. Na afloop bent u van harte welkom
in de kerk voor een kopje koffie of thee.
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• Zondag 14 april met o.a. optreden Mooi Wark:

Finale Healthy Ageing Tour 2019 in
Midwolda
De Healthy Ageing Tour eindigt dit jaar met een etappe rond het Oldambtmeer
op zondag 14 april. Deze slotrit voor de wereldtop bij de vrouwen krijgt een
start en finish aan de Hoofdweg in Midwolda.
Om 13.00 uur starten de vrouwen, die in
deze zesde etappe nog 144 kilometer voorgeschoteld krijgen. Rond 16.50 uur wordt
duidelijk wie de dag- en de eindwinnares van de internationale vrouwenetappekoers zijn geworden.
Simone FM
In het spoor van de wereldtop bij de wielrennende vrouwen komt Simone FM met
een Drive In Show, waarbij o.m. Mooi
Wark op het podium komt. Het publiek
kan op die manier genieten van de sportieve prestaties van het wielerpeloton
maar ook van live-artiesten die zorgen dat
er van 14.00 tot 17.00 uur live-optredens
te zien zijn. Naast Mooi Wark komen ook
De Dikdakkers en René Becker optreden.

Afsluitend worden op het podium de winnares en de eindwinnaars uit de Healthy
Ageing Tour gehuldigd op het podium
aan de Hoofdweg in Midwolda.
Programma: 14.00 uur: Start Simone FM
drive in show / DJ Danny Blom - 14.45 uur:
René Becker - 15.15 uur: De Dikdakkers 15.45 uur: Mooi Wark.
Grote finale in Midwolda
Wethouder Erich Wünker kijkt nu al uit
naar 14 april: “Gemeente Oldambt is een
vaste waarde in de Healthy Ageing Tour.

Onlangs kwam een goede vriendin uit
Delft bij ons logeren, een uitgelezen kans
om weer eens lekker te dineren bij de
sfeervolle brasserie Old School. De open

Op vrijdag 10 mei houden we al weer
voor de vijfde keer een bloemetjesmarkt .

Daarna leveren ze de lijst weer in en
worden de bloemen besteld.
We bestellen extra bloemen zodat de
mensen die extra die langs komen om te
kijken ook bloemen kunnen kopen. We
houden de bloemetjesmarkt in samenwerking Bloemkwekerij De Boer en de
Jumbo in Scheemda.
De bloemetjesmarkt is van 10.00 t/m
16.00 uur bij de winkel De Oude Gieterij
,Hoofdweg 126 in Midwolda.
U kunt tot vrijdag 5 april ook nog bloemen bestellen in de winkel.
De opbrengst in bestemd voor een goed
doel en voor het aanschaffen van nieuwe
knutselspullen. Daarna gaan we de bloemen bestellen en kunnen ze opgehaald
worden op vrijdag 10 mei tijdens de
bloemetjesmarkt.
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Trukendoos
Organisator Thijs Rondhuis denkt dat de
slotrit nog van betekenis kan zijn: “Het is
zeker een omgeving waar de sterke teams
en rensters nog een keer de trukendoos
open kunnen trekken.”

Streekproducten en viering nieuwe haring
bij Brasserie Old School

Bloemetjesmarkt
bij Het Anker
Dit is elk jaar weer een groot succes.
Vooraf krijgen de deelnemers van de
dagbesteding een formulier mee zodat
ze de bloemen kunnen verkopen aan familieleden e.d.

We zijn blij dat we dit jaar de grote finale
in Midwolda mogen ontvangen. Omdat de
beslissing bij ons valt.”

haard brandde en er waren echte kaarsen
aangestoken in de kroonluchters. Dit alles
zorgt mede voor een intieme ambiance.
Het restaurant waar vooral met streekproducten wordt werkt, heeft nu ook in Oldambt geschoten wild op het menu staan.
De reeën worden door de lokale jager aangeleverd en heerlijk bereidt in de keuken
van Old School. Straks breekt natuurlijk
weer het voorjaar aan en zullen lamskoteletjes en verse asperges op de kaart
verschijnen. Naast
een inmiddels verder
uitgebreide
wijnkaart is in het thema
van streekproducten ook de bierkaart
uitgebreid met het
heerlijke bier van de
Groningse bierbrouwerij Punt.
Het voorjaar, altijd
verheug ik me weer
op dit seizoen. Op
weer een groene

wereld met bloemen en zingende vogels.
Het seizoen van nieuw leven, behalve
dan voor de haring, want dan vindt ook
weer de traditie plaats van de opening
van het haring seizoen. Bij
Old School vindt dit festijn
plaats op 22 en 23 juni, tijdens het proeven van de
heerlijke nieuwe haring,
worden deze dagen verder
opgeluisterd door optredens van shanti koor de
Bremervörder Hafensänger
uit, u raad het al Bremen.
Velen kennen het verse gebak en de high tea bij Old School, maar ik
raad u aan er ook eens voor lunch of diner
neer te strijken binnen of op het zonnige
terras. Nu enkel nog geopend op donderdag tot en met zondag, maar met het
vorderen van het seizoen, gaan de deuren
vaker open tot zeven dagen in de week
aankomende zomer.
Kurt Hartman

Feesten & partijen

Huningaweg 2 | 9682 PB Oostwold
Tel 0597 - 674159 | brasserieoldschool@gmail.com
www.brasserieoldschool.nl
DE NIEUWE TAMTAM

Nieuw elan in de
Blauwestadhoeve
Samen met echtgenote parkeer ik onze auto
op de “oprijlaan” naar de Blauwestadhoeve
te Midwolda. Wij hebben een interview met
de nieuwe eigenaar Albert-Jan Koers en zijn
vriendin Rina Drost van de Blauwestadhoeve. Sedert begin januari 2019 is Albert-Jan
eigenaar van de Blauwestadhoeve. In oktober van 2018 is vriendin Rina aangeschoven
aan zijn “dis” en beheren nu gezamenlijk het
gebeuren in – en buiten de hoeve.

De boerderij, gelegen in het hart van Midwolda, biedt plaats aan een B&B, een
groepsaccomodatie en een minicamping.
De B&B heeft 5 kamers; de groepsaccomodatie bestaat uit 18 blokhutten met
een capaciteit voor 40 personen en de minicamping heeft 30 plaatsen te verdelen.
Als doortimmerde ondernemer, AlbertJan was in een “vorig leven” eigenaar cq
schipper van een passagiersschip, concentreren hij en Rina, van origine praktijkverpleegkundige, zich voorlopig op de 3
genoemde bedrijfsonderdelen. Het onderdeel dagrecreatie, zoals dat voorheen deel
uit maakte van het bedrijf, staat voorlopig
op een laag pitje.

13 april rommelmarkt
bij “Ons Gebouw”
Oostwold

Groepsaccomodatie
De B&B heeft een tulpenclassificatie van 3
tulpen. De groepsaccomodatie doet goede
zaken met onze Duitse buren en de minicamping is onder andere aangesloten bij
de SVR (Stichting Vrije Recreatie).
Beide ondernemers wonen sinds kort in de
woning van de voormalige herenboerderij.
Op de bovenverdieping van het statige
pand zijn B&B kamers gesitueerd. In de
voormalige graanschuur van de boerderij
staan de blokhutten, toiletgroepen, keuken en verblijfsruimten van de groepsaccomodatie. Aan beide zijden van de grote
schuur is de mogelijkheid tot kamperen.

met de verloting en het sjoelen. Natuurlijk
wordt deze dag de inwendige mens niet
vergeten: naast cake, taart, soep en poffertjes kunnen er heerlijke, vers gebakken

Wanneer Albert-Jan en Rina, naast de
drukke werkzaamheden, even tijd hebben stappen ze op hun motor en genieten
rijdend over de landelijke wegen rondom
Midwolda en verder van het prachtige
landschap om hen heen.
Voordat we afscheid nemen krijgen we,
middels een vlotte rondleiding, een beeld
van de hoeve met al haar bedrijfsonderdelen. Het ziet er goed en verzorgd uit.
Hans Roozendaal
oliebollen gekocht worden!
Zie voor meer informatie: www.pg-nieuwolda-oostwold.nl

De Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold-Reiderland organiseert zaterdag 13 april van 9.00-13.00 uur weer
een rommelmarkt bij ‘Ons Gebouw’ (Goldhoorn 6, Oostwold). Zoals altijd zullen er
veel leuke spulletjes verkocht worden en
zijn er weer mooie planten te koop! Ook
kunnen er leuke prijzen gewonnen worden

DE NIEUWE TAMTAM
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Haal het voorjaar in huis

Altijd VERSE BLOEMEN - GELEGENHEIDS
BLOEMWERK - WOONDECORATIE
• OPENINGSTIJDEN: dinsdag t/m zaterdag 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur •

LIKE ONS OP FACEBOOK:
BLOEMENSHOP FLEUR-INN MIDWOLDA

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

Dagelijks verse eieren
Voor particulier gebruik.
Levering aan restaurants en groot
verbruik mogelijk.
Familie Van der Spek
Polderweg 21
9682 XS Oostwold
Tel.: 06-53 58 57 55
b.g.g. 0597-55 10 45
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Op zaterdag 27 april is er in Midwolda bij Boerderij Hermans Dijkstra een vrijmarkt van 9-13 uur.
De deuren gaan om 7.30 uur open voor de verkopers. De vrijmarkt zal wederom in de schuur van
de boerderij worden gehouden. De schuur is toegankelijk via de achterkant. Mocht het weer het
toelaten dan zullen we ook verkoopplekken buiten maken. De st. Oranjecomité Midwolda zal zelf
buiten staan, om iedereen een warm welkom te heten met het bekende oranjebittertje. Wij zullen hier staan met onze bekende spelen en natuurlijk met het broodje hamburger. Ook zullen we
buiten weer een luchtkussen plaatsen voor extra vertier voor de kinderen.

Voorlopige uitslag van
de verkiezing van de
Dorps- en jeugdhistorie in woord en beeld leden van Provinciale
Met het verschijnen van het boek “Midwolda 1968 & Cluco 167” (inmiddels Staten van Groningen
• 3e druk Midwolda 1968 & Cluco 167

3e druk) worden niet alleen veel jongeren uit de jaren zestig en begin jaren zeventig van de vorige eeuw uit Midwolda, Oostwold en omstreken getrakteerd
op een inkijkje in Cluco 167, maar wordt ook de inwoners en oud-inwoners van
Midwolda en Oostwold een unieke gelegenheid geboden om te lezen hoe het
dorp Midwolda reilde en zeilde in het jaar 1968.
Jan P. Koers in zijn voorwoord: ‘Het geschetste beeld van het dorp Midwolda in
het jaar 1968 is meer dan compleet’ en
‘verrijkend dat ook de popcultuur in de
kleine plattelandsplaatsen uit de vergetelheid wordt gehaald’.
Wetenswaardigheden van Midwolda
worden onder de loep genomen zoals
Identiteit, Sociaal, de Hoofdweg, Verenigingen, Brandweer, Jongeren en
uitgaan, Sport en Evenementen. Speciale aandacht voor Handel, Nijverheid
en Dienstverlening en terecht want uit
de opsomming van vooral de winkels
en ambachten proef je hoe bedrijvig het
dorp in de zestiger jaren moet zijn geweest: 24 winkels, 6 schildersbedrijven,
4 aannemers, 3 melkboeren, enzovoort.

Kapsalon Kooistra (v/h bakker Ufkes) aan
de Hoofdweg. Rechts drogisterij Meijer.
De inkijk in Midwolda is de opstap naar
het enerverende verhaal van jeugdsoos

en later discoclub CLUCO 167, een trekpleister voor veel jongeren uit Midwolda,
Oostwold en omstreken én de basis voor
het Open Jeugdwerk in Midwolda, Starhouse Midwolda, Starhouse Oostwold en
discotheek “De Twee Oldambten” te Oostwold. Het succes had ook schaduwkanten
zoals klachten van omwonenden en uit de
gereformeerde kerk zoals brommerlawaai,
te harde muziek, rotzooi rond de kerk,
‘dansen en vrijerij’.

Het tellen van de stemmen in
De Twee Oldambten, Oostwold.

In 1972 werd naar het succesvolle initiatief in Midwolda verwezen in het artikel
“Het gaat niet goed in de popbusiness” in
het landelijk weekblad Vrij Nederland.
Caféhouder Piet(je) Bolhuis uit Oostwold
luidde de ondergang van Cluco in met het
starten van discotheek “De Twee
Oldambten”.
Het boek is rijk geïllustreerd met
foto’s, artikelen uit o.a. Winschoter Courant, Tam-Tam, Vrij Nederland.
Auteur: K. Sportel. Vormgeving
en layout: Jan Sportel.
Prijs: € 12,00, excl. verzendkosten.
Verkrijgbaarheid: Jan Sportel,
Zuiderweg 6, Midwolda (06-51957015),
Bruna Nieborg, Winschoten en webshop
De Boukenkist, of te bestellen per mail via
klaspo@live.nl.

C olofon:

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

ADVERTENTIES en TEKST
CONTACTPERSONEN zijn:
volgende
De redactie
- Midwolda: Kurt Hartman, tel. 06-42 425 450
wenst iedereen
Fijne Paasdagen
Nieuwe TamTam
- Oostwold: Frits Alma, tel. 06-21 981735
uiterlijk inleveren op
E-MAIL: dorpskrantmidwolda@gmail.com
22 JUNI 2019 en
REDACTIE:
verschijnt
Jeanet Roozendaal-van Dijk, Jan Sportel, Kurt Hartman, Francien Bootsma, Hans
op 28 JUNI 2019.
Roozendaal, Frits Alma, Thom Uffen, Geke Grimme, Klaas Feringa (penningmeester)
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Ook verzorgen graag uw
-

Klinkerstraat 1
9682 RB Oostwold
Tel. 0597 - 55 12 92

Bij
maken ze
voor u vele soorten salades en hapjesschalen
U kunt bij ons ook terecht voor een uitgebreid
assortiment drankjes.

vergaderingen
ontbijtvergaderingen		
recepties
diverse arrangementen -

mobiel tap thuis
0f op locatie
broodmaaltijden
snertmaaltijden

Voor uw grotere gezelschappen hebben wij een zaal beschikbaar. Op
ons terras kunnen wij voor u een leuk arrangement maken bv. met een
b.b.q. of met een warm en/of koud hapje.
Voor de wat kleinere bijeenkomsten kan het café worden gehuurd.
In overleg kunnen onze produkten ook bij u thuis worden bezorgd.

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

kapsalon harma

OOSTWOLD
Huningaweg 33
T. 0597 - 551936

FINSTERWOLDE
Hoofdweg 136
T. 0597 - 331501

Bedrijfsadviezen en administratie
Bewindvoering
OPENINGSTIJDEN:

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

T. Bouman

ronde
door
Midwolda

De verhalen van Kreiter over de inwoners van de oude
gemeente Midwolda nu in De Nieuwe TamTam
Deze verhalen werden tot nu toe gepubliceerd in het blad Duvekoater van de oudheidkundige verenging Scheemda. Vanaf nu gaat de Nieuwe TamTam dit overnemen.
Logisch want zo kan iedere inwoner van de oude gemeente Midwolda ( Midwolda,
Oostwold en Meerland) er van kennisnemen.

Mijn naam is Teus
Bouman en ik woon
aan de Hoofdweg 185
te Midwolda. We wonen in het oude huis
van dr. Oortwijn Botjes. We kochten het
van de familie Lich.
We beginnen onze wandeling op de hoek Er moest veel worden
Hoofdweg-Johan Horalaan waar tandarts gerestaureerd. In de
Commies woonde en vroeger zijn praktijk varkensschuur er achhad. Vroeger stond hier de boerderij Edzo ter vonden verscheiBotjes. Toen hij met zijn dochter verhuisde dene dieren een plek.
naar de overkant (borg ), kwam zoon Ali- Piet van de Wal de
dus op de boerderij. Hij was getrouwd met man van Sacha Buleen dochter van Kloosterboer uit Heiliger- ten was mijn trouwe
hulp bij het knuteren
lee. Na de oorlog werd hij opgepakt en (klussen) . Hij kon

afgevoerd naar het gemeentehuis. Daar
hebben enkele inwoners nog een rekening vereffend, een trieste gebeurtenis.
De boerderij verviel aan de staat. Abel
Detmers werd de nieuwe bewoner. Daarna vestigde zich hier Dorenbos. De familie
Dorenbos vertrok nar de Nooroostpolder.
Ko Sportel en Marie Schuur hebben daar
nog een periode gewerkt. Een zoon van
Dorenbos heeft een leidinggevende functie bekleed bij een boerenstandsorganisatie. Bij de begrafenis van Marie heb ik
hem nog ontmoet. Vervolgens komt het
bedrijf in handen van Jakob Muller. Hij
had voornamelijk een melkerij. Verschillende keren is er brand geweest. Eenmaal
stond de voorkamer in brand. De brandweer werd gewaarschuwd, maar rukte uit
naar Scheemdermeer. Toen ze op de juiste
plek terugkwamen had de buurt reeds de
brand geblust. Van wege de ruilverkave-

prachtig vertellen. Ik
zei tegen hem die geschiedenis moet bewaard blijven. Als u
schrijft zal ik vertellen
en we beginnen bij nr.
1 van de Hoofdweg,
want u hebt meer letters gegeten dan ik.
Geheimhouding was
verplicht. Ik nam de
naam aan van Kreiter. Mijn werkplek,
het oude gemeentehuis, was de plek
waar vroeger Kreiter woonde en zijn
bedrijf had. Er was

een gezegde Kreiters
vreugd is Botjes Verdrait. Beide bezaten
grond , waar nu de
nieuwbouw is. Hoofd
sociale zaken Engels
ontving de post voor
Kreiter. Na de herindeling vroeg men of
Kreiter nog leefde. Na
de herindeling werden de verhalen in het
Zevenblad gepubliceerd. En zo ben ik al
een poosje opnieuw
begonnen in Duvekoater. De opzet is nu
dat meerder oudere

ling verhuisde Muller naar Ol Kerke. De
plek waar in de middeleeuwen Midwolda
lag.
Op de fundamenten van de boerderij heeft
gemeentearchitekt Poelstra een bungalow gebouwd met , wat in die tijd modern was, vele verdiepingen. (vergelijk De
Schakel dorpshuis, in die tijd). Commies
volgde erna.
De woning ernaast was van Piet van der
Wal getrouwd met Sasja Bulten, een zeer
kwieke vrouw. Zij werkte in de gezinsverzorging. Het oorspronkelijke huis is in de
loop van de tijd diverse malen verbouwd.
Zo had Leemhuis, knecht bij Kreiter een
winkel met ijzerwaren. Toen hij stierf heeft
zijn vrouw Engeltje een stuk aan het huis

• Zondag 7 april Open Dag tennisclub

Vernieuwd park ‘Nieske Meppers’
Het nieuwe tennisseizoen is goed begonnen. Met de aanleg van
baanverlichting middels lichtmasten is het mogelijk om met name
in het voor- en najaar onbeperkt door te kunnen spelen als het donker wordt. Er
zijn 4 lichtmasten geplaatst met ledverlichting; een geweldige aanwinst voor de
club, waardoor het sportpark nog intensiever gebruikt kan worden. Daarnaast
wordt er een nieuwe coniferen haag geplant, die ons gaat beschermen tegen de
wind en wordt er een overkapping geplaatst waar zowel spelers als toeschouwers gezellig met elkaar buiten kunnen zitten.
We zijn erg trots op deze mooie ontwikkelingen van ons tennispark en daarom
nodigen we iedereen die belangstelling
heeft uit om langs te komen op zondag
7 april tussen 15.30 en 18.00 uur. Er kan
getennist worden deze middag, dus neem
vooral je sportschoenen en tennisracket
mee. Heb je nog niet eerder getennist,
maar wil je het wel graag proberen? Neem
dan je sportschoenen mee; wij zorgen voor
een tennisracket.
DE NIEUWE TAMTAM

Onze sponsoren en ‘omliggende collega’

inwoners
worden
geïnterviewd.
Mijn
wens was eigenlijk
hier moet iedereen
er kennis van kunnen nemen. Dat gaat
dus nu via de Nieuwe
TamTam. Veel leesplezier.
Reacties en aanvullingen van harte welkom. Zo kan er in de
toekomst een boek
worden uitgegeven.

laten bouwen. In het voorste gedeelte
kwam postbode Heyenga te wonen. Toen
het huis in handen van Piet van der Wal
kwam werd het linker gedeelte verhuurd
aan o.a. de zuster van burgemeester Kiel,
Derk Tuin (zijn dochter Keetje, moeder van
Harma Smit-Adam is hier geboren) Dan
Derkjans van der Wal, neef van Piet en Jurjen Elderman, zoon van Brend Elderman.
De woning waar Grietje Cramer en Annie Smit-van Lang hebben gewoond is
vrij nieuw. Hier stond voordien de slagerij
van Grimmius. Later heeft Hendrik Smit
het gekocht en verbouwd. Dan werd Piet
van der Wal de eigenaar. Hij verhuurde het
aan mevrouw Drevel- Schuur, zuster van
schilder Drevel.
Vervolg in juni uitgave.
tennisverenigingen nodigen we hierbij
ook uit om deze middag langs te komen.
Bent u benieuwd naar de veranderingen?
Kom gezellig langs op zondag 7 april van
15:30 tot 18:00 uur. Dan vieren wij met alle
belangstellenden de opening van het seizoen 2019 met een hapje en een drankje.
Voor meer informatie over onze vereniging kunt u kijken op onze website: www.
nieskemeppers.nl Voor vragen kunt u een
mailtje sturen naar nieske.meppers@live.
nl
Graag tot ziens op de tennisbaan, Niesoordlaan 70 te Midwolda
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Nieske Meppers
Durandus Takens (voorzitter), Annet Hassing (secretaris) Marion Olthuis (penningmeester), Bea Hassing, Wouter Otter, Martine Greven, Judith Hassing
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Camping De Bouwte

Gereedschap
Werkkleding en schoeisel
Erf- en stalbenodigdheden
Olie en vetten
Speelgoed
Verf en benodigdheden
ANISA
CH

E
TI

ME

www.hesselingmechanisatie.nl
(

G

OO

ST

R)

F. HESSELING
W OLD

Polderweg 26, 9682 XS Oostwold
Telefoon 0597-551187

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

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.

Voor BROOD
en BANKET

BROODBOETIEK MIDWOLDA
Hoofdweg 172
9681 AL Midwolda
(0597) 551675

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

PIMMELAAR
HOVENIERS

ONTWERP - AANLEG - ONDERHOUD - BOOMVERZORGING

06-40997013 - www.pimmelaarhoveniers.nl - Midwolda
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