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Indrukken bij het 
Vliegfeest
 (want zo mag je het toch wel noemen)

We kunnen toch rustig stellen dat 
het de zaterdag vóór Pinksteren heel 
slecht weer was. Met veel wind en on-
gemak. Elders werden manifestaties 
afgelast of uitgesteld, het zag er som-
ber uit voor de 10e vliegshow. Maar de 
wonderen zijn de wereld nog niet uit, 
want Pinksteren genoot Oostwold en 
verre omgeving van het mooiste weer 
van de wereld.

En dat hebben we geweten! Wonend aan 
de Klinkerstraat zag je één grote file rich-
ting het vliegveld trekken. Auto’s, cam-
pers, tractoren, fietsen, tot kinderwagens 
met inhoud aan toe.
Op het vliegveld zelf, was het behalve 
druk (plm. 25.000 toeschouwers), dan ook 
heel gezellig. Toch was ruim te genoeg om 
je stoeltje, kleedje of tentje op te zetten of 
neer te leggen.

En dan was het genieten geblazen. Van 
al de old-timers die door de blauwe lucht 
scheerden. Of zoals iemand opmerkte die 
het al een lange tijd had aangekeken: “Ze 
broezen noar links, ze broezen noar rechts, 
liek omhoog en over de kop, dat is ’t wel 
zo’n beetje. Mor ja, wel allemoal in real 
time en in drei D en in full colour, wat wil 
je nog meer.”
Iemand anders, die de dames bewonderde 
die boven op de vliegtuigen acrobatische 
toeren uithaalden, was zó onder de indruk 
dat hij zei, “dàt wil ik vanoaved op fietse 
perbaaiern, mit de vrouw achterop. Dei is 
nog goud smui, hur! Ze is bie zumba.”

Voor mezelf was het bijzonder dat de man-
nen van de oude militaire motoren bereid 
waren om een oude Norton te starten. Van 
hetzelfde type en bouwjaar waar mijn va-
der heel vroeger op reed. Nostalgie.
Verder werd ik door Tom-Karst van der 
Meulen op heterdaad betrapt op een enor-
me gaap.
“Wat is dat nou, je valt toch niet in slaap 
Thom” vroeg hij. Nee, dat niet, maar ver-
moeiend is het wel, 2 dagen volop genie-
ten!

Thom Uffen
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De AeroSuperBasics Wingwalkers in de lucht 
en de drijvende kracht achter de airshow 
Tom-Karst van der Meulen op de motor.
Foto en montage: JanSportel.nl

Geslaagde jaarvergadering VDM

Verschillende onderwerpen kwamen deze 
avond aan bod zoals: de veilige fietsverbin-
ding tussen Midwolda en Nieuwolda, de 
staat van de weg naar Winschoten en het 
vrachtverkeer door het dorp en over de Ker-
kelaan. Onderwerpen die belangrijk zijn voor 
het dorp en ook op de agenda staan van VDM. 
Er werd door Dick Otter verslag gedaan van 
de activiteiten rond het Hertenkamp. Er is 
een mooi nachtverblijf gebouwd. Namens 
Stichting Wisselwerking deed Jeanet Roo-
zendaal verslag van de werkzaamheden op 
het Wisselterrein en de plannen voor de ko-
mende tijd. Zo wordt het landschapsbalkon 
en ‘natuurlijk spelen’ dit jaar gerealiseerd. Er 
was een interessante presentatie van Bert 
Reinders van de gemeente Oldambt over de 
nutstuin. Deze tuin wordt ook aangelegd op 
het Wisselterrein. Gids van Het Groninger 
Landschap, Frits Alma, hield een boeiend 
betoog over Het Midwolmer Bos en de na-
tuur rond de Ennemaborg. 

Er zijn een aantal wijzigingen in het bestuur 
van VDM. Secretaris Marc Steenhuis neemt 
na acht jaar afscheid van VDM. Hij wordt 
door de voorzitter Piet Klooster bedankt voor 

zijn inzet voor het dorp en uit handen van 
wethouder Wüncker ontvangt hij een atten-
tie van de gemeente Oldambt. Op de verga-
dering werden ook twee nieuwe bestuurs-
leden benoemd. Lotte Mensen en Eveline 
Oudhoff komen het bestuur van VDM ver-
sterken. 

Vereniging Dorpsbelangen Midwolda kijkt 
terug op een geslaagde jaarvergadering. 
Dank aan de bewoners voor hun betrokken-
heid en inbreng. Dit is belangrijk voor VDM, 
om het dorp goed te kunnen vertegenwoor-
digen en om activiteiten te kunnen ontplooi-
en. Het bestuur heeft nog vacatures voor 
enthousiaste dorpsbewoners, die zich willen 
inzetten voor het dorp. Meer informatie: se-
cretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl

Ruim 60 dorpsbewoners waren woensdag 15 mei jl. aanwezig op de jaarvergadering 
van Vereniging Dorpsbelangen Midwolda (VDM). Tijdens deze jaarlijkse vergade-
ring informeert VDM de dorpsbewoners over de activiteiten van het afgelopen jaar 
en over de plannen voor de toekomst. Bij uitstek ook een goede gelegenheid om van 
de bewoners te horen wat er leeft en wat voor hen belangrijk is. 
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Hertenkamp Midwolda 
zoekt vrijwilliger(s)
Zoals u inmiddels heeft kunnen zien, heb-
ben wij bij de Ennemaborgh binnen het 
hertenkamp een nieuw nachtverblijf ge-
kregen. Het hertenkamp wordt gerund en 
onderhouden door een groep vrijwilligers. 
Samen met het Groninger Landschap en 
Dorpsbelangen steken de vrijwlligers hier 
een gedeelte van hun vrije tijd in.
We zijn op zoek naar mensen die ons daar-
bij willen helpen !
Lijkt u dit ook leuk, kom dan gerust op de 
donderdagmorgen vanaf  09.00u eens kij-
ken.
Ook kunt u bellen met Jan Nap tel: 0597-
551339 of met Dick Otter tel: 0597-552448

Hertenkamp Midwolda
Dick Otter

Dorpsgenoot exposeert in 
Koetshuis Ennemaborg
Van 29 juni 2019 tot en met 20 oktober 2019 (op zaterdag en zondag tussen 
12.00 uur en 17.00 uur ) exposeert onze dorpsgenoot Klaas Feringa zijn werken 
in het Koetshuis op landgoed Ennemaborg te Midwolda. De expositie bestaat 
uit een groot aantal aquarellen van bloemen, vogels en andere onderwerpen.

Klaas is in Nieuwe Pekela geboren. Op 30-jarige  leeftijd vervolgde hij zijn carrière in de 
zorg door naar Den Haag te verhuizen. In Den Haag leerde hij zijn man kennen. Door een 

chronische ziekte van Klaas en de mogelijkheid 
voor zijn man (Kurt) om vervroegd met “pensi-
oen” te gaan besloten zij in 2017 naar Midwolda 
te verhuizen.

Klaas is, wat zijn tekentalent betreft, een autodi-
dact. Veel technieken heeft hij zich aangeleerd 
via onder andere YouTube, facebook, de serie 
Rembrandt tekent, een cursus marmeren en een 
cursus mengen van kleuren en achtergronden 
tekenen.

Tekenen (met aquarelpotlood) is Klaas zijn pas-
sie. Zijn werken zijn eveneens te bewonderen 
op zijn facebook pagina Klaas Feringa Aquarel. 
Klaas laat weten dat hij inmiddels volgers heeft 
van over de hele wereld.

Voor nadere info zie ook:
www.groningerlandschap.nl

Hans Roozendaal

Onderhoud kerkhof
zoekt vrijwilligers
De vrijwilligersgroep onderhoud Kerkhof 
Midwolda zoeken i.v.m. het nog vele met-
selwerk aan grafmonumenten, een metse-
laar of iemand die hier vaardig in is.
Ook in het schilderen van de belettering 
en het schoon maken van de graven kun-
nen we nog actieve vrijwilligers gebrui-
ken. 
Elke maandagochtend van 9u tot 12u zijn 
we op het Kerkhof aanwezig. Mocht je in-
teresse hebben kom gewoon op maandag-
morgen bij ons langs. 
We kunnen je dan uitgebreid informeren 
over de werkzaamheden.
Informatie wordt ook gaarne verstrekt 
door:
Piet Klooster - pjklooster@ziggo.nl
0652214020

VDM zoekt 
bestuursleden
Vereniging Dorpsbelangen Midwolda 
zoekt nog aanvulling van het bestuur. We 
hebben nog een 2 tal vacatures.
Wil je betrokken zijn bij het wel en wee 
van je Dorp en wil je mee helpen de leef-
baarheid van onze mooie dorp te vergro-
ten, meld je dan aan als bestuurslid.
Vooral jongeren in ons dorp roepen we op 
zich aan te melden, zodat ook deze doel-
groep in het bestuur vertegenwoordigd is. 

Voor aanmelden of informatie:
secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl 
Of telefonisch 0652214020

Finsterwolde/Beerta/Oostwold/
Ganzedijk-Hongerige Wolf/Midwolda

Zaterdag 5 oktober 2019 organiseren 
de dorpsbelangenverenigingen een 
garage-sale in het dorp.

Iedere inwoner van de hierboven ge-
noemde dorpen kan op zaterdag 5 oktober 
tussen 12.00 en 17.00 uur spullen die ge-
schikt zijn om te verkopen aanbieden 
vanaf eigen erf (oprit, schuur, garage, 
tuinpad, voortuin, enz.).
Dorpsbelangen zorgt voor de publiciteit.

Dus, heeft u spullen staan die u graag 
kwijt wilt, dan is zaterdag 5 oktober een 
uitgelezen gelegenheid om ze aan de 
man/vrouw te brengen!

Deelnemers aan de garage-sale uit 
Finsterwolde, Beerta, Oostwold, Ganze-
dijk-Hongerige Wolf en Midwolda kunnen 
zich t/m 30 september melden bij:
frannie.oolders@gmail.com of 0652715303 
(ook via whatsapp)

Er wordt een adressenlijst op de site van 
de dorpsbelangen-verenigingen geplaatst, 
zodat kopers u goed kunnen vinden.

Na een een goede zonnige voorbereiding 
viel de geplande straatspeeldag op 12 juni 
aan de Botjeslaan letterlijk in het water. 
Toch belette dit ongeveer 35 kinderen uit 
Midwolda en Oostwold niet om toch te 
komen en buiten te spelen. De opgestelde 
brandweerwagen werd uitgebreid beke-
ken. Ook de pannekoeken aangeboden 
door pannenkoekrestaurant “de Smidse” 
werden gretig afgenomen. Jammer dat 
we door de regen het evenement toch 
vroegtijdig moesten stoppen.

Gezien de enthousiaste reacties en toe-
zeggingen van de sponsors om weer mee 
te doen, gaan we in een nader te bepalen 
datum in augustus/september in de her-
kansing.
  
Op o.a. de Facebook pagina van Vereni-
ging Dorpsbelangen Midwolda zal de da-
tum t.z.t. bekend worden gemaakt  

Team Straatspeeldag Vereniging 
Dorpsbelangen Midwolda

Herkansing voor Straatspeeldag
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Op maandag-
middag, tweede 
Pinksterdag, 
fietste ik in een 
zonnige stem-
ming naar de 
vliegshow in 
Oostwold. De 
wegafzettingen 

en roepende vrijwilligers vermijdend 
loop ik al snel op het terrein van het 
spectaculaire vlieggebeuren. Roterende 

propellers en knallende uitlaten wijzen 
me de weg naar een goed uitzicht punt. 
Natuurlijk tref ik daar mijn geestverwant 
en inmiddels verworden vriend “de oude 
man op zijn scootmobiel” aan. Zijn Ca-
via keer 3 had hij ditmaal thuisgelaten. 
Vanwege de drukte en de herrie be-
greep ik later. Twee handen klappen op 
elkaar als verwelkoming en een grijns 
siert zijn gezicht. “Mooi weer he” en 
“lekker druk hier“ en “goed uitzicht hier“ 
is de aanloop naar een praatje, vaak 

onderbroken door de lawaaierige en 
stuntende piloten in hun vliegmachines. 
“Heb je het al gehoord?” schreeuwt de 
oude man. “Wat” repliceer ik, kijkend 
naar de enthousiaste gezichten van de 
aanwezige vliegshow bewonderaars. 
“Binnen 1 week was het huis aan de 
Hoethslaan verkocht”. “Ohhh” ver-
zuchtte ik en wachtte met spanning op 
de clou. “Weer Hagenezen, Hagenaren 
of Hagenoten of hoe je ze ook noemt”. 
“Ja, en”. “Nou, twee jaar geleden zijn 

ook al mensen uit Den Haag hier 
komen wonen en als ik me niet vergis 
in de jaren zeventig ook al iemand uit 
de politieke hoofdstad”. Ik kijk hem met 
gefronste wenkbrauwen aan en on-
derdruk een cynisch lachje. “En nu zijn 
het Midwolmers, sociaal en vriendelijk” 
probeer ik hem allervriendelijks mee te 
delen. Hij kijkt allang de andere kant op. 
Een bekende gaf hem een hand.

HARO

Dorpsbelangen
Oostwold Jan Brinkman

1954 - 2019

Op maandag 27 mei j.l.  is onze dorps-
genoot, dhr. Jan Brinkman overleden.
Jan werd 64 jaar oud. Zijn plotseling 
overlijden werd in Oostwold als een 
schok ervaren.
Vrijwel iedereen in Oostwold kende 
hem, hij was een bekend persoon in 
de verre omtrek.
Jan had een vriendelijk woord voor ie-
dereen en groette iedereen.
Je kon hem op de fiets tegenkomen, 
waar hij af en toe een duwtje voor no-
dig had, of vissend bij het Oldambt-
meer, maar hij bracht vooral veel van 
zijn tijd door op het voetbalveld van 
V.V.S.
Hier was hij een bijzonder gewaar-
deerd iemand.
Dit bleek ook bij zijn crematie. Niet 
vaak  is er een grotere rouwstoet ge-
zien in Oostwold, als blijk van de ve-
len, die Jan de laatste eer wilden be-
wijzen. De route ging via het terrein 
van voetbalclub V.V.S.
Oostwold  zal hem missen, hij was 
een gezien persoon en hoorde bij het 
dorpsbeeld.

Dat hij moge rusten in vrede.

Wij wensen de nabestaanden veel 
sterkte bij het verwerken van het ver-
lies.

Thom Uffen

I N  M E M O R I A M

Een warm welkom 
voor nieuwkomers 
in Oostwold
Enige tijd geleden heeft de Vereniging 
Dorpsbelangen Oostwold besloten 
dat een klein Welkom-gesprekje met 
een leuke attentie voor nieuwe inwo-
ners van Oostwold een goede zaak 
zou zijn. In dit gesprekje wordt dan in 
het kort iets verteld van en over (de 
activiteiten)  ons mooie dorp.
Een probleempje hierbij echter is, 
dat adresgegevens van nieuwe inwo-
ners niet door de gemeente Oldambt 
worden verstrekt. Dit uit privacy-over-
wegingen.

Dat maakt het moeilijk om steeds op de 
hoogte te blijven van de actuele stand van 
zaken. De V.D.O. is daardoor afhankelijk 
van het “inseinen” van buren of anderen. 
Er is dan ook gesteld, dat de periode dat 
nieuwe inwoners op deze attentie kunnen 
rekenen, 1 jaar is.
Dat geeft ruimte om niemand uit de boot 
te laten vallen.

Ondanks deze voorzorgen gebeurt het 
helaas toch nog, dat nieuwe inwoners 
aan onze aandacht ontsnappen. Er wordt 
meer naar Oostwold verhuisd dan je zou 
denken!

De gang van zaken is, dat “nieuwelingen” 
benaderd worden met de vraag of ze prijs 
stellen op een kort bezoekje met een in-
formatief gesprekje over Oostwold. Zo ja, 
dan wordt een afspraak gemaakt over een 
datum waarop dit kan plaatsvinden. 
Om  hiervoor in aanmerking te komen, 
moet men:
-   Niet binnen Oostwold zijn verhuisd. 
- Niet vanuit een naburig dorp naar 
Oostwold zijn verhuisd. Deze mensen 
beschikken waarschijnlijk over genoeg in-
formatie over Oostwold 

Gebleken is inmiddels wel, dat nieuwe 
inwoners een en ander bijzonder waarde-
ren!

Daarom doet de V.D.O. een beroep op alle 
ingezetenen van Oostwold, om nieuwe 
bewoners te melden bij mevr. Anja Reu-
merman van café  ”de Twee Oldambten”, 
Klinkerstraat 1,
Of mevr. Harma Noordermeer van Kapsa-
lon “Harma”, Huningaweg 33.
Waarvoor bij voorbaat hartelijk dank!

Thom Uffen

Kirsten Wild heeft zondag 14 april j.l. de zesde en laatste etappe van de 
Healthy Ageing Tour gewonnen. De Overijsselse won in Midwolda de sprint, 
nadat aanvallen van onder anderen Anna van der Breggen en Ellen van Dijk 
werden afgeslagen. 
Op de foto: het peloton verlaat Oostwold en gaat richting Midwolda. 
Foto: JanSportel.nl 
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KARINA’S HAIRSTYLING

Maandag: Gesloten.
Dinsdag: 09.00 uur tot 13.00 uur
Woensdag: 09.00 uur tot 17.00 uur
Donderdag: 09.00 uur tot 13.00 uur
Vrijdag: 09.00 uur tot 18.00 uur

OPENINGS-
TIJDEN:

Hoofdweg 126
9678 PP  Westerlee

06 46 23 23 13
kmkdijkema@ziggo.nl

Niesoordlaan 40 e-mail: ceesbruins@home.nl
9681 CX Midwolda

tel.: 0597-55 20 94

Het adres voor
tuinaanleg en -onderhoud

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

Stefan Ahlers
Hoofdweg 6, 9681 AH Midwolda
T: 0597-820218
E: info@ahlersbandenservice.nl

ahlersbandenservice.nl
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KOKEN EN BAKKEN MET KLAAS
Turkse lamschotel

Het is alweer zomer. Nu kunnen we natuurlijk niet elke dag barbecueën. Maar met het mooie weer 
vind ik het zelf altijd fijn om voor iets makkelijks en lekkers te gaan, wat het liefst ook van te voren kan 
worden bereid. Een favoriet van mij in deze tijd is Turkse Lamsschotel uit de oven. Snel van te voren te 
bereiden en dan alleen ’s avonds nog even in de oven. Een gerecht voor 2 tot 3 personen.

Benodigdheden:

400 gr. Lamsbiefstuk (haal ik altijd bij de Aldi uit het vriesvak, de 
gekruide variant)

200 gr. verse tomaten

Half blikje tomaten puree

125 ml witte wijn (hoe beter de wijn, hoe beter het gerecht)

Peterselie (stuk of 6 takjes)

Verse tijm (helft van een pakje verse tijm uit de supermarkt)

1 middel grote ui (of 2 kleine)

Knoflook (6 grote tenen)

Geraspte kaas (liefst pittig)

(olijf)olie

Cayenne peper (naar smaak, ik doe zelf ongeveer 1 theelepel)

Zout en peper (naar smaak)

Snij de biefstuk in ongeveer gelijke, kleine stukjes. Pel de knof-
look en de ui en snij ze in hele kleine stukjes. Hak de tijm fijn. 
Snij de tomaten in stukken en pureer ze in de keukenmachine. 
Doe zout en peper naar smaak over de stukjes lamsvlees, voeg 
wat van de knoflook en de helft van de tijm erbij en roer door 
elkaar. Bak in één pan de stukjes lamsvlees gaar in (olijf)olie, 
zet vuur laag. In een andere pan de uien en knoflook fruiten 
in wat olijfolie, bak de inhoud van een half blikje tomaten 
puree zo’n 5 minuutjes mee. Afblussen met de witte wijn en 
even door laten koken. Voeg de gepureerde verse tomaten 

toe evenals de rest van de tijm en de cayennepeper. Goed roeren 
en even laten door laten sudderen op laag vuur. Vervolgens vlees 
met bakvocht erbij doen. Naar smaak eventueel zout, peper of 
cayennepeper toevoegen. Even nog laten sudderen. Van het 
vuur halen en de peterselie (fijn gehakt) door het gerecht roeren 
en schep het mengsel over in een ovenvaste schaal. Bestrooien 
met de geraspte kaas en afdekken met aluminium folie.
Tegen de tijd dat u wilt gaan eten, warmt u de oven voor tot 
220 graden. Haal folie van de schaal. Zet de schaal in de voor-
verwarmde oven voor ongeveer 15 tot 20 minuten. Dit gerecht 
is lekker met Turks brood of stokbrood en lekkere kruidenboter. 
Serveer er eventueel een frisse salade bij en natuurlijk smaakt 
een glaasje van de overgebleven witte wijn er uitstekend bij. 

Eet smakelijk!

Het Anker is een kleinschalige zorginstel-
ling die jongvolwassenen met een licht 
tot matig verstandelijke beperking be-
geleiding biedt in een veilige omgeving. 
Dit alles gebeurt vanuit een christelijke 
achtergrond. Momenteel zijn er 16 ap-
partementen in gebruik. Bij Het Anker 
geldt, dat ieder persoon uniek is. Daar-
om proberen wij de zorg voor personen 
boven 18 jaar, zoveel op maat te geven 
en te kijken naar de persoon zelf (niet 
naar de problematiek). Met een profes-
sioneel team verzorgen wij 24 uur zorg. 
Het Anker is zo ingericht dat er perma-
nent toezicht is binnen de woongroepen. 
Mits er een uitstroom is naar een regu-
liere werkplek, is het nu zo geregeld dat 
de cliënten die hier wonen, ook meedoen 
met de dagbesteding vanuit de Oude 
Gieterij. Een belangrijk onderdeel van het 
begeleiden bij Het Anker is het bevorde-
ren van zelfstandigheid. Dit alles naar de 

wensen van de cliënt. Voor de cliënten 
van Het Anker wordt een apart begelei-
dingsplan opgesteld. De Oude Gieterij is 
een mooie cadeauwinkel met lunchroom 
en terras aan de doorgaande weg in Mid-
wolda. Deze winkel wordt gerund door 
cliënten. Zij werken hier zowel in het ate-
lier als de winkel. Ze leren omgaan met 
klanten, de kassa te bedienen, cadeautjes 
inpakken. Achterin de winkel is ons ate-
lier. Hier wordt een groot deel van de 

artikelen die in de winkel verkocht wor-
den, gemaakt of bewerkt. De Oude Gieterij 
is een bijzondere winkel. Ze streeft naar 
originaliteit en kwaliteit en verkoopt naast 
zelfgemaakte woonaccessoires, ook speel-
goed, huishoudelijke artikelen en sieraden. 
Daarnaast is er natuurlijk gelegenheid om 
rustig een eenvoudige lunch te nuttigen 
of om te genieten van een kopje koffie 
met gebak. De winkel is van grote bete-

kenis voor de mensen 
die er hun dag doorbren-
gen. De Oude Gieterij 
blijkt elke keer weer een 
plek te zijn waar in-
tegratie van mensen 
met een verstandelijke 
beperking op haast na-
tuurlijke wijze verloopt. 
Het werk dat gedaan 
wordt is zinvol. Men-
sen uit het dorp komen 
er graag. Vrijwilligers 
helpen waar nodig.

Foto: Deelname aan 
de onlangs gehou-

den wandel4daagse 
in Winschoten.

Foto: JanSportel.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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q	Gereedschap
q	Werkkleding en schoeisel
q	Erf- en stalbenodigdheden
q	Olie en vetten
q	Speelgoed
q	Verf en benodigdheden

www.hesselingmechanisatie.nl
Polderweg 26, 9682 XS Oostwold
Telefoon 0597-551187

M
EC

HANISATIE

O
O

STWOLD (G
R

)

F. HESSELING

Feesten & partijen
Huningaweg 2 | 9682 PB Oostwold

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



Camping De Bouwte

Hoe vertel je het verhaal van het 
landschap? Hoe breng je voor de geïn-
teresseerde in historie het Oldambt tot 
leven? Hoe breng je eigenlijk in beeld 
hoe uniek het Oldambt is, het op de zee 
veroverde land, de Graanrepubliek? De 
Stichting Landschap Oldambt (SLO) heeft 
daarop een antwoord gevonden.

Via een app op de mobiele telefoon komt 
voor de wandelaar en/of de fietser al lo-
pend of fietsend het landschap tot leven. 
Met foto’s en filmpjes herleeft zo virtueel 
het Oldambt. De SLO heeft twee fietsrou-

Met een app het Oldambt ’levend’ beleven
Op zaterdag 13 april j.l. is de app “Levend Landschap Oldambt” officieel gepre-
senteerd in het Koetshuis bij de  Ennemaborgh in Midwolda. Wethouder Erich 
Wünker verrichtte de officiële handeling. 

tes en één wandelroute ontwikkeld. De 
app is eenvoudig te downloaden.

Onderweg krijgt de fietser cq wandelaar bij 
ijkpunten uit de geschiedenis informatie 
over land en landschap. Wie bijvoorbeeld 
op de plek van ooit een gesloopte basiliek 
van Midwolda staat, ziet op zijn telefoon 
die imposante kerk met vier torens herrij-
zen uit zijn as. Zo ervaart hij hoe immens 
die kerk in de Middeleeuwen was.

Wie aan de Dollarddijk staat kan op zijn 
mobiele telefoon via een filmpje meema-

ken hoe de garnalenvissers van Ganzedijk 
met hun sliksleden het wad opstepten. En 
wie bij een kolk arriveert ziet met eigen 
ogen wat dijkdoorbraken teweeg brach-
ten.
Her en der in het Oldambt leert de wan-
delaar/fietser al spelenderwijs iets over de 
ontstaansgeschiedenis van het gebied. 
Hij hoeft geen boeken of folders meer mee 
te nemen. Hij klikt zijn telefoon aan en 
oeps, het Oldambt krijgt opeens een ge-
zicht.
U kunt de app downloaden voor Android 
en Apple
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Dorpsbelangen 
Woensdag 8 mei 2019 in café De Twee 
Oldambten

Wat een leuk initiatief van Dorpsbelan-
gen Oostwold om na de jaarvergadering 
alle verenigingen uit Oostwold de kans 
te geven om zich te presenteren. De be-
langstelling was prima, er waren veel 
presentaties, de panelen vol met infor-
matie. De Vrouwen van Nu hebben laten 
zien wat er het afgelopen jaar allemaal 
gedaan is. Van museumbezoek, via het 
Organeum in Leer en een lezing over die-
vegges, hoeren en ander gespuis tot het 
Hospice in Winschoten. Op de foto is een 
overzicht te zien van onze activiteiten. 

“Ik hou van Holland” quiz
Op 14 mei hebben wij Vrouwen van Nu 
Oostwold de “Ik hou van Holland” quiz 
gehad, gepresenteerd door Lisanne 
Grimme. Ook de Meiden van Nu waren 
met een groep aanwezig. De zaal was 

prachtig versierd in rood wit en blauw, 
net als vele vrouwen. De strijd tussen de 
teams was fel, iedereen wilde winnen, na 
elke ronde was de stand weer anders.

Het winnende team.

Wilt u een keer komen kijken, dat kan al-
tijd. Op de website www.vrouwenvannu.
nl/oostwold staat het programma voor 
het volgend seizoen. Onze avond begint 
om 19.30 uur in de zaal van café De Twee 
Oldambten. Maar u kunt ook een mail 
sturen voor info aan vvnoostwold@gmail.
com voor verdere inlichtingen. 

Vrouwen van Nu openen seizoen
Donderdag 5 september openen wij sei-

zoen 2019-2020 met het enthousiaste 
verhaal over haar carrière als vrouw in 
de politiek door Greetje de Vries-Leg-
gedoor. Ze heeft jaren in het dagelijks 
bestuur gezeten van waterschap Hunze 
en Aa`s, in de Eerste Kamer met onder 
meer onderwijs in haar takenpakket, was 
waarnemend burgemeester van Zuidhorn 
naast andere bestuurstaken. Het belooft 
een interessante en boeiende avond te 
worden. We beginnen om 19.30 uur in de 
grote zaal van café De Twee Oldambten. 
U bent van harte welkom, de 1e keer kunt 
u gratis kennis maken met onze Vrouwen 
van Nu Oostwold, alleen de consumpties 
zijn voor eigen rekening.

Geke Grimme
Voorzitter Vrouwen van Nu Oostwold

Foto: Bert Bulder (Hippo software en web-
design), ontwikkelaar van de app Levend 
Landschap en wethouder Erich Wüncker 
die zojuist de app heeft gepresenteerd.

Foto: JanSportel.nl

Haring proeverij bij
Brasserie Old School
22 en 23 Juni kon men bij Brasserie 
Old School de nieuwe haring proeven 
en genieten van het gezang van shan-
tykoor  de “Bremervörder Hafensän-
ger”. Als oud Scheveningers, weten 
Harry en Anne-Mieke waar ze de lek-
kerste haring vandaan moeten halen. 
“De nieuwe haring blijft voorlopig ook 
op de kaart” verteld Harry, “heerlijk, op 
een zacht bolletje, wat ui, een glaasje 
ijskoude Korenwijn, op een mooi ter-
ras,  dat is puur genieten”!
  
Brasserie Old School, Hunningaweg 2, 
9682 PB Oostwold
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Dagelijks verse eieren
Voor particulier gebruik.

Levering aan restaurants en groot 
verbruik mogelijk.

Familie Van der Spek
Polderweg 21

9682 XS  Oostwold
Tel.: 06-53 58 57 55
b.g.g. 0597-55 10 45

Hoofdweg 115 - 9681 AC Midwolda - 0597-551546

Pannenkoeken, poffertjes en schotels. 
Ook voor afhalen.

www.pannenkoekenhuis-groningen.nl

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

BROODBOETIEK MIDWOLDA
Hoofdweg 172

9681 AL Midwolda
(0597)  551675

Voor BROOD
en BANKET
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“Ik dacht: daar moeten 
we  iets mee!”

Met deze gedachte 
stapte Tabe Jorritsma, 
zelf samen met zijn 
partner wonend aan 
de Polderweg, naar 
zijn buren. Enthousiast 
vormden ze met ande-
ren een comité, die er 
voor heeft gezorgd dat 
er een prachtig en ge-
varieerd programma is 
ontstaan met voor een 
ieder elk wat  wils. 

Het intikken van 
“Oostwolder polder” 
op Google, zorgde 
voor veel informatie 

en daarmee o.a. ook 
tot het  gegeven, dat 
de Oostwolder polder 
250 jaar geleden werd 
ingericht door middel 
van een dijk, die de 
polder definitief afsloot 
van de Dollard.

Gezeten aan de 
keukentafel van Jor-
ritsma, in de prachtig 
verbouwde woning, 
uitkijkend over het 
weidse polderland-
schap, verteld de heer 
des huizes uitgebreid 
over hoe hij en zijn 
partner na een jaren-
lange zoektocht naar 
rust, ruimte en veel 

natuur rondom, hoe 
ze nu juist hier in de 
Oostwolmer polder 
terecht zijn gekomen. 
Ze woonden eerder 
in Dordrecht, waar 
het eerder ook goed 
wonen was, totdat de 
Randstad langzamer-
hand dichterbij kwam. 
Het werd er steeds 
drukker en lawaaiiger, 
tot we vonden dat we 
dit niet langer wilden. 
En de  zoektocht naar 
een geschikte woning 
begon.

Terug naar het pro-
gramma: Wat opvalt is, 
dat er activiteiten zijn 

voor jong en oud, van 
met de benenwagen 
wandelen langs het 
riviertje de Geut (daar 
had schrijver dezes 
nog nooit van gehoord) 
tot het maken van een 
ritje met “Ol Graitje” 
langs de trambaan, tij-
delijk in ere hersteld. 
Van het luisteren naar 
de in onze contreien 
beroemde band “de 
Stroatklinkers” , of de 
minstens even be-
kende zanger Henk 
Uil, die hier opgroei-
de en zijn “Polderlied” 
ten gehore zal bren-
gen, zal vertellen over 
het schooltje aan de 

Polderweg en zijn be-
levenissen aldaar. Er 
is verder veel officieels 
te doen, er zijn activi-
teiten voor kinderen, 
kortom, veel te veel om 
hier op te noemen.

Waar dhr. Jorritsma  
nog enige twijfels had 
over het aantal be-
zoekers, denk ik hem 
hierover  gerust te 
kunnen stellen. Mijns 
inziens wordt het min-
stens zo druk als bij de 
Vliegshow Oostwold!

Thom Uffen

Zaterdag 29 juni in buurtschap Lutje Loug - Programma vol activiteiten

Viering 250 - jarig bestaan Oostwolderpolder

Het is een lange lijst van activiteiten, 
waaronder vele jaren als penningmeester 
en secretaris bij o.a. de schietsportver-
eniging Oostwold, de Wildbeheereenheid 
Oldambt en de Stichting Historie Oost-
wold. Hij is ook een grote steun bij de 
Vrouwen van Nu, afd. Oostwold. Boven-
dien is Bruno, (zo mogen we hem wel 
noemen) alweer 6 jaar webmaster bij de 
Vereniging Dorpsbelangen Oostwold. En 
dat op een méér dan verdienstelijke wij-
ze, zoals iedereen zal kunnen beamen als 
men een kijkje neemt op deze website, die 
er zeer verzorgd uitziet.

Gevraagd naar hoe dat nou komt, dat 
klaarstaan voor al die activiteiten, ant-
woordde Bruno:
“Ja, het is gewoon leuk werk, ik krijg er 
veel waardering voor en mag het graag 

Oostwold kreeg er op 26 april een nieuw 
“lid in de Orde van Oranje Nassau” bij!

doen. Het is ook een groot voordeel, dat ik 
bij alles wat ik deed en doe altijd de volle 
vrijheid en het vertrouwen heb gehad.” 
En hetzelfde geldt ook voor de thuis-
situatie, voor echtgenote Harma, 
want 
anders 

gaat het niet. Je moet niet vergeten dat 
een en ander veel tijd vraagt.”

Bruno heeft erg van deze bijzondere dag 
genoten, er was veel belangstelling van 
vrienden, bekenden en dorpsgenoten.Ook 
de sociale media, waaronder het Dagblad 
van het Noorden, het Streekblad, de Ol-
dambtster en Lo-Go t.v. waren aanwezig.

Tot slot en goed om te horen, was dat dhr. 
Saathof en echtgenote, blij waren 

dat de Nieuwe Tam Tam weer op 
de deurmat valt!

Thom Uffen

Dhr. Bruno Saathof was de gelukkige, die dit eremetaal op deze datum kreeg op-
gespeld door de burgemeester van Oldambt. Het was een blijk van waardering 
voor het vele vrijwilligerswerk dat in de loop van vele jaren door dhr. Saathof 
werd verricht.

Buurtschap Lutje Loug met op voorgrond Oude Geut. Foto: JanSportel.nl 
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Stress
Het lijkt er op dat het aantal mensen 
die moeite hebben om hun leven te or-
ganiseren toe neemt. Ze komen met 
licha melijke klachten veroorzaakt door 
stress of ze komen omdat ze niet weten 
waar ze anders naartoe moeten. De huis-
arts is meestal degene die het makkelijkst 
toegankelijk is. Vaak is de huisartsenprak-
tijk het eerste loket. Vage klachten uiten 
zich vaak als je ‘niet lekker’ voelen, vee-
lal weet je zelf niet wat er aan de hand is 
en dan ga je naar de huisarts. Die komt er 
vervolgens achter dat de oorzaak iets is 
waar hij niets aan kan doen. 

Verbinding huisarts en sociaal domein
Welzijn op Recept is enkele jaren geleden 
als landelijk initiatief gestart. Patiënten 
waarvan wordt vermoed dat  psychosociale 
problemen een rol spelen worden door-
verwezen naar een sociaal werker in 
hetzelfde pand. Deze zoekt samen met de 
patiënt uit wat de problemen zijn en hoe 
die samen kunnen worden opgelost. Ook 
in de gemeente Oldambt wordt met deze 
werkwijze geëxperimenteerd.

Huisartsenpraktijk ‘Arts en Zorg’
Gezondheidscentrum ‘Arts en Zorg’ in 
Winschoten en Bad Nieuwe Schans is de 
eerste huisartsenpraktijk in Oldambt waar 
ervaring met ‘welzijn op recept’ wordt 
opgedaan. Uitgangspunt is  dat bij succes 
deze aanpak verder in het Oldambt wordt 
uitgerold. De sociaal werker (in dienst van 
Sociaal Werk Oldambt) is aanwezig in de 
artsenpraktijk. Gezondheidscentrum ‘Arts 
en Zorg’ in Winschoten is de eerst prakti-
jk in Oldambt waar deze werkwijze in de 
praktijk wordt gebracht. Artsen en welzijn 
hebben de handen  met ‘Welzijn op Re-
cept ‘ ineen geslagen.

Sociaal Werker
‘Arts en Zorg’ is een grote praktijk , zegt 
Marga  Hamming, sociaal werker bij Wel-
zijn Oldambt. 
Er komen relatief veel patiënten met psy-
chosociale problemen zoals eenzaamheid 
en armoede. Natuurlijk verwijzen huisart-
sen nu ook al door als ze vermoeden dat 
lichamelijke klachten een andere oorzaak 
hebben. Maar bij Welzijn op Recept is er 
een welzijnswerker in het gezondheid-
scentrum aanwezig. De drempel is dan 
minder hoog, wat maakt doorverwijzen 
een stuk eenvoudiger maakt.

Marga Hamming: ‘Soms heeft iemand 
hulp nodig bij het versterken van het ei-
gen netwerk b.v. door het aanhalen van 
contacten met vrienden. Regelmatig kan 
ik mensen wijzen op activiteiten waaraan 
deelgenomen kan worden. Iemand die last 
heeft van eenzaamheid of verveling kan 
samen met mij op zoek gaan naar  b.v. vrij-
willigerswerk of een sportclub. Als er een 
aantal mensen in een zelfde situatie zitten 
kan ingezet worden op een gezamenlijke 
activiteit. Uitgangspunt is altijd dat het 
initiatief zo veel mogelijk bij de betrok-

kene zelf blijft liggen’. 

Sociaal Werk Oldambt (SWO) 
Sociaal Werkers zijn in dienst bij Sociaal 
Werk Oldambt. Deze medewerkers zijn 
opgeleid om mensen bij materiële en im-
materiële problemen ondersteuning te 
bieden. Zij bezitten de kennis en ervaring 
om, op individueel of collectief niveau so-
ciale en maatschappelijke vraagstukken 
aan te pakken.

Laatste ontwikkeling
Huisartsengroepspraktijk Hommesplein 
is recent ook met de methode ‘Welzijn op 
Recept’ gestart. In de komende tijd zullen 
ook andere huisartsenpraktijken benaderd 
worden.

We zijn ervan overtuigd dat de methode 
een belangrijk aandeel kan leveren aan 
het welzijn van veel inwoners van onze 
gemeente Oldambt.

Informatie ‘Welzijn op Recept’:
Marga Hamming, Sociaal Werk Oldambt
Het Boschplein 2, 9671 GAB  Winschoten
0597-421833

‘Welzijn op Recept’ in Winschoten 
(Benadering slaat aan en gaat uitbreiden)
Een bekend verschijnsel bij huisartsen: veel patiënten met klachten waarbij 
lichamelijk weinig aan de hand lijkt te zijn. Achterliggende oorzaken zijn vaak 
eenzaamheid, verdriet of financiële problemen. Deze problemen doen zich re-
gelmatig, in combinatie met elkaar voor. Naar schatting kunnen huisartsen voor 
30 tot 50% van de klachten geen volledige medische verklaring geven.

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

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

E-MAIL: dorpskrantmidwolda@gmail.com

REDACTIE:
Jeanet Roozendaal-van Dijk, Jan Sportel, 
Kurt Hartman, Francien Bootsma, Hans Roozendaal, 
Frits Alma, Thom Uffen, Geke Grimme, 
Klaas Feringa (penningmeester)

ADVERTENTIES en 
TEKST volgende

Nieuwe TamTam 
uiterlijk inleveren op
20 SEPTEMBER 2019

en verschijnt 
op 26 SEPTEMBER 2019.
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Kreiters
ronde
d�r

Midwolda

T. Bouman

Op de plaats waar de groentewinkel van 
Hassing staat (nu Bert Buwalda) stond 
de oude woning van Beishuizen, vader 
van Luppie Siemons. Hij dreef hier een 
lapjeszaak. Ook was hij voorganger bij 
begrafenissen. Ook werd er een kamer 
verhuurd. Achter het perceel stond nog 
en huisje. Daar hebben achtereen volgend 
gewoond de ouders van Henkie Jonker 
(Hoethslaan), Baas, Jacob van der Wal en 
in de oorlog jager met zijn franse vrouw. 
Het hele spul werd verkocht aan Sienus 
Wiegman, die er voor Hassing een woning 
annex groentezak neer zette. 

Het laatste huis voor de Botjeslaan werd 
o.a. bewoond door Nie, Laterveer (kunst-
kenner uit Den Haag) en is nu eigendom 
van Bert van Eerden, zoon van de café-

houder Van Eerden (Olle Gemaintehoes).

We steken over naar het Park. Hier stond 
de mooie boerderij van Ellerus Busscher 
gehuwd met mevrouw Oortwijn. Hier 
woonden boer Muntinga  en de groot-
knechten Ketelaar en Derk Nuis. Als 
knecht hebben hier gewerkt de broers 
Geert en Anno Drevel en Frits Noor. Van 
de Botjeslaan was toen nog geen sprake. 
Er was een laan tot de boerderij. Als bij-
zonderheid kan nog worden vermeld, dat 
Nuis een Haflanger pony had, die ver-
kocht is aan de orgeldraaier in Groningen 
(Arabier).

Dan zijn we aangekomen bij het café. 
Verschillende eigenaren hebben het uit-
gebaat.  Lups, Jacob Brouwer, getrouwd 
met de dochter van Lups, Meindert Cra-
mer (broer van de aannemer) , Annema 
en nu Willie en Thallie Siemens. Vroeger 
had het de functie van dorpshuis. Immers 
hier werd vergaderd, feest gevierd (brui-
loften en recepties etc.) Zo werd hier ook 
de christelijke arbeidersvereniging op-
gericht. Boer Lantinga van de overkant, 
vaste klant, zei tegen Jan Klungel hebben 
jullie geen Bijbel ? Nee die was Jan ver-
geten en Lantinga ging naar huis om er 
een te halen. Ook was het café de pleis-
terplaats van MOVV. Toen de club promo-
veerde naar de eerste klasse KNVB, was 

het groot feest. Burgemeester Beumer 
kwam de vereniging die zondag felicite-
ren.  Geloofsgenoten spraken hem er op 
aan. Hij antwoordde hen: ook op zondag 
ben ik burgemeester en ben ik er ook voor 
deze vereniging. Hierbij komen bij mij 
herinneringen boven toen ik voorzitter 
werd van MOVV.  Momenteel is biljarten 
een belangrijke factor van bestaan.

Dan naar achteren ligt de Phebenslaan. 
Achter rechts woonde Sienus Wiegman. 
Het was oorspronkelijk een dubbele wo-
ning. Sienus was ook kapper. Hij verhuis-
de later naar de woning aan de Hoofdweg 
(volgend op het café ). Hier woont nu de 
famlie Wolda. Luitje Wiegman volgde Sie-
nus op. Aan de andere kant van de Phe-
benslaan woonde de familie Stam. Op 
deze plek bouwt nu Koert Wiegman een 
nieuw huis.  

Terug naar de Hoofdweg naast de woning 
van Wolda. Daar heeft Derk Schaub  voor 
zich een huis neergezet. Dochter Anneke 
getrouwd met Jan van der Laan woont er 
nu. De volgende woning is gebouwd door 
Hilko Koning, die er ook heeft gewoond.

Nu wordt het moeilijk. De Mennistenlaan 
was een boerenpad, die boer Meyer toe-
gang gaf tot de Bouwte.   

Wolst koffie? Joa, dou mie mor ‘n bakkie.
Ik zit bij Hesseling Mechanisatiebedrijf in Oostwold. Het is 
koffietijd en gelijk zit de kantine vol. Medewerkers en ook 
medewerkers van de gemeente zitten hier gezellig met z’n 
allen koffie te drinken en eten hun brood.

Nu heb ik bepaald geen kleine handen, maar wanneer ik Frans 
Hesseling de hand geef, verdwijnt hij helemaal in diens handen. 
Handen die gewend zijn aan werken, de handen uit de mouwen 
steken, dat is zijn motto.
Frans legt uit dat hij en zijn familie met zes medewerkers 
het bedrijf groot hebben gemaakt. En het is me 
een bedrijf! Een groot machinepark met diverse 
loodsen.
Frans komt uit een groot gezin met 14 kinderen, 
geboren op Ekamp. Klein begonnen in 1994 in 
Beerta, daarna in 1996 in Oostwold. Voorheen 
zat hier Cebeco. In 2009 is de winkel erbij geko-
men met een groot aanbod in onderdelen, verf, 
gereedschap, enz. voor agrarieers, ook voor par-
ticulieren.

Landbouwmachines
Regelmatig gaat de bel tijdens dit interview, aan 
klandizie geen gebrek. Het bedrijf maakt de land-
bouwmachines zelf, voldoen aan alle regels van 
de RVD. Bij problemen die de boeren uit de weide 
omtrek hebben, staat Hesseling klaar. Proble- m e n 
worden, hoe gek ook, opgelost. Kan niet, bestaat niet, zegt Frans.
Bij Hessling maken ze van alles mee. Zoals enige tijd geleden een 
giertank op z’n zijkant in de sloot: total loss!. Niet te repareren 
dacht men, maar wel door Hesseling. Heeft een boer een pro-
bleem op zondag, want op het boerenberdijf moet ook op zondag 

brood verdient worden, dan kan hij bij Frans aankloppen en die 
lost het, indien nodig, direct op.

Hobby
Frans vertelt graag. Zo vertelt hij dat hij al van jongsafaan graag 
in zijn tuintje werkt. Verbouwt veel groenten zelf, veel sla voor 
zijn kippen. Dat was als kind al zijn hobby, een eigen tuintje en 
konijnen, wel 200 stuks en die lusten wel wat. ’n Korre vol mis-
se en praiplanten leverde Frans vaak aan de leerkrachten van 
de ambachtschool. “Engels dat wordt 

niks mit die mien 
jong”. Frans moest 
maar slaplanten 
leveren aan Ede 
Staal, die destijds 
zijn leraar engels 
was. “Doe maar 
200”, had Ede 
gezegd. Voor 
in de diepvries 
wanneer ze 
klaar zijn. Frans 
heeft toen uit-
gelegd dat je 
sla kunt ver-

bouwen in zien 
“toentje”, maar niet geschikt voor in de 

diepvries. Wist Ede veel, liedjes schrijven dat wel ja.

Frans weet veel, verteld graag en heeft een mooi bedrijf in Oost-
wold, geen wonder dat mensen hem weten te vinden.

Frits Alma

• Op de koffie bij F. Hesseling Mechanisatie:

“Sla, konijnen en bijzondere landbouwmachines”

Vervolg in september uitgave.

Foto: JanSportel.nl
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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.

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.

Ook verzorgen graag uw

- vergaderingen - mobiel tap thuis

- ontbijtvergaderingen  0f op locatie

- recepties - broodmaaltijden

- diverse arrangementen - snertmaaltijden

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

fietsen met plezier

kapsalon harma

OOSTWOLD

Huningaweg 33

T. 0597 - 551936

FINSTERWOLDE

Hoofdweg 136

T. 0597 - 331501

OPENINGS-
TIJDEN:

Bedrijfsadviezen en administratie
Bewindvoering

Luit Engelage

Groeveweg 17
9682 RP Oostwold
tel: 0597 - 43 20 62

mob: 06 21 52 40 96
info@engelage-advies.nl


