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IJsvereniging Eigen Kracht
80 jaar oud en nog springlevend
De eerste nachtvorst is al geweest en gelijk gaan we ons al afvragen, wordt
het een strenge winter, krijgen we vorst en kunnen we de ijzers weer eens
onderbinden. De middag dat ik bij Durandus Takens langs ga, is het in ieder geval best fris. Bij binnenkomst word ik eerst uitbundig begroet door de honden,
waarna ik de kat ook even wat aandacht geef. We nemen plaats aan de keukentafel en Josina voorziet ons van een beker warme thee met honing. Ze moet zelf
nog even ergens heen, dus ze laat ons achter in de keuken. Na wat gezellig kletsen of allerlei zaken, komen we op het punt waarom ik die dag ben gekomen.
IJsvereniging Eigen Kracht had op 1 november dit jaar haar 80 jarig bestaan. Een
gezonde vereniging met zo’n 600 trouwe
leden. Er zijn leden bij, die zelf niet meer
schaatsen, maar de vereniging een warm
hart toedragen en gewoon lid blijven. Dat
lijkt mij op zich toch al een mooi compliment voor een vereniging. Het 14 koppige bestuur wordt aangestuurd door Durandus, die zelf 28 jaar in het bestuur zit.
Eerst als secretaris en de laatste 6 jaar als
voorzitter. Een goed bestuur, dat het altijd eens lijkt, want ze hebben allen maar
één doel voor ogen, schaatsen! Sinds kort
heeft de ijsvereniging een nieuwe sponsor,
namelijk schaatsspeciaalzaak ’t Scheuvelhoeske uit Scheemda. Durandus is heel
blij met de schaats gerelateerde sponsor.
Voor de leden is er een mooi voordeel bij.
Op vertoon van de lidmaatschapskaart
wordt 5% korting gegeven bij de aanschaf
van nieuwe schaatsen (zonder inruil).

Zo kletsen we nog een tijdje door. Dan
komt Josina weer terug en schuift aan bij
de keukentafel. Na enige tijd zie ik dat de
schemering begint in te zetten. Tijd om
weer huiswaarts te keren. Terwijl ik naar
huis loop, denk ik, nee zo koud is het nog
niet. Nog geen vorst, de koning laat nog
even op zich wachten. Stille hoop dat hij
deze winter ons water weer eens in ijs verandert. Voorlopig is de ijsbaan nog even
een zwemparadijs voor de eenden en zwanen.
Wilt u meer weten over de ijsvereniging
Eigen Kracht, zoek ze dan op, op internetpagina www.ijsverenigingeigenkracht.nl
vindt u alle informatie.
Kurt Hartman

* 15 januari Nieuwjaarsvisite *

Vrouwen van Nu Oostwold

zijn, zodat als het vriest er zich veilig en
mooi ijs kan vormen. Als de ijsbaan onverhoopt niet open kan, geeft de vereniging
haar leden de mogelijkheid om een middag met de bus mee te gaan naar Kardinge, de kunstijsbaan in Groningen.
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Inmiddels is het terrein volgelopen en nu
is het maar afwachten of en wanneer het
gaat vriezen. Alles hangt nu af van koning
Winter. Laat hij zich van zijn koudste kant
zien, of blijft de man kwakkelen. Diverse
mensen hebben al voorspeld dat het wel
eens een strenge winter kan worden. Dan
denk ik toch weer aan vroeger, ijsvrij van
school en elke winter kon ik de schaatsen
wel meerdere keren onderbinden en het
natuurijs opgaan. Maar misschien is dat
een door de jaren vertekend beeld. Toch
hoop ik deze winter weer de mensen in
hun vel gekleurde isolerende kleding over

Woensdag 15 januari 2020 hebben we
onze Nieuwjaarsvisite. De avond wordt
verzorgd door Erik Boerma van Boerma`s
Antiek Hoeve uit Uithuizen. Hij zal ons alles vertellen over het ontstaan van de antiekhoeve. Ook de dienstverlening m.b.t.
de inboedel bij overlijden zal waarschijnlijk aan de orde komen. Men kan eigen antieke zaken mee nemen ter beoordeling,
maar ook curieuze voorwerpen worden
door hem deskundig bekeken en op waarde geschat. Deze avond staat open voor
zowel de vrouwen, als ook de partners.
We beginnen om 19.30 uur en duurt tot
ongeveer 22.30 uur.
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Wubbe Mein (links, ‘t Scheuvelhoeske) en
Durandus Takens.

Al jaren bestaat Vrouwen van Nu afdeling Oostwold. Onze afdeling zorgt voor
verbintenis tussen de vrouwen. Onze vereniging heeft hart voor onze leefomgeving
en wil werken aan de persoonlijke ontwikkeling. Zo, dat klinkt stoer en parmantig.
Maar natuurlijk zijn we ook een groep
vrouwen die gezelligheid willen. Dat blijkt
tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten,
die we altijd houden in café De Twee Oldambten in Oostwold.
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Foto: JanSportel.nl
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IN DEZE EDITIE
VAN DE NIEUWE
TAM-TAM O.A.:

Grootste buitenbaan
Vol enthousiasme wordt verder gesproken
over de ijsbaan. Met een oppervlakte van
ongeveer 5 hectare is het de grootste buitenbaan in het noorden, waarschijnlijk wel
van heel Nederland. Eén rondje langs de
buitenrand van ijsbaan telt 990 meter. Dus
even zigzaggen en je heb er een kilometer
opzitten. Het mag dan ook niet verbazen,
dat er in het verleden toertochten zijn gehouden. Ook worden er vierdaagsen georganiseerd met 10-50 kilometer. Er zijn
een aantal marathons geweest en de Nederlandse Kampioenschappen vier kamp,
waar indertijd onder ander Ard Schenk
aan meedeed. Verder is er ook de mogelijkheid voor schoolschaatsen. Het gaat nu
bij de vereniging echt om het schaatsen,
geen wagenraces of andere ongein meer
op deze mooie baan. Op 1 november laat
men het terrein onderlopen, na gezorgd
te hebben dat de planten op het veld kort

het ijs te zien glijden en plezier te hebben.
Misschien moet ik dan zelf ook maar weer
eens de ijzers onderbinden en mij op glad
ijs begeven, je verleert het nooit zeggen
ze. En dan na afloop in de kantine van de
ijsvereniging weer eens te genieten van
warme kwast.

Presentatie bruggetje
op De Wissel

AED (Defibrillator)
in Dagwinkel
Midwolda
Binnenkort komt er een AED bij in ons
dorp. Dit is mogelijk gemaakt door
PKN Midwolda, Vereniging Dorpsbelangen Midwolda en een anonieme
gift. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan
herstellen bij een hartstilstand. Dit
gebeurt door het geven van een elektrische schok. Het inzetten van een
AED is belangrijk omdat een reanimatie in gemiddeld 70% van de gevallen in de thuissituatie plaats vindt,
de rest is op straat, in een openbaar
gebouw of tijdens sport of ontspanning. In ruim 75% van de gevallen zijn
er omstanders die het slachtoffer reanimeren. Dit gebeurt dan al voor de
komst van de ambulance. De AED zal
geplaatst worden bij de Dagwinkel
en wordt aangemeld bij Hartveilig.nl
zodat hij ingezet kan worden bij een
reanimatie. Over de precieze datum
van plaatsing wordt u nog geïnformeerd.
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De middag van twee december is er gelukkig even een droog en zonnig moment.
Op het terrein van De Wissel is de presentatie en opening van het bruggetje over
één van de twee vijvers. Ontworpen en
gemaakt door leerlingen van het Alfa College, Jesse Mellema uit Midwolda en medeleerlingen Lars Hamminga en Patrick
Roffel. De Stichting Wisselwerking had
daartoe opdracht gegeven. Het bruggetje
dient straks als speelse verbinding van het
terrein naar het belevingsbos. Onder het
toeziend oog van hun begeleider Ruurd
Tiggelaar, presenteerden Jesse en Lars
het resultaat aan wethouder Bard Boon,
Jurjen Adam van de gemeente en leden
van het dagelijks bestuur van de Stichting
Wisselwerking. Het fraaie bruggetje met

Samenwerking voor verbinding
Oudlandseweg-Gereweg
Om de verbinding van de Oudlandseweg met de Gereweg gerealiseerd te krijgen zijn de Verenigingen Dorpsbelangen Midwolda,
Oostwold en Nieuwolda met elkaar in overleg. Doel is een voorstel
in te dienen bij het Nationaal Programma Groningen (NPG). De
aansluiting is voor de drie dorpen een al jarenlang gekoesterde
wens. Zowel Midwolda als Oostwold heeft dit opgenomen in de
dorpsvisie. Voor Nieuwolda is het een belangrijk speerpunt.

natuurlijke uitstraling is hiermee het eerste onderdeel van het project aan de Wissel wat geheel gerealiseerd is. Een mooie
praktijk opdracht voor de jongens, die studeren voor weg- en waterbouw. Komend
jaar zullen een aantal jongeren van het
Alfa College ook nog speelvoorzieningen
vervaardigen voor in het belevingsbos.
Op 14 maart 2020 met NL-doet zullen op
het terrein van de Wissel, samen met Het
Anker fruitbomen en struiken worden geplant. Enthousiaste vrijwilligers zijn van
harte welkom om ons te komen helpen.
Hierover ontvangt u te zijner tijd nader
bericht in de brievenbus.
Kurt Hartman

Voor Midwolda, Oostwold en Nieuwolda is het tot stand komen
van deze verbinding onder andere belangrijk voor:
w
w
w
w
w

verkeersveiligheid
woonkwaliteit
wegkwaliteit
bereikbaarheid bedrijven/polders
aansluiting met andere delen in de
gemeente én provincie én verder
Waar nodig of gewenst zoeken
we naar mogelijkheden om inbreng van diverse betrokkenen
mee te nemen in het voorstel of
de latere uitwerking. Over het
verdere verloop blijven we u informeren.

Foto: archief JanSportel.nl
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Delegaties van Dorpsbelangen
Midwolda en de gemeente Oldambt tijdens dorpenschouw
van Midwolda op 7 juni 2018 bij
het ontbrekende gedeelte naar
de Gereweg.
DE NIEUWE TAMTAM

Nieuws van
Vereniging Dorpsbelangen Oostwold

Dorpsbelangen
Oostwold

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie VDO
Inmiddels is onze nieuwjaarsreceptie een traditie. Hij wordt gehouden op 18 januari 2020. In de Twee Oldambten. Om 17.00 uur staat er een drankje en hapje voor u
klaar. Er zal zang zijn van Willem Hemmen( zachte muziek) en Dieneke Bronsema
zal weer herkenbare gedichten voordragen. Verder een presentatie van Bruno Saathof over het vernieuwen en verfraaien van het kunstwerk de Witte Zwaan, oftewel
het Pieter Drenth monument. En natuurlijk elkaar ontmoeten en het beste wensen!!

AED of Defibrillator en uitnodiging voor instructie
Sinds kort hangt er achter café de Twee Oldambten een AED. De groene kast is
duidelijk zichtbaar. De AED is met een bijdrage van de gemeente Oldambt door
VDO aangeschaft. Op 22 januari 2020 is er van 18.00 uur tot 19.00 uur in café de
Twee Oldambten een instructie hoe de AED te gebruiken. Woont u in ons dorp in
een straal van 500 meter vanaf de AED en wilt u levens kunnen redden door de AED
te bedienen, kom dan naar de instructie. Na de instructie kunt zich aanmelden als
burgerhulpverlener bij hartslagnu.nl.

Project: Kunstwerk de Witte Zwaan
Een commissie van VDO is hard aan het werk om het kunstwerk te verfraaien. Bij allerlei instanties zijn subsidies aangevraagd en ook
al toegekend. Wij verwachten in 2020 aan de slag te kunnen. Op onze nieuwjaarsreceptie krijgt u uitleg over het project.

Nieuwe bestuursleden gezocht.
VDO is op zoek naar mensen die bestuurslid willen worden van onze dorpsbelangen vereniging. Wilt u mee werken aan allerlei zaken
die te maken hebben met de leefbaarheid van ons dorp, meldt u dan aan als bestuurslid. Wilt u meer inlichtingen bel dan met de
voorzitter 06 21 52 40 96
Komend jaar is het ook weer voor allerlei verenigingen etc. mogelijk subsidie voor activiteiten aan te vragen. Hoe dat moet, staat op
onze website: www.dorpsbelangen-oostwold.nl onder het kopje: over VDO, of stuur een mailtje naar info@dorpsbelangen-oostwold.nl
Kijk ook eens op onze website en tot ziens op de nieuwjaarsreceptie.
Luit Engelage, voorzitter VDO

Een ‘nieuwe
middeleeuwse’ kerkklok
voor Oostwold
In het Pinksterweekeinde 2020 wordt in
Oostwold een ‘nieuwe middeleeuwse’
kerkklok gegoten op het plein voor de
Hervormde kerk. Vroeger hingen er twee
kerkklokken in de dakruiter, waarvan er
tegenwoordig één in het depot van het
Groninger Museum staat. Simon Laudy
van Klokken- en kunstgieterij Reiderland
zal op vrijdagavond 29 mei 2020 een exacOp een heldere,
s to r m a c h t i g e
middag, de takken van de
dichtbij staande
bomen zwiepend
op het ritme van
de wind, zitten
de oude man en
ik op gemakkelijke stoelen bij de openhaard van het Koetshuis nabij de Ennemaborg. Het hout in de openhaard
brandt zoals het behoort te branden.
Vaklui daar in het Koetshuis. De roodoranje en gele vlammen schieten van
het hout omhoog en vervallen daarna
tot vervuilende dampen dat door de
DE NIEUWE TAMTAM

te replica van die middeleeuwse kerkklok
gieten. De avond wordt geheel in middeleeuwse stijl aangekleed met een optreden
van muziekgroep Datura. Meer informatie
is te vinden op www.kerkelijkerfgoedoostwold.nl

Alternatief programma
Bevrijdingsdag Oostwold
Oranje Comité Oostwold heeft na een bijeenkomst op 11 december in de “Twee Ol-

schoorsteen naar buiten zweeft. De
hitte van het warme vuur glijdt om ons
heen en verwarmd de verkleumde
ledematen. Koffie, aangelegd met
een scheutje cognac, doet ons binnenste meer dan goed. Tijdens een
korte wandeling op de merendeels
goed verharde paden in het Midwolder bos hadden we afgesproken
de hoogtepunten van het afgelopen
jaar en een prognose cq voorspelling
voor het komende jaar eens onder de
loep te nemen. In die terugblik komt
natuurlijk het vliegfestijn in Oostwold
aan de orde. Ook de twee ijsdagen
op de ijsbanen mogen niet ontbreken.
De droge zomer en het natte najaar

dambten” besloten om op 5 mei 2020 geen
optocht te organiseren. Aangezien de regels aangescherpt zijn en de kosten hoog,
ziet het comité, dat uit 3 personen bestaat
zich genoodzaakt om op 5 mei 2020 een
alternatief programma aan te bieden. We
houden u op de hoogte van onze plannen
en hopen een gezellige Bevrijdingsdag
dag met elkaar te beleven.
Oranje comité Oostwold

eveneens. De klimaathoax. De goede
uitslagen van judotalent Zoë Klunder
moet natuurlijk ook vermeld worden.
Het sluiten van de kringloopwinkel in
Oostwold. Teveel om op te noemen.
Bij de prognose cq voorspelling voor
2020 pakt de oude man een goudgelig velletje papier uit zijn jaszak,
verwisselt bril voor leesbril en leest
met erudiete blik het volgende citaat *
voor: “Het grote geschenk van het leven is het bestaan in dit enorme heelal
gedurende een korte tijd. Ons kleine
stukje tijd is ons geschenk. Het is ons
enige leven. Het heelal zal doorgaan,
onverschillig over ons korte bestaan,
maar terwijl we hier zijn, raken we niet

alleen een deel van die uitgestrektheid
aan, maar ook de levens om ons heen.
Elk leven is van ons en van niemand
anders. Het is onbeschrijfelijk kostbaar. Het is de grootste waarde die
we kunnen bezitten. Koester het en
zie het zoals het werkelijk is”
.
Fijne kerstdagen en een gelukkig en
gezond 2020.
*Terry Goodkind; De wetten van de
magie; elfde wet (de ongeschreven
wet )
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
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Champagne Charlotte
Voor de decembermaand leek het me leuk een recept te delen voor een feestelijk en niet zo moeilijk te bereiden dessert. Veel mensen vinden het moeilijk om
toetjes te bedenken en zelf te maken, da’s niet nodig. Dit is een eenvoudig recept, waarmee echter wel een dag van te voren moet worden begonnen. Schrik
niet, dat is enkel om het dessert op te laten stijven. De champagne zorgt voor
een feestelijke smaak en het fruit geeft er een kleurrijke en gezonde toon aan.
Dan is het ook weer fijn dat er tegenwoordig ook in december veel vers fruit te
verkrijgen is.
Voor de biscuits verwarmt u de oven voor
op 180 graden Celsius. Splits de eieren,
klop 30 gr suiker door de dooiers. Klop
vervolgens apart de eiwitten tot pieken
en voeg de 20 gr poedersuiker en de vanillesuiker toe. Spatel de eiwitten door het
dooiermengsel, zeef de bloem erin en spatel alles goed door elkaar. Vul de spuitzak
met het mengsel. Vervolgens spuit u op
vetvrij bakpapier
2
ronde schijven, deze
zullen
de
lagen van
de charlotte
vormen. De
grootte van
de schijven
is
afhankelijk van
die van uw
puddingvorm. Laat
ze 5 minuten rusten en bestrooi dan de
schijven met flink wat poedersuiker. Laat
ze 18 – 20 minuten bakken in de oven.
Dan de mousse: week de gelatineblaadjes

Ingrediënten voor de biscuit:
4 eieren
100 gr gewone bloem
50 gr poedersuiker
125 gr vanillesuiker
Spuitzak
bakpapier
Ingrediënten voor de mousse:
250 gr aardbeien
150 gr wilde aardbeien
150 gr frambozen
150 ml opgeklopte room
150 gr suiker
10 gelatineblaadjes
250 ml rosé champagne
2 citroenen
ronde, hoge bakvorm
huishoudfolie
Om te garneren:
pak lange vingers
50 gr rode bessen
50 gr aardbeien
50gr wilde aardbeien
50 gr frambozen
poedersuiker
lint

Kledingbank Maxima zoekt kleding en
schoeisel
Steeds meer mensen ook in onze dorpen verkeren in financiële moeilijkheden.
Men kan zichzelf vaak niet meer van voldoende kleding en schoenen voorzien. Kledingbank Maxima geeft herbruikbare kleding en schoeisel aan die
mensen die het hard nodig hebben maar het zelf niet (meer) kunnen betalen.
Bij Maxima kunnen mensen met een laag inkomen uit de Gemeente Oldambt
twee keer per jaar winkelen.
De kleding in de winkel is nieuw maar het meeste
is gebruikt. De kleding en schoeisel wat niet meer
goed genoeg is wordt verkocht en krijgt een andere
bestemming. Tweedehands kleding is van harte
welkom.
Vooral baby- en kinderkleding is vooral van harte
welkom. Maar ook voor alle leeftijden en ook de
grote maten zit men om te springen.
Heeft u kleding of schoenen wat al jaren in de kast
hangt of ligt, Maxima is er heel erg blij mee. Om ze
te helpen kom ik de kleding bij U thuis ophalen of u
mag het in Midwolda bij mij brengen. Belt u wel even van te voren. Samen met mijn
man zorgen we ervoor dat het in de winkel terecht komt.
Jeanet Roozendaal-van Dijk, 06-11880983.
DE NIEUWE TAMTAM

in koud water voor ongeveer 5 minuten.
Was en droog het fruit en doe het fruit in
een blender samen met de suiker en citroensap, goed mixen en vervolgens het
mengsel door een zeef halen. Voeg nu de
champagne toe. Doe de gelatine blaadjes
in een pan met weekwater, zet deze op het
vuur en laat de gelatine oplossen. Voeg
het daarna het fruit-champagne mengsel toe. Spatel als laatste de opgeklopte
room erdoor. Bekleed de puddingvorm
met huishoudfolie, dan komt het geheel
straks makkelijker uit de vorm. Doe er nu
één van de biscuitschijven in, schep er de
helft van het mousse mengsel op, bedek
met de tweede schijf en voeg dan de rest
van het mengsel toe. Laat het geheel een
nacht opstijven in de koelkast.
Voor het serveren keert u de vorm om op
een serveerschaal en verwijder deze en
het huishoudfolie. Druk de lange vingers
tegen de zijkanten aan en bind voorzichtig een lint om de charlotte, zodat de lange
vingers goed op hun plek blijven. Garneer
de bovenkant met het fruit. Bestrooi het
geheel met poedersuiker. Als u wilt kunt u
ook andere variaties roodfruit gebruiken,
wel de verhoudingen aanhouden. Dit dessert is dan misschien wel niet geschikt
voor kinderen, maar die hebben toch vast
liever een ijsje. Ik zou zeggen

eet smakelijk!

Lichtjestocht Midwolda
Wil je in de kerststemming komen
en genieten van de mooie, sfeervolle
kerstversieringen in het dorp? Doe
dan mee met de lichtjestocht in Midwolda of versier, verlicht je woning zo
mooi mogelijk.
Op vrijdag 20 december a.s. organiseert
Vereniging Dorpsbelangen Midwolda een
kerstwandeltocht. Een route door het dorp
voert je langs allerlei activiteiten en bezienswaardigheden. Er is voor iedereen
wat te doen. Het is een leuke manier om
elkaar te ontmoeten en fijne feestdagen te
wensen.
Tussen 18.30 uur en 19.00 uur kan er met
de wandeling gestart worden bij de dorpskerk. Deelnemers ontvangen daar de route, die zij aan de hand van een plattegrond
zelf kunnen bepalen. De wandeling duurt
ongeveer één tot anderhalf uur en eindigt
uiterlijk om 20.30 uur. Deelnemers kunnen
natuurlijk hun eigen lichtje meenemen en
de dorpsbewoners worden uitgenodigd
om hun woning in kerstsferen te brengen,
zodat er onderweg veel te genieten valt.
Na afloop is er voor iedereen een leuke attentie.
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Gereedschap
Werkkleding en schoeisel
Erf- en stalbenodigdheden
Olie en vetten
Speelgoed
Verf en benodigdheden
ANISA
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www.hesselingmechanisatie.nl
(

G
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R)

F. HESSELING
W OLD

Polderweg 26, 9682 XS Oostwold
Telefoon 0597-551187

Camping De Bouwte
R Natuurlijk gastvrij
in een verrassende
omgeving.
R Een veelzijdig
recreatiepark in
Midwolda, grenzend
aan het Midwolderbos.
R Kamperen met tent
of caravan,
overnachten in een
chalet, blokhut of
bungalow.
R Genieten en onthaasten.

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

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

PIMMELAAR
HOVENIERS

ONTWERP - AANLEG - ONDERHOUD - BOOMVERZORGING

06-40997013 - www.pimmelaarhoveniers.nl - Midwolda
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Witte kippen - witte eieren,
Bruine kippen - bruine eieren
Wat een gekakel. Hier zijn de kippen aan
het woord, dat is wel duidelijk.
Aangekomen bij de familie Van der Spek
aan de Polderweg in Oostwold, ben ik onder de indruk van de grootte van het bedrijf.
In elk van de 5 schuren zitten duizenden
scharrelkippen, die samen zo’n slordige
500.000 eieren leggen per week. HOEVEEL?!!!!
Ik heb geen idee van zoveel eieren. Dit
vergt toch een enorm logistiek proces.
Dat alles op rolletjes verloopt, ook de eieren, komt door de inzet van de hele familie
Van der Spek.
Als 14-jarige is Van der Spek begonnen
met vakantiewerk bij de toenmalige eigenaar fam. Stikker.
In de 90ter jaren was hier een akkerbouwbedrijf met ook 2 schuren met kippen.
Later kon Van der Spek dit pachten, maar
ook had hij een klussenbedrijf waarbij
dakbedekking de meest voorkomende
werkzaamheden was.
In die tijd leerde hij ook zijn vrouw kennen, die eveneens een agrarische achtergrond had, en moest toen al zijn aandacht
verdelen tussen vrouw en kippen.
Gedacht werd om te gaan emigreren en
er waren vergevorderde plannen om zich
te gaan vestigen in Canada, maar de verkoop van een bedrijf aldaar ging niet door
en het bedrijf van fam. Stikker was te koop
en werd dus over genomen.

eieren, graseieren en nog veel meer fantasienamen. Hier worden consumenten
niet in verwarring gebracht. Dit zijn puur
scharreleieren.

zijn eieren, tot volle tevredenheid, aan
horecabedrijven en bakkers, puur omdat
het verse scharreleieren zijn. Als service
brengen ze de eieren zelf bij de bedrijven.
Verkoop aan huis
In een theehuis naast de boerderij staan
stapels eieren klaar voor verkoop aan huis.
En een drukte van belang. Velen weten de
boerderij te vinden.
Het is zoals de spreuk in de kantine vermeld: “kies eieren voor je geld”.
Hoe gaat het met de eierhandel in de toekomst?
Tja, er bestaan zgn. maiseieren, weide

Kaalslag aan de
Kromme Elleboog
Menig Oostwolmer en waarschijnlijk
ook Finnewolmer kijkt met gefronste
wenkbrauwen wat er met het bos
ter weerszijden van het prachtige en
unieke fietspad gebeurd.
Een ware kaalslag is er gaande. Te vrezen
valt, of er ook maar iets van het karakteristieke bos en de uitzichten bewaard blijft.
Zoals in zoveel bossen in de verre omtrek,
heeft ook hier de essentakziekte toegeslagen.

Oh, en dan nog de hamvraag:
Bruine kippen geven bruine eieren.
Witte kippen geven witte eieren.
Of is het net andersom?
Degenen die denkt het te weten, mag mij
mailen: f.w.alma@hotmail.com
Mail Uw antwoord voor 1 februari, uit
de inzendingen verloten we 3 winnaars,
wanneer zij het goede antwoord weten.
De 3 winnaars krijgen elk een doos scharreleieren van fam. Van der Spek. De uitslag vermelden wij in de volgende TamTam van maart.
Veel succes, enne......de eieren van fam.
Van der Spek daar aan de Polderweg in
Oostwold smaken erg lekker.
Interview door Frits Alma.
Samen met de ziekte in de kastanjebomen, de eikenprocesscierups, de hitte
en de droogte van de afgelopen zomers,
zijn ze echte natuurplagen geworden.
Ondanks geruststellend gebrom van Staatsbosbeheer en andere instanties dat het
allemaal wel wat mee zal vallen en er nu
ruimte komt voor “nieuwe”natuur, kun je
je afvragen of er niet veel meer aandacht
zou moeten zijn voor herbeplanting. En
dan nog.
Het zal jaren en jaren duren voor we weer
kunnen genieten van het landschap met
dezelfde bomenpracht als voorheen.
Thom Uffen

Het Ubbo Dollard Koor zingt
kerstliedjes in Old School

Er kwam uitbreiding, een kooischuur en
een scharrelschuur. Tegenwoordig is alles
nu scharrel.
Export
Ook uitbreiding in het gezin met een
dochter en een zoon, die nu, net als pa
vroeger, flink meehelpen op zaterdagen
en in de vakanties.
500.000 eieren per week, waar laat je die?
Het overgrote deel is voor de export, voornamelijk Duitsland. Ook levert het bedrijf

DE NIEUWE TAMTAM
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Het Ubbo Dollard Koor
zong op zaterdag 14 december kerstliedjes bij
Brasserie Old School in
Oostwold. Dit koor zingt
al meerdere jaren kerstliederen en steunt hiermee
St. Tomoko Support. Deze
stichting realiseert kleine
duurzame projecten in
Togo.
Brasserie Old School is in
kerstsfeer (met o.a. vuurkorven) en beide kerstdagen geopend.
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Afsluitende pubquiz 250 jaar
Oostwolderpolder druk bezocht

MOVV “Club van 25”
Wij willen U iets vragen. Wij van
het jeugdbestuur van MOVV zijn
wekelijks bezig om meer dan 120
kinderen te laten voetballen. De
club is nog steeds groeiende. Wij
willen deze kinderen graag goed
spelmateriaal aanbieden en ze aan
leuke nevenactiviteiten mee laten
doen. Daarom heeft de jeugdafdeling de “club van 25” in het leven
geroepen.
Wat is de “club van 25”: De “club van
25” is een groep donateurs die jaarlijks
E 25,00 doneren.
Wat krijgen de donateurs ervoor terug:
In de kantine hangt een groot bord met
daarop Uw bedrijfsnaam en Uw naam
wordt vermeld op de site van MOVV.
(www.movv.nl)
Wat betekent U voor de jeugd van
MOVV: Alle kinderen kunnen deelnemen aan voetbaltoernooien, op het veld
of in de zaal, zowel in Nederland als in
Duitsland. Alle teams van kabouters
tot en met de JO-17 jeugd kunnen als
afsluiting van het jaar rekenen op een
leuke dag of op kamp gaan met onze
eigen aangeschafte legertent. Uw geeft
de kleinsten een geweldig Sinterklaasfeest.
Doneren
Wat willen wij U vragen: Zou U jaarlijks
E 25,00 willen doneren voor de jeugd.
Zo nee, dan vinden wij dat natuurlijk
jammer.
Zo ja, zou U dan via mail contact met
ons opnemen. Zodat wij het een en ander goed op papier krijgen en U met de
juiste naam wordt vermeld op het bord
en op de site.
Mocht U na het lezen van deze oproep
nog vragen hebben of wilt U op een
andere manier bijdragen in de jeugd
van MOVV dan horen wij dat natuurlijk graag. Ook een eenmalige bedrage
stellen wij natuurlijk zeer op prijs. De
jeugd heeft namelijk de toekomst!!
Wilt U liever telefonisch contact dan
kunt U bellen met dhr. H. de Lange
(penningmeester) 0597423114 of Dhr.
V. Janssen (jeugd bestuurslid) 0597551478.
Wilt U liever een mail sturen dan kunt
U dat doen naar: hdl76@ziggo.nl of vincent.janssen@home.nl
Met vriendelijke groet,
Het jeugdbestuur van
v.v.MOVV Midwolda
DE NIEUWE TAMTAM
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Op zaterdag 16 november werd in
dorpscafé de Twee Oldambten in
Oostwold het feestjaar rond 250 jaar
Oostwolderpolder afgesloten met een
pubquiz.
De quiz was voorbereid door een samenwerking tussen het comité 250 jaar Oostwolderpolder en de vereniging Dorpsbelangen Oostwold. Marjet Bos en Tabe
Jorritsma, namens het comité 250 jaar
Oostwolderpolder, en Bruno Saathof van
VDO hadden 92 quizvragen opgesteld.
Vereniging Dorpsbelangen Oostwold had
ook een belangrijke bijdrage geleverd aan
het prijzenpakket. Het winnende team
won 4 waardebonnen van E 15,00 en de
rest van het prijzenpakket bestond helemaal uit producten uit dorp en polder: van
leverworst van Nomden tot Oldambtster
mosterd, wijn, koolzaadzeep, vruchtensappen, enzovoort. Er was dan ook voor
elke deelnemer een prijs te winnen.
De presentatie was in handen van Jeroen
de Haan en terwijl de jury tussen de rondes de antwoordformulieren controleerde,
gaven Bruno Saathof en Tabe Jorritsma

Uitvoeringen van
Toneelclub Midwolda ’82
in 2020
Als eerste willen we iedereen graag
een gezond en voorspoedig 2020 toewensen.
We zijn inmiddels alweer begonnen
met repeteren voor ons volgende
toneelstuk welke op 7, 13 en 14 maart
2020 opgevoerd zullen gaan worden.
Dit jaar spelen we “Hondenhotel ‘De Blaffende Hond”, een blijspel in 3 bedrijven
van Peter Damen. We hebben twee nieuwe spelers binnen de groep, één weer terug van weg geweest.
Het belooft weer een hilarisch blijspel te
worden. Het stuk bevat een groot aantal
komische en absurde situaties.

een toelichting op alle antwoorden. Zo
staken de deelnemers er ook nog wat van
op!
De quiz over dorp en polder werd gespeeld
in 6 rondes en door 10 teams van 4 of 5 personen. De teams met namen als Kapsalon,
Klavertje vier, Lutje Loug, Polderdiva’s,
Bonanza, en De vier Musketiers gingen in
92 vragen met elkaar de strijd aan, waarin
zowel de geschiedenis als het heden van
dorp en polder aan bod kwamen.
Spannende strijd
Het was een spannende strijd: zowel
bij de tussenstand na 3 rondes als in de
einduitslag waren de verschillen in scores klein. Uiteindelijk ging het team Lutje
Loug er met de hoofdprijs vandoor, waarna alle overige deelnemers ook een prijs
mochten uitkiezen. Het was een gezellige
ontmoetingsavond tussen dorpelingen en
polderbewoners, Anja en Rein zorgden
voor heerlijke hapjes en dat de deelnemers
het naar hun zin hadden bleek wel toen
na afloop iedereen nog lang bleef voor de
‘nazit’. Een mooie afsluiting van het jubileumjaar!

De kaarten voor de voorstellingen kunt u
reserveren vanaf maandag 3 februari 2020
bij Geertje Drenth vanaf 9 uur (tel: 06 114
316 22).
De prijzen van de kaarten zijn 6 euro per
stuk.
De gereserveerde kaarten kunt u op
woensdag 26 februari, tussen 18.30 en
19:30 uur, ophalen bij Gasterij Smits te
Midwolda.
Niet afgehaalde kaarten zullen weer terug
de verkoop ingaan.
Wij hebben er weer zin, jullie ook???
Rectificatie Lifestyle
Per abuis is internetadres van Lifestyleconsulente Marieke Meijerhof uit Midwolda onjuist geplaatst in het vorige nummer.
Het juiste internetadres is:
www.mlifestyle.nl.
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Als U tevreden bent...
vertel het een ieder die U kent.
Als het U niet zint...
geef ons dan een hint.

Voor BROOD
en BANKET

BROODBOETIEK MIDWOLDA
Hoofdweg 172
9681 AL Midwolda
(0597) 551675

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

Dagelijks verse eieren
Voor particulier gebruik.
Levering aan restaurants en groot
verbruik mogelijk.
Familie Van der Spek
Polderweg 21
9682 XS Oostwold
Tel.: 06-53 58 57 55
b.g.g. 0597-55 10 45
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Warm welkom
voor de Sint

Foto: JanSportel.nl

Educatie Boerderij
Nieuwlandse Akker
Wist u dat in Midwolda deze educatieboerderij is? Na het lezen van dit artikel
weet u er alles van. Lianne van Rulo afkomstig uit Noordbroek waar haar ouders
Boerderijcafé Mausel hadden wat nu gerund wordt door de zus van Lianne. Opleiding genoten als docent veeteelt en getrouwd met een akkerbouwer. Het is
even omslaan leren. Maar hoe kom je dan bij een educatie boerderij?
Lianne verteld dat
het idee is ontstaan
tijdens de dag van
de Akkerbouw. Het
bleek dat er bij veel
kinderen weinig bekend is over waar
het voedsel vandaan
komt. Veel lesmateriaal was er ook nog
niet. Gedeelte gekregen maar toch ook
zelf nieuw lesmateriaal gemaakt. Er is
over het algemeen
meer aandacht voor
de veeteelt dan de akkerbouw. Lianne wil graag de akkerbouw
meer in de picture zetten, daar is ook heel
veel over te vertellen. Van zaadje tot aan
volledig gewas, hoe mooi is dat.
Cursussen
De akkerbouw ook meer in de picture zetten. Maar je kunt ook zo maar niet een
educatieboerderij worden. Lianne heeft er
cursussen voor moeten doen en certificaten gehaald en heeft nu een gecertificeerde educatieboerderij. Ze is aangesloten bij
de Boer op Noord, educatie wordt gegeven aan alle basisschoolleerlingen. Voor
groep 3 t/m 8 is het gratis, voor groep 1 &
2 zijn de kosten € 75,- Ik wil kinderen meegeven waar het eten vandaan komt en we
gaan ook samen eten maken. Samen uiensoep maken en natuurlijk eten, suikerbieten proeven enz. De reguliere vakken zoals rekenen worden op een speelse wijze
DE NIEUWE TAMTAM

Zaterdag 23 november j.l.
was het weer zover voor
de jeugd van Oostwold en
Midwolda: Sint Nicolaas
kwam aan in de haven aan
de noordrand van het Oldambtmeer.
Nadat de sint hartelijk welkom werd geheten vertrok
hij en zijn gevolg naar de
zaal van “de Twee Oldambten” in Oostwold (foto), alwaar de gasten uit Spanje
werden toegezongen door
de jeugd van Oostwold.
‘s Middags bezocht de
goedheiligman ook nog
Midwolda alwaar hij ook
door de jeugd bij “Hermans
Dijkstra” hartelijk werd
ontvangen.

Bekend maakt Bemind
zoekt
projectgroepleden
De projectgroepleden van het project Bekend maakt Bemind zijn afgelopen maand
bij elkaar geweest voor het project in 2020.
Helaas zijn we tot de conclusie gekomen
dat het project niet door kan gaan. Daar
zijn twee redenen voor:
1 We wilden begin mei de dag plannen.
Deze datum ligt te dicht bij 5 mei en alle
activiteiten van 75 jaar bevrijding
2 De belangrijkste reden, we hebben te
weinig projectgroepleden en te weinig
vrijwilligers in beide dorpen. Daarnaast
is binnen de huidige groep niemand die
het project voorzitterschap van Henriette Beukema wil overnemen.

toegepast. Het educatieprogramma is te
boeken via: www.deboeropnoord.nl
Kinderfeestjes
Ook wordt de mogelijkheid geboden om
kinderfeestjes te vieren op de boerderij.
Wat is er nu leuker dan een middag in
het hooi spelen, kennismaken en knuffelen met de verschillende dieren en lekker
ongestraft vies worden. Voor meer informatie over de kinderfeestjes kunt u kijken
op: www.nieuwlandseakker.nl u belt met
Lianne via: 06-15411554.
Multifunctionele ruimte
Maar ook voor vergaderingen kan de
ruimte geboekt worden. Het is een grote
multifunctionele ruimte met eigen keuken
en toiletruimtes. Voor meer informatie en
mogelijkheden kunt u altijd contact opnemen.

We zijn dan ook op zoek naar een nieuwe
kartrekker en meer projectgroepleden en
dus meer draagvlak vanuit beide dorpen.
Van uitstel hopen we dat er geen afstel
komt.
Het blijft op de agenda staan van beide
dorpsbelangen en we gaan kijken of er
kansen te creëren zijn voor Bekend maakt
Bemind 2021.
De projectgroep vindt het jammer dat Bekend maakt Bemind 2020 niet doorgaat.
(Waarschijnlijk komt er nog wel een Bekend maakt Bemind express 2020. Het
gieten van de nieuwe klok bij de hervormde kerk in Oostwold.) Er waren genoeg
mooie en goede ideeën, daar ligt het niet
aan. We zullen maar zeggen wat in het vat
zit verzuurd niet. Ben je enthousiast om
een rol te spelen in de projectgroep en/of
het projectvoorzitterschap over te nemen,
we horen het graag. Je kunt contact opnemen met een van de projectgroepleden of
mailen naar info@bekendmaaktbemind.
com
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De ballen van VVS
Maandag 30 december start de verkoop van de oliebollen van
VVS om 09.30 uur in Oostwold en Midwolda. Al ruim 35 jaar worden de oliebollen ’s nachts gebakken en ingepakt aan de Klinkerstaat. De 10.000 oliebollen met of zonder krenten & rozijnen,
worden gebakken door de vrijwilligers. Na het oliebad worden
de ballen op droogrekken gelegd en dan per 11 stuks verpakt. Daarna komen
tientallen vrijwilligers om alle zakken te verkopen in beide dorpen. De prijs per
zak is 5,- euro, 3 zakken kosten 13,50 euro. Door onder andere deze actie kan
VVS de contributie laag houden en ook nieuw materiaal aanschaffen.
De voetbalclub is een bloeiende vereniging met 4 herenteams, 1 damesteam,
2 meisjesteams en vooral veel jeugdteams, de aanwas voor de toekomst. Ook
zijn alle jeugdtrainers gecertificeerd en hebben alle teams eigen leiders. In
2020 viert VVS het 75-jarig bestaan met een enorm feest op vrijdag 28 augustus en zaterdag 29 augustus. Een feest voor iedereen volgens Herwin Broesder, de wedstrijdsecretaris en al jaren vrijwilliger bij VVS.
Geke Grimme

Het Hintsorgel, de oerklank van Midwolda
Op een frisse ochtend, vroeg in december begeef ik me naar de dorpskerk van
Midwolda. Als ik aan kom, zijn er werklui druk bezig. Een gedeelte van de kerk
wordt opgeknapt, o.a. nieuwe verwarming. Ik heb die ochtend een afspraak
met Ludolf Heikens om wat meer te weten te komen over de kerk en het fraaie
hintsorgel. Bij binnenkomst in de kerk, zie ik dat het orgel geheel ingepakt is in
fel oranje zeil. Dit om het orgel te beschermen tegen het stuiven van stof tijdens
de werkzaamheden in de kerk. Door het oranje zeil dringt de omvang van het
orgel extra goed door.

grootste historische dorpsorgel in Nederland. Een saillant detail, in de jaren 90 is er
in Texas, Amerika een kopie opgetrokken
van het orgel uit Midwolda, door enthousiaste liefhebbers. Heel leuk, maar natuurlijk nooit zo mooi als het origineel.
Ludolf was een jaar of 16, toen hij meer uit
verveling wat op het orgel ging spelen. Hij
raakte zo vol van het orgel, dat hij steeds
meer tijd ging steken in het orgelspel, dan
aan zijn opleiding. Hij ging muziek studeren in Enschede en Riga en is inmiddels
een uitstekend organist. Het orgel is zijn
lust en zijn leven. Bij composities als bijvoorbeeld van Bach, heeft hij de hulp van
2 of 3 man. Naast organist is hij dan tevens
klankregisseur. Want met maar twee handen en voeten, is het onmogelijk om tegelijk te spelen en de registers te bedienen
om de klanken naar wens te veranderen.
Nu het orgel weer helemaal gerestaureerd
is, klink het straks weer als nieuw, of misschien moet ik zeggen als van ouds. Zoals Ludolf zo mooi zegt: “De oerklank van
het dorp”. Immers meer dan twee eeuwen
geleden, luisterden de bewoners van Midwolda al naar dezelfde klanken, waar wij
nu in 21ste eeuw ook van kunnen genieten.
Een mooi stuk historie in ons eigen Midwolda. In volgens de geluidsdeskundigen
van de Rijksdienst, één van de mooiste
akoestische kerken in Nederland.

Cash in de (dorps)kerk Midwolda. Foto: JanSportel.nl

tman

Foto: Kurt Har

We nemen voor in de kerk plaats en Ludolf
vertelt over de restauratie van het orgel,
dat dit jaar heeft plaats gevonden. De laatste restauratie was begin jaren 70, maar
niet zo grondig als nu. Het hintsorgel, dat
stamt uit 1772 was ook echt weer toe aan
wat tlc, zoals ze dat tegenwoordig zeggen.
Het hele orgel is uit elkaar gehaald en alle
onderdelen zijn bekeken, schoongemaakt
en hersteld. De orgelpijpen hadden door
de jaren heen wel een en ander te lijden
gehad. Eén van de pijpen is zelfs naar
Apeldoorn gestuurd om de juiste legering
van het destijds gebruikte materiaal te
bepalen. Dit was uiteraard nodig om de
pijpen goed te kunnen herstellen. Vol enthousiasme verteld Ludolf verder over het
restauratieproces, dat nu bijna op zijn eind
loopt. Momenteel staat het weer in elkaar
gezette orgel te rusten na de ingreep, dit
is belangrijk voor dit oude instrument. Het
is als het ware net als bij een goede wijn
die eerst moet rijpen, zo moet het orgel
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rusten voordat de laatste puntjes op de
i kunnen worden gezet.
Laat ik u dan ook even kort mee nemen
naar de historie van kerk en orgel. Zoals
sommigen van u wellicht weten, stond
vroeger op de Kerkelaan van Midwolda
een imposante romaanse kruiskerk. Deze
kerk is in verval geraakt. Het dorp verplaatste naar de huidige, hoger gelegen
positie, dit ter bescherming tegen overstromingen van de Dollard. Toen is daar
de kerk gebouwd, die we nu allemaal zo
goed kennen. De toren stamt uit 1708 en
in 1738 kwam het kerkgebouw gereed. Op
het dak staan nog vier torenspitjes, die
naar de oude kerk verwijzen. Het hintsorgel stamt uit 1772 en is van de destijds
beroemde orgelbouwer Albertus Antoni
Hinsz. Indertijd is het gefinancierd door
Johan Hora Siccama, van de Ennemaborg. De voorwaarde, die hij stelde was,
dat het orgel groter moest zijn dan dat in
Uithuizen, bekostigd door de bewoners
van de Menkemaborg. En daarmee is ons
orgel tot op de dag van vandaag nog het

Om meer mensen te kunnen laten genieten van het orgel, is onlangs onder andere
het cross-over concert gegeven “Cash in
de kerk” (foto). Het was een groot succes,
maar wel een uitdaging om deze moderne
muziek om te zetten voor het orgel. Wie
weet wat voor mooie concerten er nog
zullen volgen in onze kerk. Ik zou zeggen,
ga deze dan eens bezoeken. Behalve het
hintsorgel is de kerk zelf ook nog in historische staat en een bezoek zeker waard.
Kurt Hartman

Beste inwoners van Midwolda,
In navolging op ons vorige bericht met betrekking tot 5 mei 2020 kunnen we jullie
meedelen dat we deze dag diverse activiteiten zullen organiseren voor jong en oud.
Een en ander zal rondom het terrein van
Gasterij Smits plaatsvinden waaronder
een gezellige dorpslunch. Houd onze huis
aan huis nieuwsbrief en facebook pagina
in de gaten voor meer informatie.
Stichting Oranje Comité Midwolda,
ocmidwolda@gmail.com
DE NIEUWE TAMTAM

We zijn gebleven bij het pand van Jacob
Looijenga. Zijn opa (getrouwd met de
zuster van Jans Cramer) was vroeger in
de hele omgeving bekend van wege de
schoffeleggen. Hij was ook boerensmid
die de paarden besloeg. Zijn zoon Harm is
in Beerta een smederij gestart. Dan waren
er nog 2 dochters en de jongste zoon Thomas nam de zaak over.
In het witte huis op de hoek woonde Winter. Hij had een winkel in negotie (spelden,
vishaakjes etc.). Als je hem wilde plagen
zei je; ik mout veur twei cent angelhoakjes hebben. Dan stuurde hij je de winkel
uit met de woorden: hier mout je niks, mor
hier mag je wat. Nadien heeft de woning
als pastorie gediend voor de christelijk
gereformeerde kerk (het naast gelegen gebouw was toen kerk). Het perceel is verkocht aan klompenmaker Pieter Berghuis.
Hij had 3 zoons. Een paar klompen kostte
in die tijd al gauw 40 cent. Toen een heel
bedrag.
We gaan even terug naar de overkant waar

T. Bouman

Kreiters ronde door
Midwolda

Jurjen en Alie Smit-Wiechers wonen. Hier stond
vroeger een oud dwarshuis met schuur, waarin
Hiilenga een bakkerij
en café had. Eenmaal
per week kwamen hier
de veehandelaren zoals
Van Delden en Strijker Hoofdweg 153: Jurjen en Alie Smit.
om, voordat ze naar de
markt gingen, de varkens te wegen en uit Dan komen we bij de woning waar gete betalen aan de eigenaren. Iedereen had meenteontvanger Meyer heeft gewoond
in die tijd wel 1 of 2 varkens thuis. Paas- (nu Schiphorst) en de Coöp-supermarkt.
maandag was er altijd kegelen. Als kind Dat was het olle stee van Steenhuis, postkeek ik mijn ogen uit. Er werden groepjes kantoorhouder en boer. Hier was ook een
gevormd die 2 aan 2 tegen elkaar speel- cichoreibranderij en mosterdmaalderij.
den. De groep die verloren had betaalde Als je bij het eten teveel van dat spul op
het gelag. Dat ging zo de hele dag door, je bord deed zei moeder, pas maar op anders heeft Steenhuis je bij de neus. Havik
een vrolijke boel.
Steenhuis had twee kinderen Hindrik en
Hillenga verkocht het pand aan zijn zwaAgathe. Links van het pand stond een
ger Rozeboom. Zelf ging hij naar het Olle
grote notenboom, die niet mocht worden
Gemaintehoes. Het pand werd afgebroken
omgehakt, want hij was van de regering.
en er verrees een nieuw etablissement.
Het hout diende voor het maken van geEenmaal per jaar was er ook kermis. Een
weerkolven. Toch heeft de boom plaats
zweefmolen en draaimolen. Later hebben
gemaakt voor de bouw van een woning.
Meinders en Bolhuis uit Winschoten het
Vervolg in maart uitgave.
bedrijf geëxploiteerd.

Kerstnachtdienst in Midwolda
Op kerstavond is er traditiegetrouw de kerstnachtdienst in de Dorpskerk van Midwolda. De oude kerk is sfeervol verlicht en mooi versierd
met kerstdecoraties. Hier komen we samen om het kerstfeest te vieren
met veel liederen en muziek. Het orkest ‘Prins Hendrik’ o.l.v. Gosse
Reijenga uit Scheemda zal samen met Ludolf Heikens de kerstliederen begeleiden. Het orkest speelt natuurlijk enkele kerststukken. Het
samenspel van de instrumentalisten met het Hintsorgel bij de begeleiding van de kerstgezangen wordt een hoogtepunt in het kerkelijke
jaar. Het zingen van de kerstliederen vormt een belangrijk onderdeel
van de viering die geleid wordt door Ds. Offringa. Het thema van de viering: ‘de hemel raakt
ons even aan’ komt terug in gedichten en het kerstevangelie en in een spel met lichtjes.
Na afloop van de viering wordt u uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Onder het genot
van glühwein, chocolademelk en kerstbrood, kunnen we even napraten en elkaar fijne kerstdagen toewensen. De kerstnachtdienst begint om 21.30 uur en iedereen is van harte welkom.

C o l o f o n:

Dorpskerk Midwolda - www.hintsorgelmidwolda.nl - www.pknmidwolda.nl
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, Klaas Feringa, Frits Alma, Geke Grimme
ADVERTENTIES en TEKST volgende Nieuwe TamTam uiterlijk inleveren op 16 MAART 2020 en verschijnt op 27 MAART 2020.

Snel psychologische hulp die betaalbaar is?

Psychologenpraktijk De Vlinder
drs. Wendy Boer, psycholoog

Professioneel | Persoonlijk | Toegankelijk voor alle leeftijden
ü

Lid NIP

ü

SKJ-geregistreerd

ü

Ook ervaring met
LVB

stress • burn-out
verlies en rouw • trauma
depressie • angst • paniek • dwang
AD(H)D • ASS (‘autisme’)
testen o.a.
intelligentie • concentratie • geheugen

www.psychologenpraktijkdevlinder.nl | Oostwold
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DE NIEUWE TAMTAM

PAGINA 13

Verrassend! Nieuw: High Patat
diverse soorten patat met diverse kleine snacks en salades. Dat
moet je een keer proberen. Bekijk onze facebookpagina of website.
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor een feest(je) of
vergadering. Belangstelling? Bel ons even. Er kan heel veel!
Zin in een hapje en een drankje? Wij regelen dat in ons nostalgisch
café of op locatie.

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

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

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

kapsalon harma

OOSTWOLD
Huningaweg 33
T. 0597 - 551936

FINSTERWOLDE
Hoofdweg 136
T. 0597 - 331501

Bedrijfsadviezen en administratie
Bewindvoering
OPENINGSTIJDEN:

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