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Een onbekende schat
in Oostwold

Nieuwe adressen
in Midwolda
en Oostwold
toegevoegd aan
versterkingsopgave
Op 28 april stelde de gemeenteraad van
Oldambt het lokale plan van aanpak voor
de versterkingsopgave vast. In dit plan
staat hoe de versterkingsoperatie er in
2020 uit ziet en welke keuzes Oldambt
heeft gemaakt voor de uitvoering van het
plan. Na het toevoegen van 200 nieuwe
panden bestaat de versterkingsopgave
uit 485 adressen. Deze panden worden
door Nationaal Coördinator Groningen
(NCG) opgenomen en beoordeeld om te
bepalen of ze versterkt moeten worden.

De route kunt u vervolgen via Kromme Elleboog, langs het water richting de grote fietsbrug. Daar de weg oversteken en zo verder
langs de Blauwe Stad. Dan neemt u rechts
de weg richting de Klinkerstraat en ben u
weer bij knooppunt 14. Heel veel wandelplezier.
Tekst en foto’s: Geke Grimme

Focus op Nieuwolda, Nieuw Scheemda
en ‘t Waar
“We hebben er in ons plan voor gekozen om
eerst verder te gaan met de woningen in
Nieuwolda. Dit doen we omdat hier de meeste risicoadressen zijn en omdat we hier vorig
jaar al gestart zijn met de eerste opnames,
net als in de dorpen Nieuw Scheemda en ’t
Waar”, legt burgemeester Cora-Yfke Sikkema uit. In Nieuwolda zijn 60 nieuwe adressen met een (licht) verhoogd risicoprofiel aan
de lijst toegevoegd. In Nieuw Scheemda en
’t Waar zijn de aantallen hetzelfde gebleven.
Oostwold, Scheemda en Midwolda
“Dit betekent helaas wel dat we waarschijnlijk pas in 2021 kunnen starten met de opnames van de nieuwe adressen in Oostwold,
Scheemda en Midwolda”, zegt Sikkema. “Dit
komt omdat er niet voldoende capaciteit is
om alle gebouwen die nu in ons plan van
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Tussen de Goldhoorn en de Kromme Elleboog ligt een verborgen schat. Niet heel
breed, wel lang genoeg voor een prachtige
wandeling. Een ingang ligt aan de Klinkerstraat bij knooppunt 14, van het netwerk
Fietsknooppunten Groningen. Direct aan
het begin ziet u een kleine stuw, om het
slootwater op peil te houden. Links achter
de bomen liggen de voetbalvelden van VVS,
rechtdoor komt u via het fietspad in het bos.
En dan is er de rust, de vogels fluiten, het
groen groeit er in alle tinten groen en u kunt
kiezen. Via het fietspad lopen of liever via de
zandpaden.
Het terrein is van redelijk drassig, maar goed
te belopen en verrassend gevarieerd. De afgelopen jaren is er flink gekapt wegens de
essentaksterfte, maar de open plekken staan
vol met opgeschoten jonge bomen. Ook de
kruiden groeien en ruiken heerlijk. Af en toe
kom je een bankje of picknicktafel tegen om
even te rusten en te genieten van de stilte.
Heel bijzonder om te zien zijn de doorkijkjes, de bosranden, de sloten met alle wilde
bloemen in de bermen en de grote keuze aan
paden. Zelfs een heuvel is te beklimmen,
richting Finsterwolde. Sommige paden liggen onder een overkapping van de bladeren
van de bomen, andere paden slingeren door
het bos om omgevallen bomen heen.

Nieuwe adressen
De 200 nieuwe adressen komen naar voren
uit het risicomodel (HRA) dat jaarlijks gebruikt wordt om te bepalen welke gebouwen een verhoogd of licht verhoogd risico
hebben. Naast een behoorlijk aantal nieuwe
adressen in Nieuwolda, ziet de gemeente
ook een verschuiving naar het gebied rond
Midwolda en Oostwold. Ook komen er nu
voor het eerst huurwoningen terug in de opgave.
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Activiteiten Vereniging Dorpsbelangen
Midwolda
Door de bekende omstandigheden zijn een
aantal bijeenkomsten en activiteiten afgelast. Zo konden de schouw en collegeronde
van gemeente Oldambt niet doorgaan en
ook onze jaarlijkse ledenvergadering kon
niet plaatsvinden. Tevens hebben we moeten besluiten om ook de straatspeeldag af
te gelasten. Hopelijk kunnen we volgend
jaar onder redelijk normale omstandigheden
weer bijeenkomsten en activiteiten organiseren. Via dit bericht willen we u informeren
over de zaken die momenteel ons aandacht
hebben.
Toukomst
- Toukomst en Nationaal Programma Groningen (NPG) hebben even stil gelegen. Toukomst is ondertussen weer van start en we

volgen met belangstelling de voortgang. We
hopen op positieve ontwikkelingen voor het
voorstel dat we samen met dorpsbelangen
Oostwold en Nieuwolda hebben ingediend.
Zwemwaterkwaliteit
- Metingen zwemwaterkwaliteit Oldambtmeer. Zeer regelmatig worden er door waterschap Hunze en Aa’s metingen gedaan
naar de kwaliteit van het zwemwater. De
bacteriologische zwemwaterkwaliteit is bij
de laatste controles afgegeven als goed. De
kwaliteit van het zwemwater is een zorg en
verantwoordelijkheid van ons allen. Laten
we er voor zorgen dat het goed blijft.
Gevolgen coronacrisis
- Verschillende activiteiten van verenigin-

Er is geen hond die dit stukje leest,
maar misschien hun baasjes wel……
De band tussen mensen en hun hond is bijzonder. Een hond hoort bij het gezin, is
een goede vriend en wordt soms ingezet als hulpverlener. Kom mensen niet aan hun
trouwe viervoeter. Ook in Midwolda zien we een groot aantal honden en hondenbezitters, die maar wat trots zijn op hun kameraad. Honden en andere dieren horen
ook bij ons mooie dorp. Toch zorgen deze geweldige dieren soms voor overlast. Of
zijn het toch niet de honden die voor overlast zorgen, maar hun eigenaren?
Op meerdere plekken in het dorp zorgt hondenpoep voor ergernis. Enkele voorbeelden: het strand en zwemwater zijn
regelmatig vervuild door uitwerpselen van o.a. honden, de
bewoners van de Woldstede kunnen niet fatsoenlijk buiten
zitten zonder getuige te zijn van honden die dichtbij worden uitgelaten, ter voorbereiding op de straatspeeldag zijn
vrijwilligers lange tijd bezig geweest om een stukje gras in
het park drol vrij te maken zodat kinderen kunnen spelen en
ook op het terrein van de Wissel waar volop wordt gewerkt
aan een mooi stukje Midwolda worden honden uitgelaten.
Dorpsbelangen Midwolda wil hier iets aan doen en daarom
wordt de komende tijd op verschillende manieren aandacht gevraagd voor dit probleem. We
zijn allemaal verantwoordelijk voor de leefbaarheid in het dorp en voor ons woongenot en dat
van de mensen om ons heen. Dus kom op mensen, laat je hond niet uit op plaatsen waar veel
mensen komen, mijd speelplaatsen voor kinderen en plaatsen waar het verboden is zoals op
het strand of in het water. Het dorp is groot genoeg en er is ruimte om je hond uit te laten. Ga
je met je hond aan de wandel, neem dan een zakje mee. En ruim op wat de hond achterlaat
of zorg dat een ander er geen last van heeft.
Binnenkort worden in het park aan de Botjeslaan borden geplaatst en houden we in het dorp
ludieke acties. Het park is er voor iedereen; om bijvoorbeeld te wandelen of te spelen, om te
sporten of gezellig samen te zijn. We willen het gedrag van honden niet veranderen, maar als
hun eigenaren zich iets aan trekken van dit stuk en hun gedrag veranderen dan zijn we al
een heel eind.
(secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl)

Boerenerf festival gaat dit jaar niet door
De organisatie van het Boerenerffestival in Midwolda
heeft onlangs besloten dit
jaar het grootschalig evenement tijdens het Open
Monumentendag niet door
gaat. Dit is de eerste keer
sinds medio 2002 dat het
Boerenerffestival geen doorgang kan vinden.
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Maatregelen
De brochure die we kregen
van de landelijke organisatie
met daarin de maatregelen
die genomen moeten worden en daarbij het geringe
aantal bezoekers die we mogen ontvangen hebben ons
doen besluiten dat het onmogelijk is. Temeer we mo-

gelijk te maken krijgen met
een grote toeloop, omdat b.v.
ook de Run die zaterdag niet
wordt gehouden.

gen konden de afgelopen tijd niet doorgaan
en hoe dit in de toekomst kan is de grote
vraag. We horen graag wat de gevolgen van
de coronacrisis zijn voor bewoners, verenigingen en activiteiten in het dorp. Waar mogelijk kunnen we kijken op welke manier we
hierbij kunnen ondersteunen (secretaris@
dorpsbelangenmidwolda.nl).

Bestuursveranderingen
Dorpsbelangen
Midwolda
De samenstelling van het bestuur van
Vereniging Dorpsbelangen Midwolda
(VDM) kent dit jaar een aantal wijzigingen. Onze voorzitter Piet Klooster heeft
zijn voorzittershamer neergelegd. Als
interim voorzitter had hij al gezegd dat
zijn bestuurslidmaatschap tijdelijk zou
zijn. Na een bestuursperiode van acht
jaar is Piet geen onbekende voor dorpsbelangen. Toen hij na een jaar vrij af bereid werd gevonden om ons uit de brand
te helpen door interim voorzitter te worden, waren we daar heel blij mee. Zijn
bestuurlijke expertise, enthousiasme
en betrokkenheid is groot en wordt zeer
gewaardeerd. Piet, dank je wel voor je jarenlange inzet voor dorpsbelangen Midwolda! Hopelijk zien we je terug bij ander
vrijwilligerswerk.
Aan het eind van dit jaar nemen we ook
afscheid van onze penningmeester Marion Olthuis. Gelukkig kunnen we nog
een half jaar van haar financiële kennis
gebruik maken, maar goed om ook vooruit te kijken.
Vereniging Dorpsbelangen Midwolda
zoekt uitbreiding. Het bestuur van enthousiaste dorpsbewoners kan wel wat
versterking gebruiken. Er is ruimte voor
3 nieuwe bestuursleden. Woon jij in Midwolda of heb je een aantoonbaar belang
door bijvoorbeeld een bedrijf in het dorp,
heb je ideeën voor activiteiten voor jong
en oud en wil je het dorp vertegenwoordigen in gesprek met gemeente en andere
partijen, dan kun je aspirant bestuurslid
worden. Heb je affiniteit met financiën en
zie je het penningmeesterschap wel zitten, dan horen we graag van je. Het werk
voor dorpsbelangen is niet saai. Het is
een mix van bestuurlijke taken, organiseren van activiteiten en contact houden
met het dorp en zijn bewoners. Lijkt het je
leuk neem dan eens contact op. We vertellen graag meer!
Vereniging Dorpsbelangen Midwolda bestaat uit: Linda Gremmer, Marion Olthuis,
Ingrid Jonker, Fokko Kuiper, Lotte Mensen, Eveline Oudhoff en Ronald Koers (secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl)
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Dorpsbelangen
Oostwold

Nieuws van
Vereniging Dorpsbelangen Oostwold
Project:
Kunstwerk
de Witte
Zwaan

De Witte Zwaan
commissie
is
hard aan het
werk om het
kunstwerk
te
laten
verfraaien. Bij allerlei
instanties zijn
De defibrillator bij De Twee Oldambten.
subsidies aangevraagd
en
AED of Defibrillator
ook al toegekend. De schilder is
We willen u er nogmaals op at- inmiddels langs geweest om de
tenderen dat er achter café witte kleur weer op te frissen. Op
de Twee Oldambten een AED zaterdag 19 september om 14.00
hangt. De groene kast is dui- uur vindt de feestelijke onthuldelijk zichtbaar. Woont u in ons ling plaats.
dorp in een straal van ongeveer
500 meter vanaf de AED en wilt Pluktuin
u levens redden, meldt u zich
Op meerdere plekken in het
dan aan als burgerhulpverlener.
land en buitenland kom je ze al
Dit kan op hartslagnu.nl.

tegen. Een plek in of langs het
dorp waar verschillende soorten fruitbomen staan. En als de
vruchten rijp zijn mag een ieder
er van eten. We hebben als VDO
het plan om in de buurt de oude
voetbalkooi een pluktuin in te
creëren. Vindt u dit een leuk idee
en wilt u verder meedenken en
meewerken, meldt u zich dan bij
ons aan via onze e-mail. Lekker
buiten bezig en ook nog nuttig.
Doe mee!

Jaarvergadering VDO
Rond april hebben we altijd onze
jaarvergadering. Dit jaar zouden
Burgemeester en Wethouders
ons dorp en vereniging bezoeken. Helaas is het niet doorge-

voerde goederen en mensen van 1912
tot 1948.

Monument van het
voormalige hotel
“De Witte Zwaan”
Er stond vroeger een groot hotel in
Oostwold.
Op een belangrijk kruispunt met een
stopplaats van de tram. Deze tramlijn
liep tussen Ter Apel en Delfzijl en stopte
dus in Oostwold.
De tram kreeg al snel de naam “Ol Graitje”, dit omdat de tram met een lage
snelheid zich verplaatste. De tram ver-

Hotel “De Witte Zwaan” had op de eerste
verdieping een mooie grote zaal. Daar gaven
oa. de Rederijkers en andere verenigingen
hun voorstellingen.
Ook werden er huizen geveild door de notaris Kloosterman uit Finsterwolde en hield
ook de Boerenleenbank er zijn zittingen.
Achter het hotel was een grote overdekte
ruimte, schuur en stal voor het stallen van
rijtuigen, auto’s en fietsen.
Regelmatig was de hengst Herman aldaar
om merries te dekken.
Op zaterdagmorgen was het de sociëteit van
de boeren. In het weekend waren er dansavonden.
Tijdens een van die dansavonden ontplofte
er een biervat op de bovenste verdieping.
Het bier trok door de vloer en de aanwezigen
spoedden zich naar beneden om hun bierglas met bier te vullen.
Ook was er de man die jaarlijks voor Sinterklaas speelde en regelmatig in benevelde
toestand door de sterke arm werd opgehaald.
Hij nam dan afscheid van de
aanwezigen en zei: “geachte
aanwezigen, de kapitein van
de stoomboot is gearriveerd,
Sint gaat U weer verlaten”.
In 1970 is het markante hotel
afgebroken.
Nu, in 2020, wordt het moHotel “de Witte Zwaan”
met stoomtram Olle Graitje
op de kruising Hoofdstraat/
Noorderstraat/Goldhoorn.
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gaan. B & W hebben gezegd
volgend jaar langs te komen. In
verband hiermee en de corona
perikelen heeft het bestuur van
VDO besloten dit jaar geen ledenvergadering meer te houden.
We hopen elkaar volgend jaar
weer te ontmoeten.
Ook dit jaar is het voor allerlei
verenigingen etc. mogelijk subsidie voor activiteiten aan te vragen. Hoe dat moet, staat op onze
website: www.dorpsbelangenoostwold.nl onder het kopje: over
VDO, of stuur een mailtje naar
info@dorpsbelangen-oostwold.nl
Kijk ook eens op onze website
dorpsbelangen-oostwold.nl
Luit Engelage, voorzitter VDO

nument die op de plaats van het voormalige
hotel is geplaatst gerestaureerd en voorzien
van fotoafbeeldingen. De bomen zijn inmiddels gesnoeid en het terrein wordt zo nodig
vernieuwd. Door aanvragen van de dorpsvereniging (VDO), van diverse subsidies kan
dit plan worden uitgevoerd.
De door corona uitgestelde onthulling zal,
zoals het nu lijkt, op 19 september plaats
vinden.
In de volgende Tam Tam meer hierover.
Op bijgaande foto ziet U hoe mooi het hotel
“De Witte Zwaan” beeldbepalend was voor
Oostwold.
Tekst: Frits Alma.

Open Monumentendag
Oostwold
Altijd al willen weten wat er achter
deze prachtige deur is te zien ?
Op zaterdag 12 september 2020 van
10 t/m. 17.00 uur heeft u de gelegenheid om rustig te kijken bij en in het
jongste monument van de Gemeente Oldambt.
De Protestantse Kerk aan de Goldhoorn 8 in Oostwold.
Er is iemand aanwezig om u iets te
vertellen over degeschiedenis van
deze prachtige kerk, gebouwd met
elementen van de Amsterdamse
school. Het Electro-pneumatisch
orgel voor de liefhebber er mag op
worden gespeeld.
U/jullie zijn hartelijk welkom op de
Goldhoorn 8
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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

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

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

Reinste Abdenaweg 1 - 9681 BC MIDWOLDA
www.boerderijhermansdijkstra.nl - restaurant@boerderijhermansdijkstra.nl
06 214 06 282
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* Interview met H. P. Korte

We zijn veel meer dan een
assurantiekantoor
Je stapt het kantoor in Oostwold binnen en wordt direct geconfronteerd met de tekst: hp Korte, voor geld en goed.
Ik vraag bij mijn bezoek aan Herman korte om uitleg van
deze slogan.
Het kantoor staat op een markante plek midden in ons dorp
Oostwold bij de driesprong.
Het bedrijf is er eentje van vader op zoon,
of eigenlijk van opa, vader en zoon, waarbij
aangetekend moet worden dat de zoon van
Herman net geslaagd is voor zijn makelaars
opleiding en mogelijk dat deze 4e generatie
behouden blijft voor ons mooie Oldambt,
maar dat is nog even niet helemaal duidelijk.
Opa dus, begon in 1951 met verzekeringkaartjes met tevens makelaardij. De vader
van Herman nam het klantenbestand over
van ene Menno Koning, die een klantenkring had in Midwolda en Oostwold. Kantoor
was er in Finsterwolde.
In 1990 werd de reeds 5 jaar leegstaande
voormalige protestantse kerk gekocht om er
een kantoor in te vestigen.
Pietje Bolhuis, vele (oud)-Oostwolmers kennen hem vast nog wel, bezat de sleutel van
de leegstaande kerk en Hermen Korte werd
er rondgeleid door Pietje Bolhuis.
Pietje Bolhuis bracht koffie naar de overkant,
maar hij werd gezien en er werd hem gevraagd of hij de nieuwe dominee zou gaan

worden. Dat zou
wat wezen voor
Oostwold, praatje
ging snel door het
dorp. Kroeghouder
en op zondag dominee?
In 1991 stopte de Rabobank in Oostwold en
de Regiobank ging het ontstane gat vullen
met alle handelingen van een bank.
Het waren toen leuke tijden met nog echte
persoonlijke benaderingen, hoewel, dat is
nooit weg geweest, die persoonlijke hulp bij
dienstverlening aan de klant.
Leuk om te vermelden dat er een klant was
die 1000 gulden kwijt was en bij Korte vroeg
om dit op te lossen. Bleek dat de 1000 gulden
niet weg was, maar het afschrift en dat was
gemakkelijk op te lossen.
Klanten lieten weten blij te zijn met het kantoor in Oostwold. Het antwoord van Herman
was blij te zijn met zijn klanten, wat dat is

V.l.n.r.: Herman P. Korte, Marco Broesder,
Ellen Hidding en Patrick Nobbe.
per slot van rekening zijn en ook zijn medewerkers hun boterham.
Oh ja, hp Korte voor geld en goed, wat betekent dat dan eigenlijk?
Wel, we zijn veel meer dan alleen een assurantiekantoor, onze dienstverlening is
namelijk ook pensioenadvies, ontzorging,
persoonlijk contact en natuurlijk de functie
van Regiobank.
Ook nog even vermelden dat bij de laatste
verkiezing van de Regiobanken, het kantoor
in Oostwold als winnaar van de provincie
Groningen is geworden.
Tekst: Frits Alma

Vervolg oproep kunstenaars en hobby fair
Midwolda-Oostwold

Een nieuwe
middeleeuwse
klok voor
Oostwold
Helaas kon het gieten van een nieuwe
middeleeuwse klok voor Oostwold, dat
in het weekeinde van 30 mei stond gepland, niet door gaan. Alle vergunningplichtige acticiteiten zijn tot 1 september
door de overheid verboden. Stichting
Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold heeft
besloten het gieten van de klok en alle
bijbehorende activiteiten te verplaatsen
naar 2021. Er is nog geen nieuwe datum
vastgesteld.

In de vorige editie van de Nieuwe Tam Tam, heb ik een oproep geplaatst aan kunstenaars in Midwolda en Oostwold voor het organiseren van een gezamenlijke beurs/
expositie. Graag hou ik u allen op de hoogte van de ontwikkelingen via de dorpskrant. Inmiddels heb ik al een aantal enthousiaste reacties gehad.
Ik heb contact gehad met Renee Boonman van Boerderij Hermans Dijkstra voor de mogelijkheid om van die locatie gebruik te kunnen maken. Zij was erg enthousiast en samen willen
vorm gaan geven aan de ideeën. Want ideeën zijn er genoeg. Naast een ruimte voor de kunstenaars, willen we ook ruimte geven voor andere hobby’s zoals bijvoorbeeld bloemschikken
of iemand die bijzonder planten kweekt of iemand die vindt dat hij of zij de lekkerste taarten
van Oldambt bakt. Wellicht wilt u wel iets voordragen of muziek maken. We willen er een
binnen en buiten fair van maken waar voor iedereen wat te beleven valt. Zoals U begrijpt zal
het er dit jaar nog niet van komen, maar we hopen op volgend voorjaar. Heeft u nog ideeën
of suggesties, wilt u meedoen, laat dat dan weten. We horen graag van u. Contact opnemen
graag via het emailadres van de dorpskrant, vandaaruit wordt het naar mij doorgestuurd en
neem ik wederom contact met u op.
Klaas Feringa

Schilders- en klussenbedrijf Mulder
Midwolda
Tel.: 0597 55 28 32
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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

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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Het was op een mooie zonnige doordeweekse dag in april,
dat ik besloot toch weer eens
een mooie wandeling te gaan
maken. Door de corona maatregelen, waren er veel beperkingen. We mogen ons gelukkig prijzen om hier te wonen,
waar we veel ruimte hebben
en het weinig moeite kost om
je buiten aan de anderhalve
meter afstand te houden. Velen bleven in die periode toch
liever thuis. Terwijl in veel
huishoudens de kasten volgestapeld werden met toiletpapier, besloot ik het er toch op
te wagen. Immers het zonnetje
scheen vrolijk en de temperatuur was aangenaam, kortom
echt fraai wandelweer. Op
mijn gemakje wandelde ik het
bos in bij de Ennemaborg. Ik
kon op dat moment onmogelijk weten, wat een bijzondere
ervaring ik zou gaan meemaken. Boven mijn hoofd hoorde
ik een concert van vogels, allemaal met het voorjaar in hun
hoofd. Terwijl ik daar liep bekroop mij het gevoel, dat er al
lange tijd geen mens een voet
in het bos had gezet. Ik leek
wel meer vogels dan ooit tegelijk te horen. Sommigen bleven
zelfs goed zichtbaar zitten. De
zonnestralen speelde vrolijk
op het jonge groen, dat zachtjes bewoog in een licht lentebriesje. Een stukje verder zag

ik rechts van mij een groepje
reeën in het veld grazen. Ze
bevonden zich redelijk dicht
bij het pad en ik verwachtte
eigenlijk dat ze geschrokken
van mijn aanwezigheid, snel
weg zouden rennen. Verstoord
keken ze op en staarden mij
recht aan, alsof ze mij wilden
beoordelen. Ze namen mij
goed op en besloten dat ik niet
gevaarlijk was. Ze gingen al
snel weer onverstoorbaar door
met grazen. Rustig en enigszins verwonderd liep ik langs
het groepje herten. Nog nooit
had ik ze in het wild zo dicht
kunnen benaderen. Wat verderop kwam opeens een haas
tussen de struiken uitgelopen.
Ook hij keek me even onderzoekend aan en besloot net als
de reeën dat ik geen bedreiging
vormde. Tot mijn stomme verbazing huppelde het dier rustig voor mij uit, keek nog eens
een paar keer om en na een
paar minuten ging hij van het
pad af. Nog één keer keek hij
mijn richting op en verdween
uiteindelijk tussen de bomen in
het bos. Mij achterlatend in de
serene rust van het bos met de
fluitende vogels om mij heen.
Het leek wel of ik in een Disneyfilm beland was. De reactie
van deze dieren op mijn aanwezigheid ervaarde ik als heel
bijzonder. Nu moet ik bekennen, dat ik over een levendige
fantasie beschik. Deze begon
ook volop te werken. Er leken
al dagenlang weinig of geen
mensen in het bos te zijn geweest. Wellicht dat de dieren
daarom zo reageerden. Er
moest toch een verklaring voor
zijn. De heilige Franciscus van
Assisi ben ik nu ook weer niet.
Ik stelde me voor, welke dieren
ik nog meer zou zien op mijn
wandeling. Misschien zou ik
wel een vos of een das voorbij zien komen. Die kans was
klein. Midden op de dag slapen
die meestal. Wie weet tref ik

Toneelclub Midwolda ‘82
volgend jaar in de herkansing
met Hondenhotel
De Blaffende Hond
Door de coronacrisis konden wij afgelopen
maart niet onze laatste twee voorstellingen
uitvoeren. Wij willen iedereen die een kaart
heeft, of interesse had om te komen, daarom
op de hoogte brengen door middel van dit
bericht.
Dit jaar zullen wij niet meer op het podium staan maar wij hopen, zodra de
regels het toelaten, volgend jaar weer
voor u te mogen spelen.
DE NIEUWE TAMTAM

echt iets bijzonders. Onwillekeurig moest ik denken aan
de zeldzame steppenkiekendief, die in 2017 in Groningen
broedde. Dat feit was uit de
publiciteit gehouden tot nadat
de jongen veilig waren uitgevlogen. Dit om de dieren tegen
nieuwsgierigen te beschermen.
Ik nam mij serieus voor om, als
ik een zeldzaam dier zou zien,
dit voor me te houden en aan
niemand te vertellen.
Ik wandelde rustig verder het
bos in, genietend van mijn
omgeving. Ik sloeg een hoek
om en daar was mijn volgende
ontmoeting al. Een groepje
konikpaarden stond verderop
midden op het pad en tussen
de omliggende bomen. Geen
ongewone ontmoeting in het
bos, maar wel een aangename.
Ik zag geen reden om ze te benaderen. Je moet ook zo’n 25
meter afstand houden als je
ze tegen komt. En de dieren
stonden daar zo heerlijk rustig
bij elkaar. Waarom zou ik die
dieren willen verstoren. Een
stukje van het pad af lag een
omgevallen boom. Ik besloot
op de stam te gaan zitten en te
genieten van mijn omgeving.
De zon tussen de bomen, de
vrolijke geluiden van het bos
en de rust van de paarden iets
verderop waren genoeg om
mezelf helemaal ontspannen
te voelen.
Terwijl ik daar zo zat besefte ik
me, dat ik sinds ik ons huis had
verlaten, geen mens had gezien
of gehoord. Er klonken geen
geluiden van verkeer op straat
of in de lucht. Volkomen stilte
met uitzondering dan van de
natuurlijke geluiden rondom
mij. Op dat moment voelde ik
me gelukkig en gezegend. Volkomen relaxed zat ik om mij
heen te kijken. Ik kom geregeld
in het bos en neem dat ook
graag een camera mee, maar
niet deze dag. Ik realiseerde me,
dat ik op een plek zat waar ik

Wij zullen volgend jaar het stuk “Hondenhotel De Blaffende Hond” spelen die wij dit jaar
op de eerste avond hebben gespeeld.
Kaarten blijven geldig
De kaarten zullen dan ook geldig blijven

vorig jaar foto’s had gemaakt.
De zon had toen zo mooi door
de beginnend kalende takken
geschenen. Thuis gekomen
had ik de foto’s bekeken en tot
mijn verbijstering stond er een
spookachtig groen licht op. Bij
elke foto was deze duidelijk te
zien op dezelfde plek tussen
de bomen. Op het moment
dat ik deze foto’s nam, had ik
dat licht niet opgemerkt. Op
de foto’s was dat raadselachtige licht echter overduidelijk
te zien. Door de verschillende
invalshoeken van de foto’s kon
het ook niet aan de camera
liggen. Nu zat ik op vrijwel
dezelfde plek. Terwijl ik daar
over na zat te denken, besefte
ik opeens dat het compleet stil
was geworden. Het gezang van
de vogels was verstomd, het
was bladstil geworden. Een
koude rilling schoot door mijn
lichaam heen. Plots hoorde ik
een paard luidt hinniken. Het
dier schoot in paniek tussen de
bomen vandaan en ging achter zijn groepsgenoten staan.
Alle paarden waren alert. Met
de oren gespitst staarden ze
in de richting van de plek
waar het geschrokken paard
vandaan kwam. De spanning
van de paarden van voelbaar,
haast tastbaar. Sommigen bewogen zenuwachtig heen en
weer. Vanuit het struikgewas
hoorde ik een zacht geritsel.
Zelf begon ik me ook wat ongemakkelijk te voelen door het
voorval. Voor de paarden was
het toen in ieder geval genoeg.
Ze galoppeerden snel weg over
het pad. Op enige afstand bleven ze nog even staan en keken weer in de richting van de
bewuste plek. Hun zenuwen
begaven het en ze verdwenen
uit het zicht. Mij alleen achterlatend.
In de editie van september deel 2

voor ons stuk volgend jaar. Wanneer wij volgend jaar op het toneel staan is nog onduidelijk. Zodra er meer duidelijkheid daarover
is zullen wij ook iedereen die een kaart heeft
inlichten. Wij willen u dan de optie geven
om op de later gekozen datum naar ons toneelstuk te komen of uw kaart weer in te
leveren en het geld terug te ontvangen. Wij
hopen u met dit bericht eerst voldoende geïnformeerd te hebben. Als er ontwikkelingen
zijn hoort u van ons en hopelijk staan wij volgend jaar weer op de planken.
Hopelijk tot dan.
Alle spelers en betrokkenen
toneelclub Midwolda ‘82
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* De eerste drive thru van Midwolda

Op bezoek bij
Aart en Jet van het
pannenkoekhuis
“d’ Olle Smidse”
Wat een gezellige entourage is het eerst
wat mij opvalt. Gezellig en heel kindvriendelijk met een mooie speelhoek
met een klein schoolklasje. Als tweede
kan ik vermelden dat Aart en Jet gastvrij en gezellig zijn dus het werd een
lang gesprek.
Het pannenkoekhuis bestaat sinds 1999
en is gestart door de vader van Aart - deze
was banketbakker en wilde iets anders gaan
doen. Als je in de omgeving van Utrecht
woont dan is de keuze voor het noorden niet
moeilijk. Je krijgt wat de panden betreft veel
meer waar voor je geld en zo is de garage
met woonhuis van Jansingh gekocht. Voorheen was het in mijn jeugd Venema waar ik
mijn eerste nieuwe fiets mocht uitzoeken.
Zoon Aart verhuisd mee en start zijn eigen bedrijven in de stad Groningen. Pacific
een Australisch restaurant en O’ Malleys
de Ierse pub. Maar toch ook meewerken in
zijn schaarse vrije tijd in het pannenkoekhuis van zijn vader. Aart ontmoette Jet in
de kroeg in Groningen waar ze studeerde
voor fysiotherapeut. Het klikte en er werd
later een huis gekocht aan de Botjeslaan in
Midwolda. Jet is na verschillende banen nu
volledig werkzaam in het pannenkoekhuis.
In 2015 hebben Aart en Jet, inmiddels twee
kinderen rijker, het pannenkoekhuis overgenomen van vader en moeder Jongejans. Jet
had de eerste jaren nog een partime baan
erbij maar vanaf 2019 volledig werkzaam in
hun restaurant. Een goedlopend restaurant
waar je ook pannenkoeken, frietschotels,
snacks en broodje hamburger enz. kunt afhalen en nu natuurlijk ook weer kunt eten.

C o l o f o n:

Drive Thru
En dan is het 2020 en het coronavirus komt
in het land en alles gaat op slot. Aart en Jet
hadden al zitten brainstormen van stel je
voor dat het hier ook komt dus er waren al
een aantal ideeën. Toevallig hadden ze net
een nieuwe afhaalfolder laten drukken. Het
idee ontstond van een drive thru, bestellen, betalen via tikkie of pin en het wordt in
de auto gezet en eet smakelijk. Doordat er
toch wel mensen waren die de deur niet uit
durfden of aangeraden werden om thuis te
blijven is het idee ontstaan om te gaan bezorgen. Een elektrisch auto was er al en er
is een elektrische fiets aangeschaft. Bezorgd
wordt er in Midwolda, Oostwold, Finsterwolde en Scheemda. Ondanks het grote verlies
van inkomsten heeft het bezorgen en afha-

Foto: JanSpo

rtel.nl

len toch meegeholpen om het coronatijdperk
door te komen.
Nieuwe start
Dan is er een nieuwe start en ze mogen weer
open. Niet meer dan 30 personen in het restaurant en alleen gasten uit een huishouding
aan tafel. Het soms wel eens moeilijk uit te
leggen als een gezin samen met opa en oma
aan een tafel willen zitten. Helaas, dat is nog
niet mogelijk op dit moment van schrijven.
Veel vaste gasten zijn terug en natuurlijk
nog steeds nieuwe gasten die “d’ Olle Smidse” ontdekken.
Sociaal gebeuren
Het pannenkoekhuis is ‘s morgens gesloten
en Aart en Jet zouden hiermee graag een rol

willen spelen in het sociale gebeuren in Midwolda. Denk aan klaverjas c.q. sjoel ochtenden voor ouderen, koffie ochtenden waarin
men samen kan zijn voor een praatje. Ook dit
is afhankelijk van vrijwilligers die eventueel
ouderen willen ophalen. Maar we zullen hier
vast en zeker meer over horen.
Drive Thru is nu “Pancake Pickup” lees meer
op de website www.pannenkoekhuis-groningen.nl
Het pannenkoekhuis is gevestigd aan de
Hoofdweg 115 te Midwolda. Telefoonnummer voor afhalen is: 0597-671067 om te reserveren kunt u 0597-551546 bellen.
Tekst: Jeanet Roosendaal-van Dijk
zou er een paard met wagen door het dorp
rijden om mensen die slecht ter been zijn
naar de festiviteiten te brengen.

Beste inwoners van
Midwolda,
Het zijn rare dagen met alles wat er om ons
heen gebeurt.
Wij a ls Oranje Comité hadden ons deze dagen ook wat anders voorgesteld.
Voor het eerst in jaren de Koningsdag Vrijmarkt weer bij Gasterij Smits.
Hier was meer ruimte wat betekent dat jong
én oud hun spullen hier mochten verkopen.
Voor 4 Mei hadden we een programma om
op een mooie manier de mensen te herdenken die voor onze vrijheid hebben gestreden. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat we
bevrijd zijn.
We hadden op 5 Mei een programma met
o.a. een dorpslunch, fotospeurtocht en een
fietsparade door het hele dorp. Daarnaast

Ook zou Museum voor Oorlog historie 19401945 uit Midwolda een tentoonstelling houden.
Maar deze activiteiten zijn helaas afgelast
door de uitbraak van het corona-virus.
Bedankt
We willen graag de dorpskerk en Computer
Mobiel en iedereen die op welke manier dan
ook iets voor ons betekent heeft bedanken
voor hun medewerking.
Daarnaast willen wij Gasterij Smits ook bedanken, waar wij op 27 april en 5 Mei onze
activiteiten mochten organiseren, voor het
meedenken en beschikbaar stellen van de
ruimte.
Als laatste willen we de inwoners van Midwolda bedanken voor de ideeën en creativiteit die zijn binnengebracht.
We hopen volgend jaar weer onze activiteiten te kunnen uitvoeren en hopen jullie dan
weer te zien.
Oranje Comité Midwolda

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: dorpskrantmidwoldaoostwold@gmail.com
REDACTIE: Jeanet Roozendaal-van Dijk, Jan Sportel, Kurt Hartman, Francien Bootsma, Klaas Feringa, Frits Alma, Geke Grimme
ADVERTENTIES en TEKST volgende Nieuwe TamTam uiterlijk inleveren op 14 SEPTEMBER 2020 en verschijnt op 25 SEPTEMBER 2020.
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KOKEN EN BAKKEN MET KLAAS

Drie keer lekker op de BBQ

Het is zomer en wat is er dan lekkerder dan met mooi weer gezellig barbecueën in de
tuin. Het is natuurlijk makkelijk om naar de supermarkt te gaan en kant en klaar gemarineerd vlees op te halen. Daar is natuurlijk niks mis mee. Graag geef ik u een drie van
mijn favoriete barbecue recepten.
Als eerste: Zelf een marinade maken is natuurlijk wel
zo lekker. Dat vind ik zeker gelden voor saté. Dus wil ik
graag een origineel Indonesisch recept voor saté babi
met u delen.
Benodigd: twee grote varkenshazen of varkens filet; 4 grote
uien; 4 tenen knoflook; stukje djahé; stukje loas; 1 serehstengel (of ander serehpoeder); 1 kemirinoot; 3 eetlepels ketoembar; sambal oelek naar smaak (zelf doe ik vaak 3 eetlepels);
zoete ketjap, keukenstroop, zout en peper.
Doe de uien, knoflook, djahé, loas, sereh en kemirinoot in
de blender en maak het fijn. Fruit dit mengsel aan in olie
tot het lichtbruin is, dan de ketoembar en sambal toevoegen
en doorroeren. Laat het mengsel ook wel boemboe genoemd
afkoelen. Snij vervolgens het varkensvlees in reepjes en doe
er wat zout en peper over. Doe de boemboe, ketjap en keukenstroop eroverheen. Even doorroeren en het mengsel een
paar uren laten intrekken. Zelf laat ik het vaak een hele nacht
intrekken. Dan kan het vlees geregen worden en is het klaar
voor de barbecue. Serveren met een goede satésaus of pindasaus en gebakken uitjes eroverheen.

geitenkaas (liefst een Franse chèvre); honing en aluminium
folie.
Verwijder de steeltje uit de paddenstoelen. Vul elke paddenstoel met een stukje van de kaas en giet hierover wat
honing. Doe elke paddenstoel apart in aluminiumfolie en
vouw deze dicht. Nu zijn ze klaar om op het rooster van de
barbecue gelegd te worden. Ze zijn doorgaans vrij vlot gaar.
Heerlijk als voor of bijgerechtje.

Als tweede: Wat ik altijd ook een heerlijk gerechtje vind
op de barbecue zijn gevulde paddenstoelen. Lekker eenvoudig voor te bereiden en vlot klaar boven het vuur.
Benodigd: Grote portobello ’s (of echt grote champignons);

Eet smakelijk!

En het derde: Als een nagerechtje dacht ik dan aan fruit
van de barbecue met ijs en slagroom.
Benodigd: een verse ananas; bananen; honing; vanille-ijs;
slagroom (vers geklopte is natuurlijk het lekkerste) en aluminium folie.
Schil de ananas en verwijder de kern, snij de vrucht in plakken en halveer deze. Pel de bananen en snij deze in stukken.
Verdeel in gewenste aantal porties, doe per portie ananas
en banaan in stuk aluminiumfolie. Sprenkel honing over het
fruit en vouw het pakketje dicht. Klaar voor op de barbecue.
Serveer het fruit met een bolletje (of twee) vanille-ijs en slagroom.

Klaas Feringa

* Opgave tot 30 juni a.s.

VerrasTas:
tas vol verrassingen voor kinderen
Sociaal Werk Oldambt en stichting Peuterwerk willen gezinnen uit het Oldambt graag
een hart onder de riem steken door middel
van een VerrasTas. Deze tas zit vol met kleine verrassingen voor alle lieve, dappere en
sterke gezinnen van het Oldambt.
De tas is gevuld met allerlei spel- en knutselmateriaal. De tasjes worden mede mogelijk gemaakt door de 14 dorpsverenigingen
en de gemeente Oldambt. Er zijn 150 tasjes
beschikbaar, vanwege giften kan de inhoud
variëren.
De tas is voor kinderen van de basisschoolleeftijd, per gezin is er 1 tasje beschikbaar.
De tasjes zullen af te halen zijn bij verschillende dagen en uitgiftepunten in het Oldambt:

werkoldambt.nl. Geef de datum op wanneer
u de tas wilt ophalen met uw naam, woonplaats en telefoonnummer. Deze gegevens
worden alleen gebruikt om de aanmeldingen
te verwerken of eventuele wijzigingen door
te kunnen geven.

Boerderij Hermans
Dijkstra in de steigers
Momenteel staat boerderij Hermans Dijkstra
in de steigers voor groot onderhoud. Nadat
het logiesgebouw, de schuur en het achterhuis de afgelopen jaren een schilderbeurt

hebben gehad, wordt nu hard gewerkt aan
het voorhuis.
Dat het hoog nodig was, werd wel duidelijk
toen de steigers waren opgebouwd en goten
en lijsten van dichtbij konden worden bekeken.
Beide goten van het voorhuis moesten worden vernieuwd en de sierrand langs goten
en punt zijn onderhanden genomen en de
rotte delen vervangen door nieuwe ‘druppels’.
Straks wordt het hele voorhuis ook nog strak
in de lak gezet en de muren gewit. Daarmee
is de boerderij weer voor jaren in topvorm.
Het werk wordt uitgevoerd door ervaren
vakmensen waarmee het stichtingsbestuur
goede ervaringen heeft. Timmerwerk aannemer B. Pijper Winschoten, schilderwerk:
W. Deuze Veendam en zinkwerk. Edens
Midwolda.

Woensdag 1 juli tussen 14:00 en 15:00 uur in
Scheemda bij Peuterleut, Anemoonstraat 3.
Donderdag 2 juli tussen 14:00 en 15:00 uur in
Winschoten bij de Boschpoort, Boschplein 2.
Vrijdag 3 juli tussen 14:00 en 15:00 uur in
Finsterwolde bij ‘t Schienvat, Westbaan 4.
U kunt zich tot 30 juni aanmelden tijdens
kantoortijden via 06 23122541 (Whatsapp
mag ook) of per mail K.Westerhof@sociaalDE NIEUWE TAMTAM
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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

APK & ONDERHOUD
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Bospad 3
9684 AW Finsterwolde
0597-552084
info@autohillenga.nl
www.autohillenga.nl
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De openingshandeling verricht door gedeputeerde Tjeerd van Dekken, burgemeester
Cora-Yfke Sikkema en nieuwe voorzitter van Wisselwerking Linda Gremmer.
de Oude Geut en de plek waar
ooit de kruiskerk en het Grijzevrouwenklooster van Midwolda
hebben gestaan. Sommigen van
U hebben wellicht al een kijkje
genomen en van het uitzicht genoten.

Opening Fase 1
Project
Wisselwerking
Vrijdag 19 juni was het dan eindelijk zover. De eerste fase van het project Wisselwerking aan het terrein De Wissel in
Midwolda is afgerond. Na vele vergaderingen, goedgekeurde en afgekeurde
plannen zijn de eerste delen gerealiseerd. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen is een deel van de nutstuin of pluktuin aangeplant. In het belevingsbos
zijn paden aangelegd, als gevolg van de
corona moeten we nog even wachten
op de speelelementen. Het uitzichtbalkon is gereed en bied een fraai uitzicht
over het landschap, waarvan genoten
kan worden vanaf één van de bankjes.
Op de informatie borden staan interessante wetenswaardigheden over het
uitzicht op onder andere de kolken van

Rekening houdend met de huidige
corona maatregelen, werd de opening gehouden in kleine kring. Eerst
koffie of thee met gebak bij Gasterij Smits
voor de genodigden. Daarna een welkom
speech van de voorzitter Jeanet Roozendaalvan Dijk, gevolgd door een speech van burgemeester Cora-Yfke Sikkema. Op deze bijeenkomst werd ook afscheid genomen door
drie bestuursleden, ten eerste voorzitter
Jeanet Roozendaal, zij was mag ik wel zeggen de drijvende kracht achter dit project.
En ook secretaris Kurt Hartman en bestuurslid Klaas Feringa stapten uit het bestuur. Zij
werden door de burgemeester en later door
bestuurslid en inmiddels nieuwe voorzitter
Linda Gremmer bedankt voor hun inzet. Alle

drie ontvingen een attentie uit handen van
de nieuwe voorzitter en ook de burgemeester overhandigede elk van hen een persoonlijk cadeau.
Daarna volgde een gezamenlijk wandeling
naar het terrein voor een korte rondleiding
en de officiële opening op het uitzichtbalkon. De opening werd verricht door burgemeester Cora-Yfke Sikkema, voorzitter van
de stichting Linda Gremmer en gedeputeerde van de provincie Groningen, Tjeerd van
Dekken. Hij hield bij op het uitzichtbalkon
ook nog een mooie speech. Na afloop kon
men napraten op het zonovergoten terras bij
de gasterij onder het genot van een hapje en
een drankje. Het was al met al een geslaagde
middag.
Gelukkig hebben inmiddels een paar mensen zich aangemeld om het stokje over te
nemen. Zodat snel aan de start van fase
twee kan worden begonnen. We wensen de
nieuwe bestuursleden veel succes.
Tekst: Kurt Hartman - Foto’s: Jan Sportel

Na de onthulling van de
panelen op het
landschapsbalkonwerd het
terrein ontdekt.

Nieuws van de start 2e fase
Met de afsluiting van de 1e fase stoppen ook 3 leden van de wisselwerking met hun vrijwilligerswerk. Het betreft Kurt Hartman, Klaas
Feringa en Jeanet Roozendaal. Jeanet is vanaf het de start van de
Wisselwerking betrokken en Kurt en Klaas zijn later aangesloten. Een
ieder bedankt voor jullie tomeloze inzet!!
Achter de schermen is er al een klein beetje gestart met de 2 e fase
waarin de voorkant van de wissel wordt ingevuld. Voor deze klus zijn
we ook nog op zoek naar vrijwilligers die ons hier in willen ondersteunen. Ook zoeken we nog een penningmeester (m/v).
Dus bent u/jij geïnteresseerd in hoe het verder gaat met de Wisselwerking, mail dan naar stwisselwerking@gmail.com. We willen het
met elkaar mooi maken, horen we van u/jou?
Namens alle vrijwilligers van de Wisselwerking,
Met vriendelijke groet, Linda Gremmer

Grotelant 21 | Scheemda
Tel. 0597 59 42 62 | Mob. 06 250 20 410
DE NIEUWE TAMTAM
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uit Wit-Rusland
en Oost-Polen,
produceren grote
hopen paardenpoep.
Wandelaars vinden dit
niet altijd plezierig. Ze poepen
vaak op dezelfde
plaatsen en juist
op de wandelpaden. Echter door
deze grote hopen
treed er broei op
en dit lokt allerlei
lekkers voor de
das, zoals dus wormen, kevers en slakken.
Je kunt dus wel aannemen dat de das er is
gekomen doordat er koniks op het landgoed
zijn.
Dassen kunnen behoorlijk zwaar worden, tot
wel maximaal 17 kilo, waarbij het mannetje
wat zwaarder wordt dan het vrouwtje.
Met vrij korte voorpoten waaraan graafklauwen, graven de dassen de gangen, en met
hun achterwerk en achterpoten duwen ze de
aarde naar buiten.
In een grote burcht komen de gangen bij
elkaar en vormen dan een ondergrondse rotonde.
Ook graven ze verticale luchtschachten die
voor een juiste atmosfeer zorgen.

omschreven in de Flora- en Faunawet. Jagen
op dassen is sinds 1960 verboden, voorheen
werd er veel op gejaagd door jagers en de
das had het toen door de onnodige jacht erg
moeilijk in Nederland.
In de herfst bouwen ze een vetlaag op waar
ze in de winter deels op teren. Ze houden
echter geen winterslaap.
In Nederland worden dassen gemiddeld 5
jaar oud, maar ze kunnen wel 15 jaar oud
worden. Echter door het verkeer op de autosnelwegen worden nog al eens dode exemplaren gevonden. Ook op de A7. Wellicht dat
door de recentelijke snelheidsbeperkingen
er minder dode dieren worden gemeld.
Dassen kunnen niet zo goed zien, ruiken des
te beter. Zo laten ze geuren achter in hun
territorium en ook begeuren ze elkaar binnen de familie.
Buitenstaanders worden zodoende direct
herkend. Er heest een hechte familieband.
Bij ons in Nederland gelukkig niet , maar in
China worden ze dood geknuppeld om van
de haren scheerkwasten te maken.

De das is wettelijk beschermd en duidelijk

Frits Alma

Dassen op het landgoed
Ennemaborg in Midwolda

Sinds de negentiger jaren zijn er dassen
op het landgoed Ennemaborg in Midwolda. Voorheen kwamen deze schuwe
dieren niet voor in onze provincie.
De das is waarschijnlijk vanuit Duitsland
onze kant op gekomen via Westerwolde.
Dassen kunnen zich verplaatsen en
nieuwe kolonies stichtten, maar dat
gaat maar moeizaam. De stichting Das
en Boom in Nederland wilde in eerste instantie niet geloven dat er dassen werden gezien, ze wilden in de eerste jaren
niet eens poolshoogte nemen. Dassen
hier in de gemeente Scheemda destijds,
dat wilde er bij hun niet in.
Nu zoveel jaren later zijn er al meerdere
dassenburchten op het landgoed.
Hoe leeft de das?
Het is een nachtdier en overdag zal je hem
vrijwel nooit zien.
Ze graven diepe holen die met elkaar in
verbinding staan. Dit wordt een burcht genoemd. Een bed van verse plantendelen
zoals grassen, mossen en varens om lekker
in te slapen. Soms vind er een grote schoonmaak plaats en wordt het oude nestmateriaal gelucht of zo nodig ververst.
Op het menu van de das staan vele soorten
voedsel, zoals wormen, slakken, kevers, aas,
muizen, eikels, vogels, eieren en vruchten.
s’Nachts kunnen ze behoorlijke afstanden
afleggen op zoektocht naar voedsel. Wanneer er bij U in de tuin in de omgeving van
Midwolda, fruit ligt in de tuin, heb je zomaar
kans dat de das U dan vereert met een nachtelijk bezoek en zich tegoed doet aan het afgevallen fruit.
Op het landgoed Ennemaborg lopen al jaren
de koniks. Deze van oorsprong wilde paarden
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En dat is 102!

Om de dassen te beschermen worden tijdens de excursies die regelmatig worden
gehouden vanuit het Koetshuis van Het Groninger Landschap, de dassenburchten niet
opgenomen op de route. Rust voor de das is
voor deze unieke bewoner van het landgoed
van levensbelang.

Op 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) werd mevr.
Gremmer ‘s morgens
hartelijk verrast door een
aubade van kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Aan de J.
Horalaan in Midwolda
hadden ze zich verzameld om hun moeder en
oma toe te zingen. Aan
de reactie was duidelijk
af te lezen dat de 102-jarige uitermate in haar
nopjes was met deze verrassing. Door de coronamaatregelen was het
niet mogelijk iedereen
in één ruimte te ontvangen, doch de felicitaties
konden wel in ontvangst
worden genomen.

DE NIEUWE TAMTAM

Als jong broekje (jongste gemeentesecretaris in de provincie) was het wel even wennen. Hoe ik aangesproken wilde worden,
met meneer of secretaris. Ik zei doe maar
net als mijn voorganger, de heer Kampstra:
secretaris. Als iemand jarig was, gingen we,
de secretaris voorop en verder in volgorde
van rang, naar de jarige.
Burgemeesters in die jaren: Ausma, Beumer,
Van der Zaag en Klaassen. Voor burgemeesters was de gemeente een mooie springplank naar een grotere gemeente. CDA en
PvdA vormden jarenlang het college. De financiën waren gezond. Wel moest je er rekening mee houden dat de kernen Oostwold
Links van de ingang van het gemeentehuis
en Midwolda evenveel kregen.
had je de secretarie met de afdelingen bevolWethouder Van Dijk heeft mij goed geholpen
king (Wiertsema), algemene zaken (Bertman
met adviezen. Je moet Gronings leren
en Elzer) en financiëm (Meijer, gemeentespreken
ontvanger en Dorenbos).
en
leren
Verder naar achteren de teschaatsen.
lefonistes en typistes (Riet
Hij
zelf
Louwdijk en Cobie Jansen).
was
een
Daarachter sociale zaken
verwoed
(Engels en Formicola-van
kortebaander Waterschoot). Boven
rijder gewas de kamer van de burweest. Bij
gemeester (Van der Zaag) en
ons in de
de raadzaal annex trouwzaal.
kelders
Verder administratie gekreeg ik
meentewerken (er was een
mijn eerolda omstreeks 1927.
intergemeentelijke
dienst Gemeentehuis Midw
ste lessen, die werden vervolgd op de ijsmet Nieuwolda).
baan. Zijn vrouw zei: ‘Moet je zien, Teus is
Hier zaten directeur Visser, Dopper en
net een fladderende vlinder.’
Meijer. Verder naar achteren was een woEn toch, met bloed in de schoenen, heb ik de
ning bewoond door de conciërge familie
Oldambtrit voltooid. Heel zwaar. Bij Buurke
Elderman en daarachter de brandweerkain Nieuwolda kon je plassen. Drie op een rij.
zerne.

Kreiters

T. Bouman

ronde
door
Midwolda

Vervolg van voorpagina
aanpak staan in 2020 te voorzien van een versterkingsadvies.”
Plan van 2019 nog niet uitgevoerd
“Ondertussen loopt het onderzoek naar de
285 adressen uit ons plan van 2019 ook nog
steeds”, zegt Sikkema. “Rond de zomer van
2019 zijn de eerste woningen pas opgenomen.
Inmiddels zijn alle 285 adressen benaderd
door NCG voor een kennismakingsgesprek.
In verband met het coronavirus zijn de daadwerkelijke opnames vertraagd. Die komen nu
langzamerhand weer op gang. We verwachten de eerste versterkingsadviezen rond de
zomer. Pas dan weten we of er in Oldambt ook
woningen versterkt moeten worden.”
Verlaging gaswinning heeft positief
effect
Op 31 maart kwam het nieuws naar buiten
dat de verlaging van de gaswinning een positief effect heeft op de veiligheid in Groningen.
Uit de nieuwste versie van het risicomodel
blijkt namelijk dat er in het aardbevingsgebied geen gebouwen meer staan met een
verhoogd risicoprofiel en dat er nog 80 tot 160
gebouwen buiten Oldambt zijn met een licht
verhoogd risicoprofiel. “Dit nieuws heeft geen
directe gevolgen voor de huidige versterkingsopgave en dus voor het plan van aanpak
dat we als college hebben vastgesteld”, zegt
de burgemeester. “Dat hebben we ook zo met
het Rijk afgesproken: alle gebouwen die nu
onderdeel zijn van de versterkingsoperatie
worden opgenomen, beoordeeld en waar nodig versterkt.”
DE NIEUWE TAMTAM

De eerste haalde een krant tevoorschijn, de
tweede een plastic zak en ik had een zeem
om de edele delen te beschermen.
Na de herindeling kreeg het gemeentehuis
een andere bestemming. De heer en mevrouw Heyligers begonnen er een groothandel in fysiotherapieartikelen, later ook zalm.
Later een landelijk zeer gerenommeerd theehuis met verkoop van Britse producten: Brodie. In de raadszaal werden de modeshows
gehouden.
Naast het gemeentehuis bouwde burgemeester Dijkhuis een mooie woning, waar
hij zelf ging wonen en later, toen hij alleen
kwam te staan, met de familie Oosterheerd,
die uit Ter Apel kwam. Andere bewoners,
Hilko en Ina Oudekerk met hun 4 dochters,
Grebber Koster, getrouwd met de dochter
van kweker Vogd. Zij kon prachtig bloemschikken. De vader van voornoemde Dijkhuis, Pieter, ook burgemeester, was grootknecht bij de weduwe Venema, die op de
plek van Gasterij Smits een boerderij bezat.
Het kantoor stond vroeger aan de overzijde.
We gaan verder naar het bedrijf van Remmelt Bos, zoon van Jan Bos.
Dan kwam de Rabobank (vroeger Boerenleenbank), een kantoor met woning. Van
Delden was directeur. Eerst hield hij kantoor
in zijn woning (pand waar Mezach heeft
gewoond). Sjoordema, bankmedewerker,
woonde hier. Hij stond bekend om zijn kanaries. Verder was Van Lenning een bekende
verschijning, die veel mensen advies heeft
gegeven. Na de fusie heeft Remmelt het gekocht.

In het september-nummer het vervolg.

Aantal adressen versterkingsopgave Oldambt in 2019 en 2020
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Vragen over de versterkingsopgave
De eigenaren van de 200 nieuw toegevoegde adressen hebben in juni een brief van de
gemeente en NCG gekregen met informatie
over het risicoprofiel van hun woning en de
gevolgen daarvan. “Helaas kunnen we in
verband met de coronacrisis geen informatiebijeenkomst organiseren om vragen van
inwoners te beantwoorden”, zegt Sikkema.
“Maar de spreekuren van onze gebiedsregisseur zijn inmiddels wel weer opgestart.
Inwoners met vragen over schade of de ver-

sterkingsoperatie kunnen vanaf juli elke eerste dinsdag van de maand tussen 16.00 en
17.30 uur terecht in ’t Trefpunt in Nieuwolda
(behalve op 4 augustus) en op elke tweede
dinsdag van de maand tussen 15.00 en
17.30 uur in het MFC in Nieuw Scheemda
(behalve op 14 juli). Ook proberen we zoveel mogelijk vragen te beantwoorden op de
aardbevingspagina op onze website. Uiteraard kunnen inwoners met vragen ons ook
bellen of mailen via (0597) 48 20 00 of info@
gemeente-oldambt.nl.”
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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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