
"OMMETJE  OOSTWOLD"



O gRRssrRIE OLD SCHOOL

0p de grens van Oostwold/

Midwolda zien we Brasserie Old

School. Dit gebouw was in 1863

de 1e Chr. Nat. School voor de

dorpen 0ostwold en Midwolda.

O affi DE MOUSHOUK

B&B De Moushouk is gevestigd

in een voormalige dokterspraktijk.

Mous is het Gronings woond

voor boerenkool. Houk is hoek.

ln de Moushouk werd veel
hnanonlznnl rranhnr rrrrrluvut ulr\uut vut uuuuuu.

@ Ornr SIBOLT HOVINGA

De woning van de bekende

Groninger dichter Derk Sibolt

Hovinga. Lees het gedicht op het

bord aangegeven.

O prcu EN PUTT

, Bii de teruggelegen boerderij kun

je Pitch en Putt spelen, golf op

18 korte holes. Bij de

boerderij tref 1e een terras met

een prachtig uitzicht op het

0ldambtmeer.

O rnvr oosTWoLD

De monumentale boerderij Erve

0ostwold is nu een luxe groeps-

accommodatie.

@ eninr scHool

De Brede School en sporthal

De Rietkraag met een daktuin.

Daarnaast is en voor de kinderen

een eigen leer-,/moestuin.

O KrrrRerRe

Het eilandle in het 0ldambtmeer'

de Kikkerberg is een broedplaats

voor de vogels met een wand

voon de Oeverzwaluwen.

O wrrnsr vELDEN

Pnachtig uitzicht over de weidse

velden. Bil helder weer kun je de

Duitse havenstad Emden zien

liggen.

O eoLouooRNHoF

Het seniorencentrum de

Goldhoonnhof.

@ rloosrEnHEEM

Boerdenij Kloosterheem. 0nder

deze boerderij bevinden zich

waarschiinlijk de restanten van

een vroegere kerk van het

voormalige kloosten "de Gold-

hoorn" [23 mei 1435] behorend

tot de orde Johannieters. Het

welvarende klooster is aan

armoede ten onder gegaan en

opgegaan in het klooster van

Wittewierum. Nu is en in de

boerderij een wonmenkwekeril
gevestigd.

@ eomHooRrrr

De Goldhoorn is een straat met

veel karakteristieke panden.

Bouwstijlen "Kruizinga" lzie 1ll
en "Amsterdamse School".

@ snRRtrsHur

De Sanrieshut, de woning van de

belastingambtenaar. Hil had de

controle oven het ingebrachte

koren en verkregen gemalen

graan. Van de pelmolen staat
nog een resknt. De molen is op

29 juni 1966 afgebrand.

@ pRoTTSTANISE KERK

De Protestantse kerk is
gebouwd in de stijl van de

Amsterdamse School t19301 en

is het longste monument van de

gemeente 0ldambt.



@ TOonnTRSTRAAT

De Noorderstraat heette

ilroeger Boundenstreke. Bi1 de

sluis wasten en boenden

[bounder') de dames hun was.

@ OOSTwOLD AIHPORT

0ostwold Airport is het enige

vliegveld in de Pnovincie Gronin-

gen. Ooit begonnen in 1960 met

het bespnoeien van landbouw

gewassen. Nu kun je er terecht
tloor een rondvlucht, vlieglessen

of een vliegtuig huren. Eens in de

2 laan tijdens Pinkstercn is en een

grote vliegshow met 25.000 be-

zoekers uit binnen- en buitenland.

spoonlijn Scheemda-

Finstenwolde t1 884-1 900). Door

geldgebrek is deze spoorlijn

opgeheven.

@ woHruwrENrEN

De social-sofa en het daanbil

geplaatste kunstwerk Bloem en

de monumenten ten herinnening

aan de 2e wereldoorlog.

@ ruonroruPoMP

De Nortonpomp waar de

bevolking in tiyd van dnoogte gnatis

water kon halen. Lees ten plekke

de passende Biibelse tekst.
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@ sruruprRs

Het kunstwerk Steenpers ter
herinnering aan de steenfabriek

staande aan het Koediep.

@ nT HOOFDSTRAAT

De Hoofdstnaat wend ooit de

Kalvenstraat genoemd vanwege

de hoeveelheid middenstand.

0p de Hoofdstraat woonde de

bekende 0ostwolmen architect
G. Kruizinga. Aan het einde van

de straat op nummer 32 staat
het voormalig station van de

@ nT KERKSINGEL

De Kerksingel loop 1e binnen via

een f raai gerestauneende

toegangspoort. De Nedenlands

Hervormde Kenk is gebouwd

in 1875. ln de kerk tnef !e een

Frev[agorgel. De "Herenbanken"

zijn voorzien van pnachtig

houtsnijwerk. De tonenklok is

gegoten door A,H. van Bergen

uit Midwolda 1807, het uurwenk

stamt uit de 17e eeuw.
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@ rrruor oMMETJE

Je bent nu bijna aan het einde

van 't 0mmetje, we hopen dat

;e hebt genoten. Natuunlijk was

het een klein gedeelte en al

was het maar even, wij zijn er

zeker van dat je met ons kunt

zeggen...

,..gelukkig in
OOSTWOLD!

@ ounsrE uuts

Het huis necht voon ie is waan-

schiinlitk het oudste huis in

0ostwold. 0p de linker zijgevel

staat aangegeven dat het huis

uit '1778 stamt.

@ HuTtwcAHEERD

De boerdenij Huningaheend

is vernoemd naai de familie

Huninga. 0p deze plek heeft

waarschijnlijk een versterkt huis

lsteenhuis of een bong) gestaan

van een vooraanstaande familie.

Joh. Huninga was burgemeester

van de stad Groningen; ziln bnoer

Sebo was nector magniÍicus van

de Riiks Univensiteit Gnoningen.

De Huninga's hadden veel invloed

in hel 0ldambt, de Graanrepub-

liek. De Stad Gnoningen wilde

zich mengen in het handelsbeleid

van het 0ldambt. De Huninga's

namen het op voor het 0ldambt.

0p enig moment wenden de

Huninga's van hun functies

ontheven en vogelvrij verklaand

door de stad Gnoningen.

De soldalen van de stad wilden

de Huninga's gevangen nemen,

maar doon een list van de

Huninga's moesten de soldaten

onvernichte zake terug keren

naan de stad Groningen.

@ us«rruu

Voor de gracht nond de

boerderij ligt het Viskenil. Dit

viskenij is nog een van de twee

in de provincie Groningen. Hel

viskenij is een bewaarplaats voor

de gevangen vis ln slechte tilden

kon er door de armslen onden

de bevolking gratis vis worden

gehaald.


