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Op een braakliggend stuk grond aan de Hoofdweg ter hoogte van nummer 300 in
Midwolda, verschenen een paar kleine gebouwtjes. Iemand vroeg of dat het een vakantiepark werd. Zij dacht dat het vakantie huisjes waren. Of het niet een idee was,
hierover wat in onze dorpskrant te schrijven. Toen ik zelf ben gaan kijken, kon ik die
gedachte wel begrijpen. Ik wist dat ze er zouden komen, maar niet dat men al zover
was. Het betreft een achttal, zogenaamde tiny houses. Vorig jaar konden we door het
dorp al posters zien hangen over deze huisjes.
Moestuin
Het terrein moet een open en
natuurlijke uitstraling houden.
De bewoners kunnen samen
het omliggende terrein indelen. Waar komt een moestuin,
waar komen fruitbomen enzovoort. De levensstijl is er één
van dichtbij de natuur en veel
buitenleven. Elk huisje beschikt ook over een schuurtje
voor de fiets of tuinstoelen.
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IN DEZE EDITIE
VAN DE NIEUWE
TAM-TAM O.A.:

Groninger Huis
Op internet is veel terug te lezen over deze
woonvorm. Toch was ik nieuwsgierig en
legde contact met Groninger Huis, die
deze huisje in beheer heeft. Daar werd ik
te woord gestaan door de zeer opgewekte
Mariska ven der Tuin. Het Groninger Huis
zocht naar duurzame en betaalbare woonvormen. Hun zoektocht leidde naar de
tiny houses. Ook in Appingedam, Wagenborgen en Hoogezand zijn deze mini woningen geplaatst. Na de opendagen in augustus vorig jaar, bleek veel animo te zijn
voor deze huisjes. Uit heel het land en in
de leeftijdsgroepen van 20 tot 80 stroomde
de aanvragen binnen. De belangstellende
moesten een vragenlijst invullen en hieruit is een eerste selectie gemaakt.
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Voor degenen, die niet weten wat een tiny
house is, geef ik een korte beschrijving.
Het is een kleine maar wel volwaardige
woning. Bestemd voor een eenvoudig leven met weinig spullen om je heen. De
beperkte ruimte wordt optimaal benut.
Om in zo’n huisje te wonen, dien je ook
volgens een aparte leefstijl aan te meten.
De huisjes zijn geschikt voor één of twee
personen. In Midwolda zijn huisjes van de
meest luxe variant geplaatst de Woody
Popp, deze beschikken ook over een vaatwasser.

Minimalistisch
Een uitnodiging van Mariska
om ter plekke eens te gaan
kijken, greep ik, nieuwsgierig als ik ben,
met beide handen aan. Dus op een zonnige middag begin maart ben ik erheen
getogen, om ze eens met eigen ogen van
dichtbij te bekijken. De huisjes zijn op een
speelse manier geplaatst, wat de indruk
van een mini dorpje geeft, met een slingerend pad er tussendoor. Nu is het omliggende terrein nu kaal en rommelig door de
werkzaamheden, maar je kunt je makkelijk voorstellen, dat als de huisjes eenmaal
bewoond zijn en de inwoners de boel aanplanten en opvrolijken, het er erg gezellig
zal zijn.
De tiny houses doen hun naam wel eer
aan, ze zijn erg klein en compact. Een
woonkamer met keukenblok, een bescheiden douche ruimte en een niet al te grote
slaapkamer. Om hier te wonen, moet je
echt wel minimalistisch zijn ingesteld en
voor de verzamelaars onder ons zijn ze
totaal ongeschikt. Toch kan je nog verbazend veel kwijt in zo’n woninkje.
In het zonnetje loop ik nog even rond in het
tiny house dorpje en ga even zitten op een
terrasvlonder. Rondom mij heen kijkend,
probeer ik me een voorstelling te maken
van het toekomstige leven hier. Niet direct
iets voor mij, maar de aantrekkingskracht
begrijp ik heel goed. Als ik dan zelf zou
moeten kiezen, gaat mijn voorkeur uit naar
het eerste huisje met zicht op de Hoofd-
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Aangepast programma
Oranjecomité Midwolda
27 april 2021
Spijtig genoeg is het ook dit jaar voor het
Oranje Comité Midwolda niet mogelijk een
vrijmarkt te organiseren tijdens Koningsdag.
4 mei 2021 Dodenherdenking
Er is in overleg met burgemeester CoraYfke Sikkema overleg geweest over de 4
mei herdenking. Door de corona maatregelen is het ook dit jaar niet mogelijk om
de dodenherdenking als gebruikelijk te
houden met een herdenkingsbijeenkomst
in de Dorpskerk. Uiteraard willen we wel
herdenken. Dit jaar zal het volgende worden georganiseerd.
’s Middags leggen wethouders kransen of
bloemstukken bij de herdenkingsmonumenten in de dorpen van de Gemeente
Oldambt. Uiteraard mag u wanneer u daar
behoefte aan hebt bloemen leggen bij het
monument. Houd hierbij wel de coronaregels in acht.
Op maandagavond 4 mei om 20.00 uur zal
Cora-Yfke een toespraak houden bij het
herdenkingsmonument aan het Zuiderveen in Winschoten. De toespraak van de
burgemeester zal life worden uitgezonden
via RTV-GO.
Met vriendelijke groet,
Namens Oranje Comité Midwolda,
Riekje Jelmersma-van Delden, secretaris
weg, besluit ik. Dan sta ik op en ga weer
terug naar mijn eigen ruime woning. Als
de huisjes straks bewoond zijn, wil ik toch
graag weer eens kijken en met de bewoners praten. Om er achter te komen, hoe
het leven is in zo’n tiny house in een mini
gemeenschap. Ik wens de toekomstige bewoners veel woongenot in hun bijzondere
woningen.
Tekst en foto: Kurt Hartman
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Het nieuwe wonen in Midwolda

Voorlopige uitslag
van de
Tweede Kamer
verkiezingen
Midwolda en Oostwold
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• Groninger Huis plaatst Tiny Houses aan de Hoofdweg
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Nieuws van Dorpsbel angen Midwolda

Buurtbudgetten
Dit jaar heeft de gemeente Oldambt het
buurtbudget ingevoerd. Dorpsbelangen
verenigingen en wijkplatforms in de gemeente krijgen geld wat ze kunnen besteden aan ideeën om de leefbaarheid te
verbeteren en om de verbinding tussen
de bewoners te versterken. In voorgaande
jaren was er ook financiële ondersteuning
van de gemeente. Toen kregen de dorpsbelangen verenigingen organisatie- en
leefbaarheidsgelden. Deze
gelden werden in Midwolda besteed aan activiteiten zoals Sinterklaas, Open
Monumentendag en de
lichtjesroute met kerst. Ook
was er een bedrag voor o.a.
de dorpskrant en de schooltuin. Daarnaast
zijn er vaste kosten om een dorpsbelangen
vereniging draaiende te houden. Nu is het

Voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 t/m 17 maart 2021
Midwolda en Oostwold (gemeente Oldambt)
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één budget geworden en staan we met z’n
allen voor de vraag hoe we dit gaan besteden. Er zijn vast ideeën genoeg in het dorp
voor verbetering. Leuke projecten waarmee we het dorp een beetje mooier maken en we samen kunnen genieten of een
bijzonder initiatief om elkaar wat beter te
leren kennen. Activiteiten voor de jeugd,
voor ouderen of voor ons allemaal. Wilt u
meer weten over wat mogelijk is en waar
een idee aan moet voldoen? Neem dan
contact op met dorpsbelangen Midwolda.
Wij beoordelen de aanvragen en kijken
wat we binnen het budget kunnen doen.

uit de natuur. Op deze manier willen we
hen in het zonnetje zetten en onze waardering laten blijken.

In het zonnetje
Dit jaar geen landelijke opschoondag zoals
gebruikelijk, maar een opschoon-ommetje.
Wist u dat er in Midwolda al dorpsbewoners zijn die regelmatig een opschoonommetje maken en zwerfafval spontaan
opruimen? Zij gaan aan de wandel, nemen
een vuilniszak mee en ruimen op wat ze
tegen komen of houden de buurt netjes.
Veel plastic, blik en ook glas verdwijnt zo

Contact
Als er onderwerpen zijn die u graag met
ons wilt bespreken of als wij op een andere manier iets voor u kunnen doen, laat
het ons weten.

De Vlam: niemand alleen
Dit is een initiatief van het Oranjefonds. De
vlam is een raamsticker en symbool van
warmhartigheid. Het betekent: een ander een warm hart toedragen. Verbinding
is belangrijk, maar moeilijk in deze tijd
waarin we afstand moeten houden. Laten
we klaar staan voor elkaar! Een klein gebaar doet soms al veel. Meer informatie op
www.oranjefonds.nl/vlam

Namens dorpsbelangen Midwolda:
Ingrid Jonker,
secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl

Bericht van de
Wisselwerking:
Voorjaar in de Wissel!
Tijdens de koude wintermaanden hebben de
vrijwilligers niet stil gezeten. Zoals eerder is
aangegeven wordt het voorste gedeelte van de
Wissel opnieuw ingericht waarbij ruimte wordt
gemaakt voor een speeltuintje en openbare beweegtoestellen voor volwassenen. Inmiddels zijn
hiervoor diverse offertes opgevraagd en is er een
keuze gemaakt. Er is gekozen voor 10 robuuste
beweeg-apparaten die eenvoudig te gebruiken
zijn en waarmee verschillende oefeningen uitgevoerd kunnen worden. Voor de allerkleinsten
is gekozen voor een uitdagende speeltuin met
een natuurlijk uiterlijk dat goed in de omgeving
opgaat. Het projectplan wordt nu aangepast en
de subsidies kunnen worden aangevraagd. Deze
subsidies moeten echter nog wel goedgekeurd
worden en hier gaat wel enige tijd overheen. Om
te starten met de speeltuin en de beweegtoestellen staat en valt dus alles met de subsidies. Maar
we hebben geduld!
Tot die tijd kan iedereen met het mooie weer genieten van het speelse bospad dat uitkomt op het
landschapsbalkon. Ook zitten de knoppen al aan
de fruitbomen die zijn gepland. Het zijn nog maar
kleine boompjes, maar hopelijk komen er dit jaar
al wat vruchten aan. De wissel is een openbare
plek dus daarom mag iedereen vruchten komen
plukken zodra ze rijp zijn.
We houden u op de hoogte!
DE NIEUWE TAMTAM

Dorpsbelangen
Oostwold
Wandelen
U heeft het vast wel gezien, veel meer mensen wandelen. Lekker uitwaaien langs de
boorden van het Oldambtmeer. Zo stond
het, jaren geleden, ook in de ideeën over
de Blauwestad. “Flaneren op de boulevard
in Oostwold. “ Twee jaar terug is op initiatief van Dorpsbelangen een wandelroute
gemaakt die je door Oostwold voert en
op allerlei plekken informatie geeft wat
er zoal te zien is. Loop die route eens. De
route is te vinden op ons ze website www.
dorpsbelangen-oostwold.nl onder het kopje Wandeling Ommetje Oostwold.

Nieuws van
Vereniging Dorpsbelangen Oostwold

Fietsen over de stuwwal
Achterlangs het voetbalveld loopt in de
richting van Finsterwolde een fietspad.
Als u daar fiets kijk je over de uitgestrekte
velden en ziet in de verte de Goldhoorn.
Zo ongeveer halverwege staan een paar
overdekte bankjes. Op initiatief van Dorpsbelangen zijn ze gerestaureerd en zien er
weer mooi uit. Voor wie er oog voor heeft
ware kunstwerkjes.

Minibieb
Hij staat er al weer enige jaren. De minibieb
op het pleintje voor café De Twee Oldambten. Van misdaadroman tot streekroman
en van sportboeken tot natuurboeken, er
is voor elk wat wils om te lezen. Juist in
deze tijd dat we meer binnen zijn, neemt
het lezen een grote vlucht. Kijk ook eens in
de minibieb en leg er een boek neer voor
een ander of ruilen brengen en halen.
Project de Witte Zwaan
U zult wel denken: er missen nog een paar
panelen. Eerst waren ze zoek geraakt bij
de postbedrijven en later bleken er enige
panelen niet goed vastgelijmd. We verwachten binnenkort dat het helemaal
goed is en ook dat de prullenbak en een
fietsenrek geplaats zijn. Een mooie plek
om even uit te rusten van het Ommetje die
u gemaakt heeft. Of lekker zitten met een
boek uit de minibieb
Natuurtuin achter de brede school
Ieder jaar verstrekt Dorpsbelangen een
kleine subsidie aan de mensen die de
schoolmoestuin en natuurtuin onderhouden. Een geweldig initiatief. Prachtig om
eens een kijkje te nemen. Zeker nu de natuurtuin zo mooi is opgeknapt.

en samen met Dorpsbelangen Midwolda
proberen de Walvis op het strand weer
nieuwe glorie te geven. Dit voorjaar pakken we de draad weer op en gaan bekijken hoe we de plannen in samenwerking
met gemeente en subsidiegevers kunnen
realiseren.
Gebiedsregisseur
Om de contacten tussen Dorpsbelangen
en de gemeente, de bevolking en gemeente te verbeteren heeft de gemeente onder
anderen gebiedsregisseurs aangesteld
Voor ons dorp is dat Jurjen Adam. Als
Dorpsbelangen zijn we heel tevreden met
Jurjen. Hij staat voor ons klaar en bij vragen en opmerkingen zorgt Jurjen ervoor
dat zaken worden geregeld.
Nieuw bestuurslid
We hebben Bruno Saathof bereid gevonden om zitting te nemen in ons Dorpsbelangen bestuur.
Bruno zal, zo gauw als we weer fysiek
kunnen vergaderen, op de eerst volgende
ledenvergadering officieel worden voorgedragen en naar verwachting benoemd.

Ooievaarsnest
Ja ja, zij was er weer de ooievaar. Spannend is het. Blijft ze zitten en zorgt ze voor
nakomelingen? Of wordt het nest weer
niet goedgekeurd. Blijf de ontwikkelingen
volgen op onze website.
Projecten:
In de vorige TAM TAM heeft u kunnen lezen dat we bezig zijn met drie projecten.
Het landschapsbalkon achter het voetbalveld, de toegangspoort nabij de Viskenij

Subsidie aanvragen
Ook komend jaar is het voor allerlei verenigingen, 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
Dorpsbelangen wenst u veel gezondheid toe
en mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met onze
voorzitter Henriette Beukema 06 15 46 76 74

Stukje Geschiedenis van Oostwold is in deze uitgave verplaatst naar pagina 5.

Wandelrotonde in Oostwold
Wan
Veel mensen houden ervan om een
rondje te lopen,
even een frisse
neus halen, even
in beweging komen na de hele
dag in huis zijn. In
Oostwold zijn veel
onbekende paden.
Aan het eind van de
Noorderstraat ga je
links af de Oudlandse weg op. Na een
tiental meters, net
voor het bord einde
Oostwold, kun je
linksaf via een dam
DE NIEUWE TAMTAM

naar een prachtig bosje. Als je het smalle
pad volgt kun je daar een klein rondje lopen in een prachtige, wilde natuur. Vroeger werd dit terrein op Koninginnedag
gebruikt door de schietvereniging om op
kleiduiven de schieten. En met Pasen lag
er altijd een enorme berg met brandbaar
snoeiafval voor het paasvuur. Sinds jaren
zijn deze activiteiten niet meer toegestaan en het terrein is prachtig begroeid
met bomen, onkruiden, grassen enz. Vanuit dit bosje loopt tussen 2 woningen aan
het Tichelwerk een tegelpaadje en kun je
oversteken via de Palmarstraat om daarna
richting Kerklaan te lopen. Een klein maar
heel charmant looprotonde.
Tekst en foto: Geke Grimme
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KARINA’S HAIRSTYLING
Hoofdweg 126
9678 PP Westerlee

06 46 23 23 13

Stefan Ahlers

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

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

ahlersbandenservice.nl

e-mail: ceesbruins@home.nl

tel.: 0597-55 20 94
Het adres voor
tuinaanleg en -onderhoud

APK & ONDERHOUD

Bospad 3
9684 AW Finsterwolde
0597-552084
info@autohillenga.nl
www.autohillenga.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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Enorme vuurzee en in korte tijd
staat alles in
de fik
29 juni 1966. Het staat bij de oudere bewoners in Oostwold nog goed in het geheugen.
Onze mooie Pelmolen brandt tot de grond
toe af. Wat nog rest is een stukje muur.
Een groot verlies voor het dorp Oostwold,
immers de molen was beeldbepalend
in het Oldambt en een molen stond er al
sinds mensenheugenis op deze plek aan
de Goldhoorn, met een eigen oprijlaantje
nl. de Pelmolenlaan.
De achtkantige bovenkruier was gebouwd
in 1820 door Albertus Kranenborg en bleef
familiebezit tot 1947.
Daarvoor stond er ook al een molen uit
1788, maar die brandde dus ook af in 1819.
De nieuwe molen had een vlucht van 22
meter en beide roeden met zelfzwichting.
Ook is er nu nog een stuk muur gebleven
na de brand van de sarrieshut, die gebouwd is in de Franse tijd.

Sarrie was de naam in onze Groningse streken van de ambtenaar die de
belastingen moest innen.
Gedeputeerde Staten lieten een sarrieshut, een wacht- en vaak woonhuis
voor de kommies bouwen bij veel molens in onze provincie.
Belastingen op het malen van het
graan van de boeren was een algemeen goed.
Reeds in de 80jarige oorlog van de Nederlanden met de Spaanse overheersers werd er belasting geheven op het
malen van graan.
Er was geld nodig voor het voeren
van de oorlog. Boeren probeerden
met slimme truckjes de belastinginning te omzeilen en daarom werd er
een kommies aangesteld.
De belasting werd in 1855 op het malen van graan afgeschaft, maar zoals
U ongetwijfeld weet zijner vele belastingen voor in de plaats gekomen, maar daar
willen we het nu maar even niet over hebben.

Een oud Gronings volksrijmpje is gebleven, nl. : “De bakker, de muller en de sarrie,
‘t is aalmaol ain pakkelarie.”
Frits Alma

IJzers eindelijk weer uit het vet
Ik weet nog precies waar ik was. Met een stapel papieren om me
heen, zat ik achter de computer aan mijn bureau. Bezig met van
die fijne administratie, die nu toch eens afgedaan moest worden.
Opeens hoorde ik vrolijke muziek van buiten. Het was de middag
van 11 februari. Een paar dagen daarvoor had het flink gesneeuwd
en sinds die tijd vroor het behoorlijk. Ik luisterde naar de muziek
en dacht: “Het zal toch niet waar zijn? Is het al zover?” Met pijn in
mijn hart liet ik de administratie voor wat ie was en liep
naar boven om
een goeie blik
vanuit het raam
aan de achterkant van ons
huis te hebben.
En jawel hoor,
het was zover.
De schaatsbaan
van ijsvereniging
Eigen Kracht uit
Midwolda
was
geopend. Vorige
winter was het
er helaas niet van
gekomen. Maar
deze winter had
koning Winter zich
weer eens goed laten voelen en kon
er weer naar hartenlust geschaatst
worden. Door de
kale bomen is een
deel van de ijsbaan nu goed te zien vanuit het raam. Ik bleef even
rustig staan kijken.
Schaatsen buiten op natuurijs vind ik toch het mooiste. Het
is echter al lang geleden, dat ik voor het laatst geschaatst heb.
En omdat ik kamp met evenwichtsstoornissen, leek het me niet
verstandig om zelf de ijzers weer onder te binden. Toch wilde ik
DE NIEUWE TAMTAM

even de sfeer proeven en
ben de volgende dag naar
1939
1989
de ijsbaan gelopen. Uit de
“EIGENKRACHT”
speakers galmde de stam
van volkszanger Jannes
over het ijs. Op het ijs was
het een vrolijke en gezellige boel. Kinderen met rode koontjes, nog
niet allemaal even stabiel op
hun schaatsjes kraaiden van
plezier. De wat oudere jeugd
zoefden voorbij alsof ze elke
dag op de schaats stonden.
Mensen van alle leeftijden
gleden langs, goed warm
aangekleed. Weer anderen
passeerden met grote vaart
in een gestroomlijnd schaatskostuum als echte toerrijders.
Allen, jong en oud, groot en
klein, hadden duidelijk veel
plezier en genoten met volle
teugen van de ijspret. Alles
was goed georganiseerd en
een succes, een opsteker
voor onze ijsvereniging. Ook
op andere plekken werd het
ijs druk bezocht en genoten
velen van deze fraaie winterdagen, koud en met een
strakke blauwe lucht. Maar
zoals altijd komt aan alles
een einde en zo ook aan de ijspret. Op maandag was de hemel
weer grauw en de regen kletterde weer naar beneden. De dooiaanval was begonnen. De ijzers konden terug in het vet en de sleetjes terug in de schuur in afwachting op de volgende keer, dat we
weer getrakteerd worden op zulk mooi winterweer. Maar deze
dagen kunnen ze ons mooi niet meer afnemen.
Kurt Hartman
PAGINA 5

De kolk van Oostwold is nu een
eiland
De werkgroep Oldambt van het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) Westerwolde Oldambt onderzoekt al enkele jaren de doorbraakkolken in het Dollardgebied. Heel bekend zijn bijvoorbeeld de kolken van het
kolkenpad bij Midwolda. Maar ook Oostwold heeft zijn kolken gehad en een
ervan is nog zichtbaar in een hele bijzondere vorm, namelijk als een eiland.
Toen in 2005 door koningin Beatrix de kraan werd opengezet en het Oldambtmeer
zich langzaam vulde, ontstond bij Oostwold in het meer een eilandje in een waaierachtige vorm. Het werd de Kikkerberg en is nu een vogelparadijs van jewelste!
Bekend is het patroon van opeenvolgende
dijken in de beide boezems van de Dollard, maar er heeft ook een ringdijk in
het Oldambt gelegen, namelijk de ringdijk om het voormalige Huningameer. De
Noorderringdijk, de Kromme Elleboog
en de Ekamperweg zijn nog restanten
van die ringdijk. In deze Noorderringdijk
zijn bij een stormvloed kolken ontstaan.
Op oude kaarten zijn deze kolken nog
goed te zien. Om de kolken werd een
ringvormig nooddijkje aangelegd, een
zogenaamde vingerling. Nadat de kolken
waren gedempt bleven deze ringbochtjes in de weg nog lange tijd zichtbaar.
Bij een dijkdoorbraak perst het door de
storm opgestuwde water zich door de ontstane opening en vormt een diep gat door
de grond weg te spoelen. De weggespoelde grond verspreidt zich waaiervormig
achter de kolk en wordt overslaggrond genoemd. Deze overslaggrond ligt wat hoger

dan de grond er om heen. Bij de vorming
van het Oldambtmeer werd van een van
de kolken de overslaggrond weer zichtbaar in de vorm van een bijzonder eiland:
de Kikkerberg.

Op de kaart van 1972 zijn de bochtjes in de
weg rechtgetrokken en is de naam veranderd in Noorderringdijk. De ringdijk en de
Buitenmeerlandseweg heten nu Kromme
Elleboog.
Hendrik van der Ham
Werkgroep Oldambt
IVN Westerwolde Oldambt

In 2005 is het Oldambtmeer gegraven en is
er nog maar een stukje van de Noorderringdijk aanwezig.
Op de onderstaande kaart van 2015 ligt op
de locatie van de voormalige westelijke kolk
nu een eiland. Het is de Kikkerberg, een vogeleiland in het Oldambtmeer.

Op de topografische kaart
(links) van 1909 is te zien,
dat de kolken zijn gedempt.
De ringvormige nooddijkjes
zijn in de weg nog zichtbaar. De weg die het dijktracé volgt heet de Groeveweg.
De ringdijk loopt oostelijk
naar de Hardenberg en heet
de Ringweg en verderop
de Buitenmeerlandseweg.
Daar ligt de buurt Vlintendam. (De naam Vlint of Flint
verwijst naar zwerfkei)

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!

De Twee Oldambten
Klinkerstraat 1 - 9682 RB Oostwold - tel. 0597-551292
e-mail: info@detweeoldambten.com
website: detweeoldambten.nl
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Zin in een hapje en een drankje? Wij regelen dat in ons nostalgisch
café of op locatie.
En, niet te vergeten, onze zelfgemaakte Snert, Bonensoep en
Stoofvlees.
Ook bereiden wij in onze keuken Varkenssaté, Kipsaté en Hete Kip.
DE NIEUWE TAMTAM

Nieuwe gedenksteen op het oude kerkhof
in Oostwold
Sinds een aantal jaren is elke dinsdagmorgen een groep mannen vrijwillig actief op
het oude kerkhof in Oostwold. De heren Koetje, Lich, Mohammed en zonen, Stek en
Weber zorgen ervoor dat de graven uit de 18e en de 19e eeuw er netjes bij liggen. Ook
hebben ze een nieuw hek geregeld, zijn de grafstenen hersteld, gepoetst en is de belettering geverfd.

Wandeling langs het meer
Het was een mooie dag en samen met
een goeie vriend vertrok ik voor een
wandeling. Al wandelend kwamen we
uit bij het Oldambtmeer. De zon scheen
volop over het water heen en gaf het
een mooie gloed. Rechts van ons zaten
wat verder weg op het meer een heleboel zwanen. We telden er zeker wel
vijftig. De prachtige vogels gleden statig
over het water. We liepen verder met het
water rechts van ons en vlakbij zwommen eenden en meerkoeten. Kleine rietvogels klonken vanuit het riet waar we
langs liepen en een kwikstaartje rende
over het pad voor ons uit en vloog uiteindelijk over het water weg. We liepen
weer door en genoten van de rust en
het weidse uitzicht over het meer. In
de verte dook een fuut onder. Een zeilboot gleed voorbij. In het gras verderop,
rechts van ons zaten heel veel ganzen.
We naderden behoedzaam. Eén van
hen begon langzaam richting het water

te lopen. Ineens besloten de anderen
hem te volgen naar het meer toe. We
stopten en stonden er geamuseerd naar
te kijken. Eén voor één lieten ze zich in
het water glijden. Nadat ze allemaal in
het water waren, liepen we weer door.
Aangekomen bij het strand, waar het
water met kleine golfjes klotste, trokken
we onze schoenen uit en liepen we op
blote voeten door het warme water. Op
ons gemak liepen we naar het haventje,
waar het helemaal vol lag met bootjes.
Een heel gezellige sfeer in het mooie
zonlicht. Langs het sluisje en de hoofdweg liepen we weer terug. Het was een
heerlijke wandeling. Ik ben elke keer
weer blij en dankbaar met zoveel moois
vlak bij huis. Een verademing na een
paar jaar in de drukke stad te hebben
gewoond.
Miriam Rappange

Al sinds eind 19e eeuw wordt daar niemand meer begraven. En helaas zijn in de
loop van de tijd ook veel grafstenen verloren gegaan. Er was vroeger natuurlijk
te weinig geld voor onderhoud en soms
waren er ook geen nabestaanden meer
om de graven te verzorgen. Eind jaren
zestig hebben de zwagers Brandsma en
Houtman, werkzaam als grafdelvers op
het nieuwe kerkhof, regelmatig met paard
en wagen het gras gemaaid. Tijdens het
maaien kon hun paard zich zat vreten aan
het hoge gras.

Om aandacht te besteden aan alle overledenen die daar wel begraven zijn zonder
dat bekend is wie waar ligt, hebben de vrijwilligers gezorgd voor een gedenksteen.
Deze steen hebben ze zelf gemaakt van
beton, versterkt met betonijzer. Op deze
steen staat een plaquette ter nagedachtenis aan allen die daar liggen zonder naam.
Boven op de steen is een treurwilg geschilderd. Het is een symbool voor het verdriet
en de rouw. De takken hangen naar beneden en staan voor de tranenstroom die op
de aarde druppelt.
Er moet volgens de vrijwilligers nog een
boek zijn ergens in het voormalig gemeentehuis in Scheemda waarin genoteerd
staat wie op welke plek ter aarde is besteld.
U kunt de gedenksteen bekijken vanaf de
Wilhelminalaan in Oostwold.
Foto en tekst: Geke Grimme

DE NIEUWE TAMTAM
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kapsalon harma Camping De Bouwte

OOSTWOLD
Huningaweg 33
T. 0597 - 551936

FINSTERWOLDE
Hoofdweg 136
T. 0597 - 331501

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

q
q
q
q
q
q

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

E
TI

ME

www.hesselingmechanisatie.nl
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F. HESSELING
W OLD

Polderweg 26, 9682 XS Oostwold
Telefoon 0597-551187

PIMMELAAR
HOVENIERS

ONTWERP - AANLEG - ONDERHOUD - BOOMVERZORGING

06-40997013 - www.pimmelaarhoveniers.nl - Midwolda
DE NIEUWE TAMTAM

Ruim 75 jaar voetbal in Oostwold!
VVS is opgericht op 25 augustus in 1945 door dhr. Krajenbrink en dhr. Uiterwijk. Ze
waren beide hoofd van de C.N.S. en hoofd van de Hervormde school met de bijbel. Ze
vormden samen met Stoije Nomden en Gerrie Oosterhuis het eerste bestuur van de
vereniging. Dhr. Uiterwijk was voorzitter, dhr. Krajenbrink vice-voorzitter en dhr. Nomden secretaris. Voor een bijdrage van 5 gulden kon men lid worden. Het eerste veld
werd beschikbaar gesteld door Pieter Fokkens aan de Kromme Elleboog. Hier heeft
VVS de eerste 4 jaar doorgebracht, daarna moest men uitwijken naar Midwolda. In
1958 keerde men terug naar Oostwold. Cafehouder H. Bolhuis wist een groot houten
gebouw te koop. Dat is toen gekocht en mbv van timmerman Van der Laan en enige
vrijwilligers ten zuiden van het veld geplaatst. Al gauw bleek dat een veld te weinig
was voor VVS. Het oefenveld was te klein om daar wedstrijden op te spelen. Met
behulp van tractor en kiepwagen van J.P. Dijksterhuis en veel vrijwilligers werd er
veel grond verzet. Zo werd het
oefenveld een door de KNVB
goedgekeurd speelveld. Met
twee velden werd het mogelijk
toernooien te organiseren, oa
het welbekende paastoernooi.

Colofon:

Veel Oostwolmers hebben bij
VVS gevoetbald of voetballen er
nog of zijn lid. 75 jaar is een stukje
geschiedenis van de vereniging
en voor iedereen die met VVS te
maken heeft gehad. Of wel te verstaan herinneringen, leuke maar
ook mindere leuke. Tijden veranderen; “vrouger” had iedereen
een bijnaam in Oostwold en met
voetballen werden die natuurlijk
ook geroepen. De tegenstanders stonden
weleens raar te kijken wat voor namen
er wel allemaal voorbij kwamen: Panne /
Poedie / Bijrijder / Lappie / Zwaarte Peen
/ Klappie / Gannes en noem ze maar allemaal op. Weet u ze nog?? Tegenwoordig is
dat wat minder met de bijnamen in Oostwold. Ook het voetbal is wat veranderd
in de 75 jaar; de kleding / materialen en
natuurlijk “het spelletje”, maar…….. de bal
moet nog altijd in de goal. Even een stukje
ontspanning op de zaterdag, s ’morgens
voor de jeugd en s ’middags voor de senioren. En tegenwoordig ook op de vrijdagavond met de dames. Maar vooral na
het voetbal; het welbekende “derde helft”,
even lafbekken waar Oostwolmers goed
in zijn, maar ook een stukje saamhorigheid onder elkaar. Maar het is ook belang-

rijkste inkomstbron
van de vereniging.
Helaas is er vorig
jaar en tot op heden, niet veel van
gekomen ivm het
welbekende virus
wat er nu heerst.
Toch hebben we
niet stil gezeten om
als nog wat acties
op te zetten om wat
inkomsten voor de
vereniging binnen
te krijgen. En dat is
gelukt. De ballenactie: men kon een bal
doneren aan VVS,
stonden na 1 dag al

Foto: JanSportel.nl
Het Paastoernooi was jaarlijks een publiekstrekker voor VVS.
op 50 ballen!! Maar liefst 80 ballen gedoneerd.
Actie’s
De metworstenactie / Raboclubkas actie / Grote Clubactie / de club van 25 /
oliebollenactie hebben het zeer goed gedaan voor ons als VVS. En daar mogen we
trots op zijn. Wij willen dan ook iedereen
bedanken die een bijdrage geleverd heeft aan deze acties. Ook
de sponsoren bedankt die toch
altijd voor ons klaarstaan als we
wat nodig hebben.
Bij 75 jaar hoort een feest en dat
wordt natuurlijk nog gevierd,
hoe dat eruit gaat zien en welke
datum het wordt kunnen we
helaas nog niet zeggen. Hou
dan goed onze site in de gaten:
vvsoostwold.nl en op sociaal
media: facebook.com/vvsoostwold. Daar staat natuurlijk ook
het actuele nieuws op en wat er
allemaal speelt bij VVS.

PIZZERIA BABYLON

www.babylonoostwold.nl
HOOFDSTRAAT 10 - 9682 PK OOSTWOLD

tel. 0597 - 750 263

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
www.facebook.com/DeNieuweTamTam
ADVERTENTIES en TEKST volgende Nieuwe TamTam: uiterlijk inleveren vóór 13 JUNI 2021 en verschijnt op 24 JUNI 2021.
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Dollard Keeze

kel en dan pas mogen ze rusten op kaasplanken nadat
ze een beschermlaagje hebben gekregen.

Melkveebedrijf van der Meijden is in 2019
gestart met het maken van kaas. Boer
Maarten zocht een nieuwe uitdaging en
besloot om kaas te maken van de melk
van zijn eigen koeien. De koeien eten
vooral gras. Daarnaast worden ze bijgevoerd met producten uit de eigen buurt
zoals met haver uit Midwolda. Het is
nogal een klus geweest om kaas te maken met een stabiele smaak van prima
kwaliteit.
Om 04.00 uur begint de boer met het koken
van de kruiden die hij gaat gebruiken. Dat is
belangrijk want kaas maken betekent dat er zeer
schoon en steriel gewerkt moet worden. Daarna
worden de koeien gemolken. De warme melk gaat
rechtstreeks naar de kaasmakerij. De melk wordt niet verhit. Deze boerenkaas is dus een rauw-melkse kaas. Er wordt zuursel toegevoegd en stremsel om de melk te stremmen. Om 07.00
uur gaat het proces verder. Met grote messen wordt de gestremde
melk gesneden zodat om 09.00 uur de wrongel in de vaten kan.
Een pers drukt 3 uur op de verse kazen, ze worden een paar keer
gekeerd. En dezelfde dag gaan de kazen een paar dagen in de pe-

Boer Maarten heeft elke week nu een productie
van 100 kg. De uitdaging is steeds meer soorten
kaas te maken. Zijn verschillende kruidenkazen
bevatten komijn, fenegriek, pesto, brandnetel en natuurlijk heeft hij ook nagelkaas. Het
is een arbeidsintensief proces maar erg leuk
om te doen zegt hij zelf. Vooral de waardering
van de klanten over de heerlijke smaken geeft
hem voldoening. En natuurlijk is hij trots op de
mooie gele kazen die op de planken liggen te
rijpen.
Ook in Midwolda en Oostwold
Zijn volgend project wordt een mobiele kaasautomaat. Als u de krant hebt, staat de bus met de automaat bij tulpenboer Otto Knottnerus. Ook zijn de (kruiden)kazen van Dollard Keeze inmiddels verkrijgbaar bij
de Dagwinkel Midwolda en Slager Nomden Oostwold.
Via de handige website www. Dollardkeeze.nl kan kaas worden
besteld. De kaas en andere producten worden in onze regio ook
thuisbezorgd. Maar zelf de bestelling ophalen kan natuurlijk altijd
op de Polderdwarsweg 9 Nieuwolda.
Tekst en foto: Geke Grimme

Handletteren - het tekenen van letters

Mijn naam is Tessa Boomgaarden,
23 jaar en ik kom uit Midwolda
Eind 2016 ben ik begonnen met handletteren. Handletteren is het tekenen van
letters. Je kunt het een klein beetje vergelijken met kalligrafie. Alleen ben je
met kalligrafie echt aan het schrijven,
terwijl je met handlettering juist de letters tekent. Ik kocht het boek: handlettering doen we zo en een paar fineliners
met verschillende diktes en daar is het
mee begonnen. In het begin tekende ik
vooral teksten van anderen na om te oefenen. Ook maakte ik veel losse letters,
woorden en teksten in verschillende lettertypes om zo te oefenen. Ik heb hiervoor geen cursus of workshop gevolgd.
Een poosje later begon ik op instagram/
facebook (LettersbyTessa_) mijn ‘creaties’ te delen met anderen. Dit waren
vooral quotes (teksten). Op dat moment
maakte ik geen teksten meer na van anderen maar maakte ik mijn eigen ontwerpen. Ik begon ook steeds meer verschillende soorten kaarten te maken, zoals
verjaardagskaarten,
felicitatiekaarten
enz. In 2018 maakte ik niet alleen maar
meer teksten op papier maar begon ik
ook op servies teksten te maken. In december heb ik toen voor het eerst op een
kerstmarkt gestaan. Vanaf dat moment
ben ik echt begonnen om mijn kaarten/
servies te gaan verkopen aan anderen.
De teksten die ik op servies maak zijn o.a
etagères, schalen, gebaksbordjes, kleine
bordjes, enzovoort. Dit schrijf ik erop met
een speciale porseleinstift. Wanneer de
PAGINA 10

tekst erop staat
moet het eerst
4 uur drogen
en daarna gaat
het
anderhalf
uur in de oven.
Inmiddels is het
een beetje groter geworden.
Ik heb al meerdere
keren
op
markten
gestaan
en
ik maak ook
op bestelling.
Bijvoorbeeld
een
speciale
kaart,
geboorte poster een
eigen tekst
op
een
schaal, ga
zo
maar
door.
De
meeste bestellingen
krijg ik via facebook (LettersbyTessa_). Het is leuk om mensen blij
met maken met een persoonlijke kaart of
schaal. Ik hoop dat ik deze hobby nog lang
mag doen en nog veel mensen blij kan maken met een eigen bestelling. Verder werk
ik in de kinderopvang en ik zie dit gewoon
als mijn hobby. Ik wil er niet mijn bedrijf
van maken en dit gewoon als hobby blijven

doen.
Misschien dat ik ooit
nog een eigen website wil om vanuit daar
te gaan verkopen.
Je kunt mij vinden via facebook of instagram: @LettersbyTessa_ of via lettersbyTessa@outlook.com
DE NIEUWE TAMTAM

Bevrijding 1945

De eerste SAS militairen in Oostwold die op
15 april binnenkwamen.
Foto: Archief Peter Akkerman.
Na 5 lange jaren van onderdrukking en
van onze vrijheden beroofd, zijn we bevrijd door de Polen.
Spannend was het in de nadagen van
de 2e W.O.
De Polen, bevrijders van de provincie
en met name in Oost-Groningen, waren
niet ver meer van onze plaatsen, Winschoten, Midwolda en Oostwold, verwijderd.
Spannend was het wel in die dagen en
vooral nachten. Veel inwoners van onze
streken kregen weinig slaap. Wachtend
op wat komen ging en ongevaarlijk was
het niet.
Je kon niet weten hoever de Poolse
bevrijders waren opgetrokken in hun
strijd met de Duitse bezetters. Ook
moest je rekening houden met Duitse
militairen die uit ergernis wellicht door
zouden kunnen slaan en op het laatste
moment schoten op alles wat maar bewoog.
We volgen het relaas van een zekere
Onno Hovinga, geboren in Oostwold op
18 maart 1918.
Deze Onno Hovinga, familie van de bekende dichter D. S. Hovinga, werd in de
eerste oorlogsjaren te werk gesteld in
Duitsland als “betreuungs” ambtenaar,
een soort van vertrouwensman voor Nederlandse, in Duitsland werkende boeren.
In die functie kreeg hij zijn zeer, naar later bleek, waardevolle Ausweiss met de
handtekening van Seyss Inquart.
Na twee jaar kregen de Duitsers door
dat Hovinga zijn werk niet goed deed en
stuurden hem terug naar Nederland.
Terug in Nederland ging hij in de illegaliteit, waar hij zich onder meer inzette
voor het illegale blaadje “Voor Vrijheid en
Voor Recht.”
Ook maakte hij deel uit van de knokploeg, K.P., van Oostwold samen met
Koos Hekman, Ties Kiewiet en Lammert
Dieterman.
Hier volgt het persoonlijke relaas van
Onno Hovinga in de nadagen van de oorlog en de eerste Bevrijdingsdagen.
In de eerste nacht bij de vermoedelijke
terugtocht van de Duitsers lag ik met
mijn kleren aan te slapen. Het werd een
korte nacht. Om vijf uur s ‘morgens werd
ik wakker en zag platliggend vanaf mijn
balkon Duitse soldaten aan ons huis
voorbijtrekken.
Na een uur ben ik toen naar het dorp,
Oostwold, gefietst om te zien of de kust
veilig was. In Oostwold zaten ook twee
vrienden van mij ondergedoken.
DE NIEUWE TAMTAM

In Oostwold stond een brandende bestelauto voor hotel de
Witte Zwaan. In Oostwold waren toen al geen Duitsers meer.
Omdat er ook geen Canadezen
te zien waren, besloot commandant Koos Hekman van de K.P. die
ondergedoken zat, zijn plek niet te verlaten, omdat er gerede kans was dat de
Duitsers terug konden keren. Ik kon mij
gemakkelijk bewegen, dankzij een Ausweis met de handtekening van Seyss
Inquart.
Ik ging op zoek naar de bevrijders, ik
dacht Canadezen, maar het bleek Polen
te zijn.
Was ik eerst naar Winschoten gefietst,
maar daar was geen mens te bekennen.
Iedereen wachtte daar de gebeurtenissen af.
Plotseling vlogen er twee granaten door
de lucht, maar die ontploften niet. Waarschijnlijk waren het proefschoten van de
Polen, om erachter te komen of er teruggeschoten zou worden. Ik ging verder
richting Oude Pekela en kwam uiteindelijk achter de Poolse Linie terecht. Ik
vroeg in het Engels waar ze op schoten,
maar ze verstonden geen Engels.
In het Duits heb ik het toen gevraagd en
verteld dat er in Winschoten geen Duitsers meer waren.
De Polen blij, ze hoefden dus geen strijd
te voeren voor de bevrijding van Winschoten. Dit was een hele opluchting
voor de Polen.
Ik bleef nog een uur in Oude Pekela,
maar wilde naar Winschoten. De stad
die daarvoor uitgestorven leek was nu
een levendig beeld, rumoer, gejuich,
rood-witte-blauwe vlaggen bepaalden
het straatbeeld.
Maar hoe was het in mijn woonplaats.
Was daar het besef van bevrijding al
doorgedrongen?
Op weg naar Oostwold kwam ik de Polen weer tegen, maar zij waren niet van
plan om ook maar iemand door te laten
uit angst dat er verraad zou worden gepleegd.
Plotseling verscheen de commandant
van de Polen die mij herkende uit ons gesprek in Oude Pekela, achter de linies en
ik mocht verder.
Nadat de Polen waren gearriveerd, gingen onmiddellijk de oranje banden om
de bovenarmen, die de vrouwen in het
geheim hadden gemaakt.
Ik heb toen de Polen attent gemaakt op
een klein bouwwerk aan de rand van
Oostwold. Hierin bevond zich een luisterpost van de Duitsers.
Meteen namen de Polen het gebouwtje
onder vuur. Er werd niet teruggeschoten,
dus weinig reden voor angst uit die hoek.
Nadat ik meewerkte een commandopost
in te richten, die aanvankelijk in de Witte
Zwaan zou komen, maar uiteindelijk als
betere plaats de lege pastorie van ds.
Krijger kreeg, sloeg het noodlot toch nog
toe.

Midden in de roes van de bevrijding, met
de burgemeester op de schouders van de
bevolking in een euforische juichstemming, klonken drie zware klappen.
Ze werden veroorzaakt door granaten
die waarschijnlijk vanuit Termunterzijl
waren afgevuurd.
Een behoorlijk tragische gebeurtenis. In
de straten van Oostwold lagen twee levenloze mensen die maar heel kort van
de bevrijding hadden kunnen genieten.
Mevrouw Kiewiet, de moeder van een
van de twee slachtoffers is toen met een
auto, die reed op de laatste benzine van
garage Blaauw naar Midwolda gebracht.
De K.P. versterkt met wat politiemensen
die uit Duitse kampen waren bevrijd,
nam de verdediging van Oostwold op
zich. Ongeveer 12 man verspreiden zich
over de gemeentegrens.
Ze hadden een mitrailleur ter beschikking gekregen, maar niemand kon er
goed mee overweg. Het lukte mij ten
slotte om er mee te vuren, echter geen
schoten achter elkaar, maar schot voor
schot, maar daardoor kon ik het wel langer met mijn patronen doen.
Ons werk was niet voor niets, bleek twee
nachten later, toen een Duitse patrouille
nog zeer dicht bij is geweest.
Ze trokken door Midwolda en Oostwold
en lichtten de watermolenaar Geert Feiken uit zijn bed om inlichtingen van hem
te krijgen.
Nadat de Polen waren weggetrokken
was Oostwold een stukje niemandsland.
Wij besloten met de K.P. ieder uur een patrouille van twee man op pad te sturen
om onze omgeving te verkennen.
De dag na de bevrijding ging ik naar
Beerta om het krantje: “Voor Vrijheid
en voor Recht “ te stencilen. Niet langer
meer op een krakkemikkige stencilmachine van een winkelier uit Beerta maar
op het gemeentehuis, waar een beter apparaat stond.
In forse hoofdletters tikte ik: GEEN VERZET MEER, MAAR VOLLE MEDEWERKING.

Onno Hovinga.
Foto: Archief Peter Akkerman.
Relaas opgetekend van Onno Hovinga, februari 2021, 76 jaar na de bevrijding van
Oostwold.
Frits Alma.
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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

Grotelant 21 | Scheemda
Tel. 0597 59 42 62 | Mob. 06 250 20 410

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

Dagelijks verse eieren
Voor particulier gebruik.
Levering aan restaurants en
groot verbruik mogelijk.

fietsen met plezier
Poststraat 6 - 9679 AA Scheemda - 0597-592162
www.roggeveldfietsen.nl
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Familie Van der Spek
Polderweg 21
9682 XS Oostwold
Tel.: 06-53 58 57 55
b.g.g. 0597-55 10 45
DE NIEUWE TAMTAM

De bewoners van de
Woningbaauwloane

Kreiters

T. Bouman

ronde
door
Midwolda

Vervolg van
septembernummer

Schortinghuislaan.
Midwolders kortweg ‘t Gebouw genoemd.
In het gebouw van de hervormden werden jaarfeesten, bruiloften en clubs
gehouden en kwamen er
verenigingen bijeen.

In de volgende dubbele woning
woonden Engel en Geertje Tuin.
Het waren broer en zus. Heel rustige mensen. Engel had een beetje
een hoge rug en ik vroeg me vaak
af waar zulke mensen toen van leefden. Wel weet ik dat Geertje in die
tijd bij winkelier Waalkens aan de
Hoofdweg werkte.

Als de meisjes van de padvinderij er waren, stonden
wij als jongens op de vensterbanken naar binnen te
loeren.

Aan de andere kant woonden Mans Loer
en Geeske met hun drie kinderen, Geke,
Bernhard en Alie.
Alie kreeg eens een ongeluk. Ze verbrandde zich met kokend water en liep over haar
hele lichaam brandwonden op. Bernhard
gingnaar de U.L.O. school in Scheemda.
In het volgende huis woonden Willem
Hassing en vrouw met hun zoons Jan en
Flips. Willem was boomkapper en huisslachter en daarnaast woonde ons gezin,
mijn ouders Jurjen en Tijtje Adam, met
vier kinderen.
Later verhuisden wij naar het huis van Hagedoorn. Hagedoorn kwam toen aan de
Hoofdweg te wonen, op de hoek van de
Mennistenlaan en kreeg daar een echte
winkel. De familie Kok betrok ons huis.
Naast ons, in het volgende huis woonden
Wubbe Noor en Klaaske. Het was een kinderrijk gezin en hadden het niet breed.
Aan de andere kant woonden Harm Tuin
en Jantje. Van Jantje kregen wij zwieneerappels als ze de varkenspot stampte. We
waren dan wel met tien of twaalf kinderen en zo was de zwienepot snel half leeg.
Ze hadden een zoon, Remmelt, die in de
oorlogstijd t.b.c. had. Hij moest veel rusten
met de ramen van zijn slaapkamer wijd
open. Vaak zaten we als kinderen daar

op de vensterbank om hem gezelschap te
houden.
Naast Tuin woonden in de volgende dubbele woning Albert Hoekstra en Lide Vortman waarvan de kinderen nog lange tijd
in Midwolda woonden. Appie Vortman
kwam bij de politie in Emmen.

Voor het gebouw stond een
dubbele woning en aan de
noordzijde woonde Udema, die jarenlang
koster was geweest van de hervormde
kerk.

Vervolg in het juni-nummer.

Later verhuisde de familie Hoekstra naar
Scheemdermeer en kwam Tjaard Loer
met vrouw en kinderen in dat huis wonen.
Aan het einde van het rijtje huizen woonden Melchert Kuiper en Grietje met dochter Geesie.
Daarmee zijn we aangekomen aan het
einde van de westzijde van de Woningbouwlaan.

Elfenbank

Gebouw Immanuël.

Zomaar in het struikgewas een stronk van
een boom vol begroeid met het elfenbankje. Deze paddenstoel groeit het hele jaar en
komt vooral voor op resten van loofbomen.
Het groeit dakpansgewijs, met een witte
rand, daarbinnen variëren de kleuren van
beige tot grijs. De onderkant bestaat uit
hele kleine buisjes waar uit de sporen in
de vorm van minuscule knakworstjes komen. Sprookjesachtig mooi, met de horizontale ringen in allerlei kleurtinten.

Aan de oostkant stond achter aannemer
Kuiper het gebouw Immanuel, door de

Tekst en foto: Geke Grimme

Schilders- en klussenbedrijf Mulder
Midwolda
Tel.: 0597 55 28 32
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Hoofdweg 115 - 9681 AC Midwolda - 0597-551546
Pannenkoeken, poffertjes en schotels.
Ook voor afhalen.
www.pannenkoekenhuis-groningen.nl

Stationsstraat 16
0597-551127 06-28771869
9671 AJ Winschoten www.prummelgrafmonumenten.nl

OPENINGSTIJDEN:
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