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Stichting Dorpskrant Midwolda-Oostwold zoekt redacteuren
I.v.m. verhuizing van enkele redacteuren is De Nieuwe TamTam met spoed op zoek naar
enkele redacteuren, op vrijwillige basis, voor zowel Midwolda en Oostwold.
De Nieuwe TamTam verschijnt 4x per jaar.
Inlichtingen: bij de redactieleden of rechtstreeks naar
Jan Sportel, 06-51957015 - mail: dorpskrantmidwoldaoostwold@gmail.com
• Zaterdag 11 september:

BOERENERF FESTIVAL GAAT DOOR
Het Boerenerf Festival in en rond boerderij Hermans Dijkstra gaat dit jaar weer gewoon door.
Het was een beetje spannend, maar gezien de gunstige ontwikkelingen heeft de organisatie het besluit genomen.
Rond de boerderij wordt het voor jong en oud weer een vrolijk gebeuren. Er is living history door vrijwilligers, boeren, knechten, meiden aan de was, kinderen in Ot en Sien kleding en het boerenwerk van vroeger. Er wordt vlas
gerepeld, koolzaad gedorst en touw gemaakt.
Op een klein marktpleintje worden appels, peren en groenten, krentenbrood en honing verkocht en ook de Hannekemaaiers uit Westfalen komen op zoek naar werk.
In de tuin klinkt muziek bij het gezellige terras en in de schuur is een film te zien.
Dorpskerk geopend
Daarnaast is de Dorpskerk te bezichtigen en wordt er op gezette tijden op het orgel gespeeld.
Datum: zaterdag 11 september. Tijd 10.00 tot 15.00 uur. Entree, vrijwillige gift.
www.monumentendagmidwolda.nl

Sinds 30 jaar is Rika van Delden druk met haar
tuin. Achter het huis aan de Nieuweweg 34
in Oostwold wroet zij elke dag in de 6000 m²
grond van haar bezoektuin Tuinfleur. In het
huis woonden vroeger haar opa en oma en later haar ouders. Ze is er zelf opgegroeid. Van
haar vader kreeg ze bijna elke zaterdag een
zakje zaad, van de markt in Winschoten. Het
groeien van de zaadjes, het bloeien van de
bloemen en het oogsten van groentes heeft
gezorgd voor haar liefde voor de natuur.
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IN DEZE EDITIE
VAN DE NIEUWE
TAM-TAM O.A.:

Sinds 1991 is ze begonnen met de aanleg van tuinkamers. Elke kamer heeft zijn eigen, unieke sfeer.
Ze is ook verzamelaar geworden. Ze heeft een grote
collectie verschillende soorten hosta`s en schaduwplanten. Elke zondag is de tuin open voor bezoekers. Ook groepen komen graag bij Tuinfleur op
bezoek. Dan krijgen ze tijdens de rondleiding ook
uitleg over het ontstaan van het Oldambtmeer, natuurlijk van af de uitkijkpost.

Altijd bloeiend
Het motto van Rika is dat een tuin altijd
bloeiend moet zijn. In februari begint de bloei
met sneeuwklokjes en in oktober eindigt de
bloei met herfstasters en grassen. Een gevulde bollenmand zorgt voor veel kleur. En
verschillende planten in potten brengen veel
sfeer, ook in een kleine tuin.
Zo`n grote tuin vraagt veel onderhoud. Elke
week moet er minstens 6 uur gras worden
gemaaid. En veel, héél veel onkruid worden
gewied. Met de blote handen natuurlijk. En
moet Rika soms voor een krantenartikel op
de foto is dit haar tip: groene nagellak, handen lijken direct netjes.
Eigen foto
Tekst Geke Grimme
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30 jaar Bezoektuin Tuinfleur Oostwold

Tuinfleur doet ook mee met de Zomermarathon op zaterdag 26 juni en zondag 27 juni.
Er zijn dan veel meer bezoektuinen open.
Meer info staat op www. hettuinpadop.nl of
www.tuinfleur.nl
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Deelnemer Zomermarathon 26 en 27 juni:

Nieuws van Dorpsbel angen Midwolda

Met dit bericht willen we u graag bijpraten over onderwerpen die tijdens bestuursvergaderingen zijn besproken en
die ons allemaal aan gaan.
Walvis
De plannen rondom het herstellen van het
speeltoestel ‘de Walvis’ op het strand hebben
even stil gestaan, maar de draad is weer opgepakt. De plannen vorderen gestaag en we
hopen u binnenkort de definitieve plannen
die in samenwerking met dorpsbelangen
Oostwold en de gemeente Oldambt worden
gemaakt te kunnen presenteren. Het doel is
om een mooi speeltoestel te realiseren waar
we met z’n allen plezier van kunnen hebben.
Oldambt
We hebben regelmatig contact met de gemeente Oldambt bijv. tijdens gesprekken
met onze gebiedsregisseur, maar we nemen
ook deel aan digitale bijeenkomsten om over
actuele onderwerpen te praten. We laten ons
goed informeren en volgen de ontwikkelingen. We delen onze mening en verwoorden
wat we belangrijk vinden voor het dorp. Een
onderwerp wat is besproken is het aardbe-

vingsdossier. We volgen met interesse de
stand van zaken rondom schade, versterken
en de regelingen. Een ander belangrijk onderwerp is het klimaat en duurzame energie.
Tijdens digitale ‘klimaattafel’ bijeenkomsten
wisselen dorpsbelangen, verenigingen en de
gemeente Oldambt van gedachten over zonen windenergie en het gebruik van (duurzame) warmte.
Dorp
De leefbaarheid in het dorp is een belangrijk
thema in onze dorpsvisie. Het behouden van
faciliteiten is daarin een speerpunt, maar
ook het aanblik van het dorp en woongenot
spelen een belangrijke rol. Met het mooie
weer en de vakanties in eigen land neemt
het toerisme in het dorp toe, wat voor bedrijvigheid en vooral gezelligheid zorgt. Fietsers en wandelaars maken dagelijks gebruik
van de picknickbanken. Punt van aandacht
is het groenonderhoud in het dorp. De gemeente heeft bezuinigingen op het groenonderhoud doorgevoerd en dit is merkbaar.
Perkjes met struiken zijn leeggehaald en
het gras wordt minder vaak gemaaid. We
hebben hierover vragen gesteld aan de gemeente en onze zorgen kenbaar gemaakt.
We kunnen daarentegen ook zelf iets doen

om de omgeving opgeruimd te houden door
bijvoorbeeld geen afval te laten slingeren en
in het park zijn de borden “mijn baas ruimt
op” weer geplaatst om hondenuitlaters te attenderen.
Bestuur
We hopen, als de versoepelingen doorgaan
en als het weer mag, bijeenkomsten en activiteiten te kunnen organiseren. Een jaarvergadering staat dan hoog op het lijstje.
Hopelijk wordt het ook voor andere verenigingen zoals sportclubs en organisaties van
evenementen mogelijk om de activiteiten
op te pakken. Ben je enthousiast geworden?
Meld je dan aan als bestuurslid van dorpsbelangen. We zitten te springen om nieuwe
krachten!
Contact
Als er onderwerpen zijn die u graag met ons
wilt bespreken of als we op een andere manier iets voor u kunnen doen, laat het ons
weten.
Namens dorpsbelangen Midwolda:
Ingrid Jonker,
secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl

NLdoet ook in Midwolda!
Op zaterdag 29 mei werden er weer allerlei klussen gedaan op het terrein de Wissel aan de
Hoofdweg. In het kader van de landelijke vrijwilligers dag NLdoet had ook stichting Wisselwerking zich aangemeld voor ondersteuning. We kregen een spandoek, vlaggetjes en een budget
toegekend voor overige benodigde materialen. Het weer was prima en er werd die ochtend flink
gewerkt door de deelnemers!
De fruitbomen en struiken werden rondom onkruidvrij gemaakt en bemest, de paden werden geschoffeld
en de plantenopslag langs de waterkant bij de poel verwijderd. De kikkers lieten zich luidkeels horen en
aan sommige struiken zagen we al het begin van besjes. Ook de meeste fruitbomen stonden er goed bij.
Er kwam ook nog wat jeugd een kijkje nemen en ook zij hielpen een poosje enthousiast mee. Ze vertelden
dat ze regelmatig in het bosje spelen o.a. hutten bouwen. Lekker de natuur in, dat is precies wat we voor
jong en oud op deze plek beogen!!
De koffie en thee met heerlijke taarten werden verzorgd door de dagbesteding van Het Anker en dat bleek
een uitstekend idee!!
Binnenkort worden de stapstenen in de poel nog opgehoogd en de losse planken van de brug gerepareerd
zodat je met “droge voeten” de overkant kan bereiken…!
In het najaar willen we weer een tuinklusochtend houden. Heeft u zin om mee te denken of mee te helpen,
kijk dan eens op de facebookpagina of mail naar stwisselwerking@gmail.com.

Schilders- en klussenbedrijf Mulder
Midwolda
Tel.: 0597 55 28 32
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Dorpsbelangen
Oostwold
Anja en Rein Reumerman met wel
verdiend pensioen
Ineens een bericht op facebook, dat Rein
en Anja Reumerman per 1 juni stoppen
met hun bedrijf café De Twee Oldambten.
Gauw gebeld met Anja. We hebben een bestuursvergadering gepland op 2 juni. Voor
het eerst weer fysiek bij elkaar. Kan dat nog
doorgaan.? Natuurlijk zegt Anja. En zo serveren Rein en Anja ons voor de laatste keer
koffie en thee en een lekker stukje taart. “We
zijn met een groot feest begonnen in Oostwold en waren graag met een groot feest
geëindigd, maar corona verhindert dat” aldus Rein. Als bestuur laten we dit stoppen
natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Op
deze laatste vergadering verrassen we Rein
en Anja met een optreden van oud stadsdichter Rob Rosendahl. Hij heeft twee persoonlijke gedichten geschreven en draagt ze
met verve voor. Van ons als Dorpsbelangen
kregen Rein en Anja een arrangement in
Thermen Bad Nieuweschans aangeboden.
Daar kunnen zich laten verwennen zoals
ze ons ook jarenlang hebben verwend. Vele
jaren heeft het bestuur van Dorpsbelangen
vergadert bij Rein en Anja. En ook de ledenvergaderingen en bijeenkomsten voor ons
dorp werden bij hun gehouden. Altijd goed
geregeld. Bedankt voor jullie inzet voor ons
dorp. En gelukkig wordt het bedrijf voorgezet door nieuwe eigenaren.

Nieuws van
Vereniging Dorpsbelangen Oostwold

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. Binnenkort
zullen we wat onderhoud plegen.
Project De Witte Zwaan
De laatste panelen zijn aangebracht. We
horen uit de buurt dat er veel fietsers stoppen even op het bankje plaatsnemen en de
panelen bekijken. Dat was ook een van de
redenen om het op te knappen. Nu nog de
prullenbak en de fietsenstandaard en het
project is klaar.
Natuur- en moestuin achter de brede
school.
Alweer 10 jaar bestaat de tuin achter de Brede school. Dit werd op 10 juni gevierd met
een financiële bijdrage van Dorpsbelangen.
Ook wij waren aanwezig en konden genieten van de prachtige natuurtuin en goed
bijgehouden moestuin. De schoolkinderen
zorgden voor een hapje en een drankje. Geweldig wat de vrijwilligers in al die tijd hebben gepresteerd samen met de kinderen.
Projecten:
In de vorige TamTam heeft u kunnen lezen
dat we bezig zijn met drie projecten. Het
landschapsbalkon achter het voetbalveld, de
toegangspoort nabij de Viskenij en samen
met Dorpsbelangen Midwolda de Walvis op
het strand weer in oude glorie herstellen.
Project Walvis: De architect /bedenker van
de Walvis en de installateur zijn op bezoek
geweest om te overleggen wat te doen met
de Walvis. In overleg met de gemeente werd
besloten om allereerst de gevaarlijk plekken
te repareren, nieuwe planken aan te brengen en spijkers te verwijderen. De architect
heeft inmiddels nieuwe voorstellen klaar liggen om de Walvis op te knappen en voorstel-

len gedaan om enige nieuwe speeltoestellen
toe te voegen. We gaan nu aan de slag om
allerlei subsidie kanalen aan te boren, om zo
voldoende geld bij elkaar te krijgen, zodat de
Walvis in ere kan worden hersteld en we er
nog vele jaren plezier van kunnen hebben.
Project Het landschapsbalkon
De verfraaiing van het park achter het voetveld kwam ongewild wat negatief in de
krant. De gemeente haalde het hekwerk
rond het voetbalveldje weg. Dat stond niet
in onze plannen. We gaan in samenspraak
met VVS bekijken hoe we het plan gaan inrichten, met als doel om het veldje ook weer
voor voetbal geschikt te maken.
Project Toegangspoort Viskenij
We zijn aan het bekijken of aan het plan ook
een stuw in de viskenij kan worden toegevoegd. De bedoeling is dat het water op een
zelfde peil blijft en zomers niet droog valt.
Hierdoor kunnen de vissen dan beter overleven.
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 een goede zomertijd toe . Thuis of op vakantie! Mocht
u nog vragen of opmerkingen hebben
dan kunt u contact opnemen met onze
voorzitter Henriette Beukema 06 15 46
76 74

Kerkenpad Oost-Groningen 3 juli 10.00-16.00 uur
Kerken zijn bijzondere gebouwen. Het
zijn plekken waar mensen samenkomen
om te bidden, te rouwen, het leven te
vieren. Om in contact te komen met het
hogere of om gewoon tot rust te komen.
En dat vaak al eeuwenlang. Daarnaast
zijn de gebouwen vaak ook nog eens
architectonische hoogstandjes. En dat
geldt ook voor de kerken in Oost-Groningen, er zijn hier parels van kerken
gebouwd!
Om mensen kennis te laten maken met de
bijzonderheid en de schoonheid van de religieuze gebouwen, wordt het Kerkenpad
Oost-Groningen georganiseerd. Tijdens het
kerkenpad openen bijna dertig deelnemers
hun deuren voor het publiek. Zo kunnen
mensen de gebouwen niet alleen van buiDE NIEUWE TAMTAM

ten, maar ook van binnen leren kennen! De deelnemende
kerken zijn gebouwd in verschillende tijdperken, de oudste in de 13e en de jongste in
de 21e eeuw. Zij verschillen
daardoor sterk van elkaar wat
betreft architectuur en ze hebben ook allemaal hun eigen
bezienswaardigheden. Denk
bijvoorbeeld aan bijzondere orgels, schitterende glas-in-lood
ramen, oude doopvonten en
prachtige fresco’s!
In alle gebouwen zijn 3 juli
vrijwilligers aanwezig die bezoekers graag vertellen over de
geschiedenis van hun kerk en

de bijzonderheden die er
te zien zijn. Als de coronamaatregelen het toelaten
zullen sommige kerken
bovendien extra activiteiten organiseren, zoals
een rondleiding in het orgel, bespeling van het orgel en een boekenmarkt.
Plan een route of gebruik
een van de fietsroutes op
onze website www.kerkenpadoostgroningen.nl
en kom langs! De wereld
mag in de loop van de jaren sterk veranderd zijn, de
sfeer binnen de kerkmuren
is eigenlijk onveranderd
gebleven!
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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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50-jarig jubileum
Sinds
1971
is
Hilda
MensingaBruins lid
van onze afdeling. Toen
was het nog
de bond van
Plattelandsvrouwen.
Zoals dat
toen ging werd
ze mee genomen
door haar schoonmoeder. Die was
al jaren lid en
op deze manier
leerde Hilda Oostwold en de vrouwen kennen. Ze heeft veel gedaan, is bestuurslid
geweest, zat in de Agrarische Commissie
en nam deel aan allerlei activiteiten. Zo zat
ze pontificaal achter het stuur op de tractor
met versierde wagen tijdens de optochten
met Koninginnedag. Ook heeft ze het druk
met haar grote tuin. Daar heeft meer dan
200 soorten sneeuwklokjes verzameld. Ook
koken kon ze goed. En gasten die vlekken
maakten op het tafelkleed waren de pineut.
Elke vlek moest als herinnering geborduurd
worden. Ook door de manlijke knoeiers. Als
dank voor 50 jaren lid zijn heeft Hilda een
cadeaubon ontvangen en een tekst met veel
mooie herinneringen namens het bestuur en
de leden.

75 jaar oud en nog steeds
jong!
De vrouwenvereniging Vrouwen van Nu
Oostwold bestaat 75 jaar.
Een hele leeftijd, maar nog
altijd is de vereniging springlevend. Vlak na
de 2e wereldoorlog in mei
1946 werd de vereniging opgericht in hotel
de Witte Zwaan.

Vrouwen
van Nu
Oostwold
in actie
voor een
schonere
omgeving
Zaterdag 29 mei
’21 is Oostwold
weer helemaal netjes gemaakt. De Vrouwen
van Nu hebben zich in het zweet gewerkt
met het opruimen van zwerfafval in de straten van het dorp. Alle stukken plastic, alle
weggegooide lege blikjes en natuurlijk de
“per ongeluk” verloren mondkapjes zijn
opgeraapt. Ook de collectie peukjes was
indrukwekkend. Met de grijper zijn de afvalzakken goed gevuld met alle rommel die
echt niet op straat thuishoort. En alles gebeurde volgend de geldende Corona regels.
De actie Prik Oostwold schoon 2021 was een
succes. Dit jaar zijn geen gekke dingen gevonden.
Foto en tekst: Geke Grimme

Fiets-puzzeltocht van de
Vrouwen van Nu
Oostwold
Op zaterdag 17 juni 2021 hebben we een
prachtige fietspuzzeltocht uitgezet met
spannende vragen en puzzels tijdens een
mooie route rondom Oostwold. We zijn gestart om 13.30 uur. Deze tocht was voor leden en een introduceé.
Informatie
Wordt lid van onze actieve vereniging, dan

kunt u de volgende keer ook mee fietsen.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris M. Kanon via de
mail vvnoostwold@gmail.com

Ook de Dorpskerk
Midwolda open op
Kerkenpad
Zaterdag 3 juli organiseren bijna dertig
kerken in het oostelijk deel van de provincie Groningen voor de zesde keer het
Kerkenpad Oost-Groningen! Tijdens het
kerkenpad openen de kerken hun deuren
voor het publiek, zodat de gebouwen niet
alleen van buiten, maar ook van binnen
bewonderd kunnen worden. De deelnemende kerkgebouwen variëren sterk wat
betreft architectuur en hebben allemaal
zo hun eigen bezienswaardigheden, waar
vrijwilligers graag meer over vertellen!
Als de coronamaatregelen het toelaten
organiseren sommige kerken bovendien
extra activiteiten, zoals een rondleiding
in het orgel, bespeling van het orgel en
een boekenmarkt. Plan een route of gebruik een van de routes op onze website
www.kerkenpadoostgroningen.nl en kom
langs op 3 juli van 10.00-16.00 uur!

Heel veel vrouwen hebben genoten van
de gezellige avonden, de lezingen, de vele
cursussen. En nog steeds is de vereniging
erg actief. Het grote feest is uitgesteld naar
oktober dit jaar. Dan is er een groot feest in
café de Twee Oldambten met een prachtig
optreden van…….ja, dat verklappen we nog
niet. Maar er is muziek, dans, humor en heel
veel plezier. Om onze leden toch te verwennen met dit jubileum, heeft het bestuur elk
lid verrast met een heerlijke cup cake, versierd met ons logo.
Tekst Geke Grimme
Foto Margré Oostlander
DE NIEUWE TAMTAM
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OPROEP:
Tuinvrijwilligers gezocht

Mede-initiatiefneemster
Nieuwe TamTam
vertrekt
Het is juni 2016 als de
brievenbus wordt bezet met
het eerste nummer van De
Nieuwe TamTam. Daar
was ik door verrast en
was nieuwsgierig wie
het initiatief en wie in
de redactie hadden
plaatsgenomen.
Mijn oog viel op Jeanet Roozendaal-van Dijk, één van de
initiatiefneemsters. Deze fonkelnieuwe dorpskrant, van
toen alleen Midwolda, zal driemaandelijks verschijnen.
In deze eerste editie ook een oproep voor nieuwe
redactieleden en heb mij vervolgens aangemeld.
Sindsdien heb ik samen met o.a. Jeanet prettig
samengewerkt. Ze toonde veel enthousiasme en ging
geregeld ‘op pad’ met nieuwe ideeën.
Doch Jeanet zocht meer. En niet in de nabijheid van
haar geboortedorp Midwolda. Het zat er aan te komen en
toch was de redactie er door verrast: Jeanet gaat, samen
met echtgenoot Hans, verhuizen naar Hongarije en per 1
augustus gaan ze hun stekkie inwisselen voor een nieuwe
plek in het zuiden van deze donauland. Daar zullen ze
naarstig op zoek gaan naar een woning met veel (buiten)
ruimte, waar zeker een grote moestuin gaat verrijzen.
In deze editie de laatste bijdragen van Jeanet.
Namens de redactie wil ik Jeanet en Hans (die ook nog
redactielid is geweest) bedanken voor alles wat ze gedaan
hebben voor De Nieuwe TamTam en ze al het beste
wensen in Hongarije.

Colofon:

Jan Sportel

Voor Boerderij Hermans Dijkstra zijn we opzoek naar nieuwe vrijwilligers die de huidige groep willen versterken.
Elke dinsdagochtend komt er een gezellige groep mannen bij elkaar
om de tuin van Boerderij Hermans Dijkstra helemaal spik en span te
maken.
Zo ziet de tuin er altijd fantastisch uit en blijft dit mooie stukje van
Midwolda bewaard.
Interesse en tijd op dinsdagochtend? Neem contact op met
Hayo ten Have via 06-55968511

Bouwservice
Engelage
verbouw en nieuwbouw
info@bouwservice-engelage.nl
Nieuweweg 88 - 9682 VN Oostwold

Tel.: 06-50640997

REDACTIE-ADRES: Hoofdweg 47, 9681 AB Midwolda, tel. 06-42 425 450
CONTACTPERSONEN zijn: Kurt Hartman, tel. 06-42 425 450 - Jan Sportel, tel. 06-51 95 70 15
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 12 SEPTEMBER en verschijnt op 23 SEPTEMBER

De Twee Oldambten
Klinkerstraat 1 - 9682 RB Oostwold - tel. 0597-551292
e-mail: info@detweeoldambten.com
website: detweeoldambten.nl
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Omdat wij niet in de gelegenheid zijn om
ieder persoonlijk te bedanken, willen wij
zo laten weten dat wij zeer verrast waren
door de vele bedankjes in de vorm van
cadeaubonnen, bloemen, kaartjes, berichtjes
en persoonlijke woorden, bij ons afscheid van
De Twee Oldambten.
Met veel plezier hebben wij 25 jaar De Twee
Oldambten gerund, dit was alleen maar
mogelijk door de trouwe klandizie, in welke
vorm dan ook.
Rein en Anja Reumerman
DE NIEUWE TAMTAM

Reactie op de kolk van Oostwold is nu een
eiland (Tam Tam no: 19)

Het eilandje de Kikkerberg in het Oldambtmeer bij Oostwold is een overblijfsel van het
grondstee van een voormalige boerderij. Om
bepaalde redenen is dit stuk grond niet afgegraven en is hiervan een eilandje gecreëerd.
Om het laaggelegen Huningameer van destijds werden de Noorderringdijk en de Zuiderringdijk aangelegd. Deze dijkjes waren
ongeveer 50 cm. hoog en dienden als bescherming voor hoge waterstanden in de
natte winters.
Na 1850 begon men met windmolens het
gebied van het Huningameer serieus te bemalen. Het is niet bekend dat er ooit door
stormvloeden vanuit het Huningameer dijkdoorbraken zijn geweest richting het hoger
gelegen Oostwold waardoor eventuele kolken zijn ontstaan. In vroegere dagen waren
er aan de Noorderringdijk twee zoetwater
bergingen, deze bergingen werden “Dobben” genoemd. Op de bijgaande oude tekening van 1745 zijn deze twee dobben zichtbaar aan de Noorderringdijk.
Een dobbe is een natuurlijke of gegraven
poel, in de regel zonder aan- of afvoer van
waterlopen. Vaak werden ze gebruikt als
bluswatervijver in een dorp, drink- of wasplaatsen voor vee of gebruikt door de bewoners van het dorp in droge zomers. Dobbe =
Bewaarplaats.
Bekend zijn nu nog een bewaarplaats voor
de aardappels voor de winter, de aardappeldobbe, waterdobbe in een weiland voor
het vee, waterdobbe in een paardenkamp,
enz. Dobben kunnen ook zijn ontstaan door
laagtes in een gebied dat was verland door
veenontwikkelingen.

Het veengebied Clingeweg/Groeveweg.
Foto: JanSportel.nl
In het Meerland ten zuiden van de Noorderringdijk, waar het vroegere Huningameer in
lag, is veel aan veenafgravingen gedaan.
Bruno Saathof. Oostwold.

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

Nieuw leven voor forellenvisvijver

het forelvissen en gaan we kinderfeestjes
organiseren.
Peter:
Ik vis mijn hele leven al. Toen ik als klein
jongentje in Denemarken op vakantie ging,
kon je daar op forel vissen bij een zogeheten
Putt&Take. Je betaalt dan voor 4 uur en de
gevangen vis mag je mee nar huis nemen. In
de loop der jaren heb ik dit in Denemarken
veel vaker gedaan. Toen al had ik de droom
om ooit zoiets voor mezelf te beginnen. De
laatste jaren doe ik ook mee aan wedstrijden
forelvissen. Nu is het dan bijna zover, ik ben
erg blij dat ik mijn dromen kan realiseren.

Foto: JanSportel.nl
Wij zijn Peter en Marieke Meijerhof, beide opgegroeid in Midwolda. Per 4 juni
zijn wij de trotse eigenaren van de Oldambtster boerderij aan de Hoofdweg
191.
De vorige eigenaren, Peter Worrell en Wilna
Ridderbos, hebben hier tot een aantal jaren
geleden een forelvisvijver gerund. Wij gaan
deze onderneming weer nieuw leven inblazen. Gelukkig is alles wat we nodig hebben
voor de forellen nog aanwezig. Op dit moment zijn we druk bezig met alle voorbereidingen. Het regelen van de benodigde
vergunningen, snoeien en extra parkeer-

plaatsen realiseren bijvoorbeeld. We hebben ons gewenste webadres vast kunnen
leggen: www.dekolkmidwolda.nl. Zodra er
nieuws is over de opening en andere praktische zaken, zal het op de website worden
geplaatst. We zijn ook erg blij met ons nieuwe logo! Zoals u kunt zien, meer dan alleen
vissen. Het eetcafé en terras zullen ook voor
niet vissende gasten toegankelijk zijn. En
wat te denken van een bedrijfsuitje, familiefeest of vrijgezellenfeest? Dit gaat op termijn
allemaal tot de mogelijkheden behoren. Voor
kinderen regelen we speciale tijden en tarieven, zodat ook zij kennis kunnen maken met

Marieke:
Toen Peter mij een aantal jaren geleden op
de hoogte bracht van zijn ideeën, dacht ik:
hier moet je voor gaan! Hij is toen al begonnen met het maken van plannen. Hij heeft
destijds geprobeerd zelf iets op te zetten,
maar dat bleek nog niet zo gemakkelijk. We
zijn ook nog een poosje bezig geweest met
een andere forelvisvijver die te koop stond,
maar ook dat was het niet. Toen we de mogelijkheid kregen de woonboerderij aan de
Hoofdweg te kopen, hebben we die kans
met beide handen aangegrepen. Het leuke
is, Peter en Wilna komen op de Zuiderweg te
wonen, we ruilen van woning! Voordat ik in
het onderwijs ging werken heb ik meerdere
baantjes in de horeca gehad, dus het eetcafé
runnen in combinatie met de visvijver ligt
mij wel.
Binnenkort zullen we te vinden zijn op Facebook en Instagram, zodra de openingsdatum
bekend is zal het daar verschijnen en natuurlijk ook op onze website: www.dekolkmidwolda.nl.

Ooievaars in Midwolda
Jaren en jaren stond het nest te wachten op bewoners. Het nest was al eens
omgevallen misschien wel van verdriet
omdat het maar niet bewoond werd wie weet.
Maar nu is het nest bewoond. Een schitterend
paartje heeft het mooie
nest uitgekozen om te bewonen en hun baby ooievaars in groot te brengen.
Ooievaars zagen we nooit in
onze omgeving. Er was er
wel eens eentje verdwaald
maar het bleef niet. Dit jaar
is er eindelijk een paartje
neergestreken op het nest
wat staat in het natuurgebied tussen de Diurckenlaan
en de Erflaan. Heel lang geleden is van landbouw grond
natuur gebied gemaakt. Water en moeras, grenzend aan het Midwolder bos wat ook een natuur/oerbos is geworden. Maar het nest was en bleef leeg.
Nu is het zo dat als je in het bos wandelt of
het geluk hebt er dichtbij te wonen je het
geklepper van de ooievaars hoort. Hoeveel
eieren zullen er zijn? Spannend is het wel
DE NIEUWE TAMTAM

en komen ze volgend jaar terug? Men verwacht wel dat er in de gemeente Oldambt
veel Ooievaars willen komen wonen naar

het aantal nesten te zien wat is geplaatst.
Ooievaar, u kent vast wel het verhaal van
de baby die gebracht wordt door de Ooievaar. Er zullen vast en zeker nog wel
mensen geschrokken zijn van de komst
van de ooievaar in Midwolda. Vrijwel iedereen gaat er altijd en misschien is ons
dat ook wel verteld dat de Ooievaars hun

leven lang samen blijven. Maar dat is niet
zo. Ze blijven hun leven lang trouw aan het
nest en komen daar ieder jaar terug. De
veronderstelling is dat het
mannetje het eerst is en dan
met zijn geklepper en balts
gedrag het vrouwtje gaat
lokken en meestal wordt er
dan ook gelijk gepaard. Een
ooievaar legt meestal tussen
de drie en vijf eieren maar
begint pas te broeden na het
leggen van de tweede ei.
Het duurt 33 dagen tot het
ei uitkomt en daarna duurt
het nog 9 tot 10 weken voor
de kleintjes uitvliegen. Alles
bij elkaar zo’n 100 dagen.
Dan komt de vraag blijven
de ooievaars hier overwinteren. Dat ligt aan het voedselaanbod. Er overwinteren
zo’n 450 tot 750 Ooievaars in Nederland.
Misschien bevalt het dit stel op het nest
in Midwolda wel zo goed dat ze blijven.
Tekst met dank aan het internet.
Tekst: Jeanet Roozendaal van Dijk
Foto: JanSportel.nl
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Eén van onze adverteerders:

Beautysalon
Sandra
Op vrijdag 28 mei breng ik een bezoek
aan Sandra van Engen van Beautysalon
Sandra. 23 Mei was het precies 6 jaar
geleden dat ze haar Salon is begonnen
aan de Niesoordlaan in Midwolda. Onder het genot van een kopje koffie voor
ons en dochter Liz kleurend aan tafel,
praten we over hoe het een en ander is
ontstaan.
Op de middelbare school wist ik eigelijk
direct dat ik schoonheidsspecialiste wilde
worden, dit is voor mij dus echt een droom
die is uitgekomen. Ik heb mijn opleiding voor
schoonheidsspecialiste en pedicure gevolgd
aan het Alfa College in Groningen.
Twee jaar heb ik stage gelopen bij destijds
nog het “Beautycenter Blauwestad”. Toen
ik klaar was met de opleiding schoonheidsspecialiste ben ik gaan werken bij Fontana
in Bad Nieuweschans, wat nu Thermen
Bad Nieuweschans heet. Ik werkte daar als
schoonheidsspecialiste en liep er stage voor
pedicure.
Toen we ons huis in Midwolda kochten hadden we gelijk het idee om van de bestaande
garage een Salon te maken. De garage werd
gelukkig afgestaan door mijn man Wouter, hij
heeft naast de Salon weer een nieuw schuurtje
voor ons getimmerd. De Salon hebben we
ingedeeld in 4 ruimtes, een ontvangsruimte,
een behandelruimte, een toilet en een zonnebank ruimte.
Het is dus ook mogelijk om een bezoekje aan
de zonnebank te brengen bij Beautysalon
Sandra. Verder kun je in de Salon terecht

voor wenkbrauwen/wimpers verven, epileren/harsen en pedicure behandelingen.
In het begin deed ik ook nog volledige gezichtsbehandelingen, bruids make-up en
nagelstyling. Om alles goed te kunnen uitvoeren heb je veel benodigheden en voorraad
nodig, sommige producten zijn maar beperkt
houdbaar dus dat is voor mij bijna niet te
doen. Ik wil mijn kindjes graag zelf van school
kunnen halen en thuis zijn wanneer de meisjes dat ook zijn. Ik weet nog van vroeger dat
ik het altijd heel fijn vond als mijn moeder na
schooltijd thuis was met een kop thee, hierdoor kwam ik tot de conclusie dat als ik iedereen wil helpen zonder té lang te moeten
wachten, ik mij beter kan concentreren op
een aantal behandelingen i.p.v. alles aan te
bieden.
Stoppen met de gehele gezichtsbehandelingen vond ik dan ook erg jammer, maar het
is een goede keus geweest, wat ik nu doe is
een groot succes.
Ik heb het lekker druk met de behandelingen
die ik nu doe en haal er veel voldoening uit.
Vooral het contact met klanten vind ik maar
al te gezellig, je bouwt echt een band op. Ik
probeer iedereen zo goed mogelijk te helpen
waar ik kan, de klant is uiteindelijk natuurlijk
koning!

Een eigenwijs laantje
In Oostwold zijn een aantal namen van de
straten koningsgezind. We hebben de Margrietstraat, een Beatrixstraat en ook een Julianalaan. De Julianalaan is de verbinding
tussen de Huningaweg en de Noorderring-

dijk. Tussen nummer 42 en 40 kun je vanaf
de Huningaweg een graslaantje op. Huisnummer 42 draagt trots het naambord. Als je
gewoon doorloopt, zie je rechts de begraafplaats die prachtig omheind wordt met een

Voor de toekomst zie ik mijzelf dit werk nog
wel een tijdje doen. Misschien als de dames
groter zijn, ik er nog wel weer wat meer bij wil
maar voorlopig blijf ik wat ik nu doe met heel
veel plezier doen en geniet daar elke dag
van.
Meer informatie: www.sandrabeautysalon.nl
Tekst en foto: Jeanet Roozendaal-van Dijk

Bomen met een
groen jasje
In het bos tussen de Goldhoorn en de
Kromme Elleboog in Oostwold is Staatsbosbeheer druk bezig. Er zijn heel veel
bomen omgekapt wegens ziektes zoals
de essentaksterfte. En nu worden eindelijk de nieuwe bomen gepoot. Allemaal
verschillende soorten bomen om verspreiding van ziektes te voorkomen. Kleine boompjes, verstopt in beschermende
plastic jassen. Zo worden ze niet aangevreten door reeën.
beukenhaag. Links zie je de achterkant van
de huizen van de Bernhardlaan. Na de begraafplaats ligt rechts grasland. Een aantal
jaren geleden was daar ruimte voor volkstuintjes. De Hervormde kerk verhuurde deze
stukken grond, kerkeland, zodat mensen
zonder een tuin eigen groente konden verbouwen. De sociale controle was duidelijk
aanwezig. Als er niet genoeg werd geschoffeld, werd de huurder erop aangesproken.
Maar ook noaberschap was aanwezig. Men
maakte gebruik van elkaars gereedschap,
kennis en kunde. Nadat de animo voor tuinieren terugliep, heeft de kerk het land verhuurd aan H.Z. Medendorp. Als de Julianalaan verhard wordt, blijf je recht doorlopen.
Voorbij het huis van Broesder junior ga je
over een dammetje en loop je verder rechts
van het slootje. Naast het huis van de familie Kolk kom je op de Noorderringdijk. Een
eigenwijs laantje, met een Koninklijke naam
met mooi uitzicht op de dijk van het Oldambtmeer.
Tekst en foto: Geke Grimme
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Afkicken
voor Rein
en
Anja

De Twee Oldambten

Bijna 25 jaar
waren Rein
en
Anja
Reumerman
de eigenaren van De
Twee Oldambten in Oostwold. Door de corona liep de verkoop van hun bedrijf vertraging op, maar het is zo ver. Verkocht. Vroeger, in de tijd van Pietje Bolhuis, wilde Rein altijd
al dit bedrijf hebben. Anja is een geboren Oostwolmer en 25
jaar geleden begonnen ze samen in dit bedrijf.
Het was hard werken, zeker geen kantoortijden, maar wel dankbaar werk. De klanten zijn in de loop der jaren vertrouwd geworden. In het dorp werd gezegd: we gaan even naar Anja. En in het
café stond de man van Anja, Rein.
In de loop der jaren is er veel veranderd. De cafetaria kwam 15 jaar
geleden aan de voorkant, op de plek van hun oude huiskamer. Het
terras is steeds groter geworden en steeds drukker. Het zit er zomers ook prachtig, onder de schaduw van de bomen. Zoals de klanten zeggen is er altijd wat te zien en te beleven.
De grote zaal is vaak gebruikt voor grote feesten. De Pompers hebben er opgetreden. Ook “Zomaar een feestje” was altijd een succes, helemaal uitverkocht. Maar ook uitvaarten in de zaal, of na
een begrafenis een drankje in het café was mogelijk. De zaal is ook
altijd stemlokaal geweest. Toen Rein zijn 45e verjaardag vierde in
een bomvol café, was het nog lang onrustig in Oostwold. Met hun
trouwe klanten hebben ze ook reizen gemaakt naar de Duitse Waddeneilanden en naar Volendam. Altijd heel gezellig. Ook de catering op locatie was prima verzorgd zoals bij het 250-jarig bestaan
van de Oostwolmerpolder. Zo lang zo hard werken kan natuurlijk
alleen door het geweldige personeel die in al die jaren bij hun heeft
gewerkt. Zonder goed personeel geen goed bedrijf.

Enthousiasme bij
nieuwe eigenaren
Twee Oldambten

Nieuwe eigenaren op de Twee Oldambten in Oostwold. Het
nieuws ging als een lopend vuur door het dorp. Wat nu? Wat
gaat er gebeuren? Wat gaat er veranderen? Zoveel vragen
waren er. Er is goed nieuws. De nieuwe eigenaren Wil de
Boer en Tamara van den Bovenkamp zetten de zaak voort.
Een opluchting voor alle vaste klanten.
Op zoek naar een groot stuk grond met een boerderij kwamen ze
in Oostwold terecht. De boerderij was niet geschikt voor hun plannen, maar via Funda bleek de Twee Oldambten te koop en nu ruim
een jaar later zijn ze gestart. Ze hebben ervaring in de evenementenbranche met alles wat daarbij komt kijken. Natuurlijk moet er
in het pand veel gebeuren. De snackbar komt in de ruimte van het
café, dus veel meer ruimte om goed te kunnen werken.
Café
Het café gaat verhuizen naar de grote zaal. In deze zaal komt ook
gelegenheid om lekker uit eten te gaan. Met scheidingswanden
wordt een gezellige en mooie sfeer gecreëerd. Buiten wordt het
terras groter en kindvriendelijk gemaakt.
Wil en Tamara genieten van de rust, de ruimte en de gemoedelijkheid van Oostwold. Ook de kinderen voelen zich hier thuis en gaan
al weken naar de brede school en hebben al vriendjes gemaakt.
Het echtpaar is hard aan het werk om alle plannen zo snel mogelijk
uit te voeren. Ze zitten vol plannen en zijn reuze enthousiast. Ze
vragen iedereen om oude foto`s (te leen) en verhalen van vroeger
om via panelen de wanden mooi aan te kleden. En de klanten kunnen niet wachten. Sinds ze open zijn gegaan op 10 juni is het druk
op het terras.

En nu gaan ze genieten van de vrije tijd, van de boot, leuke tochten
maken op het water met de kleinkinderen. Ze blijven in Oostwold
wonen, dat is hun thuis. Ze willen alle verenigingen en bedrijven
bedanken en natuurlijk alle trouwe klanten. Ze wensen de nieuwe
eigenaren heel veel succes. Maar zij gaan eerst even afkicken van
het harde werken, eerst even rustig aan doen.
Foto’s en tekst: Geke Grimme

Karina’s Hairstyling Westerlee verhuist
naar Midwolda
21 jaar geleden startte Karina Dijkema in
Westerlee een kapsalon:

In 2016 opende ik een 2de salon in Midwolda bij onze toenmalige woning. Helaas i.v.m.

Ik was jong en waagde de
sprong in het diepe, terugkijkend op de jaren, veel lief en
leed gedeeld met vele mensen.
Ontzettend veel mooie kapsels
mogen creëren, Met een lach
en een traan kijk ik terug op
de 21 jaar. Het zal ontzettend
moeilijk worden om de deur
van salon Westerlee te sluiten..
Nieuwe salon
Maar ook ontzettend mooi om
de ‘’nieuwe’’ salon in MidwolDe nieuwe kapsalon aan de Zuiderweg te Midwolda.
da te mogen openen.
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privé-omstandigheden moest de salon na
een jaar weer sluiten. Gelukkig had ik salon
Westerlee ook nog.
Nu 3 jaar later krijg ik de bijzondere kans om
de salon in Midwolda weer te openen.
En aangezien het pand, waar salon Westerlee gevestigd zit, te koop staat, heb ik het
aanbod geaccepteerd.
Een nieuwe kans en start in mijn woonplaats
Midwolda. Een knusse gezellige salon, op
een mooie landelijke rustige locatie. waar u
van harte welkom bent, om heerlijk te genieten, en tot rust te komen, onder het genot
van een kopje koffie terwijl uw kapsel wordt
verzorgd.
Karina’s Hairstyling verhuist 3 augustus
naar Midwolda
Het adres is: Zuiderweg 5, 9681 BM Midwolda - Tel / app : 06 46 23 23 13
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Bestel via 0629091811 voor thuis bezorging of
ophalen bij Polderdwarsweg 9, Nieuwolda Dagwinkel Midwolda/Slagerij Nomden
Voor meer informatie, ga naar www.dollardkeeze.nl of
naar onze Facebookpagina.

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

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

T. Bouman

ronde
door
Midwolda

In de andere helft woonden Geert Spackman en vrouw, dat waren de ouders van Jan
Spackman.
Dan aan de oostzijde een dubbele woning
waar schoenmaker Van Ham met vrouw en
kinderen woonde. Van Ham had zijn werkplaats boven in de slaapkamer gemaakt.
Feerk de Boer en Grietje Boven woonden
aan de andere kant.
Aan het dwarslaantje, dat dan kwam, stonden twee dubbele woningen. In de eerste
woonden Everts en vrouw en kinderen en
waan de andere kant Albert Dijkhuis met
zijn gezin.
Tegenover hen woonden schilder Van Zuilen
en de familie Tolk.

De bewoners van de
Woningbaauwloane
Dan een dubbele woning, eerst bewoond
door Klap en later door Jan Blauw met vrouw
en de kinderen Henkie en Gepke en aan de
andere kant de familie Nuus.
De volgende dubbele woning op de hoek,
werd bewoond door ol Assie. Ol Assie was
de moeder van Jantje Tuin. Ze was baakster.
Later woonde het gezin Landman. De man
liep moeilijk en had thuis een klein winkeltje
waar wij onze koffiee en thee kochten.
Om de bocht stond nog één dubbel huis
waarin twee families De Boer woonden. Aan
de westkant het gezin De Boer met de kinderen Trijntje ken Jopie en aan de andere kant
de ouders van Freerk de Boer.
Daarmee hebben we de Woningbouwlaan
gehad en zou ik eigenlijk moeten stoppen,
maar verderop stonden ook nog een paar
huisjes.
Allereerst de woning van de familie Bos. Hij
was net als ik arbeider geweest bij boer Dijkstra.
Achter hun huis stond een witte woning

Van hovenier en
banketbakker
tot hobbyboer

Verderop stond huis van het gezin van melkrijder Aaltjo Knip. Hij bracht melkbussen van
de boeren naar de melkfabriek in Winschoten.
Achter hun huis stonden nog twee vrijstaande woningen, in de eerste woonden Werkman met vrouw en dochter Klaaske en aan
de andere kant Bos.
Helemaal aan het einde woonden Flip Heikens en Nieske.

Dhr. Krieno Adam (1933) werd geboren in
Midwolda. Hij trouwde met Willemina Jonker van de Zuiderweg.
Als jongeman volgde hij de politieopleiding
in Utrecht en kwam terecht in Emmen. Daar
woonde hij de rest van zijn leven.
In 2003 kwam hij in Stadskanaal door een
tragisch ongeval om het leven.

Siemon is een bekende Nederlander van de
tv en verteld ons dat het heerlijk is om hier de
rust te vinden samen met de dieren. Het is hier
prachtig wonen en ik heb hier het onthaasten geleerd. Ik had het altijd veel te druk en
kon geen nee zeggen. Mijn banketwinkel genaamd “De taart van mijn Tante” heb ik van de
hand gedaan en ik doe nu alleen nog tv werk.
Het werken met kinderen is nog steeds heel
boeiend en dan samen met het kind een taart
bakken voor iemand anders. Tijdens het bakken worden diepgaande gesprekken gevoerd.
Daarnaast probeert Siemon zoveel mogelijk op
de boerderij te zijn. Bij de dieren kom je pas
echt tot rust.

Via een lange oprijlaan lopen Hans en ik (mijn
man is mee) naar de achterkant van de boerderij
alwaar we Siemon in het weiland bij een schaap
en haar lammetje zien zitten te filmen. Het lammetje is pas geboren en de moeder is er nog niet
zo blij mee. Al snel komt Siemon naar ons toelopen en even later maken we kennis met Tjakko.

Hertenkamp
Inmiddels helpt Tjakko mee in het hertenkamp
als vrijwilliger en waren ze samen verkleed te
zien met hun geiten op open monumenten dag
in 2019. Ze willen zich graag inzetten voor de
gemeenschap en zodra er weer meer mogelijk
is zal dat ook zeker gebeuren.
Natuurlijk volgt er een rondleiding. Drie koeien die willen spelen omdat ze met de fles zijn
groot gebracht, schapen, geiten, gekruiste
mangalitza varkens, parelhoenders, Indische
loopeenden, ganzen en een paard wat van
Tjakko (links) en Siemon met hun
haar ouwe dag mag genieten. Drie super lie3 honden op de oprijlaan.
ve honden en een jong poesje. Ongeveer vier
hectare grond hebben ze in bezit. Alles wordt
keurig onderhouden door de dieren.

Plek voor dieren
Op de vraag hoe je in Midwolda op zo’n grote boerderij terecht komt
verteld Tjakko mij dat ze eerst in de Blauwe Stad woonden en hun
dieren op een gehuurd perceel had lopen. Na een aantal omzwervingen kwam hij de boerderij tegen die op dat moment te koop stond en
dat is nu inmiddels al weer vier jaar geleden. Plek voor de dieren was
en is er genoeg en is dus de hele vee stapel nog behoorlijk uitgebreid.
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waar eerst stokloper Boer woonde en later
de familie Baas.

Velen zijn met de fles groot gebracht.

Op 29 mei in de middag wanneer eindelijk
de zon gaat schijnen breng ik een bezoek
aan de boerderij van Holtkamp in Midwolda.
Een boerderij waarvan de wat oudere Midwolders wel weten waar het staat. Een stuk
nieuwsgierigheid brengt mij hier naar toe.
Want wat moet je met zo’n grote boerderij.
Dus op bezoek bij Tjakko, Jan en Siemon.

Tjakko is een rasechte Groninger afkomstig uit
Nieuw Scheemda en getrouwd met Jan samen
hebben ze de boerderij gekocht. Siemon is een
banketbakker uit Amsterdam en is later op de
boerderij komen wonen. Ze wonen op de boerderij in een alternatieve woongroep waarin ook
nog zorg wordt geboden aan iemand die een eigen woonruimte heeft in de boerderij maar die
voor de zorg van hun afhankelijk is.

Vervolg van
maartnummer

Midwolda is een prachtig dorp maar het verkeer op de Hoofdweg is
vreselijk. Ze vragen zich beiden dan ook af wanneer de rondweg nu
eindelijk wordt aangelegd en dat zullen heel veel mensen met hun
eens zijn.
Tekst en foto: Jeanet Roozendaal-van Dijk
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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
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