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Op het terrein van het waterdistributie-
station tussen de Margrietstraat en Gold-
hoornhof zijn al een aantal maanden grote 
graafmachines druk bezig. Het Waterbedrijf 
Groningen is niet alleen bezig met het ver-
leggen van de waterbuizen. Er vindt een 
grote renovatie plaats. Al heel lang wordt elk 
jaar ongeveer een half miljoen kuub drink-
water via dit station aan de klanten gele-
verd. Het drinkwater komt vanuit De Groeve 
en Onnen. De kelders worden `s nachts ge-

Wat is er aan de hand? Er zijn op dit 
moment nog maar 4 bestuursleden die 
de kar trekken. Dat is te weinig. Dorps-
belangen kan zo niet verder. We willen 
Midwolda graag goed vertegenwoor-
digen richting de gemeente Oldambt, 
onze stem laten horen en activiteiten 
blijven organiseren. Wat vind jij belang-
rijk voor je woonomgeving? Dus inwo-
ners van Midwolda, we zoeken jullie. 
Help je ons? 

secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl

Berichten van 
Dorpsbelangen Midwolda 
op pagina 2.

Dorps-
belangen 
Midwolda 

luidt de 
noodklok!

Helaas werd dit kalenderjaar weer gedomineerd door de 
Covid-19. Naast de vele maatregelen en de economische 
problemen werden velen getroffen door de ziekte zelf. 
Sommigen met ernstige gevolgen, een ziekenhuisopname en 
een lange revalidatie periode. Een fysiek en mentale zware 
tijd voor hen en hun naasten. Wij wensen u allen sterkte. 
Veel evenementen, markten en vieringen konden helaas geen 
doorgang vinden. Laten we met z’n allen hopen en bidden, dat 
het volgende jaar een beter en mooier jaar zal worden. 

Dan willen wij van de redactie graag alle mensen bedanken, die 
belangeloos meegewerkt hebben aan de totstandkoming van 

ons krantje. Ook alle adverteerders, VDO en VDM bedankt 
voor jullie steun. Zonder jullie hadden we geen krantje kunnen 
maken. En natuurlijk al onze trouwe lezers bedankt. We wensen 
u allen mooie Kerstdagen en de beste wensen voor een gelukkig, 
gezellig en vooral gezond nieuw jaar.

NB: Uiteraard zijn ook in 2022 uw ideeën, ingezonden stukken, 
aanvragen voor een interview etc. weer van harte welkom. (zie 
pagina 2 onze colofon voor contactgegevens)

Kurt Hartman, namens de redactie.

Van de redactie

Grote renovatiewerkzaamheden 
bij het DPS

vuld zodat overdag het water kan worden 
gedistribueerd. Inpandig worden allerlei 
installaties vervangen zoals het besturings-
systeem. Tevens worden er zonnepanelen 
geplaatst om de benodigde energie zelf op 
te wekken en dus kosten te besparen. Het 
hele terrein ligt er nu desolaat bij, met grote 
hopen zwarte grond. Begin 2022 moet het 
project afgerond zijn. 

Tekst en foto: Geke Grimme
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ale contacten, voldoening en een mooi dorp 
waarin geleefd wordt. Dorpsbelangen heeft 
veel waardering en respect voor alle vrijwil-
ligers die zich in deze ingewikkelde tijd in-
zetten voor hun club of activiteit. Dank jullie 
wel! Ook enthousiast geworden, neem eens 
contact op en kijk wat je kunt doen. Vrijwil-
ligers zijn er nooit te veel.

Buurtbudget
Weet je dat dorpsbelangen een buurtbudget 
te besteden heeft? Dit is bedoeld om activi-
teiten en kleine projecten die de leefbaarheid 
verbeteren te ondersteunen. Heb je plannen 
om iets te organiseren of te verbeteren in je 
buurt? Dien een aanvraag in. 

Facebook
Dorpsbelangen is te volgen op facebook. 
Binnenkort een leuke quiz. Doe je mee?

We wensen iedereen fijne feestdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar. 
Ronald, Linda, Fokko en Ingrid; secretaris@
dorpsbelangenmidwolda.nl

Na een mooie zomer was het tijd om weer 
plannen te maken voor een nieuw ‘dorps-
belangen seizoen’ met activiteiten, bijeen-
komsten en projecten voor ons dorp. Helaas 
kon dit, net als sommige andere activiteiten, 
niet doorgaan. We hadden dit jaar graag 
een herdenkingsmoment willen organiseren 
rondom Allerzielen en ook een Lichtjesroute 
voor Kerst. Volgend jaar pakken we met net 
zo veel enthousiasme de plannen weer op en 
misschien nog wel meer.

Veranderingen bestuur
Binnen het bestuur is er wat verandert. 
Onze voorzitter Eveline Oudhoff heeft beslo-
ten haar lidmaatschap van het bestuur van 
dorpsbelangen te beëindigen. Via deze weg 
willen we Eveline hartelijk danken voor haar 
inzet voor dorpsbelangen en Midwolda. Een 
echt dorpsmens met een grote betrokken-
heid bij het dorp. Ook Lotte Mensen heeft 
aangegeven haar lidmaatschap te willen 

beëindigen. Zij is bereid haar taken als pen-
ningmeester te blijven vervullen, totdat er 
vervanging is gevonden. Een aanbod waar 
we graag gebruik van maken. Ondertussen 
zoeken we naar nieuwe bestuursleden.

Petje af voor alle vrijwilligers
Vele verenigingen in ons dorp en activi-
teiten die worden georganiseerd, draaien 
op vrijwilligers. Denk aan de sportvereni-
gingen en activiteiten zoals Koningsdag, 
de Open Monumentendag en Sinterklaas. 
Daarnaast zijn er vrijwilligers betrokken bij 
het in standhouden van faciliteiten zoals 
het Hertenkamp, de Dorpskerk en het oude 
kerkhof, de Dorpskrant en de tuin van Boer-
derij Hermans Dijkstra. En dat is vast nog 
niet alles. Er wordt soms veel van vrijwil-
ligers gevraagd waar het gaat om taken en 
verantwoordelijkheden. Niet alles is even 
gemakkelijk. Ze doen het toch, want bovenal 
is vrijwilligerswerk belangrijk en nodig. Vrij-
willigers zetten zich belangeloos in voor an-
deren en voor de leefbaarheid in het dorp. 
Het levert ook iets op namelijk plezier, soci-

POSTSTRAAT 1c g SCHEEMDA g NENABLOEMEN.NL

Expositie “Puur” van fotografe
Gitte de Jong in  Het Koetshuis
Op 6 november was in Het Koetshuis, 
wat inmiddels door het Groninger Land-
schap is omgedoopt tot Bezoekerscen-
trum Ennemaborg, de opening van de 
expositie “Puur” van fotografe Gitte de 
Jong. Hiervoor had zij onder andere een 
groot deel van haar familie uitgenodigd. 
Het werd een geslaagde en gezellige 
opening.

Gitte’s specialisme is macro- en close-up 
fotografie. Hiervoor trekt ze graag de na-
tuur in om haar favoriete onderwerpen te 

vinden. Vooral bloemen en insecten hebben 
haar interesse, vaak in combinatie. Op deze 
expo zijn dan ook een paar insecten van zeer 
dichtbij te zien. Een uitvergrote libelle die 
recht op de camera afkomt, een bloem be-
zocht door een bij of een krekel die zich vast-
klemt aan een takje. Gitte weet ze op een 
weergaloze wijze vast te leggen. Haar steven 
is om alles zo puur en natuurlijk mogelijk in 
beeld te brengen. Bewerkingsprogramma’s 
gebruikt ze amper. Dat ze ook andere as-
pecten van de natuur op de gevoelige plaat 
vastlegt, is hier bijvoorbeeld te zien op een 
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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: Kurt Hartman, Geke Grimme, Klaas Feringa,  Lonneke Mellens-Togtema, Johanna Brinks, Jan Sportel
       www.facebook.com/DeNieuweTamTam
ADVERTENTIES en TEKST volgende Nieuwe TamTam: ADVERTENTIES en TEKST volgende Nieuwe TamTam: uiterlijk inleveren vóór 13 MAARTuiterlijk inleveren vóór 13 MAART  en verschijnt op 24 MAART  en verschijnt op 24 MAART

prachtige foto van vliegende spreeuwen. 
Kijk er maar eens goed naar, dan ontdek je 
steeds meer op deze foto.  Zeker een aanra-
der om (weer) eens te komen kijken in Het 
Koetshuis, want zo blijf ik het toch gewoon 
noemen. De expo loopt tot eind januari 2022 
en is te bezoeken elke zaterdag en zondag 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Kurt Hartman  
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Nieuwe huizen in Oostwold? 
Ook in ons dorp vinden de te koop staande 
huizen in korte tijd nieuwe eigenaren. Een 
teken dat mensen graag in Oostwold wonen. 
Al heel lang is er tegenover de pizzeria een 
lege plek in ons dorp. Jaren geleden kocht 
de gemeente onder anderen de panden van 
garage Jonker en sloopte ze. Dorpsbelangen 
heeft vaak bij de gemeente gevraagd wan-
neer er weer woningen op mochten worden 
gebouwd. Eindelijk is het zover. De gemeen-
te biedt op de lege plek twee kavels te koop 
aan. Meer informatie vindt u op de website 
van de gemeente.

Projecten
Op dit moment zijn we bezig met drie pro-
jecten. Het landschapsbalkon achter het 
voetbalveld, de toegangspoort nabij de Vis-
kenij en samen met Dorpsbelangen Midwol-
da proberen we om de Walvis op het strand 
weer nieuwe glorie te geven.
Over de Walvis hebben we overleg gehad 
met de Blauwestad directie. Helemaal op-
knappen en weer als nieuw maken, lijkt 
moeilijk te financieren. Voor onderhoud zijn 
namelijk geen subsidies te krijgen. Wel voor 
nieuwe speeltoestellen. We zijn daarom nu 
bezig om te bekijken of we de Walvis gro-
tendeels in stand kunnen houden en nieuwe 
speeltoestellen kunnen toevoegen. 

Het strand: 
prachtig maar geen schaduw
Liggend op het strand in de felle zon. Dan 
denk je weleens lag ik maar in de schaduw. 
Je kijkt om je heen en ziet geen boom 
in de buurt. Jammer! Daar willen we als 
dorpsbelangen verandering in brengen. 

Samen met de gemeente en Dorpsbelangen 
Midwolda gaan we overleggen waar en 
hoeveel bomen gepland kunnen worden. En 
als ze er dan staan gaan we genieten van de 
schaduw.

Ufo’s boven het strand?
Op een avond in september in het schemer-
donker, fietste een van onze bestuursleden 
op het fietspad langs de noordrand van het 
strand. Kijkend naar het zuiden ontdekte 
hij draaiende bollen. Even dacht hij ufo’s te 
zien…. of waren het discobollen. Nee, het 
waren de vogelverschrikkers in de vorm van 
bollen op een stok. De zogenaamde Hawk 
Eyes. De ganzen gaven weer veel overlast 
en dit was een poging van Dorpsbelangen 
om de ganzen dier vriendelijk te verjagen. 
Het heeft zeker enige dagen geholpen maar 
helaas niet voldoende. We blijven in gesprek 
met de gemeente over ons plan om de 
overlast van de ganzen te beperken. 

Natte voeten 
Tussen de Oudlandseweg en Tichelwerk 
ligt een mooi stukje natuur met daarin 
een voetpad. Dorpsbelangen kreeg een 
seintje, dat het er erg nat is in het gebied-
je en zelfs misschien gevaarlijk vanwege 
wat diepere kuilen vol water. Bruno Saat-
hof en Stoffer Welp gaan de situatie on-
derzoeken. Met de gemeente zal naar een 
oplossing worden gezocht om het gebied 
wat droger te krijgen. 

Subsidie aanvragen 
Voor allerlei verenigingen en initiatieven 
is het mogelijk om voor hun activiteiten 
subsidie 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
Hebt u ideeën, vragen of opmerkingen over 
ons dorp dan kunt u die altijd melden via ons 
mailadres. 

Nieuwjaarsbijeenkomst.
Helaas is het ook komend jaar door corona 
niet mogelijk om onze inmiddels traditionele 
Nieuwjaars bijeenkomst te houden.
Dorpsbelangen wenst u vanaf deze plaats 
een goed, gezond en gelukkig 2022 toe.
En tot de volgende Tam Tam!  Mocht u nog 
vragen of opmerkingen hebben dan kunt u 
contact opnemen met onze voorzitter Hen-
riette Beukema 06 15 46 76 74 of mailen naar 
info@dorpsbelangen-oostwold.nl

                     Advertentie

Door de droogte van de afgelopen jaren is er 
schade ontstaan aan de Goldhoorn. De ge-
meente Oldambt had borden geplaatst met 
waarschuwingen voor het slechte wegdek. 
In november is er eindelijk begonnen met het 
herstel van de asfaltverharding. Met groot ma-
terieel zijn de slechte plekken los gefreesd en 
opnieuw geasfalteerd. Daarna zijn de witte 
markeringslijnen aangebracht. Deze plaatse-
lijke herstelmaatregel is belangrijk voor de ver-
keersveiligheid. Tijdens deze wegwerkzaam-
heden is de Goldhoorn een week afgesloten 
geweest voor het doorgaand verkeer.

Tekst en foto: Geke Grimme

Onderhoud op de 
Goldhoorn in 
Oostwold
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Niesoordlaan 40 e-mail: ceesbruins@home.nl
9681 CX Midwolda

tel.: 0597-55 20 94

Het adres voor
tuinaanleg en -onderhoud

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

Bospad 3
9684 AW Finsterwolde
0597-552084
info@autohillenga.nl
www.autohillenga.nlAPK & ONDERHOUD

KARINA’S HAIRSTYLING

Dinsdag: 09.00 uur tot 17.30 uur
Woensdag: 09.00 uur tot 19.30 uur
Vrijdag: 09.00 uur tot 17.30 uur
-  Op afspraak via telefoon of app*  -
* op de app kan niet altijd direct worden gereageerd

OPENINGS-
TIJDEN:

Zuiderweg 5
9681 BM  MIDWOLDA

06 46 23 23 13
kmkdijkema@ziggo.nl

Bouwservice 
Engelage

verbouw en nieuwbouw 

info@bouwservice-engelage.nl
Nieuweweg 88  -  9682 VN Oostwold

 T e l . :  0 6 - 5 0 6 4 0 9 9 7
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Tijden veranderen
Maar de tijden veranderden, supermarkten 
met hun eigen slagerijen en voorverpakt 
vlees deden de markt kleiner worden.
Maar Jan zag toch een nieuwe markt. Er 
werd steeds meer gebarbecued. Hij maakte 
pakketjes en bezorgde die thuis. Inclusief 
borden en bestek, wat, zonder afgewassen 
te zijn, weer ingeleverd kon worden.
Naast het werk in de slagersbranche had 
Jan een grote wens. Een oldtimer VW bus 
leek hem geweldig.
Hij kwam op een idee, als hij nou bbq pak-
etten ging bezorgen met zo’n bus, dat zou 
veel bekijks trekken, dus gratis reclame en 
hij had zo’n bus. Twee vliegen in 1 klap.
En een succes werd het.

BBQ-bus-brandweerauto enorm succes
Nog steeds is het een enorm succes. Jan 
heeft nu verscheidene busjes. Niet alleen 
hier in de buurt zie je de busjes rijden, maar 
in alle drie noordelijke provincies van ons 
land kom je ze tegen.
Jan zag nog meer mogelijkheden. Een totaal 

* Toonaangevend in de noordelijke provincies

Slagerij Nomden bijna 85 jaar in 
Oostwold

In 1947 begon Jan Nomden sr. de slagerij in Oostwold, samen 
met z’n vrouw die een kleine kruideniers winkel begon.”
Algauw werd het te klein en werd er naast de slagerij een “zelf-
bedieningswinkel” geopend.
In 1970 namen de zoon en schoondochter (Harm Jan en Nies) 
de zaak over. De winkel werd al gauw opgeheven en de slagerij 
werd groter.
Bekend was Nomden om z’n leverworsten en droge worsten. 
Niet alleen in Oostwold maar ook ver daar buiten werden de 
worsten gretig afgenomen.
Kleinzoon Jan ging hier verder mee vanaf 2002. De leverwor-
sten en droge worsten bleven een belangrijk product voor de 
slagerij. 

pakket rondom het bbq gebeuren, maar dat 
niet even heel simpel thuisgebracht, nee, hij 
bouwde een een oude brandweer auto om. 
In de auto kwam een een koelkast, koffiezet-
machine, biertap en een barretje. Dit alles is 
dan in z’n totaliteit af te huren  met uiteraard 
een bbq en inclusief een kok.
Ook dit werd weer succes. Inmiddels heeft 
hij verschillende brandweerauto’s omge-
bouwd voor dit doel.

Jan wil zich in de toekomst dan ook hoofdza-
kelijk gaan richten op de het bbq gebeuren, 
samen met z’n enthousiaste personeelsle-
den bedenken ze steeds weer wat nieuws. 
Zoals bv. het trouwpakket. Dit pakket omvat 
verzorging op locatie van ’s middags tot ’s 
avonds laat. Hapjes, drankjes, bbq en een af-
sluitend broodje.

Slagerij
De slagerij wordt niet vergeten, al zijn de 
openingstijden wat aangepast, de produc-
ten worden aangepast aan deze tijd. Natuur-
lijk, het oude vertrouwde stukje vlees blijft, 

maar de snel te bereiden 
producten krijgen toch de overhand. En daar 
komen dan ook veel nieuwe producten zo-
als een houthakkerssteak, porksteak of een 
slagersbroodje bij. Hapjesschalen en tapas-
schalen, de vele soorten borrelhapjes en na-
tuurlijk het vers gesneden broodbeleg, en 
voor de feestdagen de gourmet en fondue-
schalen, maken dat het assortiment heel uit-
gebreid is.

Wat een beetje buiten het gezichtsveld valt, 
maar eigenlijk heel belangrijk is, is de logis-
tiek en de administratie. Dit wordt natuurlijk 
ook steeds meer, ook daar is Jan op voorbe-
reid. 
Het vroegere pakhuis wordt het communi-
catiecentrum. Daarnaast wordt er ook een 
kantine gerealiseerd voor de medewerkers 
om een kop koffie te drinken en te pauzeren.
En na 85 jaar hoor je nog altijd weer, mag het 
een beetje meer?

Tekst: Anja Reumerman

Expositie “Oorlog en Bevrijding 
Oost-Groningen 1940-1945”
De pop-up expositie in Ons Gebouw aan de Goldhoorn in Oostwold is druk be-
zocht. Honderden mensen zijn binnen geweest. De tentoonstelling vertelde het 
verhaal over het verzet, over de rol van dominee Krijger uit het dorp. Het verzets-
werk van Opper Wiegers uit Finsterwolde werd belicht met een korte film.  In de 
presentatie over het verzet en de verzetsslachtoffers werd uitgelegd hoe de stra-
ten, vernoemd naar omgekomen verzetswerkers aan hun naam komen. Tijdens 
de bevrijding van Oostwold en de polders is er hevig gevochten. Deze expositie 
was samengesteld door het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland.   

Tekst en foto: Geke Grimme

* Aanvragen subsidie verduurzaming woning

Buurtvereniging Aigen Stee 
Tijdens een koffiemorgen kwam het verzoek om uitleg 
over het aanvragen van subsidie verduurzaming par-
ticulieren. Het bestuur van de buurtvereniging heeft 
direct in november een bijeenkomst georganiseerd 
voor alle leden. Wim de Vries gaf in het kort uitleg en 
adviezen. Daarna was er tijd om vragen te stellen. Het 
belangrijkste advies is om een dossier of map aan te 
maken thuis. In deze map kunnen alle documenten ge-
zet worden. Bijvoorbeeld aangevraagde offertes voor 
verbeteringen van het huis, of rekeningen voor isola-
tieprojecten. Alle betaalde bedragen vanaf november 
2020 mogen gebruikt worden. Begin januari 2021 kan 
er weer subsidie aangevraagd worden. Ga voor het 
aanvragen naar www. snn.nl/particulier. Klik bij pro-
vincie op Groningen. Dan naar beneden scrollen en klik 
op Subsidie verduurzaming en Verbetering Gronin-
gen. Dan goed de voorwaarden lezen. Deze subsidie is 
belastingvrij, maar elke verkregen euro moet besteed 
worden. 
Op 10 januari kan de echte aanvraag ingediend wor-
den. Inloggen moet met de DigiD.      

Jan Nomden (rechts) en Gerrit Blaauw op locatie.

Oostwold, Huningaweg
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Deze keer heb ik toch weer voor een toetje gekozen. Met de feest-
dagen om de hoek, dacht ik aan een heerlijk, makkelijk te bereiden 
traditioneel Frans dessert, baba au rhum. Helaas niet zo geschikt 
voor kinderen, maar die doe je vaak het meeste plezier met een lek-
ker ijsje. Wat hebben we nodig? Tien timbaaltjes van ca 100 ml. Iets 
groter mag ook, maar dan kom je op minder stuks uit.

geheel tot een soepel deeg 
met een mixer. Vet dan de 
timbaaltjes in en verdeel het 
deeg over de vormpjes. Laat 
ze dan zo’n 30 minuten rijzen. 
De oven voor verwarmen op 
200 graden. Bak de baba’s 
in circa 25 minuten gaar en 
goudbruin.

Ondertussen kan de siroop 
gemaakt worden. Halveer de 
vanillestokjes en schraap het 
merg eruit. Doe in een ruime 
pan het sap van de sinaasap-
pels en de citroen, voeg daar-
bij het water, suiker, steranijs 
en het vanillemerg en de leeg 
geschraapte vanillestokjes. 

Breng het geheel aan de kook. Als de sui-
ker opgelost is, haal je de pan van het vuur 
en voegt de rum toe. (al gelang naar eigen 
smaak kan er wat meer rum toegevoegd 
worden dan voorgeschreven.)

Haal de baba’s uit de vorm en laat ze ruime 
tijd in de siroop drenken tot ze goed verza-
digd zijn. Hoe langer hoe beter, dus mooi om 
een dag van te voren te maken. Serveer de 
baba au rhum met slagroom en seizoen fruit.

Klaas Feringa

Ingrediënten voor de baba: 
4 gr gedroogde gist; 200 gr bloem; 1 mes-
puntje zout; 70 gr boter; 2 tl honing en 5 ei-
eren.
Ingrediënten voor de siroop:
2 vanille stokjes; 500 ml water; 500 gr suiker; 
1 citroen; 2 sinaasappelen; 2 steranijs; 200 
ml bruine rum.

Begin met de baba’s. Los de gist op in 3 eet-
lepels water. Meng de bloem, zout, boter, 
honing en het gistmengsel. Vervolgens één 
voor één de eieren toevoegen en meng het 

Opa, zoon en 
kleinzoon in één elftal 
tijdens een officiële 
competitiewedstrijd
Op zaterdag 2 oktober vond er bij VVS 
een bijzonder voetbalmoment plaats.

Opa, bij allen bekend als Joepie, begon op 
10-jarige leeftijd bij VVS. Volgend jaar hoopt 
hij zijn 50e seizoen als voetballer in te gaan. 
Zijn zoon Martin speelde in 1992 voor het 
eerst samen met zijn vader tijdens een wed-
strijd van het 2e. In dat seizoen werd VVS 2 
kampioen. Zowel Martin als Joep speelden 
jaren voor het vlaggenschip en het 2e elftal. 
Sinds een aantal jaren spelen beide voor 
het laagste elftal maar beiden zijn als altijd 
bloedfanatiek.

Omdat er wel eens personeelsproblemen zijn 
worden weleens jeugdspelers gevraagd mee 
te doen. Deze keer was Thijmen gevraagd 
mee te spelen, Thijmen, zoon van de dochter 
van Joep, stond zodoende met oom en opa in 
het veld. Een unieke gebeurtenis.

Tekst: Jeroen de Haan

KOKEN EN BAKKEN MET KLAAS

Baba au Rhum

Pompoenen
Rondom Halloween zijn veel mensen druk 
bezig met het uitsnijden van pompoenen. 
De naam Halloween is afgeleid van Aller-
heiligenavond, de avond voor Allerheiligen 
op 1 november. Vroeger was de oogst bin-
nen en het werk klaar. Er was tijd om de vrije 
dag, het Keltische Nieuwjaar, te vieren. Men 
dacht vooral in de Angelsaksische landen 

dat geesten van overledenen aan de deur 
zouden komen om levende mensen te halen. 
Door gebruik te maken van maskers werden 
de boze geesten afgeweerd. De uitgeholde 
pompoen lijkt op een gezicht en is wereld-
wijd het bekendste symbool van Halloween 
geworden. Ook aan het Schoolpad in Oost-
wold is hard gewerkt om figuren te maken 
in de uitgeholde pompoenen. Elke pompoen 
heeft zijn eigen gezicht gekregen. 

Tekst en foto: Geke Grimme
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Aardbevings aanvoerdersband
brengt geluk
Onlangs vonden er weer aardbevingen plaats in onze provincie, FC Groningen pikte dit 
op en maakte in samenwerking met Groningervlag een speciale aanvoerdersband. 

Meerdere teams van VVS speelden op zaterdag 27 november met deze speciale band. 
Hiermee laten we als VVS zijnde zien dat ook wij achter de slachtoffers staan van de 
aardbevingsproblematiek.

De band bestaat uit de Groningse vlag maar de groene baan is door de bevingen een 
seismologisch lijntje geworden. 

De band bracht geluk want alle elftallen die ermee speelden wonnen.  

Burgemeester Cora Yfke Sikkema en het 
oudste lid van de Vrouwen van Nu Oostwold 
Ali Blaauw-Geitz

Feest bij De Vrouwen van Nu 
Oostwold, 75 jaar jong
In 1946, na de 2e wereldoorlog, was er in 
Oostwold behoefte aan een vrouwenvereni-
ging. Veel vrouwen wilden vooruit, wilden 
leren en zochten ook gezelligheid. In April 
1946 werd de vereniging van Plattelands-
vrouwen afdeling Oostwold opgericht. Er 
werden lezingen georganiseerd. En de vrou-
wen kwamen graag, wel met een breiwerk 
in de tas natuurlijk. Want stilzitten en niets 
doen, dat kon toen niet. De vrouwen leerden 
bijvoorbeeld wekken, later hoe de diepvries 
goed te gebruiken. Ook in 2021 is onze ver-
eniging een levendige club. Onze lezingen 
variëren van reisavonturen tot verslavings-
zorg. Excursies, museumbezoek, fietstoch-
ten, handwerkmiddagen, dagtochten en 
niet te vergeten onze leesclub en kookclubs. 
Het jubileum was een prachtig feest, in de 
mooie ambiance bij Hermans Dijkstra. Bur-
gemeester Cora Yfke Sikkema feliciteerde 

ons met het 75-jarig jubileum. Het oudste 
lid Alie Blauw vertelde geanimeerd over de 
activiteiten vroeger. Na de pauze traden de 
Pauwergirls op. Met muziek, dans, grappen 
en een quiz hebben we feest gevierd. Als 
blijvende herinnering aan het jubileum heeft 
elk lid een speciale mok met inhoud gekre-
gen.

Jubilarissen
Sinds 45 jaar is Jetske Gosselaar-van Harme-
len (rechts op foto) lid van de Vrouwen van 
Nu. Eerst in Finsterwolde en na het opheffen 
van deze afdeling alweer jaren in Oostwold. 
Altijd rustig en bescheiden is ze een trouw 
lid. Zonder ophef heeft ze al die tijd twee 
andere leden, buurvrouwen, meegenomen 
naar onze avonden. Dat doe je gewoon vol-
gens Jetske. Om haar te bedanken kreeg ze 
namens het bestuur en leden een reusach-
tige amaryllisbol aangeboden en natuurlijk 
een feestrede op rijm.

Tevens vierde Tineke Wiechers uit Mid-

wolda haar jubileum. Ze is al 25 jaar lid van 
de Vrouwen van Nu, eerst van de afdeling 
Midwolda. Nadat deze afdeling stopte werd 
ze lid van de afdeling Oostwold. Voorzitter 
Geke Grimme heeft de feestrede voor de ju-
bilaris bij haar thuis voorgelezen. Wegens 
Covid zijn de bijeenkomsten in november 
en december vervallen. Tineke is een trouw 
lid, altijd positief over alle activiteiten. Het 
cadeau, een mooi rond bloemstuk, heeft ze 
al eerder ontvangen. 

Windslingers
De Vrouwen van Nu Oostwold zijn druk 
aan het haken. Elke 1e en 3e donderdagmid-
dag om 13.30 uur komen ze bij elkaar in de 
sfeervolle koffiekamer van Huninga`s Heem, 
Pitch en Putt aan de Huningaweg. Op ver-
zoek van het Provinciaal bestuur van onze 
vrouwenvereniging worden er windslingers 
gehaakt. De lengte is naar eigen inzicht. 
Door het gebruik van allerlei kleuren garen 
worden er hele mooie creaties gemaakt. 
In april 2022 worden deze windslingers al-
lemaal opgehangen aan het plafond van de 
Broekhof in Zuidbroek tijdens de jaarlijkse 
handwerktentoonstelling van de Vrouwen 
van Nu. Wil je ook mee haken, kom gezel-
lig langs. Het patroon is geschikt ook voor 
beginnende haaksters. Graag wel even aan-
melden bij vvnoostwold@gmail.com. Alles 
natuurlijk volgens de geldende coronaregels. 

Tekst en foto’s: Geke Grimme

Protestantse Gemeente De Dollert:
24 dec., 21.00 uur: Nieuwolda - pastor T. Huizing-Piersma
24 dec., 21.30 uur: Finsterwolde - ds. K. Oosterhuis
25 dec., 09.30 uur: Oostwold - ds. G.W. v/d Werff
26 dec., 09.30 uur: Nieuwolda - liturgiecommissie zangdienst
31 dec., 19.30 uur: Scheemda (De Ontmoeting) - ds. R. Offringa, oudjaarsdienst

Kerkdiensten rondom  
de feestdagen:
Herv.kerk Oostwold, Kerksingel 17:
24 dec., 22.00 uur
25 dec., 09.30 uur 
26 dec., 09.30 uur: kinderkerstfeest
31 dec., 19.00 uur
1 jan. 2022, 10.00 uur

Bestuurslid Marian Kanon deelt de feeste-
lijke mokken uit



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

ONTWERP - AANLEG - ONDERHOUD - BOOMVERZORGING
06-40997013 - www.pimmelaarhoveniers.nl - Midwolda

PIMMELAAR
HOVENIERS

E: info@bouwbedrij�ansen.com • T: 0597 - 55 29 43
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Feesten & partijen
Huningaweg 2 | 9682 PB Oostwold

Tel 0597 - 674159 | brasserieoldschool@gmail.com
www.brasserieoldschool.nl

kapsalon harma

OOSTWOLD

Huningaweg 33

T. 0597 - 551936

FINSTERWOLDE

Hoofdweg 136

T. 0597 - 331501

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

www.hesselingmechanisatie.nl
Polderweg 26, 9682 XS Oostwold
Telefoon 0597-551187

M
EC
HANISATIE

O
O

STWOLD (G
R

)

F. HESSELING
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Het was ongeveer an-
derhalf jaar geleden, 
dat Johanna met haar 
twee dochters vanuit 
Musselkanaal in Mid-
wolda kwam wonen. 
Johanna mag graag le-
zen. Ze noemt zichzelf 
een langzame lezer, 
iets wat ik overigens 
ook in mijzelf herken. 
Haar dochter Paula is 
echter het tegenover 
gestelde. Zij verslindt 
boeken, makkelijk één 
per dag. Boeken en 
lezen spelen duidelijk 
een rol in hun leven. 
Johanna liep al enige 
tijd met het idee rond 
om een minibieb te beginnen. Tijdens een 
korte vakantie in Amsterdam met haar 
dochter, naam dit idee vastere vormen aan. 
Nu was het nog zoeken naar een geschikte 
kast om dienst te doen als bibliotheekkastje. 
Toen die eenmaal gevonden was, werd deze 

Johanna’s Minibieb in Midwolda

aan de achterkant van 
hun huis aan de weg 
geplaatst. Daar ze 
meer boeken had, dan 
dat er in haar boeken-
kast pasten, was de 
minibieb snel gevuld. 
Naast de boeken, is 
er in twee lades van 
het kastje van de mi-
nibieb ook ruimte in 
twee lades voor book-
azines en tijdschrif-
ten (geen Libellen of 
Privés, maar de meer 
mooie tijdloze tijd-
schriften). De bedoe-
ling is, dat de lezers 
het zelf ook in stand 
houden. Als je een 

boek meeneemt, laat er dan ook één achter. 
Inbreng van boeken is natuurlijk ook goed. 
Het mooiste zou zijn als er een divers aanbod 
van genres ontstaat. Natuurlijk geen boeken 
die uit elkaar vallen, ze moeten wel netjes 
zijn. De tijdschriften mogen zo meegenomen 

worden, maar ook inbreng hiervan wordt 
gewaardeerd. Kort na de opening kreeg Jo-
hanna kinderen aan de deur, die vroegen of 
ze ook boeken uit de kast mochten halen. 
Johanna vertelde dat er nog geen kinderboe-
ken in lagen. Heel stoer vertelden de kinde-
ren, dat dit geen bezwaar was, ze lazen ook 
al wel grote mensen boeken. Dit geeft aan 
dat kinderboeken ook best gewenst zijn. In-
middels heeft Johanna al best veel reacties 
gehad. 

Tijdens ons gesprek bedenk ik mij, dat wij 
thuis ook meer boeken hebben, dan in de 
boekenkast passen. Best een goed idee om 
eens wat boeken achter te laten in deze mi-
nibieb. Zo heeft iemand anders er ook een 
paar uurtjes leesplezier van. Weggooien is 
zo zonde. Het is een mooi systeem, dat door 
heel het land is terug te vinden. En heel fijn, 
dat mensen zoals Johanna dit initiatief ne-
men. We praten nog wat over onze favoriete 
boeken. Voor Johanna is dat het boek “Ge-
tuigen in de ruimte” van Gordon Cooper. Dit 
boek zal dan ook  niet snel in de minibieb 
terecht komen. Zelf heb ik ook een paar boe-
ken, die ik wel vaker lees, gewoon omdat ik 
ze zo mooi vind. Snel wagen we ons in de 
kille buitenlucht voor wat foto’s van de mi-
nibieb en dan neem ik afscheid en ga naar 
mijn volgende afspraak in Scheemda. Als 
u naar de minibieb van Johanna wilt gaan, 
dan vindt u deze aan de Botjeslaan 76 . Als 
u vanaf de Hindrik Bovenlaan de Botjeslaan 
inrijdt, staat hij vrijwel gelijk aan uw rechter-
hand. Komt u van de andere kant, dan is het 
links, zowat aan het einde van de Botjeslaan 
aan de weg. Ik wens u allen veel leesplezier 
in de donkere wintermaanden.

Kurt Hartman

Midwolda
Tel.: 0597 55 28 32

Schilders- en klussenbedrijf Mulder

Onderhoud

Wandafwerking

Verbouw

Nieuwbouw

Glasservic
e

Op een wat grauwe mid-
dag in november, had 
ik een afspraak met Jo-
hanna Brinks om over 
haar pas geopende mini-
bieb te praten. Omdat ik 
ook nog naar Scheemda 
moest die middag, liet ik 
mijn sportieve zelf thuis 
en nam ik de auto naar de 

Dr. Oortwijn Botjeslaan. 
Een vriendelijk welkom 
wachtte mij door Johanna 
en Paula, één van haar 
twee dochters. Eerst een 
kopje thee en terwijl deze 
gezet werd, kwamen de 
twee huiskatten in bewe-
ging. De ene bleef onder 
de salontafel zitten om 

mij in de gaten te houden, 
de andere kat kwam ge-
lijk op mij af en liet zich 
genoeglijk aaien. Nadat 
de gebruikelijke koetjes 
en kalfjes waren bespro-
ken, kwam het gesprek 
op de minibieb. 

Vervolg verkeersoverlast Hoofdweg
In de vorige editie van de Nieuwe Tam Tam 
had ik een artikel gewijd aan de verkeers-
overlast op de Hoofdweg in Midwolda. Al 
snel na het uitkomen van ons krantje kwa-
men de eerste reacties binnen. Het blijkt een 
onderwerp wat inderdaad bij veel dorpsge-
noten speelt. Via de mail, social-media en 
mondeling uitten verschillende mensen hun 
ongenoegen over de verkeersoverlast, sluip-
verkeer, geluidsoverlast, te zware voertuigen 
voor de arme huisjes, die staan te schudden 
als de tientonners voorbij denderen, wat in 
sommige gevallen zelfs tot schades leidt. 
Naast de Hoofdweg, werden ook de Hoe-

thslaan en de Kerklaan in Midwolda, alsook 
de Hunningaweg in Oostwold benoemd. 
Voor bestemmingsverkeer is, mits ze met de 
snelheid rekening houden, is overigens alle 
begrip. Sommige bewoners hebben al hun 
beklag gedaan bij de gemeente. Voor zover 
ik het kan beoordelen aan de hand van de 
verhalen over de reacties van de gemeente, 
is het verhaal van het kluitje en het riet hier 
van toepassing. Met de aanduiding dat de 
dorpen als duidelijke 30 kilometer zones 
worden aangeduid en zijn ingericht wordt 
de zaak min of meer afgedaan. Ik heb niet de 
illusie, dat mijn artikeltjes echt effect zullen 

hebben, maar hoe meer er geklaagd wordt 
bij de gemeente, hoe groter de kans is, dat 
er een keer iets aan gedaan wordt. 

Kurt Hartman
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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.

BROODBOETIEK MIDWOLDA
Hoofdweg 172

9681 AL Midwolda
(0597)  551675

Voor BROOD
en BANKET

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

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

fietsen met plezier
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De naam Midwolda dankt zijn naam hieraan. 
Wold is de benaming van woud-oerbos, dus.
Het oerbos heeft eeuwen geleden plaats ge-
maakt voor bouwland en de huidige 80 hec-
tare bos van het landgoed.
Het landgoed met de gebouwen van de borg 
Ennema, het koetshuis en de grote werk-
schuur is in 1965 opgekocht door Het Gro-
ninger Landschap.
Over de borg en de andere gebouwen schrijf 
ik in een volgende uitgave van de Nieuwe 
Tam Tam, in deze aflevering eerst wat meer 
over het bos, het westelijk gelegen begrazi-
ngsgebied en de oostelijk gelegen Midwol-
mer Bouten.

Rentmeester
De bewoners van de borg, waaronder de 
Hora’s en de adellijke families Alberda en 
Sikkema hadden het bos aangelegd voor bo-
menkap.
Toen in 1817 geen van de kinderen als erfge-
namen meer in de borg wilden wonen, werd 
er een rentmeester aangesteld om het land-
goed met bos te beheren.
Het landgoed werd verkocht voor 11.050 gul-
dens, wat in die tijd een riant bedrag was.
Twee Friese investeerders stelden een rent-
meester aan. Het bleek een goede aankoop. 
Jaarlijks vonden er boomboeldagen plaats 
en werden bomen verkocht per stuk en per 
perceel.
Deze, vaak eikenboomstammen werden ge-
bruikt voor de grote schuren van de alsmaar 
rijkere boeren van het Groninger land en met 

name van het Ol-
dambt. 

Andere beheer
Toen in 1965 Het 
Groninger Land-
schap het land-
goed kocht van 
de Heidemij, de 
voorloper van 
Staatsbosbeheer, werd het bos anders be-
heerd. 
Het keurig in rijen aangeplante bos had niet 
bepaald een uitstraling van een natuurbos. 
De voorjaarsstormen van 1972 hebben Het 
Groninger Landschap. wat geholpen. Veel 
oude bomen waaiden om en namen in hun 
val ook jongere bomen mee.
Officieel moet een natuurorganisatie voor 
iedere boom die omwaait een nieuw exem-
plaar poten, maar inzichten veranderen en er 
werden geen nieuwe bomen geplant.
Sterker nog: omgevallen bomen bleven en 
blijven ook nu, liggen. Rottend hout zorgt 
voor veel biodiversiteit. Ook werden - als 
proef - de hulp ingeschakeld van de Koniks.
Paarden uit oost-Polen, afstammelingen 
van het oerpaard, de prewalski paarden. De 
paarden onderhouden het bos voor H.G.L. 
Zij zorgen door van struiken en de bast van 
de bomen te eten, dat er meer licht in het 
bos ontstaat. Van de oorspronkelijke rechte 
rijen bomen is nu niet veel meer van over. 
De bosbodem is bij gedeelten leemhoudend 
en bij vochtige weersomstandigheden dan 
ook flink nat, terwijl andere delen van het 
bos veel droger blijven. Mede hierdoor ont-
staat er een variatie aan wilde planten.
Door de rijkdom aan kruidachtige planten, 

struiken, levende, maar 
ook dode bomen, ko-
men er op het landgoed 
veel vogels voor.
Het levend, maar vooral 
dood materiaal in het 
bos zorgt voor een rijke-
re insektenaanbod voor 
de vogels.

Aantrekkelijk
In de herfst is het bos 
aantrekkelijk voor vele 
soorten paddenstoelen. 
De bekende soorten, 
zoals de vliegenzwam, 
eekhoorntjesbrood, de 
inktzwam, de berken-
stam, maar ook minder 
bekende soorten zoals 

de judasoor, gele heksen-
boter, of de blote billen-
paddenstoel.
Het Groninger Landschap 
organiseert jaarlijks in 
oktober het Paddenstoe-
lenfestival, waarbij naast 
allerlei optredens van the-
ater, muziek, een heuse 
stormbaan en een uitge-
zette paddenstoelenroute, 
ook excursies onder lei-
ding van gidsen. Wanneer 
de omstandigheden voor 
een mooi paddenstoelen-
herfst, kan het zo maar 
gebeuren dat de gidsen 
tot wel zo’n 50 soorten aan 
paddenstoelen laten zien, 
van groot tot minuscuul 
klein.

Geschiedenis van 
de Ennemaborg in 
Midwolda
Het landgoed ligt op een langgerekt keileemopduiking tus-
sen het brede dal van de Hunze en de uitgestrekte kwel-
derlandschappen.
In het Noorden is de Dollard tot aan de borg doorgebroken, 
vanuit het Zuiden groeit het natte hoogveen tot het hoger 
gelegen gebied. Men noemde vroeger dit gebied ook wel 
“het eiland van Winschoten”.
Tussen het veen en de zee handhaaft zich een oerbos.

Het landgoed in de jaren 
tachtig vanaf het dak van 
de Ennemaborgh. 
Foto: JanSportel.nl

Ander beheer van het landschap komt de 
biodiversiteit ten goede. 
Foto: JanSportel.nl

Tekst: Frits Alma

Graven met eeuwig 
grafrecht te koop 
op de gemeentelijke 
begraafplaats Oostwold
Onlangs is ons ter ore gekomen dat er 
nog een aantal graven op de gemeen-
telijke begraafplaats in Oostwold ei-
gendom zijn van C.B.S. de Lichtboei. 

Het gaat hierbij om graven die in het 
verleden eigendom waren van de Her-
vormde school met de bijbel aan de 
Klinkerstraat te Oostwold. Doordat deze 
school later is samengegaan met de Chr. 
Nationale school aan de Hoofdstraat tot 
de “Wegwijzer” en daarna is samen ge-
gaan met de Ds. W. Oosterheertschool te 
Midwolda zijn ze nu eigendom van C.B.S. 
de Lichtboei.
Het gaat hierbij om twee keer twee gra-
ven met eeuwig grafrecht, op het oude 
gedeelte (voorste gedeelte) van de ge-
meentelijke begraafplaats in Oostwold. 
C.B.S. de Lichtboei ziet af van verder ge-
bruik van deze graven en biedt ze te koop 
aan. 
Mocht u belangstelling hebben of graag 
meer informatie willen, dan kunt u voor 
15 januari 2022 zich wenden tot:
Marjan van Vilsteren-Westerhof (voorzit-
ter van de schoolcommissie)
Mail: marjan_westerhof@hotmail.com
of Tel: 06 10711535

Met vriendelijke groeten,
Christa Bentum
Directrice C.B.S. De Lichtboei te Oost-
wold
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OPENINGS-
TIJDEN:Openingstijden

Ma 09.00-12.00
Di 09.00-13.30
 18.00-21.00
Wo 09.00-12.00
Do 09.00-13.30
Vr - Za    Gesloten
* Er wordt uitsluitend op 

afspraak gewerkt!

06 26 57 70 76

Hoofdweg 115 - 9681 AC Midwolda - 0597-551546

Pannenkoeken, poffertjes en schotels. 
Ook voor afhalen.

www.pannenkoekenhuis-groningen.nl

www.prummelgrafmonumenten.nl
Stationsstraat 16

9671 AJ Winschoten
0597-551127 06-28771869


