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Nonaa, een bijzonder thuis in
Midwolda

Groot onderhoud Gereweg

Super team
De ruime schuur wordt gebruikt voor de
huisvesting van de boerderijdieren maar
ook dagbesteding. “We proberen elke keer
nieuwe dingen te doen met bewoners en
cliënten. Appels plukken en taarten bakken,
vogelhuisjes maken, thema versieringen
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IN DEZE EDITIE
VAN DENIE UWE
TAM-TAM O.A.:

Nieuwe uitbouw
Omdat het echtpaar in Midwolda bij verschillende instanties inmiddels bekend was,
kwamen er steeds specifiekere aanvragen.
Op den duur voor (aanstaande) tienermoeders met een licht verstandelijke beperking.
Het huis werd aangepast en sinds 2010 is
Nonaa een feit. “Nona is de godin van de
zwangerschap, dat vonden we een mooie
naam. En die extra a, tja Nona met één a
bestond al, dus hebben we er maar een a
aan toe gevoegd.” In de nieuwe uitbouw
werden ruimtes gecreëerd waar een aanstaande moeder goed begeleid kan worden.
Er zijn eigen slaapkamers waar de bewoners

Inmiddels is het klaar, Krieno en zoon Edwin
hebben met de dagbesteders appartementen, een kantoor en een grote gemeenschappelijke ruimte gemaakt. Daarnaast
is het voorhuis geschikt gemaakt voor drie
bewoners. De appartementen geven een
uniek concept. Een kans om als gezin onder
begeleiding bij elkaar te blijven, daar waar
ambulant te hoog gegrepen is, maar wel in
een eigen woning/ appartement. Bewoners
kunnen dagbesteding bij Nonaa krijgen, of
er wordt gekeken naar re-integratie trajecten binnen het Oldambt.
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Het echtpaar Jannie en Krieno Adam woont
al zo’n 36 jaar op de Niesoordlaan. “Toen ik
10 was, kregen wij een pleegkind in huis,”
vertelt Jannie. “En ook al was dat soms heel
ingewikkeld, ik wist toen al, dat wil ik later
ook.” En dat gebeurde dus. Naast hun twee
biologische kinderen vonden veel kinderen
bij Jannie en Krieno een warm thuis wanneer dat in de eigen thuissituatie even niet
het geval was. Meer dan 30 kinderen uit binnen- en buitenland mochten in Midwolda
tot rust komen, een aantal bleven definitief
waarvan 4 ook de naam Adam officieel dragen. Met veel kinderen die bij hen geplaatst
zijn geweest en uiteindelijk weer terug konden naar hun biologische ouders, hebben ze
nog steeds een goed en warm contact.
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Krieno en Jannie Adam. Foto: JanSportel.nl

De kracht van Nonaa zit
in de 24-uurs begeleiding,
waarbij werk en privé in
elkaar verweven zijn. De
warmte en rust binnen
het gezin is doorgetrokken in de woonbegeleiding. “Wij wonen ernaast
en er kan altijd een beroep
ons ons worden gedaan,
ook ’s nachts.” Als de tienermoeders en hun kindje
een ritme hebben gevonden, de zelfredzaamheid is verbeterd, komt de zoektocht
naar een passende woonruimte. Veelal is de
stap naar ambulant te groot en volgt dan de
beslissing dat het kindje naar een pleeggezin gaat. “Dat wilden we graag voorkomen.
Vooral voor 23 jaar en ouder zijn de woon
mogelijkheden zeer beperkt. De boerderij tegenover ons stond al 4 jaar leeg en dus hebben we het besluit genomen die erbij te kopen en daar appartementen in te maken met
dagbestedingsruimte in de aparte schuur.”

Actuele informatie
De provincie zal in de periode voorafgaand aan de afsluiting meer actuele informatie geven. Het is aan te bevelen de
streekbladen, (lokale)omroepen te raadplegen voor informatie.

OPRUIMEN
NAM LOCATIE
MIDWOLDA
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knutselen en noem maar op. We hebben dan
ook een super team van nu 12 man personeel
die op allerlei gebieden de mensen kunnen
begeleiden. Met gediplomeerd personeel
wat vereist is bij deze werkzaamheden en
alle kwaliteitseisen in huis, zetten we alles
in om de bewoners zo optimaal en zelfstandig mogelijk te laten wonen, maar wel met
24 uur de mogelijkheid een beroep te doen
op hulp. We faciliteren de zorg rondom de
bewoner. Voor een dove moeder wordt er bijvoorbeeld een gebarentolk ingezet en steken
we zelf extra tijd in het leren van gebaren.”
Met de aankoop van de boerderij en het
instappen van Edwin is de voortgang van
Nonaa ook gegarandeerd. Al moeten Jannie
en Krieno er nog lang niet aan denken om te
stoppen met hun zo dierbare werk. Of eigenlijk, hun manier van leven.
Tekst: Lonneke Mellens-Togtema
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zich kunnen terugtrekken,
maar waar wel de intensieve 24-uurs begeleiding
aanwezig is.
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Aan het randje van Midwolda, verdeeld over twee panden aan de Niesoordlaan en
de Rijslaan, is een unieke thuissituatie gecreëerd voor (jong)volwassenen (ouders)
met een licht verstandelijke beperking. Tijd om er eens een kijkje te nemen, we gingen in gesprek met Jannie Adam.

De Gereweg (N362) wordt voor vervanging van het wegdek afgesloten, van 19
april tot 28 juni. Het betreft het gedeelte
vanaf Midwolda bij de Esso tot de rotonde
bij Wagenborgen. In verband met deze
ingrijpende operatie heeft dit de nodige
gevolgen voor het verkeer.
Nieuwolda is ten tijde van de afsluiting
te bereiken via de oostkant van het dorp
waar de Nieuwlandseweg en de Kerkelaan als een eenrichtingsweg wordt gebruikt. Aan de westkant van Nieuwolda
blijft de kruising naar ’t Waar over het Termunterzijldiep beschikbaar.
De oversteek vanaf Hoofdweg West richting Nieuw Scheemda/’t Waar zal 2 weekenden in juni van vrijdag 18.00 uur tot
maandag 06.00 uur gesloten zijn.

Nieuws van Dorpsbel angen Midwolda

Schouw en dorpenronde
Op donderdag 28 april houden we de dorpsschouw in Midwolda. We verwelkomen dan
de gebiedswethouder, gebiedsregisseur,
vertegenwoordigers van de gemeente Oldambt en andere organisaties, om samen met
bestuursleden van Dorpsbelangen op de fiets
een rondje door het dorp te maken. We willen laten zien wat ons dorp te bieden heeft
en wat er de laatste jaren is ontwikkeld. Het
is ook een gelegenheid om knelpunten te tonen. De route gaat langs alles waar we trots
op zijn, maar ook langs plekken in het dorp
die aandacht moeten krijgen en waar we
kansen of noodzaak zien voor verbetering.
Hebt u suggesties waar de route langs moet
gaan? Wat vindt u dat gezien moet worden?
Laat het ons weten via: secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl
Verslag schouw op 23 mei
Het verslag van de schouw wordt gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op maandag
23 mei, waarvoor u allen van harte wordt uitgenodigd. U ontvangt nog een uitnodiging
in de bus, maar zet het vast op de kalender.
Leden van het college van de Gemeente Ol-

dambt zijn dan aanwezig om in gesprek te
gaan over de schouw, maar ook over de plannen die wij als inwoners hebben voor Midwolda. Verschillende thema’s als verkeersveiligheid, wonen en voorzieningen komen
dan aan de orde. Wilt u horen wat er wordt
besproken of vertellen over wat u belangrijk
vindt voor het dorp of voor uw straat? Kom
dan naar de dorpenronde.
Bestuur
Het aantal bestuursleden van Dorpsbelangen is bijna verdubbeld. We hebben drie
(aspirant) bestuursleden erbij. Jan Noot, Gerard Wolters en Martin Wesseling komen het
bestuur versterken. We kijken uit naar een
goede samenwerking en zijn blij met hun
ideeën en ervaringen in het vrijwilligerswerk. Dorpsbelangen heeft ook weer een
voorzitter. Linda Gremmer neemt deze taak
op zich. Met deze uitbreiding en invulling
van een belangrijke functie kunnen we weer
aan de weg timmeren en dat gaan we ook
doen.
Nieuwe bestuursleden zijn nog steeds van
harte welkom. Ben je niet zo’n bestuurder,
maar wel goed in het bedenken of organiseren van leuke activiteiten, ook dan komen
we graag met je in contact.

* Koningsdag in Midwolda

Vrijmarkt bij De Schakel
Wat zijn we als st. Oranje Comité Midwolda blij dat het eindelijk weer mag!
2 jaren lang hebben we niks mogen organiseren. De vrijmarkt op Koningsdag
staat weer voor de deur. We hebben echter niet stil gezeten. De voorbereidingen
zijn al een tijdje in volle gang.
Op 27 april vindt de vrijmarkt plaats op een
oude vertrouwde locatie, namelijk het parkeerterrein van ‘De Schakel’ in Midwolda.
Het hart van Midwolda waar we graag iedereen, jong en oud, uit willen uitnodigen om
naar de vrijmarkt te komen. Wil je tweedehands spullen verkopen, kun je goed zingen
of een instrument bespelen, ben je een goede
koekjes- of cupcake bakker, kom dan naar het
parkeerterrein en leg je kleedje neer of stal je
eigen marktkraam uit. Vanaf 7:30 uur kun
je terecht om een mooi plaatsje te bemachtigen. Aanmelden is niet nodig er is plaats
genoeg. Van 9:00 tot 14: 00 uur is de vrijmarkt
open voor publiek.

Colofon:

Activiteiten voor jong en oud
Er zijn genoeg redenen om langs te komen.
Een gezellig samenzijn met buurtgenoten
onder het genot van een hapje en drankje na
een lange periode van onzekerheid. Er zijn

PAGINA 2

activiteiten voor jong en oud. Tevens willen we de lokale verenigingen/ondernemers
een podium bieden hun vereniging/onderneming te promoten en om nieuwe leden te
werven. Door een leuke actie te bedenken

Buurtbudget
Ook dit jaar hebben we weer een buurtbudget gekregen van de Gemeente Oldambt om
voor een deel te besteden aan initiatieven
die de leefbaarheid in het dorp bevorderen.
Aanvragen voor een bijdrage uit het buurtbudget kunnen weer ingediend worden.
Wat doet Dorpsbelangen?
De agenda van de bestuursvergaderingen is
goed gevuld. We bespreken de zaken die actueel zijn in het dorp, maar ook wat er speelt
in de gemeente en de regio. De NAM heeft
ons geïnformeerd over de opruimwerkzaamheden die dit jaar gaan plaatsvinden. U leest
er meer over in deze TamTam. Er is binnenkort weer overleg over een fietsverbinding
tussen Midwolda en Nieuwolda. We bespreken de plannen en bekijken welke voor- en
nadelen er zijn. De ontwikkelingen rond het
Oldambtmeer volgen we op de voet. We hebben samen met Dorpsbelangen Oostwold
ook plannen voor het strand, zoals een nieuw
speeltoestel. Zomaar een greep uit wat ons
allemaal bezighoudt. Wij houden u op de
hoogte en wij horen graag van u.
Meer informatie: Ingrid Jonker,
secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl

kan bijvoorbeeld de kas worden gespekt. Om
een gevarieerd aanbod te krijgen vragen we
verenigingen en ondernemers contact op te
nemen, om de plannen te bespreken, met st.
Oranje Comité Midwolda via ocmidwolda@
gmail.com.
Komt allen dan maken we er samen een gezellige dag van. Graag tot dan!

* Zaterdag 9 april t.b.v. Stichting Dorpskrant *

Zwerfvuilactie Midwolda
Zoals alles duurder wordt, geldt dat ook voor ons als redactie
om ons krantje uit te kunnen geven. We ontvangen geld voor
de advertenties en subsidie van VDO en VDM. Toch is dit niet
voldoende en hebben we andere manieren gezocht om wat extra financiële middelen bij
elkaar te sprokkelen. Zo kwamen we op de Zwerfvuilactie van de gemeente Oldambt.
Hiermee vangen we nog eens twee vliegen in één klap. We gaan met een groep vrijwilligers gewapend met vuilzakken en prikstokken op pad om zwerfvuil op te ruimen in Midwolda. Hiervoor levert de gemeente de middelen, die we nodig hebben en haalt deze te
samen met het verzamelde zwerfvuil weer op. Daarbij ontvangen we voor onze stichting
dorpskrant een mooie stimuleringsbijdrage van de gemeente van 250 euro. Wij kunnen
dat geld goed gebruiken en we maken gelijk een deel van ons dorp een stukje schoner.
Verzamelen bij De Kolk
We verzamelen ons op zaterdag 9 april bij De Kolk aan de Hoofdweg 191 en gaan vandaaruit o.a. naar het park en De Wissel om zwerfvuil op te ruimen. We starten om 10.00
uur en gaan door tot ongeveer 12.00 uur. Heeft u zin om mee te komen helpen, dan bent u
natuurlijk van harte welkom. Zorg dat u op zaterdag 9 april op tijd bij De Kolk bent en ga
gezellig met ons mee zwerfvuil opruimen. Wellicht tot dan, Kurt Hartman

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, Anja Reumerman, Jan Sportel
www.facebook.com/DeNieuweTamTam
ADVERTENTIES en TEKST volgende Nieuwe TamTam: uiterlijk inleveren vóór 12 JUNI en verschijnt op 23 JUNI
DE NIEUWE TAMTAM

Dorpsbelangen
Oostwold
Uitkomsten schouw op 7 april a.s.
Eindelijk weer een schouw en een dorpenronde met Burgemeester en Wethouders
Op 14 maart hebben we de twee jaarlijkse
schouw gehad. Op de fiets hebben we samen met een afvaardiging van de gemeente,
dorpswethouder Wünker en onze uitstekende dorpsregisseur Jurjen Adam een ronde
gemaakt door ons dorp. De uitkomsten van
de schouw zullen we laten zien op de twee
jaarlijkse dorpenronde met B en W. Ook kunt
u dan weer allerlei vragen stellen aan B en W.
De dorpenronde wordt gehouden op donderdag 7 april in Eben Haëzer. Aanvang 20.00
uur. U bent van harte welkom.
Ledenvergadering Dorpsbelangen
Voorafgaand aan de Dorpenronde op 7
april houden we onze ledenvergadering.
Aanvang 19.00 uur Locatie Eben Haezer.
Om 20.00 uur begint dan de dorpenronde.
Leden krijgen nog een aparte uitnodiging
met agenda.
Nieuwe huizen of appartementen in
Oostwold?
In de Nieuwe Tam Tam van december 2021
stond een stukje over nieuwe huizen op de
bouwkavel tegenover de pizzeria hebben
overleg gehad met de gemeente of het misschien mogelijk was in plaats van twee hui-

Nieuws van
Vereniging Dorpsbelangen Oostwold

zen, een appartementen gebouw met 4 appartementen te laten bouwen. De gemeente
staat daar positief tegenover. Wel zal er een
projectontwikkelaar gezocht moeten worden
die plannen maakt en met de gemeente wil
overleggen wat wel en niet mogelijk is. Het
bestuur heeft inmiddels contact met een
projectontwikkelaar die er over wil nadenken 6 huurappartementen te bouwen met
huren in het middensegment. Dus net boven
de sociale huurgrens.
Niets in deze plannen is zeker maar we
proberen in samenwerking met diverse instanties en gemeente, iets uit de grond te
stampen. Lukt dat niet dan zijn er in ieder
geval twee kavels beschikbaar voor geïnteresseerden.
Overleg met het Groninger Huis (HGH)
We krijgen als Dorpsbelangen veel vragen
over nieuwe huurwoningen in ons dorp. Zoals u weet is de woningbouw coöperatie Het
Groninger Huis (HGH) die huurwoningen
heeft in Oostwold. We hebben overleg gehad
met HGH. De concrete vraag was zijn er nog
plannen voor sociale huurwoningen in Oostwold. Het antwoord was heel duidelijk nee.
Als Dorpsbelangen vinden we dat heel erg
jammer, maar duidelijk voor de toekomst.
Wat wel gaat gebeuren in Oostwold is het
moderniseren en energiezuiniger maken
van de huurwoningen. Zeker in deze tijd met
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de hoge gas prijzen een goede ontwikkeling.
Wanneer HGH begint met het aanpakken
van de huizen is nu nog niet bekend.
Projecten
Het landschapsbalkon achter het voetbalveld en het verder opknappen van de omgeving van het voetbalveld: In klein comité
zijn we nog druk doende. De plannen worden wat aangepast. Binnenkort is er weer de
dorpenronde met B en W over de schouw.
Op die avond zullen we onze plannen toelichten en kunt u nog ideeën inbrengen. Zie
boven.
Aan onze projecten de Walvis en viskenij
werken we steeds verder en zijn bezig om
de financiering via subsidie rond te krijgen.
Hoe schoon is ons dorp? Wandelen
buiten de bebouwde kom? Neem wat
zwerfvuil mee. Gouden grijpstok.
Het mag best weleens worden gezegd hoe
schoon en netjes ons dorp er binnen de bebouwde bijligt. Als je echter buiten de bebouwde kom wandelt, zien we helaas regelmatig wat zwerfvuil liggen. Misschien een
goed idee om op de wandeling wat afval
mee te nemen zodat ook het buitengebied er
schoon blijft uitzien. En kent u iemand die
regelmatig zwerfvuil meeneemt en opruimt,
de gemeente reikt aan mensen die vrijwillig zwerfvuil opruimen een gouden grijpstok
uit. Kent u zo iemand? Geef het door aan
ons en wij proberen dan te zorgen dat die
persoon in aanmerking komt voor de gouden
grijpstok!
Bestuurswisseling
In verband met het raadslidmaatschap van
onze voorzitter Luit Engelage, was hij teruggetreden als voorzitter. Ik ( Henriëtte) heb zolang het voorzitterschap waargenomen. Luit
is na de verkiezingen geen raadslid meer.
Binnen het bestuur is afgesproken dat Luit
weer voorzitter wordt. Ik blijf als bestuurslid
en Anja Reumerman wordt de nieuwe penningmeester.
Subsidie
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. Nieuwe bestuursleden altijd welkom.
Mocht u nog vragen of opmerkingen
hebben dan kunt u contact opnemen
met onze voorzitter Luit Engelage,
0621524096 of mailen naar info@
dorpsbelangen-oostwold.nl
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KARINA’S HAIRSTYLING
Zuiderweg 5
9681 BM MIDWOLDA

06 46 23 23 13

verbouw en nieuwbouw

kmkdijkema@ziggo.nl

OPENINGSTIJDEN:

Niesoordlaan 40
9681 CX Midwolda

Bouwservice
Engelage

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

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

Tel.: 06-50640997

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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Daar is een hekwerk op gemaakt, met daarop de Koediep plaquette. De oude draagbalken zijn gezandstraald, geverfd en zien er
weer prima uit.

Een verloren
monument
In de loop der jaren is er ook in Oostwold
veel gesloopt. Nog steeds denken de oudere
bewoners terug aan Hotel de Witte Zwaan,
gelegen op de hoek van de Goldhoorn. En
aan de oude steenfabriek op de plek waar
nu woningen staan aan de Havenstraat en
het Tichelwerk. Vooral het Koediep met de
diverse bruggetjes en de haven heeft indruk
achter gelaten. Dit kanaal, gegraven in 1635,
liep van de haven in Oostwold achter langs
de Oudlandse weg naar Midwolda en mondde uit in Scheemda in het Koedijk. Het diep
werd druk bevaren met allerlei handel zoals
de stenen van de steenfabriek. In Oostwold
lagen 6 bruggen over het Koediep. De boeren hadden veel stukken land aan de overkant van het diep en dus werden er bruggen
over het diep gebouwd. Eind jaren vijftig
werd de haven in Oostwold en het stuk tot
aan de eerste boerderij dicht gegooid. Later
is vanwege de ruilverkaveling besloten het
diep geheel dicht te gooien en daarmee verdwenen ook de nostalgische bruggetjes.
Stichting Historie Oostwold wil graag de
herinnering aan vroeger levend houden en
heeft daarom een plaquette laten maken als
herinnering aan het Koediep en het oude
bruggetje naar de Wilhelminalaan. Op het
gras in de bocht naar de Wilhelminalaan zijn
twee stukken originele draagbalken van het
voormalige Wilhelminabruggetje geplaatst.

Meer weten? Kijk dan op de website van
Dorpsbelangen Oostwold.
https://dorpsbelangen-oostwold.nl/dorpsnieuws/vroeger/koediep-haven-oostwold/
Tekst en foto: Geke Grimme

Het Koudaip
Het vele water dat door haar boezem stroomde van het Huningameer van aleer.
Door de vijzels van “Huninga – Meerland” en
“Groeve en Binnenlanden” watermolens.
Door het Stadse besloten om het Koediep te
graven in 1635.
Overdag gegraven en ’s nachts door de ingelanden weer teruggestort.
Ook het goud van de republiek werd afgevoerd door haar aderen.
Turfschippers vervoerden baggers.
Aanvoer van klei en afvoer van stenen van
de steenfabriek van weleer.
Menig bruggetje werd over haar gelegd om
het graan van de velden te vervoeren naar
de heerten.
Binnen loopafstand van De Witte Zwaan om
na noeste arbeid de aderen te schonen
met wat kostelijk nat!
Pa Geertsema met snikke van Stad retour
riep van ver: Moeke hest doe koffie kloar!
Menigeen heeft er plezier gehad, gezwommen, gevist, gespeeld, geschaatst
op of aan de boorden van haar oevers.
Het Koudaip door verkaveling gesloten is het
nu een bijna herinnering aan vroegere mooie
tijden.
B.H.S.

Activiteitenkalender

Hieronder ziet u activiteiten die er de komende 3 maanden te doen zijn in
Oostwold en Midwolda. Wij willen in iedere uitgave een agenda plaatsen met
activiteiten die er in onze dorpen te doen zijn.
Heeft u zelf suggesties voor de periode van 16 juni tot en met 15 september?
Geef het door! Suggesties naar: dorpskrantmidwoldaoostwold@gmail.com
Tot en met 24 april
Tot en met 30 mei op za en zo
18 maart om 19:30 uur
27 maart van 10:30 - 12:30 uur
1 april om 19:30 uur
3 april van 10:30 -12:30 uur
10 april van 13:00 - 14:30 uur
15 april om 19:30 uur
18 april van 13:00 - 15:30 uur
27 april van 9:00 - 14:00 uur
29 april om 19:30 uur
4 mei om 19:30 uur
5 mei om 13:00 uur
13 mei om 19:30 uur
27 mei om 19:30 uur
10 juni om 19:30 uur

Bloembollenroute, Nieuweweg 34 Oostwold € 3,Expositie Tiny Dussel, Koetshuis Ennemaborg
Klaverjassen VVS Oostwold, inleg € 2,50
Lentewandeling met gids vanaf de Ennemaborg
Paaskaarten VVS Oostwold, inleg € 2,50
Wildplukken rondom Ennemaborg, volwassenen € 9,Stinzenplanten wandeling Ennemaborg
Klaverjassen VVS Oostwold, inleg € 2,50
Paaseieren zoeken met gps Ennemaborg, € 5,Vrijmarkt, parkeerterrein De Schakel, opbouw v.a. 7:30
Klaverjassen VVS Oostwold, inleg € 2,50
Dodenherdenking, monument bij Dorpskerk Midwolda
Ommetje Oostwold SW Oldambt, start Goldhoorn 6
Klaverjassen VVS Oostwold, inleg € 2,50
Klaverjassen VVS Oostwold, inleg € 2,50
Klaverjassen VVS Oostwold, inleg € 2,50

Jubilaris bij de Vrouwen
van Nu Oostwold
Alweer 25 jaar
geleden kwam
Anja
Reumerman
opnieuw
in
Oostwold
te wonen. Net
als in haar vorige woonplaats
Vlagtwedde
werd ze lid van
De Vrouwen van
Nu. In al die jaren heeft Anja
veel voor de vereniging gedaan.
Zo organiseert
ze al jaren samen met Harma Saadhof het
jaarlijkse uitstapje. Ze heeft ons veel mooie
plekken laten zien. Zoals een boottocht door
de wateren van Leeuwarden, of naar prachtige musea. Ook zit ze in de bezoekcommissie. De voorzitter Geke Grimme benoemde
in een gedicht alle goede eigenschappen
van Anja, zoals haar posiviteit en opgewektheid. Als dank kreeg Anja een bijzondere set
onderzetters in een houder.
Deze avond was Paulien Medema de Vlieger
van de Traumahelikopter aanwezig om alles
te vertellen over haar werk. Om als gespecialiseerd trauma verpleegkundige te mogen
werken in de Traumaheli heeft ze eerst haar
vliegbrevet moeten halen. Tijdens de vluchten is ze de co-piloot. Tot een aantal jaren
geleden kwam ze regelmatig op het vliegveld in Oostwold om bij te tanken. De standplaats is nu in Eelde. Omdat er ook een arts
aan boord is, kan het team direct beginnen
met het medisch handelen.
Tekst en foto Geke Grimme
23 april: Prik Oostwold schoon
Verzamelen om 10.00 uur op de Goldhoorn
19 A bij de familie Ebbens. We gaan na de
koffie in tweetallen bezig om alle zwerfvuil
op te rapen. Daarvoor kunnen we alle hulp
gebruiken, iedereen is welkom. Na afloop is
er voor iedereen soep en broodjes.
Windspinners
De haakclub van de Vrouwen van Nu komt
elke twee weken op donderdagmiddag bij
elkaar in de voorkamer van Pitch &Putt aan
de Huningaweg. Er wordt druk gehaakt aan
de windspinners voor de handwerktentoonstelling in de
Broeckhof
in
Zuidbroek. Daar
hangen woensdag 13 april en
donderdag 14
april alle windspinners
aan
het plafond. De
entree is gratis,
open van 10.00
Christina Stek met een
-17.00 uur.
paar windspinners in
Wil je leren om
de boom
windspinners
zelf te haken, neem dan contact op met vvnoostwold@gmail.com
Tekst en foto: Geke Grimme
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st. Oranje Comité Midwolda

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei

Bent u ook 2 minuten stil?
Woensdag 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlog en geweld. In deze tijd
waarin de wereld op zijn kop staat is het
belangrijk niet te vergeten wat vrijheid
voor ons betekend. St. Oranje Comité
Midwolda nodigt u uit om samen stil te
staan bij de slachtoffers die zijn gevallen
voor de vrijheid van ons allemaal.
De herdenkingsbijeenkomst zal om 19:30
uur plaatsvinden in de Dorpskerk Midwolda. In het bijzijn van een afgevaardigde van de Gemeente Oldambt zal een
krans worden gelegd bij het herdenkingsmonument. Na afloop zal er gelegenheid
zijn met elkaar na te praten onder het genot van koffie/thee in de Dorpskerk.
Wij zien u graag omdat oorlog en
geweld nooit wennen.

Kerken Midwolda en
Oostwold open tijdens
Kerkenpad
Oost-Groningen
Zaterdag 4 juni organiseren bijna dertig
kerken in het oostelijk deel van de provincie Groningen weer het Kerkenpad OostGroningen! Ook de Dorpskerk van Midwolda
en de Protestantse kerk van
Oostwold zijn dan geopend.
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! Sommige kerken
organiseren bovendien extra
activiteiten, zoals een rondleiding in het orgel, bespeling
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Frits Alma verlaat redactie Nieuwe TamTam
Sinds maart 2019 verschijnt ieder kwartaal De Nieuwe TamTam
niet alleen in Midwolda, doch ook huis-aan-huis in Oostwold. Naast
Thom Uffen, was de grote stimulator Frits Alma. In overleg met
Dorpsbelangen Oostwold namen zij contact op met de redactie om te
onderzoeken wat de mogelijkheden waren. De toenmalige redactie
stond hier positief tegenover wat resulteerde dat de voormalige
gemeente Midwolda weer een dorpskrant had.
Helaas voor de redactie gaf onlangs Frits te kennen, i.v.m. verhuizing
naar de Blauwe Stad, zijn medewerking te beëindigen. Na vele
bijdragen staat op pagina 7 Frits z’n laatste bijdrage. Als groot
natuurliefhebber sluit hij af met een artikel over de Koekoek.
Voor Oostwold zit nu in de redactie Geke Grimme en Anja Reumerman die heeft de
plaats van Frits ingenomen.
De redactie bedankt Frits voor z’n bijdragen en enthousiasme en wenst hem
met z’n Nettie veel woongenot in de Blauwe Stad.

Tiny Dussel exposeert in Het Koetshuis
Vanaf 5 maart tot en met 29 mei is er weer
een nieuwe expositie in het Koetshuis, tegenwoordig officieel het Bezoekerscentrum
Ennemaborg. De expositie is van Tiny Dussel een schilderes, momenteel woonachtig
in Veendam. Zij heeft zichzelf het schilderen
met olieverf aangeleerd. Haar inspiratie haalt
zij uit het weidse Groningse landschap, de
polders, kwelders en het waddengebied. Ze
weet prachtig het licht en de kleuren van de
ondergaande zon weer te geven op haar doeken. Ook hangen er schilderijen waarop ze de
koolzaadvelden, zo typisch voor deze omgeving heeft vastgelegd. Haar schilderijen stralen een serene rust uit. Elke zaterdag en zondagmiddag van 12.00 tot 17.00 bent u van harte welkom om haar werk te komen bewonderen.
Tekst en foto: Kurt Hartman
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 4 juni
van 10.00-16.00 uur!

Boekenmarkt
Oostwold
4 juni
Zaterdag 4 juni organiseert de Protestantse
Gemeente De Dollert

van 10.00-16.00 uur een boekenmarkt in en
rond Ons Gebouw (Goldhoorn 6, Oostwold).
Duizenden boeken kunnen dan tegen zeer
scherpe prijzen gekocht worden! Daarnaast
bieden we ook een ruime keus aan tijdschriften, muziek, films en spelletjes en voor de
kinderen is er ook wat speelgoed te koop.
Ook kan er genoten worden van koffie/thee
met heerlijk gebak en van huisgemaakte
soep! Opbrengst van de markt is bestemd
voor het onderhoud van onze gebouwen.
Wilt u/jij iets inleveren voor deze markt, dan
kan dit op zaterdag 21 mei van 10.00-12.00
uur bij Ons Gebouw of neem contact op met
Peter Akkerman – petrusakkerman@kpnplanet.nl / 0597 551215
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Advertentie

De voormalige productielocatie Midwolda, aan de Rijslaan in
Midwolda, is een van de 13 inmiddels gesloten locaties van het
Groningen Gasveld. Hierbij informeren wij u over het vervolg, het
opruimen van de NAM-locaties in het algemeen en het opruimen
van de locatie Midwolda in het bijzonder.
Opruimen, Het proces van begin tot eind
Het insluiten en opruimen verloopt over het algemeen volgens een
vast proces, gesplitst in vier fasen.
Fase 1: Van productielocatie naar insluiting
Als het besluit is genomen om de gas- of olieproductie op een
locatie te stoppen, worden de putten veiliggesteld en losgekoppeld
van het totale behandeling- en transportsysteem. Er kan nu effectief
geen gas meer worden geproduceerd op deze locatie.
Fase 2: Schoonmaken en slopen bovengrondse installaties
Na het insluiten van de locatie worden de bovengrondse installaties
schoongemaakt, ontmanteld en afgevoerd.
Fase 3: Verwijderen van de putten
In deze fase worden de gasputten schoongemaakt, gecontroleerd
en op verschillende dieptes door middel van cementpluggen
definitief afgesloten. Hierbij wordt over het algemeen gebruikt
gemaakt van een zogenaamde opruimtoren, de P&A unit. Zodra de
werkzaamheden zijn afgerond, start een periode van monitoring.
In de monitoring periode van minimaal 3 maanden wordt
gecontroleerd of het afsluiten en opruimen van de putten succesvol
is verlopen.

Voor het definitief afsluiten en het opruimen van de putten wordt
voor slechts 1 put gebruik gemaakt van de opruimtoren, ook wel
P&A unit genoemd. Voor het opruimen van de overige acht putten
wordt gebruik gemaakt van een andere installatie de zogenaamde
P&A on the wire. Deze installatie is kleiner waardoor de overlast,
bijvoorbeeld als het gaat om transport bewegingen, kan worden
beperkt.
DE NIEUWE TAMTAM

Tijdens de werkzaamheden zijn er meer mensen aanwezig op
de locatie. Verder is er sprake van extra verkeersbewegingen in
verband met het regelmatig aan- en afvoeren van materiaal en
materieel. Onderstaand kaartje laat zien welke route hierbij wordt
gebruikt.
Tijdens de
werkzaamheden kan er
extra geluid
zijn op de
locatie. Wij
zullen het werk
zo zorgvuldig
mogelijk
uitvoeren en
onze uiterste
best doen om
de eventuele
overlast voor
u tot het
minimum te
beperken.

MIDWOLDA

A7

Rijslaan
Op de A7 neem afslag 46 Heiligerlee.
Sla af in zuidelijke richting de N964 op.
Na 450m sla linksaf de N964 Provinciale weg op
richting Winschoten-West.
Na 1,4 km sla linksaf de Verlengde Kloosterlaan op
(let op: kruisend verkeer op fietspad!)
Na 2,3 km houd rechtsaan Rijslaan op
(doorgaande weg gaat linksaf).
Na 300m toegangsweg naar locatie links.

N964

N964

sterlaan
de Kloo

Locatie Midwolda
De locatie Midwolda is sinds 2009 buiten gebruik. De volledige
bovengrondse installatie is enige jaren geleden schoongemaakt
en verwijderd. Begin april 2022 wordt op de locatie Midwolda een
start gemaakt met het definitief afsluiten en weghalen van de negen
aanwezig gasputten, de derde fase in het opruimproces. Midwolda
is de vierde locatie van het Groningen gasveld waar de gasputten
definitief worden afgesloten en weggehaald. De voorbereidende
werkzaamheden zoals het schoonmaken van het terrein, het
controleren en waar nodig herstellen van verharding en het
gotensysteem zijn inmiddels begonnen.

Wat merkt de omgeving van deze werkzaamheden
Het afsluiten en opruimen van de putten wordt uitgevoerd tijdens
reguliere werkdagen, tussen 07.00 uur tot 19.00 uur. Incidenteel
kan het voorkomen dat er tijdens het weekend wordt doorgewerkt.
Op een later moment, als de opruimtoren wordt ingezet wordt er
gewerkt in een 24/7 rooster, waarbij ook ’s avonds, ’s nachts en in
het weekend wordt doorgewerkt.

Verleng

Het proces van sluiten tot en met het teruggeven van de gehuurde
percelen grond aan de grondeigenaar neemt circa vijf jaar in
beslag. In deze periode vinden bij tussenpozen werkzaamheden op
de locaties plaats.

Na het afsluiten en opruimen van de putten start een periode
van minimaal drie maanden van monitoring om zeker te stellen
dat werkzaamheden succesvol zijn verlopen. Hierna start het
bodemonderzoek, worden eventuele saneringen voorbereid en
de benodigde vergunningen aangevraagd. Dit neemt de nodige
tijd in beslag. In deze periode is er wederom niet veel activiteit
op de locatie. Als alles in kaart is gebracht en de benodigde
vergunningen zijn afgegeven, start het cultuurtechnisch herstel.
Veelal betekent dit dat de locatie in oorspronkelijke staat, vaak
landbouwgronden, wordt hersteld. Hierna wordt het land aan de
eigenaar teruggegeven. De planning van de herstelwerkzaamheden
is op dit moment nog niet duidelijk. Hierover wordt op een later
moment nadere informatie verstrekt.

aweg
Hora Siccem

Fase 4: Opruimen, herstel & oplevering
Na het definitief afsluiten van de putten wordt er bodemonderzoek
gedaan om eventuele bodemverontreiniging in kaart te brengen.
Indien noodzakelijk wordt er een saneringsplan gemaakt. Dit
plan wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag. Na verlening van
de beschikking (toestemming) kan de verontreiniging worden
opgeruimd. De bodemverontreiniging wordt gelijktijdig weggehaald
met alle op de locatie aanwezige zaken, zoals de terreinverharding,
kabels en leidingen, hekwerk etc. Vervolgens wordt het terrein
cultuurtechnisch hersteld. Dit betekent veelal dat het terrein (weer)
geschikt wordt gemaakt voor landbouw. Als deze werkzaamheden
zijn afgerond wordt het terrein weer overgedragen aan de
grondeigenaar.

Het afsluiten en opruimen van de gasputten start met het
schoonmaken en het controleren van de putten. Hierna worden op
verschillende dieptes cementpluggen gezet. Deze pluggen sluiten
de putten definitief af. Het opruimen van de acht putten wordt naar
verwachting in oktober afgerond. Het is op dit moment niet duidelijk
wanneer de opruimtoren naar de locatie komt voor het opruimen
van de laatste put.

let op: kruisend
verkeer op
fietspad!

blauw ANWB bord in oostelijke richting
met tekst “Winschoten-West’

A7

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit artikel of op een later moment
vragen of heeft u klachten dan kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via
telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@
shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht
bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.
Verder kunt u de NAM-omgevingsapp gratis downloaden.
In deze app vindt u de laatste status over het sluiten en het
opruimen van Groningenveld of de NAM website (www.NAM.nl)
raadplegen.
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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.

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

De Schakel Midwolda, dorpshuis
De Schakel in Midwolda is alweer
een tijdje open voor het publiek. Het
van oorsprong gebouwde dorpshuis,
heeft naast horeca, een winkel en
wonen voor mensen met een beperking, ook weer de functie teruggekregen van dorpshuis.
De grote bar staat in een fijn ingerichte
ruimte waar je gezellig even kunt bijkletsen met dorpsgenoten. Onder genot van
een kop koffie, biertje van de tap en wat
lekkers erbij. Maar ook even rustig de
krant lezen is natuurlijk mogelijk.
De verschillende zalen zijn ook weer
voor verenigingen af te huren voor hun

Vervolg verkeersoverlast
Hoofdweg
In de twee voorgaande edities van ons
krantje, heb ik al aandacht besteed aan
de verkeersoverlast langs de Hoofdweg in
Midwolda. De te hoge snelheden en het te
zware verkeer leiden tot nogal wat overlast
en gevaarlijke situaties. Ik ga hier nu verder
niet weer te diep op in. Er blijkt dat door veel
mensen deze overlast ervaren wordt, gezien
de reacties. Sommigen zijn zelf al in een traject met de gemeente hierover beland, veelal zonder resultaat. Nu is er één medebewoner, die na contact met de gemeente een
aannemer op bezoek kreeg, die na onderzoek aangaf dat de trillingen door het verkeer niet, zoals de gemeente eerst zei, komt
door de putdeksels, maar dat verzakkingen
de oorzaak zouden zijn. De aannemer gaat
de gemeente adviseren om bepaalde plekken opnieuw te asfalteren. Dit is leuk, maar
of dat alle overlast wegneemt, waag ik te
betwijfelen. Om nu beter inzicht te krijgen
hoeveel mensen en nu overlast ervaren, wie
dat zijn en ook om in contact richting de
gemeente sterker te staan. Heeft de betreffende dorpsbewoner gevraagd om via ons
krantje een inventarisering te maken. Zijn
verzoek is of de mensen die overlast ervaren, dit aan te laten geven op onderstaande
strookje en dit in te leveren bij de directie
van de Nieuwe Tam Tam, Hoofdweg 47. Het
kan uiteraard ook via de mail, zie mailadres
in onze colofon. U zult dan ook door hem
verder over de ontwikkelingen op de hoogte
gehouden worden. Namens hem alvast bedankt voor uw medewerking.
Kurt Hartman
-------------------------------------------------------

bezigheden. Eigenaresse Fennie
Boer: “Het mooie is dat de ruimtes
weer ingezet kunnen worden voor
allerlei dorpse activiteiten en verenigingen. Gezellig een dartpijltje gooien
of een potje snookeren. Dat is ook de
reden waarom wij het pand weer De
Schakel hebben genoemd. De ontmoetingsplek voor iedereen.” En met
de gemeenteraadsverkiezingen is het
ook weer ingezet als stembureau. Voor
informatie over het dorpshuis kunt u
kijken op de website: www.deschakelmidwolda.nl maar even langskomen op
te zaal van De Schakel.
Hoofdweg 170 mag uiteraard altijd!
Echtpaar Boer in de gro
Foto: JanSportel.nl
Lonneke Mellens-Togtema

Het Viskenij in Oostwold
Aan de Huningaweg in Oostwold ligt het
Viskenij, een brede watering van ongeveer 200 meter lang met in het verlengde
hiervan de huidige borg “Huningaheerd”

Afgesloten water
Dorpsbelangen Oostwold is druk doende om
het Viskenij weer van een dam te voorzien
zodat het als afgesloten water weer kan floreren als in vroegere dagen.

In vroegere daEeuwen geleden had vrijgen aangelegd
als
visvijver,
wel ieder Gronings dorp
een
bewaareen Viskenij, één van de
plaats voor vis.
twee overgebleven is in
De elders geOostwold.
vangen
vis
Één van de oudste bewerd bewaard
kende eigenaren van de
in het Viskeborg Huningaheerd, Jonij, en indien
hannes Epinus Huninga
nodig ging het
rond 1600 toendertijd nog
visnet door het Viskenij eind jaren 80. Foto: JanSportel.nl
als een z.g.n. Steenhuis,
Viskenij
om
profiteerde al van het Visover verse vis
te beschikken. Vaak gekenij.
beurde dit op de vrijdag de visdag.
In latere tijd rond 1700 was de familie Sparringa eigenaar van het steenhuis.
Een Viskenij was indertijd een afgesloten
Daarna was predikant Tiddo Waldrik Siertgeheel, zodat de aanwezige vissen niet konsema eigenaar van de borg “Huningaheerd”.
den ontsnappen. Toen het gebruik uit de
Lodewijk Siertsema de zoon van Tiddo Walmode geraakte werd het met open water
drik Siertsema, vestigde zich in 1815 op de
verbonden.
deftige boerderij de “Huningaheerd”, die
In de jaren erna werd het Viskenij veelvuldig
zijn vader uit de nalatenschap van de familie
gebruikt als (wedstrijd) ijsbaan.
Sparringa had verkregen.

Naam: ..............................................................
Adres: ..............................................................
Emailadres: .....................................................
Telefoonnr.: ......................................................
Soort overlast/opmerking: ..............................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
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Vanaf heden zal ik de dorpskrant voorzien van een rebus. Ik heb hem niet te makkelijk
gemaakt en ik hoop ook niet te moeilijk, zodat het puzzelplezier biedt voor jong en oud.
Kom je er niet uit of wil je de oplossing controleren? Deze is achterin en ondersteboven op
pagina 13 toegevoegd.
Veel puzzelplezier!
Johanna Brinks
PAGINA 9

de leche bij, roer dit goed door elkaar heen.
Vervolgens doet u dit in de vorm en schep
de twee mengsel voorzichtig door elkaar met
een vork of lepel, zodat het er marmerachtig uitziet. Voorzichtig dat u de bodem niet
raakt.

KOKEN EN BAKKEN MET KLAAS

Caramel Cheesecake

Zet op de bodem van de oven een schaal
met kokend water, hierdoor bakt de cheesecake mooier. Nu kan hij de oven in voor 1¾
uur. Als hij uit de oven komt, mag hij nog

Deze keer wilde ik eens voor een cheesecake gaan. Nu zijn er talloze recepten en smaken voor een goede cheesecake. Zelf met ik
gek op caramel, dus de keuze was niet zo moeilijk. Wat hebben
we nodig?
Voor de bodem:
225 gr Bastogne koeken en 75 gram boter.
Voor de vulling:
800 gr roomkaas (op kamertemperatuur),175
gr kristalsuiker, 2 theelepels vanille extract,
4 eieren (op kamertemperatuur), 200 gr zure
room (op kamertemperatuur) 40 gr maïzena
en 1 blikje dulce de leche.
Veder nog bakpapier, boter om in te vetten
en een bakje hazelnoot nougatine.
Uit dit recept haalt u een taart voor ongeveer
12 stukken. Voor dit recept kunt u zelf de
dulce de leche maken, die 2½ uur gekookt
heeft. Het recept hiervoor is makkelijk op
internet te vinden. Zelf heb ik deze keer gesmokkeld en een pot kant en klare, gelijk te
gebruiken dolce de leche gebruikt.
Begin met de oven op 130 graden voor te
verwarmen. Neem een ronde springvorm
van 24 cm doorsnee, bekleed deze met bak-

papier en vet de zijkant van
de vorm in met boter. Maal
de koekjes in een keukenmachine fijn. Smelt de boter en meng deze door het
koekkruim. Vervolgens verdeeld u het mengsel over de
bodem van de vorm en druk
deze met de bolle kant van
een lepel gelijkmatig aan.
Vervolgens doet u de roomkaas, suiker en vanille extract in een kom en roer dit
door. Daarna voegt u de eieren, zure room en
de maïzena erbij en meng het geheel door
elkaar totdat er een glad mengsel ontstaat.
Ik heb hier een mixer met gardes gebruikt.
Weeg nu 150 gram van het mengsel af en
doe dit in een aparte kom. De rest van het
mengsel doet u in de vorm en strijkt het
glad. Vervolgens neemt u het achtergebleven roomkaasmengsel en voeg daar de dulce

wat wiebelig zijn, strooi de hazelnoot nougatine over de cake en laat deze afkoelen tot
kamer temperatuur. Daarna moet hij voor 4
uur de koelkast in. Voor de Paasdagen heb ik
hem gedecoreerd met wat chocolade Paaseitjes. Natuurlijk kunt u zelf ook wat anders
bedenken. Decoratie hoeft niet, maar staat
wel zo gezellig.

Eet smakelijk! Klaas Feringa

Vogels bij U in de buurt
Er komt een verscheidenheid aan bijzondere en wellicht minder bijzondere vogels bij U in de buurt. Graag
wil ik in deze Tam Tam U iets

vertellen over de koekoek.
Heerlijk wanneer het weer
voorjaar is, je hoort, vooral
‘s morgens vroeg veel vogels
zingen. Dit doen ze niet om

De Koekoek daar ga ik U over vertellen
Wie hoort ze niet. Duidelijk aanwezig in rietvelden met hier en daar
een boom of struik, zoals rond het Oldambtmeer U dit aantreft.
Vooral tijdens het vliegen van de ene naar de andere plek maken ze
het typische koekkoekgeluid.
Maar er zijn meer typische kenmerken van de
koekoek.
U weet dat het koekkoesvrouwtje, na de
paring, haar ene ei legt in een vreemd
nest, zelf bouwt de koekoek geen
nest.
In de meeste gevallen legt ze een ei
in het nest van een Rietzanger.
Hoe gaat dit in zijn werk. Wel, de koekoek observeert en ontdekt het nest
van de rietzanger. Dan wacht ze totdat
de rietzanger het nest verlaat en legt dan
snel een ei, die dezelfde kleur heeft als de eieren
in het nest. Daarna werkt ze een ei van de rietzanger
uit het nest, dit omdat wanneer de rietzanger terugkeert hetzelfde
aantal eieren in het nest aan gaat treffen.
Legt de koekoek een ei in het nest van bij voorbeeld een rietgors,
dan is de kleur van het koekoeksei aangepast aan de kleur van de
rietgors.
U weet dat de pleegouders het koekoeksjong grootbrengen. Het
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ons mensen te plezieren, nee
ze doen dit om hun territorium, zeg maar hun gebied,
op te eisen. Soortgenoten,
jullie zijn gewaarschuwd, dit

is mijn territorium, hier zoek
ik voedsel en hier wil ik een
gezin stichten.

koekoeksjong komt al na 12 dagen uit, de eieren van de rietzanger
pas na 14 dagen.
Het koekoeksjong werkt al na 1 dag de andere eieren met zijn rug
uit het nest. Op zich al een geweldige prestatie.
Zodoende blijft het koekoeksjong alleen over en eist al het aangeleverde voedsel, bestaande uit spinnetjes, rupsen,
vliegen, enz. op.
Wanneer het koekoeksjong groot genoeg is, zijn
de koekoek ouders al lang vertrokken. De ouderkoekoeken vertrekken zodra het 2e legsel
eind juni is gelegd linea recta naar Afrika.
Na half juli hoor je de koekoek dus ook niet
meer.
De jonge koekoek gaat later, in augustus in
z’n uppie naar Afrika. Moet je nagaan, zonder
pap en mam in je eentje vliegen over Europa, de
Middellandse Zee over en dan die grote zandbak,
de Sahara, om dan te overwinteren in Midden-Afrika.
Dat is knap hoor! De meeste trekvogels gaan in groepjes of
zelfs grote groepen, jongen met hun ouders, naar het Zuiden.
En dan is er nog iets bijzonders: de jonge koekoek keert een jaar
later terug naar dezelfde plek waar hij is grootgebracht. Daarbij is
herkenning van de geluiden van de pleegouders van groot belang.
Dit herkent de koekoek en zal dan ook weer van dezelfde pleegouders nest gebruik maken of de opvolgers van de pleegouders, met
een nieuw nest.
Frits Alma
DE NIEUWE TAMTAM

grote sleutel werd overhandigd aan één van
de bewoners, die vervolgens over een rode
loper zijn huisje kon betreden. Elke nieuwe
bewoner ontving uit handen van Groninger
Huis een mooie bos bloemen. Een grote bos,
zodat deze goed opvalt in een Tiny woning.
Het daadwerkelijke verhuizen kon nu dan
echt beginnen.

Begin februari ontving ik van Groninger
Huis een uitnodiging om aanwezig te
zijn bij de feestelijke sleuteloverdracht
van de Tiny Houses gelegen aan de
Hoofdweg nummer 241. In de Nieuwe
Tam Tam van maart vorig jaar had ik al
een artikel gewijd aan deze huisjes en
het “nieuwe wonen”. Later dan oorspronkelijk gehoopt werd, kunnen de
bewoners nu eindelijk hun huisjes betrekken.
Dinsdag 8 februari was het dan zover. Het
was een grauwe maar gelukkig droge dinsdagmiddag, dat ik naar de locatie van de
Tiny Houses toog. Er was koffie, thee en warme chocolade melk met een gebakje voor
iedereen. Naast de nieuwe bewoners van
de huisjes, waren ook directe buren uitgenodigd om de plechtigheid bij te wonen. Er
was een welkomstwoord van Laura Broekhuizen van Groninger Huis en van wethouder Gert Engelkens, waarna symbolisch een

Het terrein rondom de huisjes moet nog wel
verder ingericht worden. Daar zal spoedig
mee worden begonnen. Dit gaat in overleg
met de bewoners. Er werd al geopperd om
een moestuin aan te leggen en ook leek er
belangstelling om kippen te gaan houden.
In ieder geval zal de modder, die nu nog de
huisjes omringt verdwijnen onder fraaie dan
wel nuttige beplanting. Ik sprak nog met een
paar bewoners, zoals een jonge moeder die
met haar zoontje één van de huisjes is komen
wonen. Ook sprak ik de vijftigjarige Nico, die
duidelijk aangaf de rust en de ruimte te zoeken. Nu hij in zijn woning stond, realiseerde
hij zich wel, dat hij nog meer spullen uit zijn
oude huis zal moeten wegdoen, voor hij zijn
Tiny House kan betrekken. Beiden leken
er zeker naar uit te kijken om Midwolda en
omgeving te verkennen. Een leuke groep
nieuwe inwoners van ons dorp. Voor ik vertrek kijk ik nog even naar de huisjes. Zoals ik
in mijn vorige artikel al aangaf, voor mij zou
het toch echt te klein zijn, maar ik snap heel
goed de charme van deze Tiny Houses en
het nieuwe wonen. Bij deze wil ik alle bewoners veel geluk wensen in hun nieuwe huis.
Welkom in het mooie Midwolda.
Tekst en foto: Kurt Hartman

Nieuws van de Bibliotheek
Midwolda/Oostwold
Wist u dat:
- De bibliotheek gevestigd is in het gebouw
De Meerkant aan de Huningaweg 8
- De bibliotheek op alle dagen geopend is (in
de schoolvakanties aangepaste sluitingstijden)
- Het handwerkcafé op woensdag van 10.0012.00 uur weer van start is gegaan
- Er voorlezen aan kinderen is op dinsdagmiddag 15.00 uur
- In de bibliotheek een kopieerapparaat aanwezig is
- Kinderen tot 18 jaar gratis lid zijn
- Wanneer u lid bent u van veel producten
gratis gebruik kunt maken als bijv. online
Seniorweb;
- het Taalhuis; diverse cursussen kunt volgen; e-books lenen etc.
- Er per direct plaats is voor een vrijwillig
medewerker op vrijdagmiddag van 14.0017.00 uur
Voor meer en actuele informatie www.biblionetgroningen.nl
Hier vind u ook de vacature voor vrijwillig
medewerkers
Contact: midwolda@biblionetgroningen.nl

ambachtelijke, unieke sieraden
in goud en zilver
van eigen oud goud een nieuw sieraad
reparatie en restauratie
een nieuw sieraad voor jou ontworpen
en naar jouw wens gemaakt

tel: 06-509 615 34
a.m.tieck@gmail.com
Zuiderringdijk 12a
9682 VL Oostwold

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.

POSTSTRAAT 1c g SCHEEMDA g 0597-785676
www.nenabloemen.nl
dagelijks geopend van 09.00-17.00 uur
DE NIEUWE TAMTAM
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Als U tevreden bent...
vertel het een ieder die U kent.
Als het U niet zint...
geef ons dan een hint.

Voor BROOD
en BANKET

BROODBOETIEK MIDWOLDA
Hoofdweg 172
9681 AL Midwolda
(0597) 551675

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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Op bezoek bij Rinske van Rorico
werd er steeds
meer thuis gebakken en dus
meer
spullen
via de webshop
besteld. Het assortiment in de
webwinkel ging
van 200 naar
2000
producten!

Bij binnenkomst komt mij een
heerlijke baklucht tegemoet.
Eigenlijk hoop je dat ook, want je
gaat naar een bakster nl. Rinske.
Er worden dan ook koekjes
gebakken, en ik mag proeven.
Knapperig van buiten en zacht van
binnen Heeeeerlijk! Op de foto zijn
de koekjes met de ingrediënten te
zien.
De naam Rorico is bedacht tijdens een
verbouwing van het eerste huis van Rolf
en Rinske. Om de familie op de hoogte
te houden van de vorderingen openden
ze een online website met de naam Ro
ri co. Nl, Rolf Rinske en Co. Toen er een
naam moest komen voor het bedrijf van
Rinske lag Rorico voor de hand.

Van bakmixen,
toppings, vullingen, kleurstoffen en heel
veel bakattributen.
Zulke mooie gedecoreerde koekjes maken is

Na een aantal jaren kochten ze een huis in
Oostwold, om meer ruimte te hebben voor
de hobby van Rinske nl. paardjes. Hier werd
ook hun zoontje geboren. Voor zijn 3e verjaardag volgde Rinske een workshop gedecoreerde taarten. Deze vonden ze zo vies,
dat Rinske zelf een taart ging bakken. Deze
viel echt in de smaak en er werd direct eentje besteld door een vriendin. Daar was ook
weer iemand die er eentje bestelde en zo
ging het balletje rollen.

De vraag werd steeds groter, de taarten
mooier en de vullingen ingewikkelder. Zeg
maar een groot succes. Eigenlijk werd het
te veel, het kostte zoveel tijd en energie om
1 taart te maken. Hierdoor nam ze de beslissing te stoppen met het maken van taarten
en is ze zichgaan toeleggen op het maken
van gedecoreerde koekjes, cupcakes en
cakelolly´s .
Inmiddels hadden de mensen ook ontdekt
dat je ingrediënten en bakmateriaal kunt
bestellen bij Rorico. Tijdens de corona tijd

En dan denk je dit is het, maar nee hoor, de
ontwikkelingen op het gebied van koekjes
bakken gaat door. Rinske verdiept zich erin
en vooral in Amerika zijn er veel ontwikkelingen. Zoals de platters. Die maakt ze nu ook,
daar zijn aparte uitstekers voor gemaakt en
zelf maakt ze dan stencils om de kleuren op
de juiste plaats op het koekje te krijgen. Ook
weer een zeer arbeidsintensief en secuur
werkje. Maar het resultaat is prachtig.
Zeer verrassend wat er hier gebeurd!
Nieuwgierig geworden?
Neem eens een kijkje op de website van Roricotaartenshop.nl
Anja Reumerman

Glasdraad
geeft
startsein
aanleg
glasvezel

Foto: JanSportel.nl
Nabij brasserie Old School vond vrijdag 11 maart j.l. de officiële handeling
plaats voor het aanleggen van glasvezel voor Midwolda en Oostwold.

en Euronet Infrastructuur welkom geheten
door gebiedswethouder Wünker van de
gemeente Oldambt. Vervolgens nam dhr.
Betlem (samen met dhr. Meijerhof projectleider Glasdraad) het woord en zei dat, na
ongeveer een jaar vertraging, eindelijk de
schop in de grond kon. Hoofdaannemer
van het grondwerk, Euronet Infratechniek,
gaat met 8 ploegen de graafwerkzaamheden verrichten.

Bij de haven aan de noordrand van het Oldambtmeer staat inmiddels een zogenaamde POP huisje, dit zijn locaties waar de apparatuur van de serviceprovider in komt.
Ook komt in deze “huisjes” de leiding binnen van het hoofdsignaal uit Veendam.
In Old School werden o.a. vertegenwoor- Op de site van www.glasdraadoldambt.nl
digers van Glasdraad, ambassadeurs Glas- is uitgebreide informatie betreffende dit
draad, stichting Oldambt Verbind (advies) project te raadplegen.

Rebus oplossing: Wie zoekt er dit jaar eigenlijk naar de paashaas?

Maar het ging allemaal vrij primitief, geen
goeie materialen. Maar omdat Rinske ook
graag knutselt wist ze er met de weinig middelen iets moois en lekkers van te maken.
Van het verdiende geld kocht ze nieuw materiaal en werd daardoor steeds professioneler. Op facebook en de website werden de
resultaten getoond.

heel bewerkelijk. Eerst zorgen voor de juiste
uitsteker, als ze er niet zijn laat zij ze speciaal maken, b.v. voor een logo. Dan bakken,
kleuren, drogen en dan vaak een 2e kleur aan
brengen en weer drogen. Er kunnen dan gemiddeld 3 in een uur worden gemaakt.

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

in
erk

w
ce
i
ud
u
v
o
o
r
fw
w
h
b
e
a
u
r
s
w
d
s
u
n
bo
de
a
r
e
a
l
n
i
e
W
G
O
N
V
DE NIEUWE TAMTAM

PAGINA 13

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

06 26 57 70 76

OPENINGS-

Openingstijden
TIJDEN:

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

Huningaweg 2 | 9682 PB Oostwold

* Er wordt uitsluitend op
afspraak gewerkt!

Tel 0597 - 674159 | brasserieoldschool@gmail.com

Feesten & partijen

www.brasserieoldschool.nl
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