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bijzondere borden van emaille
aan de muur en
mooie zitjes om
te eten. Deze
ruimte biedt een
luxere en hippe
uitstraling voor
eters. Het eten
wordt geserveerd
op mooi opgemaakte borden,
met de friet in
een
mini-frietmandje.

Hij wil goede kwaliteit bieden, een vriendelijke service en een brede lach toe. En de
klanten weten hem te vinden. De bestellingen via de telefoon zorgen voor ruim 80%
van de omzet. Sinds corona heeft hij topjaren
gedraaid. Dus is de wachtruimte helemaal
aangepakt. Een nieuwe vloer, de muur industrieel offwhite gespoten, een eetbar met

Hij heeft 3 meiden in dienst
om de klanten
goed van dienst
te kunnen zijn. En plannen genoeg voor de
toekomst. Er komen nog ramen in de muur
aan de straatkant, om in de eet/wachtruimte
meer lichtinval te krijgen.
Ondanks de drukte kent Luc zijn klanten. Hij
weet precies wie friet zonder zout wil of extra krokant gebakken.

* Expositie voormalige Galeriehoudster Groninger Kroon en dochter

Bloemen en vazen in het Koetshuis
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Moeder en dochter komen uit de Reiderwolderpolder. Wellicht kent u Wilma, die vanaf
2003 de galerie
De
Groninger
Kroon had. Helaas heeft zij deze,
als gevolg van de
corona
moeten
sluiten. Nu heeft
ze dan toch weer
een mooie, kleine
expositie samen
met haar dochter.
Graag nodig ik u
uit om de werken
van moeder en
dochter te komen
bekijken.
Daar
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IN DEZE EDITIE
VAN DENIE UWE
TAM-TAM O.A.:

Vanaf 4 juni is in het bezoekerscentrum
Ennemaborg ofwel Het Koetshuis een gecombineerde expositie te bewonderen.
Schilderes Wilma van Linge exposeert
samen met haar dochter Gonda Onnes,
die zich heeft gespecialiseerd in keramiek. Naast grote, fleurige werken van
Wilma aan de wanden, staan er verschillende vazen uitgestald, gemaakt door
Gonda. Ook prijken enkele wandborden
van haar hand aan de muur. Twee van de
schilderijen heeft Wilma overigens speciaal voor deze expositie gemaakt. Eén
met witte lelies en op het andere schilderij prijken witte anemonen. De schilderijen en kunstwerken komen fraai uit in
het Koetshuis en passen ook zeker in het
komende zomerseizoen.

Tekst: Geke Grimme. Foto: JanSportel.nl

Nieuwe TamTam nu via sites
Dorpsbelangen te downloaden
In samenwerking met Dorpsbelangen
Midwolda en Dorpsbelangen Oostwold is
vanaf heden De Nieuwe TamTam wereldwijd te
downloaden*. Ga naar:

dorpsbelangenmidwolda.nl/tamtam of
dorpsbelangen-oostwold.nl/dorpsnieuws/
* Ook alle edities vanaf 2016
kunt u ook nog wat meer achtergrond informatie over de dames vinden.
Wij van het expositieteam Ennemaborg zijn
in ieder geval blij en trots deze tentoonstelling aan u te kunnen en mogen presenteren.
De expositie loopt van 4 juni tot en met 28
augustus 2022, iedere zaterdag en zondag
van 12.00 tot 17.00 uur in het Bezoekerscentrum Ennemaborg, Hoofdweg 96 te Midwolda.
We zijn overigens altijd op zoek naar nieuwe
exposanten. Dus bent u schilder, fotograaf,
maakt u mooie wandkleden of beeldhouwwerken of wat dan ook en lijkt u ook wel
eens leuk om te exposeren, of kent u iemand
die dat zou willen, dan kunt u altijd contact
met mij opnemen voor een afspraak, tel. 0642425450.
Tekst en foto: Kurt Hartman
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Ruim 10 jaar is Luc Imminga in cafetaria De Jachthoorn heel druk met zijn snackbar.
Hij heeft duizenden kilo`s patat al gebakken en hij blijft het een prachtig beroep vinden. Net als opa Luppo en vader Jacky is hij altijd bezig met frituren. Zoals Luc zegt:
mijn werk is mijn hobby, het is mijn lust en leven. Na de koksopleiding kreeg hij de
kans om zelfstandig de snackbar te runnen.

Openingstijden De Jachthoorn
De openingstijden zijn woensdag t/m zondag van 16.00 uur – 20.00 uur. Oh ja, als je
belt voor een bestelling en het is druk, krijg
je de voicemail. Gewoon even wachten en
dan opnieuw bellen, heb je direct Luc of één
van zijn meiden aan de lijn.
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De 3e generatie patatbakker in Oostwold
druk aan het werk

Nieuws van Dorpsbel angen Midwolda

dorpsbelangenmidwolda.nl
In de achterliggende periode is de website
dorpsbelangenmidwolda.nl door de wasstraat gegaan. De informatie is ververst en
er wordt gewerkt aan een betere indeling.
Dit om onze website dé informatiebron van
ons dorp te laten zijn. Dat betekent dat ook
de agenda actueel moet zijn. Wij roepen dan
ook iedereen op bij activiteiten of bijzondere gebeurtenissen ons de info te sturen
zodat die op de dorpsagenda geplaatst kan
worden. Kijk op dorpsbelangenmidwolda.
nl onder de kop ’nieuwtjes’, daar treft u de
agenda aan.

Andere verkeersknelpunten worden de
komende tijd wel opgelost. De Hora Siccamaweg gaat op de schop, de zogenaamde
Zwaaikom bij Oostwold/Sluis wordt gerealiseerd net als de fietsverbinding op de hoek
Hoethslaan/Rijslaan en de verbreding van
het bestaand fietspad langs Midwolderbos.
Op andere knelpunten als de onduidelijkheid
op het gebruik van de wandel-fietsboulevard
(Hoofdweg) en het parkeren en te hard rijden
bleven de antwoorden vaag. Of een duidelijke bebording van het doel van wandelfietsboulevard het ’probleem’ oplost wordt
nader bekeken.

Wat willen we, wat kunnen we
Naast de Dorpenronde stond er die avond
nog meer op de agenda, maar de levendige
discussie over de hier boven genoemde onderwerpen leidde ertoe dat die naar een volgende bijeenkomst zijn doorgeschoven. Wel
is er opgeroepen om als inwoners van Midwolda eens na te denken over vragen als:
Wat heeft Midwolda nog nodig? Wat kunnen
we zelf oppakken of doen? en Waar willen
we in investeren?
Over deze zaken en nog meer spreken wij elkaar graag bij de volgende bijeenkomst.

Wonen
Woonruimte in Midwolda dreigt schaars te
worden. Dat ziet de gemeente ook en hoewel er de komende jaren weer ruimte is voor

Meer informatie: Ingrid Jonker,
secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl
of kijk op:
www.dorpsbelangenmidwolda.nl

Voortgang
Wisselwerking..

nieuwbouw zal zich dat binnen de kom van
Midwolda beperken tot o.a. het terrein van
de Wissel, waar in samenspraak met Het
Groninger Huis en de bewoners invulling zal
worden gegeven aan huur en koop. Daarbij
wordt binnen het bouwplan rekening gehouden met de fruitbomen die daar eerder zijn
gepland.

Verkeer en wegonderhoud
De verkeersdruk aan de Kerkelaan blijft een
punt van zorg. En ook op 23 mei kon het
college geen enkele toezegging doen. Er is
geen geld of, zoals door aanwezigen werd
opgemerkt, geen wil om het geld beschikbaar te stellen.

De Stichting Wisselwerking
De Stichting die is opgericht om invulling
te geven aan het braakliggend terrein De
Wissel houdt op te bestaan. Een deel van de
doelen is bereikt en de nog te realiseren beweegtuin en speelplek zullen op een andere
locatie (Strand?) gerealiseerd worden.

Colofon:

Dorpenronde
Op 23 mei was het voltallige nieuwe college
van burgemeester en wethouders te gast
in een meer dan goed bezet dorpshuis De
Schakel. Dat was alweer wat jaren geleden
en er waren dan ook voldoende onderwerpen om met elkaar over in gesprek te gaan.
Het verslag van die avond staat binnenkort
op de website en burgemeester Cora-Yfke
Sikkema stelde aan het eind van de avond
voor, alle antwoorden op nog open vragen
via de website van dorpsbelangen te communiceren. Daaruit mag u opmaken dat niet
alles wat besproken werd ook tot oplossingen heeft geleid.
Maar wat tijdens de Dorpsschouw aan bod
kwam en wat later via Facebook en Website
door de inwoners naar voren was gebracht is
wel helder geworden. Wat niet betekent dat
we met alle antwoorden van de gemeente
even blij en tevreden zijn.
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Op het terrein van de voormalige Wissel in
Midwolda is sinds lange tijd geen activiteiten meer. Dit heeft te maken gehad met corona, te weinig vrijwilligers, maar ook omdat
er andere ontwikkelingen gaande zijn. Waar
in de afgelopen jaren de krimp van de bevolking in oost-Groningen nog door zou zetten, is dit beeld nu veranderd. Na overleg
met de gemeente zou er weer ruimte kunnen zijn voor nieuwe plannen voor eventuele
woningbouw. Stichting de Wisselwerking is
van mening dat het bevorderen van de leefbaarheid in Midwolda voorop staat en heeft
in gezamenlijkheid van alle leden en van
vereniging Dorpsbelangen Midwolda besloten om het braakliggend terrein weer over te
dragen aan de gemeente en het Groninger
huis, zodat zij nieuwe plannen kunnen ontwikkelen.
Stichting Wisselwerking blijft voorlopig nog
wel bestaan, om lopende zaken af te handelen.
De pluktuin en het landschapsbalkon zullen
blijven bestaan en het onderhoud zal te zijner tijd overgenomen worden door de dagbesteding van het Anker.
Kom vooral dus even langs de pluktuin, om
te kijken of er vruchten klaar zijn, geniet van
de flora en fauna en geniet van het wandelbosje met landschapsbalkon, waar je een
mooi uitzicht hebt over de landerijen achter
Midwolda!

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 18 SEPTEMBER en verschijnt op 29 SEPTEMBER
DE NIEUWE TAMTAM

Dorpsbelangen
Oostwold
Feestelijke herdenking Oostwold 750
jaar en Dorps-BBQ
De plaatsnaam Oostwold wordt in geschriften voor het eerst in 1272 genoemd. Dat betekent dat we dit zien als ontstaansdatum
van Oostwold! En dus dit jaar 750 jarig bestaan!

Voor Dorpsbelangen aanleiding om een
feestje te geven. Op zaterdag 3 september
2022 organiseren we daarom een Dorps-BBQ
bij de Pitch &Putt van Diet Faber. We willen
om 17.00 uur beginnen en om 21.00 uur afsluiten. Hapje, drankje en muziek.
Binnenkort zal er huis aan huis een uitnodiging en opgaveformulier worden rondgebracht in Oostwold. En kijk op de website!
Noteer de datum alvast en tot ziens op de
BBQ
Nieuwe huizen of appartementen in
Oostwold?
In de Nieuwe Tam Tam van maart 2022
stond een stukje over nieuwe huizen op de
open plek tegenover de pizzeria. We hadden

Nieuws van
Vereniging Dorpsbelangen Oostwold

de gemeente voorgesteld of het misschien
mogelijk was in plaats van twee huizen, een
appartementengebouw met 4 appartementen te laten bouwen. Na overleg met een
projectontwikkelaar en de gemeente was de
conclusie dat het niet zou lukken om het rendabel te krijgen voor de projectontwikkelaar.
Wel blijft de mogelijkheid om twee woningen op die plek te bouwen. Binnenkort zal
de gemeente de grond te koop aanbieden.
Projecten
Het landschapsbalkon achter het voetbalveld en het verder opknappen van de omgeving van het voetbalveld: op de avond van
de dorpenronde met B en W over de schouw
hebben we de plannen toegelicht. Het plan
werd door de aanwezige dorpsbewoners
goed ontvangen en we kregen de opdracht
mee de plannen verder uit te werken. Voor
onze plannen zijn veel subsidies nodig. Daar
zijn we druk mee bezig om dat binnen te
krijgen.
Toegangspoort bij de viskenij. Voor het realiseren van een nieuwe toegangspoort hebben we inmiddels een subsidie aanvraag
gedaan bij Leader. En nu maar afwachten of
we de subsidie krijgen!
Bestuurswisseling
In verband met het raadslidmaatschap was
Luit in 2020 teruggetreden als voorzitter.
Henriëtte Beukema nam de taken van voorzitter over. Luit is na de verkiezingen geen

Renovatie van de hervormde kerk
aan de Kerksingel in Oostwold
In het voorjaar van 2020 werd de kerk
uit 1775 per direct gesloten. Er vielen
stukken van het plafond naar beneden en de situatie was te gevaarlijk
om de kerk te gebruiken. Als oorzaak
werd mijnbouwschade vastgesteld.
Eind 2021 is begonnen met het herstel. De banken werden goed in plastic verpakt. De preekstoel eveneens
en het prachtige Freytag-orgel werd
uit elkaar gehaald. Enorme steigers
werden in de kerk geplaatst. Dit was
nodig om al het stucwerk aan het plafond te herstellen. Een enorme klus
met veel arbeid hoog boven de vloer.
Omdat het orgel toch niet gebruikt
kon worden, zijn de orgelpijpen elders
opgeslagen. Inmiddels is de steiger
afgebroken, zodat er ruimte kwam
om de raamkozijnen weer netjes te
maken en te verven. Ook zijn kapotte
raampjes vervangen. De restauratieschilders van de firma Börchers zijn
nog een paar weken bezig. Dan kan
het schoonmaken beginnen.
Tekst en foto: Geke Grimme
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raadslid meer. Op onze bestuursvergadering van april is afgesproken dat Luit weer
voorzitter wordt. Henriëtte blijft lid van het
bestuur en Anja Reumerman is benoemd als
penningmeester. Henriëtte wordt nog bedankt voor de waarneming van het voorzitterschap.
Strand
Om onder anderen onkruidgroei weg te houden van het strand wordt het zand regelmatig met een cultivator bewerkt. Dit geeft
soms grote oneffenheden in het zand. En dat
loopt niet lekker!
We zijn in overleg met de gemeente om te
bezien of er een andere cultivator kan worden gebruikt die het strand wat minder hobbelig achterlaat.
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.
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
De vakantieweken beginnen weer. Ook in
onze eigen omgeving kunnen we geweldig
fietsen, wandelen of zwemmen en op het
strand zitten. Dorpsbelangen wenst u een
fijne vakantie toe.

Bent u wel/geen lid van
Vereniging Dorpsbelangen
Oostwold?
Vanwege de verouderde ledenlijst
vraagt de Vereniging Dorpbelangen
Oostwold (VDO) iedereen die zich vóór
2016 heeft aangemeld als lid van VDO
zich opnieuw aan te melden als gratis
lid.
Aanmelden:
De vereniging Dorpsbelangen Oostwold
is een actieve belangenbehartigingspartij voor inwoners van Oostwold met
vele leden.
Opnieuw aanmelden als lid via het aanmeldformulier op de website:
www.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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* Sinds 15 april j.l.

Het oude gemeentehuis van Midwolda
heeft twee nieuwe bedrijfsbordjes aan
de gevel hangen
Allereerst MeysHuis; Mediator, Financieel Planner en Coach. Het bedrijf waarmee
Marion Olthuis al jaren met veel plezier mensen helpt met diverse financiële vraagstukken. Of het nu gaat over boekhouding, belastingaangifte, financieel advies bij
een echtscheiding of coaching. Marion heeft een langdurige en grote klantenkring
hiermee opgebouwd.
Maar nu is daar een bedrijf bij gekomen: Studio Artiture wat ze samen met haar
man Bert runt. En deze beide bedrijven zijn gevestigd in het schitterende pand op
Hoofdweg nummer 169.
De Nieuwe TamTam kwam een kijkje nemen
en bij binnenkomst valt op hoe ruim en open
het geheel is opgezet. De keuken van voorheen Brodies is er nog steeds, maar verder
is alles anders. Bijzondere designmeubelen
en opvallende kunstwerken staan voor in
de zaak. Verder naar achteren richting de
zijkant van het pand staat een gigantische
werkbank met wat vulmateriaal en gereedschap en een industriële naaimachine staat
op de eigen werktafel.
Verduurzamen
Bij de gezellige stamtafel hangen verschillende bijzondere stoffen die Marion en Bert
gebruiken om designmeubelen een tweede
leven te geven. “Wij zijn van hergebruik en
verduurzamen en met ons bedrijf willen we
daar een stukje aan mee werken,” vertelt
Marion enthousiast. De liefde voor mooie
meubels heeft Marion al van jongs af aan en
10 jaar geleden begon ze als hobby met het
veranderen van
kleinere meubels.
Daarna
ging het snel. Bij
een echte leermeester werd
het her stofferen
geleerd en zo
ontstond naast
de liefde voor
het
financiële
vak, ook de passie voor designmeubelen her
stofferen. “Door
meubels
een
tweede kans te

geven, werken we mee aan een stukje verduurzaming van de samenleving. Je ziet ook
bij de jongere generaties steeds meer de bewustwording van de foodprint die we achterlaten. En als je mooie design of vintage
meubels een nieuwe stof geeft, kunnen deze
weer jaren mee.” Er is bewust voor designmeubelen gekozen, omdat deze van goede
kwaliteit zijn en veelal al een wat uniekere
uitstraling hebben. Met de bijzondere stoffen, alles duurzaam en vele zelfs van gerecycled materiaal, maakt Studio Artiture de
meubels helemaal uniek.
Nèt even anders
“Wij zijn heel bewust op zoek gegaan naar
Europese leveranciers die bij onze visie passen. Duurzame materialen zoals stof en leer
waarbij ook tijdens de productie gelet wordt
op het milieu. Maar ook de garens die wij
gebruiken zijn van gerecycled materiaal. De
garens van de waterafstotende stoffen heb-

ben een speciale coating gekregen, waarna
ze pas worden geweven. De kussens voor
loungebanken, gevuld met koudschuim
speciaal voor buitengebruik, kunnen zelfs
gewoon buiten blijven liggen. En deze stoffen zijn niet standaard. Diverse patronen en
kleuren waarbij je denkt dat het stoffen zijn
voor uitsluitend binnen gebruik. We hebben ook voor campers, caravans en boten al
mooie opdrachten gekregen om kussens te
herstellen of totaal nieuw te maken. En dat is
nou precies wat wij willen. Nèt even anders,
maar wel duurzaam.”
Transparant
Klanten kunnen dus hun eigen designbank
of -stoel laten herstofferen. Hiervoor kan
ook een bezoek aan huis gepland worden
om daar het meubel te bekijken. Maar ook
kan de klant een zoekopdracht geven voor
een bepaald type meubel en dan naar eigen
smaak van mooie stoffen laten voorzien.
De mogelijkheden zijn groot en veel is bespreekbaar. “We proberen op alle vlakken zo
transparant mogelijk te zijn. In onze offertes
maar ook in het atelier. Daarom hebben we
gekozen voor de open opstelling. We denken
mee met de klant en zo komen we soms tot
hele mooie verrassende combinaties. Van
restjes stof of leer van het meubel, kunnen
dan nog mooie bijpassende kussens of een
lekkere plaid gemaakt worden.”
Doorlopende expositie
In Atelier Artiture staan ook kunstwerken.
Kunstenares Mirjam Kerstholt van Mir ceramics exposeert doorlopend, alles is te koop,
dus geregeld zijn er nieuwe werken te bewonderen gemaakt van Chinees porselein en
keramiek. Het atelier is standaard geopend
op donderdag,
vrijdag en zaterdag, maar op
afspraak ook op
andere dagen.
“En als de vlag
uit hangt op de
andere dagen,
kom
gerust
even binnenlopen.”
www.studioartiture.com

Een waterig Ommetje
Tegenover het restaurant Old
School aan de Huningaweg ligt
een sluis. Deze sluis zorgt ervoor dat het mogelijk is, om met
de boot van het Oldambtmeer
naar Nieuwolda te varen via de
Blauwe Passage. Wandelaars
kunnen via de brug de sluis
passeren. Deze sluis is 6 meter
breed en 30 meter lang. Loop direct bij de brug, met de rug naar
het Oldambtmeer, aan de kant
van Midwolda naar de overkant
van de weg naar het noorden.
De grashelling loopt schuin naar
DE NIEUWE TAMTAM

beneden, naar het water. Let op,
het kan daar nogal drassig zijn.
Daar is gelegenheid voor boten
om aan te leggen. Loop langs
het water naar de volgende grote
steiger en geniet van het hoge
riet. Men kan er voor kiezen om
onderlangs verder te lopen door
de ruigte langs het water of bovenlangs om het bosje heen.
Tenslotte komt men uit op een
oud, doodlopend gedeelte van de
Oudlandse weg, precies achter
het afvalstoffen bedrijf Virol BV.
Loop voorbij de containers en ga

linksaf via de Dollardweg terug
naar de hoofdstraat.

Tekst en foto:
Geke Grimme
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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
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q
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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

Vergeet even de tijd van nu
en stort je in het boerenleven
tijdens het ‘Boerenerf
Festival’ te Midwolda
Een bruisend evenement die elk jaar
gehouden wordt tijdens de landelijke
Open Monumentendag. Op deze dag
staat de oude Oldambtster boerderij
Hermans Dijkstra van voor tot achter
open voor publiek. Genieten van de
prachtige voorkamers, een hongerig
gevoel krijgen in het knusse keukentje
en wat snuustern in de koegang en de
grote graanschuur, het kan allemaal!
Het is eindelijk zover, na twee jaar geen
festiviteiten gaan we het weer doen!
Op 10 september 2022 gaat het weer leven bij de boerderij. En wat is er dan te
doen vraagt u zich af. Dit jaar houden wij,
naast een boerderij vol ‘living history’, een
gezellige markt waar van alles te koop is
waaronder lekkere streekproducten, vers
gebakken brood en wat dacht u van onze
inmiddels wereldberoemde kniepertjes!
Verder komt de groep met Hannekemaaiers weer langs op de boerderij zoals het nu
lijkt.
Op monumentendagmidwolda.nl of volg
ons op Facebook voor meer details en het
laatste nieuws!

Tafeltennisvereniging
Oldambt
Wij zijn TTV Oldambt en zijn op zoek
naar actieve mensen die zin hebben in
een potje tafeltennis. Het seizoen 2021
was een zeer succes jaar voor onze vereniging waarbij 3 van de 5 teams kampioen zijn geworden. Het eerste team
gaat zelfs in de Noordelijke divisie uitkomen. Om ervoor te zorgen dat de vereniging gezond en sterk blijft zijn wij
op zoek naar nieuwe leden. Wij zoeken
zowel recreanten die voor de lol, gezelligheid, ontspanning en conditie willen
spelen als wel de fanatieke sporters die
mee willen doen aan de competitie en
toernooien.
Wij beschikken over twee gediplomeerde
trainers die je op een hoger niveau kunnen brengen zodat je steeds beter zult gaan
spelen. Onze trainingen vinden momenteel
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Deze rebus staat in het teken van een beetje zomerse vrolijkheid. Gewoon iets kleins en
kleurrijk met de nadruk op klein, maar groter mag ook. Het is maar net wat je ziet en hoe
je het zou noemen. Ik zie vooral het kleine en als je toch het grote ziet dan zie je in de
oplossing wel wat ik bedoel. Die oplossing staat trouwens op de kop ergens achterin deze
nieuwe Tamtam. Ga er maar even makkelijk bij zitten, maar maak het je niet té gemakkelijk en kijk pas naar de oplossing als je denkt dat je alles hebt gevonden.
Veel puzzelplezier!
Johanna Brinks
plaats op de dinsdag en de thuiswedstrijden worden op vrijdag gespeeld, tijdens de
thuiswedstrijden is het voor de leden die
geen wedstrijd spelen ook nog mogelijk om
dan te trainen. Voor de jeugd zijn wedstrijden zaterdags.
Tafeltennis is uitermate geschikt om je conditie op een verantwoorde manier te verbeteren of om op peil te houden. Je technieken
zullen verbeteren en je zult op de camping
iedereen uit kunnen dagen om te laten zien
wat je in je mars hebt.
Wat zoeken wij?
Iedereen tussen 9 en 100 jaar meisjes, jongens, vrouwen en mannen zijn van harte
welkom. De eerste vier lessen zijn gratis en
de vereniging heeft voldoende materiaal
waarmee gespeeld kan worden zodat niemand direct spullen hoeft te kopen. Bij voldoende aanmeldingen wordt er voor de wat
oudere deelnemers gekeken of we ook op
een of meerdere ochtenden kunnen tafeltennissen, bij andere verenigingen blijkt dat dat
een groot succes is.
Via Facebook (TTV Oldambt) en Instagram
(ttvoldambt) kun je ons volgen.
Mocht je belangstelling zijn gewekt en wil je

je aanmelden als lid of wil je eerst nog wat
meer informatie dan kan dat via het mailadres: ttv.oldambt@hotmail.com of via Facebook en Instagram.
Of stuur een bericht aan 06-46288541.
We hopen jullie interesse te hebben gewekt
en horen graag van jullie.
Met sportieve groeten, Het bestuur en afdeling ledenwerving TTV Oldambt.

Verkeersoverlast
In de vorige editie van de Nieuwe Tam
Tam hebben we een oproep gedaan
aan de lezers naar aanleiding van de
verkeersoverlast aan de Hoofdweg in
Midwolda. Ik kan u zeggen dat we veel
reacties hebben mogen ontvangen, ook
over andere wegen in Midwolda en Oostwold. Graag willen we u allen daarvoor
bedankten. De reacties zijn verzameld en
in behandeling genomen. Op dit moment
is er helaas nog niks te melden, maar we
zullen u op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen.
Kurt Hartman
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Het is een wisselvallige dag in juni, dat
ik de Niesoordlaan oprij. Ik heb een afspraak met Margreet Schaap. U heeft
kunnen lezen over de zwerfvuilactie en
Margreet is een vrouw, die het opruimen van zwerfvuil zeer serieus neemt.
Na onze oproep nam ze contact met mij
op en nu is het er dan eindelijk van gekomen om elkaar eens te ontmoeten.
Ik bel aan en
wordt
eerst
begroet
en
geïnspecteerd
door
haar
twee
honden. Gelukkig wordt ik
betrouwbaar
genoeg
gevonden door
het tweetal en
kan ik rustig
aanschuiven
aan de eettafel. Maar niet
voordat ik ook
kennis
heb
mogen maken
met de gezellig in de tuin
rondscharrelende kippen. Dan eerst natuurlijk een kennismakingsgesprek over de bekende koetjes
en kalfjes, maar al snel is er een klik en wisselen we wat meer serieuze zaken met elkaar
uit. Daar zal ik u niet mee vermoeien, maar
wel met de echte reden van mijn komst.
Troeptrimmen of plandelen
Het opruimen van zwerfvuil is iets wat Margreet al lang doet. De rommel op straat en
tussen de struiken is een doorn in haar ogen.
Ze woont nu drie jaar in Midwolda, daarvoor
was Wedde haar woonplaats. Ook daar ruimde ze al de rotzooi op, die anderen achterlieten. Zowat iedere dag neemt ze haar honden mee en ruimt de rommel bij de dijk langs
het Oldambtmeer op, ze loopt dan langs het
strand en volgt de dijk tot aan zeg maar de
Hoethslaan. Ze neemt een zak mee en verzameld daarin al het afval wat ze tegenkomt.
Als ze in Winschoten boodschappen gaat
doen, neemt ze het hele stuk richting Winschoten mee. Daarnaast maakt ze een keer
per maand de berm schoon van afval. Margreet spreekt met de gemeente af, zodat die
de vuilzakken ophaalt. De soms toch best
grote hoeveelheid zwerfvuil, die ze verzameld, wijt ze aan het gebrek aan vuilnisbakken. De grote hoeveelheid sigarettenpeuken
bij de bankjes langs het strand stuiten bij
haar op onbegrip. Zoals ze zegt: “..de mensen nemen hun pakjes sigaretten mee, neem
dan ook een doosje mee om je peuken in op
te ruimen”. Onbegrijpelijk zegt ze, dat mensen toch zomaar hun vuil op straat blijven
gooien. We weten toch allemaal hoe slecht
dat voor het milieu is. Ik kan niet anders, dan
het met haar eens zijn, zeker ook na mijn ervaringen tijdens onze eigen zwerfvuilactie.
Misschien een idee voor sommigen om te
gaan troeptrimmen of plandelen. “Wat is
dat?” zult u denken. Dat zijn de nieuwe termen voor gaan trimmen, hardlopen of wandelen en onderweg de rommel meenemen,
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Een bijzondere ontmoeting...
die je tegenkomt op straat. Dat is goed voor
de conditie en goed voor het milieu, twee
vliegen in een klap. Hoe dan ook is het geweldig dat er mensen zijn zoals Margreet.
Daar mogen we wel eens bij stil staan en bij
nadenken als we iets zomaar in de struiken
werpen. Ze verteld over
een vrouw, die haar aansprak om te zeggen hoe
goed ze het vond, dat
Margreet die troep opruimt, maar zei de vrouw
snel: “Dat ga ik niet doen
hoor, ik gooi het ook niet
weg”. Tja, daar schiet
niemand wat mee op.
Honden uit de
Oekraïne
Daarnaast houdt Margreet zich ook met andere zaken bezig. Eén
daarvan is de opvang
van huisdieren, de Stichting SOS Helping Dogs.
Deze stichting houdt
zich bezig met opvang
van huisdieren uit landen als Roemenië, Macedonië en op dit
moment veel net dieren uit de Oekraïne. De

mensen die uit de Oekraïne vluchten mogen hun huisdieren niet meenemen. Deze
worden in Polen in een shelter opgevangen en verzorgd. Het gaat hier met name
om honden. De stichting zorgt dat er voer
heen gaat. Onlangs is er nog paar ton voedsel naar de shelters gegaan. Verder zorgen
ze dat dieren herplaatst kunnen worden. Dit
laatste wel op verantwoorde wijze. Als een
hond na plaatsing niet kan aarden, dan zal
de stichting helpen het dier een ander onderkomen te vinden. Mensen die terugkeren
naar de Oekraïne kunnen hun dieren weer
ophalen, helaas om uiteenlopende redenen
gebeurd dat niet altijd. Margreet maakt zich
hard voor deze stichting. Wilt u meer weten
over deze stichting of wilt u ze helpen, kijk
dan op www.soshelpingdogs.com
Ik kijk naar de twee honden, ook afkomstig
uit Oost Europa, die nu vredig en veilig liggen te slapen. Ik bedank Margreet voor haar
verhalen en ga weer naar huis. Laten we
met zijn allen wat beter onze rommel opruimen en lief en zorgzaam zijn voor onze
huisgenootjes en hun soortgenoten wat verder weg, die ook slachtoffer zijn net als hun
baasjes.
Kurt Hartman

Activiteitenkalender

Hieronder ziet u een overzicht van wat er de komende 3 maanden te doen is
in Oostwold en Midwolda. Zoals u ziet is er in onze dorpen genoeg te beleven en
is er voor elk wat wils! Voor activiteiten van Het Groninger Landschap is het vaak
nodig om u vooraf aan te melden via de website. Deze activiteiten zijn aangeduid
met (GL). De vermelde prijzen zijn voor niet-vrienden van Het Groninger Landschap.
Wanneer u deze wel sponsort is er een korting op de entreeprijs. Kijk op www.groningerlandschap.nl/activiteiten voor meer informatie.
Heeft u zelf suggesties voor de periode van 20 september tot en met 15 december? Geef het dan door! Suggesties kunt u mailen naar: dorpskrantmidwoldaoostwold@gmail.com
26 juni - 10:30-12:30 uur
28 juni - 13:00 uur

Zomerwandeling, Ennemaborg (GL)
Kuier & Keuvel wandelroute,
Ons Gebouw, Goldhoorn 6, Oostwold
3 juli - 10:00-15:00 uur
Struuntocht, Ennemaborg,
volwassenen € 5,- (GL)
19 augustus - 21:00-23:00 uur
Nachtvlinders bij de Ennemaborg,
volwassene € 5,- kind € 3,- (GL)
26 augustus - 20:00-22:30 uur
Vleermuizen lezing en nachtwandeling
bij de Ennemaborg, € 7,50 (GL)
28 augustus - 13:00-16:00 uur
Fietstocht van 35 km vanaf de Ennemaborg
27 en 28 augustus
Kevers kijken en kofferbakverkoop bij Camping
De Bouwte
10/11 september - 14:00-17:00 uur Open monumentendag Ennemaborg
10 september - 10:00-16:00 uur
Open monumentendag Dorpskerk Midwolda
10 september - 10:00-16:00 uur
Open monumentendag Protestantse kerk
Oostwold
10 september - 10:00-16:00 uur
Open monumentendag
Museumboerderij Hermans Dijkstra
10 september – 10:00-16:00 uur
Open monumentendag hervormde kerk
Oostwold
11 september – 13:30-15:00 uur
Struinen in Meerland,
Schaapskooi Meerland (GL)
11 september – 10:00-16:00 uur
Boekenmarkt, Goldhoorn 6, Oostwold
DE NIEUWE TAMTAM

Hallo wij zijn
Eva Schweertman en
Marise Weber

Zaterdag 9 april, het was fris en somber
weer. Het was ook de dag, dat wij de zwerfvuilactie hadden georganiseerd. Om tien uur
’s-ochtends verzamelden we ons bij forellenkwekerij De Kolk aan de Hoofdweg. Naast
het bijna voltallige bestuur, waren er nog
enkele dorpsgenoten, die zich melden naar
aanleiding van onze oproep in de Nieuwe
Tam Tam van maart dit jaar. De gemeente
had containers, prikstokken, vuilzakken en
charmante oranje vesten afgeleverd voor de
actie en hiermee konden we aan de slag.
Opgedeeld in kleine groepjes vertrokken we
in verschillende richtingen van ons dorp om
zwerfvuil op te ruimen. Met een goed humeur trotseerden we twee fikse hagelbuien
en verzamelden toch nog aardig wat rommel uit een deel van Midwolda. Je hebt het

misschien niet altijd zo in de gaten,
maar er ligt meer troep, dan je zou
zeggen op het eerste gezicht. Vooral
tussen de struiken, langs en in de sloten wisselen blikjes, flesjes en lege snoep of
chips zakken elkaar af en treffen we enkele
plastic plantenpotten om maar wat te noemen. Vooral langs de waterkant, was nogal
eens een gewaagde actie nodig om vuil eruit te vissen zonder een nat pak te krijgen.
Na ruim anderhalf uur rond te zijn gegaan,
verzamelden we ons weer bij De Kolk, waar
ervaringen werden uitgewisseld onder het
genot van koffie of warme chocomel. Al met
al was het een heel gezellige en nuttige ochtend besteding en de beslissing werd al snel
genomen om er een jaarlijkse actie van te
maken. Hopelijk melden zich dan nog wat

Wij hebben op zaterdag 9 April mee gedaan aan de zwerfvuilactie in Midwolda
en dat was heel leuk!!!
We kwamen heel veel verschillende dingen tegen. Heel veel plastic en sigaretten
afval. Maar het gekste was toch wel een
pantoffel en een paar handschoenen. En
een auto band in het bos.
Het was alleen jammer
van het slechte weer,
we moesten zelfs
schuilen achter een
boom voor een hagelbui!!! Maar we
kregen daarna wel
een lekkere kop
warme chocolade
melk met slagroom.
Volgende keer gaan
we weer helpen!!!
meer mensen, zodat we een groter gebied
kunnen bestrijken. De twee jongste deelneemsters Eva en Marise hebben hun ervaring opgeschreven om met ons te delen. De
volgende maandag kwam de gemeente alles
ophalen en daar waren ze blij met het succes
van onze actie.
Met dank, namens het bestuur aan Septima,
Paula, Eva, Marise, Richard en natuurlijk ook
Marieke en Peter van De Kolk voor hun medewerking.
Kurt Hartman

Opgeruimde Vrouwen van Nu Oostwold!
Mina Walters al 25 jaar een Vrouw van Nu!
Nu alweer 25 jaar geleden werd Mina Walters lid van de Vrouwen
van Nu Oostwold. Ze was op zoek naar gezelligheid, naar lezingen
én naar feestjes. Mina ging vaak mee op de jaarlijkse reis. Reizen met
mooie dagprogramma`s en helemaal verzorgd. Ook de avonden zijn
aan haar besteed. Vooral de avonden met muziek kan ze erg waarderen. De avond over ABBA, met muziek van deze groep, was een
hoogtepunt. Alle dames dansten mee op de muziek, Mina was niet
moe te krijgen. De voorzitter Geke Grimme heeft Mina bedankt voor
haar 25-jarig lidmaatschap, voor haar gezelligheid en positiviteit. Als
dank kreeg ze prachtige onderzetters aangeboden, met daarop afbeeldingen van de Vrouwen van Nu, Oostwold en natuurlijk Mina
zelf.
Tekst en foto:
Geke Grimme

De Vrouwen van Nu Oostwold zijn weer bezig geweest. Als een professioneel team vlogen ze door de straten van Oostwold. Op zoek
naar plastic, peuken, snoeppapiertjes, blikjes en flesjes. Je kunt het
zo gek niet bedenken of het lag wel in de bermen of op straat. Maar
de Vrouwen van Nu Oostwold hebben zaterdagmorgen 23 april alles
opgeraapt en in vuilniszakken gestopt. Een container vol rotzooi is
verzameld. Vooral de vele peuken zijn opgevallen. Wist u dat het filter
van sigaretten uit een soort kunststof bestaat? Wist u dat het wel
15 jaar kan duren voordat het filter is vergaan? Wist u dat de resten
microplastics zijn, die dan nog steeds schadelijk zijn? En bijdragen
aan de beruchte plastic soep in het oppervlaktewater? Ook kunnen
de andere stoffen uit het filter zoals nicotine oplossen in regenwater
en komen zo in het water terecht. En ook dat is slecht voor al het
leven in het water.
Tekst en foto Geke Grimme
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Van wens, naar werkelijkheid
Wat Anita heel veel
voldoening geeft is natuurlijk het maken en
ontwerpen van sieraden.
Maar ook dat mensen
weer lang plezier van
een dierbaar sieraad als
het gemoderniseerd of
gerepareerd is.

Na jarenlang docente
te zijn geweest besloot
Anita om hier mee te
stoppen en gehoor
te geven aan haar jarenlang gekoesterde
wens namelijk Goudsmid worden.
Ze ging een opleiding
volgen in Schoonhoven
en ging stagelopen bij
een goudsmid.

In haar werkplaats is
ook ruimte voor een
winkeltje, hier kun je
de producten van Anita
kopen of ideeën op doen
om zelf iets te laten maken. Je mag altijd langkomen! Het is zeer de
moeite waard!

In Nieuwolda begon Anita haar eigen zaak.
Maar na haar verhuizing
naar Oostwold, naar de
Zuiderringdijk 12a, werd
haar droom compleet.
Hier kan ze volledig haar ambacht van Goudsmid uitoefenen.
Ze heeft een mooie ruime werkplaats waar
ze al haar gereedschap in 1 ruimte kwijt kan
Hier kan ze al de technieken die ze geleerd
heeft in Schoonhoven, uitoefenen en dat zijn
er veel!
Technieken zoals smeden, schuren, goudsmelten, walsen, dradentrekken, polijsten,
hameren en nog specialistischer dingen zoal
Zetkastjes maken.
Maar ze kan ook parels knopen, bloedkoralen
rijgen.
Door gebruik te maken van deze technieken,

kan ze prachtige sierraden maken, zowel nieuwe in opdracht, als van oud
goud weer een nieuw sieraad maken.
U kunt ook bij haar terecht voor het
repareren en/of schoonmaken van
sieraden. Een heel veel omvattend
ambacht wat Anita uitoefent, dat
tevens duurzaam is, want oud goud
wordt weer omgesmolten, dus gerecycled, en kan weer gebruikt worden voor nieuwe sieraden. Maar ze
kan ook oude sieraden veranderen
of moderniseren.
De producten die ze inkoopt, komen
van gerenommeerde bedrijven, zoals parels
en echte edelstenen van A- kwaliteit. Zo kan
ze zelf volledig achter haar producten staan.
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Tekst: Anja Reumerman
Foto: JanSportel.nl
Doe dan wat meer honing en/ of rozijnen. Hou je van pittig, dan doe je wat
meer mosterd. Het zal hoe dan ook goed
smaken.

De zomer komt eraan en dan zal in menig
huishouden de barbecue weer worden aangestoken. Daarbij kan naar mijn idee een lekkere frisse salade niet ontbreken. De zomer
brengt blijkbaar kleur met zich mee want
naast de rebus staat ook de kookrubriek in
het teken van kleur. Persoonlijk vind ik deze
salade heerlijk op een warme zomerse dag.
Dat kan bij de barbecue, maar is ook rustig
te combineren met bijvoorbeeld gebakken
krieltjes. Door alle verschillende kleuren in
deze salade ziet hij er niet alleen lekker, maar
ook feestelijk uit en zet je een echte eyecatcher op tafel.
Ingrediënten:
Zakje wortel julienne
Stukje wittekool
Stukje rodekool
Een flinke appel, of 2 kleine
2 handjes rozijnen
Een stuk of wat walnoten
Bosje bieslook
5 eetlepels Griekse yoghurt
1 eetlepel honing
Halve uitgeperste citroen
Flinke theelepel Groninger Mosterd
Peper en zout

Anita kan met trots haar
naamkaartje presenteren:

Om de rode en wittekool fijn te maken
gebruik ik altijd een kaasschaaf. Snijdt
een kwart van de kool en schaaf deze
dan af met de kaasschaaf tot de gewenste hoeveelheid.
Snijd de appel in stukjes en kraak een
paar walnoten of neem een flinke handvol uit een zakje gedopte walnoten.

Kleurrijke
koolsalade
Neem van de witte en rodekool en de wortel
ongeveer evenveel. Is het zakje wortel julienne 150 gram? Neem dan ook zoveel rodekool
en zoveel wittekool. Wanneer ik iets kook
neem ik het niet zo nauw met het overnemen van hoeveelheden van recepten en doe
ik dat op eigen gevoel en inzicht. Dat kan
ook prima met dit gerecht. Hou je van zoet?

Meng de rode en wittekool en de worteljulienne met de hand in een kom. Meng
daarna de appel, rozijnen, bieslook en
walnoten erdoor.
Maak een dressing van Griekse yoghurt,
honing, mosterd, citroen, peper en zout.
Pas de hoeveelheden aan afhankelijk van
de hoeveelheid kool en naar eigen inzicht
en smaak. Zelf vind ik het altijd wel lekker
om in een koolsalade wat extra dressing te
doen omdat dit de kool wat zachter maakt
nadat je het een tijdje hebt laten intrekken.
En dan…….

Steel de show! Aan tafel en eet smakelijk!
Johanna Brinks
DE NIEUWE TAMTAM

Café De Jacht is geopend
Na een stevige verbouwing is café De Jacht klaar om bezoek te ontvangen. Géanne
Welp en Mateusz Malenczuk zijn heel druk geweest om de oude jeugdsoos te strippen. Muren zijn opnieuw gedaan, met een mooie lambrisering. De vloer is nieuw, de
entree is nieuw en het overdekte terras met vlonderhout is nieuw. Alles zelf gedaan
door Mateusz.

Er staat een grote stamtafel en een pooltafel.
Er is een mooie kaart met speciaal bieren,
zoals Bax uit Groningen, Oet `t Koudele uit
Winsum en van Brouwerij Eggens uit Bad
Nieuweschans. Maar ook heerlijk frisse sappen van Molema uit Nieuwolda. Of jenever
van de Groninger Jenever Stokerij uit Oostwold.
De kaart met cocktails is verrassend. Géanne
beveelt de Malibi Sunset en de Aperol Spritz
aan. Voor de kleine trek is er de borrelhapkaart. Alles uit de eigen keuken. Maar ook leverworst en metworst van slagerij Nomden.
Voor de grotere trek is er samenwerking met
de snackbar van Luc Imminga. De gasten
kunnen dan genieten van mooi opgemaakte
borden met eten.
Plannen genoeg
Plannen zijn er genoeg. Straks wordt er eigengemaakte taart geserveerd bij de koffie
en thee. Ook de oude kegelbanen gaan eruit.
Daar komt de biljarttafel en het dartbord. En
wil je live zingen? Ook dat kan, het Karaoke
systeem is aanwezig.

Géanne Welp is een echte Oostwolmer, geboren en getogen aan de Nieuweweg. Er
woont veel familie in het dorp. Ze heeft actief geturnd, acro-gym en zit nu op voetbal
bij VVS, dames1. Ze is haar studie Criminologie aan het afronden. En nu eigenaar van

het bedrijf De Jacht. Ze wil een gezellige
plek hebben, voor iedereen waar je samen
kunt zijn. Waar men elkaar kan ontmoeten.
Maar waar ook de toerist even fijn kan zitten
en genieten.

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

Kortom, Géanne en Mateusz willen reuring
in het dorp. We moeten trots zijn op dat wat
er is in het dorp. In De Jacht, waar je elkaar
kunt ontmoeten. Op facebook komen alle
bijzonderheden langs, de website is in de
maak. Openingstijden zijn voorlopig op vrijdag van 16.00 uur – 00.30 uur, zaterdag van
18.00 uur – 00.30 uur en zondag van 16.00
uur – 22.00 uur.
Tekst en foto: Geke Grimme

Open dagen Boerderij Hermans Dijkstra
in Midwolda
In de zomervakantie staat boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda 4
dagen open voor toeristen en mensen uit de streek.
Met een bezoek aan de mooie witte, in Zwitserse chaletstijl gebouwde, boerderij Hermans Dijkstra met z’n Engelse landschapstuin gaat
u terug in de tijd.
Bezoekers worden ontvangen door vrijwilligers die als boer, meiden
en knechten, het leven van vroeger laten zien. Een bezoek is ook leuk
voor kinderen die vrij door de stallen, de schuur en de grote kelders
kunnen dwalen. Verder is er een puzzel op te lossen.
Openstelling: Donderdag 28 juli 11.00 - 16.00 uur - Zaterdag 30 juli
11.00 - 16.00 uur - Donderdag 4 augustus 11.00 - 16.00 uur - Zaterdag 6 augustus 11.00 - 16.00 uur
Locatie: Boerderij Hermans Dijkstra, Reinste Abdenaweg 1, MidwoldaBezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage geven voor de instandhouding.

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
PAGINA 12
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Johanna’s minibieb Midwolda
In het najaarsnummer van vorig jaar heeft u kunnen lezen dat Midwolda weer een minibieb rijker is aan de Dr. Oortwijn Botjeslaan 76.
Deze minibieb stond daar in de achtertuin aan de kant van weg mooi
onder de lantaarnpaal op te vallen. Niet voor niets heb
ik voor deze opvallende plek gekozen, want wanneer
je vanaf de Hindrik Bovenlaan de Botjeslaan in rijdt,
stond hij mooi in het zicht en keek je er zo tegenaan.
Menig fietser is dan ook al eens afgestapt om een kijkje in de kast te nemen. Toch heb ik na wikken en wegen ervoor gekozen de bieb naar de voorkant van het
huis te verplaatsen. Het kastje zelf bleek toch niet zo’n
goede keus, omdat het materiaal de vele weersomstandigheden niet aan kon. Wanneer het flink stormde
reed ik na mijn werk gespannen de straat in de hoop
dat het kastje nog overeind stond. Dat stond het altijd
wel hoor, maar toch! Daarnaast was het kastje al gauw
te klein en werd er meer gebracht dan erin paste. Het
was dus tijd voor een grotere kast! Ook omdat ik al
lang de wens had om ook kinderboeken in de bieb te
plaatsen en hier was zeker geen ruimte meer voor. Zo
kwam de beslissing om de kast naar de voorkant te verplaatsen. Op
de oude plek moesten geïnteresseerden op de weg staan om erin te

- Heb je je administratie niet op orde of heb
je geldzorgen?
- Ben je eenzaam, mis je een sociaal netwerk
of wil je steun bij rouwverwerking?
- Hebben je kinderen ondersteuning nodig
bij taal en huiswerk?
- Heb je moeite met het invullen van formulieren?
Voor al deze vragen kun je een beroep doen
op Humanitas Oldambt.
Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie met 80 afdelingen in het land.
Wij zijn de afdeling Humanitas Oldambt.
Deze afdeling doet al geruime tijd vrijwilligerswerk in de gemeenten Oldambt en Westerwolde (oude gemeente Bellingwedde).
Jaarlijks bieden we met circa 65 vrijwilligers
ondersteuning aan ruim 160 deelnemers.
Wij zijn er voor gewone mensen die er, om
wat voor een reden dan ook, even niet alleen
uitkomen. Dat doen we geheel belangeloos.
Van Mens tot Mens
Humanitas werkt kleinschalig en persoon-

De regels blijven hetzelfde. Breng een boek en pak een
boek. Inbrengen mag ook altijd en mocht je echt niks te
ruilen hebben dan mag je ook een boek meenemen. De
kast is nu niet alleen minibieb, maar nu ook een kinderzwerfboekstation! De bedoeling van kinderzwerfboeken
is dat wanneer je het boek uit hebt, je het weer verder
laat zwerven. Wanneer je het boek aanmeldt, kun je met
de QR code in het boek volgen waar het boek naartoe
gaat! Check voor meer info www.kinderzwerfboek.nl.
Extra kinderboeken zijn van harte welkom. Heeft u wat
boeken staan? Kom ze gerust langsbrengen. Te veel
voor in de bieb? U mag altijd een berichtje sturen via de
Facebookpagina van Minibieb Midwolda.
Tekst en foto: Johanna Brinks

lijk. De contacten zijn van mens tot mens.
Wat ons bindt is het gevoel dat we iets voor
elkaar willen betekenen en een zinvolle bijdrage willen leveren aan de maatschappij.
Humanitas staat voor gelijkwaardigheid,
regie behouden over je eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor
een ander.
Humanitas vrijwilliger
Als je vrijwilliger bent bij Humanitas, dan
word je geschoold om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Daarnaast sta je in
contact met en word je begeleid door een
ervaren projectcoördinator. Bij Humanitas
doen we het samen!
Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dan
kun je bij ons terecht en maak kennis met
één van onze zes themaprojecten.
Humanitas themaprojecten
* Vriendschapskring organiseert ‘met luisterend oor en fijne knuffel’ allerlei activiteiten voor mensen met een verstandelijke
beperking.

* Thuisadministratie helpt mensen om
hun administratie en geldzaken weer op
orde te krijgen, net zolang totdat ze het zelf
weer aankunnen.
* Steun bij Taal en Huiswerk helpt kinderen in de basisschool leeftijd om beter mee
te komen als er achterstand is bij taal en/of
rekenen.
* Formulierenbrigade ondersteunt mensen
bij het invullen van formulieren, aanvragen
toeslagen en kwijtschelding. Spreekuur
wordt gehouden in de bibliotheek van
Winschoten.
* SteunMaatje is er voor iedereen die zich
eenzaam voelt of iemand heeft verloren.
Een vriendschappelijk en ondersteunend
contact helpt isolement te voorkomen.
* Robinia is het ontmoetingscentrum bij de
begraafplaats in Winschoten, waar bezoekers een uitnodigende plek wordt geboden
om even tot rust of bezinning te komen.
Wil je meer weten? Kijk op www.humanitas.
nl/afdeling/oldambt.
Voor contact: bel 06-8318 5347 of mail naar
oldambt@humanitas.nl

Oplossing Rebus: In de zomer geniet ik van bloeiende tuintjes die de buurt opfleuren

Maak kennis met
Humanitas

kijken en met kinderen wil je natuurlijk des te meer dat ze op een
veilige plek staan om een boek te
ruilen. Een grotere kast, stevig
tegen de muur met minder kans
op omwaaien en een rustige plek
om op je gemak een
boek uit te zoeken. Alleen moet je nu even het hoekje
om lopen.

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

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

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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