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* Plezier voor jong en oud!

Trek je laarzen aan en kom je
eigen pompoenen plukken in de
Oldambtster klei

We hopen jullie allemaal te verwelkomen op
8 en 9 oktober 2022!!

In memoriam

Geke Grimme-Mulder
1955 - 2022
Op 27 juni van dit jaar krijgen wij het trieste bericht dat ons
mede redactielid Geke Grimme-Mulder was overleden. Minder
dan een maand daarvoor hadden we een redactie vergadering,
waarop zij ook aanwezig was. Het was een vrolijke avond en we
hebben veel gelachen. Vlak daarna zou Geke met haar man Leo
op fietsvakantie gaan richting Normandië, ze had er veel zin in.
Eerst nog met de fiets een bezoek aan hun zoon Wouter in Den
Haag en dan door naar het zuiden. Geke had met Leo een leuk
bezoek bij haar zoon, ze stonden daar op een camping. Echter
verder zou ze niet meer komen, getroffen door een hartinfarct
belande ze in het ziekenhuis. Ze is niet meer bij kennis gekomen en op 27 juni 2022
overleden. Ondanks dat we wisten wat er gebeurd was, was het toch een schok voor
ons. Geke zo vol met levenslust, dat zij zomaar, weg zou vallen. Naast haar vele bijdragen
aan onze dorpskrant was Geke ook actief bij De Vrouwen van Nu, Het Groninger
Landschap en het Rebekkah Loge.
In 2019 breidde de Nieuwe Tam Tam van Midwolda uit naar Oostwold. Al snel kwam
Geke ons team versterken met bijdragen uit Oostwold. Naast de vele interviews, schreef
ze over De Vrouwen van Nu en beschreef ze in haar Ommetjes steeds een wandeling
door Oostwold, die ze ook zelf altijd één of meerdere keren liep. Ze was ook nooit te
beroerd om een stapje extra te maken, als onze redactie door ziektes of anders tijdelijk
onderbezet was. Op Geke kon je altijd rekenen. Zelfs als ze tussen een vakantie en een
sluitingsdatum, zich volgens ons in korte tijd drie slagen in het rond moest schrijven,
alles was op tijd klaar. Ze wordt bij onze redactie zeker gemist. Niet enkel om haar
mooie artikelen, maar zeker ook om haar persoonlijkheid, haar betrokkenheid en haar
humor. Zo had Geke nog wel eens moeite om namen te onthouden en gooide die van
ons ook nog wel eens door elkaar tijdens een vergadering. Dit leidde dan soms tot rare
spraakverwarringen, waar we allemaal wel plezier om hadden.
Dat ook vele anderen haar missen werd zeker duidelijk bij haar drukbezochte uitvaart,
waar mooie woorden werden gesproken, tranen werden gelaten, maar ook een paar maal
gelachen. Zo moet het ook en zo zou Geke het beslist gehad willen hebben. We zullen
haar blijven herinneren met liefde en genegenheid. Geke Grimme een groot gemis, rust
nu maar zacht.
De redactie wenst de nabestaanden veel sterkte.
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(Kurt Hartman namens de redactie)
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IN DEZE EDITIE
VAN DENIE UWE
TAM-TAM O.A.:

uit meerdere soorten, dit is een mengsel van
5 mooie grijze pompoenen die lekker zijn om
verwerken in gerechten, maar ook erg mooi
om als decoratie neer te zetten. Tijdens de
pompoen plukdagen kunt u zelf prachtige
pompoenen komen uitzoeken.
Als u klaar bent met plukken, bent u van
harte welkom om de markt te bezoeken. Hier
staan meer dan 25 standhouders te pronken
met hun kraam en verkopen verschillende,
heerlijke, verse streekproducten, handwerk,
woonaccessoires, koffie/thee en allerlei lekkernijen.
Terwijl u rustig over de markt wandelt, kunnen de kinderen tegen een kleine vergoeding lekker knutselen. Er zijn verschillende
leuke kinderactiviteiten, zoals bijvoorbeeld
het uithollen van een pompoen en pimp je
pompoen. Ook zijn er spelletjes te doen op
het veld, kortom genoeg vertier voor een gezellig dagje uit met het hele gezin.

U kunt de plukdagen bezoeken zowel met de
auto, fiets als wandelend. U kunt uw auto en
fiets gratis parkeren op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen. Vervolgens volgt u
de looplijnen richting het plukveld en/of de
markt.
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Ons bedrijf teelt ook dit jaar weer pompoenen, de pompoenen zijn volledig biologisch
geteeld en vol van smaak. Dit jaar telen we
diverse soorten pompoenen. De traditionele
Halloween pompoen, deze is zeer geschikt
voor uithollen en leuk om neer te zetten als
decoratie bij bijvoorbeeld de voordeur. De
Uchiki Kuri, deze pompoen is vol van smaak
en heerlijk voor in de soep of om mee te bakken. De magnetron mix hebben wij dit jaar
voor het eerst. In 5 á 7 minuten heb je een
heerlijke pompoen uit de magnetron of oven
klaar. De laatste soort die wij hebben bestaat

Bij aankomst op het plukveld krijgt u een
korte uitleg over hoe het beste een pompoen
te plukken. Het is verstandig om zelf een
snoeischaar en een stevige (grote) tas mee
te nemen. Bent u van plan om heel veel pompoenen te plukken? Geen enkel probleem, er
staan enkele kruiwagens op het veld waar u
gebruik van mag maken om de pompoenen
naar uw auto te brengen. Zowel het pompoenveld en de markt zijn gratis toegankelijk en kunnen ook apart van elkaar bezocht
worden.
Locatie: U kunt ons vinden aan de Huningaweg 19 te Oostwold (Oldambt)

Nieuws van Dorpsbel angen Midwolda

Het vergaderseizoen is weer begonnen
en we maken plannen voor de komende
tijd. We praten u bij over welke activiteiten er onder andere te verwachten zijn.
Eerst leuk om te vermelden dat er weer gebasketbald kan worden in de sportkooi op
het strand. Na een verzoek van enthousiaste
basketballers zijn de baskets gerepareerd en
hangen ze weer waar ze horen. Een mooie
samenwerking van gemeente Oldambt en
Dorpsbelangen Midwolda en Oostwold.
De financiën van Dorpsbelangen en het
Hertenkamp zijn overgedragen aan Gerard
Wolters. De afgelopen jaren is Lotte Mensen
onze penningmeester geweest. Lotte, hartelijk dank voor je inzet voor Dorpsbelangen en
het zorgvuldig beheren van de financiën.
Uitnodiging jaarvergadering
In mei was er een goed bezochte bijeenkomst in het kader van de Dorpenronde waar
inwoners en Dorpsbelangen in gesprek gingen met burgemeester en wethouders. Dit
heeft geresulteerd in een lijst met belangrijke punten die aandacht behoeven of die
opgelost moeten worden. We houden het in

de gaten en evalueren regelmatig de stand
van zaken. We geven graag een vervolg aan
de bijeenkomst om het gesprek met elkaar
op gang te houden. U bent dan ook van harte
uitgenodigd op onze jaarvergadering op 17
november a.s. Er komt nog een uitnodiging
met het programma van de avond.
Activiteiten
De komende tijd worden er verschillende activiteiten georganiseerd waar Dorpsbelangen bij betrokken is. Dit is vast een vooraankondiging. Nadere informatie volgt.
Met Allerzielen worden de mensen die zijn
overleden herdacht. Op zondag 6 november
wordt bij de Dorpskerk en het kerkhof, samen met PKN, een moment georganiseerd
om te herdenken.
Alweer een aantal jaren geleden was er met
kerst een sfeervolle lichtjesroute. Vele inwoners hebben een wandeling door een mooi
verlicht dorp gemaakt en kwamen onderweg
onder andere de kerstman tegen, konden
luisteren naar een kerstverhaal en er was
glühwein. Dit jaar organiseren we weer een
lichtjesroute, maar we kunnen wel wat hulp
gebruiken. We zoeken hulp bij het organiseren, maar zijn ook op zoek naar creatieve
mensen die voor sfeer kunnen zorgen onder-

Wasdi Wartorejo met kleurrijke schilderijen

Expositie landschapsschilderijen
in Het Koetshuis

Vanaf 3 september zijn in Het
Koetshuis bij de Ennemaborg de
olieverfschilderijen te bewonderen van de Indonesische schilder
Wasdi Wartorejo.
De op Java geboren Wasdi woont
momenteel in Appingedam. Hij is
een autodidact kunstschilder en het
schilderen is zijn passie. Inspiratie
doet hij op uit het dagelijks leven. Hij
schildert graag portretten, dieren en stillevens. Maar ook zeker het Groningse landschap
heeft hem geïnspireerd. Op deze expositie wil hij u juist met deze schilderijen kennis laten
maken. Op geheel eigen wijze toont hij kleurrijke en levendige voorstellingen van verschillende plekken in onze mooie provincie van een mooie weergave van de Ennemaborg tot het
vrolijke strand van Delfzijl. Zijn liefde voor Groningen is duidelijk te zien. U kunt zijn werk nog
zien tot en met 27 november, elke zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur in het Bezoekerscentrum Ennemaborg ofwel het Koetshuis.

Colofon:

Kurt Hartman

PAGINA 2

weg met muziek, zang of andere leuke activiteiten. Wil je ons helpen of vind je het leuk
om op de route muziek te maken, te zingen
of iets anders te doen, laat het ons weten!
Oproep
Met kerst valt de ondertussen beroemde
kerstkaart van Dorpsbelangen bij iedereen
in de bus. Hebt u een mooie, grappige of bijzondere winterse of kerstfoto van Midwolda
en wilt u die wel laten zien op de Dorpsbelangen kerstkaart, neem dan contact met
ons op. Er mogen geen personen op de foto
staan en natuurlijk wordt de naam van de fotograaf vermeld.
Voor vragen, informatie of aanmeldingen
kunt u terecht bij de bestuursleden van
Dorpsbelangen: Linda Gremmer, Fokko Kuiper, Ronald Koers, Jan Noot, Martin Wesseling, Gerard Wolters en Ingrid Jonker. Mail:
secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl

Samen in
warmte
en licht
herdenken in
Midwolda
Allerzielen is van oorsprong een katholieke dag begin van november waarop
mensen hun overleden dierbaren herdenken. Tegenwoordig is het niet meer alleen
een ritueel of een viering voor mensen die
gelovig zijn. Het gaat er om dat je weet
dat iemand niet vergeten wordt. Het is
troostrijk te weten dat je niet alleen bent,
als je een dierbare hebt verloren.
De Protestantse kerkgemeenschap in
Midwolda en de Vereniging Dorpsbelangen Midwolda willen graag Allerzielen
een plekje geven in Midwolda. Op zondag 6 november van 15.30- 17.30 uur is
er voor iedereen de gelegenheid om in
de Dorpskerk en op de begraafplaats aan
de Hoofdweg in Midwolda een dierbare
te herdenken door het aansteken van een
kaarsje, in stilte te mijmeren, biddend of
mediterend, luisterend naar muziek of
gewoon er zijn, ieder op zijn eigen manier. Er is ruimte voor een gesprek voor
degene die dit wil en er is koffie en thee.
Zien we u en jij?
Voor meer informatie: Linda Gremmer
van Vereniging Dorpsbelangen Midwolda
en Geesje Koers van de Protestantse Gemeente te 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, Klaas Feringa, Lonneke Mellens-Togtema, Johanna Brinks, Anja Reumerman, Jan Sportel
www.facebook.com/DeNieuweTamTam
ADVERTENTIES en TEKST volgende Nieuwe TamTam: uiterlijk inleveren vóór 4 DECEMBER en verschijnt op 15 DECEMBER
DE NIEUWE TAMTAM

Dorpsbelangen
Oostwold
Nieuwe huizen of appartementen in
Oostwold? Vervolg
In de Nieuwe Tam Tam van juni schreven
we dat de gemeente het stuk grond tegenover de pizzeria binnenkort te koop zou zetten. Inmiddels is het zover. De gemeente
biedt twee kavels aan om twee nieuwe huizen te kunnen bouwen. Als u op de website
van de gemeente bij zoeken invult: te koop
vastgoed, komt u de kavels tegen.
Oostwold 750 jaar bestaan en BBQ
In het jaar 1272 werd Oostwold, (ook wel
Asterwalda), al genoemd door de geschiedschrijvers. Reden voor VDO om een feestje
te organiseren. Op 3 september was het dan
zover. Ongeveer 130 inwoners hadden zich
aangemeld voor de BBQ. Veel geluk hadden
we met het weer, 25 graden en een zonnetje
erbij. Zo rond 16.00 uur kwamen de eerste
deelnemers die door het bestuur in de prachtige tuin van Pitch en Putt werden ontvangen. “Wat is het hier mooi”, zei een van de
deelnemers. “nooit geweten dat het uitzicht
op het Oldambtmeer hier zo prachtig is.”
Veel bekende Oostwolmers waren aanwezig
maar wat verrassend en goed was dat er ook
veel Oostwolmers waren die in de aflopen jaren in ons mooie dorp zijn gaan wonen. De
aanwezige kinderen konden heerlijk ravotten op het springkussen, die beschikbaar
was gesteld door de Regiobank Korte.

Nieuws van
Vereniging Dorpsbelangen Oostwold

Projecten
Toegangspoort bij de viskenij. Voor het realiseren van een nieuwe toegangspoort hadden we een subsidie aanvraag gedaan bij
Leader. Helaas kregen we bericht dat dit in
eerste instantie is afgewezen. Er waren teveel aanvragen voor de subsidies. Wij gaan
nu proberen in overleg met Blauwestad de
toegangspoort toch te realiseren samen met
ons project Landschapsbalkon ( bij voetbalveld) en vernieuwen/ aanpassen van de
Walvis op het strand.
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! Al eerder hebben we
dat aangekaart bij de gemeente. Ook het afgelopen strandseizoen waren er soms bijna
aardappelruggen op het strand. Jammer en
volgens ons niet nodig. Bij de werkplaats
van de gemeente in Midwolda staat een
weidesleep die heel goed te gebruiken is om
het strand weer te egaliseren. We gaan weer
overleggen met de gemeente om de zaak
goed te krijgen.
Ganzen
Ganzen zijn mooie dieren maar niet op het
strand bij het Oldambtmeer. De poep die
wordt achtergelaten is verre van prettig en
slecht voor de waterkwaliteit. Vorig jaar hebben we als proef een soort vogelverschrikkers geplaatst ( die we ufo’s noemden). Dit
was lang niet voldoende om de ganzen van
het strand te weren. Dit jaar hebben Bruno
Saathof en Stoffer Welp extra grote kleurige
ballen neergezet. En als proef hebben ze iedere dag met behulp van een soort geluidskogels en de laserpen de ganzen verjaagd.
Waarvoor dank! Dit was een succes. Het kan
dus wel! Echter dit kost veel tijd en daarom
willen we met gemeente en Blauwestad

overleggen hoe we dit project volgend jaar
voort kunnen zetten en wie dit gaat doen.
AED cursus, geef u op!
Bij de Twee Oldambten hangt de AED. Dit is
een defibrillator die kan worden ingezet als
iemand een hartstilstand heeft. Binnenkort
wordt de AED verplaatst naar het Regiobank
gebouw. Om het apparaat te kunnen bedienen is het goed om daarvoor een training te
volgen.
Op maandag 10 oktober wordt in Eben Haëzer een avondcursus gegeven. Aanvang
19.00 uur. Geen kosten. Opgeven bij Luit
Engelage 06 21 52 40 96 of via ons mailadres.
Zwerfvuilactie
Op zaterdag 8 oktober houden we weer een
zwerfvuilactie. Hier kan onze vereniging
€ 250,- mee verdienen. Dat kunnen we weer
goed gebruiken voor allerlei initiatieven die
het dorp ten goede komen. En de omgeving
is weer netjes! Zaterdag 8 oktober Aanvang
10.00 uur. Plaats Café De Jacht, Hoofdstraat.t
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
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
En niet vergeten op te geven voor de AED
cursus en denk om de zwerfvuilactie zaterdag 8 oktober.

Ommetje Vrouwen van Nu in Oostwold
Een route die was uitgezet voor de groep “Wandelen Werkt” is 28 juli door een groepje dames
van de Vrouwen van Nu uit Oostwold gelopen.
Al gauw werden de 5 Barbecues aangestoken en konden de mensen genieten van het
heerlijke vlees van BBQ bus Nomden. De verschillende drankjes werden door Diet Faber
verzorgd die ook haar locatie ter beschikking
stelde. Op de klanken van jaren zeventig en
tachtig muziek gedraaid door DJ Kloosterboer en Blokzijl gingen later op de dag verschillende dames op de “dansvloer” (waar
bleven de heren?) De muziek en de dames
herinnerden ons aan de gouden tijden van
de legendarische discoavonden bij Pietje
Bolhuis eind jaren 70 en 80. En na een ijsje
aangeboden door de Regiobank keerden
langzamerhand de mensen huiswaarts.
Diverse keren kregen we de opmerking “volgend jaar weer toch?” Wie weet!
DE NIEUWE TAMTAM

De start was bij Pitch en Putt in Oostwold waar we begonnen met koffie en appelgebak.
De route ging over de Oudlandseweg naar het pad naast Huningaheerd. Daarna naar de
Huningaweg. Even bij de Nortonpomp gekeken bij het kerkhof. Ons ommetje vervolgt via de
Kerksingel (Hervormde Kerk), over de Wilhelminalaan, langs het oudste huisje van Oostwold
en de gedenkplaat van het Hoogholtje via de Havenstraat naar het monument “De Witte
Zwaan “. Over de Goldhoorn (PKN) kerk, door de Goldhoornhof, Margrietstraat naar het park.
Stukje park, zo naar het fietspad achter het park.
Daarop aansluitend door een stukje bos naar de
Kromme Elleboog en via de Parallelweg, en de
Nieuweweg naar TuinFleur (van Delden), waar we
gastvrij werden onthaald door Pieter en Rika.
Vervolgens ging onze wandeltocht door de prachtige tuin naar de dijk. Over de dijk naar het fietspad langs het water, achter de schooltuin, sporthal en school weer terug naar Pitch en Putt.
Een mooi “Ommetje” van ongeveer 6 kilometer
om ook eens te lopen.
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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
PAGINA 4

DE NIEUWE TAMTAM

Het Druk-Paleisje in Oostwold
Harma Tuin, eigenaresse van het Druk-Paleisje, altijd al een bezige, creatieve bij.
Knutselen, bloemstukjes en kerststukjes Harma draaide haar hand er niet voor om.
Zo zag ze iets leuks om op een T-shirt te drukken, ook dat kan ik dacht ze. Dus ermee aan de slag, knippen, plakken
met flex (pvc) en persen met een
strijkijzer.
Over het resultaat was ze niet tevreden. Dus opnieuw proberen en persen
met het strijkijzer. Tot ze tevreden
was over het resultaat. Dit werd opgemerkt door een collega van Priscilla
(haar dochter). Die zag een bedrukt
T-shirt en wilde ook zo eentje. En die
bestelde meer van die T-shirts.
Toen Radio Calypso t-shirts met logo
bestelde, ging het balletje rollen. Ze
kreeg opdrachten voor meerdere
radiostations. En nadat ze voor de
grap een shirt had gemaakt voor een
bouwbedrijf, volgden daar ook vele
opdrachten uit. Zoals autohangers in
de vorm van een T-shirtje.
Drukpers
Vele strijkijzers verder kocht ze een drukpers, waarmee de druk en temperatuur beter te regelen zijn. Ook schafte ze een plotter
aan. Dit is een grootformaat printer.
De drukpers is inmiddels alweer vervangen
voor een grotere, en ook de werkruimte is
aangepast. Van de garage is een drukkerij/
werkruimte gemaakt. Gelukkig heeft ze veel
hulp van haar dochter, die ook zeer bedreven
is in het bedrukken
Verschillende technieken kunnen worden
toegepast zoals bedrukken met flex (pvc) in
verschillende diktes. Of met electric-flex, dit
is een soort stretch pvc.
Maar er kwamen steeds meer producten om
te bedrukken en niet alleen op stof, maar ook
bekers glazen en borden. Dit is sublimatie,
en dit wordt met een pers ingebakken. Maar
je kunt er ook een “Magic mok of glas (die
verandert van kleur als het warm wordt) mee
maken.
Stickers zijn ook erg gewild, die worden op
de computer gemaakt. Voor decoratie, op
raamfolie of op de auto. Ze zijn verwijderbaar
zonder een plaklaag achter te laten.
Boboballon
Nog iets bijzonders. In juli kreeg ze de opdracht om 200 emmers te beplakken voor
een beurs, de hele familie werd ingeschakeld en ze waren op tijd klaar.
En het laatste nieuwe product. Een “Bobo-

Bijeenkomst op 13 oktober met als spreker
Notaris vd Laan uut Finsterwolde.
In de Schakel Midwolda. Aanvang 19.30 uur
Bijeenkomst op 17 november georganiseerd
door het Eendagsbestuur.
In Schakel Midwolda aanvang 19.30 uur.
Dinsdag 13 december. Kerstviering
De Schakel Midwolda aanvang 17.00 uur.
DE NIEUWE TAMTAM

ballon” is een van de nieuwste producten
die gemaakt wordt. Dit is een doorzichtige
ballon van pvc, die met helium opgeblazen
wordt en waar allerlei kleine dingetjes in gedaan kunnen worden zoals kleine veertjes,
hartjes en kleine knuffeltjes. Leuk voor een
verjaardag of geboorte.
Voor kleine cadeautjes voor
veterstrikken of klokkijken
diploma kun je ook bij Harma terecht.
De ideeën doet Harma op
uit (besloten) facebookpagina’s
Al het zo door gaat moet het
paleisje omgebouwd worden tot een paleis om alles
op voorraad te kunnen hebben!
Adres: Parallelweg 49,
Oostwold, tel.nr. 06
21505554. E-mail: h.k.tuin@
hotmail.nl.

Foto: JanSportel.nl

Tekst: Anja Reumerman

Woningstoffering Oldambt voor
ramen en vloeren
Een oud huis, zoals wij hebben,
vergt veel onderhoud. Als je dat
zelf niet kunt, dan wordt het
zoeken geblazen naar een vakkundig bedrijf. Onlangs zijn er
nieuwe ramen geplaatst, waar
we nu toch graag rolgordijnen
voor wilden. Daarnaast moest er
nodig iets gedaan worden aan
de vloer in de gang. Deze toonde
duidelijke ouderdomsgebreken,
scheef en aflopend. Gelukkig
hebben we tegenwoordig Google en kwamen zo snel uit op een stoffeerbedrijf in
ons eigen Midwolda, Stoffering Oldambt. Dat was ons eerlijk gezegd nooit opgevallen. Gelijk maar eens opgebeld en een afspraak gemaakt. De sympathieke Ferdy van
Hameren kwam bij ons om de werkzaamheden op te nemen.
Ferdy is tien jaar geleden in Midwolda komen wonen aan de Hoofdweg. In maart 2017
is hij voor zichzelf begonnen onder de naam
Stoffeerbedrijf Noord, Woningstoffering Oldambt. Hij had altijd al iets voor zichzelf willen
beginnen en begin 2017 voelde het moment
goed en nam hij de stap. Via een kennis was
hij eerder al in het vak gerold en heeft eerst
enkele jaren in loondienst gewerkt. Hij begon
met projectstoffering en later woning stoffering. Bij de laatst genoemde tak vond hij de
meeste voldoening. “Je hebt meer contact
met de klant” legt Ferdy uit “en daardoor ervaar je ook meer waardering voor het werk.
Bij project stoffering is er vaak geen terug
koppeling van de opdrachtgever.” Hij houdt
ervan om mensen blij te maken. En dat zijn
de klanten ongetwijfeld als ze zien hoe hun
huis is opgeknapt als hij zijn werk heeft gedaan. Omdat elk huis weer anders is, komt
hij ook wel eens voor uitdagingen te staan,
neem bijvoorbeeld onze scheve gang. “Soms
is het wel eens lastig,” zegt Ferdy, “als ik een
klant iets moet uitleggen. Ik zie het resultaat
dan voor me en de klant gaat erin mee. Als
het dan uiteindelijk gelukt is en de klant is
tevreden, geeft mij dat een goed gevoel.”
Dat is juist wat wij als plezierig ervaarden,
dat Ferdy met ons meedenkt. Niet klakke-

loos doet wat wij zeggen, maar ook adviseert
en uitlegt waarom iets net even anders beter
zou werken, dan wat wij voor ogen hadden.
De naam stoffeerbedrijf of woningstoffering
wil nog wel eens voor verwarring zorgen bij
mensen. Zo vertelt Ferdy, dat mensen hem
wel eens bellen of hij hun bank of stoel wil
bekleden. Zelfs had iemand een keer een
stoeltje voor zijn deur gezet en belde die
avond op of hij die wilde restaureren. Hij kan
wel lachen om die verwarring. Maar hij doet
toch echt enkel woningstoffering, dat wil
dus zeggen raambekleding, vloeren (PVC,
tapijt, laminaat enz.), traprenovatie en zelfs
PVC-lambrisering. Het is overduidelijk dat
Ferdy van zijn werk houdt en hij is vooral
blij, als de klanten tevreden zijn. Wel, ik kan
u vertellen, dat wij dat zeker zijn. Hij werkt
netjes en heeft keurig en vakkundig werk
afgeleverd. Bij een volgende klus schakelen
we hem graag weer in. Tijdens een bakkie
koffie heeft Ferdy ook een gezellige babbel
en daar is dit stukje uit voortgekomen.
Heeft u belangstelling voor zijn diensten,
dan kunt u Ferdy bereiken via email: info@
woningstofferingoldambt.nl en internet: woningstofferingoldambt.nl
Tekst en foto: Kurt Hartman
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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
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Gerestaureerde kerk
Oostwold feestelijk
heropend

Op zaterdag 10 september is in
Oostwold onder grote belangstelling de gerestaureerde Hervormde kerk heropend. Vanaf
2016 heeft Stichting Beheer
Kerkelijk Erfgoed Oostwold zich
met steun van vele fondsen, donateurs en giften ingezet voor
het herstel van het eeuwenoude gebouw. De dakruiter, het
voegwerk en het schilderwerk
buitenom werden hersteld. In
2021 werd een ‘nieuwe middeleeuwse’ klok gegoten. Dit
jaar stond in het teken van het
herstel van aardbevingsschade
aan de gewelven.
Na een woord van welkom door voorzitter Tom-Karst van der Meulen verrichte burgemeester Sikkema van de gemeente Oldambt om
14.00 uur de officiële opening door beide kerkklokken te luiden. Het
stichtingsbestuur zette daarna Bruno Saathof en Simon Laudy in het
zonnetje voor hun jarenlange betrokkenheid bij de instandhouding van
het kerkgebouw. Dhr. Vos sprak namens het kerkbestuur zijn grote
dank uit voor inzet van het stichtingsbestuur bij deze restauratie. De
middag werd besloten met het zingen van het Oostwolmer volkslaid.
Foto’s: Kees van de Veen

Klaverjassen in
Oostwold
Het dienblad met op de kop liggende cijfermuntjes gaat rond. Iedereen pakt er een
muntje af en kijkt aan welke tafel ze mogen
plaatsnemen. Wie wordt deze boom hun
maat en wie zijn de tegenstanders? Elk
rondje is er weer een andere indeling en dat
maakt het spel misschien wel net zo leuk.
Niet elke speler is gelijk. De een heeft er een
handje van om te snijden en de ander speelt
alles op de roem, kleintje boer of dik seinen
om gelijk de hand te spekken, er is van alles
mogelijk. Spelen op de goede bijkaart? “We”
zitten er wel voor. De een speelt met het mes
op tafel en de ander maakt zich minder druk
om de punten, maar gaat het om het spelletje. Al met al zal het bij iedereen gaan om
het plezier van het kaarten en de gezelligheid met een hapje en een drankje erbij. En
natuurlijk de vleesprijzen aan het eind!
VVS
In Oostwold zijn er twee plaatsen waar je
kunt aanschuiven bij het klaverjassen. In de
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kantine van VVS kun je in de oneven weken
meedoen voor de inleg van e 3,50. Vanaf
19:00 uur is de kantine open en om 19:30
uur gaat het kaarten beginnen. Er wordt een
competitie bijgehouden van het hele seizoen, maar je kan altijd aanschuiven wanneer je wilt. Vorig seizoen werd er meestal
aan drie tafels gespeeld en er is nog ruimte
voor meer spelers. Lijkt het je leuk om ook
eens te klaverjassen? Kom dan gerust eens
langs en doe gezellig mee!

de inleg e 1,50. Echter is meespelen hier
alleen voor leden van de buurtvereniging.
Lid worden kan al voor 10 euro per jaar. Bij
de buurtvereniging wordt meestal aan drie
tafels geklaverjast. Daarnaast zijn er ook nog
weleens dames die met een groepje gaan
eenendertigen.
Kortom, mogelijkheden om te klaverjassen
zijn er genoeg in Oostwold! Een overzicht
van de datums is terug te vinden in de activiteitenkalender elders in deze nieuwe Tam
Tam.

Bezorging Eemslander en
Het Streekblad

Buurtvereniging Parallelweg e.o.
Naast het klaverjassen in de voetbalkantine
kan er ook gekaart worden bij buurtvereniging Parallelweg e.o. In dorpshuis Aigen Stee
wordt in de even weken op vrijdagavond gekaart. Hier wordt ook om 19:30 gestart en is

Al enige tijd worden genoemde krantjes in
Midwolda niet meer huis aan huis bezorgd.
Dat komt omdat er geen bezorger is voor
deze regio. Totdat er iemand gevonden is,
worden er nu elke week 100 exemplaren
van De Eemslander en een aantal van Het
Streekblad bezorgd in de Dagwinkel, daar
kunt zelf een exemplaar ophalen. Mochten
het er te weinig zijn, is toegezegd, dat het
aantal exemplaren opgeschroefd wordt.
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* Presentatie CD tijdens gevarieerd programma

250 jaar Hintsorgel Midwolda
Zaterdagavond 3 september werd er in
de Dorpskerk van Midwolda een feestje
gevierd. Het majestueuze Hintsorgel,
het grootste Dorpsorgel van het Noorden werd 250 jaar jong en tevens was er
de presentatie van de allernieuwste CD.
Het Stichtingsbestuur had voor deze avond
een gevarieerd programma samengesteld.
Na een inleidend woord van de voorzitter
Peter Akkerman, die een korte inleiding gaf
over de geschiedenis van kerk en orgel.
Groot onderhoud orgel
Het zeer groot onderhoud van het orgel, uitgevoerd door Orgelmakerij Winold van der
Putten, gaven bij monde van Ingrid Noack
en Winold van der Putten een toelichting
over deze geweldige klus aan het Orgel.
Voorwaar een Meesterklus!!
Ludolf Heikens, die studeerde aan het Conservatorium van Enschede en Riga (LT) is de
vaste Organist van het Hintsorgel in Midwolda en medewerker aan het Organeum in
Weener (D) en geeft orgel rondleidingen door
Europa. Heikens gaf enkele toelichtingen
op de te spelen stukken, werken van Bach,
Böhm en Buxtehude. De te spelen stukken,
in het concert, staan ook op de nieuwste CD
en zijn ingespeeld door Ludolf Heikens.
Eerste exemplaar
Tijdens de presentatie van de CD mocht,

Ingebruikneming van de
schoolsteiger
Op 1 september
is ‘s ochtends
de steiger bij de
Brede School in
gebruik genomen.
Zo’n 30 kinderen
kwamen met de
boot aan bij de
nieuwe steiger bij
de Brede School.
Er was veel publiciteit van de media, ja zelfs de landelijke media, het jeugdjournaal, besteedde
aandacht aan dit uniek project.
Later op de ochtend werd door gedeputeerde Tjeerd van Dekken en 5 leerlingen van de
Lichtboei de naam van de aanlegplaats onthuld. “Noorderlicht”.
Een project wat ontstaan is door een opmerking van een leerling van de Lichtboei. Hij
merkte op dat hij wel met de boot naar school
wilde i.p.v. op de fiets of met de auto. Dit
werd opgepakt door school en werd contact
gezocht met projectbureau ‘Blauwe Stad’.
Ook daar werd enthousiast gereageerd en
samen met de Provincie Groningen zijn ze
met de school dit plan gaan uitwerken en op
1 september werd het resultaat zichtbaar.
De naam Noorderlicht werd ook bedacht
door leerlingen via een prijsvraag.
De naam van de 2 scholen nl. Lichtboei en
Noordkaap en als je op het meer naar het
noorden kijkt zie je het Noorderlicht.
PAGINA 8

mevr. Patty Wageman, directeur van de
Stichting Oude Groninger Kerken het eerste
exemplaar in ontvangst nemen.
Deze prachtig uitgevoerde CD is te verkrijgen in de Dorpskerk van Midwolda voor €
15.= en te bestellen via
smitselly@ziggo.nl na
overmaking van € 18.50,
op rekeningnummer :
NL54INGB0007615779
t.n.v. Stichting Hintorgel Midwolda , wordt
het toegezonden na ontvangst van betaling en
de adres gegevens.
Na de beëindiging van
het concert en de presentatie werd er nog
een toast uitgebracht
aan het 250 jarig Hintsorgel en de bezoekers
mochten terug zien op
een prachtig concert.

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). Kijk op www.
groningerlandschap.nl/activiteiten voor meer informatie. Heeft u zelf suggesties voor
de periode van 23 december 2022 tot en met 16 maart 2023? Geef het dan door! Suggesties kunt u mailen naar: dorpskrantmidwoldaoostwold@gmail.com
29 sept. Na schooltijd
25 sept. 13:00 tot 15:30
		
1 okt.
10:00 tot 17:00
2 okt.
15:00 tot …
		
6 okt.
Na schooltijd
7 okt.
9:30 tot 11:30
		
7 okt.
19:30 tot …
8 okt.
Hele dag
8,9,10 okt Hele dag
9 okt.
11:00 tot 17:00
13 okt.
Na schooltijd
16 okt.
13:00 tot 15:00
21 okt.
19:30 tot …
28 okt.
19:30 tot …
		
29 okt.
20:00 tot 22:00
4 nov.
19:30 tot …
6 nov.
13:00 tot 15:30
		
6 nov.
15:30 tot 17:30
11 nov.
19:30 tot …
		
18 nov.
19:30 tot …
25 nov.
19:30 tot …
		
2 dec.
19:30 tot …
9 dec.
19:30 tot …
		
10 dec.
In de avond
11 dec.
13:00 tot 15:30
		
16 dec.
19:30 tot …
23 dec.
19:30 tot …
		

Olympische Spelen, De Rietkraag, gr 2 tm gr 8
Door de bomen het bos zien, wandelexcursie,
Ennemaborg
Garage Sale, deelnemers zie site Dorpsbelangen
Concert, duo Huijnen en Hopman, PG Kerk
Oostwold, € 15,Voetbal, De Rietkraag, gr 2 tm gr 8
Gevlekte pracht en bontigheid(crea), Ons
Gebouw, Oostwold € 5,Klaverjassen voor leden buurtver. Parallelweg e.o. € 1,50
Schoonmaakdag Oostwold
Pompoenplukdagen, Huningaweg 19, Oostwold
Paddenstoelenfestival, Ennemaborg
Boer en kwajongens, De Rietkraag, gr 2 tm gr 8
Herfstwandeling met gids, 6 km, Ennemaborg
Klaverjassen voor leden buurtver. Parallelweg e.o. € 1,50
Klaverjassen, kantine VVS,€ 3,50, kantine open
19:00 uur
Nacht van de nacht, wandeling 2,5 km, Ennemaborg
Klaverjassen voor leden buurtver. Parallelweg e.o. € 1,50
Koniks als grazers, lezing+wandeling 4 km,
Ennemaborg
Allerzielen, Dorpskerk Midwolda
Klaverjassen, kantine VVS, € 3,50, kantine open
19:00 uur
Klaverjassen voor leden buurtver. Parallelweg e.o. € 1,50
Klaverjassen, kantine VVS, € 3,50, kantine open
19:00 uur
Klaverjassen voor leden buurtver. Parallelweg e.o. € 1,50
Klaverjassen, kantine VVS,€ 3,50, kantine open
19:00 uur
Lichtjesroute Midwolda, zie pag. 2
De das in het Midwolderbos, 2,5 km sporen zoeken,
Ennemaborg
Klaverjassen voor leden buurtver. Parallelweg e.o. € 1,50
Kerstkaarten, kantine VVS, € 3,50, kantine open
19:00 uur
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Excursies Landgoed Ennemaborg en
Midwolmerbos

Foto: JanSportel.nl
De komende maande organiseert het Team Ennemaborg van Het Groninger Landschap weer een aantal interessante excursies. Het allerbekendste is natuurlijk het
jaarlijkse Paddenstoelenfestival, dat dit jaar op 9 oktober is van 11.00h tot 17.00h.
Speciaal voor de kinderen is er ook theater aanwezig. Er is van alles te doen en met
name excursies met gidsen om de vele paddenstoelen in het bos te ontdekken. Wist
u dat er jaarlijks zo’n 250 soorten worden waargenomen in het Midwolderbos? Dit
festival is gratis te bezoeken en trekt elk jaar vele enthousiaste bezoekers.
Excursies
Maar wist u dat het Team Ennemaborg ook
andere excursies aanbiedt? Deze zijn zeer
de moeite waard, zeker voor de wandelaars
en natuurliefhebbers onder ons. Voor alle
excursies geldt ze zijn gratis, maar u moet
zich wel van te voren aanmelden (m.u.v. het
paddenstoelenfestival), omdat er slechts een
beperkt aantal mensen mee kan. U kunt zich
aanmelden via de website van Het Groninger Landschap, bij de activiteiten kalender.
Zoek de activiteit op en geef u eenvoudig
op. Lukt dit niet bel dan met ons hoofdkantoor 050-3135901. Wacht niet te lang!
De excursies beginnen vanaf het Koetshuis,
tegenwoordig omgedoopt tot bezoekerscentrum Ennemaborg. Als er eerst een lezing
aan vooraf gaat, dan starten we binnen.
Consumpties in het Koetshuis zijn wel voor
eigen rekening. We raden u aan om voor de
wandelingen laarzen of waterdichte schoenen aan te trekken i.v.m. de gesteldheid van
het terrein. Hieronder benoem ik de excursies van de komende tijd.
Zondag 16 oktober: herfstwandeling
landgoed Ennemaborg 13.00 tot 15.00
uur
Tijdens de wandeling over het landgoed vertellen gidsen u het e.e.a. over de borg, het
landgoed, de fauna en flora, We zien we hoe
het bos en zijn bewoners zich opmaken voor
de herfst. De tocht duurt maximaal 2,5 uur
en is geschikt voor iedereen, die redelijk ter
been is. Kinderen zijn welkom. Bent u in het
bezit van een verrekijker, neem deze dan
mee.
Zaterdag 29 oktober:
Nachtbeleving: wandeling landgoed
Ennemaborg 20.00 tot 22.00 uur
Tijdens de landelijke “Nacht van de Nacht”
maken we onder begeleiding van enkele
gidsen een wandeling over het landgoed in
het donker. Hoe donker is het ’s avonds eigenlijk in het bos? Hoe vind je daar je weg
en hoe doen de dieren in het bos dat? Welke
dieren zijn ’s nachts actief in het bos? Ruikt
het bos ook anders en hoor je andere geluiden dan overdag? Kom het ervaren!
Zondag 6 november: Koniks als grazers
op en rond het landgoed 13.00 tot 15.30
uur
DE NIEUWE TAMTAM

Sinds 1982 loopt er een kudde konikpaarden in en rond het Midwolderbos. In het
bezoekerscentrum Ennemaborg wordt gestart met een lezing over het wel en wee van
deze groep dieren. Om ze in den lijve te aanschouwen wandelen we daarna door het bos
op zoek naar de kudde en kunnen we laten
zien in welke vorm zij het landschap helpen
beheren. Bent u in bezit van een verrekijken
neem deze dan mee.
Zondag 11 december: De das in het
Midwolderbos 13.00 tot 15.30 uur
We komen wat meer te weten over de das,
hoewel we haar of hem niet in levende lijve
zullen zien. De das is een belangrijke bewo-

ner van onze gebieden en door zijn schuwheid laat hij zich moeilijk aan het publiek
zien. Door een korte lezing en een wandeling door het leefgebied van dit dier denken
we wat meer bekendheid te geven aan zijn
functioneren in het Midwolderbos. Tijdens
de wandeling zal het dier zich niet aan ons
vertonen. Maar door het achtergelaten sporen kunnen we ons toch een beeld vormen
van de acties van dit mysterieuze dier.
Maandag 26 december:
Kerstwandeling 13.00 tot 15.00 uur
Onder begeleiding van een gids en de geluiden van de midwinterhoorns van De
Gieselbarg Bloazers, gaan we het winterse
landgoed verkennen. Tijdens de wandeling
vertellen de gidsen allerlei wetenswaardigheden. Bij terugkomst in Het Koetshuis
ontvangen de gastgevers u graag voor het
nuttigen van een glas glühwein of een beker
chocolademelk rond het haardvuur.
Kurt Hartman

Pompoenen uithollen en
vetbollen maken voor
kinderen
De komende twee maanden worden
door het team Ennemaborg van het
Groninger Landschap twee leuke binnen activiteiten voor kinderen van 6 12 jaar georganiseerd.
Op 19 oktober is dat
pompoenen
uithollen. Om
in de herfstsfeer te komen,
gaat iedere
deelnemer
een pompoen
uithollen en
mooi uitsnijden. De één
versiert
de
pompoen met
een gezicht terwijl de ander dat doet met
mooie lijntjes.
Op 16 november is dat vogelvoer vetbollen maken voor onze gevederde vriendjes.
Help de vogels de winter door met zelfge-

maakte vetbollen. Deze middag maakt iedere deelnemer een zogenaamde vetbol,
die je thuis kunt ophangen in een boom of
aan een spijker. Een gezellig werkje, dus
trek kleren aan die vuil mogen worden.
De locatie voor
beide activiteiten is Het Koetshuis Ennemaborg, Hoofdweg
96 in Midwolda.
Ze beginnen om
14.00 tot 15.30
uur.
Voor beide activiteiten geldt, de
deelneming is
gratis, maar de
kinderen moeten wel van te voren aangemeld worden,
omdat er maar een beperkt aantal kan
deelnemen. Dus meld je snel aan, want vol
is vol! Aanmelden kan op telefoonnummer
050-3135901.
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Gezichten van
dementie
is een documentaire reeks
bij omroep Max waarin Gijs
Wanders en kunstenaar
Herman van Hoogdalem
mensen met dementie én hun
geliefden portretteren.
Ingezonden artikel
Wij behouden ons het recht voor ingezonden
brieven en artikelen in te korten, maar wij
houden zoveel mogelijk uw originele brief
in stand. Wij verkrijgen het recht om uw
ingezonden stuk te publiceren, maar er
ontstaat geen verplichting tot publicatie.
Redactie Nieuwe TamTam

De Twee Oldambten:
terug naar de basis

De tijd vliegt, een jaar is zo voorbij. Wat hebben we veel beleefd, genoten en gedaan.
Vele complimenten gekregen maar ook negatieve. Op dezelfde voet verder met café/
biljart, grote zaal feesten er in. Maar het liep
anders. Verandering moest iedereen aan
wennen. In de eerste weken liep het ook
mis. Wat de druppel was, om ons bar/café
er uit te halen en over te gaan naar alleen
cafetaria. Dat we ook ruimte en tijd kregen
om te gaan verbouwen (was ook nodig). Corona was er nog volop dus we hadden de tijd
dachten we....
Veel aangepast/veranderd o.a. bij de grote
zaal onder de vloer en spouwmuur isolatie.
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21 september was wereld Alzheimer dag.
De hele week stond bij omroep Max in het
teken van dementie. Oud Winschoter Gijs
Wanders heeft recent weer een indrukwekkende serie van 4 gemaakt over hoe
Alzheimer ook een intense impact heeft op
de naasten. De uitzending van 21 september portretteerde Midwolmer dorpsgenoot
Robert Capelle die op 54 jarige leeftijd de
diagnose kreeg. Hij wilde zich graag laten
filmen om te laten zien dat dementie ook
op jongere leeftijd kan toeslaan. Daarbij laat
de serie ook heel integer zien wat de ziekte
met de naasten doet. 15 maart jl. is Robert
Akoestische isolatie op wanden en dak.
Verlaagd plafond. Muziek-/lichtsysteem ingebouwd (complete discotheek), oude bar
er uit. Nieuwe verkoopbalie met schepijs
vitrine. Nieuwe groepenkasten, kabels, water-/gasleidingen, cv-ketel, frituren (deels
elektrisch), daardoor hebben we nu dubbele
capaciteit. Het tuinterras is vergroot met terrasverlichting, er is een gehele omheining
gemaakt voor de veiligheid. Kinderen kunnen volgend jaar volop buiten spelen zonder
zo de weg op te kunnen lopen/rijden met
trekkertjes, fietsjes etc.
We hebben vers product veranderingen
doorgevoerd, met bijvoorbeeld Lakenvelder
softijs. Lakenvelder melk(ijs) staat bekend
om zijn heerlijke smaak. Een puur-natuurijsje zonder toevoegingen. Mensen met een
melkallergie intolerantie kunnen hier veel
beter tegen. Frituren doen we nu in olie (veel
gezonder) in plaats van voorheen vast vet.
De Levo sauzen zijn gluten en lactose vrij,
Oliehoorn is ook verkrijgbaar.
Seizoen 2022 was aftasten, wat gebeurt hier
allemaal qua feesten, evenementen. Vele
verhalen kwamen los afgelopen periode. Van
zeer leuke reacties en mooie verhalen, maar
soms ook trieste.
We verloren een goede vriend en kameraad
die ons al 22 jaar hielp en het verhuurbedrijf
in Joure zou voortzetten. Afgelopen december stapte hij uit het leven. Wat aankwam als
een... En nu, wij hier? En wie gaat de verhuur doen? Geen keus, een ontzettend druk
jaar gehad. Vele malen heen en weer gereden soms na sluitingstijd hier vertrekken en
middernacht weer terug naar Oostwold. Kort
om weinig tijd voor verbouw. Maar, ik verloor nog een goede vriend. jarenlang attracties mee begeleid. En de beide heren waren

overleden en moeten zijn vrouw Marjolijn
en zoon Stijn hun leven een nieuwe draai
geven zonder hem.

36 jaar. Impact had het zeker voor ons allen.
Tamara haar moeder overleed. Het was genoeg geweest. Tijd om na te denken.
Ook ging het ons hier in Oostwold niet
voor de wind. En meer van dit soort zaken
is ons niet in de koude kleren gaan zitten.
Aankomende periode gaan we weer verder
met verbouwen. Intern verandert er veel.
We houden u op de hoogte en als u vragen
heeft?
Kom gerust langs.
Groetjes, Wil en Tamara.
www.detweeoldambten.nl
PS. Oude foto’s en verhalen van vroeger
wie heeft ze? We willen ze gebruiken om
er een leuke fotowand van te maken buiten en binnen. Neem maar contact met
ons op.

Update verkeersoverlast
Hoofdweg Midwolda
Naar aanleiding van onze ingezamelde
klachten heb ik een update ontvangen van
degene, die onze belangen hierin behartigt.
Er is een nieuw onderzoek geweest door de
gemeente naar de kwaliteit van de hoofdweg en met name de deuken in het wegdek.
De uitslag daarvan hebben we nog niet. De
gemeente geeft aan sowieso geen snelheid
vertragende maatregelen te treffen, zoals
zijn voorgesteld. Daarmee is het nog niet
klaar. Er wordt een trilling bureau ingehuurd
voor rapportage en mede op basis van dat
rapport met een advocaat kijken of we iets
kunnen forceren. Wordt vervolgd.
Kurt Hartman
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Biljartvereniging Oostwold

Na het maken van deze rebus, die in het teken staat van de herfst, keek ik even
terug naar de rebus van de zomer en realiseerde me dat ze best wel op elkaar lijken. Elk seizoen heeft zo weer zijn eigen charmes en ondanks dat het weer in de
herfst best grijs kan zijn, is er nog steeds genoeg kleur te vinden. Bij het maken
van deze rebus heb ik mijn gedachten ook naar Geke laten gaan. Geke die ik me
zal herinneren als een gedreven persoon, positief, energiek en hield van kleur.
Bij de herfst denk ik aan een wandeling met de wind door mijn haar en aan de
bomen die hun blaadjes loslaten en dan mijn gedachten de vrije loop kan laten
gaan. Deze twee gedachten hebben geleid tot deze rebus waarvan de oplossing
weer ergens achterin op de kop terug te vinden is.
Veel puzzelplezier!
Johanna Brinks

ambachtelijke, unieke sieraden
in goud en zilver

Al ruim 75 jaar bestaat de B.V.O. Tot 2019 werden onze wedstrijden (Clubcompetitie en Bondsbiljarten) gespeeld in café “De twee Oldambten”.
Toen viel het biljarten stil i.v.m. Corona. In 2021
is “De twee Oldambten” verkocht waarbij de
nieuwe eigenaars ons niet meer konden bieden
wat er nodig is om een club- en bondscompetitie uit te voeren. Voor de Bond konden we enige
tijd gebruik maken van de faciliteiten van “Café
Siemens”in Midwolda waarvoor hulde en dank.
Helaas heeft ook dit bedrijf opgehouden te bestaan.
In Oostwold is er een nieuw horecabedrijf opgezet
door twee enthousiaste ondernemers. Café de Jacht”
is het nieuwe bedrijf in de voormalige Jeugdsoos aan
de Hoofdstraat 16 in Oostwold. Wij hebben deze mensen bereid gevonden een zaal voor het biljarten in te
richten zodat we binnenkort weer beschikken over een
”eigen” clubhuis. Enkele mensen van onze vereniging
zijn al enige tijd druk bezig om in samenwerking met
“De Jacht” voorbereidingen te treffen voor de nieuwe
opzet. Er komt een ander Biljart. Het in “De Jacht” aanwezige Biljart is helaas niet meer bruikbaar door waterschade.
Zoals de zaken er nu voor staan willen we weer op
dnsdagavond onze clubavonden gaan organiseren. De
Bondsavonden worden op de woensdagen gespeeld.
Als er belangstellenden zijn die willen gaan biljarten.
Even contact opnemen met
B.V.O. 06 21923375.
Wij zien er naar uit om weer
van start te gaan. Mocht
u een keer willen kijken.
U bent van harte welkom.
Dinsdagavond vanaf half
acht. De koffie staat klaar.

EXTRA

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

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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KOKEN EN BAKKEN MET KLAAS

Indonesische keuken
In het Koetshuis nu een Indonesische schilder met Groningse
landschappen. Dan dacht ik zo voor deze rubriek nu een Groningse kok in een Indonesische keuken. Dus voor u deze keer
Indonesische recepten van een drietal originele Indonesische
gerechten. Vroeger kookte ik geregeld de Indonesische keuken. Mijn in Indonesië geboren schoonmoeder was altijd erg
onder de indruk van mijn gerechten. Dat was voor mij een
groot compliment. Nu mag u zich er eens aan gaan wagen. De
gerechten waarvoor ik heb gekozen zijn niet al te moeilijk en
zijn lekker met witte rijst of als bijgerechten voor een Indonesische rijsttafel.
Sajour toemis van peultjes
Benodigd: 500g peultjes; 100 g gepelde Hollandse garnalen; 1 á 2 teentjes knoflook; 1
middelgrote ui; ½ eetl. geraspte gemberwortel of 1 theel. gemberpoeder; 3 eetl. zonnebloem- of maisolie; 1 theel. laospoeder; 2
eetl. citroensap; 1 theel. sambal naar keuze;
1 eetl. santen (van blok); zout; 4 dl. groenteof kippenbouillon.
Maak de peultjes schoon en was ze. Laat ze
vervolgens uitlekken. Pel de ui en de knoflook en snipper ze heel fijn. Rasp zoveel geschilde gemberwortel tot u ½ eetlepel heeft.
Verhit de olie in een (wok)pan en bak hierin
de ui en knoflook goudgeel en voeg dan de
gember toe. Doe de peultjes erbij en bak ze
even aan. Roer er de laospoeder, citroensap,
sambal en verbrokkelde santen door. Breng
het gehaal op smaak met zout en giet de
bouillon erbij. Breng nu het geheel aan de
kook. Als het geheel begint te borrelen temper dan de warmtebron. Voeg de garnalen
kort voor het serveren toe, roer even om en
dan is het gerecht klaar om te serveren.

Verdeel de tahoe in plakken van ca. 2 cm dik
en vervolgens in blokjes van 2 cm. Roer de
tamirandepasta met 2 eetlepels water los
en vermeng de tahoe ermee. Bestrooi met
vers gemalen zwarte peper en zout, schep
de tahoe voorzichtig om. Pel de ui en de
knoflook en hak ze grof. Snijd vervolgens de
pepers overlangs doormidden en ontpit ze.
Hak ze daarna ook grof. Doe de, knoflook,
peper, petehbonon, salam, loas en verkruimelde trasi in een vijzel en stamp alles tot
een egaal papje. (makkelijker is alles in een
blender of keukenmachine te stoppen en
tot een gladde puree draaien.) Verhit in een
(wok)pan met stevige bodem de olie en bak
eerst de tahoe al omscheppend goudgeel
en knapperig. Neem de blokjes uit de pan
en laat ze in een met keukenpapier belegd
vergiet uitlekken. Bak nu in dezelfde olie het
kruidenmengsel even aan. Roer vervolgens
de ketjap, gembersiroop en kokosmelk erdoor en doe de tahoe weer terug in de pan.
Schep alles goed om en verwarm het geheel
nog enkele minuten op een matig afgestelde
warmtebron.
Sambal goreng telor

Sambal goreng tahoe
Benodigd: 250g tahoe; 1 eetl. tamirandepasta; vers gemalen peper; zout; 1 grote ui
of 4 sjalotten; 3 teentjes knoflook; 1 rode en
1 groene Spaanse pepers; 2 petehbonen; 2
blaadjes salam; 1 theel. laospoeder; 1 theel.
trasi; 6-7 eetl. zonnebloemolie; 2 eetl. ketjap
manis; 1 eetl. gembersiroop; 2-3 dl dikke kokosmelk (blik)

Benodigd: 8 eieren; zout; 2 theel. sambal; 1
grote ui of 4 sjalotten; 3 teentjes knoflook; 1
rode en 1 Spaanse pepers; 2 petehbonen; 2
blaadjes salam; 1 theel. laospoeder; 1 theel.
trasi; 6-7 eetl. zonnebloemolie; 2 eetl. ketjap
manis; 1 eetl. gembersiroop; 2-3 dl dikke kokosmelk (blik)

Kook de eieren goed hard. Laat ze vervolgens
afkoelen. Pel de ui en de knoflook en hak ze
grof. Snijd vervolgens de pepers overlangs
doormidden en ontpit ze. Hak ze daarna ook
grof. Doe de, knoflook, peper, petehbonon,
salam, loas en verkruimelde trasi in een vijzel
en stamp alles tot een egaal papje. (makkelijker is alles in een blender of keukenmachine
te stoppen en tot een gladde puree draaien.)
Pel nu de eieren en laat ze heel. Verhit in
een (wok)pan met stevige bodem de olie,
voeg sambal toe en bak daarin de hele eieren tot de eieren blaasjes vertonen. Haal ze
vervolgens uit de pan en laat ze in een met
keukenpapier belegd vergiet uitlekken. Bak
nu in dezelfde olie het kruidenmengsel even
aan. Voeg zout naar smaak toe. Roer vervolgens de ketjap, gembersiroop en kokosmelk
erdoor en doe de eieren weer terug in de
pan. Schep alles voorzichtig goed om en verwarm het geheel nog enkele minuten op een
matig afgestelde warmtebron.
Noot:
Voor bovenstaande gerechten geldt: zout,
sambal en knoflook kunnen naar eigen
smaak toegevoegd of verminderd worden.
De Indonesische ingrediënten zijn bij een
toko te verkrijgen, de meesten overigens gewoon bij Jumbo of AH. U kunt ook via internet deze bestellen.
Klaas Feringa

Een palet van kleuren in het bos maken van de zomer een herinnering

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

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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