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Blijft de Supermarkt in 
Midwolda of niet?
Beste inwoners van Midwolda,
Voor onze primaire levensbehoefte 
is het heel prettig dat er in ons dorp 
een supermarkt is welke vele artikelen 
te koop heeft. Velen van u zullen on-
getwijfeld mobiel genoeg zijn om de 
boodschappen elders te doen, maar er 
is ook een categorie inwoners welke 
niet in staat zijn om buiten het dorp te 
gaan winkelen.
Voor deze mensen is het natuurlijk van 
grote belang dat er een supermarkt in 
ons dorp blijft.
En niet alleen voor deze mensen maar 
ook voor alle inwoners is het natuurlijk 
zeer praktisch om in ieder geval voor 
de noodzakelijke boodschappen deze 
in eigen dorp te kunnen kopen.
Voor  ons allen geldt dat we steeds 
ouder worden en misschien op latere 
leeftijd als we hier blijven wonen het 
ook praktisch zullen vinden om onze 
boodschappen hier te kunnen blijven 
doen.
Voor het  voortbestaan van een super-
markt, en natuurlijk ook voor de rest 
van de winkels in ons dorp zijn we 
eigenlijk in basis allen mede verant-
woordelijk want draait men geen om-
zet genoeg zal er ook geen bestaans-
recht zijn. 
Laten we hier met elkaar eens goed 
over nadenken of we dit belangrijk ge-
noeg vinden om hier een supermarkt 
en de rest van de middenstand  te 
houden zodat de leefbaarheid op deze 
manier in Midwolda gegarandeerd  
blijft.
Wanneer we dit wel met elkaar vinden 
laten we dit ook tot uitvoering bren-
gen zodat we straks niet tegen elkaar 
hoeven te zeggen “hadn we nou 
toch moar hier onze boodschapm 
doan” want dan is het te laat en dit 
krijgen we niet zomaar terug.
Laten we dus met z’n allen hier eens 
goed op bezinnen en onze verant-
woordelijkheid nemen zodat we een 
supermarkt en natuurlijk de rest van 
de middenstand hier kunnen behou-
den. Dit komt de leefbaarheid van 
onze dorp altijd ten goede. 
Henk Bosch

Vitaal Oldambt is een project in de ge-
meente Oldambt,  dat erop is gericht om
sport- en bewegingsactiviteiten te sti-
muleren voor met name ouderen.  En 
niet alleen omdat het gezond is, maar 
vooral ook omdat het leuk en gezellig 
is. Het is  vooral de bedoeling dat inwo-
ners zelf meedenken over activiteiten 
bij hun in de buurt. Dat kan bijvoorbeeld 
door het onder de aandacht brengen en 
promoten van al bestaande sport- en 
beweeggroepen. Maar er kunnen ook 
nieuwe activiteiten worden georgani-
seerd als blijkt dat daarvoor voldoende 
belangstelling is. 
Zo zijn er in de gemeente wandel-      
ommetjes gestart: wandelingen van on-
geveer 5 km, met aandacht voor natuur 
en cultuur,  die iedere keer op verschil-
lende locaties worden uitgezet.  Er zijn 
wandelcursussen  voor beginners; voor 
mensen die om welke reden dan ook 
een wat minder goede condi-
tie hebben. Daarnaast zijn er 
open lessen, kennismakings-
lessen , cursussen en voorlich-
tingsbijeenkomsten georgani-
seerd. Op 23 november heeft 
in sporthal De Rietkraag  een  
clinic Dynamic Tennis plaats 
gevonden. Als blijkt dat deel-
nemers dit een leuke activi-
teit vinden om vaker te doen, 
gaan we gezamenlijk kijken of 
en hoe we hieraan een vervolg 
kunnen geven.
Vitaal Oldambt werkt daar-
naast ook samen met  relevante part-
ners in de zorg zoals bijvoorbeeld Het 
oude Ambt,  De Ommelander zieken-
huisgroep, patiëntenverenigingen, fy-
siotherapeuten en thuiszorginstellin-
gen. Gezamenlijk hebben we tot doel 
om ouderen op een leuke en gezellige 
manier in beweging te krijgen en vooral 
ook te houden. 
Beweeglink voert het project Vitaal      
Oldambt uit voor de gemeente Oldambt. 
Heeft u vragen over Vitaal Oldambt of 
heeft u ideeën voor uw vereniging of 

misschien wel ideeën voor nieu-
we activiteiten op het gebied van 
sport en bewegen voor ouderen ?
Neem dan contact op met In-
eke Raukema van Beweeglink via 

email
(info@beweeglink) of tel. (06-12496287). 

DYNAMIC TENNIS voor 50+
Op  23  november is een zeer geslaagde 
clinic Dynamic Tennis verzorgd door 
Petra van de Bosch, buurtsportcoach 
senioren van de gemeente Veendam. 
Tien 50+ers  hebben in sporthal De Riet-
kraag in Oostwold  fanatiek meegedaan 
aan een zeer leuke en attractieve sport, 
die wordt gespeeld met een licht ten-
nisracket en een zachte bal op een bad-
mintonveld met tafeltennisregels.  
Na het oefenen van de techniek en de 
uitleg van de spelregels speelden de 
deelnemers vol overgave hun dubbel-
spel waarbij de gezelligheid de boven-
toon voerde. 
Een aantal deelnemers hebben aan-
gegeven het niet bij deze ene keer te 
willen laten en zijn van plan, mits er 

voldoende deelname is,  om in januari 
en februari wekelijks op de woensdag-
middag hieraan een vervolg te geven.  
Bent u  50 +  en lijkt het u leuk om in de 
winterperiode actief en in een gezellige 
sfeer in de zaal bezig te zijn? Geef u dan 
op  voor deze leuke sport.
De kosten bedragen € 2,- per keer. Spe-
ciale tennisrackets en ballen zijn aan-
wezig. 
U kunt zich aanmelden, graag vóór 1 ja-
nuari,  bij Ineke Raukema, BeweegLink  
(info@beweeglink.nl of 06-12496287) .  

Vitaal Oldambt: ook in Midwolda



Onze laatste jaarvergadering ligt al weer 
meer dan een half jaar achter ons. Voor ons 
als bestuursleden van Vereniging Dorps-
belangen Midwolda een mooi moment zo 
dachten wij, om u middels een overzicht 
op hoofdlijnen te laten zien aan welke aan-
dachtspunten en activiteiten wij in onze 
bestuursvergaderingen aandacht hebben 
besteed. Uiteraard zijn er een aantal vaste 
punten die telkens weer terug komen op 
de agenda, denk hierbij bijvoorbeeld aan 
de voortgang van het gemeenschappelijk 
project “Nieuwe invulling van de Wissel”. 
Of het initiatief om een dorpskrantje uit te 
geven, een project dat geheel gedragen 
en geredigeerd wordt door een aantal zeer 
enthousiaste dorpsgenoten. En dankzij 
hun tomeloze inzet ligt nu dan ook alweer 
de tweede uitgave van de “Tam Tam” voor 
u.
Daarnaast zijn er uiteraard ook onderwer-
pen die voor ons als dorpsbelangen geheel 
nieuw zijn dit jaar, zoals de projecten: Be-
kend maakt Bemind, Sterk vrijwilligers-
werk of ons voornemen om een nieuwe 
Dorpsvisie te gaan schrijven. Maar als 
bestuur maken we uiteraard wel keuzes, 
we kunnen nu eenmaal niet aan alles wat 
wordt voorgedragen op het zelfde moment 
tijd en aandacht besteden. De belang-
rijkste projecten willen wij echter graag 
onder uw aandacht brengen en van een 
korte toelichting voorzien.

Project “Bekend maakt Bemind”
Dit voorjaar hebben dorpsbelangen Oost-
wold en Midwolda gezamenlijk besloten 
om de historische wandelroute die werd 
uitgezet in 2013 weer en meer te laten le-

ven. Dit door een Bekend maakt Bemind 
dag te organiseren en wel op 6 mei 2017 
van 13.00 uur tot 17.00 uur Meer informa-
tie over wat precies de bedoeling is van 
deze dag, kunt u vinden op ons internet-
site.

Project “Sterkvrijwilligerswerk” 
Dit project is er op gericht om te onder-
zoeken, hoe verlopen de contacten en is 
de samenwerking binnen ons dorp met  
bijv. andere verenigingen die ook zijn aan-
gewezen op vrijwilligersinzet of erbuiten 
met andere buurtdorpen. En wat zijn hun 
ervaren kansen of knelpunten bij het wer-
ven en inzet van vrijwilligers.
Project “Samen de handen uit de mouwen 
voor de dorpsvisie”

Het is nu bijna alweer 10 jaar geleden dat 
voor de dorpen Midwolda en Oostwold 
een dorpsvisie is geschreven. Deze dorps-
visie werd echter toen nog geschreven 
door gemeenteambtenaren met onder-
steuning van een aantal burgers uit deze 
dorpen. Tijdens een inspiratiebijeenkomst 
op 28 september jl. werd door Wethouder 
Laura Broekhuizen namens het College 
van Burgemeester en Wethouders het ver-
zoek gedaan of de dorps- en wijkvereni-
gingen zelf een nieuwe dorps- of wijkvisie 
wilden schrijven. 
Een visie op de gewenste ontwikkeling 
van het eigen dorp of wijk, die op een 
breed draagvlak mag rekenen vanuit de 
eigen bevolking. Een plan voor en door 
het dorp zelf ontwikkeld dat gaat over al-
les wat met de leefbaarheid van hun dorp 
te maken heeft. En betrekking heeft op 

de middel- lange termijn (10 jaar). De ge-
meenteraad heeft in haar raadsbesluit d.d. 
20 juni 2016 hiervoor ook een extra subsi-
die per dorp of wijk beschikbaar gesteld, 
zodat ook professionele ondersteuning 
hierbij kan worden ingekocht. Uiteraard 
zullen we u van de voortgang van dit pro-
ject op de hoogte houden en daarbij uiter-
aard ook een beroep doen op uw inbreng.

Project “De Rijdende Popschool”
De Rijdende Popschool heeft het plan op-
gevat om in de brede school “De Meerkat” 
medio november een popschool te star-
ten voor kinderen jongeren en volwas-
senen van Midwolda en Oostwold. Als 
bestuur hebben wij het besluit genomen 
dit project te ondersteunen. Bij De Rij-
dende Popschool kunnen kinderen, jon-
geren en volwassenen muziekles krijgen 
in een bandje. Samen muziek maken is 
leuk en plezier staat dan ook centraal bij 
De Rijdende Popschool. Ervaring op een 
muziekinstrument is niet nodig om mee 
te kunnen doen, maar het mag natuurlijk 
wel! 

Project “Burgerinitiatief
van de gemeente Oldambt”
Op 20 juni 2016 heeft de gemeenteraad in 
zijn vergadering ingestemd met de visie 
“Gemeente Oldambt Verbindt”. In deze vi-
sie wordt aan de samenleving experimen-
teerruimte geboden om initiatieven te 
ontplooien die bijdragen aan het vergro-
ten van de leefbaarheid in dorp of wijk. De 
gemeente zal met een subsidieregeling 
de ingediende en goedgekeurde initiatie-
ven ondersteunen. Voor een initiatief kan 
maximaal een bijdrage van € 5.000,- wor-
den toegekend. Iedere inwoner van de ge-
meente Oldambt met een goed idee, hoe 
de leefbaarheid kan worden vergroot kan 
dus deze subsidie aanvragen. Om te toet-
sen of uw aanvraag in aanmerking komt 
voor deze subsidie, kunt u de haalbaar-
heidstoets doen en via een formulier de 
aanvraag indienen. Voor meer informatie 
over deze subsidieregeling kunt u terecht 
op: https://www.gemeente-oldambt.nl/ta-
kendiscussie 

Andere voorstellen die momenteel 
nog nader worden uitgewerkt, en 
overige zaken.
•	Voorstel	 op	 initiatief	 van	 een	 dorps-

bewoner: Verkopen van spullen uit je 
garage zoals in Beerta, Finsterwolde, 
Drieborg, Nieuw Beerta en Oostwold. 
Dit wordt daar al een aantal jaren geor-
ganiseerd. Mogelijkerwijs een idee om 

Informatie vanuit Vereniging 
Dorpsbelangen Midwolda

Vervolg op pagina 3

Bruggen Nieuwe Koediep hebben een naam

Onlangs zijn de naambordjes aan de bruggen over de Nieuwe Koe-
diep aangebracht.
De brug op de Kerkelaan heet Koediepstil, de Kloostertil is de brug 
achter Wieringa en de brug naar de Nieuwlandseweg heet Een-
drachtstil.
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als Midwolda hieraan mee te doen? Veel 
hoeft er niet georganiseerd te worden, 
de mensen zorgen er zelf voor op hun ei-
gen erf. Een lid vanuit ons bestuur gaat 
in overleg met de initiatiefnemer om dit 
nader uit te werken.

•	Nieuw	nachtverblijf	voor	de	dieren	in	het	
hertenkamp. Op dit moment wordt hier-
over overlegd met de eigenaar van het 
terrein en de opstallen, Het Groninger 
Landschap en de gemeente Oldambt. 

•	Er	zijn	in	de	afgelopen	zes	maanden	di-
verse subsidie aanvragen beoordeeld 
en toegekend aan organisaties die een 
bijdrage leveren aan het behoud en het 
versterken van de leefbaarheid binnen 
het dorp.

•	Het	bestuur	heeft	ook	dit	jaar	weer	een	
bezoek gebracht aan het “Moestuinpro-
ject” bij de brede school De Meerkat. 
Hier konden wij o.a. de nieuwe tuinkas 
bewonderen die mede dankzij een do-
natie vanuit dorpsbelangen kon worden 
gerealiseerd.

•	En	uiteraard	werden	er	op	diverse	mo-
menten bijeenkomsten bezocht door 
onze bestuursleden die werden georga-
niseerd door koepelorganisaties of door 
de gemeente Oldambt. 

Als we nu zo terug kijken op het afgelo-
pen half jaar en de hiervoor beschreven 
actiepunten, realiseren we ons eigenlijk 
pas goed wat er zoal gebeurd en tot stand 
wordt gebracht door de vrijwilligers in 
onze vereniging. En toch zijn het veelal 
zaken die niet direct zichtbaar zijn voor 
de inwoners van ons dorp. Het gebeurt 
als het ware allemaal een beetje achter 
de schermen. Naast het willen helpen om 
de leefbaarheid en daarmee de aantrek-
kingskracht van Midwolda te vergroten, is 
het gezamenlijk vorm geven aan de eigen 
omgeving blijkbaar één van de grootste 
motieven om dit vrijwilligerswerk te wil-
len doen. 

Door het bestaan van de nieuwe dorps-
krant de Tam Tam wordt ons als bestuur 
van Vereniging Dorpsbelangen een mooie 
gelegenheid geboden om u als inwoners 
nu en in de toekomst beter te informeren 
over die onderwerpen en activiteiten waar 
wij in het bestuur mee bezig zijn. 

Daarnaast biedt het mij als voorzitter van 
het bestuur ook de gelegenheid om al 
onze hardwerkende vrijwilligers die vaak 
voor dag en dauw opstaan om hun taken 
te vervullen in zowel het hertenkamp, 
alsook tijdens de Open Monumentendag 
hartelijk te bedanken voor jullie tomeloze 
inzet in de afgelopen jaren.

Roelf van der Laan
Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen
Midwolda

Vier jaar geleden zijn we 
vanuit de Vereniging 
Dorpsbelangen Midwolda 
met een aantal vrijwilligers 

begonnen met het opknappen van het oude kerkhof. Aanleiding om te gaan restau-
reren, waren de  toenemende klachten uit de bevolking over de in verval geraakte 
kerkhof. Ook het voornemen van de gemeente om graven waarvan er geen nabestaan-
den meer te traceren waren of wel sterk verwaarloosd waren, die te gaan ruimen. Als 
vereniging dorpsbelangen Midwolda waren we verontrust, dat hiermee ook voor ons 
dorp historische, graven en monumenten verloren zouden gaan. Na overleg met de ge-
meente werd ons gerustgesteld dat dergelijke graven, mits ze opgeknapt waren, niet 
zouden worden geruimd. We begonnen met een plan van aanpak te maken, waarbij 
we een aantal doelstellingen wilden realiseren, zoals:
•	 Het	weer	op	orde	brengen	van	het	terrein,	met	als	doel	het	realiseren	van	een	park-

achtige omgeving.
•	 Het	restaureren	van	grafmonumenten,	zerken	en	hekwerk.
•	 De	belettering	en	symbolen,	middels	een	stempeltechniek	 (verf	aanbrengen	met	

een kurk) weer zichtbaar maken.
•	 Historie	van	de	begraafplaats	en	de	overleden	personen	in	beeld	brengen,	waarbij	

we ons laten adviseren door de expertise van Jan Pieter Koers en Theo Kiewiet
•	 Het	organiseren	van	educatieve	projecten	en	rondleidingen.
Omdat we nauwelijks ervaring hadden met herstelwerkzaamheden, hebben we ons 
laten informeren bij soortgelijke projecten in de omgeving. Sinds de overname van de 
dorpskerk in 2014, door de stichting Oude Groninger Kerken ( SOGK), behoort ook het 
kerkhof tot het eigendom van deze stichting. Voor ons als vrijwilligers betekent het,  
dat we ons nu aan de voorschriften en beleid van de stichting hebben te houden. We 
hebben in 2015 een cursus gevolgd, hoe op een verantwoorde manier herstel werk-
zaamheden uitgevoerd kunnen worden. De materialen die wij nodig hebben worden 
ons door SOGK, maar ook door de gemeente verstrekt.

Op dit moment kunnen we stellen dat het kerkhof en oude begraafplaats weer in nette 
staat verkeren. Wel moet er nog veel gebeuren.  Op dit moment zijn we met 5 vrijwil-
ligers. Toch zouden we graag nog een aantal vrijwilligers aan ons team willen toevoe-
gen. Iedere woensdagochtend van 9:00 uur tot 12:00 uur zijn we op het kerkhof aan-
wezig. Ook belangstellenden zijn op woensdagochtend van harte welkom. We willen 
dan graag uitleg geven over onze werkzaamheden.

Piet Klooster

Tennisvereniging
Nieske 
Meppers
Hallo,
Voor de Tennisvereniging Nieske Mep-
pers zit het seizoen er alweer op. Wij heb-
ben helaas niet de mogelijkheid om in de 
winter door te spelen. Onze gravelbanen 
zijn daarvoor niet geschikt. Wel zijn er ver-
schillende groepjes en individuen actief in 
de hal in Winschoten en in Bunde. In de 
winter periode is het dus altijd vrij rustig 
bij onze vereniging. In januari zal nog onze 
jaarvergadering plaats vinden en dan be-
ginnen de voorbereiding alweer voor ons 
nieuwe tennis seizoen. In april gaat alles 
weer volop van start. Tennislessen, com-
petities en onze toss-avond zullen dan 
weer bij onze leden in de agenda staan. In 
maart/april beginnen wij met het ontbijt-

toernooi. Dat is een traditionele opening 
van het seizoen. Daarna kan er weer ge-
bruik gemaakt worden van de banen. De 
lessen beginnen altijd begin april en wor-
den dan ook goed bezocht.  Mocht het u 
leuk lijken om te tennissen en zou u graag 
een les willen bijwonen in het voorjaar dan 
bent u van harte welkom. Laat het ons al-
leen wel even weten zodat we met de 
planning eventueel een gaatje voor u vrij 
kunnen houden.
Bent u nieuwsgierig na het lezen van dit 
stukje en nu interesse hebben in het ten-
nissen en onze vereniging dan mag u con-
tact opnemen met Annet Hassing. Dit kan 
telefonisch 0597-851286 maar ook per mail 
annet.hassing@ziggo.nl. Onze banen kunt 
u vinden aan de Niesoordlaan achter het 
hoofdveld van voetbalvereniging MOVV.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van de 
Tennisvereniging Nieske Meppers

Vervolg van pagina 2

Restauratie 
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17, 25 en 31december 2016
8 januari 2017:
Expositie - Schilderijen van 
Elizabeth Vink
Van 12:00 - 17:00 uur.
Locatie: Koetshuys Ennemaborgh
 
Deze activiteit is gratis en voor deze acti-
viteit is inschrijven niet nodig.

Beschrijving
In het Koetshuys worden werken van 
kunstenares Elizabeth Vink tentoonge-
steld. Op dit moment maakt zij werken 
onder begeleiding van beeldend kunste-
naar Anthon Meijssen.
Haar schilderijen zijn in hoofdzaak land-
schappen, dieren in het landschap  en 
gebouwen (kerken en boerderijen) pas-
send in het weidse Groninger landschap.

Zondag 18 december 2016:
Zondagochtendwandeling en
lunch op landgoed Ennemaborgh
Van 11:00 - 14:00 uur.
Locatie: Koetshuys Ennemaborgh

Prijzen
Beschermer: e 13,50
Niet-beschermer: e 15,00
Kinderen t/m 12 jaar: e 7,50
Deelnemers: Maximum: 25
Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Beschrijving
Op 20 december vieren we de Winter-
zonnewende van 2016. De zon staat dan 
boven de zuidelijke keerkring, zodat de 
daglengte bij ons op zijn kortst is. De win-

ter is dan echt begonnen. De natuur laat 
zich vaak dan van zijn mooiste kant zien: 
overleven in soms barre omstandigheden 
om zich op te maken voor de naderende 
lente. We maken een wandeling onder 
leiding van een gids van Het Groninger 
Landschap over het landgoed Ennema-
borgh en door het Midwolderbos . Na on-
geveer 1,5 uur staat er in het Koetshuys 
een heerlijke lunch voor u klaar, zodat U 
nog even lekker rond het haardvuur kunt 
nagenieten.

Maandag 26 december 2016 
(2e Kerstdag):
Kerstwandeling op 
landgoed Ennemaborgh
Van 13:00 - 15:30 uur
Locatie: Koetshuys Ennemaborgh

Deze activiteit is gratis.
Voor deze activiteit is inschrijven niet 
nodig.

Beschrijving
In deze tijd van het jaar lijkt het Land-
goed er stilletjes bij te liggen, maar er zijn 
in het winterse landschap nog veel zaken 
te ontdekken die te maken hebben met 
overleven van de winter en het voorbe-
reiden op een nieuwe lente.Hopelijk heb-
ben we te maken met een witte Kerst en 
is het Landgoed Ennemaborgh bedolven 
onder een mooie witte laag sneeuw. Ban-
jeren door de natuur heeft ook in deze tijd 
van het jaar zijn charme.

Extra informatie
We wandelen ongeveer 2 uur met gidsen 

door het park- en boslandschap. Er is ge-
legenheid om met een glaasje glühwein 
na te genieten rond het haardvuur in het 
Koetshuys van de Ennemaborgh.

Zondag 22 januari 2017:
Geschiedenis van het 
Landschap rond de Ennemaborgh
Van 13:00 - 15:30 uur
Locatie: Koetshuys Ennemaborgh

Deze activiteit is gratis.
Voor deze activiteit is inschrijven niet 
nodig.

Beschrijving
Lezing met aansluitend een wandeling 
over de ontstaansgeschiedenis van het 
Landschap. 
Een kilometers dik pak ijs schuift over 
Noord Nederland en stuwt de grond op. 
Onder het ijs vormen zich smeltwater-
gangen die later worden opgevuld met 
potklei. Na deze ijstijd wordt het warmer 
en vormen zich uitgestrekte veengebie-
den. De Dollard breekt door en maakt 
van Finsterwolde een “havenplaats”. In-
polderingen maken van de overstroomde 
gebieden de graanschuur van Nederland. 

Extra informatie
Kom naar de lezing in het Koetshuys en 
wandel daarna mee in het Midwolderbos 
en omgeving. Beleef de ontstaansge-
schiedenis van het huidige unieke stukje 
natuur!

Kijk voor de laatste informatie op:
www.groningerlandschap.nl

Activiteiten op 
Landgoed Ennemaborgh

In 2012 is de Oosterheertschool verbouwd 
tot een woonplek waar nu zestien mensen 
met een verstandelijke beperking wonen: 
De Kleine Haven.
In 2013 werd een deel van technisch bu-
reau Edens gehuurd en verbouwd tot een 
winkel waar deze mensen dagbesteding 
hebben: De Oude Gieterij.
Er is gekozen voor deze vorm, zodat er 
veel interactie zou zijn met de inwoners 
van Midwolda. In de winkel worden spul-
len gemaakt en verkocht die te gebruiken 
zijn als decoratie in huis. Daarnaast is er 
een groot assortiment cadeauartikelen, 
speelgoed, handwerkbenodigdheden en 
huishoudelijke artikelen. 

Een deel van de winkel is ingericht als 
theehuis waar o.a. high tea georganiseerd 
wordt. 
Iedere donderdagochtend komt een 
groepje enthousiaste dorpsbewoners 
handwerken in de winkel. Hier kunnen al-
tijd nog mensen bij.
Vanuit de winkel worden ook verschil-
lende vormen van dienstverlening voor 
mensen in Midwolda georganiseerd: 
boodschappenservice, kopieerservice, 
tuinonderhoud.  Er worden hapjesschalen 
gemaakt op bestelling. 
Bijzonder zijn de bloembakken aan de lan-
taarnpalen langs de Hoofdweg, die door 
de dagbesteding geregeld zijn. In de zo-

mermaanden worden de planten in die 
bloembakken door mensen van de dagbe-
steding verzorgd

10 december Kerstmarkt
Nu de kerstdagen naderen, willen we de 
aandacht ook vestigen op de kerstmarkt 
die zaterdag 10 december plaatsvindt op 
het plein bij De Kleine Haven. Vanaf twee 
uur ’s middags staan daar verschillende 
kraampjes. 
 
U kunt altijd langskomen. Of anders even 
bellen: 0597 -  72 69 32
www.dekleinehaven.nl

De Kleine Haven en De Oude Gieterij
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Mamy Steigerhout- en Bouwservice

klussen in en om het huis
meubels van steigerhout

Voor al uw

Marco van der Wal
Tel. 06-40595339
Midwolda

www.mamysteigerhout-en-bouwservice.nl
www.mamysteigerhout.nl

Stefan Ahlers
Hoofdweg 6, 9681 AH Midwolda
T: 0597-820218
E: info@ahlersbandenservice.nl

ahlersbandenservice.nl

René Imminga
Niesoordlaan 50
9681 CX Midwolda

Mobiel: 06-43863840
E-mail: info@renebouwt.nl
www.renebouwt.nl

Vanaf 5 september is Buurtzorg Midwolda 
actief in Midwolda, Nieuwolda, Nieuw-
Scheemda en ’t Waar.
Wij zijn afgesplitst van team Scheemda. 
Buurtzorg teams zijn kleine, zelfsturende 
teams. Wij leveren zowel verpleging als 
verzorging thuis. Team Midwolda bestaat 
uit 5 dames, 3 verpleegkundigen en 2 ver-
zorgenden.
Op woensdag 28 september hield Buurt-
zorg Midwolda haar open dag.

Buurtzorg Midwolda gestart
Het was een zeer geslaagde en gezellige 
middag. Onder het genot van een hapje 
en drankje,  kwamen er veel mensen een 
kijkje nemen.
Er zijn ongeveer 75 mensen langs ge-
weest, onder wie cliënten, oud-cliënten 
of hun familie, onze huisbaas: tandarts 
Rothe en zijn assistentes, andere belang-
stellenden en collega’s van teams uit de 
buurt. 

Wij als team willen iedereen langs deze 
weg bedanken voor de bloemen, kaartjes, 
cadeautjes en de warme belangstelling.

Nogmaals dank aan het personeel van de 
“Kleine Haven” uit Midwolda die zelf hap-
jes hadden gemaakt en zorgden voor de 
thee en koffie.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op: 06-
12962431.

C
o

lo
fo

n
:

REDACTIE-ADRES: 
       Diurckenlaan 1, 9681 BH Midwolda.

E-MAIL: 
       dorpskrantmidwolda@gmail.com

REDACTIE: 
       Karsten Mellema, Jan Sportel, 
       Francien Bootsma, Merel Hoekstra, 
       Jeanet Roozendaal-van Dijk.

ADVERTENTIES en TEKST volgende Nieuwe 
TamTam uiterlijk inleveren op 13 maart 
2017 en verschijnt op 31 maart 2017.
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Wij zijn Marco van der Wal en Marleen van der Wal- Hin-
derks. Marco is geboren en getogen in Midwolda en ik (Mar-
leen) ben geboren in Deventer.
Marco heeft de opleiding Bouw primair en Voortgezet in 
Veendam gevolgd. Ik heb een MBO-opleiding Dierenverzor-
ging en Paardenhouderij gedaan in Raalte.
We hebben elkaar via internet leren kennen en zijn in 2012 
getrouwd en hebben 2 prachtige dochters van 5 en 3 jaar.

Wij zijn sinds 3 jaar bezig met het bedrijf. We hebben het be-
drijf vernoemd naar onze dochters (Manon en Myrthe). Ons 
bedrijf heeft de naam Mamy Steigerhout gekregen.               
Ons bedrijf functioneerde eerst als hobby van Marco, naast 
zijn baan bij een aannemer in Hoogezand. We begonnen met 
een paar meubels en we hebben nu al een complete web-
winkel en professionele website. Marco maakt de meubels 
en ik (Marleen) verf ze. Kwaliteit vinden wij erg belangrijk. 
We zorgen dan ook dat we een stukje vakmanschap bij de 
klant afleveren. We hadden nooit gedacht dat het zo goed 
zou gaan lopen. Zo goed zelfs dat Marco het eigenlijk veel 
te druk kreeg en we een keuze moesten maken. De keuze 

Mamy Steigerhout- en Bouwservice
In

 g
es

pr
ek

 m
et

:

bestond uit doorgaan bij de aannemer en het rustiger aan-
doen bij Mamy Steigerhout. Dit laatste zou betekenen dat 
we klanten ‘nee’ moesten gaan verkopen. De tweede optie 
was om te stoppen bij de aannemer en zelfstandig verder te 
gaan met het bedrijf  We hebben de sprong in het diepe ge-
nomen en zijn helemaal zelfstandig verder gegaan onder de 
naam Mamy Steigerhout- en Bouwservice. We willen hoofd-
zakelijk gaan draaien op de bouwservice en de meubels er 
gewoon bij blijven doen.

57 jaar lid. Een hele prestatie. 
Vanaf mijn achtste jaar zit ik al bij MOVV. 
Dat maak je niet zo vaak mee, dat iemand 
zo lang lid is. Daarnaast speel ik nog 
steeds graag bij MOVV. 

Op welk moment uit uw voetbalcarri-
ère bij MOVV bent u het meest trots?
Eind zestig, begin zeventiger jaren speel-
den we in de hoogste amateurafdeling van 
Nederland. Dat was toentertijd de hoogste 
klasse. Dat hebben we drie jaar met een 
kleine selectie volgehouden. 

Was er een wedstrijd uit die tijd die u 
zich nog goed kan herinneren?
Eén wedstrijd kan ik me nog erg goed 
herinneren. Dat was een degradatie wed-
strijd, die we toentertijd tegen Munten-
dam speelden. Die verloren we toen met 
2-0. Dat was niet zo mooi. Toch zijn we 
niet gedegradeerd. 

Gelegenheidswedstrijd v.v. MOVV 
voor Willie Siemens
Willie Siemens – u kent hem vast wel. Woonachtende in Midwolda en eigenaar van 
café Siemens. Daarnaast is hij al 57 jaar lid van de voetbalvereniging MOVV. Dit is niet 
onopgemerkt gebleven – niet voor niets is er op 25 juni 2016 een gelegenheidswed-
strijd gespeeld voor Willie, waar hij zelfs aan meedeed. 

Hoe voelt het om erelid genoemd te 
worden van MOVV?
Het geeft me een heel trots gevoel.

Er is een gelegenheidswedstrijd ge-
speeld in juni 2016, speciaal voor u. 
Wat vond u hier bijzonder aan?
Het bijzonderst was om oude spelers weer 
terug te zien, die ik in geen jaren meer 
was tegengekomen. Ik kon ze allemaal 
nog goed herkennen. Daar heeft MOVV 
zijn best voor gedaan. 

Het thema van deze gelegenheidswed-
strijd was “helden van vroeger”. Is er 
een specifiek persoon, al dan niet be-
kend in de voetbalwereld, die u als een 
held van vroeger ziet?
Mijn grootste idool is Willem van Hane-
gem. Hij leeft gelukkig nog. Ik kan me 
vooral goed herinneren dat hij in 1970 
de wereldbeker won voor clubteams met 

Feyenoord en de Europacup I. Bij MOVV 
is Menny de Waal mijn grote voorbeeld. 
Hij heeft veel betekend voor MOVV in de 
eind jaren zestig. Daarnaast is ook Johan 
Cruijff een van mijn grote voorbeelden. 
Zijn dood is een groot gemis voor het Ne-
derlands voetbal. 

Is er iets wat je in de toekomst hoopt 
terug te zien bij MOVV?
Op dit moment spelen we met drie elftal-
len in de competitie. Hopelijk mogen we 
nog een poos zo doorspelen. Hoewel, de 
toekomst voor seniorvoetbal ziet er steeds 
slechter uit. Er is namelijk steeds minder 
belangstelling voor. Ik ben bang dat we na 
verloop van tijd een elftal moeten inleve-
ren. Dat zou jammer zijn. 
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Schaatsen op het 
Koediep

“Vroeger had je nog winters” hoor je vaak 
mensen zeggen en misschien is dat ook 
zo, want uit de jaren veertig en vijftig zijn 
talloze foto’s met schaatsende mensen te 
vinden. En dat niet op de officiële ijsba-
nen, maar gewoon op onze kanalen.
Kom daar nu maar eens om. In 1954 werd 
de eerste Oldambtrit gehouden en de laat-
ste is al weer twintig jaar geleden. 
Hier een mooie foto van schaatsen op na-
tuurijs en wel op het oude Koediep. De 
fotograaf kijkt in de richting van de Ker-
kelaan waar rechts het wel bekende werk-
huis is te zien. In de verte de brug en zo 
kon je, onder nog veel meer bruggen door 
verder naar Oostwold. Op de foto Hommo 
Zijlker en Jan Koster uit Amsweer.
 
Het was een heel rumoerige tijd, de tijd 
waarin het Koediep werd gegraven. De 
stad Groningen had in het Oldambt de 
macht en de landeigenaren voelden zich 
op allerlei manieren buiten spel gezet. 
Daar kwam nog eens bij, dat de Stad in 
1628  haar nieuwste plannen presenteer-
de. Men wilde namelijk vaarverbindingen 
aanleggen naar alle uithoeken van hun 
gebied en in de eerste plaats dus naar het 
Oldambt.  Zo konden de landbouwproduc-
ten gemakkelijk naar de stad worden ge-
bracht en ging de lang gekoesterde
wens in vervulling om alle handel in de 
stad te concentreren.

In 1618 werd vanuit de stad begonnen 
met de aanleg van het Winschoterdiep 

naar Winschoten. In Scheemda werd rond 
1625 het opdiep gegraven om een verbin-
ding te krijgen met het Zijldiep.
In 1628 werd ook opdracht gegeven het 
tracé van het Koediep uit te zetten.  Het 
plan was om het kanaal vanaf Scheemda, 
langs Midwolda en Oostwold te laten lo-
pen en vervolgens door het Oostwolder-
meer naar Beerta en Finsterwolde.
Maar dat is nooit gelukt. Zo rond 1635 
moet men met de aanleg zijn begonnen, 
maar dat ging niet van een leien dakje. De 
stad had bepaald dat het kanaal op kosten 
van de boeren moest worden aangelegd 
en dat ze ook zelf, om naar hun land aan 
de overzijde te komen, bruggen moesten 
maken.
Dat zorgde voor veel politieke onrust en 
opstand. Er zijn berichten dat Midwol-
ders‘s nachts delen van het Koediep dicht 
gooiden, die de gravers overdag hadden 
uitgegraven.

Toch bewees het diep in de loop der jaren 
zijn diensten. Vee en koren kon in sche-
pen worden afgevoerd, mest aangevoerd 
en toen er in Oostwold een steenfabriek 
kwam konden stenen per schip worden 
weggebracht.

Ja, en ook al in die tijd zullen de inwoners 
van Oostwold en Midwolda in de winters 
hun schaatsen hebben ondergebonden, 
om via het Koediep de wijde wereld in te 
gaan. Naar Termunten, Scheemda of ver-
der.

Nadat in 1952 het deel tussen het Opdiep 
en de Gereweg werd gedempt, volgde het 
deel achter Midwolda in de jaren zeventig.  
Alleen het ‘Koedieplaantje’ herinnert nog 
aan het legendarische kanaal…

Het Koediep werd in 1635 gegraven vanaf 
het Opdiep in de richting van Midwolda 
en verder naar Oostwold. Oorspronkelijk 
was het de bedoeling het diep door te 
trekken naar Finsterwolde, maar dat is 
nooit gebeurd.

Het was de Stad Groningen die gelastte 
tot het graven van het diep en daar waren 
de boeren helemaal niet blij mee.
Al hun landerijen werden  met de aanleg 
van het diep als het ware doorgesneden 
en de boeren moesten maar zorgen dat ze 
aan de andere kant kwamen.
Zo werd er een hele reeks tillen over het 
diep gelegd voor de passage van de boe-
renwagens. 
Doel van de aanleg was, dat er landbouw-
producten uit het Oldambtster achterland 
en allerlei vee gemakkelijk naar de Stad 
konden worden gebracht op te worden 
verkocht.  

Als gevolg van de verplichte aanleg van 
het diep en de vergaande bemoeienis van 
de stad met het Oldambt volgde een peri-
ode van grote onrust. Een soort revolutie 
in het Oldambt. Het Oldambt verklaarde 
zich zelfs nog enige tijd onafhankelijk van 
de stad.
Uiteindelijk werd de zaak in 1649 in het 
voordeel van de stad Groningen beslist. 
Zij bleven hier de baas  en dat zou zo blij-
ven tot de komst van Napoleon.

Maar misschien komt de naam Koediep 
ook wel van het feit, dat er ten noorden 
van Scheemda en Midwolda vroeger veel 
weiland lag. Immers de koeien werden zo 
dicht mogelijk bij huis gehouden, zeker 
wanneer ze ook nog moesten worden ge-
molken.

En zo waren de oevers van het Koediep 
eeuwenlang bevolkt met koeien.

Data uitvoering
Toneelclub 
“Midwolda ’82”
In 2017 vieren wij ons 35 jarig jubileum en 
dat willen we graag met iedereen, die ons 
een warm hart toedraagt, gaan vieren.
We hebben daarom ook voor een erg hi-
larisch stuk gekozen, wij denken zelf iets 
wat jullie niet van ons gewend zijn.
Maakt dit je nu nieuwsgierig, dan moet je 
zeker komen kijken.

De datums voor onze uitvoeringen zijn 4, 
10 en 11 maart 2017, bij Gasterij Smits in 

Midwolda, noteer dit maar snel in jullie 
agenda.
Wil je verder graag van onze toneelclub op 
de hoogte blijven dan kan dit en wel op 
facebook, ga dan naar: https://nl-nl.face-
book.com/toneelclubmidwolda82

Ideeën voor evenementen in Dorpskerk?
Ben jij goed in fotograferen, schilderkunst of ben jij geïnteresseerd in het houden van 
lezingen, markten en evenementen specifiek voor jongeren? Heb jij ook een leuk idee 
voor een evenement? 
Dorpskerk Midwolda heeft het idee om jaarlijks een aantal evenementen te organiseren. 
Daarbij word jij, inwoner van Midwolda (met name de jeugd) opgeroepen om ideeën aan 
te leveren. 
Ben je enthousiast geworden?
Voor meer informatie of het aanleveren van ideeën kun je contact opnemen met: Piet 
Klooster, tel: 0652214020, email:pjklooster@ziggo.nl

Wij zijn inmiddels al weer hard aan het 
repeteren om in maart weer een leuk en, 
vooral, hilarisch stuk op de planken te 
brengen.
Wij hebben er zin in, jullie ook?

Toneelclub Midwolda ’82.
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Niesoordlaan 40 e-mail: ceesbruins@home.nl
9681 CX Midwolda

tel.: 0597-55 20 94

Als U tevreden bent...
vertel het een ieder die U kent.
Als het U niet zint...
geef ons dan een hint.

BROODBOETIEK MIDWOLDA
Hoofdweg 172

9681 AL Midwolda
(0597)  551675

Voor BROOD
en BANKET

zaal voor ± 75 personen
3 biljarts 2.30 x 1.15
2 biljarts 2.84 x 1.42

oud hollands spelen circuit

Hoofdweg 230   9681 AM  Midwolda
Tel. (0597) 55 14 55   info@cafebiljartsiemens.nl

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