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Woensdag 5 april organiseert stichting 
Wisselwerking een bewonersavond voor 
inwoners van Midwolda. Thema van de 
avond zal zijn: ‘wat gaan we doen met 
het Wissel-terrein?’
In januari dit jaar is de stichting opge-
richt. Ze heeft de verschillende ideeën 
die in het dorp leven over de invulling 
van het terrein uitgewerkt en onder-
zocht op haalbaarheid. Nu is er een 
voorlopig plan op papier gezet. 
De Wissel wordt een ontmoetingsplek 
voor inwoners en bezoekers van Mid-
wolda. Een plein, een terrein voor sport 
en spel en een ‘belevingsroute’ door het 
bos. 
Op het plein wordt een gebouwtje ge-
realiseerd met ruimte voor ongeveer 30 
mensen.  Men kan hier terecht om ver-
snaperingen te kopen en verenigingen 
kunnen er kleinschalige activiteiten or-
ganiseren. 
Ook zullen er een skatebaan en enkele 
kleine speelvoorzieningen komen.
Tijdens de bewonersavond wordt het 
voorlopig plan gepresenteerd. En is er 
ruim gelegenheid uw mening, tips, ver-
beterpunten en /of aanvullende ideeën 
te geven.
De avond vindt plaats in Gasterij Smits 
vanaf 20.00. De zaal is reeds open vanaf 
19.30
Meer informatie kunt u vinden op face-
book: https://www.facebook.com/Stich-
ting-Wisselwerking

Bewonersavond 
over terrein
De Wissel Midwolda

Partij     TOTAAL       %

VVD ..............................................................166 12,0%
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ....................138 10,0%
PVV (Partij voor de Vrijheid) ......................219 15,9%
SP (Socialistische Partij) .............................233 16,9%
CDA ..............................................................258 18,7%
Democraten 66 (D66) ..................................  72 5,2%
ChristenUnie ...............................................  82 6,0%
GROENLINKS ..............................................  84 6,1%
Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP)   13 0,9%
Partij voor de Dieren ...................................  44 3,2%
50PLUS .........................................................  37 2,7%
OndernemersPartij .....................................    2 0,1%
VNL (VoorNederland) .................................    4 0,3%
DENK ...........................................................    0 0,0%
NIEUWE WEGEN ........................................    1 0,1%
Forum voor Democratie ..............................  17 1,2%
De Burger Beweging ..................................    1 0,1%
Vrijzinnige Partij .........................................    0 0,0%
GeenPeil ......................................................    1 0,1%
Piratenpartij ................................................    5 0,4%
Artikel 1 .......................................................    0 0,0%
Niet Stemmers ............................................    0 0,0%
Libertarische Partij (LP) .............................    1 0,1%
Lokaal in de Kamer .....................................    0 0,0%

Totaal .........................................................1378 100%
Ongeldig ..........................................................2 
Blanco ..............................................................3 
TOTAAL ....................................................1383
 
Opgeroepen ..............................................1.710 

Opkomst ..................................................80,9% 

 

Foto’s: JanSportel.nl

Nieuwe trainer voor 
MOVV
Het 1e zondagelftal van v.v.MOVV heeft 
per 1 juli een nieuwe trainer.
Het is dhr. Peter Bult uit Wagenborgen. Hij 
volgt Cor Grozema op die aan het eind van 
het seizoen twee jaar lang trainer was. Op 
dit moment is dhr. Bult nog trainer van het 
damesteam van Siddeburen. Na afloop 
van de wedstrijd tegen HSC werden de 
papieren getekend heeft het bestuur ken-
nis gemaakt met Peter en zijn vrouw. Wij 
wensen Peter en zijn team alle succes toe 
het komend seizoen!

Leden van 
Stichting 
Wisselwerking.
V.l.n.r.: 
Irma Brink, Louise 
Lennips, Karsten 
Mellema, Jeanet 
Roozendaal, 
Linda Gremmer, 
Jos Schaafsma, 
Hans Roozendaal.



4 Mei dodenherdenking 
Midwolda 2017

Op donderdag 4 mei 2017 zal er in de Dorpskerk van Midwolda om 
19.30 uur wederom een herdenkingsbijeenkomst worden gehouden. 
Het jaarthema en de slogan “Vrijheid geef je door”  blijft nog actueel 
tot 2020. De komende jaren doet het Nationaal Comité een appel op 

iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Het werken 
met dezelfde thema versterkt namelijk de boodschap. Dit jaar hebben we 

oud predikant dhr. Helmantel uitgenodigd om zijn verhaal te doen. Ook de 
kinderen van de brede school de Meerkant zullen hun gedichtjes voor lezen. 

Als vertegenwoordiger van de gemeente zal dhr. Geesink aanwezig zijn. De 
kerk is open om 19.00 uur. Na afloop van de herdenking kunnen er bloemen 

gelegd worden bij het monument, dan wel bij de graven van de oorlogsslachtoffers. 
Hierna is er de mogelijkheid om gezamenlijk met het Oranjecomité Midwolda nog 
een kopje koffie/thee te drinken in de kerk. U bent van harte welkom! 

Ook wij als ijsvereniging kregen het ver-
zoek een stukje te schrijven over onze ver-
eniging voor de Nieuwe TAM TAM. Na-
tuurlijk doen we dit graag en hierbij onze 
bijdrage.

Eigen Kracht is misschien wel de oudste 
sportvereniging van de oude Gemeente 
Midwolda en is opgericht in 1939. We 
hebben een grote historie en een goede 
naam in de schaatswereld.

Als je de plakboeken er eens op na slaat zie 
je wat Eigen Kracht heeft betekend met 
bijvoorbeeld nationale kampioenschap-
pen met onder anderen Reinier Paping, 
Jeen van de Berg en later Ard Schenk.

De diverse marathons met Dolle Dries van 
Wijhe, gebroeders Ruitenberg en Yep Kra-
mer ( vader van Swen).

En de vele korte baan wedstrijden niet te 
vergeten. Door de komst van de kunst-
ijsbanen en de strenge veiligheidsvoor-
schriften en niet te vergeten de financiële 
kant van het verhaal is het bijna onmoge-
lijk dergelijke activiteiten nog te organi-
seren. En daarbij heb je natuurlijk het be-
langrijkste nog nodig en dit is ijs. Vandaar 
ook de gezegde : ijs en weder dienende !

Eigen kracht is een natuurijsvereniging 
en het woord zegt het al, we zijn afhanke-
lijk van de natuur. Afgelopen winter had-
den we 5 centimeter ijs en helaas is dit 
net te weinig om de veiligheid van onze 
leden te kunnen waarborgen. Per slot van 
rekening willen we geen nat pak en geen 
ongelukken !

Als de baan open kan voor het publiek dan 
doet de vereniging zijn naam eer aan en 
zult u het op eigen kracht moeten doen. 
Een groot voordeel heeft u dan wel, u kunt 
gebruik maken van de grootste en mooi-
ste ijsbaan van het noorden en misschien 

wel van Nederland!!! En in de ijstent kunt 
u zich weer opwarmen onder het genot 
van een heerlijk bekertje warme kwast.

Bezoek ook eens onze website: www.ijs-
verenigingeigenkracht.nl voor alle infor-
matie over het lidmaatschap en alle an-
dere wetenswaardigheden.

Hopende u de volgende winter op de baan 
te kunnen begroeten en samen met u een 
rondje te kunnen schaatsen.

Namens ijsvereniging Eigen Kracht,
Durandus Takens.
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De jeugd van MOVV
Zaalvoetbaltoernooien MOVV E1 in 
Augustfehn en Papenburg (Duitsland)
De E1 heeft in Duitsland aan diverse zaal-
voetbaltoernooien meegedaan. De eer-
ste was op 5 februari jl. in Augustfehn. 
Helaas werden alle wedstrijden verloren 
en moest er gestreden worden om plek 7 
en 8. Omdat de laatste wedstrijd in 1 - 1 
eindigde, moesten er penalty’s genomen 
worden. Dankzij keepster Emma Janssen 
die alle penalty’s stopte werd MOVV 7e. 
En Emma werd uitgeroepen tot de beste 
keepster van het toernooi! Top dus!!

Mini Welt Meister Schaft
Op zondag 26 februari ging het E1 elftal 

Koningsdag 
Midwolda 2017
Het Oranjecomité van Midwolda is weer 
volop in voorbereiding op Koningsdag 27 
april. Deze keer is er een kleine verande-
ring in de locatie. De Vrijmarkt vindt dit 
keer plaats rondom de Boerderij Hermans 
Dijkstra en niet in de tuin.                  
’s Morgens wordt van 09.00 uur tot 13.00 
uur zoals gewoonlijk de vrijmarkt gehou-
den. De kinderen kunnen hier hun spulle-
tjes proberen te verkopen. Verder is er o.a. 
het raden van de boodschappenmand. De 
grote sjoelbak is ook weer van de partij. 
Hiermee kunt u een slagroomtaart win-
nen. Ook kunnen de kinderen weer aan 
het Touwtje trekken. De broodjes ham-
burger zullen weer door het Oranjecomité 
worden verkocht t.b.v. de kas. Ook bieden 
wij u een Oranjebitter aan. Als extra heb-
ben we deze keer voor de basisschoolkin-
deren een springkussen. Mocht het net als 
vorig jaar slecht weer zijn, dan gaan we 
weer in de schuur. Dit is alleen voor de in-
woners van Midwolda. 
Het Oranjecomité Midwolda ziet u graag 
op 27 april!

IJsvereniging Eigen Kracht

opnieuw naar Duitsland, Papenburg om 
precies te zijn,  om deel te nemen aan het 
Mini  Welt Meister Schaft. Bij het opha-
len van de shirts was het spannend, want 
welk land zou MOVV vertegenwoordigen? 
Gelukkig, het was Nederland! De eerste 
wedstrijd was meteen tegen, ja hoe kan 
het ook anders: Duitsland. Helaas ging 
deze wedstrijd met 1 -0 verloren. En ook 
de andere wedstrijden werden verloren en 
zijn we laatste geworden. Maar als troost 
kregen we toch nog een mooie bal. We 
hebben erg veel plezier gehad die dag met 
elkaar en de lekkere wafels maakten een 
hoop goed! Een heel leuk toernooi en erg 
goed georganiseerd. 

Kaboutervoetbal bij MOVV
Bij MOVV gaan we op donderdag  6 april 
weer van start met kabouter trainingen. 
Het is van 18.00 tot 19.00 uur. Dit is voor 
zowel jongens als meisjes van 4 tot 6 jaar. 
Ben je ouder en wil je ook graag voetbal-
len dan ben je ook van harte welkom. Ka-
boutervoetbal is helemaal gratis! Ben je 
nieuwsgierig geworden, kom dan gerust 
langs. Bij vragen kun je contact opnemen 
met: Vincent Janssen:  06 - 30904552 en 
Stephan Timmer: 06 – 23104638



vast tevreden.
Ja, dat zeker. In november vorig jaar is het 
boek uitgekomen. Dit heb ik met opzet 
gedaan, aangezien november de maand 
van de prostaatkanker is. Het boek is in 
dagboekvorm geschreven, maar niet per 
dag. Het verhaal gaat eigenlijk over een 
periode van vijf jaar.
 
Wat was de belangrijkste reden om dit 
boek te schrijven?
Als je bij bol.com of in een boekhandel 
zoekt naar prostaatkanker, vind je bijna 
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Wat te doen als je man plotse-
ling prostaatkanker krijgt? Dit 
overkwam Joke Schipper-Nat. 
De diagnose van prostaatkan-
ker zette het leven van beide 
Joke en Roelf helemaal op hun 
kop. Na het overlijden van Roelf 
heeft Joke een boek geschreven 
over hoe zij samen de ziekte 
hebben ervaren. Bij ‘verkiezing 
van het jaar’ bij de uitgeverij 
Boekscout is dit boek op de 3e 
plaats geëindigd in de catego-
rie Gezondheid.

Wanneer heb je het boek geschreven?
Roelf is vorig jaar in februari overleden. In 
augustus ben ik begonnen met schrijven. 
Ik schreef sowieso altijd al een hele boel 
op. Ik heb mijn schriften erbij gepakt. Als 
er iets gebeurd is, zeggen mensen al snel: 
‘je kunt er wel een boek over schrijven.’ 
Dat heb ik nu dus daadwerkelijk gedaan. 
Na heel veel zoeken ben ik uitgeverij 
boekscout.nl gevonden. Dat was een heel 
lang proces.

Maar nu het eindproduct er ligt, ben je 

Uitslag! Uitgezaaide prostaatkanker niets. De standaardboeken geschreven 
door dokters zijn er wel, maar op dat mo-
ment waren er nog geen ervaringsverha-
len. Het is puur een ervaringsverhaal over 
hoe wij dit samen hebben meegemaakt. 
Daarnaast heb ik een aantal reviews ont-
vangen over het boek. Het doet mij veel 
om te zien dat mensen die in dezelfde 
positie zitten als mijn man en ik destijds 
kracht halen uit ons verhaal. Het is goed 
om te weten dat je niet alleen bent.
 
Heeft het schrijven van het boek gehol-
pen met het accepteren of verwerken van 
Roelf’s overlijden?
Aangezien Roelf en ik er altijd voor heb-
ben gekozen om open te zijn over zijn 
ziekte, heeft het schrijven van het boek 
niet perse geholpen met het verwerken 
van zijn dood. Wel was het een manier 
om herinneringen te herbeleven. Zo las ik 
dingen terug uit mijn schriften waarvan ik 
geen idee had dat ik ze had meegemaakt. 
Sommige dingen gaan in een roes aan je 
voorbij en door ons verhaal in één boek sa-
men te hebben vind ik het fijn om het af en 
toe eens terug te lezen. 

Nog plannen om een vervolg te schrijven?
Nee joh, ik zou niet weten waarover.

In 2013 is er in de dorpen Midwolda en 
Oostwold een cultuur historische wandel-
route gekomen, genaamd Bekend maakt 
Bemind.

Verdwenen dorpen, een eeuwenoud 
steenhuis, polders en gemalen, boerde-
rijen en arbeiderswoningen, (eigen)wijze 
dominees, herenboer en arbeiders, deze 
route neemt je mee op ontdekkingstocht 
door de geschiedenis van Midwolda en 
Oostwold. De route voert langs allerlei 
zichtbare en onzichtbare sporen uit het 
rijke verleden van deze dorpen.

Dorpsbelangen Midwolda en Oostwold 
willen deze wandelroute weer en meer 
laten leven. Zij hebben het idee opgevat 
om d.m.v. deze route de sociale cohesie in 
beide dorpen te versterken door een dag 
te organiseren waarop alle locaties die in 
deze route zijn opgenomen, opengesteld 
worden met een link van verleden naar 
heden. Inwoners kunnen elkaar beter le-
ren kennen en daarnaast kunnen alle in-
woners met trots hun prachtige dorpen 
laten zien aan alle bezoekers van buiten 
de dorpen.

De Bekend maakt Bemind dag zal plaats 
vinden op zaterdag 6 mei van 13.00 uur tot 
17.00 uur.

De route is te vinden op de app, Gronin-
gen routes, op de panelen verspreid door 
het dorp of op de routefolder.

Namens de projectgroep Bekend maakt 
Bemind,
Linda Gremmer, Alfred Jager, Anja Reu-
merman, Ida Verkerk, Thecla Brakel en 
Henriette Beukema

“Bekend maakt bemind”
Cultureel erfgoed in Midwolda 
en Oostwold

@ Merel Hoekstra
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René Imminga
Niesoordlaan 50
9681 CX Midwolda

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

Adres:
Lutkelant 2, Ind.terrein Eextahaven 3
9679 VE Scheemda
www.sportenbeautyplaza.com
info@sportenbeautyplaza.com
Telefoon: 0597-592120
Fax: 0597-592157

Klinkerstraat 1
9682 RB  Oostwold
Tel. 0597 - 55 12 92

Bij                                              maken ze
voor u vele soorten salades en hapjesschalen
U kunt bij ons ook terecht voor een uitgebreid
assortiment drankjes.

Voor uw grotere gezelschappen hebben wij een zaal beschikbaar. Op 
ons terras kunnen wij voor u een leuk arrangement maken bv. met een 
b.b.q. of met een warm en/of koud hapje.
Voor de wat kleinere bijeenkomsten kan het café worden gehuurd.
In overleg kunnen onze produkten ook bij u thuis worden bezorgd.

Ook verzorgen graag uw

- vergaderingen - mobiel tap thuis

- ontbijtvergaderingen  0f op locatie

- recepties - broodmaaltijden

- diverse arrangementen - snertmaaltijden



Sinds 12 oktober 1995 is buurtvereniging 
Olle Graitje actief in Midwolda en telt op 
dit moment uit 73 leden. Het bestuur be-
staat uit H. J. Pluim (voorzitter), M. Ahlers 
(secretaris), T. Gernaat (penningmeester) 
en de leden J. Hak, M. Ahlers en J. Glas.
Het gebied van de vereniging ligt binnen 
het dorp Midwolda en omvat de volgen-
de straten: Boslaan 13, 21 en 25, Lange 
Zuidwending, Menterneweg, Gereweg, 
Hoofdweg (vanaf huisnummer 1 tot en 
met aan de Turflaan), Koedieplaan, Zui-
derweg, Kanaalweg, Kerkelaan, Erflaan en 
Diurkenlaan.

De buurtvereniging stelt zich o.a. ten doel:
Het behartigen van de sociale, culturele 
en recreatieve belangen van haar leden. 
Het gezamenlijk komen tot activiteiten 
voor jong en oud.

Kaart- en sjoelavonden
Vanaf oktober tot eind maart organiseert 
Olle Graitje 8 kaart- en sjoelavonden in 
de zaal van Camping De Bouwte en een 
avond die wordt gecombineerd met aan-
vang algemene ledenvergadering met 
aansluitend prijsuitreiking van de kaart- 
en sjoelavonden en als afsluiting 5 rondes 
bingo met hapje en een drankje.
Jaarlijks, rond 5 december, komt Sint Ni-
colaas op bezoek bij de kinderen en ze krij-
gen allemaal een mooi cadeau en versna-
peringen zoals ranja en pepernoten.

Aanmelden nieuwe leden
Nieuwe leden zijn van harte welkom bij 
buurtvereniging Olle Graitje. Voor infor-
matie of opgave kan bij onderstaande te-
lefoonnummers:
Magda Ahlers, telefoon 0597-593382 of
Tiny Gernaat, telefoon 0597-591614

C
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: REDACTIE-ADRES: Diurckenlaan 1, 9681 BH Midwolda.

E-MAIL:  dorpskrantmidwolda@gmail.com

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

ADVERTENTIES en TEKST volgende Nieuwe TamTam uiterlijk 
inleveren op 19 juni 2017 en verschijnt op 30 juni 2017.
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Nieuwe leden zijn welkom bij
Buurtvereniging Olle Graitje

Stekker uit 
Digitale 
Dorp Midwolda
Door een gebrek aan sponsors die bereid 
zijn het belangrijke promotiewerk van 
het Digitale Dorp Midwolda (DDM) te 
steunen, heeft webmaster Bernard Bron-
dijk besloten om per 1 september 2017 
de dorpssite, waarmee we in 2002 de 
Cultuurprijs van de gemeente Scheemda 
wonnen, uit de lucht te halen. Hiermee 
komt een einde aan de prachtige dorps-
site die van 1997 tot 2017 maar liefst 
412.903 bezoekers naar midwolda.nl en 
honderdduizenden bezoekers n... Het 
DDM maakte in de afgelopen twintig 
jaar maar liefst 50 videoreportages die 
door duizenden bezoekers werden be-
keken. Mede door bedrijfsbeëindiging 
van bedrijven in onze regio, geen steun 
meer van de gemeente en projectbureau 
Blauwestad en doordat veel bedrijven 
uit onze regio reclame zijn gaan maken 
op de website oldambt-groningen.nl 
van Marketing Oldambt, gaat onze site 
ter ziele. De door de gemeente Oldambt 
zwaar gesubsidieerde Marketing Old-
ambt, heeft er in geresulteerd dat we veel 
sponsoren die reclame maakten op onze 
site hebben verloren. Bovendien gelukte 
het ons niet nieuwe sponsors voor onze 
dorpssite te interesseren. Begin dit jaar 
hadden we nog slechts vier sponsors 
(vroeger wel twaalf). We hadden nog ge-
hoopt dat de Vereniging Dorpsbelangen 
Midwolda bereid zou zijn onze aanvraag 
voor 250 euro aan leefbaarheidsgelden 
voor dit jaar te honoreren, maar onze 
aanvraag werd om moverende redenen 
(redenen die de VDM niet wil toelichten) 
afgewezen. Dit was voor ons de druppel 
die de emmer deed overlopen. We gaan 
onze sponsorverplichtingen tot 1 sep-
tember 2017 uiteraard netjes nakomen 
en zullen de site na die datum gaan ont-
mantelen. Meer daarover kunt u lezen 
in ons nieuwscentrum op: http://www.
midwolda.nl/nieuws.htm#bericht2.

Wij zijn SV MidOost, dé sportvereniging 
voor zaalsporten in Midwolda en Oost-
wold. Wij zijn ontstaan uit een fusie tus-
sen de twee gymnastiek verenigingen 
OSV en MSV in 2011. Wij bieden sinds-
dien een breed sportaanbod aan in sport-
hal de Rietkraag in Oostwold. 
Het brede sportaanbod bestaat uit: 
•	 Gymnastiek	voor	peuters,	kleuters	en
  kinderen t/m 12 jaar. 
•	 Freerunning
•	 Basis	turnen
•	 Selectie	turnen
•	 Basis	acro
•	 Selectie	acro
•	 Zumba	voor	verschillende	leeftijden
•	 Aerobic	
•	 Volleybal
Verder proberen wij als vereniging altijd 

vernieuwend te zijn en organiseren dan 
ook 1 à 2x per jaar een workshop van mi-
nimaal 10 weken.

Als u interesse heeft dan kunt u eens kij-
ken op www.svmidoost.nl voor details 
over ons aanbod.

Sportieve groet,
Bestuur s.v. MidOost
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Graag willen wij onze adverteerders bedanken zonder het plaatsen van 
hun advertenties zouden wij geen krant kunnen maken. 
Het verheugd ons dat veel verenigingen gehoor hebben gegeven om 
een stuk in “De Nieuwe Tam Tam” te plaatsen. Wil uw vereniging ook 
in de volgende uitgave iets plaatsen mail het dan naar dorpskrantmid-
wolda@gmail.com. Kopij dient voor 23 Juni binnen te zijn. Dit geldt 
natuurlijk ook voor de verenigingen die nu al gebruik maken van “De 
Nieuwe Tam Tam”
Heeft u een bijzondere hobby en wilt u daar graag over vertellen mail 
het ons en wij nemen contact met u op voor een interview.
Woont u korter dan 1 jaar in Midwolda dan willen we van de redactie 
graag met u in contact komen om te vragen waarom u de keuze voor  
Midwolda heeft genomen en hier over schrijven. 
Bijzondere verhalen zijn welkom op ons e mail adres en eventueel ko-
men we bij u thuis om uw verhaal op papier te zetten.

Waar haal jij je verse croissantjes en 
verjaardagstaarten? Als Midwolder 
kun je altijd terecht bij de Broodboe-
tiek in Midwolda. Verse broodjes zijn 
niet het enige wat zij te bieden heb-
ben. Gerard en Anita de Wit hebben 
namelijk ook een zorgbakkerij. Be-
nieuwd geraakt? Lees dan snel verder 
wat Gerard en Lois (werkt drie dagen 
per week bij de bakkerij) te vertellen 
hebben over de bakkerij.

Wie zijn jullie en wat is het precies wat 
jullie doen?
Gerard: Ik ben drie jaar terug begon-
nen met de zorgbakkerij. Daarvoor was 
ik altijd in de bakkerij aan het werk. Na 
een aantal jaren wilde ik iets anders. 
Op dat moment was er in Oostwold 
een reorganisatie bedrijf genaamd 
Real Work waar ze een begeleider 
zochten. Daar heb ik mensen meege-
holpen in de bakkerij. Dat werkte wel 
voor mij. Helaas was dat na een jaar 
failliet. Zo ben ik op het idee gekomen 
om voor mezelf te beginnen. Zodoende 
ben ik deze wereld binnengerold. 

Wat houdt de zorgbakkerij precies in?
Gerard: Het is dagbesteding. Het ver-
schil is dan wel dat deze dagbesteding 
niet op een boerderij plaatsvindt, maar 
in een bakkerij. Hier komen mensen 
om negen uur koffie drinken. Vervol-

gens gaan we 
brood bezor-
gen en als we 
terugkomen 
gaan we cake 
bakken of ge-
vulde koeken.
 
Hoe vaak per week is dat ongeveer?
Gerard: Drie dagen in de week; dins-
dag, donderdag en vrijdag. Dit doen 
we al drie jaar lang.
Lois: Ik werk hier het langst.

Lois, wat vindt je het leukst?
Lois: Het bakken. Vooral de gevulde 
koeken. 
Gerard: Ze vindt het vooral leuk als ze 
mislukken, dan kan ze het zelf opeten.

Wat is het meest bijzondere aan het 
werk en waar haal je de meeste vol-
doening uit?
Gerard: Ik vind het heel dankbaar 
werk. Het contact met de mensen 
spreekt me erg aan en ik vind het be-
langrijk dat mensen met een glimlach 
naar huis gaan. Als het aan mij ligt, ga 
ik hier nog heel lang mee door. Als ik 
met pensioen ga, neemt Lois het van 
me over. Dan kan ze allemaal gevulde 
koeken bakken. 

Op de website van Zorgbakkerij De 

Wit staat dat het belangrijk is dat jul-
lie medewerkers zich prettig voelen tij-
dens het werk en in de omgeving met 
collega’s. Hoe realiseren jullie dit?
Gerard: Zo familiair mogelijk. Het is 
belangrijk dat ze een thuis gevoel heb-
ben. 
Lois: Dat thuisgevoel heb ik zeker. 
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Zorgbakkerij De Wit

Ontbijttoernooi
Tennisvereniging
Nieske Meppers

Het seizoen staat echt 
letterlijk weer voor de 
deur. Tennisvereniging 
Nieske Meppers zal het 
seizoen openen met een 
traditioneel Ontbijttoer-

nooi op zondag 9 april. Daarna gaat al-
les weer van start voor onze vereniging.  

net Hassing. Via de mail: annet.hassing@
ziggo.nl of tel: 0597-851286.

Dit jaar nieuw bij 
ons op de baan een 
innovatieve ten-
nismuur. Voor jong 
en oud. Er kan zelfs 
met twee personen 
tegelijk gebruik 

van worden gemaakt. Proberen kan. Kom 
gerust langs als op de maandagavond.

Groetjes Annet

Tennislessen, toss avonden en verder op 
in het seizoen de onderlinge wedstrijden. 
In het openingsweekend zullen ook de 
competities van start gaan. 3 teams zul-
len uitkomen in de KNLTB competitie en 
2 teams spelen voor de OGTB. Iedereen 
kan zich natuurlijk opgeven voor de les-
sen, ook voor nieuwe leden hebben we 
vaak een beginners groep. Wij lessen met 
elkaar altijd op maandag en eventueel 
wordt er uitgeweken naar de woensdag. 
Onze jeugdleden krijgen altijd les op de 
woensdag. Mocht er interesse zijn dan 
mag u altijd contact opnemen met An-

Van de
redactie



gingen maak je gebruik
van al je spieren, na een poosje ga je ook 
echt merken dat het motoriek van de kin-
deren word aangescherpt.
Vele emoties komen er los, zoals angst 
en boosheid, 
maar op de 
mat leren ze 
om hier mee 
om te gaan,
om controle 
te hebben 
over deze 
gevoelens, je 
hoeft niet di-
rect te slaan 
als je boos 
bent en ook niet bang te zijn als je in het 
donker over straat loopt. Je leert je op de 
juiste wijze staande te houden en als het 
moet te verdedigen. 
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Judo stichting Noord traint op vier ver-
schillende locaties, zo dus ook in Sporthal 
de Rietkraag te Oostwold. 
Elke vrijdagavond zijn er 2 groepen die les 
krijgen van Jeroen Scholma en Rene Noor.
 
Judo word vaak gezien als een vechtsport 
maar het is zoveel meer.
Je leert je verantwoordelijk te gedragen, 
want als je iemand gooit en niet vasthoud 
zal hij-zij zich bezeren.
Voor de ander komt het dan neer op zelf-
vertrouwen, want houd de ander ‘mij’ wel 
vast?
Samenwerken, je judo’t met zijn tweeën.  
En niet alleen met ‘’ je vriendje’’ , nee met 
iedereen op de mat.
Het maakt niet uit hoe je eruit ziet of hoe 
je bent, respect voor elkaar!
Je judo’t volgens regels waaraan je je echt 
moet houden.  En door al die judo bewe-

Je krijgt veel meer zelfvertrouwen!  Kort-
om, een ideale sport waar je zowel licha-
melijk als geestelijk heel veel van kunt 
leren.
 
Geen les is gelijk!  In sporthal de rietkraag 
te Oostwold, is een hele leuke groep met 
judoka’s van diverse leeftijden,

 en ze maken de mat graag 
wat groter als je het ook eens 
wilt komen proberen! 
 
We gaan ook jaarlijks op ju-
dokamp, lopen samen de 
avondvierdaagse, winnen 
we met grote regelmaat be-
kers bij wedstrijden,
trainen voor examens.. maar 
vooral hebben we plezier op 
de judomat !

 
Voor meer informatie mbt lestijden, loca-
ties, contributie :  http://www.judoinsti-
tuutnoord.nl/

Judo training in De Rietkraag

Het gehucht Niesoord of ’t Veen, zoals 
oude Midwolders de plek noemen was 
vroeger de woonplaats van arme daglo-
ners en turfgravers. Ze woonden met hun 
kinderrijke gezinnen in hutten die ze zelf 
daar in het veengebied bouwden. 
De naam Niesoord, is afkomstig van de 
broers Nies en Derk Nies, want ten tijde 
van de eerste bewoners waren zij de ei-
genaren van het smalle strookje hoog-
veen. Wat hen precies 
bewoog om de strook in 
kaveltjes te verdelen en 
te huur aan te bieden 
aan turfgravers weten 
we niet.
Niesoord begon in die 
tijd bij het MOVV-ter-
rein en liep helemaal 
door naar het zuiden, 
diep het veen in, tot aan 
de grens tussen Mid-
wolda en Winschoten.
Om vanaf het dorp in 
Niesoord te komen ge-
bruikten de bewoners 
de boerenlaan (de huidi-
ge Niesoordlaan) die be-
hoorde aan landbouwer 
Nanninga ( Nanninga’s 
laan). 

Het ontstaan van Niesoord had alles te 
maken met de vervening van de Ennema-
borg dat na 1817 grootschalig werd aan-
gepakt.
Veenarbeid was seizoenwerk. Men begon 
in het voorjaar, rond maart/april, met het 

aan snee brengen van een stuk hoogveen. 
In mei was het turfsteken gedaan en gin-
gen de dagloners op zoek naar ander werk. 
Vanzelfsprekend trok de werkgelegenheid 
in het Midwolderveen veel mensen aan.
Arbeiders en dagloners uit Midwolda en 
daarbuiten bekwaamden zich in het turf-
steken, het baggeren en het graven van 
de wijken. 
De arme daglonersgezinnen, die geen ei-

gen woning hadden, trokken met de ar-
beid mee en vestigden zich het liefst zo 
dicht mogelijk bij het werk. 
In het voorjaar van 1820 streken de eerste 
vier gezinnen neer in het veen, ver weg 
van de bewoonde wereld (nu de woningen 
van Van der Wal en Sportel).  
Het waren Aiko Jans Tiggelaar en Antje 

Harms Kees, Jan Hindriks Topelen en Eij-
belke	 Egberts	 Flap,	 Hinderikus	 Wolters	
Westermolen en Hilligje Jans in ´Holt en 
Hindrik Harms Oudekerk en zijn vrouw 
Antje Koerts Klein. Ze hadden allemaal 
kinderen en er zouden nog een aantal vol-
gen. 

De mensen op Niesoord woonden in zelf-
gebouwde hutten, gemaakt van veenzo-
den en oude planken. Plaggenhutten dus, 
half ingegraven in de grond met het dak 
tot aan de grond en een voorgevel en een 
schoorsteen van planken. Het werd als 
een tijdelijke vestigingsplaats gezien en 
het gebruik van de grond was vastgesteld 
op een periode van 20 jaar. Daarna zou het 
veen worden afgegraven en kreeg het een 
agrarische functie. Het woongebied ken-
de daarom ook geen huisnummers.
Het was een armoedig leven daar in het 
veen. Vooral in de donkere wintermaan-
den bij een walmende kaars of oliepit, een 
met turfrook gevuld woonvertrek en vol-
strekt onvoldoende slaapplaatsen en bed-
dengoed voor kinderrijke gezinnen. Voor 
het wassen van de kleren of  drink- en 
theewater was men aangewezen op een 
heldere sloot of een met bruin veenwater 
gevulde put. Buiten op het erf stond het 
gemak en verder een schrale dagelijkse 
kost. Roggebrood, zoep’nbrij, geitenmelk 
en verder veel aardappels en bonen en een 
enkel keer wat spek. Verder versleten en 
vele keren verstelde kleren.
Geen wonder dat de gemiddelde leeftijd 
laag was en de lichaamslengte achterbleef 
bij het doorvoede deel van de bevolking. 
Neem de jongens van Aiko Tiggelaar met 
een volwassen lengte van 1.57 m, 1.61 m, 
1.62 m en 1.71m. Bij de zoons van Tonnis 
de Lange was het niet anders. Heiko mat 
1.67m, Tonnis 1.60m en Okko 1.68m.
Volgende keer verder....

Achteraan de Niesoordlaan stond het huisje van Harm Alberta 
dat begin jaren tachtig plaats maakte voor de nieuwe woning 
van de familie Ottema.

NIESOORD OMSTREEKS 
1820 GESTICHT Jan P. Koers
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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

KARINA’S HAIRSTYLING
Zuiderweg 3
9681 BM  Midwolda

Hoofdweg 126
9678 PP  Westerlee

06 46 23 23 13
kmkdijkema@ziggo.nl

Maandag: Gesloten.
Dinsdag: 09.00 uur tot 13.00 uur MIDWOLDA
Woensdag: 09.00 uur tot 17.00 uur WESTERLEE
 18.30 uur tot 21.00 uur MIDWOLDA
Donderdag: 09.00 uur tot 13.00 uur MIDWOLDA
Vrijdag: 09.00 uur tot 18.00 uur WESTERLEE

Niesoordlaan 2a
0597 85 78 51
9681 CW Midwolda
info@sandrasbeautysalon.nl
www.sandrasbeautysalon.nl

OPENINGS-
TIJDEN:

Ma 9.00 - 17.00
Di 13.00 - 21.00
Wo 9.00 - 12.00
Do 10.00 - 21.00
Vr 9.00 - 17.00
Za-Zo Gesloten

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

ahlersbandenservice.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.

LIKE ONS OP FACEBOOK:
BLOEMENSHOP FLEUR-INN MIDWOLDA

Bloemenshop

Fleur-Inn
Hoofdweg 320 - 9681 AP MIDWOLDA

Telefoon: 0597 551 386

Haal het voorjaar in huis
Altijd VERSE BLOEMEN - GELEGENHEIDS 

BLOEMWERK - WOONDECORATIE
• OPENINGSTIJDEN: dinsdag t/m zaterdag 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur •


