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Beach Soccer 
Blauwestad grootste 
toernooi in 
Noord-Nederland
 
Op 7 en 8 juli is het eindelijk zover, dan 

Vrijdagmiddag 7 juli a.s. om 13.30 vindt er 
een bijzondere gebeurtenis plaats bij het 
terrein van De Wissel in Midwolda. (Zie 
ook pagina 11)
De locatie 
zal onder-
deel zijn van 
een excursie 
langs Groene 
bewonersini-
tiatieven die 
subsidie ont-
vangen van 
de Provincie 
Groningen. 
En deze vrij-
dagmiddag 
zal de gede-
puteerde van 
de provincie, Henk Staghouwer, een che-
que overhandigen aan Stichting Wissel-
werking. Ook de Oldambtster wethouders 
Laura Broekhuizen en Bard Boon zullen 
aanwezig zijn.
We willen jullie als inwoners van Mid-
wolda uitnodigen om hierbij aanwezig te 
zijn. Op die manier kunnen we als dorp 
laten zien dat er draagvlak is voor het plan 
om van het terrein een prachtige ontmoe-
tingsplek voor jong en oud te maken!

Foto’s: JanSportel.nl

Uitnodiging overhandiging cheque
door gedeputeerde Staghouwer

Voorbeeld van een Belevingsbos.

Excursie
De Provincie Groningen heeft binnen het 
programma Mens en Natuur subsidie be-
schikbaar gesteld waar bewoners, die ac-

tief zijn voor het landschap en de natuur in 
hun eigen woonomgeving, aanspraak op 
kunnen maken. 
De regeling heeft het eerste jaar al diverse 
mooie initiatieven mee mogelijk gemaakt, 
die tijdens de excursie worden bezocht. 
Je kunt meer lezen over deze excursie via 
deze link: http://groningerdorpen.nl/agen-
da/excursie-samen-op-reis-langs-groene-
projecten-op-7-juli/

trappen rond de tachtig teams af op de 
goudgele stranden van het Oldambtmeer 
voor een nieuwe editie van het Open 
N.K. Beach Soccer. De fanatiekste voet-
balverenigingen trekken in clubverband 
ten strijde, met het mes tussen te tanden 
maar met tegelijkertijd een hoop gezellig-
heid.
 
Sleutel tot succes
En die gezelligheid kan zomaar eens de 
sleutel zijn tot het succes van dit kampi-
oenschap. Iedereen wil winnen, maar lijkt 
zich doordrongen van het feit dat de sport 
Beach Soccer zich niet leent voor vecht-
partijen of andere aanvaringen. Om dit ge-
voel te waarborgen zet de organisatie dan 
ook fors in op bekwame scheidsrechters.
 
Uitleven
De voetballers kunnen zich enorm uitleven 
op het strand. Vanwege de afmetingen van 
het veld kunnen ze vanuit iedere positie 
het vuur op de goal van de tegenstander 
openen. Iets wat daarom ook veelvuldig 
gedaan wordt, en op de meest creatieve 
manieren. Omhalen, hakjes of gewoon 
snoeiharde uithalen zijn in het weekend 
van 7 en 8 juli gangbare kost, smullen ge-
blazen dus voor de echte liefhebber. Veel 
van de deelnemers hebben de mooiste 
doelpunten in hun voetballoopbaan op het 
strand van Midwolda gemaakt.
 
Gratis
Niet onbelangrijk, toegang voor bezoekers 
is volledig gratis. Voorzitter Mick Zuur-
man: ‘Wij zijn als organisatie verliefd ge-
worden op deze sport en willen die liefde 
zoveel mogelijk delen met anderen. Hierbij 
vinden wij het vragen van een toegangs-
prijs niet passen, we willen mensen geen 
reden geven om niet te komen!’

Wie 
gymt er
met 
ons 
mee?
Wij zijn een 
groepje van 60+-vrouwen die van sep-
tember tot en met juni iedere woens-
dag van 8.45 uur tot 9.45 uur onder 
deskundige leiding gymmen in de 
Rietkraag. We vinden het leuk als er 
een paar dames bijkomen. 
Als het je wat lijkt, kun je vrijblijvend 
twee keer meedoen. Wil je daarna blij-
ven meedoen, dan moet je rekenen op 
ca. € 2,50 per keer (per half seizoen te 
betalen). Bel of mail, als je meer wil we-
ten met Ine Kramer, tel. 0597 552715 / 
ine.kramer@ziggo.nl
Graag tot ziens in september!



Wat is het belang van en de aanlei-
ding voor het opstellen van deze 
nieuwe dorpsvisie.

In een dorpsvisie beschrijven inwoners 
van het dorp op hun eigen wijze hun toe-
komstplannen voor het dorp. Deze visie 
wordt dan doorgaans vastgesteld in een 
algemene vergadering voor alle inwoners 
van Midwolda, die door dorpsbelangen zal 
worden georganiseerd. Om tot een gedra-
gen visies te komen, is het daarom van 
groot belang input te verkrijgen vanuit het 
dorp. Bijvoorbeeld door een enquête te 
houden, of een klankbordgroep in te stel-
len. Ook zou je er voor kunnen kiezen om 
een brede werkgroep te formeren, en een 
aantal inwonersavonden te organiseren. 
Het opzetten van een dorpsvisie is het 
middel bij uitstek om in gesprek te komen 
met iedereen in het dorp, het dorp te be-
trekken bij het formuleren van waar men 
met het dorp naar toe wil en aan te sluiten 
bij wat leeft in het dorp. Het is vooral van 
belang om te horen wat er onder de in-
woners leeft, en om de gemeenschapszin 
tussen alle geledingen van het dorp (on-
dernemers, verenigingen en inwoners) te 
creëren en te vergroten. Door de bewoners 
nauw te betrekken worden ideeën geza-
menlijke ideeën waar men zich bij betrok-
ken voelt. Een dorpsvisie helpt tevens om 
de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Een 
dorpsvisie moet in ieder geval een toe-
komstplan zijn van en door de inwoners, 
en geen visie uitsluitend vanuit het be-
stuur van dorpsbelangen.

In tegenstelling tot het vorige dorpsont-
wikkelingsplan uit 2006 die nog is opge-
steld door medewerkers van de gemeente 
Scheemda en haar maatschappelijke 
partners uit de dorpen Midwolda en Oost-
wold, is het college van de gemeente Ol-

dambt van mening dat dorpsbelangen en 
de inwoners van de dorpen zelf verant-
woordelijk zijn voor het opstellen van een 
dorpsvisie. Het is de eigen keus van een 
dorpsbelang om wel of geen dorpsvisie te 
maken. Dat betekent ook dat zij zelf vol-
ledig verantwoordelijk zijn voor de inhoud. 
Het gemeentebestuur stelt het maken van 
een dorpsvisie op prijs, en stelt hiervoor 
ook financiële middelen beschikbaar maar 
zal daar niet op aandringen. De onderwer-

PAGINA 2  DE NIEUWE TAMTAM

Inwoners Midwolda worden
betrokken bij opstellen nieuwe 
dorpsvisie
Op dit moment bij het verschijnen van deze Tam Tam, zal het bestuur van Vereniging 
Dorpsbelangen inmiddels een besluit hebben genomen over het “plan van aanpak” om 
te komen tot een nieuwe dorpvisie voor Midwolda. Tijdens onze jaarvergadering in mei 
jl. hadden wij middels een korte presentatie al aangekondigd dat wij als dorpsbelangen 
voornemens waren om gezamenlijk met de inwoners van Midwolda een nieuwe dorps-
visie op te stellen.

pen in de dorpsvisie hebben doorgaans 
het meeste betrekking op het handhaven 
van de leefbaarheid en de kwaliteit van de 
bestaande dorpen.

Het bestuur van dorpsbelangen heeft in-
middels besloten om een nieuwe dorpsvi-
sie op te stellen. Wij denken namelijk dat 
door de inzet van betrokken vrijwilligers 
en inwoners van Midwolda het wel lukt 
om samen een nieuwe dorpsvisie te reali-
seren. Om structuur aan te brengen bij het 
realiseren van de nieuwe dorpsvisie is het 
noodzakelijk om een duidelijke planning 
te maken van alle activiteiten die zullen 
moeten plaatsvinden uitgezet in de tijd. 
Tijden onze jaarvergadering hebben wij 
hiervoor al een concept “plan van aanpak” 
voorgesteld. Binnenkort zal het bestuur 
van dorpsbelangen hierover dan ook de 
communicatie met alle belanghebbenden 
opstarten. 

Er op vertrouwend dat er een breed draag-
vlak zal worden gevonden onder de bevol-
king van Midwolda voor een gezamenlijk 
aanpak bij het realiseren van een nieuwe 
dorpsvisie, waardoor naar de toekomst toe 
de leefbaarheid niet alleen gewaarborgd 
wordt maar waar mogelijk zelfs verbeterd, 
verblijf ik mede namens de overige be-
stuursleden van Vereniging Dorpsbelan-
gen Midwolda.

R. van der Laan
Voorzitter 

Jaarlijks op de tweede zaterdag van september (10 september 2017) vindt de landelijke 
Monumentendag plaats.
In Midwolda wordt dit onder andere georganiseerd rondom Boerderij Hermans Dijkstra. 
Ieder jaar zijn er rondom de boerderij tal van activiteiten voor het hele gezin.
Boeren en boerinnen, meiden en knechten en tal van oude ambachten.
Het hele boerenbestaan komt voor 1 dag weer tot leven!
Benieuwd hoe het is om deze dag mee te maken dan bent u van harte welkom. De toe-
gang is geheel gratis en een hapje en een drankje zijn aanwezig!

Het Boerenerf festival tijdens Monumentendag

De cast van het Boerenerf festival in 2016.



Inspirerende mensen zijn overal, ook in 
eigen dorp. Vandaag praten we met In-
grid Jonker, bestuurslid bij Vereniging 
Dorpsbelangen Midwolda. Wat zijn haar 
verwachtingen over de toekomst van Mid-
wolda?

Zou je eerst iets willen vertellen over 
wie je bent?
Ik ben Ingrid Jonker en ik woon al mijn 
hele leven in Midwolda. Verder ben ik on-
cologie verpleegkundige in het ziekenhuis 
in Groningen. 

Waarom Midwolda?
Hier ben ik opgegroeid en mijn familie 
woont hier. Het dorpse past meer bij mij 
dan de drukte van de stad. 

Sinds een tijdje zit je ook bij Vereni-
ging Dorpsbelangen.
Ja, klopt. Sinds een klein jaartje. Dat be-
valt heel goed. Ik was eerst aspirant lid; zo 
wordt dat officieel genoemd. Op de laatste 
ledenvergadering in mei ben ik benoemd 
als bestuurslid. Het is erg leuk. Ik leer heel 
veel. Iedereen is bereid om mij te onder-
steunen. 

Wat zijn de belangrijkste taken waar 
je je mee bezighoudt?
Op dit moment ben ik betrokken bij het 
project ‘Sterk Vrijwilligerswerk’. Dat is 
een provinciaal project, waarin we het 
vrijwilligerswerk meer in kaart willen 
brengen in het dorp. In april hebben we 
daar een informatieve avond over gehad, 
om te kijken welke verenigingen we heb-
ben in het dorp en hoeveel vrijwilligers 
daar bij betrokken zijn. Binnenkort gaan 
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we ook bezig met het ontwikkelen van een 
dorpsvisie.

Een dorpsvisie. Dus jullie gaan kijken 
naar hoe Midwolda eruitziet in tien 
jaar?
Inderdaad. Dat is een interessant vraag-
stuk. Het stimuleert ons om verder te kij-
ken en om gestructureerd te werken aan 
waar we willen zijn in tien jaar tijd.

Wat is het belangrijkste onderdeel 
van de dorpsvisie van Midwolda?
Wat het belangrijkste is van zo’n dorpsvi-
sie, is dat we het samen met de andere 
dorpsbewoners gaan vormgeven. Daar 
moeten we over in gesprek met elkaar. 
Het gaat vooral om wat de dorpsbewo-
ners belangrijk vinden. Zijn er bepaalde 
ontwikkelingen in het dorp die aandacht 
verdienen? Dit uit zich dan in een plan, 
waarin duidelijk staat waar we aan willen 
werken de komende tijd.

Wat is jouw doel voor Dorpsbelangen?
Het is belangrijk dat dorpsbewoners be-
trokken zijn bij het dorp. Dat kan natuur-
lijk op allerlei manieren: door het inzetten 
van verenigingen, vrijwilligerswerk en 
andere activiteiten daaromheen maar ook 
door bewoners uit te nodigen om mee te 
praten.

Tot slot, wat zijn jouw verwachtingen 
over de toekomst van Midwolda?
Wat ik belangrijk vind, is dat we als dorp 
blijven ontwikkelen. Voor mij betekent dit 
dat er genoeg faciliteiten en activiteiten 
zijn, zowel voor jong als oud.

Afscheid van Dorpsbelangen bestuurslid 
Piet Klooster

Na z’n reguliere termijn van 8 jaar nam op de Jaarvergadering van Vereniging Dorpsbe-
langen Piet Klooster als bestuurslid afscheid. Uit handen van secretaris Marc Steenhuis 
nam dhr. Klooster een bloemetje in ontvangst.

Vrijwilligers
gezocht
Vrijwilligers gezocht! Ben jij van mei 
t/m september beschikbaar op de 
woensdagochtend en wil je meehel-
pen aan het opschilderen van letters 
op graven en zerken? Het kerkhof 
werkgroepje heeft een aantal mensen 
nodig. Interesse? Neem contact op 
met Piet Klooster (mail: p.j.klooster@
gmail.com, tel. 0597-551111. 

l In gesprek met:

Ingrid Jonker,
bestuurslid
Dorpsbelangen



We kloppen aan bij het huis aan de Zui-
derweg en komen binnen in de keuken, 
waar Sandra de vrouw des huizes druk 
bezig is met een andere dame met het be-
reiden van de maaltijd. Grote lappen deeg 
liggen uitgestrekt op de lange eettafel. We 
worden zeer hartelijk ontvangen en door 
de openslaande deuren de tuin in geleid. 
Daar treffen we Zarko en stagiair Pieter 
uit Texas aan die bezig zijn aardappels te 
boenen. En niet zo’n beetje ook heel wat 
zakken staan te wachten. De bedoeling 
is om hier wodka van te stoken, aardap-
pel wodka. Het is prachtig mooi weer Er 
worden stoelen voor ons neergezet en we 
krijgen lekkere limonade van vlierbloesem 
aangeboden, natuurlijk zelf gemaakt.

We zijn bij Zarko en Sandra die sinds 1997 
in Midwolda wonen. 
Geboren in het  voor-
malig Joegoslavië 
wonen ze 26 jaar in 
Nederland. Eerst in 
Delft, later in Gro-
ningen en nu dan in 
Midwolda. De tuin 
is sfeervol, er staan 
verschillende ketels, 
pannen en appara-
ten, die voor de dis-
tilleerderij benodigd 
zijn. Talrijke planten 
staan er gezond bij 
te glanzen in de zon. 
Vele van deze plan-
ten zullen vast een rol 
spelen bij de distilleer processen dan wel 
in de keuken gebruikt worden.
 
Zarko blijkt graag te spreken over het dis-
tilleren en al snel komen we er achter dan 
Alambik niet de naam is van de mensen 
die we bezoeken. Het is een distilleerke-
tel. Zarko verteld ons dat het stoken voor 
eigen gebruik heel normaal is in de Balkan 
landen. Boeren verkochten hun eigen ge-
stookte waren op de markt. Men maakte 
van fruit, granen en aardappelen hun ei-
gen jenever, wodka en natuurlijk slivovitsj 
de pruimenjenever. Door de Europese re-
gels is dit allemaal inmiddels verboden. 
Ook in Nederland is het gebruik van een 
distilleerketel voor eigen gebruik verbo-
den.
 

Op de vraag hoe heeft u het vak geleerd 
krijgen we het antwoord dat het puur zelf-
studie is. Als jongen in voormalig Joegosla-
vië hielp hij zijn vader wel, maar die hulp 
bestond meer uit gerelateerde klusjes, dan 
het daadwerkelijke werk. Dus internet en 
forums bleken een probaat middel om het 
vak te leren. Maar door proberen en als 
iets mislukte opnieuw proberen tot het re-
sultaat daar is wat men beoogd, leerde hij 
het vak pas echt. Dat hier heel veel uren 
werk in gaat zitten mag duidelijk zijn en 
dat het wel een hele grote hobby moet zijn 
om dit vol te kunnen houden.
 
Dat hobby en werk samen gaan in het ge-
val van Zarko, blijkt wel als hij vol enthousi-
asme over het distilleren en alles wat erbij 
komt kijken vertelt. We zitten ondertussen 

aan een lange tafel onder een afdak. In de 
schaduw uit de brandende zon kunnen 
we nu zijn wodka proeven. Deze smaakt 
is vol en niet te scherp, de nasmaak van 
aardappel blijkt erg aangenaam. Nee geen 
drankje voor in de mix, hiervan moet op je 
gemak genoten worden. Dat lukt zeker als 
Zarko aan het  vertellen slaat over de ge-
schiedenis van de Hollandse jenever en de 
relatie met de Engelse Gin. De rol hierin 
van onze stadhouder, tevens koning van 
Engeland Willem III. We hangen aan zijn 
lippen, wat kan die man met zijn prach-
tige accent goed vertellen.
 
Verder vertelt hij ook over de regels waar 
ze aan gebonden zijn en het zal niemand 
verbazen dat, dat er velen zijn. Inmiddels 
is Alambik een volwaardig bedrijf gewor-

Distilleren en bedrijfsuitje 
bij Alambik aan de
Zuiderweg

den. Tenslotte geeft Zarko ons nog een 
rondleiding en laat de distelleerketels zien 
en vertelt over het proces. In de tuin heb-
ben zich inmiddels nog enige familieleden 
of vrienden verzameld, die verderop zitten 
te praten. Een klein meisje gilt van plezier, 
vast om een grapje van haar vader of moe-
der. Om ons heen scharrelen de kippen 
en honden rond en achterin genieten de 
varkens van een modderbad in de warme 
zon. De algehele sfeer voert je onwillekeu-
rig in gedachten naar de Balkan en je kunt 
je voorstellen dat het er daar precies zo uit 
ziet als hier en de aarde lijkt opeens klein 
en vooral vriendelijk.
 
Men kan bij Alambik tegenwoordig te-
recht voor een bedrijfsuitje of een gezellige 
familiedag met workshops en proeverijen 

compleet met hapjes. Ook 
is er de mogelijkheid voor 
outdoor koken. Het eten 
wordt dan bereid in grote 
heksenketels. Hiervoor 
wil Zarko nog graag een 
soort kas bouwen, zodat 
ook in de koudere maan-
den zulke uitjes gegeven 
kunnen worden. Naar onze 
mening een aanwinst, niet 
alleen voor Alambik, maar 
ook voor Midwolda.
  
Wat veel mensen niet we-
ten is dat er ook een slijterij 
is waar je bijvoorbeeld Ol-
dambtster boerderij kunt 

kopen een likeur van walnoten. Maar ook 
hun eigen whisky, eau de vie van rozijnen 
of van bier en diverse likeuren. Deze slij-
terij, die nog niet helemaal aan de kant is, 
is de laatste stop tijdens ons bezoek. Met 
lichte tegenzin nemen we afscheid van 
Zarko. Wat een aardige en gastvrije men-
sen zijn dit. Met een goed gevoel gaan 
we weer richting huis en Zarko verdwijnt 
weer in zijn tuin, naar zijn familie, waar hij 
ongetwijfeld verder gaat met de voorbe-
reiding van zijn wodka.

Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt door 
dit verhaal, bezoek dan ook eens hun web-
site www.alambik.nl.
 

Wie is en wat is Alambik? Wij vroegen ons dat ook af en zijn op bezoek 
gegaan om nader kennis te maken met de mensen achter Alambik en wat 
is Alambik?
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Tekst: Kurt Hartman en Jeanet Roozendaal
Foto’s: Jan Sportel
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Zomerse buitenactiviteiten 
voor 55+

Ook in de zomerperiode zijn 
er veel beweegactiviteiten in 
de gemeente Oldambt. U kunt 
deelnemen aan verschillende 
wandelingen , fietstochten of 
aan de zwemvierdaagse.  
Maar ook golfen, zeilen, jeu de 
boules en bootcamp staan op 
het programma. Een goede 
kans om eens iets nieuws uit te 
proberen of een activiteit die u 
vroeger hebt gedaan weer op te 
pakken. Op de kalenders ziet u 
het volledige programma met 
data, locaties, tijden, kosten en 
opgave. 
Sommige activiteiten zijn ge-
schikt voor de hele familie, maar 
de activiteiten met het groene 
logo 55+ zijn speciaal voor de 55 
plussers. 
Doet u ook mee deze zomer? 

Nationale sportweek ook 
voor 50+ 

Op woensdag 13 september , tij-
dens  de nationale sportweek , 
worden in sporthal de Rietkraag  
in Oostwold sport- en dansac-
tiviteiten georganiseerd voor 
plussers. Zowel ’s middags als ’s 
avonds is het mogelijk om ken-
nis te maken met o.a. stuitvol-
leybal, dynamic tennis, rock & 
roll-dansen en solostijldansen.
Stuitvolleybal wordt al door veel 
ouderen beoefend. Het is een 
eenvoudiger manier van vol-
leybal, waarbij de techniek van 
ondergeschikt belang is. Dyna-
mic tennis is een leuke vorm 
van tennis, die wordt gespeeld 
op een badmintonveld met tafel-

tennisregels. Door de lichte ma-
terialen heeft u weinig kans op 
arm en schouderblessures. 
Houdt u van dansen? Dan kunt 
u op 13 september deelnemen 
aan rock&roll dansen en  solo-
stijldansen onder leiding van 
Thecla Brakel. 
Omdat het programma nog 
niet helemaal vast staat èn de 
Oldambtster niet meer zal ver-
schijnen voor deze datum  wor-
den aankondigen gedaan in het 
Streekblad,  via Oldambt.nu en 
plaatselijke krantjes en informa-
tiebrieven.  Ook op de faceboo-
kpagina van Beweeglink kunt u 
het programma volgen. 
Noteer alvast 13 september in 
de agenda!

Vervolg Dynamic Tennis

Vanwege het succes in het af-
gelopen seizoen afgesproken 
dat Dynamic Tennis een vervolg 
zal krijgen in het nieuwe zaalsei-
zoen. Vanaf de maand oktober 
kan op iedere woensdagmiddag 
weer worden deelgenomen aan 
deze inspannende en attractie-
ve sport. 
Ook tijdens de nationale sport-
week wordt aandacht besteed 
aan Dynamic Tennis; u kunt op 
woensdag 13 september gratis 
deelnemen aan een kennisma-
kingsles. 
De reguliere lessen vinden 
plaats van 14.00 tot 15.00 uur 
en de kosten bedragen € 2, - per 
keer. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Ineke 
Raukema, BeweegLink (info@
beweeglink.nl)

Vitaal Oldambt

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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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 gesloten
Di 13.00 - 21.00
Wo 9.00 - 12.00
Do 9.00 - 17.00
Vr gesloten
Za 9.00 - 12.00

(extra geopend mits de 
doordeweekse dagen 

volgeboekt zijn!)
Zo gesloten

Oldambt heeft er een uniek culinair plekje 
bij. Naast het sluisje van de haven van 
Midwolda is er sinds eind mei Brasserie 
Old School. De woensdag voor Hemelvaart 
was er open huis, vooral bedoeld voor de 
bewoners van de dorpen Oostwold en 
Midwolda. Zij konden onder het genot 
van een hapje en een drankje het prach-
tige gerestaureerde, uit 1869 daterende 
oude schoolgebouwtje bewonderen. En 
uiteraard kennis maken met Harry, Anne-

Brasserie Old School 
in Oostwold geopend

Mieke en dochter Tessa. Na anderhalf jaar 
verbouwen, restaureren en plannen ma-
ken, hebben deze enthousiaste mensen 
een sfeervolle brasserie gecreëerd.
“We voelen ons hier heel welkom en vin-
den het hartverwarmend om te vernemen 
hoeveel mensen ons tijdens de verbou-
wing gevolgd hebben en blij zijn dat de 
‘Old School’ weer in ere hersteld is. Het is 
weer een gezellige plek waar je elkaar kan 
treffen”, zegt Harry. Een prachtige glaspui 

aan de westkant zorgt voor veel lichtinval 
bij de entree, sfeervolle houtkachels staan 
in de hal en in het restaurant, aan het au-
thentieke plafond hangen weer originele 
schoollampen en er is zelfs een piano die 
gewoon (graag zelfs) gebruikt mag wor-
den.

Openingstijden
Brasserie Old School is geopend van 
woensdag tot en met maandag vanaf 
10.00u. “Je kan terecht voor een goede kop 
koffie of heerlijk glas losse ‘Senza Tea’ met 
huisgemaakt gebak, een lekkere lunch of 
diner. We gebruiken verse producten zo 
veel mogelijk van lokale leveranciers”, ver-
telt Anne-Mieke trots. “Elk gerecht wordt 
in onze keuken vers bereid.” Op het grote 
terras kunnen bezoekers buiten genieten 
van het Oldambtmeer, de bedrijvigheid in 
de sluis en aan het eind van de avond de 
zon prachtig zien weg zakken achter de 
horizon van Nieuwolda. 

Informatie is te vinden op de facebook-
pagina (www.facebook.com/brasserie-
oldschool/), binnenkort ook op de eigen 
website.

Voor reserveringen kunt u bellen met 0597 
674159 of kom even langs bij Huningaweg 
2 in Oostwold.



Skatebaan 
versie 1.0
Niet voor niets heeft de titel van dit stuk 
de naam “Skatebaan versie 1.0” mee ge-
kregen. Midwolda gaat gewoon keihard 
op de kaart gezet worden, door de realisa-
tie van de allereerste skatebaan ever.

Kijk allemaal leuk en aardig natuurlijk dat 
voetbal, en al die voetbalkooitjes maar ge-
lukkig is er nog zoiets als skateboarden, 
inlineskaten, stuntsteppen en bmx-en. De 
meer “Urban sports”.*

Sporten die hier in het 
dorp nog nooit onder de 
aandacht zijn gebracht, 
maar die zoveel meer te 
bieden hebben dan klak-
keloos tegen een bal aan 
te trappen. Want wat nou 
als je dat hele voetbal ge-
beuren niet ziet zitten? Als 
je liever met je skateboard of met je bmx 
fiets er gewoon lekker op los wilt leven, je 
eigen IK wilt ontdekken , leuke mensen 
wilt leren kennen en je je zelfvertrouwen 
onbewust omhoog wilt schalen. Dan had 

je hier in Midwolda mooi het nakijken.

Tot nu!! Want sinds het idee van een in-
vulling op het braakliggend terrein van “ 
De Wissel” geopperd is, en een kneiter en-
thousiast team van bereidwillige mensen 
zich bij de notaris tot “stichting de Wissel-
werking”  in hebben laten schrijven neemt 
het initiatief van o.a een skatebaan in het 
dorp steeds meer vorm aan. 

Een skatebaan it will be.

Een idee wat bij de jeugd als ontzettend 
positief opgevangen is, want wie heeft er 
nu niet iets op wieltjes in de schuur staan? 

Een step, een skate-
board, een cross fiets-
je of een paar inline-
skates, maar een plek 
om gretig gebruik 
te maken van al dat 
leuks is er niet. Tijd 
dus voor nogal wat 
actie. En dus komt er 
een skatebaan, waar 

jong en oud lekker los kunnen gaan. 

Op sociaal gebied valt er zoveel winst te 
behalen in en om een skatepark. Jong en 
oud helpt elkaar wanneer een trick ( truc 

op een skateboard, bmx ) niet of nog niet 
helemaal goed uitpakt. De sfeer is altijd 
ontzettend goed en super relaxed. 

Het Brygerriets Gymnasium in het 
Zweedse Malmö, is de eerste middelbare 
school ter wereld waar skateboarden een 
centrale plek in het onderwijs heeft. Hoe 
leuk is dat !! De school werkt volgens de 
skateboardfilosofie, waarbij de nadruk tij-
dens de lessen ligt op het ontwikkelen van 
“creatieve energie en het natuurlijk door-
zettingsvermogen”.

Niet voor niks dus dat sporten als deze 
steeds meer een prominente plaats in 
nemen. Dat Midwolda door de komst van 
een skatepark een heleboel positieve in-
put zal krijgen is iets wat alleen maar als 
ontzettend positief opgevat kan worden.
Om ons dorp kennis te laten maken met 
wat skateboarden bmx-en inlineskate en 
stuntsteppen nou precies inhoud, word er 
op zaterdag 2 September een onwijs leuk 
event georganiseerd. Met pop-up skate-
baan, food, drinks, muziek en nogal een 
chill area.

Meer weten? Stay tuned. 

Louise Lennips, Stichting Wisselwerking

We kennen allemaal de dorpskerk van 
Midwolda, met daarin het orgel als pronk-
stuk. Maar wat is eigenlijk het verhaal 
achter het unieke orgel? Vandaag gaan we 
daar achter komen. 

l In gesprek met:

Ludolf 
Heikens,
organist Dorpskerk
Midwolda

Zou je eerst iets willen vertellen over 
wie je bent en wat je doet voor de 
Dorpskerk?
Ik ben Ludolf Heikens en ik ben musicus 
van beroep. Ik werk voor het Organeum in 
Weener en ik zit in het cultuur-toerisme. 
Voor hele grote groepen toeristen bespeel 
ik alle orgels in de provincie Groningen en 
in Oost-Friesland. Namens de stichting 
Hintsorgel ben ik werkzaam als beheerder 
van het orgel in Midwolda. In deze kerk or-
ganiseren we allerlei evenementen.

Wat vindt je het leukste aan het werk?
Wat ik echt bijzonder vind, is dat de 
Dorpskerk veel mensen verbindt. Mensen 
komen hier langs en verwonderen zich 
over hoe het er allemaal uitziet, zowel van-
buiten als vanbinnen. 

Er zijn niet zoveel gebouwen in Ne-
derland toch, met een orgel erbij?
Nee, dit is vrij uniek. Midwolda is een klein 
dorp. Het orgel is gebouwd in 1772 en het 
is het grootste dorpsorgel van Nederland. 
Dat is de grote aantrekkingskracht voor 
heel veel mensen. Dit is in de jaren negen-
tig al gedocumenteerd door orgeldeskun-
digen in Amerika. Er staat nu een kopie 
van dit instrument in Texas. 

Je bent al vanaf de jaren negentig ac-
tief in de Dorpskerk. Is er veel veran-
derd of is veel hetzelfde gebleven in 
de kerk?

Qua inhoud van de kerk is alles hetzelfde 
gebleven. Qua beleving merk je wel dat 
het cultuur-toerisme veel meer op gang 
komt. Mensen zijn zich de laatste jaren 
veel meer bewust van het monumentale 
in het eigen dorp. Als voorbeeld noem ik 
het festival ‘Bekend maakt bemind’, een 
aantal weken geleden. Toen zijn hier drie-
honderd mensen geweest om te genieten 
van het orgel.  

Wat voor activiteiten organiseren jul-
lie verder in de Dorpskerk?
We proberen de kerk heel breed neer te 
zetten, gewoon als gebouw zijnde. We 
hebben hier verschillende artiesten ge-
had, waaronder Klaas Spek; een Groning-
se liedjeszanger. Dat was een groot suc-
ces. 

Als je nu vijf jaar verder kijkt, hoe zou 
de kerk eruitzien? 
We gaan een aantal dingen verbouwen, 
zodat het moderner en multi-inzetbaar 
wordt. Je kunt ook denken aan een even-
tuele verbouwing van de torens, zodat 
mensen in die toren kunnen en dan over 
het dorp kunnen kijken. Dat lijkt me erg 
bijzonder. 

Benieuwd geraakt naar de Dorpskerk en 
de orgel, of wilt u zich aanmelden voor 
een optreden? Neem contact op met Lu-
dolf Heikens (mail: lhheikens@ziggo.nl, 
tel. 0597551051). 
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Iedereen heeft weleens dromen. Zo ook 
Klaas Feringa, 59 jaar (rechts op de foto)      
en Kurt Hartman, 55 jaar die sinds febru-
ari 2017 in Midwolda wonen. 26 jaar zijn 
ze samen en sinds vier jaar getrouwd.  
Kijkend naar de BBC serie “Escape to 
the country” hadden zij ook hun dro-
men om na hun beiden pensionering te 
verhuizen naar het platteland ergens in 
Zuid - Frankrijk of in Zuid - Engeland.  
Wonend in Den Haag werd hierna uit-
gekeken. Doch de gezondheid van Klaas 
gooide roet in het eten. Beiden niet meer 
werkzaam, Klaas heeft altijd in de zorg 
gewerkt en Kurt bij de landmacht, kre-
gen zij  het idee om het in Nederland te 
gaan zoeken. Limburg of toch het andere 
eind van Nederland, Groningen. Klaas is 
geboren in Nieuwe Pekela dus heeft Gro-
ningse roots. Doordat ze op een bruiloft 
uitgenodigd werden in Oost Groningen  
werd er gelogeerd bij Hermans Dijks-
tra en dat was de eerste aanzet tot een 

zoektocht naar een woning in Oost Gro-
ningen. Na vier keer logeren bij Hermans 
Dijkstra, de zoektocht werd uitgebreid 
onder andere naar Zuidwending, kwa-
men ze weer terug op het huis aan de 
Hoofdweg in Midwolda. Het huis bleek al 
verkocht maar tot hun groot geluk ging 
dat niet door en zo kwamen in februari 
twee Hagenaars in Midwolda te wonen 
samen met hun huisparkiet GiGi. 

In ons vorig krantje hadden we een op-
roep geplaatst, wie woont er nieuw in 
Midwolda en wil hier graag over vertel-
len. Nu woon ik dichtbij de Klaas en Kurt 
en terwijl Klaas in de tuin aan het werk 
was, heb ik gevraagd om een interview 
en dat mocht.  Daar leerde ik ook GiGi 
kennen en mijn schrijfblok moest het ont-
gelden, GiGi blijkt namelijk gek op papier 
te zijn. 
Dan de vraag: “hoe vinden jullie het 
hier?”. Een stortvloed van woorden van 

euforie komen over mij 
heen. De mensen zijn zo 
aardig en behulpzaam,  
komen langs om zich 
voor te stellen. De buur-
man ging uit zichzelf het 
gras maaien, omdat wij 
zelf nog geen maaima-
chine hadden. Mensen 
groeten je op straat. Ter-
wijl je een broodje koopt 
bij de bakker ook gelijk 
maar je medicijnen mee-
nemen, dat is voor ons 
gewoon niet voor te stel-
len. Van de buurtvereni-
ging kwam Josiena Hak 
langs om te vertellen dat 
er een buurtvereniging 
is, dat is toch gewel-
dig.  Over de omgeving 
niets dan lof, het bos, het 
strand en de rust. Kurt 
heeft zijn oude hobby 
weer opgepakt als voge-
laar naast zijn muziek. 

Klaas schildert op een niet onverdienste-
lijke manier en fotografeert. Ze houden 
allebei van tuinieren. Voor beiden voelt 
het hier als een warm bad met alle voor-
zieningen in buurt wat erg belangrijk is. 
Veel foto’s worden op facebook gezet om 
iedereen mee te laten genieten van het 
mooie leven in Midwolda. 
Ik ben blij dat ik Klaas en Kurt heb mogen 
leren kennen; twee enthousiaste heren 
uit Den Haag die mij ook het gevoel van 
een warm bad gaven in hun woonkamer. 
Het is duidelijk Klaas en Kurt hebben hun 
plek gevonden in Midwolda. 

Jeanet Roozendaal van Dijk

Wilt u ook met uw verhaal in “De Nieuwe 
Tam Tam” neem dan contact op met mij 
via 0611 880 983 of mail naar dorpskrant-
midwolda@gmail.com

Escape to the country

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

tel.: 0597-55 20 94

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

ahlersbandenservice.nl
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Groninger Huis is een woningcorporatie. 
Woningcorporaties zijn er om mensen die 
dat zelf niet kunnen te voorzien van een 
woning. Corporaties zijn zelfstandige or-
ganisaties waarbij ze gebonden zijn aan 
een aantal spelregels die de rijksoverheid 
stelt. Woningcorporaties heten ook wel 
‘toegelaten instellingen.’

De missie van het Groninger Huis is:
Groninger Huis zet in op het beschik-
baar hebben en houden van een kwa-
litatief goed, duurzaam en betaalbaar 
woningaanbod.

In het bijzonder en met voorrang voor hen, 
die om uiteenlopende redenen zijn aange-
wezen op de sociale huursector. Zij houdt 
daarbij nadrukkelijk rekening met ontwik-
kelingen in de markt en met de wensen 
en mogelijkheden van haar klanten. Om 
de kwaliteit van het wonen 
te optimaliseren draagt zij in 
overleg en in samenwerking 
met haar partners actief bij 
aan het behoud en verster-
ken van de vitaliteit en leef-
baarheid in de dorpen waar 
zij werkzaam is. Maar wel 
passend binnen haar rol, 
verantwoordelijkheden en 
mogelijkheden.

Iedereen die dat wil kan 
zich inschrijven als woning-
zoekende. Dit kan via onze 
website www.groningerhuis.nl. De kos-
ten bedragen eenmalig € 15,--. Jaarlijks 
bij verlenging van de inschrijving zijn de 
kosten € 10,--. Na inschrijving kan iedere 
woningzoekende reageren op het vrijko-
mende woningaanbod. De vrijkomende 
woningen worden wekelijks op de web-
site gepubliceerd. Er zijn spelregels voor 
toewijzing. Deze hebben met name be-
trekking op het gezinsinkomen van de 
woningzoekende in relatie tot de kale 
huurprijs van de woning.  Passend toewij-
zen is ook van groot belang. Passend toe-
wijzen houdt in dat de huur niet te hoog 
mag zijn als de woningzoekende een inko-
men heeft waarbij recht bestaat op huur-
toeslag. Vanaf het moment dat een wo-
ningzoekende staat ingeschreven bouwt 
hij punten op. Over de wachttijd op een 
woning valt slechts in algemene zin iets 
te zeggen. Dit is erg afhankelijk van wat 
de woningzoekende precies wenst en hoe 
snel hij een woning nodig heeft. De tijd 
tussen het reageren op vrijkomende wo-
ningen en het afsluiten van een huurcon-
tract is in de meeste gevallen een aantal 
maanden. Er is geen specifieke wachtlijst 

voor Midwolda. Wel zijn er woningzoeken-
den die nu in Midwolda wonen en zijn er 
mensen ook van buiten het dorp die rea-
geren op vrijkomende woningen in Mid-
wolda.

Op dit moment hebben wij 147 woningen 
in Midwolda. 22 Hiervan worden gesloopt 
en vervangen door 12 nieuwe woningen. 
Dit zijn woningen aan de Niesoordlaan. 
Mensen kunnen zich als belangstellende 
laten registreren. Dit kan bij onze klant-
adviseur, mevrouw Cisca Heidstra. Haar 

emailadres is c.heidstra@groningerhuis.
nl. Als er huurders zijn die uit een ge-
sloopte woning komen en die graag terug 
willen keren dan hebben deze huurders 
voorrang. Als er dan nog woningen be-
schikbaar zijn worden deze op de website 
gepubliceerd. Iedereen die belangstelling 
heeft kan dan reageren. Degene met de 
meeste punten én die voldoet aan de voor-
waarden komt als eerste in aanmerking.
In ons werkgebied is met name sprake 
van krimp van aantal inwoners. Hier gaan 
we zorgvuldig mee om, vandaar dat we 
aan de Niesoordlaan iets meer woningen 
slopen dan dat we nieuw bouwen. Als er 
mensen zijn die van mening zijn dat er 
meer nieuwe woningen zouden moeten 
komen dan gaan we graag met hen in ge-
sprek zodat we onze standpunten kunnen 
bespreken.

Over de huisvesting van statushouders 
heeft de overheid afspraken met gemeen-
tes en gemeentes hebben afspraken met 
woningcorporaties. Ook tussen de ge-
meente Oldambt en de woningcorporaties 
zijn afspraken. Bij huisvesting van status-
houders kijken we bij een leegkomende 
woning of deze geschikt zou zijn en dan 
overleggen we met de gemeente.

Woonstichting
Groninger Huis

De inmiddels gesloopte woningen aan de 
Niesoordlaan.

C
o

lo
fo

n
:

REDACTIE-ADRES: Diurckenlaan 1, 9681 BH Midwolda.

E-MAIL:  dorpskrantmidwolda@gmail.com

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

ADVERTENTIES en TEKST volgende Nieuwe TamTam uiterlijk 
inleveren op 18 september 2017 en verschijnt op 29 sep-
tember 2017.
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Op 01 juli 2017 organiseert Boerderij Her-
mans Dijkstra een sport promotie middag  
voor de dorpen Midwolda en Oostwold.
De opzet van deze dag is om uit alle (sport) 
verenigingen uit te nodigen. Deze presen-
teren zich aan de bewoners met als doel 
iedereen die twijfelt of onbekend is met 
een bepaalde sport of vereniging hem of 
haar hiervoor te interesseren.
De dag zal plaatsvinden op het terrein/
grasveld bij Boerderij Hermans Dijkstra 
van 13.00 tot 16.00 uur.

“Heel Midwolda en Oostwold beweegt”
Een gezellige middag waar jong en oud 
aan kan meedoen!  met o.a. een bootcamp 
verzorgt door sportschool Nico de Jager 
en een Pitch en Putt Clinic verzorgt door 
pitch en putt in Oostwold, Nieske Mep-
pers, MOVV en de Biljartclub uit Mid-
wolda.
Deelname is gratis.
 
Om ‘s avonds ook meteen in beweging 
te komen organiseren wij ook een feest-
avond van 21.00 tot 01.00 uur.

De DJ’s van Q-MUSIC zullen een spette-
rende feestavond verzorgen inclusief “het 
foute uur”.
Entree prijs voor deze avond is slechts 
Euro 5.00 per persoon, kaarten hiervoor 
zijn verkrijgbaar bij de COOP in Midwol-
da,  Jacky’s snackmobiel en bij Boerderij 
Hermans Dijkstra in Midwolda.
 
Boerderij Hermans Dijkstra

Hierbij een oproep aan nieuwe leden om 
zich nu aan te melden, zodat de indeling 
voor het komend seizoen kan worden ge-
maakt. 
En we zijn op zoek naar meisjes onder 17 
om een elftal te beginnen. Er is een Face-
book pagina die heet MOVV dames/mei-
den. Hier kunnen meiden zich ook aan-
melden. 

Nieuws 
van
MOVV

Van de redactie
Graag willen wij onze adverteerders be-
danken zonder het plaatsen van hun ad-
vertenties 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 dorps-
krantmidwolda@gmail.com. Kopij dient 
voor 18 september 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 in-
terview.
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 komen we bij u 
thuis om uw verhaal op papier te zetten.
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Woensdag 5 april is er een bewoners-
avond geweest in gasterij Smits waar 
stichting Wisselwerking een presenta-
tie gaf over het thema: ‘wat gaan we 
doen met het Wissel-terrein?’
Er een voorlopig plan op papier gezet. 
De Wissel wordt een ontmoetings-
plek voor inwoners en bezoekers van 
Midwolda. 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 
versnaperingen te kopen en verenigin-
gen kunnen er kleinschalige activitei-
ten organiseren. 
Ook zullen er een skatebaan en enkele 
kleine speelvoorzieningen komen.
De aanwezige mensen gaven een heel 
aantal tips en verbeterpunten die ter 
plekke op grote vellen papier werden 
genoteerd. Al deze tips heeft de stich-
ting besproken in hun vergadering 
van 18 mei. 
Eén van de belangrijke dingen die 
naar voren kwam, is de vraag welke 

mensen, welke groepen, welke ver-
enigingen structureel gebruik zullen 
maken van De Wissel. Om fondsen te 
overtuigen dat ze financiële middelen 
voor dit plan beschikbaar stellen, is 
het nodig dat aangetoond kan worden 
dat er draagvlak is. 
Via deze weg wil de stichting een op-
roep doen aan de inwoners van Mid-
wolda: bedenk wat u zou kunnen doen 
met de voorzieningen die gemaakt 
gaan worden. En laat het de stichting 
weten! 
En dan nog het volgende: één van 
onze bestuursleden gaat emigreren 
naar Canada. Als gevolg daarvan is 
er een vacature in het bestuur. Bent 
u iemand of kent u iemand die in het 
bestuur plaats wil nemen? Laar het de 
stichting weten! 
Dit kan via e-mail: stwisselwerking@
gmail.com

Meer informatie kunt u vinden op 
facebook: https://www.facebook.com/
Stichting-Wisselwerking

De vorige keer was te lezen hoe de gebroe-
ders Nies en Derk Nies in het veen een 
strook land beschikbaar stelden waarop 
arme veenarbeiders en dagloners hun on-
derkomen konden bouwen. De toenmalige 
eigenaren van de Ennemaborg hadden de 
borg met het omliggende hoogveen  in 
1817 gekocht en brachten het veen ‘aan 
snee’.
Dat lokte allerlei gezinnen naar de verre 
uithoek, ongeveer waar nu het MOVV ter-
rein ligt en dan nog verder naar achteren.
Waren de huisjes al niet meer dan plag-
genhutten, ook de weg vanuit het dorp er 
naar toe was niet best. Nee, het leven was 
daar geen pretje. 
Als de natte herfst begon, was dat de 
voorbode van wat ging komen. Koude en 
donkere wintermaanden met modder en 
onbegaanbare wegen. De vroegere bewo-
ner Henny Nuis die een paar jaar geleden 
op hoge leeftijd overleed, wist te vertellen, 
dat het wel was voorgevallen dat een over-
ledene met paarden en een slee naar het 
kerkhof moesten worden gebracht. 
Als het voorjaar werd was het ergste leed 
geleden, de dagen werden langer en de 
temperatuur warmer. Nog even rondko-
men van de karige wintervoorraad en dan 
zou de natuur weer in overvloed geven.   

Rond 1830 telde Niesoord een twaalftal 
hutten waarvan er tien op een rij aan het 
begin stonden (MOVV-terrein) en de res-
terende twee helemaal aan het eind bij de 
Hoofdwijk.
In 1821 waren drie vrouwen in Niesoord 
gelijk in verwachting en op 1 april 1821 
werd ín een hut zonder nummer op het 
veen  de eerste baby geboren: Jan Jans 
Westermolen. 
De andere twee kinderen, Grietje van der 
Veen en Hindrik Topelen zagen op 16 mei 
en 27 mei het levenslicht. 

Vanaf de hooggelegen woonplaats waren 
de bewoners van het huttendorp Niesoord 
nauw betrokken bij de vervening rondom. 
In het voorjaar zagen ze de veenarbeiders 
overal bezig met het steken en afvoeren 
van turf naar het droogveld en waren de 
vrouwen aan het dieken, aan het opzet-
ten van de verse turven in een soort lange 
muurtjes zodat de wind de tuf kon drogen.  
Op de uitgeveende percelen werd gebag-
gerd. Dat was een nat werkje want het 
maaiveld was drassig en de baggerput-
ten, waaruit met baggermanden aan lan-
ge stokken de veendrap naar boven werd 
geschept, waren tot de rand toe gevuld 
met water. 
Bij de putten werd de baggerspecie op 
het droge uitgestort of in houten bakken 

verzameld. Na het uitdrogen werd er bag-
gerturf van gestoken. Kleine zwarte com-
pacte turfjes die goed wilden branden. 

Overal in de wijde omgeving stonden dan 
de stobben, de kegelvormige bergen dro-
ge baggerturven.
Als het veen was verdwenen werd het 
land in cultuur gebracht. Het bonkveen 
werd vermengd met het schrale zanddek 
en vervolgens werd de zaak bemest. Alles 
mensenwerk en alles met de hand…

Volgende keer verder....

Twee ronde plankjes die onder de hoeven werden gebonden wanneer paarden in het 
drassige veen aan het werk waren. Ze zijn afkomstig van de familie Levering aan de 
Clingeweg en aldaar gebruikt in het veen.

HET GEHUCHT NIESOORD
deel 2 Jan P. Koers

Stichting 
Wisselwerking  Midwolda
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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


