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Koos was werkzaam als productielei-
der, maar één jaar na overname door een 
Amerikaans bedrijf, begon hij zich achter 
de oren te krabben. De werkwijze van de 
Amerikanen en hun beleid is wel heel an-
ders dan het Nederlandse en of hij zich 
daar langer in kon vinden, betwijfelde 
Koos. Een goed moment om alles te over-
denken. Nog jong en vol in het leven, was 
dit misschien de tijd om iets heel anders 
te gaan doen. Hij wist van Jan Kruijer’s si-
tuatie en besloot het grote avontuur aan te 
gaan en de COOP over te nemen. 

Verse producten
Maar de winkel blijft geen COOP. Vol trots 
onthuld hij ons een foto met de nieuwe 
supermarkt. De COOP wordt na de over-
name Dagwinkel. Bijna overlopend van 
enthousiasme vertelt hij over de plannen 
met de winkel. Voor een bepaald gedeelte 
mag hij zelf de producten bepalen, die ver-
kocht gaan worden. Hij gaat door over de  
warme broodjes, de verse producten zoals 
kaas en vleeswaren vers afgesneden naar 
de behoefte van de klant. Zal hij straks wel 
of niet verse pinda’s branden en verko-
pen, beslissingen die hij nu moet nemen. 
Daarnaast valt er voor Koos in korte tijd 
nog veel te leren over het vak. Maar dat 
lijkt voortvarend te gaan. Hij spreekt al vol 
vuur en kennis over de nieuwe winkel.
Voor hen die de Dagwinkel niet kennen. 
Het is een keten van kleinere supermark-
ten gespecialiseerd in winkels met re-
delijke prijzen gesitueerd in kleinere ge-
meenschappen en dorpen, zoals ook ons 
mooie Midwolda. De nadruk ligt op verse 
artikelen, maar natuurlijk ook bekende 
merk producten. Daarnaast is er ook een 
huismerk “Everyday”.

Verbouwing
Koos vertelt ons dat hij in september al 

mee gaat lopen in de zaak. Als artikelen 
van het huismerk van de COOP op zijn, 
zullen deze al vervangen worden door ar-
tikelen van het nieuwe huismerk. Op deze 
manier kunnen de klanten ook vast wen-
nen aan het nieuwe merk. Begin oktober 
is de overname. De winkel gaat dan korte 
tijd dicht voor de verbouwing. Voor men-
sen die zich misschien zorgen maken, dat 
ze vertrouwde gezichten moeten missen, 
stelt Koos ons gerust. Al het personeel 
blijft gewoon aan. Ook het postagent-
schap blijft. De winkel zal straks ook ge-

Supermarkt blijft behouden voor Midwolda

Koos en Lisette Kleefman
opvolgers van “Jan Kruijer”
Al enige tijd is het een publiek geheim, dat Jan Kruijer voornemens is te stoppen met 
de COOP aan de Hoofdweg. En nu ons ter oren is gekomen, dat de winkel is overge-
nomen, is dat een goede aanleiding om kennis te maken met de nieuwe eigenaar. We 
maken een afspraak met van oorsprong uit Scheemda komende Koos Kleefman, in-
middels 17 jaar woonachtig in Midwolda. We worden vriendelijk ontvangen door Koos 
en zijn vrouw Lisette. Lisette zal bij sommigen wel bekend zijn door haar reisbureau in 
Midwolda. Hier nemen we plaats voor het interview en onder het genot van een bakje 
koffie begint Koos enthousiast te vertellen. Vervolg op pagina 3

Groenploeg
De groenploeg van MOVV zoekt nog 
enige vrijwilligers.
Voor wie zich geroepen voelt, kan zich 
op dinsdagmorgen melden bij de kan-
tine van MOVV. Gereedschap is aan-
wezig. 

Meiden voetbal
Ook de afdeling meiden zoeken nog 
enkele enthousiaste meiden die willen 
voetballen. Gezien de resultaten van 
het vrouwenelftal is deze tak van sport 
enorm in opmars. Dus schroom niet en 
kom kennis maken met het meidenelf-
tal van MOVV. Er wordt op maandag en 
woensdag getraind. 
Voor meer info: Harold de Lange tel: 06-
52446085 en Vincent Janssen tel: 06-
30904552

Kabouter voetbal
Onze allerjongste jeugd kunnen ook 
nog wat aanwas gebruiken. Vanaf 5 jaar 
kun je voetballen bij de kabouters van 
MOVV. Omdat er te weinig kabouters 
zijn spelen ze nu mee met de F-jes. Het 
zou mooi zijn als deze spelertjes met 
leeftijdgenootjes kunnen spelen. Dus 
ook hier ben je van harte welkom!

MOVV zoekt vrijwilligers
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Veel belangstelling voor modeshow tijdens Boerenerf Festival
Ook dit jaar was Boerderij Hermans Dijk-
stra het middelpunt van de Monumen-
tendag. Daarnaast trok ook de Dorpskerk 
weer veel belangstellenden.
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.
Speciaal dit jaar was de show van kle-
ding uit de eigen collectie. Rijke boeren, 
gegoede burgers met hun kinderen, land-
arbeiders, turfgravers, neringdoenden en 
ambachtslieden met hun gezellen en de 
juf met haar kinderen. 
De show, die door Jan Pieter Koers voor-
zien werd informatie over de kleding en 
gewoonten, in de grote graanschuur werd 
besloten met een keur aan nachthemden, 
ondergoed en met kant en gebreide borst-
rokken.

Garage Sale in
Midwolda
Zondag 1 oktober organiseren de dorps-
belangenverenigingen in de dorpen Fin-
sterwolde, Oostwold, Beerta, Drieborg, 
Nieuw-Beerta, Ganzedijk-Hongerige Wolf 
en Midwolda een garage sale in bovenge-
noemde dorpen.
Iedere inwoner van deze dorpen kan op 
zondag 1 oktober tussen 12.00 en 17.00 
uur spullen die geschikt zijn om te ver-
kopen aanbieden vanaf eigen erf. (oprit, 
schuur, garage, tuinpad, voortuin, enz.
Dus, heeft u spullen staan die u graag 
kwijt wilt, dan is zondag 1 oktober een uit-
gelezen gelegenheid om ze aan de man/
vrouw te brengen.
Er wordt een adressenlijst op de site 
van de dorpsbelangen-verenigingen ge-
plaatst, zodat de kopers u goed kunnen 
vinden. De site van Dorpsbelangen Mid-
wolda is: www.dorpsbelangenmidwolda.
nl.

• Bewonersavond op 23 november a.s. in Gasterij Smits

Inleveren vragenlijst mogelijk tot 
7 oktober

Onlangs is bij de inwoners van Midwolda een vragenlijst 
bezorgd waarin Vereniging Dorpsbelangen Midwolda 
de inwoners vraagt een aantal vragen te beantwoorden. 
Door deze vragenlijst in te vullen en in te leveren kan 
Dorpsbelangen een plan maken waar ze de komende 10 
jaar aan kan werken.
De vragenlijst kan ingeleverd worden tot 7 oktober a.s. 
bij Coop Supermarkt/Dagwinkel, Broodboetiek Mid-
wolda of bij M. Steenhuis, Hoofdweg 171. U kunt de in-
gevulden vragenlijst ook mailen naar secretaris@dorps-
belangenmidwolda.nl. Als u niet in staat bent om de 
vragenlijst in te leveren dan halen we deze graag bij u 
op, tel. 0597-591428 of stuur ons een mail.
De Vereniging Dorpsbelangen stelt het zeer op prijs om 
zo veel mogelijk vragenlijsten retour te krijgen.

Het (kerst)december-nummer van de Nieuwe 
TamTam verschijnt op vrijdag 15 december 
2017!

ADVERTENTIES en TEKST uiterlijk inleveren op 
8 DECEMBER 2017 bij Jeanet Roozendaal-van Dijk, 

Diurckenlaan 1, 9681 BH Midwolda - 
of mailen: dorpskrantmidwolda@gmail.com
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woon tussen de middag open blijven en 
op zaterdag een uurtje langer dan we nu 
gewend zijn en pas om 17.00 uur ’s mid-
dags de deuren sluiten. De andere dagen 
sluit de winkel om 18.00 uur. Ook komt er 
een thuisbezorg service en kan er online 
besteld worden. 

Veel zin in
Het is duidelijk dat Koos veel zin heeft om te 
beginnen. Hij geniet zichtbaar al volop van 
de voorbereidingen en dat zijn er veel. Hij 
weet van aanpakken en wordt terzijde ge-
staan door Lisette. Ook hun kinderen zien 
de winkel helemaal zitten en hebben nog 
wel wat suggesties voor het assortiment 
in de winkel en zien zich er ook al meehel-
pen. Met zijn opgeruimde en vrolijke ka-

Vervolg van voorpagina

De buren bij 
mij in de straat 
gaan fietsen. 
Achterop hun 
auto staan 2 
fietsen op een 
f ietsendrager 
waaruit dit blijkt. 

Fietsen door het bos, langs kronke-
lende beekjes, door wiegende vel-
den vol met graanhalmen zo stel ik 
me voor. Anders dan hier in de om-
geving waar de wind vrij spel heeft.
 

Bij nadere bestudering van de fiet-
sen zijn het gender neutrale fietsen. 
Goed bezig denk ik glimlachend. 
Het zijn mountainbikes met hetzelf-
de frame en dezelfde kleur. Hoe hou 
je ze uit elkaar gaan mijn gedachten 
verder. De buren zijn namelijk man en 
vrouw. Als ik beter kijk, niet zo vluch-
tig als anders, zie ik wel degelijk een 
verschil. Het ene zadel is blauw en 
het andere zadel is roze.

Ik zie ze weleens hangen aan huizen 
en bomen. U weet wel, die vlagge-

tjes als een nieuwe wereldburger is 
geboren. Blauwe vlaggetjes als een 
mannetje is verwelkomd; roze als 
een vrouwtje is verwelkomd. Meest-
al aangevuld met een ooievaar uit 
De Wijk.

Ook deze mannetjes en vrouwtjes 
gaan mettertijd het fietsen leren. 
Uit mijn vroege jeugd kan ik mij nog 
herinneren dat ik op mijn verjaardag 
een nieuwe fiets kreeg. Een echte 
jongensfiets; met stang! En natuur-
lijk meteen fietsen. Een rondje om 

de kerk heette dat toen. Bij huis 
aangekomen hoor ik mezelf nog 
angstig vragend roepen hoe te rem-
men en zie mezelf tegen het hek, 
ter afscheiding van de tuin en het 
gemeentelijk groen, opbotsen. Na zo 
lange jaren voel ik nog altijd de pijn 
( anders de herinnering wel ) die in 
mijn kruis vlamde.
 
Zo gek zijn gender neutrale fietsen 
dus ook weer niet.

HARO

- TAM -
- TAM -   
METJE

rak-
ter zal het Koos toch 

zeker lukken een succes van de winkel 
te maken. Ook wij hebben na een gezel-

lig en vrolijk gesprek het volste 
vertrouwen in deze nieuwe 
onderneming. 

Leefbaarheid
Voor sommigen is het mis-
schien even wennen aan 
een andere winkel, maar na 
enige tijd zal dat zeker luk-
ken. We moeten ons beden-
ken hoe belangrijk het is om 
een goede supermarkt te 
hebben in Midwolda. Het 
draagt bij aan een stuk leef-
baarheid en zelfstandig-
heid van het dorp. We wen-

sen Koos en zijn familie heel veel succes 
met de Dagwinkel.

Kurt Hartman.



Erik woont met zijn vrouw en twee kin-
deren in Scheemda. Na een start bij de 
MEAO in de richting van het bank en ver-
zekingswezen, kwam Erik als jonge man 
er al  snel achter dat dit niet echt de rich-
ting was waar hij op wilde. Hij stopte met 
de opleiding en van zijn vader moest hij 
dan maar aan het werk gaan. Als zeven-
tienjarige vond hij werk in de snackbar die 
indertijd nog in Midwolda was gevestigd. 
Van hieruit rolde hij in het werk in Gaste-
rij Smits en ontdekte dat de horeca hem 
wel lag. Vier dagen in de week werken en 
één dag school. Zo startte een reeks oplei-
dingen en cursussen en behaalde hij alle 
benodigde papieren voor zijn ambities in 
de horeca. Hij werkte als kok, maar nam 
ook steeds meer andere taken op zich. 
Toch verliet hij de horeca zo’n tien jaar ge-
leden. Zijn vrouw werkte in de verpleging. 
Dat betekende dat beiden onregelmatige 
uren en dagen draaide. Dat vonden ze 
niet in overeenstemming met hun kinder-
wens. Zo ging Erik weer terug de verze-
keringswereld in. En niet zonder succes, 
maar uiteindelijk was dat het toch niet. Zo 
besloot hij in overleg met zijn vrouw weer 
terug te gaan in de horeca en werd hij om 
een lang verhaal kort te houden in juni dit 
jaar eigenaar van Gasterij Smits.

Toekomst
Zo zit hij nu vol enthousiasme tegenover 
ons te vertellen over de Gasterij, wat hij 
allemaal heeft gedaan en zijn plannen voor 

ook nog gewoon en er zijn verschillende 
arrangementen te boeken. Bruiloften, 
feesten, partijen, gezellig vergaderen het 
kan hier allemaal. 

Menukaart
Er is wel een nieuw logo gekomen en 
wat ook verdwenen is, is Schnitzel We-
reld. Hiervoor in de plaats is er nu een 
brasserie. De ruimte is iets veranderd en 
oogt gezellig. Erik vertelt hoe er in samen-
spraak met het personeel en menukaart is 
samengesteld. Naast de à la carte is ook 
er een wisselend maandmenu van drie 
gangen voor de prijs van 25 euro. Bij het 
bekijken van de kaart begin ik gelijk trek 
te krijgen. Er is een wijnkaart en een bier-
kaart met 13 verschillende bieren.  Overi-
gens voor diegenen die zich zorgen ma-
ken, er is op de menukaart nog steeds een 
schnitzel terug te vinden. Maar de keus op 
de kaart is gevarieerd en nodigt zeker uit 
om eens iets anders te proberen. Erik ver-
teld hoe belangrijk hij het vindt, dat er met 
verse producten gewerkt wordt. Terwijl hij 
dit alles vertelt, dringen er vanuit de keu-
ken heerlijke geuren onze neus in. In de 
keuken worden de voorbereiding getrof-
fen voor die avond. Erik zit nog vol ideeën 

voor de Gasterij en 
als ik hem vol pas-
sie en enthousi-
asme hoor praten, 
twijfel ik er niet 
aan dat hij deze in 
de toekomst vast 
zal realiseren. 

Ik denk dat wij bin-
nenkort maar eens 
lekker gaan eten 
in de brasserie. 

Heeft u nou ook trek gekregen, dan kunt 
u de nieuwe website bezoeken (www.
gasterijsmits.nl) of beter nog eens lekker 
avondje uit eten gaan bij Gasterij Smits. 
Overigens voor de aankomende Kerst zal 
naast de twee gebruikelijke sessies zowel 
in het buffet als in het grillrestaurant, ook 
in de brasserie een buffet geserveerd wor-
den, maar dan maar één sessie per avond. 
Het is maar dat u het weet.

Kurt Hartman
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Op 27 juni is Gasterij Smits door Erik Nap overgenomen van 
Bennie en José. Dat is nu alweer een tijdje geleden en dus 
hoog tijd om eens af te spreken met de nieuwe eige-
naar. Bij binnenkomst zien we dat er wel wat veran-
deringen te zien zijn in het interieur. De wanden 
staan mooi in een nieuwe laag verf, de panelen 
donker grijs en de wanden licht. Er prijken mooie 
grote zwart wit afbeeldingen aan de muur van 
de Ennemaborgh, de wilde paarden van Mid-
wolda en Blauwestad. Erik heet ons van harte 
welkom en we gaan aan een tafeltje zitten met een vers bakje koffie voor ons gesprek.

Nieuwe eigenaar van
Gasterij Smits

de toekomst. Hij heeft net een zeer suc-
cesvolle open dag achter de rug. Waar hij 
met genoegen op terug lijkt. Het werken in 
een goed team verband, waarin iedereen 
zijn of haar plek kan vinden, vindt hij heel 
belangrijk. Op één na is al het personeel 
aangebleven. Natuurlijk is hij een tijdje uit 
het vak geweest en moest er weer even in 
komen. Hij prijst de steun en samenwer-
king die hij daarin vond bij het personeel, 
deze bleek zo nu en dan onmisbaar. Met in 
totaal 29 personeelsleden, waarvan 7 vast 
gaat Gasterij 
Smits een nieu-
we tijd tege-
moet. Nu hoeft 
men niet bang 
te zijn dat er in 
één keer heel 
veel veranderd 
is. Zo blijft de 
grillroom en het 
buffet restau-
rant. Wel nieuw 
is live-cooking in het buffet restaurant. 
Ook nieuw is de kinderspeelruimte. Hier 
kunnen de kinderen spelletjes doen, Play-
Station, zelf koekjes bakken, geschminkt 
worden en wat al niet meer. Uiteraard is er 
toezicht in deze ruimte, zodat de ouders 
hun kinderen daar rustig kunnen laten 
spelen terwijl zij van hun maaltijd genie-
ten. De ruimte ziet er gezellig en vrolijk uit 
met een kleurrijke wandschildering en al-
lerlei speelgoed. De bowlingbanen zijn er 

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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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.

Genieten in het
Koetshuis van de
Ennemaborg

Het Groninger Landschap heeft een 
prachtig Koetshuis op het terrein van de 
Ennemaborg in Midwolda. Het Koetshuis 
is de poort naar het landgoed, er worden 
allerlei activiteiten en excursies georga-
niseerd door een hecht team van vrijwil-
ligers.
Maar dat is niet alles! Het Groninger 
Landschap heeft plannen met Het Koets-
huis. Het Koetshuis wordt een kleinscha-
lig bezoekerscentrum, gerund door vrij-
willigers. Totdat alle veranderingen zijn 
doorgevoerd, zijn het ook de vrijwilligers 
die u na een wandeling of een fietstocht 
verwelkomen  in het Koetshuis.

Siemie Zandvliet - vrijwilligers coördina-
tor bij Het Groninger Landschap - vertelt: 
“De vrijwilligers zijn allemaal mensen uit 
de omgeving. Zij kennen de Ennemaborg 
vaak al heel lang, wandelen veel over het 
landgoed. Ze vinden het leuk om zich in te 
zetten voor het landgoed en het op deze 
manier mogelijk te maken het Koetshuis 
open te houden.” Het Koetshuis is een 
sfeervolle en 
gezellige om-
geving. “Nu is 
het heerlijk ge-
nieten met een 
kop koffie of 
thee met taart 
op het terras en 
straks als het 
weer kouder 
wordt, is het na 
een wandeling 
lekker bijkomen 
bij het knappe-
rend haardvuur 
met een goed 
glas bier of een 
wijntje.”

Met veel enthousiasme verwelkomen de 
vrijwilligers u elk weekend tussen 12.00 
en 17.00 uur.

Het Koetshuis van de Ennemaborg is te 
vinden op de Hoofdweg 96 in Midwolda.
Er kan geparkeerd worden tegenover de 
borg.

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

In het atrium van waterschapsgebouw 
Hunze en Aa’s te Veendam, ontving de 
voorzitter van het waterschap, dijkgraaf 
G.J. ten Brink, uit handen van Jan Sportel 
uit Midwolda, het eerste exemplaar van 

Eerste exemplaar kalender “Groninger dijken 
in beeld” voor dijkgraaf G.J. ten Brink

de kalender 2018 “Groninger dijken 
in beeld”.
De kalender bevat 13 foto’s van dij-
ken en directe omgeving en laat 
het mooie van de polders ten noor-
den van Finsterwolde zien. Zowel 
bijv. het winterlandschap als ak-
kers met graan zijn op de gevoelige 
plaat vastgelegd. Op de voorkant 
siert een foto van de dijk in de Carel 
Coenraadpolder ten tijde van Festi-
val Hongerige Wolf.
Evenals de vorige kalender zijn nu 
ook de foto’s uit te snijden om ver-
volgens bijv. in te lijsten.
De kalender heeft als formaat 30x42 

cm en is te bestellen voor € 19,50 via info@
jansportel.nl of even bellen: 06-51957015.
In Brasserie Old School (Oostwold) zijn 4 
foto’s op groot formaat te bewonderen.

Tekst en 
advertenties 
zijn welkom in 

de
Nieuwe TamTam.

Inleveren kopij voor 
het kerstnummer in-
leveren uiterlijk 8 

december a.s.
Op vrijdag 15 de-

cember verschijnt de 
Nieuwe TamTam weer 
huis-aan-huis in 

Midwolda.
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mensen van de “Kleine haven” en een 
informatiestand van de Stichting Wissel-
werking. Hier kon men, naar aanleiding 
van de getoonde posters, een goed beeld 
krijgen van de plannen die de Stichting 
Wisselwerking de afgelopen periode, in 
samenwerking met bewoners uit Midwol-
da, heeft genomen.

Belangstelling
Aan belangstelling niets te klagen was de 
analyse na afloop van deze middag. Een 
goed gevoel. Veel jeugd. Wel moe!!

Onze dank gaat vooral uit naar Bouwbe-
drijf Jansen uit Oostwold en Construc-
tiebedrijf Gremmer uit Midwolda voor 
het op het laatste moment kostenloos ter 
beschikking stellen van 2 aggregaten om 
zodoende de stroom voorziening goed te 
laten verlopen. Eveneens willen wij de 
Familie Heikens bedanken voor het be-
schikbaar stellen van de sleutel van de 
dorpskerk. 

Hans Roozendaal, 
penningmeester Stichting Wisselwerking.

Een pakkende titel welke te maken heeft 
met een terugblik naar de festiviteiten op 
2 september j.l.. Want de jeugd van Mid-
wolda was aanwezig; in groten getale. 
Kinderen van alle leeftijden, ouders aan de 
hand meegetrokken, wisten het terrein 
voor de oude Hervormde kerk, alwaar een 
infomiddag van de Stichting Wisselwer-
king werd gehouden, goed te vinden. 
Aan hun voeten waren onder andere 
skeelers en rolschaatsen gebonden; an-
dere kinderen hadden skateboards en 
fietsjes meegenomen.

Een deel van het terrein voor de Her-
vormde kerk was ingericht als een 
soort van skatepark. Er bevonden zich 
een “mini ramp” en enkele losse on-
derdelen waarop kinderen konden la-
ten zien wat ze waard waren. Enkele 
volleerde jonge skaters hielpen de 
kinderen om hun kunstjes te doen. 
Na het verrichten van alle capriolen kre-
gen de jongsten een suikerspin en kon er 
bij “De kleine haven” drinken worden ge-
kocht.

Wensen
Tussen het jongleren door kon de jeugd 
van Midwolda hun wensen kenbaar ma-
ken bij het eveneens aanwezige kunste-
naarscollectief “Omgeefmij” over de invul-
ling van het bos achter het Wisselterrein. 
Veel kinderen maakten schitterende teke-
ningen om daarmee hun wensen te uiten.

Op het andere deel van het terrein voor 
de Hervormde kerk stond een dj, een sui-
kerspin, verkoop van eten en drinken door 

Jeugd heeft toekomst in Midwolda

Op 7 juli zijn wij met een aantal bestuurs-
leden van onze stichting op excursie ge-
weest langs groene bewoners initiatieven. 
Met een bus van het Nationaal Bus mu-
seum uit Hoogezand een rondje door de 
provincie van Kolham, naar Nieuwolda en 
via Midwolda naar Muntendam en weer 
terug naar Kolham. Pascal van Corbach 
vertelt over hun nieuwe natuurterreintje 
in Nieuwolda en nodigt gedeputeerde 
Henk Staghouwer en  wethouder Laura 
Broekhuizen vervolgens uit voor het ont-
hullen van een bankje, gemaakt door leer-
lingen van het Alfa-college. 

Content
In Midwolda aangekomen werd er door de 
gedeputeerde Henk Staghouwer een sti-
mulering bijdrage van 2000 uitgereikt aan 
Jeanet Roozendaal van Dijk, voorzitter van 
Stichting Wisselwerking.

Als stichting zijn wij hier zeer content 
mee zeker omdat de provincie hier mee 
laat blijken ons project van harte te onder-
steunen.

Stichting Wisselwerking ontvangt cheque
van 2000 euro van gedeputeerde
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We praten over engelen en over haar 
atelier LaHuna en alles wat ze doet. Een 
belangrijk onderdeel bij alles wat Harma 
doet zijn de engelen.

Ze vertelt over Engelenheling, 

Een energetische reiniging van het li-
chaam: Koorden snijden 

Beloftes en geloftes uit vorige levens on-
gedaan maken 

Handson healing met aartsengel Raphaël 

Opladen met engelenenergie van aura en 
chakra’s 

Zit je niet lekker in je vel, heb je  proble-
men heeft die je niet thuis kunt brengen 
of angsten waar je niet mee om kan gaan 
of heb je  lichamelijke pijnen dan kun je bij 
Harma terecht.  Een zielelezing, engelen-
kaartlezing of signature cell healing kan je 
helpen  hier een weg in te vinden. 

Soms is er een  bijzonder moment in je leven 

waarop engelen je pad kruisen... 

dan sta je stil en ben je verwonderd 

en her-inner jij je hoe waardevol  en bijzonder je bent.

Harma Peetsma

Harma combineert verschillende heling-
methoden met elkaar en dat geeft juist 
de kracht van haar helingen. Een heel be-
langrijk deel is de signature cell healing. 

Deze krachtige en inten-
se heling, maar bovenal 
heel liefdevol, is gericht 
op de Signature Cell die 
gelegen is in de pijnap-
pelklier, het is de oor-
spronkelijke cel, de eerste 
cel waaruit we zijn ont-
staan tijdens de bevruch-
ting, ook wel de “Gods-
cel” genoemd. Door op de 
Signature Cell te helen, 
heel je op de oorsprong 

van alle cellen. Het doet de cellen ontwa-
ken, waardoor ze weer verbinding voelen 

met hun oorspronkelijke staat van zijn. 
Hierdoor mag je heelheid en liefde erva-
ren in alle lagen van jouw Zijn, er ontstaat 
een balans. Het is zeker ook een fijne en 
krachtige helingsmethode als aanvulling 
op en ondersteuning van een reguliere 
geneeskundige behandeling. Misschien 
wil je juist stappen zetten om dichter bij je 
passie te komen, je levensdoel?  

Maar het zijn niet alleen de helingen maar 
ook kun je er terecht voor verschillende 
workshops, Engelen hangers maken maar 
ook naaldvilten en ook daar kun je engelen 
van maken en pompoenen of wat je maar 
wilt. Je kunt dit doen met maximaal vijf 
personen bij Harma in haar atelier. Maar 
Harma komt ook naar u toe. Wilt u met uw 
damesvereniging een avond leren naald-
vilten en zelf iets maken ook dat behoord 
tot de mogelijkheden.

Ik ga zeker een afspraak maken en wilt u 
meer weten kijk dan op www.atelierlahu-
na.nl, Hoofdweg 173, Midwolda.

Jeanet Roozendaal van Dijk

Atelier LaHuna in 
Midwolda

Op dinsdagmorgen 22 augustus ben ik naar Harma Peetsma toe gegaan om meer te ko-
men weten over alles wat zij doet. En dat in mijn eigen dorp Midwolda. Omdat ik samen 
met mijn echtgenoot Hans Roozendaal al veel over engelen weet is dit voor ons (Hans is 
mee) een goed moment om een interview met Harma te hebben en onze lezers daarvan 
in kennis te stellen. 

Workshops
SV MidOost
Wilt u het nieuwe seizoen sportief begin-
nen en bent u een 50 plusser, maar hebt u 
geen zin om vast te zitten aan een abon-
nement en wilt u graag gevarieerd spor-
ten??? Dan zijn de workshops van s.v. 
MidOost echt iets voor u!

Van 11 t/m 15 september vond de Natio-
nale Sportweek plaats. Op woensdag 13 
september was er een dag-vullend pro-
gramma georganiseerd in Sporthal de 
Rietkraag. De gehele dag werden er ver-
schillende sporten aangeboden waar een 
ieder aan deel kon nemen.

S.V. MidOost sluit hierop aan met een 

10-weekse programma. Elke dinsdag-
avond om 19.30 organiseren wij een les, 
gericht op de 50 plussers, maar deelne-
men mag natuurlijk ook als u jonger bent. 
U betaald per les, zit dus niet vast aan een 
abonnement, wat er voor zorgt dat het 
sporten laagdrempelig blijft en u kunt in-
stromen wanneer u wilt. 
Hieronder een opsomming van de work-
shops die gegeven worden. 

Dinsdag 3 oktober 19.30u Sportief wande-
len onder leiding van Conny Mooij.
Locatie: Verzamelen op het parkeerterrein 
van Sporthal de Rietkraag. 
Kosten per les: € 2,- 

Dinsdag 10 oktober 19.30u Sportief wan-
delen onder leiding van Conny Mooij. 
Locatie: Verzamelen op het parkeerterrein 
van Sporthal de Rietkraag. 
Kosten per les: € 2,- 

Dinsdag 17 oktober 19.30u Stuitvolley on-
der leiding van Ineke Raukema. 
Locatie: Sporthal de Rietkraag.

Kosten per les: € 4,- 

Dinsdag 31 oktober 19.30u Stuitvolley on-
der leiding van Ineke Raukema. 
Locatie: Sporthal de Rietkraag. 
Kosten per les: € 4,- 

Dinsdag 7 november 19.30u Dynamic Ten-
nis onder leiding van Ineke Raukema. 
Locatie: Sporthal de Rietkraag. 
Kosten per les: € 4,- 

Dinsdag 14 november 19.30u Dynamic 
Tennis onder leiding van Ineke Raukema. 
Locatie: Sporthal de Rietkraag. 
Kosten per les: € 4,- 

Dinsdag 21 november 19.30u Rock ’n Roll 
onder leiding van Thecla Brakel. 
Locatie: Sporthal de Rietkraag. 
Kosten per les: € 4,- 

Dinsdag 28 november 19.30u Rock ’n Roll 
onder leiding van Thecla Brakel. 
Locatie: Sporthal de Rietkraag. 
Kosten per les: € 4,- 
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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

KARINA’S HAIRSTYLING

Hoofdweg 126
9678 PP  Westerlee

06 46 23 23 13
kmkdijkema@ziggo.nl

Maandag: Gesloten.
Dinsdag: 09.00 uur tot 13.00 uur
Woensdag: 09.00 uur tot 17.00 uur
Donderdag: 09.00 uur tot 13.00 uur
Vrijdag: 09.00 uur tot 18.00 uur

OPENINGS-
TIJDEN:

Een moestuin bij de brede school. Niet zo-
maar een moestuin maar een schitterend 
aangelegde tuin van vaarhonderd rou.  Dat 
is dus 400 vierkante meter. En  alles wordt 
biologisch geteeld. Ik ben in gesprek met 
Emmo Meijer. Gezellig met een kop koffie 
verzorgd door Gineke wordt er enthousi-
ast verteld over de tuin. Hoe bevlogen kan 
iemand zijn? 

Opa Emmo zoals de kinderen hem noemen 
is vrijwel iedere ochtend aanwezig op de 
tuin. Op de woensdag ochtend zijn Fokko, 
Wim, Gezienus en Jifka aanwezig om mee 
te helpen.  Samen met de schoolkinderen 
van de Noordkaap en de Lichtboei onder-
houden ze de tuin. Wat een belangrijk as-
pect in deze is dat de onderwijskrachten 
van deze scholen de tuin een warm hart 
toedragen. Stelt u zich een voor, de kin-
deren plukken aardbeien en samen met 
de juf maken ze hier jam van of smoothies 
en natuurlijk beschuit met aardbeien. Ook 
koken de kinderen samen met hun juf de 
groenten van de tuin.
Alles wat er verbouwd wordt is voor de 
kinderen. Op mijn vraag verbouwen jul-
lie ook aardappelen kwam het volgende. 
Opa Emmo had tegen de kinderen gezegd 
allemaal een tien liter emmer meenemen 
naar school, maar ja wat is tien liter? Er 
waren kinderen met een emmertje cq. 

Moestuin bij de brede school
bakje van 1 liter en 
daar neem je niet 
veel aardappelen 
in mee. Gelukkig 
had Opa Emmo 
genoeg grote em-
mers op voorraad. 
Ook de aardap-
pelen worden 
niet bespoten. 
Dus komt de 
aardappelziekte 
op bezoek dan is het snel de aardappelen 
rooien voordat alles aangetast wordt. 
Wat is het leuk als de kinderen van groep 
1 leren tellen en verdelen door middel van 
het poten van bonen en dan zien ze het 
nog groeien ook. Vaak komen ze even kij-
ken hoe hun gewas erbij staat. In de kas 
kun je paprika, tomaten en komkommers 
vinden. In de tuin ook vergeten groenten 
zoals palmkool (boerenkool). Ook heb ik 
geleerd dat als je de rode boerenkool om 
en om plant met de groene boerenkool je 
geen last van rupsen hebt.  Ouderwetse 
spekbonen wie lust ze niet (ik). Ook wor-
den de bonen voor gezaaid in potjes in 
de klas zodat ze kunnen zien hoe deze 
groeien. Al met al super leerzaam voor de 
kinderen van de brede school. Zelfs zo dat 
er kinderen zijn die hun pappa vragen om 
een stukje tuin om te spitten bij huis zodat 

ze hun eigen moestuin kunnen heb-
ben bij huis. En wat 
is er nu lekkerder 
dan een krop sla uit 
eigen tuin. 
Deze zomer waren 
er vakantiegangers 
uit Brabant die zo 
enthousiast waren 
dat ze later een kaart-
je naar Emmo Meijer 
stuurden met erop “Je 
een hele toffe peer”  
en op de achterkant 
stond geschreven dat 

de school en gemeente trots op jullie mo-
gen zijn en dat dit een voorbeeld is voor 
heel Nederland. Het leuk als er mensen op 
de dijk wandelen en even blijven staan om 
te kijken. Wat is het fijn dat de groentes 
die overblijven naar de voedselbank gaan. 
Er wordt niets weggegooid. Maar bovenal 
is het mooiste dat de kinderen hier zoveel 
van leren. Deze kinderen gaan niet zeggen 
dat de groentes uit de winkels komen, nee 
ze weten dat het in de tuin groeit en wel in 
hun eigen tuin. Met dank aan Opa Emmo 
die zolang het kan dit vrijwilligers werk zal 
blijven doen. Het mag van Emmo niet een 
stukje worden over hem zelf maar ik ben 
blij dat ik als schrijver voor deze krant dit 
gelukkig zelf mag bepalen. Alles voor de 
kinderen en dat is het belangrijkste!
Jeanet Roozendaal van Dijk
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Vol passie vertelt hij over de stichting en 
hoe hij daarbij gekomen is. Oorspronkelijk 
afkomstig uit Noord Holland onder de rook 
van Alkmaar is Peter na de ontmoeting 
van zijn vrouw uiteindelijk in Groningen 
terecht gekomen. Werkzaam bij de Oost 
Europa Zending in Krimpen aan de Lek als 
pr-man hebben ze eerst ook nog een tijd 
in Oostenrijk gewoond, toen hij werd ge-
vraagd voor een baan in Nederland, keer-
de het gezin terug, eerst naar Scheemda, 
later Midwolda en dan nu uiteindelijk in 
Oostwold. 

Taalbarrière
Omdat Peter terecht van mening is, dat je 
pas een goede pr-man kunt zijn als je ook 
de doelgebieden bezocht hebt en de situ-
atie aldaar goed kent, ging hij ook gereld 
mee op bezoeken in Oost Europese lan-
den, met name naar Roemenië. Het was in 
1998, dat hij een reis zou maken met een 
groep van 20 jongeren om het evangelie te 
brengen in Roemenië en Hongarije en dat 
hij in aanraking kwam met de Roma. De-
gene die alles ter plekke zou regelen voor 
opvang, onderdak en dergelijke bleek bij 
aankomst niets te hebben geregeld. Om 
dat zelf te doen, bleek toch moeilijk, niet 
in de laatste plaats door de taalbarrière. 
Na twee dagen te hebben aangemodderd, 
leek het tijd voor een goed gesprek met 
de man die alles zou regelen. Die gaf toe 
in gebreke te zijn gebleven, maar kwam 
wel gelijk met een oplossing in de persoon 
van ene  Imre Koszta. De ontmoeting met 
Imre pakte goed uit en de goede man had 
alles binnen no time geregeld, zowel voor 
het verblijf in Hongarije als in Roemenië. 
Met name de ontmoeting met de Roma 
en Roemenië maakte een grote indruk op 
Peter. Deze groep mensen wonen daar in 
zulke een armoede. De achterstand van de 
Roma op de rest van de bevolking bleek 
enorm. Ze woonden in kleine armoedige 
huisjes, eerder krotten onder erbarmelijk 
omstandigheden. Weinig of niets te eten, 
geen voorzieningen als vers stromend 
water, elektriciteit. Deze mensen leven in 
omstandigheden, die men eerder in Afrika 
zou verwachten dan in een Europees land. 
Hier was en is echte hulp hard nodig.

En zo ontstond uiteindelijk Stichting EU-
Roma met het motto verkondiging van het 
Evangelie in woord en daad. Met de hulp 
van Imre Koszta kon en wordt er veel gere-
aliseerd. Zijn bekendheid met plaatselijke 

• Worsten voor de voedselactie t.b.v. de Roma’s 
Geef de Roma’s een kans de winter te overleven
Op uitnodiging van mevrouw Japien Dieterman, die woonachtig is aan de hoofdweg 
in Midwolda, kom ik op een regenachtige ochtend bij haar voor een gesprek. Ik wordt 
gastvrij door haar ontvangen en in de woonkamer ontmoet ik Peter Timmerman uit Oost-
wold. Graag willen ze vertellen over Stichting EU-Roma. Bij sommigen van u wellicht be-
kend door de jaarlijkse voedselactie in het najaar. Onder het genot van een lekker bakje 
koffie met bijgaande lekkernij steekt Peter van wal.

notabelen is onmisbaar om zaken geregeld 
te krijgen. Zoveel mogelijk wordt in Roe-
menië de plaatselijke bevolking ingezet. 
Er worden bijvoorbeeld fondsen geworven 
ten behoeve van landbouwprojecten voor 

de Roma. Door de lokale burgemeester 
wordt een stuk grond aangewezen en dat 
mag dan bebouwd worden. Zo zijn dit jaar 
in twee dorpen zulke projecten opgestart. 
Tevens zijn er dit jaar weer drie woningen 
gerenoveerd. Er wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van lokale producten en 
diensten. Ook de eerder genoemde voed-
sel pakketten worden gevuld met lokaal 
aangeschafte producten, dat scheelt veel 
geld en zo kan er meer met het ingezamel-
de geld gedaan worden. De hulpverlening 
stopt niet bij de materiele hulp. Ook het 
Evangelie draagt bij. De kerker worden 
meer bezocht en een gevolg is een daling 
van de criminaliteit. 
Naast het werven van fondsen, wordt door 
de stichting ook kleding ingezameld, wel-
ke wordt uitgedeeld met name onder de 
armste uit de dorpen. Dit geldt uiteraard 
ook voor de voedselpakketten. Imre co-
ordineert de werkzaamheden in Roeme-
nië, zodat alles eerlijk en soepel verloopt. 
Een paar keer per jaar reist Peter af naar 

Roemenië om ter plaatse met eigen ogen 
te zien hoe de situatie is en of de gelden 
goed besteed zijn.

Metworsten van Slagerij Nomden
Het was in april van het jaar 2000, dat me-
vrouw Dieterman, die Peter kent via fami-
liebanden, mee ging op een reis naar Roe-
menië en daar geconfronteerd werd met 
de situatie van de Roma. Zij wilde graag 
iets doen voor deze mensen en kwam op 

het idee van de “worsten-actie”, 
en in oktober van dat jaar gingen 
leden van de Chr. Ger. Kerk van 
Midwolda voor het eerst langs 
de huizen om metworsten te ver-
kopen en met de opbrengst de 
voedselactie ten behoeve van de 
Roma’s te steunen. De metwor-
sten worden geleverd door slagerij 
Nomden uit Oostwold tegen een 
gereduceerde prijs. Ook dit jaar, 
namelijk in de week van 23-28 ok-
tober, komt er weer een rondgang 

langs de bewoners van Midwolda om 
metworsten te verkopen en met de winst 
worden voedselpakketten samengesteld. 
De worsten kosten vers of droog 3 voor E 
5,50.  Voor uw informatie, de kosten van 
een pakket bedraagt E 27,50 euro.
De dag na ons gesprek zal Peter weer af-
reizen naar Roemenië en zal hij onder an-
dere zien hoe het gegaan is met de land-
bouwprojecten. Ik wens hem een goede 
en behouden reis. De verkoopactie van de 
worsten is verder in goede handen bij me-
vrouw Dieterman. En ze hopen natuurlijk 
dat ook u de actie steunt en een paar van 
die heerlijke worsten besteld.

Nadere informatie over Stichting EU-Ro-
ma Nederland kunt u vinden op internet 
pagina www.eu-roma.nl. Tweedehands 
kleding, schoenen, lakens en dekens zijn 
altijd welkom en kunt u afgeven aan de 
klinkerstraat 73 in Oostwold. U kunt na-
tuurlijk ook een gift doen op IBAN NL 66 
RBRB 0919812015.
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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, Kurt 
 Hartman en Jeanet Roozendaal-van Dijk.

ADVERTENTIES en TEKST volgende Nieuwe TamTam uiterlijk 
inleveren op 8 december 2017 en verschijnt op 15 decem-
ber 2017.
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Zonnig
Waar de weergoden op zaterdag nog wat 
tegen werkten had dit in zijn geheel geen 
invloed op de sfeer. Op het moment dat de 
regen voor wat betreft de organisatie iets 
te hevig werd om door te spelen, stonden 
de deelnemers ongeduldig te wachten tot 
het toernooi hervat zou worden. Weer of 
geen weer, er moest gevoetbald worden. 
Rond het middaguur trokken de laatste 
buien weg over het Oldambtmeer waarna 
er geen regen meer gezien is. De teams 
op zaterdag werden zodoende nog even 
nat van de regen, op zondag werden ze 
nat van het zweet. De zondag bood alles 
wat de sport beach soccer zo mooi maakt. 
Zon, water, strand, strijd en sportiviteit. 
De jeugdteams, aanhang en overige be-
zoekers genoten met volle teugen.
 
Kampioenen
Tijdens het kampioenschap strijden teams 
in clubverband om de titel. Vele van de 
kampioenen uit 2016 werden afgelopen 
weekend van hun troon gestoten. Op één 
na. Bij de heren prolongeerde M.O.V.V., 
de ploeg uit het gastdorp van het toer-
nooi Midwolda, hun titel door in de finale 
overtuigend A.S.V.B. te verslaan. Triest 

voor de mannen uit Blijham, die als record 
deelnemer hun beste resultaat sinds tij-
den behaalden met deze tweede plaats. 
Alle acht edities waren ze er bij, nog nooit 
is het ze gelukt om de titel mee naar huis 
te nemen. 
Bij de dames won v.v. Muntendam en 
hierdoor namen ze de titel over van c.v.v. 
Oranje Nassau. Op zondag gingen de 
teams van SJO A.W.C., v.v. Heiligerlee, SC 
Franeker en W.V.V. 1896 er met de over-
winning vandoor in respectievelijk de 
klasses JO11, JO13, MO17 en JO17.
 
Publieke belangstelling
De publieke belangstelling voor het eve-
nement was groot. Naar schatting zijn 
zo’n 3000 tot 4000 bezoekers verspreidt 
over het weekend aanwezig geweest. De 
piek lag op zondag toen het weer ook het 

meest uitnodigde om aanwezig te zijn als 
toeschouwer.
 
Vervolg
Het kampioenschap krijgt in 2018 een 
vervolg. De organisatie, welke in handen 
lag van Stichting A.V. Events, gaat zich 
de komende tijd beraden over het uitbrei-
den van het aantal klasses tijdens editie 
9. ‘We hebben altijd als doel gehad om in 
ons tiende jaar 100 deelnemende teams te 
hebben. We hebben goede hoop dat we 
dit wellicht in 2018 al kunnen bewerkstel-
ligen’, aldus Mick Zuurman, voorzitter van 
de stichting. De organisatie lijkt nog lang 
niet klaar te zijn met het verder ontwik-
kelen van het kampioenschap, iets wat 
gezien de voorbije edities niets dan goed 
kan betekenen.

Open N.K. Beach Soccer
doorslaand succes 

Het weer zat mee, de strijd was feller dan ooit tevo-
ren en de ontlading bij de winnaars tijdens het Open 
N.K. Beach Soccer op het noordstrand van het Ol-
dambtmeer was groot. Maar liefst zeshonderd fana-
tieke voetballers kruisten de degens verspreidt over 
de drie toernooidagen. 

Hij komt zaterdag 25 november in de haven!
Sint en de Pieten komen 
ZATERDAG 25 NOVEMBER 2017
aan met de boot in de haven van Midwolda, 
Strandweg 1, om 10.30 uur. 
Kom samen met je ouders, opa’s en oma’s, 
vriendjes en vriendinnetjes naar de haven. Na de 
intocht gaat Sinterklaas naar “De Twee Oldamb-
ten” in Oostwold voor de kinderen die in Oost-
wold wonen. ’s Middags is er voor de kinderen 
die in Midwolda wonen feest bij Boerderij Her-
mans Dijkstra in Midwolda.

Middagprogramma Midwolda
14.15 uur: Zaal open Boerderij Hermans Dijkstra;
14.30 uur: Aankomst Sint en Pieten 
Praten met en zingen voor de Sint
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In  de vorige afleveringen werd al het beeld 
geschetst van het leven op Niesoord, de 
strook hoogveen ver buiten het dorp waar-
op veenarbeiders de mogelijk kregen om 
daar hun hutten  neer te zetten.
Uit het archief van de Gemeente Midwol-
da blijkt dat de eerste hutten daar in 1820 
werden neergezet. Misschien kunnen 
sommigen van u wel een link leggen met 
één van uw voorouders.
Aanvankelijk zou het geen permanente 
bewoning worden, maar een tijdelijke, zo-
lang er turf te steken was, maar dat zou 
anders lopen.
Van de eerste 13 huisgezinnen zijn pacht-
contracten bewaard gebleven en ook staat 
vermeld in welk jaar ze daar kwamen wo-
nen. De woningen worden omschreven 
als ‘hutten welke van veenzoden en eenig 
hout zijn, en behooren aan bewoners. De 
grond waarop ze staan, zijnde hoogveen, 
behoort aan de kinderen van Jan Nies...’

Aiko Jan Tiggelaar, hut gebouwd in 1820

Jan Hindrik Topelen, hut gebouwd in 1820

Hinderikus Westermolen, hut gebouwd in 
1820

Hindrik Harms Oudekerk, hut gebouwd in 
1820

Harm Hindriks Sportel, hut gebouwd in 
1821

Konraad Pieters Meijer, hut gebouwd in 
1821

Harm Hindriks Boelman, hut gebouwd in 
1821

Eltjo Hindriks Haan, hut gebouwd in 1821

Jan Willems van der Veen, hut gebouwd 
in 1821

Jan Jans Klatter, hut gebouwd in 1822

Elias Izaaks Bamberg, hut gebouwd in 
1822

Kasper Tonnis Lange, hut gebowd in 1822

Eildert Egberts Flap, hut gebouwd in 1823
  
Ruim 20 jaar later, in 1843, wanneer weer 
nieuwe pachtcontracten voorhanden zijn, 
blijken het officiële woonplaatsen te zijn 
geworden met een vaste oppervlaktemaat, 
een jaarlijkse huursom en pachtcondities. 
Vier huisplaatsen blijken in 1843 nog door 
dezelfde eigenaren te worden bewoond. 
De anderen zijn vertrokken en hun plaats 
is door andere gezinnen ingenomen.  
In de nieuwe pachtcontracten van 1843 
werd in artikel 5 bepaald, dat de onder-
grond, het hoogveen, geen eigendom was 

DE EERSTE BEWONERS VAN
NIESOORD
deel 3 Jan P. Koers

Zo zagen de hutten, die rond 1820 op Niesoord werden gebouwd er ongeveer uit
De foto komt niet uit Midwolda, maar ergens uit Drenthe.

van de pachter en er dus geen turf uit de 
eigen tuin mocht worden gegraven. Bij 
overtreding werd onmiddellijk de huur 
opgezegd. De huur was telkens voor een 
periode van 5 jaar en bedroeg 12 gulden 
per jaar. 
Aan de hand van de in 1843 gesloten 
pachtcontracten weten we wie er op dat 
moment woonden. Het waren de gezin-
nen van:

Jan Willems van der Veen, een arbeider 
uit Midwolda 

Pieter Hindrik Broezer, een arbeider uit 
Midwolda  

Hinderikus Wolters Westermolen, een ar-
beider uit Midwolda  

Hindrik Harmens Oudekerk, een arbeider 
uit Midwolda  

Harm Hindriks Sportel, een arbeider uit 
Midwolda 

Popko Jurjens Majeur, een arbeider uit 
Midwolda  

Jan Ludolfs Meijer, een arbeider uit Mid-
wolda  

Gerrit Haijes Klap, een arbeider uit Mid-
wolda  

Hindrik Willems Bodde, een arbeider uit 
Midwolda 

Luppe Jans van Dijk, arbeider in Midwol-
da.  

Elze Willems Hut, arbeider te Midwolda   

Jan Hindriks Bosman, arbeider te Mid-
wolda   

Harm W. W. Arbeider te Midwolda    

Albert Derks Kroon, arb. te Midwolda, la-
ter J.H.Westermolen

Fiebo Jans Bruinius, arbeider uit Midwol-
da.   

Kasper Freerks Kiel, arbeider te Midwolda   

Luppo Jurjens Feikens, arbeider te Mid-
wolda.  

Geert Haaijer kleermaker te Eexta  

Yzebrand G. Haaijer, arbeider te Midwolda  

Jan Stoffers Froon, arbeider te Midwolda, 
later Adam

Heling Helings arbeider te Midwolda     

Uit de bovengenoemde contracten blijkt 
ook, dat er kort na 1840 15 nieuwe huis-
plaatsen van een kwart hectare groot bij 
kwamen. De verhuring van de nieuwe 
huisplaatsen was voor acht jaar en de 
huurder had evenals bij de oudere con-
tracten het recht om op de kavel een 
woning te bouwen en het erf met bomen 
te poten. De huurder was, op straffe van 
ontruiming, verplicht wegen en sloten te 
onderhouden en het was verboden om op 
het erf enige vorm van eigen vervening 
te ondernemen. Kennelijk om de nieuwe 
bewoners in de aanloopkosten tegemoet 
te komen, was er een variabele pachtsom 
geïntroduceerd. De huursom bedroeg 
jaarlijks 7 ½ gulden, te voldoen over de 
eerste vier jaar vijf gulden en over de laat-
ste 4 jaar tien gulden…

Volgende keer verder.

Jan P. Koers
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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


