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staan door ondersteuning van de gemeen-
te en vereniging dorpsbelangen Midwol-
da. Soms gebeurd het dat er opeens een 
konijn of kip extra is. Deze dieren worden 
over het hek gezet. Maar meestal wordt er 
gevraagd of ze een dier kunnen plaatsen. 

Het hertenkamp en het nachtverblijf zijn 
van het Groninger landschap maar de die-
ren zijn van ons, inwoners van Midwolda.
Door met een geoefend oog te kijken zien 
deze vrijwilligers of de dieren gezond zijn. 
Daarom is het belangrijk dat er iedere dag 
iemand komt kijken en tegelijk de dieren 
gaat voeren. U begrijpt dat zonder deze 

Op de donderdag ochtend wordt er klein 
onderhoud gepleegd aan de omheining, 
verven en natuurlijk het uitmesten van 
het nachtverblijf. De vrijwilligers zijn in 
groepen in gedeeld wat het voederen 
betreft. Er zijn vier teams van twee per-
sonen. Ieder team voedert zes dagen en 
op de zondag is Wessel diegene die gaat 
voederen. In de week erna volgt weer een 
ander team. 
De dieren die er verblijven zijn de her-
ten, kippen, geiten, pauwen en eenden. 
Voor deze eenden wil men heel erg graag 
nog een grote vijver en wie weet gaat dit 
ooit nog eens gebeuren als het Groninger 
landschap dit toestaat. Het hertenkamp is 
uiteindelijk van het Groninger landschap 
en deze hebben ook  het nieuwe nachtver-
blijf betaald wat er inmiddels staat. En het 
is heel mooi geworden.

Ondersteuning
Op de vraag hoe voorkom je inteelt vertelt 
men dat er regelmatig gewisseld wordt 
van hertenbok. Meestal verblijft een bok 
twee jaar en wordt dan weer geruild. De 
hertenkamp in Midwolda kan blijven be-

Op een mooie zonnige donderdag ochtend ben ik op bezoek ge-
gaan bij de vrijwilligers van de hertenkamp in Midwolda. Op de 
vraag hoelang wordt het hertenkamp onderhouden door vrijwil-
ligers kwamen verschillende antwoorden maar toch al wel meer 
dan 18 jaar. In het verleden werd het onderhoud gedaan door de 
medewerkers van Wevebo (synergon). Maar zoals altijd het ge-
val is werden de kosten te hoog en zijn de vrijwilligers dit gaan 
onderhouden. Ik ben ik gesprek met Hero Elderman,  Boelo Heikens, Jan Nap, 
Menno Edens, Harrie van Duuren en Wessel Leidekker. Niet alle vrijwilligers 
zijn aanwezig. 

Nieuw dierenverblijf
hertenkamp Midwolda

vrijwilligers er geen hertenkamp meer in 
Midwolda zou zijn. 
En als je in het weekend of op een andere 
mooie dag langs het hertenkamp wandelt 
zie je hoeveel ouderen met kinderen er ko-
men kijken het is zeker iets heel erg moois 
voor ons dorp. Dit moet zeker behouden 
blijven, ik weet niet anders of mijn hele 
56 jarige leven is dit hertenkamp in Mid-
wolda. Hoe lang is dit mooie hertenkamp 

er al? Wie het weet mag het 
zeggen. Wel is bekend dat 
er een aparte brug was die 
over de gracht liep naar het 
hertenkamp. Samen met het 
eenden huisje is deze al lang 
verdwenen. Als u hier komt 
kijken met uw kinderen of 
kleinkinderen of zelf gaat 
genieten denk er dan eens 
bij na hoeveel werk er verzet 
wordt door alle vrijwilligers 
voor of achter de schermen.

Vrijwilliger
Wilt u vrijwilliger worden? Neem dan con-
tact op met Boelo Heikens, 0597-551826. 
Wilt u donateur worden? U kunt zich aan-
melden bij Jan Nap, Tarweveld 55. 0597-
551339.

Jeanet Roozendaal van Dijk

De Pro-
testantse 
Gemeen-
te Mid-

wolda houdt op kerst-
avond traditiegetrouw 
de kerstnachtdienst in 
de Dorpskerk van Mid-
wolda. Nieuw is dat 
deze dienst vieren sa-
men met PKN Scheem-
da gehouden wordt. De 

oude kerk is sfeervol 
verlicht en mooi ver-
sierd met kerstdeco-
raties. Hier komen we 
samen om het kerst-
feest te vieren met veel 
liederen en muziek. 
Het orkest ‘Prins Hen-
drik’ uit Scheemda zal 
samen met Ludolf Hei-
kens de kerstliederen 
begeleiden. Het orkest 

speelt natuurlijk enkele 
kerststukken.
Het samenspel van 
de instrumentalisten 
met het Hintsorgel bij 
de begeleiding van de 
kerstgezangen wordt 
een hoogtepunt in het 
kerkelijke jaar. Het 
zingen van de kerst-
liederen vormt een 
belangrijk onderdeel 

van de viering die ge-
leid wordt door Ds. Of-
fringa. 

Iedereen is welkom
Daarnaast wordt het 
kerstevangelie gelezen 
en gedichten voorge-
dragen.
Na afloop van de vie-
ring wordt u uitgeno-
digd voor een gezellig 

samenzijn. Onder het 
genot van glühwein, 
chocolademelk en 
kerstbrood, kunnen 
we even napraten en 
elkaar fijne kerstdagen 
toewensen. 
De kerstnachtdienst 
begint om 21.30 uur en 
iedereen is van harte 
welkom.

Kerstnachtdienst in Dorpskerk Midwolda
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Op zaterdag 25 november was het weer 
zover. Sinterklaas zou met zijn Pieten 
aankomen in de Haven van Midwolda/
Oostwold. Het was prachtig helder weer, 
het waaide niet hard dus niemand hoefde 
bang te zijn dat de boot de weg niet kon 
vinden. De reis ging voorspoedig, maar ja 
de Paniek Piet was aan boord en die had 
een pakje over boord laten vallen dus die 
moest eerst weer 
opgevist worden. 
Alle kinderen aan 
de kant stonden 
samen met hun 
vader, moeder, opa 
en oma  gespannen 
te wachten tot de 
boot aankwam. Sa-
men met de PB Blo-
azers uit Termun-
ten werd er goed 
en hard gezongen. 
Ook de meisjes 
van de Street-
dancegroep van SV 
Midoost lieten allerlei mooie dansjes zien, 
dus het wachten was niet zo erg.  Geluk-
kig werd het pakje opgevist en kwam 
Sinterklaas snel de haven binnengevaren. 
Daar werd hij opgewacht en welkom ge-

heten door bur-
gemeester Smit. 
Sinterklaas ver-
telde hem dat hij 
weer erg blij was 
om in Midwolda/
Oostwold te zijn. 
Sinterklaas ging 
langs de kinde-
ren die al zo lang 
gewacht hadden. 
Ze kregen alle-
maal een hand 
of high five van 
Sinterklaas en 
van de Pieten pe-

pernoten. De Pieten dansten mee met de 
meisjes van de Streetdancegroep. Maar 
toen werd het tijd en  Sint en zijn Pieten 
moesten weer door. Eerst naar Twee Old-
ambten voor de kinderen uit Oostwold en 
‘s middags  ging Sinterklaas naar Boerde-
rij Herman Dijkstra voor de kinderen uit 
Midwolda. Maar tussen door zaten de Pie-
ten ook zeker niet stil. Met een golfkarretje 

en een geluidauto reden ze door Midwol-
da. Ze gingen bij de ouderen langs om ook 
daar lekkere pepernoten en snoepgoed 
af te geven.’s Middags waren de Sint en 
zijn Pieten in Boerderij Herman Dijkstra. 

Sinterklaasintocht in 
Midwolda en Oostwold

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

Bewonersavond 
dorpsvisie 
Midwolda
30 januari 2018
De uitgestelde avond betreffende door 
Vereniging Dorpsbelangen Midwolda 
georganiseerde bewonersavond is nu 
dinsdagavond 30 januari 2018 in Gas-
terij Smits.

Op deze avond zullen de resultaten 
bekend worden gemaakt van de be-
wonersraadpleging die het afgelopen 
najaar is gehouden.

De Vereniging Dorpsbelangen Mid-
wolda nodigt iedereen uit om deze be-
wonersavond bij te wonen.

Tenminste… de Paniek Piet was er maar 
waar waren alle andere Pieten? Gelukkig 
kwamen ze tevoorschijn .. ze zaten op de 
zolder van de schuur. Ook nu konden de 
kinderen samen met de accordeonist alle 
Sinterklaasliedjes weer volop meezingen 
en dansen met de disco Piet. De schuur 
was versierd met alle kleurplaten die de 
kinderen gemaakt hadden en de prijzen 
voor de mooiste kleurplaten werden uit-
gereikt.
Zo werd het die zaterdag, dankzij de han-
delsvereniging Oostwold en Midwolda en 
de vereniging Dorpsbelangen van beide 
dorpen,  weer een prachtig Sinterklaas-
feest  voor jong en oud in Midwolda.



DE NIEUWE TAMTAM  PAGINA 3

Nu Sinterklaas 
is uitgevaren 
en de Kerst-
man ingevlogen 
is mogen we 
ons verheugen 
op gezellige 
en feestelijke 

kerstdagen en een knallende, spet-
terende overgang van 2017 naar 
2018.

De Kerstman is het equivalent 
van onze kerstboom welke onze 
woonhuizen in de decembermaand 

sieren. De intentie van beiden is 
hetzelfde; ze geven namelijk belan-
geloos. Onze levende kerstboom 
wordt met kluit en al in een emmer 
gezet. Of op stam in een kerstboom-
standaard met 3 poten en bijbeho-
rende schroeven en klemmen. Mijn 
vader placht de kerstboom rechtop 
te houden, want zo hoort dat zei hij, 
met een touwtje bevestigt aan een 
haakje in het plafond. Ikzelf vond het 
ook altijd een gedoe en besloot op 
een gegeven moment een kunst 
kerstboom aan te schaffen. Die 
staat nu al 15 jaar met kerst in onze 

woonkamer te schitteren.

Kerstmis, het feest van het Licht. 
We vieren de geboorte van Jezus. In 
onze contreien vierden de Germa-
nen op deze dagen, ter gelegenheid 
van de winterzonnewende, het mid-
winterfeest. Want na 21 december 
worden de dagen weer langer; het 
licht verdrijft het duister. Door Jezus 
zijn leringen en het onderhouden 
daarvan zou het duister eveneens 
verdreven moeten worden door het 
Licht. De natuur geeft zonder terug-
houdendheid haar geheimen bloot; 

seizoen na seizoen. De mens heeft 
er schijnbaar meer moeite mee, dat 
duurt allemaal wat langer.

Maar bovenal is er hoop. Hoop op 
een “beter” jaar; hoop op liefde en 
begrip voor elkaar; hoop op samen-
werken en er voor elkaar zijn

Ik wens u, lezers, fijne feestdagen 
toe.

HARO 

- TAM -
- TAM -   
METJE

Vanaf januari 2018 worden Plastic, Me-
taal en Drankenkartons met een contai-
ner ingezameld in plaats van met losse 
plastic zakken. Alle huishoudens die over 
een grijze container beschikken, ontvan-
gen hiervoor in december 2017 een nieu-
we PMD-container.

Wat mag er in de PMD-container?
PMD staat voor Plastic, Metaal en Dran-
kenkartons. De volgende afvalstoffen mo-
gen in de container:
• Plastic verpakkingen zoals plastic fles-
sen, flacons, folies en zakken.
• Metalen verpakkingen zoals drinkblik-
jes, conservenblikken en deksels.
• Drankenkartons zoals pakken van sap-
pen en zuivel.
Op het deksel van de nieuwe container 
vindt u een informatiesticker waarop 

staat wat er allemaal in de container 
mag. Daarnaast ontvangt u een afvalwij-
zer met meer informatie over het schei-
den van afval.

Hoe groot is de container en hoe ziet 
hij eruit?
De PMD-container heeft een inhoud van 
240 liter (gelijk aan de grote grijze en 
groene container). De romp is grijs/antra-
ciet en het deksel is oranje.

Waarom is er gekozen voor een con-
tainer van 240 liter?
De ervaring leert dat het grootste deel 
van huishoudelijk afval bestaat uit PMD. 
Omdat uw PMD-afval eens per drie we-
ken wordt opgehaald, is een container 
met een inhoud van 240 liter de meest 
geschikte optie.

Is de PMD-container verplicht?
U krijgt de container voor PMD-afval in 
ieder geval drie maanden. De ervaring in 
andere gemeenten leert namelijk dat 95 
tot 98 procent van de mensen de contai-
ner zo handig vindt, dat ze hem daarna 
willen houden. In Westerlee hebben we 
een proef gedaan met deze nieuwe con-
tainer voor PMD en daaruit kwam naar 
voren dat nagenoeg 100 procent van de 
gebruikers tevreden is over het gebruik 
ervan.

Als u de PMD-container na 1 april 2018 
toch niet meer wilt gebruiken, dan kunt 
u dit doorgeven aan het Milieu Informa-
tie Centrum via 0800 02 30 336 of www.
miconline.nl. De gemeente neemt uw 
container dan weer terug.

Verandering in het ophalen van afval 
U krijgt er een nieuwe container bij met oranje deksel

Wegwezen Sunnerkloas, nou is’t mien beurt!

Wandelen op
Tweede Kerstdag
Het is één van de tradities van tweede 
kerstdag, de Kerstwandeling op het Land-
goed Ennemaborg. Gidsen van Het Gro-
ninger Landschap nemen u mee naar het 
park- en boslandschap. De wandeling zal 
ongeveer 2 uur duren.
Onderweg worden verschillende wetens-
waardigheden besproken over alles wat 
groeit en bloeit en wat we onderweg te-
genkomen. Uiteraard wordt er uitleg ge-
geven over de Konikspaarden die het 
langgoed bevolken. De midwinterhoorn-
klanken van de Giezelbaargbloazers zullen 
uw wandeling begeleiden.
Na de wandeling vangen de gastgevers u 
op bij de open haard en kunt u napraten 
met chocolademelk en Glüwein (alc. en 
non-alc.).



Op 2 en 3 juni 2018 wordt in Oldambt de 
SamenLoop voor Hoop (SLHV) gehouden. 
Een 24 uurs estafette wandeling om stil te 
staan bij kanker, maar ook om het leven 
te vieren. Daarnaast is het ook om geld in 
te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. 
De gehele loop wordt georganiseerd door 
vrijwilligers. Verschillende teams kunnen 
zich inschrijven om mee te doen en beta-
len dan 15 euro per deelnemer. In de avond 
is er een kaarsen ceremonie om dierbaren 
te herdenken, maar ook om te vieren dat 
sommigen de ziekte overwonnen hebben. 
Bij de slotceremonie wordt bekend ge-
maakt hoeveel geld er is opgehaald en de 
cheque overhandigd aan KWF.

KWF
Een van de meelopende teams komt uit 
Midwolda. Om wat meer over “ons” team 
te weten te komen, ga ik langs bij Eefje 
de Winter, één van de drijvende krach-
ten achter het team. Als ik aanbel wordt 
er opengedaan door Eefje met naast haar, 
haar eenjarige zoontje, die me ietwat ver-
legen begroet. Vlak achter mij aan arri-
veert ook Angela Strijker met haar jongste 
kind. De beide jonge dames belichamen 
samen 50 procent van de oprichtsters en 
organisatoren van het team, dat zich “Zul-
len We Samen Stralen” noemt. De twee 
andere meiden Danielle Knoop en Lianne 
van Rulo kunnen er helaas niet bij zijn. We 
gaan aan de ruime en zeer fraaie eettafel 
zitten, terwijl de kinderen in de voorkamer 
lief spelen. Na een kort en plezierig ken-
nismakingsgesprek, steekt Eefje van wal. 
Ze vertelt dat haar vader vrijwilliger is bij 
de organisatie van de SLHV. Hij houdt zich 
daar bezig met de logistiek, een aardige 
opgave lijkt mij. Eefje wilde ook graag haar 
steentje bijdragen en vond in Danielle me-
destander en samen startten zij een eigen 
team, dat al snel werd aangesterkt met de 
twee andere meiden. Dat was zo ongeveer 
eind september dit jaar. Maar om alleen 

steunen. Dat geldt ook voor het stamppot 
buffet “Zullen we samen stamppot eten” 
op 1 december, waar de stamppotten gra-
tis door restaurant de Rode loper worden 
geleverd. Voor dit festijn gehouden in een 
ruimte van akkerbouwbedrijf Van Rulo, is 
er ook een springkussen voor de kinderen 
beschikbaar gesteld door Jan Verhoeven 
Springkussenverhuur. De meiden hebben 
nog veel meer ideeën, zoals een kinderkle-
dingbeurs in de sporthal. Op 15 december 
is er bij de Twee Oldambten een Kerst-
markt waar alle deelnemende teams mo-
gen staan met een eigen kraam om geld in 
te zamelen en u kunt wel raden wie daar 
ook gaan staan.

Estafette wandeling
Op de dag van ons interview hebben zich 
al 35 mensen aangemeld om mee te lopen. 
Dat mogen er natuurlijk altijd nog meer 
worden. Omdat de wandeling in estafette 
vorm is, is het ook leuker als er meer deel-
nemers zijn, zodat mensen niet alleen hoe-
ven te lopen, samen is toch gezelliger. Dit 
gezegd hebbende, u kunt zich nog altijd 
aanmelden. En maakt u zich geen zorgen, 
het is een estafette wandeling geen hard-
loopwedstrijd en iedereen kan aangeven 
hoelang ze willen/ kunnen lopen. 

Wilt u nog meer weten, 
zou ik zeggen bezoek 
hun Facebook pagina 
en “like” deze, doe 
mee aan een veiling 
of ga mee wandelen 
volgend jaar met het 
team van Midwolda, 
team 15, “Zullen We 
Samen Stralen”. En 
dat brengt mij bij de 
vraag, hoe komen jul-
lie aan deze naam? 
Wel het komt uit een 
gedicht dat luidt als 
volgt:

Hallo Zon

en hallo dag,

Zullen we samen stralen

en beginnen met een lach

Zullen we verwonderen

beleven,

gewoon dankbaar zijn.

Genieten van momenten

groot of best wel klein.

Daar heb ik verder niets aan toe te voe-
gen. Rest mij allen nog om Eefje, Angela, 
Danielle en Lianne en al die andere men-
sen die hun medewerking verlenen op wat 
voor manier dan ook heel veel succes te 
wensen. Ik hoop dat op 2 en 3 juni de zon 
en de maan op jullie allen mogen stralen.

Kurt Hartman.
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de loop te doen vonden ze niet genoeg. Er 
moet toch meer geld ingezameld worden 
om aan te bieden aan het KWF volgend 
jaar. In hun enthousiasme struikelden ze 
over al hun eigen ideeën. Sommigen wel 
en anderen toch eigenlijk niet uitvoerbaar. 
In het begin hadden ze ook af en toe het 
gevoel, waar zijn we aan be-

gonnen. Er komt zoveel meer bij kijken, 
dan je jezelf in het begin eigenlijk reali-
seert. 

Verschillende acties
Ze starten verschillende acties op. Te be-
ginnen met hun eigen Facebook pagina, 
hierop veilen ze om de zoveel tijd iets zo-
als bijvoorbeeld een spellenpakket, een 
buffetarrangement bij restaurant de Rode 
Loper in Stadskanaal en dineren in het 
donker bij Boerderijcafé Mausel. Er was de 
actie met de verkoop van Drentse bollen 
bij bakkerij de Wit. En dan zijn er ook nog 
de zelfgemaakte schilderijtjes van Jaap 
de Winter, die voor dit goede doel te koop 
worden aangeboden bij Dana Doddema 
van Magazijn 110 in Winschoten. De 
meiden zijn prettig verrast door de gulle 
medewerking van de verschillende lokale 
ondernemers, die hun acties belangeloos 

Team 15, Zullen We Samen Stralen
SamenLoop voor Hoop met team uit Midwolda:

Daniëlle Knoop, Lianne van Rulo, Angela Strijker en Eefje de Winter.
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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.

Technisch tekenbureau
Moorlag
Op bezoek bij Harm Jan Moorlag in de mooie villa van RF Toren aan de 
Hoofdweg in Midwolda. Ik wil meer weten over het bord wat bij de weg 
staat en ga daarom met hem in gesprek. Harm Jan woont sinds 2013 met 
zijn vrouw Heidi en dochters Fleur van 9, Sarah van 7 en Minke van 4 in 
Midwolda wat mij de opmerking doet ontsnappen, als een haan in het kip-
penhok. Maar hond Melle maakt het goed een reu van 9 maand. 

Vroeger als kind was ik altijd al aan het 
knutern met gereedschap van mijn vader 
en in mijn jeugd veel met brommers aan 
het sleutelen. Het was voor mij op een 
bepaald moment duidelijk dat ik de oplei-
ding werktuigbouwkunde zou gaan doen. 
Een uitgebreide opleiding maar mijn pas-
sie ligt bij het tekenen. Eerst nog aan een 
tekentafel en later de computer. Na de op-
leiding aan de slag gegaan als technisch 
tekenaar en in 2016 de stap gemaakt om 
voor zichzelf te beginnen.

Meedenken
Een technisch tekenbureau in Midwolda 
dat was er nog niet. Een van de fijne din-
gen is dat Harm Jan met de klant in ge-
sprek gaat over de plannen of het nu een 
aanbouw is, garage of een nieuw huis al-
les is mogelijk.  Harm Jan is bereid om bij 
u thuis te komen om uw plannen te be-
spreken. Wel wordt er gekeken naar het 
huidige huis of omgeving zodat het nieuw 
te bouwen project er goed in past. Bij een 
aanbouw moet je eigenlijk het idee heb-

ben dat het er altijd al was. De wen-
sen van de klant staan voorop maar 
ik mag graag meedenken.
Aan de eerste ruwe schets zijn 
vaak geen kosten verbonden. Hier 
kunnen afspraken over gemaakt 
worden. Veel klanten hebben een 
bouwdepot en is het geld niet ge-
lijk beschikbaar dus vind ik het belangrijk 
om hier rekening mee te houden. Een ont-
werp kan alle kanten op van modern naar 
klassiek. Op mijn vraag wat is het verschil 
met een architect krijg ik het antwoord 
een architect heeft de titel maar ik kan 
hetzelfde.

Alles is mogelijk
Maar ook zakelijk kan technisch tekenbu-
reau Moorlag veel betekenen. Dorpshui-
zen (waaronder die in Midwolda), kerken, 
scholen maar ook fabriekspanden alles 
is mogelijk. Staal is een van de favoriete 
bouwmaterialen van Harm Jan Moorlag. 
Technisch tekenbureau Moorlag heeft 
voldoende contacten in de bouwwereld 

We zijn inmiddels alweer begonnen met 
repeteren voor ons volgende toneelstuk 
welke op 3, 9 en 10 maart 2018 opge-
voerd zullen gaan worden. 

Dit jaar spelen we “Punk op ‘t Darp”  een 
blijspel in 3 bedrijven van Herman van 
der A. We kunnen alvast verklappen dat 
het een stuk uit de oude doos wordt en 
het belooft wederom een hilarisch blij-

spel te worden in 3 bedrijven. Het stuk 
bevat een groot aantal komische en ab-
surde situaties waar de meest vreemde 
types voor de dag komen. Daarnaast zal 
de verloting iets anders gaan verlopen 
als voorgaande jaren. Komt Allen!

De kaarten voor de voorstellingen kunt 
u reserveren vanaf maandag 5 februari 
2018 bij Geertje Drenth vanaf 9 uur (tel: 

0597 551137). 
De prijzen van de kaarten zijn 5 euro per 
stuk. 
De gereserveerde kaarten kunt u op 
woensdag 28 februari tussen 19:00 en 
19:30 ophalen bij Gasterij Smits te Mid-
wolda. Niet afgehaalde kaarten zullen 
weer terug de verkoop ingaan. 

Toneelclub Midwolda ’82: uitvoeringen 2018

om alles van A tot Z te kunnen verzorgen.  
www.moorlag-ttb.nl Hoofdweg 125, 9681 
AC Midwolda, 0597-850912.

Tot slot krijg ik nog de bouwtekening en 
de vergunning aanvraag van de villa RF 
Toren te zien. Een ontwerp van de beken-
de architect Kruizinga uit Oostwold. Wat 
mooi dat dit allemaal is terug te vinden. Er 
zal nog het nodige werk verricht moeten 
worden om de villa in de oude staat terug 
te veranderen maar het is wel de bedoe-
ling dat dit gaat gebeuren. Als Midwolmer 
ben ik hier heel blij mee omdat het voor 
mij gezichtsbepalende gebouwen zijn en 
wat is het mooi als deze goed onderhou-
den zijn. 

Jeanet Roozendaal-van Dijk



PAGINA 6 DE NIEUWE TAMTAM

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

Oude en Nieuw in Midwolda
Het is weer bijna zover we gaan naar het jaar 2018. Er zijn zorgen 
om de jaarwisseling in Midwolda. Wij als redactie van “De Nieuwe 
Tam Tam” willen hier aandacht aan besteden. Waarom zijn er zorgen 
vanuit de Gemeente? Het blijkt dat men toch hier en daar hoort dat 
er iets speelt.
 
Midwolda is een prachtig dorp waar wij met zijn allen goed leven. Het klopt 
er is niets te doen voor de jongeren. Maar wat verstaan we onder jongeren? 
Vaak worden vernielingen, brandstichtingen verricht door mensen die de 
jeugd al ontgroeid zijn maar het fijn vinden om ergens in het dorp een brandje 
te stichten. Oh wat is het toch geweldig als er iets brand maar de rommel 
opruimen ho maar. Een auto in brand steken is een milieu delict wist u dat?  
Asfalt wat kapot gaat.
Kunnen we in Midwolda zonder vernielingen en branden het Oud en Nieuw 
doorstaan? Gezellig bij elkaar zijn met een hapje en drankje? Of toch de straat 
opgaan en dat doen wat de gemeente liever niet ziet en veel inwoners van 
Midwolda ook niet. Het is vaak maar een klein groepje voortrekkers en veel 
meelopers.

Laten wij met elkaar praten, spreek je kind, buren, iedereen die je kent erop 
aan om het netjes te houden met Oud en Nieuw. Wat is het fijn dat wij als 
inwoners van Midwolda in wat voor leeftijd dat ook kunnen laten zien dat er 
in Midwolda geen vernielingen zijn en geen branden en trots op ons mooi 
dorp en zijn inwoners kunnen zijn.

Redactie “De Nieuwe Tam Tam”

C
o

lo
fo

n
:

REDACTIE-ADRES: Diurckenlaan 1, 9681 BH Midwolda,
 tel. 06 11 880 983

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 23 maart 2018 en verschijnt op Goede Vrijdag 
30 maart 2018.

Gery Groot Zwaaftink 
brengt Charles Dickens 
tot leven in Oostwold

Op vrijdag 22 december organiseert de 
Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oost-
wold om 20.00 uur een voorstelling met 
de bekende verhalenverteller Gery Groot 
Zwaaftink in de Hervormde kerk van Oost-
wold.

Het verhaal over de oude vrek Scrooge en 
zijn overleden zakenpartner Jacob Marley 
is wereldberoemd. 
Scrooge krijgt op kerstavond bezoek van 
Marley om hem te waarschuwen om zijn 
leven te beteren. Om Scrooge daarbij te 
helpen, stuurt Marley de drie geesten 
van het kerstfeest, wat een diepe indruk 
maakt op de oude man. Na de pauze zingt 
Groot Zwaaftink diverse liedjes uit zijn ei-
gen repertoire.

Kaarten zijn op 22 december aan de kassa 
verkrijgbaar en kosten 10 euro per stuk. In 
de voorverkoop zijn de kaarten tegen een 
gereduceerd tarief van 7,50 euro verkrijg-
baar. Voorverkoop vindt plaats bij: Café 
de Twee Oldambten, RegioBank hpkorte, 
Kapsalon Harma en Broodboetiek Mid-
wolda.
De opbrengst van de avond is bestemd 
voor de restauratie van de Hervormde 
kerk van Oostwold.
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Dit bericht was voor mij 
reden om langs te gaan 
bij Brasserie Old School 
te Oostwold, het nieuwe 
culinaire plekje naast het 
sluisje van de haven van 
Midwolda, met groot ter-
ras en prachtig uitzicht 
over het Oldambtmeer.

Missen kan je het niet: 
het prachtig gerestau-
reerde, uit 1869 dateren-
de, oude schoolgebouw-
tje is met kerstverlichting 
een echte blikvanger, het 
straalt! Een laagje verse sneeuw maakt 
het beeld compleet.

Bij binnenkomst een brandende hout-
kachel, de geur van vers gebakken ap-

KARINA’S HAIRSTYLING

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:

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

Levende muziek in Brasserie Old 
School te Oostwold

peltaart en een vrolijke begroeting:  
het voelt een beetje als thuiskomen!                                                                                           
“het echt de warme, gezellige plek ge-
worden die we voor ogen hadden” verteld 

Anne-Mieke: ”men weet ons inmiddels te 
vinden voor de unieke sfeer, een lunch, di-
ner, een feest of partij”. 
“Je  proeft  dat we hier alles zelf ko-
ken met verse seizoenproducten en 

dat vertelt zich goed door” 
zegt Harry, die aanschuift.                                                                                                                                      
“De wintermaanden zijn na-
tuurlijk wat rustiger, maar hier-
door hebben we nu ruimte om 
levende muziek, een cabaret, 
of een zondags-brunch op de 
kaart te zetten”.
“Het is tenslotte nu dé tijd voor 
een gezellig diner, een warme 
chocolademelk, glühwein of 
bockbiertje met  goede vrien-
den of familie”
“En wat past daar mooier bij 
dan een heleboel warme licht-
jes, een kerstboom, een knap-
perende houtkachel en levende 

muziek van Sebastiaan: een veelzijdige 
muzikant die covers, jazz en eigen muziek 
speelt op de piano!” besluit Anne-Mieke.

Brasserie Old School
Hunningaweg 2
9682 PB Oostwold
Tel 0597-674159
www.brasserieoldschool.nl  & facebook

Geopend van do t/m maandag.

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

De geschiedenis van het landschap rond de Ennemaborg
Op zondag 21 januari vanaf 13.00 uur kunt u de onstaansgeschiedenis van een uniek 
stukje natuur beleven. Kom naar de lezing in het Koetshuis en wandel daarna mee in 
het Midwolderbos en omgeving. Het is een wandeltocht van 3 km en een verrekijker 
meenemen is een pre. 

Hoofdweg 126
9678 PP  Westerlee

06 46 23 23 13
kmkdijkema@ziggo.nl
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In haar kleine, gezellige reis bureau begint 
ze vol enthousiasme te vertellen. Als klein 
meisje in de, wat toen nog de vijfde klas 
was, wist ze al wat ze wilde worden. Een 
nicht van Lisette wist altijd zo mooi en en-
thousiast over reizen en de reiswereld te 
vertellen, dat ze werd “aangestoken”. Ze 
wist het zeker, zij wilde later gaan werken 
in de reiswereld. Na haar school ging ze 
naar de MTRO (middelbaar toeristisch en 
recreatief onderwijs). Ze behaalde haar 
papieren en ging werken bij Gerard Bor-
geld Reizen in Winschoten, later werd ze 
office manager bij het filiaal in Hoogezand 
en later in Oude Pekela. Ze had het erg 
naar haar zin, maar helaas ging de reisor-
ganisatie failliet. Met de komst van haar 
twee kinderen, heeft Lisette toen zo’n 
twee jaar thuis gezeten. Dat was uitein-
delijk niet echt iets voor haar. Ze zegt 
daarover: “Ik wist niet dat muren konden 
bewegen, maar dat zag ik op een gegeven 
moment toch gebeuren…”. Ze stort zich 
weer op de arbeidsmarkt en kwam te wer-
ken voor OAD Business Travel in Delfzijl. 
Dit bureau was gespecialiseerd in zaken-
reizen. Ze noemt dit zelf een leerzame tijd, 
maar toch duidelijk anders dan de plezier 
reizen. Logisch ook want iemand die op 
zakenreis moet, heeft een heel andere 
motivatie, dan iemand die bijvoorbeeld 
twee weken in de zon wil liggen op Ibiza. 
Toen na wederom een faillissement het 
bedrijf werd overgenomen door Munck-
hof uit Limburg, er met minder personeel 
gewerkt moest worden en de werksfeer 
snel achteruit ging, hield Lisette het daar 
voor gezien. Vervolgens is ze bij, toen nog 
Holland International, nu TUI at Home 
terecht gekomen. Een eigen reisbureau, 
gerund vanuit huis, voor haar helemaal 
perfect. Het is een franchise concept en 
dat geeft haar veel ruimte om haar werk te 
doen. Manlief Koos toverde de garage om 
tot een knus kantoor, van waaruit ze haar 
nieuwe avontuur kon beginnen. En met 
een groot bord in de tuin kan niemand er 
omheen.

Passende bestemming
Inmiddels loopt haar reisbureau goed en 
heeft ze het erg naar haar zin met het 
werk. De naam zegt het al Tui at Home, 
een reis bureau dat aan huis komt. Lisette 

De Vakantievrouw van 
Midwolda
Vakantie, dat is toch voor veel mensen wel een favoriete 
hobby. De zomer alweer voorbij en het weer nat en winde-
rig, dan is het toch wel aangenaam om vast na te gaan den-
ken over de volgende vakantie bestemming. En wie beter 
om ons daarbij te helpen, dan Lisette onze eigen vakantie-
vrouw. Voor velen een bekende in Midwolda, deze altijd 
opgewekte jonge vrouw met haar eigen reisbureau aan de 
Doctor Oortwijn Botjeslaan. Met de zomergidsen al uit en 

de vroeg boek kortingen op tv, leek het een goed idee om eens nader 
met Lisette kennis te maken.
legt uit dat ze inderdaad bij de klanten 
thuis komt voor het boeken van een reis. 
Echter de meeste mensen bellen haar op 
voor een afspraak en komen dan toch bij 
haar reisbureau langs. Van te voren vraagt 
ze aan de klanten al zo veel mogelijk in-
formatie. Zoals de beoogde bestemming, 
wat van een vakantie verwacht wordt, 
lui of actief, hotel of appartement, rust of 
drukte en ga zo maar door. Dit geeft haar 
de gelegenheid voorwerk te doen zodat 
als de klant komt of zij de klant bezoekt 
er sneller tot een passende bestemming 
kan worden gekomen. Van een weekendje 
Scheveningen tot een reis rond de wereld, 
alles kan ze voor je boeken. Elke vakantie 
benaderd ze alsof het haar eigen vakantie 
is., voor een zo goed mogelijk resultaat. Ik 
vraag haar of ze het internet als concur-
rent ziet, immers veel mensen boeken te-
genwoordig via het net. Ze geeft aan dat 
niet zo te zien. Het voordeel om via een 
reisbureau te boeken is volgens haar met 
name als er iets mis gaat. Een goed voor-
beeld; dit jaar nog werd ze gebeld door ie-
mand die vast zat op St. Maarten nadat de 
orkaan Irma het eiland verwoest had ach-
ter gelaten. De man had zelf via internet 
geboekt en daardoor kon Lisette helaas 
weinig voor hem doen. Ook heeft ze vaak 
meer achtergrond informatie over hotels 
en bestemmingen. In de kosten maakt het 

volgens haar ook niet veel uit via internet 
boeken of via haar.

Favoriete bestemming
Naast dit alles gaat ze ook een paar maar 
per jaar op studiereis. En reist dan naar al-
lerlei bestemmingen van Spanje tot Sene-
gal en Gambia, van de Caribbean tot de VS 
of een mooie cruisereis. Zo leert ze steeds 
meer bestemmingen kennen uit eigen er-
varing. Dit is natuurlijk wel een beetje de 
sjeu van het vak. Jammer alleen dat haar 
Koos niet mee mag. Haar favoriete be-
stemming blijft echter gewoon Grieken-
land, zo’n mooi land, vriendelijke mensen. 
Haar kinderen vinden het heerlijk om daar 
te snorkelen en ook Koos reis graag af naar 
een Grieks eiland. Allemaal zijn ze dol op 
de Griekse keuken. Op de vraag wat is dit 
jaar de meest populaire bestemming ge-
weest onder de bewoners van Midwolda, 
is ze duidelijk, dat is toch echt Spanje. We 
blijven nog een tijdje doorpraten en wis-
selen persoonlijke vakantie verhalen uit. 
Dan moet ik toch echt weer opstappen en 
neem afscheid van de altijd vrolijk lijkende 
Lisette. Terwijl ik mijn reis naar huis aan-
vang, begint in mijn hoofd de voorpret 
voor de vakantie van 2018, met de eerste 
vraag waar zullen we heen gaan? 

Kurt Hartman

De redactie van De Nieuwe TamTam
wenst U allen

Fijne Feestdagen
en een

Voorspoedig en
Gezond 2018
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We lazen in de vorige afleveringen hoe 
Niesoord bewoond raakte met turfgravers 
en dagloners.  Ook nadat het veen was 
weggeraven bleef er werk, namelijk het in 
cultuur brengen van de landbouwgrond.

Als het veenpakket was weggestoken, 
werd het land in cultuur gebracht. Het 
bonkveen werd vermengd met het schrale 
zanddek en vervolgens werd de zaak be-
mest. In de bewaarde administratie van 
de Ennemaborg, de eigenaar van de veen-
grond, wordt duidelijk wat voor werk de 
arbeiders en hun vrouwen moesten ver-
zetten. 
Nauwkeurig zijn de uitgaven per nieuw 
perceel te boek gesteld. Als voorbeeld per-
ceel 1030 aan de westzijde van de Brou-
werswijk, waar in 1877 per schip vrucht-
bare klei werd aangevoerd om de arme 
dalgrond te bemesten. 
1500 kruiwagens vol klei moesten uit het 
schip worden gereden en op het land uit-
gestort. De arbeiders verdiende per 100 
kruiwagens 62 ½ cent . 
Op perceel 1012 werd stadsmest ge-
bracht, dat vanuit het schip in wipkarren 
werd geschept en op het land werd uitge-
stort. H. Blaauw, L. Koetje, J. Brehen, G. 

Steeds meer hutten in huisjes
op Niesoord
deel 4 Jan P. Koers

Baas, H. Buurmeijer, allemaal arbeiders in 
dienst van de Ennemaborg vinden we in 
de boekhouding genoteerd. 
Daarna kwam het uitstrooien van de ho-
pen mest, dat meestal door vrouwen werd 
gedaan. Tetje en Derkje Grimmius, Fenne-
chien en Derkje Lestman, noeste arbeid-
sters die voor 40 cent per dag het zware 
landwerk op de nieuwe cultuurgrond voor 
hun rekening namen. 

Voor het werk in het veen stonden niet al-
leen in Niesoord hutten,  ook op andere af-
gelegen plekken woonden turfgravers met 
hun gezinnen in eenvoudige, zelfgemaakt 
hutten.
De huisvesting was ronduit miserabel. 
In Ekamp waren dat de hutten van Lode-
wijk  Hindriks Mulder, Hendrik Hindriks 
Sportel, Arend Hindriks Nap en Menno 
Harms Schroder, gebouwd in de jaren 
1825 en 1826. Hutten die blijkens kadas-
teraantekening ‘gewoonlijk des winters 
onder water loopen en door de bewoners 
moeten worden verlaten…’ 
In 1832 valt in het gemeentearchief zelfs 
te lezen dat de hut van Lodewijk Mulder 
is ‘omgespoeld en door de bewoners is 
verlaten’. 

Er is veel werk verzet in de kleine Oldamb-
ster veenkolonie daar tussen Winschoten 
en Midwolda. Het leven was voor deze 
mensen een permanent gevecht tegen 
armoede, kou, ziekte en ongedierte. Veel 
werk en weinig honing.    

Was er in 1845 nog sprake van 27 hutten 
op Niesoord, rond 1900 woonden er zo’n 
31 gezinnen. Van een aantal bewoners 
weten we hoe ze gehuisvest waren,  Wil-
lem Alberda, Albert Oudekerk, Hendrik 
Snoek, de weduwe Jurjen Feiken en IJs-
brand Feikens bewoonde kleine, doch 
nieuwe stenen huisjes.  
Jantje Meijer en Hendrik Westermolen be-
woonden oude woningen, terwijl  er nog 
vier huishoudens waren, die van Jan Bo-
ven, Hendrik Boven sr., Hendrik Boven jr. 
en  Harm Koers, in oude plaggenhutten 
woonden. 
In Niesoord woonden verder  G. Sportel, 
Koert en Hindrik Oudekerk, Willem Veld, 
Geert Boelman, Geert Baas, U. Hagenus, 
Hindrik Bodde, Berend Keizer, K. Waal-
kens, H. Feiken, G. Haijer, H. Kiel , J. van 
Dijk en verder Hilko Koetje, B. Stek, Lode-
wijk Mulder en H. Gremmer. De genoemde 
Jurjen en IJsbrand Feiken bewoonde de 
laatste twee percelen nabij de Hoofdwijk. 

Wordt vervolgd

Jan P. Koers

Na de CIOS-opleiding met de aandacht 
voor fitness en health support is Martijn 
de opleiding fysiotherapeut gestart en in-
middels afgerond. Het doel is 
de fysieke gesteldheid van de 
inwoners van Oldambt te ver-
beteren. Niet alleen gericht 
op het lichaam maar ook op 
psychologische kant ervan. 
Inzicht krijgen in je eigen li-
chaam. Vandaar de naam van 
de nieuwe website www.fit-
nessinzicht.nl. Op deze web-
site staan schema’s en trainingen die u 
kunt volgen. 
Fitness inzicht, je eigen lichamelijke ge-
steldheid in zicht te krijgen en een doel 
te stellen. Als je geen doel hebt waarom 
doe je dan iets? Hierbij gaat de kwaliteit 
boven de kwantiteit, functionele training 
waar je iets aan hebt. Hoeveel levert het 
je op hierbij kijkend naar de risk to benefit 
ratio. Rekening houden met wat je kunt 
en je energiebalans in controle brengen. Is 

Fitness in zicht vanuit Midwolda met 
Martijn Elzinga
Sinds begin 2017 wonen Martijn en zijn vriendin Sharon in Midwolda. Martijn 
is fysiotherapeut en personal trainer, life guard, voedingsadviseur en sportmas-
seur en het werd tijd om eens nader kennis te maken met deze fitte inwoner van 
Midwolda.

je energiebalans in controle? Bij een posi-
tieve balans zal je aankomen en bij een ne-
gatieve balans zal je afvallen. Hierbij is het 

belangrijk om op je voe-
ding te letten. Veel men-
sen leiden aan suiker en 
zout verslaving. Het is 
Martijn zijn doel om de 
mensen inzichtelijk te 
maken van wat ze eten 
en hoeveel ze bewegen. 
Ieder zaterdag morgen 
kan men deelnemen aan 

de bootcamp die gegeven wordt op strand 
zuid en begint om tien uur en ook in de 
winter gaan we door. Deze groep is groei-
ende en u bent van harte welkom de eer-
ste proefles is gratis. Daarna betaalt u 7,50 
of tien keer voor 50 euro. Deze bootcamp 
is voor zowel beginners als gevorderden 
alles afgestemd op uw eigen fysieke ge-
steldheid. 
Als personal trainer werkt Martijn met 
groepen van maximaal 5 personen dit 

noemt men smal group training. Om ie-
dereen goed te kunnen begeleiden is dit 
de maximale grote. En wilt u samen met 
een aantal vrienden personal training of 
bootcamp van Martijn dan kunt u altijd 
contact met hem opnemen om dit te over-
leggen. Ook is het mogelijk voor kinderen 
vanaf 13 jaar personal training te gaan 
volgen. Vindt u dat uw kind niet genoeg 
beweegt en overgewicht heeft kunt u con-
tact opnemen. Daarbij is voedingsadvies 
een belangrijk onderdeel. 
Martijn werkt als fysiotherapeut bij fysio-
praktijk de Buren in de sport en welness-
centrum aan de Zuiderveen 29 in Win-
schoten. 
Wat nu zo leuk is dat er in Midwolda op 
het terrein aan De Wissel fitness toestellen 
komen en waar Martijn graag gebruik van 
wil maken en ook bootcamp behoort dan 
tot de mogelijkheden. Ook de mogelijk-
heid om in het toekomstig dorpshuis/ac-
tiviteiten gebouw bewegen voor ouderen 
te gaan geven ligt in de mogelijkheden. 
Landelijk is men ook bezig om dit meer te 
stimuleren. Kortom een veelzijdig persoon 
die u met raad en daad bij kan staan op 
alle vlakken van uw fysieke gesteldheid. 
U kunt contact opnemen met Martijn El-
zinga via telefoonnummer: 0655 107 556
Jeanet Roozendaal van Dijk
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René Imminga
Niesoordlaan 50
9681 CX Midwolda

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

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


