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dagen. Zowel op de ijsbaan als in de kan-
tine stond gezelligheid hoog in het vaan-
del. Even weer bijpraten met elkaar, even 
opwarmen met koffie, chocolademelk of 
kwast, met een lekkere versnapering erbij, 
voeten op de kachel.
Ook aan media-aandacht hadden we geen 
gebrek: o.a. RTV Noord kwam langs en er 
is een prachtige impressie op youtube ge-
zet (voor een ieder die dit filmpje wil bekij-
ken: https://youtu.be/gGfhw86QnYc). 

Bitterkoud
Wanneer er door de weermannen en –
vrouwen gesproken wordt over de ‘Rus-
sische beer’, gaan vele schaatsharten 
sneller kloppen. Zo ook de harten van de 
(bestuurs) leden van Eigen Kracht. En 
gelukkig, het zette daadwerkelijk door. 
De trip naar Kardinge, hetgeen we doen 
als ijsvereniging voor onze leden mocht 
de ijsbaan niet open kunnen het gehele 
winterseizoen, kon hiermee geannuleerd 
worden. 
Donderdagmiddag 1 maart kon het groot-
ste gedeelte van de baan open voor schaat-
sers uit Midwolda en (verre) omstreken. 
Het was bitterkoud met een stormachtige 
wind, maar dat mocht de pret van velen 
niet drukken. Met de typische, nostalgi-
sche schaatsmuziek uit de luidsprekers 
genoten de eerste dag bijna duizend be-
zoekers van de winterse taferelen.
De baan kon vervolgens nog tot en met 
zondagmiddag open. Op zaterdag ging 
de baan voor het eerst ook in de ochtend 
open, vanaf 10.00 uur, omdat het zo bij-
zonder was dat er zo laat in het seizoen 
nog geschaatst kon worden. 

Gezelligheid
In totaal hebben ruim 3700 mensen ge-
bruik gemaakt van de ijsbaan in deze 

Groot succes
We kijken als bestuur terug op vier mooie 
dagen, waarin er gelukkig geen ernstige 
ongelukken zijn gebeurd.  We willen dan 
ook iedereen bedanken die ons al jaren 
steunen middels hun lidmaatschap van 
onze vereniging en samen met ons de 
afgelopen wintervierdaagse tot een groot 
succes hebben gemaakt. We hopen voor 
volgend jaar opnieuw op schaatsplezier, 
liefst iets meer dagen en iets eerder in het 
seizoen!

IJsvereniging Eigen Kracht

IJsbaan Eigen Kracht
eindelijk open

Nog nooit hebben we zo laat voor het eerst de ijsbaan geopend in het wintersei-
zoen. Het was 1 maart 2018! De dag dat normaal gesproken het water weer van 
de ijsbaan gehaald wordt, was dit seizoen de ijsbaan voor het eerst open. En dat 
na 4 ijs(baan) loze winters!

• “Russische Beer”
 ook in
 Midwolda

SWD zoekt 
buurtbemiddelaars
Stichting Welzijn en Dienstverlening 
zoekt vrijwilligers die zich willen inzetten 
als buurtbemiddelaar. 

Als mensen dicht op elkaar wonen kun-
nen conflicten en ergernissen ontstaan. 
Irritaties kunnen veroorzaakt worden door 
bijvoorbeeld harde geluiden van de buren 
of rondslingerend vuil. Door niet of niet 
meer met elkaar te praten kan dat uit de 
hand lopen. Buurtbemiddeling is er om dit 
te voorkomen en helpt mensen om buren-
ruzies op te lossen.

De vrijwilligers worden goed getraind om 

te luisteren naar het verhaal van beide 
partijen. Ze geven geen oordeel en zijn 
neutraal. Ze begeleiden ruziënde partijen 
naar een gezamenlijke oplossing voor hun 
conflict. Daarbij gaan ze er vanuit dat zelf 
oplossingen bedenken beter is dan dat 
een andere partij een oplossing oplegt. 
Zo is de kans kleiner dat een probleem 
zich herhaalt. De buurtbemiddelaar helpt 
om de mensen er samen uit te komen. De 
buurtbemiddelaars worden begeleid door 
de coördinator van Stichting Welzijn en 
Dienstverlening. 

Informatie
Wilt u meer informatie? Of lijkt het u leuk 
om u aan te melden als vrijwilliger? Neem 
contact op met Lisette Stuut via l.stuut@s-
w-d.nl of via 0596 - 650 787.
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Tijdens deze avond zijn de uitkomsten 
van de bewonersraadpleging gepresen-
teerd die vorig jaar is gehouden om een 
basis te krijgen voor een nieuwe dorpsvi-
sie. Menigeen was benieuwd naar de ant-
woorden op de vragen uit de raadpleging. 
Waar zijn we als dorp trots op, wat vinden 
we belangrijk en waar zien we ruimte 
voor verbetering? Ook op de openvragen 
is uitgebreid geantwoord en dit leverde 
waardevolle en soms ook verrassende 
resultaten op. Gerrit Smit maakte de uit-
komsten van de bewonersraadpleging in-
zichtelijk met een mooie presentatie met 
verschillende afbeeldingen en grafieken. 
Over het algemeen woont men graag in 
Midwolda vanwege de rust, ruimte en 
de mooie omgeving. Voorzieningen als 
jeugdsoos, speeltuin voor jonge kinderen 
en een buurthuis worden gemist. Over het 
wegenonderhoud en de staat van fiets- en 
wandelpaden zijn de meningen flink ver-
deeld. De Hora Siccamaweg (de weg naar 
Winschoten) zou volgens de dorpsbewo-
ners meteen in aanmerking moeten ko-
men voor een opknapbeurt. Er is zorg over 
de verkeersveiligheid. Het shared- space 
principe aan de Hoofdweg levert veel on-

duidelijkheid op en de kruising Hoofdweg 
met de Dollardweg wordt als onveilig er-
varen. 

Vervolgens was er een presentatie door 
Nienke Vellema van Groninger Dorpen. Zij 
vertelde boeiend over 4 grote ontwikkelin-

gen die van 
invloed zijn 
op dorpen. 
Zij noemde 
de overheid 
die taken 
afstoot en 
de bewo-
ners meer 
initiatief wil laten nemen, de gemeente-
lijke herindeling, burgerparticipatie en 
de druk op vrijwilligers in dorpen wat toe 
neemt. Daarna nam zij de leiding in een 
vervolgdiscussie. Aan de hand van vijf 
centrale thema’s uit de dorpsvisie werden 
de aanwezigen uitgenodigd om in kleine 
groepen aan de hand van een werkblad 
verder te praten en hun wensen en ideeën 
in te brengen. Onderwerpen die hierbij 
veel zijn genoemd zijn: jeugdsoos en vei-
lige speelplekken, verkeersveiligheid voor 
jong en oud en fietsers en wandelaars, 
woningbouw voor starters en senioren, 
aandacht voor elkaar en mogelijkheden 
om elkaar te ontmoeten, voorzieningen 
behouden of aanpassen en het honden-
poepprobleem aanpakken.

Vereniging Dorpsbelangen Midwolda kijkt 
terug op een zeer geslaagde bewoners-
avond met een goede opkomst. Het met 
elkaar in gesprek zijn over belangrijke the-
ma’s voor het dorp heeft veel waardevolle 
informatie opgeleverd wat zal resulteren in 
een mooie dorpsvisie van ons allemaal. Wij 

willen iedereen hartelijk bedanken voor 
het invullen van de vragenlijsten, voor het 
meedenken en de positieve deelname aan 
de bewonersavond. Binnenkort wordt de 
dorpsvisie gepresenteerd en ontvangen 
alle bewoners een flyer met de belang-
rijkste punten. Tijdens de jaarvergadering 
van Vereniging Dorpsbelangen op 24 mei 
a.s. zal er ook aandacht zijn voor de nieu-
we dorpsvisie. Zoals eerder aangegeven 
ligt er straks een mooie dorpsvisie van ons 
allemaal met goede plannen voor de toe-
komst. Belangrijk dat we ook met elkaar 
invulling geven aan de dorpsvisie en de 
plannen uitvoeren. Mogen wij op u reke-
nen en u vragen om samen met Vereni-
ging Dorpsbelangen Midwolda concrete 
plannen te ontwikkelen om de dorpsvisie 
waar te maken? Samen aan de slag voor 
ons mooie dorp!

Namens Vereniging Dorpsbelangen Mid-
wolda,
Ingrid Jonker

Zeer geslaagde bewonersavond 
Dorpsvisie
Ongeveer 60 dorpsbewoners waren dinsdag 30 januari aanwezig in Gasterij Smits 
bij de bewonersavond. Een gevarieerd gezelschap van jong en oud, nieuwe dorps-
genoten en mensen die in het dorp geboren en geto-
gen zijn. Deze avond werd georganiseerd door Ver-
eniging Dorpsbelangen Midwolda om samen met de 
bewoners van Midwolda van gedachten te wisselen 
over de nieuwe dorpsvisie. De gemeente Oldambt 
stimuleert dorpen om een dorpsvisie te ontwikke-
len. Met het doel initiatieven te ontplooien om de 
leefbaarheid in de dorpen te bevorderen

• Donderdag 24 mei a.s.

Jaarvergadering
Vereniging
Dorpsbelangen

Vereniging Dorpsbelangen 
Midwolda organiseert op 
donderdag 24 mei a.s. de 
jaarvergadering om
19.30 uur 
bij Gasterij Smits. 

Iedereen is van harte uitge-
nodigd.
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Vereniging Dorpsbelangen Midwolda (VDM) zoekt 
Bestuursleden!
Wegens het volgens rooster aftreden van een aantal bestuursleden is VDM dringend op zoek naar versterking. Het bestuur 
bestaat binnenkort uit 4 personen en dat is te weinig om de belangen van het dorp goed te kunnen behartigen!

Vereniging Dorpsbelangen Midwolda doet er alles aan om al het mooie van ons dorp in stand te houden. Ons verenigingsbe-
stuur bestaat uit enthousiaste bestuursleden, die het leuk vinden om mee te denken, te praten en te beslissen over zaken die 
betrekking hebben op het dorp en zijn bewoners, of te helpen bij het organiseren van diverse activiteiten.

Wat maakt dit vrijwilligerswerk de moeite waard: 

o Het werk wordt grotendeels verricht ten behoeve van de eigen dorpsbewoners en onze jeugd. Dit geeft enorme 
voldoening.

o Uitbreiding van het eigen netwerk en sociale contacten.
o Een zinvolle tijdsbesteding door samen te werken aan een Midwolda voor iedereen. 

Wil jij samen met ons het dorp Midwolda leefbaar houden en het gemeenschapsgevoel stimuleren? Meld je dan aan als (as-
pirant) bestuurslid van Vereniging Dorpsbelangen Midwolda. Wil je meer weten neem dan contact op met Marc Steenhuis, 
secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl

Voor meer informatie zie: www.dorpsbelangenmidwolda.nl 

Lente 2018

Voelt u het ook 
al; misschien 
ruikt u het al; 
wellicht hoort 
u ook al iets; 
zien doet u het 

zeker: het is lente!!! Overdag wordt 
het warmer, de geuren ruiken fris-
ser, de vogels gaan steeds vroeger 
zingen en de vroege bloeiers zoals 
het sneeuwklokje, blauwe druif, kro-
kus en tulpen laten hun schoonheid 
al voorzichtig zien. Evenals de gele 
bloesem van de Kornoelje en de 
witte katjes van de Katwilg. Maar de 
lente geeft nog veel meer schoon-
heid prijs, vooral als de zon zijn 

stralen over de aarde laat schijnen 
en het daardoor warmer wordt. 
Eind januari van dit jaar las ik in 
een artikel op internet dat vanwege 
en door toedoen van de #MeToo 
beweging een muurgedicht dat op 
een witte zijmuur van een school 
in Berlijn was geschreven, op bevel 
van het schoolbestuur overgeschil-
derd diende te worden. Het gedicht, 
geschreven door de Boliviaans – 
Zwitserse dichter Eugen Gomrin-
ger prijkte sinds 2011 op een zijmuur 
van de Alice Salomon Hochschule 
te Berlijn. De vernoemde Salomon 
was voor de Tweede Wereld oorlog 
zeer actief in de Duitse vrouwenbe-
weging. Het gedicht sprak bewon-
dering uit over de schoonheid van 

de vrouw. Het gaat over de schoon-
heid minnende blik die de man, res-
pectvol en bewonderend, op een 
vrouw werpt. Op 15 februari van dit 
jaar meldde het Algemeen Dagblad 
dat naast #MeToo nu ook #Nobo-
dysdoll in het leven is geroepen. De 
Duitse actrice Anna Bruggemann 
moedigt haar collega’s aan om niet 
met strakke jurkjes en hoge hakken 
op de rode loper te verschijnen. Vol-
gens Bruggemann is haar oproep 
een reactie op de dominerende 
mannelijke blik. Vele, vele jaren terug 
werkte ik als verkoper in een platen-
zaak aan de Herestraat te Gronin-
gen. Mijn collega’s en ik genoten elk 
jaar weer van het begin van de lente. 
De jonge meiden/vrouwen ontdeden 

zich van hun lange broeken en dikke 
truien. Korte broekjes en jurkjes 
kwamen daarvoor in de plaats. Niks 
geen geile blikken. Gewoon bewon-
dering. Zoals u nu weet; ’t is lente. De 
zon schijnt. Ik pak mijn fiets, fiets naar 
Winschoten en strijk neer op een van 
de vele terrasjes. Ik kijk respectvol en 
met verwonderde blik naar datgene 
wat op mijn netvlies verschijnt. “Hai 
mag  wel  kiekn wat der in de etalage 
te koop is mor doarom huft hai het 
nog nait te koopn.” vertelde mijn lieve 
schoonmoeder mij altijd. Wat een 
wijsheid!

HARO

- TAM -
- TAM -   
METJE

Dodenherdenking
4 mei Midwolda
In de Dorpskerk te Midwolda vindt op vrij-
dag 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking 
plaats. De bassischoolkinderen zullen ge-
vraagd worden weer gedichtjes te maken 
en voor te dragen. Dhr. Jan Jager zal iets 
vertellen over Midwolda in de oorlogsjaren. 
De kerk is om 19.00 uur open en om 19.30 
uur beginnen we met de herdenking. Na 
het zingen van het Wilhelmus en het ho-

ren van de Last Post is er de mogelijkheid de graven te bezoeken 
en bloemen te leggen. Dit kan zowel bij het monument als bij de 
oorlogsslachtoffers. Ook zullen er weer “Fakkeltjes” uitgedeeld 
worden. 

Na afloop is er gelegenheid om samen met de leden van het Oran-
jecomité  koffie/thee te drinken in de kerk. 

U bent van harte welkom!

Vrijmarkt Koningsdag 
bij Boerderij Hermans Dijkstra
Op vrijdag 27 april Konings-
dag, vindt er weer een Vrij-
markt plaats in de schuur 
van Boerderij Hermans Dijk-
stra. Alle kinderen van de 
basisscholen zijn welkom 
om hun spulletjes te verko-
pen, maar kom wel op tijd: 
vol is vol. We hebben bewust voor de schuur gekozen omdat het 
Koningspaar deze dag Stad bezoekt en wij via een groot scherm 
onze bezoekers willen laten meegenieten. 
Verder is er weer traditiegetrouw het Boodschappenmand raden, 
Touwtje trek, Springkussen en onze grote sjoelbak waarmee weer 
een slagroomtaart voor de volwassenen is te verdienen. Om de 
inwendige mens te versterken, zullen we weer broodjes hambur-
ger verkopen. 

Het Oranjecomité ziet u graag op 27 april.
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Als 18-jarige was Klaas al klaar met zijn 
opleiding en begon op straat als po-
litieagent. Nu vele jaren later is hij 
agent in de gemeente Oldambt en 
wijkagent in de buitengebieden 
waaronder Midwolda. Tijd om eens 
kennis te maken met de wijkagent.

Er zijn veel reorganisaties geweest bij 
de politie in 1994 had je de 
buurtagent en later in 2002 
werd dat de wijkagent 
en de werkzaamheden 
waren natuurlijk het-
zelfde. Het werk is 
volgens Koers niet 
zoveel veranderd 
in 45 jaar dat hij 
in dienst is als 
agent. 

Maar wie is Klaas 
Koers een  geboren 
Scheemter nu woonachtig in Slochteren.

Ik ben meer iemand van de dialoog dan 
van het bekeuren zegt Klaas.  Natuurlijk 
zijn er situaties die gelijk een bekeuring 
verdienen maar als het enigszins anders 
kan dan graag. Ik ga graag met de men-
sen in gesprek en bekeuren is een uiterste 
middel. Ik ben meer iemand van:
“Aander lu binn ook lu”. 

Behandel mensen zzoals je zelf ook behan-
deld wil worden. Ik zou graag meer tijd 
willen vrijmaken om met de mensen in 
gesprek te gaan maar ik draai ook nog an-
dere diensten. Wij zijn met drie wijkagen-
ten voor het buitengebied, Dolf Meyer en 
Marcel Werkman zijn ook wijkagent en 
eigenlijk is dat te weinig. Ik wil zichtbaar 
zijn op straat en er voor de mensen zijn die 

mij nodig hebben. Mijn email adres 
en telefoonnummer (dienstte-
lefoon) mag iedereen van mij 
weten zodat ze mij kunnen ap-
pen of bellen en het liefst een 
mail sturen. Ik vind het fijn als 
ik dingen kan oplossen zonder 
al te veel problemen eromheen. 
Dit geldt natuurlijk niet voor 

calamiteiten daarvoor 
zijn de bekende num-

mers. 

Midwolda is een 
fijn dorp om in 
te wonen zonder 
noemenswaar-
dige problemen. 
De mensen mo-
gen blij zijn als ze 
hun kind/kinde-
ren kunnen laten 
opgroeien in een 

dorp als Midwolda en de dorpen rondom. 
Laat de kinderen jong zijn en jeugdig en 
daar hoort soms iets bij wat we misschien 
niet altijd leuk vinden. Spelen in het Mid-
wolder bos, deed ik vroeger ook en ren-
nen als politie Rooseboom eraan kwam. 
(Einde jaren zeventig was hij mijn chef in 

• In gesprek met 

Klaas Koers, wijkagent in Midwolda
In Midwolda hadden we vroeger onze agenten in het dorp, politie Jongbloed 
en Rooseboom. De wat ouderen herkennen dat vast wel. Deze agenten wist je 
wonen en waren altijd aanwezig in het dorp. Nu is het anders en hebben we een 
wijkagent die niet in het dorp woont en ook nog andere dorpen onder zijn hoede 
heeft. En dat is Klaas Koers.

Dringend hulp nodig: 112
Minder dringend: 0900-8844
 
U wilt in gesprek met de wijkagent 
dan kunt u  bellen of nog liever mailen 
naar:

Wijkagent Klaas Koers

Tel: 06 52552398

Mail:  klaas.koers@politie.nl
 
Let op dit is de dienst telefoon dus er 
wordt niet altijd direct opgenomen.

LIKE ONS OP FACEBOOK:
BLOEMENSHOP FLEUR-INN MIDWOLDA

Haal het voorjaar in huis
Altijd VERSE BLOEMEN - GELEGENHEIDS 

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

• Woensdag 16 mei:

Inloopmiddag Hertenkamp Midwolda
Zoals iedereen inmiddels heeft kunnen zien, is het hertenkamp uitgebreid met een 
nieuw nachtverblijf voor de dieren.
Na weken van timmeren, opruimen en het terrein netjes maken, willen wij de inwo-
ners van Midwolda in de gelegenheid stellen om het nieuwe nachtverblijf te bekij-
ken. Onder het genot van een kop koffie en drinken voor de kinderen, houden wij een 
inloopmiddag op woe. 16 mei van 14.00 – 16.00 uur.

Dorpsbelangen Midwolda / Vrijwilligers hertenkamp

Bedum/Winsum). Wij hadden respect voor 
de politie maar respect moet je verdienen 
dat is er niet zomaar.

Een fijn mens om kennis mee te maken. 
Klaas stopt na de zomervakantie. 45 
dienstjaren zitten er dan op. Ik heb erva-
ren dat onze wijkagent een echte mensen 
mens is.

Jeanet Roozendaal van Dijk



Perkplantenaktie 
2018, opbrengst voor
KWF Kankerfonds
Op woensdag 25 en donderdag 26 april 
wordt er in de kern Midwolda een perk-
plantenactie gehouden. Op beide avon-
den worden er huis aan huis planten ver-
kocht als geraniums, verbena, lobelia’s en 
petunia’s, maar ook hanging-baskets met 
een leuke mix aan planten. 
Dit jaar is ervoor gekozen dat de opbrengst  
van deze actie gaat naar het KWF- kanker-
fonds, Samen loop voor hoop. Goed onder-
zoek naar de genezing van kanker is nog 
steeds hard nodig. Wat de ziekte met ie-
mand en je naasten doet hoeft nauwelijks 
worden uitgelegd.  Noteer de data maar 
alvast in uw ageda dat wij op 25 of 26 april 
bij u langskomen. 
PKN-Midwolda

kunnen we het seizoen optimaal benut-
ten. Het kost tijd en voorbereiding om dit 
te realiseren en we verwachten in het sei-
zoen van 2019 met verlichting te kunnen 
spelen. 

Op onze website vind je veel meer infor-
matie. Datums en tijden waarop er bij-
voorbeeld competitie gespeeld wordt. 
Neem anders gewoon even een keer een 
kijkje. Mocht je vragen hebben dan kan je 
altijd contact met ons opnemen. Je mag 
een mailtje sturen naar Annet Hassing: 
annet.hassing@ziggo.nl 

eten en bonnen van Pitch en Putt, ook 
altijd leuk natuurlijk. Als klapper komt er 
ook nog een rondvlucht bon van Tom v.d. 
Meulen uit Oostwold. Wat natuurlijk een 
geweldige ervaring is, zo’n rondvlucht.

Weer heel iets anders, dat op de Facebook 
veiling zal verschijnen, zijn een aantal ori-
ginele, ingelijste aquarel tekeningen van 
Klaas Feringa uit Midwolda. Deze heeft 
hij geheel beschikbaar gesteld om te vei-
len ten behoeve van de “Samenloop voor 
Hoop” voor het KWF. Als u niet met hem 
bekend bent, kunt u op zijn Facebook pa-
gina “Klaas Feringa Aquarel” een mooie 
indruk krijgen van zijn sfeervolle werken. 
Iedereen heeft natuurlijk graag een stukje 
originele kunst aan de muur.
Verder organiseren ze ook een kleding-
party. Deze wordt gehouden in samen-
werking met Magazijn 110 van Dana Dod-
dema, Langestraat 110 te Winschoten. 
De enthousiaste Dana verkoopt hier da-
mesmode voor een grote doelgroep. Haar 
collectie is kwalitatief goed en betaalbaar. 
De kledingparty wordt gehouden op de 
avond van zaterdag 14 april van 19.30 uur 
tot ongeveer 21.30 uur. Een deel van de 
opbrengst gaat naar de “Samenloop voor 

Hoop”.
Graag willen de mei-

den van team 15 
via deze weg alle 
mensen en bedrij-

ven heel hartelijk 
bedanken voor 

hun inzet, 
medewerking 
en donaties.

 Nu hoop ik, dat ik u allen enthousiast heb 
gemaakt voor de veilingen en de dames 
ook voor de kledingparty. Ik zou zeggen: 
“Hou hun Facebook pagina in de gaten 
en/of wordt volger als u dat nog niet bent.” 
Ik zou zo zeggen “Zullen we samen Bie-
den?”

Op 2 en 3 juni is de Samenloop in Old-
ambt. Donaties en lopers zijn altijd zeer 
welkom. Voor meer informatie verwijs ik 
u naar hun al genoemde Facebookpagina.

Kurt HartmanIn de vorige editie van de Nieuwe Tam-
Tam liet ik u al kennis maken met Team 
15, Zullen We Samen Stralen, het team uit 
Midwolda van de “Samenloop voor Hoop” 
tbv het KWF. Sinds die tijd hebben de en-
thousiaste dames, Eefje, Daniëlle, Lianne 
en Angela zeker niet stil gezeten. Na het 
zeer succesvolle stamppot buffet is er het 
even succesvolle schuurfeest geweest 
waarmee een kleine 5000 euro is opge-
haald voor het KWF. Verder op 25 maart 
de leuke actie “Zullen we samen Paasei-
eren zoeken?” in samen werking met het 
Groninger Landschap. Voor deze actie 
zijn 500 eieren gesponsord gekregen van 
pluimvee bedrijf fam. C.V. van der Spek. 
En dan naast dat alles niet te vergeten de 
verschillende internet veilingen op hun 
Facebook pagina.
En met die veilingen gaan de meiden 
gewoon door. Als eerste komt een mas-
sagebon van de massa-
gepraktijk Joie de 
Vivre van Linda de 
Vries uit Midwolda 
onder de digitale 
hamer. Verder vol-
gen ook nog wat 
dinerbonnen, wie 
gaat er nu niet 
graag lekker uit 

tra omdat dit georganiseerd wordt samen 
diverse lekkernijen gemaakt door de leden 
die aanwezig zijn. 

Lessen beginnen op woensdag 11 april.  
Junioren aan het eind van de middag en 
de senioren erachter aan in de avond. 
Denk je nu, dat lijkt me iets; kom dan ge-
woon langs voor een proefles en dan kun 
je het beste beoordelen of dit een sport is 
voor jou. Twijfel niet gewoon langs komen. 

Ook zijn wij een vereniging die denkt aan 
de toekomst en daarom zijn we druk bezig 
met het realiseren van verlichting op onze 
2 voorste banen. Op deze manier kan er 
’s avonds wat langer getennist worden en 

Er staat 
voor de 
t e n n i s -
v e r e n i -

ging de Nieske Meppers weer een nieuw 
seizoen voor de deur. Een seizoen dat altijd 
begin april van start gaat met verschillen-
de activiteiten. Zoals het ontbijttoernooi, 
tennislessen, onderlinge wedstrijden en 
het spelen van competitie. Tossen is we-
kelijks en eenmaal per maand hebben we 
een gezellig toss. Bij een tossavond kun 
je zonder tennispartner komen, want het 
tossen houdt in dat er met een willekeu-
rige partner en tegen willekeurige tegen-
standers gespeeld wordt. Daarnaast is er 
een gezellige tossavond. Het draait zeker 
altijd om de gezelligheid maar hierbij ex-

Nieske Meppers organiseert diverse
tennisactiviteiten in nieuw seizoen

SLVH, Team 15, Zullen we samen Stralen?

Veilingen en Kledingparty
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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

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

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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• In gesprek met 

Jan en Afiena Kruijer

Het is inmiddels alweer bijna een 
half jaar geleden, dat Jan zijn win-
kel overdeed aan Koos Kleefman en 
hij en zijn Afiena met een wel ver-
dient pensioen gingen. We zouden 
al eerder een gesprek hebben voor 
de Nieuwe TamTam, maar door het 
plotselinge overlijden van Afiena’s 
vader en al de drukte rondom de 
overdracht van de winkel hebben 
we ons gesprek uitgesteld. Nu 
leek het me een mooi moment om 
alsnog een interview te doen voor 
onze dorpskrant.  Kan ik gelijk horen 
hoe hun het leven van gepensioneerden 
bevalt. 

Vader
Er wordt een vers bakje koffie voor me 
neergezet, vergezeld van een heerlijk 
stukje cake. Na wat kletsen over ditjes 
en datjes, steekt Jan van wal. Hij vertelt 
hoe zijn vader toen hij 18 was wilde dat of 
zijn broer of hij bij hem in de winkel met 
bakkerij kwam werken. Zijn broer voelde 
daar niet veel voor. Jan wilde het echter 
wel doen, Zes jaar werkte hij in zijn vaders 
winkel en bracht boodschappen rond. Hij 
was 24 jaar toen zijn vader vroeg of hij de 
winkel over wilde nemen. Daar zag hij 
echter geen brood in. Zo kwam hij in 1976 
te werken in de winkel van Teun Smidt. 
Op dat moment werkte Afiena daar ook al. 
Het beviel Jan goed daar en toen in 1995 
aan hem werd gevraagd of hij de zaak 
wilde overnemen, heeft hij daar positief 
op gereageerd. Inmiddels was de winkel 
een E-Markt geworden. Tot in de 2004 de 
winkel over zou gaan naar de COOP. Wat 
in het begin best een moeilijke tijd werd, 
want dat waren juist de hoogtijdagen van 
de prijzenoorlog, waar alle supermarkten 
in Nederland in mee werden getrokken. 
Ook Jan en Afiena voelden dit in hun win-
kel en kijken op die periode met minder 
genoegen terug. Uiteindelijk in 2006 was 
alles overgewaaid en gingen de zaken 
goed.

Vastbesloten
Zo’n twee jaar terug, had Jan het dan toch 
wel een beetje gezien. Hij gaf bij de COOP 
aan dat hij van plan was te gaan stoppen. 
Uiteindelijk heeft het anderhalf jaar ge-
duurd totdat hij iemand vond, die de zaak 
wilde overnemen. Een aantal kandidaten 

passeerde de revue, maar een geschikte 
zat er niet bij. Eigenlijk had Jan het al op-
gegeven om een goede opvolger te vin-
den voor de winkel. Zowel hij als Afiena 
waren vastbesloten om toch echt te stop-
pen, heel jammer, maar dan zou de winkel 
sluiten. Op dat moment melde zich onver-
wacht een enthousiaste jongeman aan, 
dat was Koos, die nu de scepter zwaait 
over wat nu de Dagwinkel is. In oktober 
van vorig jaar was de overdracht en kon-
den ze met een gerust hart met pensioen. 
Want, ja, ze hadden het echt erg vervelend 
gevonden, als Midwolda haar supermarkt 
zou verliezen. 

Dubbel gevoel
Het was een periode met een heel dub-
bel gevoel. De emoties van het plotselinge 
overlijden van Afiena’s vader aan de ene 
kant en het overdoen van de zaak en met 
pensioen gaan aan de andere kant, dat 
was voor beiden niet zo makkelijk. Maar 

de vriendelijke en welgemeende reacties 
van velen uit ons dorp hebben ze als hart-
verwarmend ervaren en daar zijn ze een 
ieder heel dankbaar voor. Inmiddels is al 
het stof gedaald. De zaak is in goede han-
den bij Koos, die Jan af en toe nog wel eens 
om advies vraagt. En belangrijker Afiena 
en Jan genieten met volle teugen van hun 
vrije tijd. Vervelen is er niet bij. “Heerlijk..” 
zegt Afiena “Lekker rustig en vooral niet 
meer zo vroeg opstaan en dan op ons ge-
mak een kopje koffie drinken en een krant-
je lezen. Zo heerlijk om zo ontspannen op 
ons eigen tempo de dag te beginnen.” 
Jan beaamd dit, ja want vroeger was het 
altijd vroeg op en snel naar de zaak. “Ja, 
dat waren lange dagen.” vult Jan nog aan. 
En hobby’s die heeft Jan genoeg, fietsen, 
biljarten, schaatsen en straks als het weer 
mooier wordt naar Pitch & Putt lekker 
golfen. Ook Afiena verheugd zich op het 
mooie weer, heerlijk weer alle bloemen, de 
potten in de tuin vullen. Die tuin met alle 
planten en de vogeltjes is duidelijk ook 
een plek waar beiden erg van genieten. 
En waar, zoals ze zelf zeggen altijd wel 
iets gedaan moet worden. 

Nieuwe fase
Deze nieuwe fase in hun leven doet ze 
duidelijk goed. Het doet mij plezier om 
deze twee fijne mensen zo stralend hier-
over te zien vertellen. “Ja, “ zegt Jan nog 
“ dan ben ik nu boodschappen aan het 
doen en dan ziet iemand mij lopen in de 
winkel en die vraagt dan, nou moet je zelf 
boodschappen doen, en hoe voelt dat nu?” 
Dan moet hij lachen “Dat heb ik toch altijd 
moeten doen, alleen toen viel het niemand 
op.” 

We nemen afscheid, Jan loopt mee naar 
buiten, kan hij gelijk even een sigaretje ro-
ken. Het was een gezellig gesprek en dat 
zullen we vast vaker doen, want per slot, 
we zijn ook gewoon onze buren.

Kurt Hartman

Op een koude maar wel zonnige dag steek ik de Hoofdweg over naar het huis 
van Jan en Afiena Kruijer. Ondanks twee verwoede pogingen wil de deurbel niet 
overgaan. Ik zie Afiena bezig in de keuken en tik maar tegen het raam. Met een 
vriendelijke glimlach zwaait ze de deur voor mij open. We proberen de deurbel 
nog maar eens. Het blijkt dat ik hem toch wat steviger had moeten indrukken. 
Jan staat me in de kamer op te wachten. We gaan zitten en worden even afge-
leid door een groep mussen, die druk heen en weer fladderen in de achtertuin 
om zich te goed te kunnen doen aan een verse lading vogelvoer. 

Camping De Bouwte
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Update Stichting
Wisselwerking Midwolda
De afgelopen maanden heeft het bestuur 
van de Stichting Wisselwerking Midwolda 
een aantal besluiten genomen welke zij 
graag aan u willen meedelen. 

Wij hebben besloten om de skatebaan niet 
groter te laten worden dan 250 vierkante 
meter; dit is een “baan” van 25 maal 10 
meter. Deze baan past beter in het gol-
vend en parkachtig karakter van het te 
creëren wisselterrein. Bovendien vinden 
wij dat deze voorziening voor de jeugd 
van Midwolda moet zijn. Daardoor wordt 
eveneens voorkomen dat de oudere jeugd 
en de eventueel daarbij behorende over-
last wordt voorkomen.

Het gebouw op het terrein van de Wissel 
wordt omschreven als een activiteiten-
centrum; dus geen dorpshuis. Dit besluit 
is gebaseerd op gesprekken met vertegen-
woordigers van de gemeente Oldambt.

Het bosje achter het wisselterrein wordt 
in opdracht van Staatsbosbeheer uitge-
dund en opgeschoond door medewerkers 
van “Het Anker” te Midwolda.

Eind december 2017 heeft het bestuur 
een opdrachtnemer aangesteld die op “no 
cure no pay” basis fondsen gaat werven 
in verband met de plannen op en rond het 
Wisselterrein. Inmiddels zijn er door fond-
sen 2 toezeggingen voor subsidie gedaan.

Jan Sportel heeft bovenstaande logo voor 
onze Stichting ontworpen. Een van onze 
bestuursleden is een website aan het bou-
wen.

In de volgende Tamtam zal een nieuwe 
update beschikbaar worden gesteld.

Hans Roozendaal; penningmeester Stich-
ting Wisselwerking Midwolda

C
o

lo
fo

n
:

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

E-MAIL:  dorpskrantmidwolda@gmail.com

REDACTIE: Jeanet Roozendaal-van Dijk, 
 Jan Sportel, Kurt Hartman,
 Francien Bootsma, 
 Hans Roozendaal

ADVERTENTIES en TEKST volgende Nieuwe Tam-
Tam uiterlijk inleveren op 23 juni 2018 en ver-
schijnt op 30 juni 2018.

Partij Aantal stemmen (%) Aantal stemmen (2014) Zetels 20178
PVDA 14.5% 13.3% 4
SP 12.9% 18.5% 4 
VVD 12.8% 9.1% 3 
VCP 11.8% 15.8% 3
GEMOLD 10.3% 0% 3
PVHN 9.7% 9.8% 3
CDA 8.2% 11.3% 2
D66 6.3% 7.9% 1
CU 6.2% 5.2% 1
OLDAKT 4.2% 5.2% 1
BURGBEL 2% 0% -
HOP 0.3% 0.4% -

Gemeenteraadsverkiezing 2018 - Uitslag Oldambt
15.625 stemmen, opkomstpercentage: 50.1%

Uitslag referendum
(opkomstperc. 47.8%)

• Voor: 39.5%
• Tegen: 56.9%
• Blanco: 3.6%

Uitslag Midwolda (Gasterij Smits):
Partij Aantal stemmen in %  (aantal) Aantal stemmen (2014) (aantal)
CDA 18,8% (169) 21,0% (213)
PVDA 14,3% (126) 14,5% (147)
VCP 12,5% (112) 17,5% (178)
VVD 11,4% (102) 5,2% (53)
CU 10,6% (95) 9,8% (100)
SP 10,1% (91) 12,4% (126)
PVHN 7,5% (67) 7,1% (72)
GEMOLD 6% (54) -% (-)
D66 4% (36) 4,1% (42)
BBO 2,5% (22) -% (-)
OLDAKT 2,6% (23) 5,4% (55)
HOP 0.1% (1) -% (-)

Op maandag 4 juni a.s. bestaat MOVV 70 
jaar. Omdat dit niet uitgebreid gevierd 
wordt, hebben we besloten tijdens de Fa-
miliedag op zaterdag 23 juni hier een fees-
telijk tintje aan te geven. Deze dag zal ver-
lengd worden met een feesttent en zal DJ 
Guus Leeuwis ons van muziek voorzien. 
Meer informatie kun je lezen op onze site: 
movv.nl

Op zaterdag 23 juni is er weer een Fami-
liedag bij MOVV. De organisatie is druk 
bezig om een mooi programma in elkaar te 
zetten. Na afloop is er weer een heerlijke 
BBQ. Opgave voor de BBQ is noodzakelijk. 

Op zaterdag 16 juni vindt het MOVV 
jeugdtoernooi plaats. De jongens en meis-
jes vanaf de JO-7 t/m de JO-17 komen 
deze dag in actie. Inmiddels hebben er 
zich al 36 ploegen opgegeven. 

Het Beach Soccer toernooi is dit jaar in het 
weekend van zaterdag 30 juni en zondag 
1 juli. MOVV zal proberen met succes hun 
titel te verdedigen. 

Voor actuele informatie kan men terecht 
op de website van MOVV.

MOVV familiedag op 23 juni a.s.

898 stemmen, opkomstpercentage: 52,9%

Uitslag referendum (opkomstperc. 49,6%)
• Voor: 44,2%   • Tegen: 51,8%  • Blanco: 4%VO
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De Woningwet van 1901, die in eerste in-
stantie was bedoeld voor het verbeteren 
van de schrijnende woonomstandigheden 
in de overbevolkte steden, had zeker ook 
een positieve uitwerking op de woonom-
standigheden in Niesoord.
Hier waren wel geen bedompte kelder-
woningen en stinkende goten met straat-
drek, maar gezond was het allerminst.
Om de gemeente de helpende hand te 
bieden de misstanden aan te pakken, 
ontstond  de Woningwet die in het jaar 
daarop in werking trad. In de wet werden 
eisen gesteld aan nieuw te bouwen hui-
zen, zoals houten vloeren, ventilatiemoge-
lijkheden, de hoogte van zolders en betere 
slaapplaatsen. De bestaande woningen 
dienden ook zoveel mogelijk op dat niveau 
te worden gebracht. Verder kreeg de ge-
meente de mogelijkheid de alle slechtste 
woningen op te ruimen. Zulke krotten kre-
gen in afwachting van sloop een bordje 
boven de voordeur met de tekst ONBE-
WOONBAAR VERKLAARDE WONING. Ik 
kan me deze bordjes in de jaren zestig nog 
heel goed herinneren.
Ook als gevolg van de Woningwet kwam 
de gemeentelijke bouwvergunning. Men-
sen die een huis wilden laten bouwen 
moesten vanaf ca. 1906 een aanvraag 
doen, samen met een tekening van de 
woning.
Er golden in die tijd nog weinig regels, 
maar de regels die in de woningwet wer-
den voorgeschreven moesten worden uit-
gevoerd. En zo beschikken we vanaf 1906  
in het gemeentearchief over een grote 
collectie bouwaanvragen van woningen, 
boerderijen en winkels. Ze vormen een 
prachtig bron voor historische onderzoek 
naar de bebouwing in het dorp.   

Als gevolg van de Woningwet, werden 
ook alle woningen in de gemeente Mid-
wolda aan een inspectie onderworpen. 
Vooral de huizen in Meerland en Niesoord 
scoorden slecht. Er waren zelfs nog en-
kele plaggenhutten en verder huizen met 
bakstenen vloeren in de kamer. Allemaal 
zaken die als gevolg van de nieuwe wet 
waren verboden. Het gemeentelijk dossier 
bouwvergunningen laat zien, dat kort na 
de invoering van de woningwet enkele 
afgekeurde woningen werden vervangen 
door stenen huizen.

Betere woningen door Woningwet Jan P. Koers

In 1905 liet 
Geert Boelman 
een nieuw en 
tamelijk groot 
arbeidershuis 
bouwen. De 
woning was 7x 
11.50 meter en 
bestond uit een 
kamer van 16 
m3 met twee 
i n g e b o u w d e 
b e d s t e d e n . 
Adam van Dijk 
kreeg in 1906 
een vergun-
ning voor zijn 
nieuw te bou-
wen woning 
van ongeveer 7 
x 11 meter, be-
staande uit een 
kamer met twee 
afgetimmerde 
bedsteden, een 
zijkamertje, een 
gang en een schuur met varkenshok en 
privaat. 
Voor de afvoer van huiswater en vuil  ge-
laste de gemeente, dat een stenen afwate-
ringsgoot moest worden aangelegd en om 
de kosten te drukken vroeg Van Dijk toe-
stemming om de achtermuur  halfsteens 
dik te mogen maken en bij het privaat in 
de schuur de omtimmering en de deur te 
laten vervallen…!

In 1907 werd de plaggenhut van Harm 
Koers onbewoonbaar verklaard en liet hij 
een nieuw huisje bouwen. 
Het tamelijk nieuwe huis van IJsbrand 
Feikens, die  achteraan, aan de Hoofd-
wijk woonde, werd in 1907 getroffen door 
brand en in genoemd jaar herbouwd. 
En zo verbeterde langzaamaan de woon-
situatie  aan het achterste deel van de 
Niesoord...

Parralel aan de Niesoordlaan (achterste deel) liep vroeger nog een laan, 
die de groen laan werd genoemd
Ook aan die laan stonden woningen, zodat er eigenlijk twee rijen huis-
jes stonden. De laan is verdwenen , maar hier en daar staan nog huis-
jes, zoals die van de familie Smit, die behoorden tot de tweede linie.

Op 26 januari, stond sporthal De Rietkraag 
te Oostwold in het teken van judo.
 
Obs de Noordkaap te Oostwold begon 
vanmorgen met een judoworkshop .
Zes weken lang krijgen  de groepen 3 t/m 
8 judoles van Ronnie Meijer om het straks
af te sluiten met een echt judotoernooi.
 
En vanavond waren het de halfjaarlijkse 
graduaties.  Ieder lid heeft laten zien wat 
hij of zij allemaal beheerst aan judotech-

nieken.  Een grote groep haalde samen 
de groene band. En de leden die nog niet 
zolang lid zijn waren zo goed dat ze al een 
gekleurde slip op hun band mogen maken. 
Allemaal van harte gefeliciteerd!
 
Lijkt het jou ook leuk? Kom gerust eens 
langs om het te proberen! 
Stichting Judo Instituut Noord traint al 
bijna 5 jaar, elke vrijdagavond in Oostwold 
onder leiding van Jeroen Scholma en Rene 
Noor.
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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

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

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:

Hoofdweg 126
9678 PP  Westerlee

06 46 23 23 13
kmkdijkema@ziggo.nl

René Imminga
Niesoordlaan 50
9681 CX Midwolda

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


