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Een nieuwe dorpsvisie voor
Midwolda
De dorpsvisie van Midwolda is klaar! Een mooi document wordt aan de gebiedswethouder en aan de dorpsbewoners gepresenteerd. In de dorpsvisie zijn de
wensen van de dorpsbewoners en de toekomstplannen voor het dorp beschreven. Dit is gedaan aan de hand van de thema’s: Voorzieningen en ondernemen,
Cultuur, sport en vrije tijd, Verkeer en veiligheid, Natuur en milieu en Toerisme.
Bewoners hebben in de bewonersraadpleging en tijdens de bewonersavond pareltjes in het dorp, knelpunten en kansen
voor de toekomst genoemd. Dit alles heeft
geresulteerd in een dorpsvisie en een actieplan, waar we met z’n allen mee van
start kunnen. Een dorpsvisie van én door
het dorp.

Prioriteiten stellen
De komende tijd wil Vereniging Dorpsbelangen Midwolda (VDM) graag samen
met de bewoners prioriteiten stellen en
plannen maken om de dorpsvisie ten uitvoer te brengen. Verschillende aandachtspunten moeten op korte termijn aandacht
krijgen, zoals het verbeteren van de Hora
Siccamaweg, het vergroten van de veiligheid op de Hoofdweg en een warm
welkom voor nieuwe bewoners. Het verbeteren van toeristische voorzieningen,
zoals picknick plaatsen en informatie voor
toeristen, maar ook de mogelijkheden van
duurzame energie onderzoeken zijn zaken
die op korte termijn aan bod komen. Op
de langere termijn gaat de aandacht uit
naar het vrachtverkeer luw maken van
de hoofdweg en naar de fietspaden in het
dorp en rond het Oldambtmeer. Vereniging Dorpsbelangen Midwolda gaat ac-

tief met de gemeente Oldambt in gesprek
over het realiseren van de aandachtspunten uit de dorpsvisie, maar ook om actief
betrokken te blijven bij de ontwikkelingen
in de gemeente en in het dorp. Speciale
aandacht gaat daarbij ook uit naar het
woningbouwbeleid en herbestemming
van leegstaande of reeds gesloopte boerderijen.
Saamhorigheid
De dorpsvisie is een meerjarenplan en
niet zomaar alles kan meteen gerealiseerd
worden. Vereniging Dorpsbelangen Mid-

Dorpschouw
Op 7 juni jl. is er weer een dorpschouw
gehouden door leden van het College
en medewerkers van de gemeente
Oldambt, Woonstichting Groninger
Huis en vertegenwoordigers van Vereniging Dorpsbelangen Midwolda.
Tijdens deze rondgang zijn er weer
diverse knelpunten gesignaleerd die
betrekking hebben op de toestand
van voet- en fietspadden en het wegennet binnen onze dorpsgrenzen.
Op bijgaande foto inspectie en bespreking van de situatie aan de Kerkelaan.

wolda kan het zeker niet alleen, daarom
een oproep aan de bewoners van Midwolda om daad bij het woord te voegen.
Wij vragen de dorpsbewoners om hun enthousiasme en expertise in te zetten om
in kleine werkgroepen onderdelen uit de
dorpsvisie uit te werken. Op deze manier
wordt de saamhorigheid in het dorp versterkt en werken we met z’n allen aan een
mooie en veilige leefomgeving waar iedereen trots op kan zijn!
Hebt u belangstelling neem dan contact op met VDM; secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl

Oproep nieuwe leden Vereniging Dorpsbelangen Midwolda
De vereniging dorpsbelangen Midwolda
doet er alles aan om al het mooie van het
dorp in stand te houden.
Veel inwoners zijn al op de een of andere
manier betroken bij onze vereniging.
Niet alleen in het bestuur maar ook als
vrijwilliger bij het hertenkamp en de
Open Monumenten Dag. Samen houden
we dit in stand.

Zonder vrijwilligers kan een vereniging
niet draaien en is een dorp ten dode opgeschreven.
Ons verenigingsbestuur bestaat uit
maximaal 10 enthousiaste bestuursleden, die het leuk vinden om mee te denken, te praten en te beslissen over de
gang van zaken binnen de vereniging en
te helpen bij het organiseren van diverse

activiteiten.
Wil jij samen met ons het dorp Midwolda
leefbaar houden en het gemeenschapsgevoel stimuleren?
Zorgen voor een goed woon- en leefklimaat meldt je dan aan als bestuurslid van
de vereniging dorpsbelangen Midwolda.
Voor meer informatie zie: www.dorpsbelangenmidwolda.nl

Samen hebben ze
gestraald
Op 2 juni was het dan eindelijk ze ver. De
start van de 24 uurs wandel estafette van
de Samenloop Voor Hoop Oldambt bij de
Wilgenborg in Blauwestad. Er deden 52
teams mee. Over één van deze teams,
team 15, Zullen We Samen Stralen, uit
Midwolda hebben we al eerder bericht in
de Nieuwe Tam Tam. Na de openingsceremonie gingen om 15.00 uur precies de
eerste wandelaars van start. Zelf kon
ik daar helaas niet bij zijn, maar de volgende middag ben ik wel gaan
kijken.

Zwerfvuilactie MOVV JO11-1
Op zaterdag 21 april heeft de JO11-1
van MOVV uit Midwolda een zwerfvuilactie gehouden. Dit is een leuke
actie zowel omdat het iets oplevert
voor de jeugdafdeling en het wordt
weer een stukje opgeruimder in Midwolda.
Na een spannende voetbal wedstrijd, die
eindigde in een 3-3, stond er in de kan-

tine een broodje knakworst klaar met
drinken. Toen dit op was hebben we ons
oranje hesje aangetrokken en zijn we met
knijpers en vuilniszakken via de dijk naar
het strand gelopen. De jongens en meiden
hebben heeft wat troep opgeruimd. Het
verbaasde de kinderen dat mensen zoveel
vuil weg gooien op het strand terwijl er
prullenbakken genoeg staan. Het gaf ze
dus ook een aangenaam gevoel dat ze het
milieu zo een handje
hebben
geholpen.
Weer aan gekomen bij
de kantine, met volle
vuilniszakken,
hebben we de hesjes in
geleverd en gingen
we met een voldaan
gevoel richting huis.
Dank je wel voor jullie
inzet jongens en meiden. Ook de ouders
die mee liepen als begeleiding, dank je wel
.
John en Vincent

De stand van team 15 was door de meiden gezellig ingericht. Met dank aan de
Kringloop voor het lenen van wat spullen,
hadden ze de stand aangekleed als een
knusse huiskamer. Daar konden mensen
even zitten of een foto laten maken. Er
was natuurlijk ook wat te drinken.
Toen ik aankwam, was het nog ongeveer
een uur voor het einde van de wandel estafette. Ik trof Daniëlle, Eefje, Lianne en
Angela vol enthousiasme aan. Ze waren al
op en actief sinds de vorige ochtend. Het
was dan ook niet verbazing wekkend, dat
ze moe waren. Om later thuis op de bank
te hangen, leek ook wel een goed vooruitzicht. In ieder geval was het een geweldige ervaring. De sfeer tijdens de loop was
er één van saamhorigheid. Er waren zeker
serieuze en moeilijke momenten, immers
de meesten van ons kennen mensen met
of hebben mensen verloren aan kanker.
Maar er was tijdens dit evenement vooral
ook veel plezier, enthousiasme, gezelligheid en optimisme. De organisatie was
duidelijk goed gedaan door SLVH.
Team 15
Ja, en dan die lang verwachtte einduitslag. Uiteindelijk heeft de SLVH totaal €
92.600,00 opgehaald voor het KWF een
heel mooi bedrag. Een flink deel daarvan
komt van team 15, Zullen We Samen Stralen, maar liefs € 9.388,60 en daar mogen
Daniëlle, Eefje, Lianne en Angela heel
trots op zijn. Zij hebben echt gestraald,
samen met al die mensen die meegelopen
hebben, die belangeloos hun medewerking hebben verleend, gedoneerd hebben.
Al die mensen heel erg bedankt. Vooral de
meiden, ze hebben er maanden lang veel
tijd en energie in gestoken, jullie mogen
trots zijn op dit mooie resultaat.
Kurt Hartman
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Zinvolle dagbesteding bij
Zorgtuin Midwolda
Een bezoek aan de Zorgtuin, Hoethslaan te Midwolda, door de 2 redactieleden
Jeanet en Hans Roozendaal van de Nieuwe Tamtam, bracht een blik van verbazing op beider gezichten teweeg.
Van de weg af gezien
is niet te zien welk
een groot complex,
omvattend
een
woonhuis, ruimte
voor pgb cliënten, orchideeënkas
en ontwikkelingsruimte,

zijn. Zowel Jannes en Karin geven aan dat
getracht wordt en als doel gesteld is dat
de achterstand die de aanwezige cliënten
hebben proberen te verminderen zodat zij
na enige tijd zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren.
De tuin
Na een bakje koffie en gezellig keuvelen
aan de grote tafel neemt Jannes ons mee
naar zijn passie. De amateur-botanicus
verteld in geuren en kleuren, laat en passant zien waar alles staat, over de geplante
bollen en planten in zijn tuin. We zien
diverse soorten Sneeuwklokjes, Blauwe druiven, rose-blauwe druiven,
Bulgaarse ui, de Crocus Prins Claus,
de geelzwarte Iris, Kievitsbloem, wilde
tulpen, elfenbloem, etc., etc., teveel om
op te noemen. Bovendien kent Jannes van
alle bollen en planten de Latijnse benaming. En natuurlijk de orchidee. Jannes is
gespecialiseerd in de orchidee. De wilde
orchideeën in zijn tuin groeien voornamelijk in hun eigen habitat, een zelf gegra-

ven vijver/vennetje waarvan de onderlaag
bestaat uit een keiharde zandlaag overgebleven uit de permafrost periode. De
wilde orchideeën, voornamelijk afkomstig
uit Japan en China, bloeien in de periode mei/juni. In het midden van de tuin,
aan een van de vele slingerpaden, staat
“Care-in”: een beeld dat alles zegt over de
levenshouding van Jannes en zijn medewerkers: “om elkaar geven”.
Orchidee
In een van de belendede gebouwen bevindt zich een ruimte welke verwarmd
wordt en waar duizenden orchideeën
staan; enkele bloeien in prachtige kleuren. Jannes heeft zijn hobby en passie
uitgebreid en ontwikkeld in Wageningen
en via de VOV ( Vereniging Orchideeën
Vermeerdering ). Daarnaast netwerken en
hobbybeurzen bezoeken.
Bezoek
Jannes geeft aan dat u altijd welkom bent
voor een bezoekje aan zijn bedrijf. De door
cliënten gemaakte producten, evenals diverse orchideeën, kunt u bekijken en kopen.
Met een hoofd vol informatie nemen wij
afscheid van alle aanwezigen en wensen
zo spoedig mogelijk eens terug te komen.
Hans Roozendaal

er op het perceel van ongeveer 1 hectare
aanwezig is.
Drie blaffende, middelgrote honden (Shelties; dit is een Shetland sheepdog ) komen
ons tegemoet en melden daarmee tegelijkertijd de gasten aan.
Vriendelijk en gastvrij worden we ontvangen door Jannes, de eigenaar en bewoner
van het complex en Karin. Karin en collega
Rik begeleiden, samen met 2 stagiaires
van de opleiding IG en Maatschappelijke
Zorg aan Noorderpoort College te Winschoten, de aanwezige cliënten die hier
hun activiteiten hebben. De activiteiten
zijn gericht op een zonvolle dagbesteding
en bestaan uit onder andere werkzaamheden in de zeer grote tuin, schoonmaakwerkzaamheden, bakken, bloemschikken,
tekenen, knutselen en spelletjes doen.
Er zijn op dit moment 9 cliënten die van
maandag tot en met vrijdag aanwezig

Ik zit met mijn
vader in een
wa c h t k a m e r
van het Martini ziekenhuis
te Groningen.
Mijn vader is
89 jaar, heeft
leukemie en een zeer pijnlijke hernia.

- TAM - TAM METJE
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Door zijn hernia en de vele ongemakken daarvan is hij gevallen en
heeft zijn pols gebroken. We wachten op de “fotograaf ” die een foto
van zijn gebroken pols gaat maken.
Het gesprek tussen ons gaat over
vroeger. Een “vroeger” dat herinneringen oproept. Herinneringen
die een bepaalde emotie oproepen.

Blijkbaar. “De herinnering is nooit
100% volledig. Hij wordt geïnterpreteerd naar huidige inzichten en
gevoelens”, denk ik met al mijn boeken studie ervaringen en dientengevolge heldere inzichten.
Alsof mijn vader mijn gedachten had
gelezen reflecteerde hij: “op mijn
leeftijd heb je niet zoveel toekomst

meer, de herinnering aan het verleden maakt het heden wat mooier en
geeft de toekomst wat glans”. Want,
zo zegt hij: “er is zoveel te herinneren
op onze leeftijd”!
HARO
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* Zondag 1 juli:

Opening van het
haringseizoen bij
Brasserie Old School
Op een warme zonnige doordeweekse dag, streek
ik na een voor mijn doen korte wandeling neer op
het terras van Old School. Het was te warm voor
een echt lange wandeling en met de voeten door
het Oldambtmeer waden, had niet voor voldoende
verkoeling gezorgd. Met een lekker koel witbiertje
verwachtte ik mij voldoende op te kunnen laden
voor de terugtocht naar huis. Nu hebben ze elke
maand naast gewoon bier ook een speciaal biertje
uit de tap en ik had geluk, er stond nu witbier op
het tapmenu.
Anne-Mieke Kools, die samen met manlief de scepter zwaait bij Old School, had
even tijd en kwam gezellig even kletsen
aan tafel. Als altijd enthousiast en vol plannen. Ja, en als voormalig Hagenaar, klonk
één geplande activiteit mij als muziek in
de oren. Anne-Mieke die vroeger bij een
grote vishandel in Scheveningen heeft gewerkt, deelt één culinaire passie met mij,
haring, verse haring. Nu vertelde ze dat
ze op 1 juli bij Old School de opening van
het haring seizoen gaan vieren. De liefheb-

bers kunnen dan de nieuwe verse haring
komen proeven. Volgens mij wordt het helemaal leuk.
Haringfeestje
Op 16 juni werd de komst van de eerste
verse nieuwe Hollandse haring van 2018
gevierd met vlaggetjesdag in Scheveningen. Vanaf die dag komt de vers gevangen
haring weer volop ons land binnen. Een
uitstekend idee om dat dus kort daarna
hier in Midwolda, nou ja om precies te zijn,

op de grens van Midwolda en Oostwold te
vieren, aan het water, weliswaar geen zout
water en in plaats van grote zilvermeeuwen, kleine zwaluwen die overvliegen,
maar het gaat om het idee. Tja, misschien
niet voor iedereen zo’n verse haring, maar
zoals u al vermoed, mij krijg je wel enthousiast met een haringfeestje. Nu nog bedenken wat ik erbij ga drinken.
Kurt Hartman

Bekend maakt Bemind 2018

Mede door het prachtige weer liepen of
fietsten veel mensen deze route waar op
de verschillende locaties van alles te doen
was. Een kleine greep uit de verschillende activiteiten: een accordeonist bij
het Koetshuis, een puzzeltocht en uitleg
op de begraafplaats in Midwolda en orgelspel in de Dorpskerk, schilderijen in
Brodies, Sloapen in grootmoekes tied
in Moushouk Bed en Breakfast, het Gemaal berbouwd tot vakantiewoning,
Miniatuur hand- en paardenkarren in
café Twee Oldambten, Een schilderij
maken aan het Kolkenpad enz.

Op 21 mei jl. (2e pinksterdag) was er weer de Bekend maakt Bemind wandel/
fietstocht door Midwolda en Oostwold. Dit is een cultuurhistorische wandel/
fietsroute die langs veel historische plekken en gebouwen in Midwolda en Oostwold gaat maar ook de prachtige akkers met het bloeiende koolzaad en langs de
kolken aan het Kolkenpad.
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Vervolg
Kortom veel mensen van Midwolda,
Oostwold, maar ook van daar buiten,
konden zien en ervaren dat er in onze
dorpen van alles te beleven is. De projectgroep had als doel: de beide dorpen op de
kaart zetten, de inwoners van beide dorpen verbinden en een gezellige dag organiseren. Dit is zeker geslaagd. Bekend
maakt Bemind gaat in 2020 zeker weer
een vervolg krijgen.
DE NIEUWE TAMTAM

• Je moet van tevoren wel goed weten waar je aan begint

Rijksmonument Lommerlust

Zoals wij allemaal weten bevinden zich in Midwolda een aantal rijksmonumenten. Eén van deze monumenten is Lommerlust. Dit fraaie pand uit 1840 staat
een de hoofdweg 111. De huidige bewoners zijn Harry Scholte, zijn vrouw en
vier kinderen. Graag wilden we eens kennis maken en horen hoe het is om in
een rijksmonument te wonen. Enige tijd geleden trokken we dan ook de stoute
schoenen aan en vroegen of we een interview mochten houden voor de Nieuwe
Tam Tam.
We werden enthousiast ontvangen door
Harry, die ons door de monumentale gang
naar de keuken voorging. Gezeten aan de
grote eettafel, stak hij van wal. Hij vertelde
hoe hij en zijn vrouw in een nieuwbouw huis hadden gewoond. Dit paste
echter niet bij hen, een oud huis met
karakter is wat beiden eigenlijk prezfereerden. Op hun zoektocht naar een
passende woning kwamen ze bij Lommerlust. Op het eerste gezicht schrok
het pand hen wel af, door de staat van
het huis en de tuin. De kozijnen waren verrot, de tuin was overgroeit met
bomen. Het huis liet hen echter niet
los en ze besloten het toch te gaan bezichtigen. Eenmaal binnen werden ze
verliefd op het huis. Ze konden door alles heen kijken en besloten ter plekke
om het te kopen. In december 2010
werden ze eigenaar van Lommerlust.
In overleg
Al snel bleek wel dat er meer bij komt
kijken dan gedacht om in een monumentaal pand te wonen en dit te willen
opknappen cq restaureren. Alles moet
in overleg met Monumentenwacht.
Dat kan een lang slepende procedure
zijn. Met name voor de buitenkant van
het huis. De uitstraling is belangrijk.
Derhalve kan de buitenkant van het
pand niet gewijzigd worden. Alles
gaat via Monumentenwacht, de kozijnen, wat voor materiaal, welke kleur
enzovoort. Voor het interieur is er in de
regel sneller toestemming, behalve voor
de gang, die ook een beschermde status heeft. Om een voorbeeld te noemen.
Door het oude enkele glas en de slechte
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kozijnen, was het huis zowat niet warm
te stoken. Het heeft twee en een half jaar
geduurd, voordat ze toestemming hadden
om er mee aan de slag te kunnen. Een an-

der vereiste van de Monumentenwacht,
iets wat je niet direct zou verwachten is,
dat er door het pand een aantal brandblussers aanwezig dient te.zijn.

Specialist
In het huis zaten nog tal van oude originele elementen, zoals een oude schouw en
een panelen plafond in wat nu hun bibliotheek is. Zo vonden ze nog oude bedstee
deuren, die waren weg getimmerd door
vorige bewoners. Wat ze konden behouden, hebben ze gedaan en gerestaureerd.
Andere zaken, zoals de oude brede vensterbanken zijn in originele stijl teruggebracht. Ze hebben daarbij hulp van een
specialist, die ze bijvoorbeeld ook adviseert bij de te gebruiken kleuren voor binnen vanaf stalen met “oude” kleuren.
In de achtertuin hebben de bomen inmiddels plaats gemaakt voor een grasveld, nog wel omzoomd door bomen
en struiken. En voor het huis komt
een nieuw haag. Het hek wat er
stond viel niet meer te redden en
is verwijderd. De twee oude bomen
voor het huis vallen ook onder het
beschermde aanzicht van Lommerlust en mogen dus niet verwijderd
worden. Inmiddels siert ook een onlangs geplante klassieke beukhaag
de voortuin.
Kosten hoog
Op de vraag of ze het iemand zouden
adviseren om een rijksmonument
te kopen, zegt Harry, “Je moet van
te voren wel goed weten waaraan
je begint…” Zelf hebben ze geen
moment spijt. Ook al zijn de kosten
wel hoog, maar gelukkig krijgen ze
subsidie voor de restauratie en onderhoud van de beschermde delen
van het pand. De familie woont er
met veel plezier en zien het als een
investering in hun leven. Dat is ook
goed zichtbaar. Het huis wordt met
liefde en aandacht opgeknapt. Hun
eerst volgende project was ten tijde
van ons bezoek de gang en ik twijfel
er niet aan dat die er straks schitterend bijstaat.
Tekst: Kurt Hartman,
Foto: Jeanet Roozendaal
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Ook verzorgen graag uw
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.

-

vergaderingen
ontbijtvergaderingen		
recepties
diverse arrangementen -

mobiel tap thuis
0f op locatie
broodmaaltijden
snertmaaltijden

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.

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.

Als U tevreden bent...
vertel het een ieder die U kent.
Als het U niet zint...
geef ons dan een hint.

Voor BROOD
en BANKET

BROODBOETIEK MIDWOLDA
Hoofdweg 172
9681 AL Midwolda
(0597) 551675
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Het jaar van de huiszwaluw

Het is inmiddels alweer bijna anderhalf jaar, dat wij in het mooie Midwolda wonen. Daar hebben we geen moment spijt van en genieten elke dag weer. De
drukte, het lawaai en de stank van het westen is als ee n echo uit het verleden.
Die keren, dat we nog naar het westen gaan, zijn we blij als we de heksenketel
van de drukke grote steden achter ons kunnen laten, met gierende banden terug
naar Midwolda. Liefst via de polder, dan kom je voorbij Almere weer langzaam
tot rust.
Graag mag ik wandelen in en om Midwolda, door het Groninger Landschap waar
de Konikpaarden of wegschietende reeën
mij altijd weten te fascineren. Rond de Ennemaborg genietend van de stinsen planten en even bij het hertenkamp kijken. Of
langs velden en de akkers en genieten
van de weidsheid. Met mijn voeten door
het Oldambtmeer, de kolken van de Oude
Geut of gewoon door het dorp lopen. Dat
vind ik echt heerlijk en het verveeld nooit,
tevens goed voor hart en bloedvaten. Elk
jaargetij heeft hier zo zijn eigen charmes.
Maar ook rustig in de tuin werken of zitten
genieten van het zonnetje is een aangenaam verpozen van de tijd.
75 verschillende soorten
Het zijn de vogels, die het meest mijn aandacht trekken tijdens mijn wandelingen.
Al van jongs af aan ben ik gek op onze
gevederde vrienden. Wie houd er nu niet
van de mooie zang van de merels of het
gezellige gekwetter van de mussen. De
kleurige pimpelmezen en koolmezen die
bungelen aan de vetbolletjes of de statige
grote zilverreigers die geruisloos tegen de
avondschemer overvliegen. Tot op heden
ben ik er hier niet aan toe gekomen om serieus gewapend met veldkijker, vogelgids
en aantekeningen boekje er op uit te trekken als vogelspotter. Toch zonder al te veel
moeite heb ik al vele soorten in de omgeving gespot. Sinds wij hier wonen hou ik
een lijst bij, waarop ik elke soort vermeld,
die ik in Midwolda en/ of omgeving heb
gezien en met zekerheid heb kunnen
identificeren. Ik moet de vogel wel gezien
hebben, de roep van een koekoek in de
verte bijvoorbeeld, telt niet mee. Zo zijn
er tot nu toe al zo’n 75 verschillende soorten op mijn lijst gekomen. Waarvan meer
dan 30 soorten ook neerstreken in onze
eigen tuin. Voor een van oorsprong stads
persoon, zijn dat er best veel. Nu moet ik
toegeven dat ik met pinda’s, vetblokken,
zonnebloempitten en ander zaad wel vogels de tuin in lok. Deze praktijk kreeg een
nieuwe dementie, toen een sperwer besloot onze tuin als tijdelijke residentie uit
DE NIEUWE TAMTAM

te zoeken. Ik was ineens vogels aan het
voederen om een vogel te voederen. De
bandiet is na enige weken weer vertrokken richting het bos en de rust is weder
gekeerd in onze tuin.
Precieze oorzaak
Vorig jaar hadden we pimpelmezen, merels en huiszwaluwen als succesvolle
huurders en dit jaar zijn een aantal gezonden koolmeesjes opgegroeid in een van
onze nestkasten. Vooral de huiszwaluw
vond ik wel heel bijzonder. Eerst brak het
paartje zwaluwen zorgvuldig het oude
nest af en vervolgens werd er een nieuw
nest gebouwd in de nok van het dak. Vanuit het raam in de slaapkamer kon ik ze
af en aan zien vliegen om de hongerige
jongen te voeren. U vraagt zich misschien
af, wat er zo bijzonder is aan deze kleine
vogels. Wel, hun aantal neemt al geruime
tijd af in Nederland (met 80% sinds de jaren 70), een lichte stijging van broedparen
sinds de eeuwwisseling is nog niet genoeg om de toekomst van de huiszwaluw
in Nederland met vertrouwen tegemoet
te zien. Er is nader onderzoek nodig naar
deze vogel. De Vogelbescherming heeft
2018 dan ook, samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het
jaar van de huiszwaluw. Dit om goed uit te
zoeken wat de precieze oorzaak is van de
teruggang van de huiszwaluw en de lichte
toename in aantal na 2000. Er komen tellingen van de aantallen huiszwaluwen in
ons land en men wil weten in hoeverre ze
nog aan een tweede broedsel toekomen.
Zomers verblijf
We hebben in Midwolda het geluk dat
er toch elk jaar een aantal zwaluwen ons
dorp uitzoeken voor hun zomers verblijf en
broedplaats. Ook dit jaar zijn er gelukkig
weer. Eerst kwamen hun “neven” de boerenzwaluwen, gevolgd door de gierzwaluwen, overigens geen familie van de andere zwaluwen. Deze krijsende sikkeltjes
in de lucht zijn nauwer verwant aan de
kolibrie, een weetje. Uiteindelijk lieten na
lang wachten ook de eerste huiszwaluwen

zich zien. Naar mijn idee toch wat later en
wat minder in aantal dan vorig jaar. Velen
van ons zijn vertrouwd met deze zwart
witte kleine vogels in de zomermaanden
en staan er niet bij stil, dat deze diertjes
dus kennelijk aan het verdwijnen zijn uit
de dorpsgezichten. Ik hoop dan ook dat
iedereen blij en trots is als een of meerdere paartjes hun nest bouwen tegen het
huis aan. Als ze in de herfst weer naar het
zuiden vertrekken, is de eventuele rommel
die ze achter laten zo weer opgeruimd. En
we hebben natuurlijk ook nog de zwaluwentil naast woonwinkel ’t Veurhoes aan
de hoofdweg. Of de zwaluwen daar echt
gebruik van maken, weet ik eerlijk gezegd
niet. Laten we zuinig zijn op onze huiszwaluwen en ze koesteren. We moeten
er toch niet aan denken, dat die vrolijke
luchtacrobaatjes straks uit ons straatbeeld
verdwijnen. Voor meer informatie verwijs
ik u naar de internet pagina’s van de Vogelbescherming en Sovon.
Kurt Hartman

Lange “struuntocht”
over het landgoed
Ennemaborg
Om volop van de natuur op het landgoed Ennemaborg te kunnen genieten wordt er een lange “Struuntocht”
georganiseerd door het hele gebied
op zondag 1 juli 2018 van 10:00 uur 15:30 uur.
De “Struuntocht” heeft een lengte
van ongeveer 6 kilometer en start bij
het Koetshuis.
De karakteristieke rechte paden zullen zoveel mogelijk vermeden worden, zodat u
op plekken komt die normaal niet zo toegankelijk zijn.
Gewapend met verrekijkers, schepnetjes,
vlinderboeken etc struinen we door het
landschap en volgen we een route die alle
facetten van het gebied laat zien. De gidsen van het team Ennemaborg zullen u
in groepen begeleiden en de variatie aan
dieren en planten laten zien. Aanbevolen
wordt om in u keuze van kleding met de
ruige begroeiing en eventuele insectenplagen rekening te houden. Halverwege
de tocht zullen er broodjes en een drankje
voor u klaar staan.
Verrekijker meenemen
Het gebied kan hier en daar drassig zijn,
zodat waterdichte schoenen of laarzen
aanbevolen zijn.
Gratis deelname
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* Maandag 3 september a.s.:

Start werkzaamheden
“De Wissel”
Wethouder Erich Wunker zal op 3 september om half drie, het startsein geven voor het begin van de graafwerkzaamheden bij het bos aan “De Wissel”
Door deze handeling starten de werkzaamheden aan “De Wissel”. Velen
hebben zich al afgevraagd wanneer beginnen ze nu aan “De Wissel”. Maar
besef dat alle goede dingen langzaam
komen.
Als eerste zal begonnen worden met het
bos om hier een belevingsbos van te maken. Een belevingsbos en een landschapsbalkon. Dit landschapsbalkon zal ook toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel,
scootmobiel en met een rollator. Boven op
het landschapsbalkon komen informatiepanelen die vertellen over de geschiedenis
van het landschap wat u voor u ziet. Het
oude Midwolda, het klooster en de kolken.
Ook zullen hier een aantal bankjes geplaatst
worden.
Wij van Stichting Wisselwerking zijn enorm
blij dat het gaat beginnen en nodigen u ook van harte uit om hier bij aanwezig te zijn.

21 mei 2018 (2e pinksterdag) was het dan zover: een eeuweling als inwoner van Midwolda. Op die dag vierde mevrouw Gremmer-Meerman, in gezelschap van haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen, haar 100ste geboortedag.
Namens de gemeente Oldambt ontving mevr. Gremmer uit handen van loco-burgemeester Bard Boon de felicitaties en een bloemstuk.
Voor zover bij de redactie bekend was in 1973 mevr. Japien van der Wal-Drenth, wonende
aan ‘t Holt, de laatste eeuweling in Midwolda.

Colo fo n :

100-jarige in Midwolda

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 TamTam
uiterlijk inleveren op
22 september 2018
en verschijnt op
29 september 2018.
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Armoe en evangelisatie
Rond 1900 was de vervening nog in volle
gang. Het grootste deel van het veen tussen de Turflaan en Niesoord was weliswaar afgegraven en herschapen in dalgrond, maar rond Niesoord, dat in het
centrum van het hoogveen lang, waren
nog vele hectares hoogveen en heide te
vinden.
Lang geleden had ik nog eens een gesprek
met de hoogbejaarde Henny Nuis, die op
Niesoord was geboren.
Hij vertelde hoe de situatie daar in zijn
kinderjaren was. Willem Veld woonde
daar in een oud stenen huisje nog op een
stukje hoogveen, terwijl rondom alles was
afgegraven. Het was het enige huisje nog
waarbij je omhoog moest lopen om binnen
te komen volgens Nuis.
Aan de Niesoordlaan (hoek Clingeweg)
stonden vroeger ook nog enkele huizen
van de Ennemaborgh, zoals de dubbele
woning van Hendrik van Tholen, een
stokoude vervener, die daar nog heel primitief leefde. Henny Nuis kwam daar als
kind wel eens in huis. Als je naar binnen
ging, zo vertelde hij, stond je meteen in
de kamer, want een gang was er niet. De
vloer was van baksteen en de zolder was
pikzwart van roet. Van Tholen had een
grote openhaard met een vuurhekje met
knopjes. In de woonkamer, naast de stookplaats stond een grote berg turf en boven
het vuur hing een grote ketel…
In tegenstelling tot de dorp-Midwolders,
die in die tijd erg kerkelijk waren, gingen veel Niesoordbewoners niet naar een
kerk. Verschillende kerkgenootschappen
in de omgeving zagen het dan ook als hun
plicht om bij de arme turfgraversgezinnen
het evangelie te brengen.
Al tussen 1874 en 1879 was het de gereformeerde dominee T. Bos van Midwolda,
die de mensen in Niesoord bezocht. Er
stonden toen 29 hutten en huisjes en eens
in de veertien dagen toog Bos naar ’t Veen
om ten huize van Koert Sportel te evangeliseren.

(slot)

Zo onbegaanbaar waren de wegen soms,
dat hij zelfs kaplaarzen had laten maken
om in de wintermaanden Niesoord met
droge voeten te kunnen bereiken. Met
een lantaarn voor de borst liep de predikant, dikwijls bijgestaan door enkele jongens van de jongelingsvereniging, door de
duistere velden.
In 1916 deed evangelist Toxopeus uit Winschoten navraag bij de gereformeerden of
er op Kikkerpolder of Niesoord ook mensen woonden waarbij sprake was van een
Christelijke levenswijze. Op Niesoord, zo
lieten de gereformeerden alhier weten,
waren ´veel mensen doordrenkt met den
roode zuurdesem…´ en daarmee werd natuurlijk het socialisme bedoeld.
Toch werd er al op Niesoord geëvangeliseerd. De Hervormde evangelisatievereniging ´Graaf Adolf´ uit Heiligerlee had daar
reeds een zondagsschoolgebouwtje neergezet dat in de wintermaanden ook door

Jan P. Koers

Het verenigingsgebouwtje ´
t Veenvlamke te Niesoord.
de gereformeerden werd gebruikt voor bijeenkomsten in de avonduren. Het onderkomen werd met carbidlantaarns verlicht.
Nadat het gebouwtje in 1927 was afgebroken, werd het werk in het veen in 1932
hervat toen de gereformeerden een nieuw
verenigingsgebouwtje lieten timmeren. In
1962 werd ook dat vervangen en kreeg het
de naam ´t Veenvlamke. Het stond op de
hoek Niesoordlaan/Clingeweg.
Was al eerder de meisjesclub ter ziele gegaan, wegens de afbraak van woningen
liep het aantal kinderen zo terug, dat in
1976 ook de zondagsschool werd opgeheven.
Gebouw ´t Veenvlamke werd nog als verenigingsgebouw gebruikt tot ongeveer
2004 maar moest verdwijnen toen met de
aanleg van het meer werd begonnen.

fietsen met plezier
Poststraat 6 - 9679 AA Scheemda - 0597-592162
www.roggeveldfietsen.nl
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René Imminga
Niesoordlaan 50
9681 CX Midwolda

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

KARINA’S HAIRSTYLING
Hoofdweg 126
9678 PP Westerlee

06 46 23 23 13
kmkdijkema@ziggo.nl

OPENINGSTIJDEN:

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Gesloten.
09.00 uur tot 13.00 uur
09.00 uur tot 17.00 uur
09.00 uur tot 13.00 uur
09.00 uur tot 18.00 uur

Niesoordlaan 2a
0597 85 78 51

9681 CW Midwolda

info@sandrasbeautysalon.nl
www.sandrasbeautysalon.nl

OPENINGSTIJDEN:

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

gesloten
13.00 - 21.00
9.00 - 12.00
9.00 - 17.00
gesloten
9.00 - 12.00

Zo

gesloten

(extra geopend mits de
doordeweekse dagen
volgeboekt zijn!)

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

ahlersbandenservice.nl
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Niesoordlaan 40
9681 CX Midwolda

e-mail: ceesbruins@home.nl

tel.: 0597-55 20 94
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