Iô<9?

Dorpsorgaan /Vlidlaren

SLAGERIJ G.E KOERS
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

rolpens
bakjes kanensmeer
bekers rundvet
boerenlever worst
droge metworst
droge boerenham (schenk)
nagelhout (op b*«t»i«ng)

GRONINGERSTRAAT 5 6 , 9475 PC MIDLAREN
TELEFOON: 05905-1553

KWEKERIJ
ROELFZEMA

rfjSWWÏSSte

Groningerstraat 36
Telefoon 0 5 9 0 5 - 1 8 1 8

verhuur en verkoop van
zeil-roei-molorbolentano's-lrailersb.b. motoren etc.
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EERZICHT
voor a l l e tuinaanleg,
planten,zaden,
bomen, heesters enz.

_A
^C/S*.

TEL 05905-1446
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VOORWOORD
Voor u ligt de nieuwe d o r p s k r a n t " ' t KABINET van
M i d l a r e n " . Met het opheffen van de school in ons d o r p
verdween een levendige plaats in onze gemeenschap.
Wij denken dan b . v . aan de jaarlijks t e r u g kerende
"Floralia tentoonstelling" met al zijn bijbehorende v e r makelijkheden, zoals blikgooien, rad van avontuur
e . a . Echter, ook hield onze schoolkrant op te bestaan,
waar periodiek al het wel en wee van zowel de school,
als ook van het dorp in stond vermeld.
Hierna heeft men nog getracht van de school een
dorpshuis te maken en een dorpsblad op te r i c h t e n ,
maar helaas zijn deze pogingen g e s t r a n d .
Bijzonder jammer, want juist door de bovenstaande inzet
van die mensen, weten alle inwoners van ons dorp wat
voor activiteiten er in Midlaren z i j n .
Mede hierdoor k r i j g t u ook meer kennis aan uw d o r p s genoten waar u normaal, in uw dagelijkse leven geen
contact mee h e b t , en dat is j u i s t zo mooi.
Volgend jaar hebben we weer een dorpsfeest, en het
bestuur van de dorpsfeestcommissie heeft besloten voordien " ' t Kabinet" vier á v i j f keer te laten uitkomen.
De kabinetsdeuren worden open gedaan, de laden opengetrokken en veel nieuws uit Midlaren zal h i e r u i t
r o l l e n . . . . Alle verenigingen hebben onze volledige medewerking om van deze k r a n t g e b r u i k te kunnen maken.
En n a t u u r l i j k k u n t u ook de stand van zaken volgen met
b e t r e k k i n g tot het komende feest.
Wij moedigen u aan om ook de pen ter hand te nemen,
en heeft u leuke suggesties, kom er g e r u s t mee bij de
redactie.
Het bestuur van de dorpsfeestcommissie hoopt hiermede
een bijdrage te leveren voor een fijne dorpsgemeenschap.
De adverteerders in ons dorpsorgaan maken het mogelijk dat wij d i t blad kunnen u i t g e v e n .
Namens het bestuur en alle inwoners e.a. onze hartelijke
dank.
i\x

k

M
PF
i

%

im

VAN DE VOORZITTER
De tijd gaat snel, zeer snel, als we bedenken, dat
in het jaar 1988 ons traditioneel Dorpsfeest weer
gehouden wordt. Wij en dan bedoel ik onze
commissieleden zijn al weer met bepaalde
voorbereidingen bezig. Zoals U weet heeft iedere
Midi aarder vereniging een commissielid uitgekozen o\
zitting te nemen in ons team. Het lijkt mij als
voorzitter wel verstandig om de leden even aan U
voor te stel I en.
ÏTY HOVING - Ze voelt zich een echte Midi aarder en
komt er hopelijk aankomend zomer definitief te
wonen.
JAN KLAAS8. HAMMING - de man met twee beroepen,
imker en drogist.
Jan Klaass. is ook de stuwende kracht geweest dat
ons boekje ChetKabinet) met succes kan worden
uitgegeven
GE KROON - Zij heeft inmiddels vijf jaar
meegelopen en meegedacht in onze commissie. Heel
fijn dat ze ook voor het aankomend dorpsgebeuren
haar beste krachten wil geven.
ALBERT BOES - Bij hem is het financiële gedeelte in
goede handen, en dat is natuurlijk wel een van de
al I er belangrijkste zaken.
JAN LOMAN - Hij wordt ook een ijzersterke schakel
in de ketting. Hij is n.I. verzekeringsdeskundige,
dus goed op de* hoogte van voordelig zaken doen.
JAN NIJHOF - Hij is de jongste telg in ons midden
en kan zich bijzonder verdienstelijk maken als
reclametekenaar; hij heeft er echt zin in.!

Zo dorpsgenoten, zo ongeveer wil ik onze
commissieleden aan u presenteren. Volgens mij erg
belangrijk! Maar volgens de commissieleden is het
veel belangrijker dat alle bewoners van het hele
dorp Midlaren achter ons streven staan.U
dorpsgenoten zult het met ons eens zijn hoe nuttighoe belangrij k-hoe fijn het is om een keer in de
vijf jaar zo,n dorpsfeest te kunnen en mogen
organiseren. Wij weten uit ervaring hoe goed het is
voor een klein dorp als het onze.
_

Je komt met elkaar in een goed contact, de oud
Mid laarders maken dan kennis met de nieuwkomers en
natuurlijk omgekeerd. Je staat met elkaar, samen met
je wijkhoofcl voor een taak, een taak om van ons
dorpsfeest een onvergetelijke dag te maken.
Natuurlijk mogen wij vooral niet nalaten om ook de
oud Midlaarders die inmiddels in Zuid laren
wonenCzij noemen zich de emigranten)van harte uit
te nodigen voor het slagen van ons feest.Onder
bekwame leiding van Jan Harms en Arie Nijhof hebben
de Emigranten altijd veeI voor onze feesten
betekend
Jan Moesker
voorzitter.
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Watersportbedrijf „Plankensloot
A. J. Korringa. 9475 PA Midlaren, Telef. 05905-1546
VERHUUR van vis- en roeiboten - VERKOOP.van buitenboord
motoren - LIGPLAATS voor boten - CAFE-SUJTERIJ

Daar in dat kleine café aan de haven
waar u in een bruin café nog gezellig aan de stamtafel kan toeven
en een lekker borreltje kan drinken

^¿Itzendburo

„odóóen

heeft regelmatig tijdelijk werk voor:
* administratief personeel;
* typistes en secretaresses (al of niet bekend met
tekstverwerkingsapparatuur).
* medisch personeel;
* magazijnpersoneel;
* offsetdrukkers;
* ongeschoold personeel;
* technisch personeel.
Tevens verzorgen wij al uw type- en stencilwerk.

9404 AV Assen - Oosterparallelweg 20a
(achter N.S.-station) - Telefoon 05920-14618

KINDERBOEKEN
BIJ
UITGEVERIJ BOUCHER
M. Sou
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'7?%* .. ^
Haasakkers 3
f^fe.
«3%^9475Pj MIDLAREN
^ *
Tel.:05905-2837
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Vereniging Raad voor ouderen.
In de gemeente Zuidlaren wonen veel ouderen, d . w . z .
mensen ouder dan 55 jaar. En het aantal ouderen
s t i j g t nog steeds.
Zoals u in het kopje van d i t artikel k u n t lezen, h a n delt d i t artikel over een v e r e n i g i n g , genaamd Raad
voor ouderen. Er zijn veel verenigingen in de gemeente,
ook voor ouderen. Toch is er reden om nog een v e r eniging op te richten voor ouderen.
De gemeente Zuidlaren heeft veel taken u i t te v o e r e n .
Zo moeten de wegen onderhouden worden, is er
onderwijs, de sociale dienst, volkshuisvesting en r u i m telijke o r d e n i n g , de markt, sportvoorzieningen, en
het welzijn.
Ook voor ouderen kan de gemeente veel doen. Dit is
in bepaalde gevallen ook nodig. Want bepaalde voorzieningen voor ouderen worden minder bereikbaar.
Als voorbeeld mag dienen de sluiting van het bejaardenoord Laarhof. Maar ook hulp wordt moeilijker te
k r i j g e n , want steeds meer ouderen moeten er een beroep
op doen. De ouderen wonen langer zelfstandig, d . w . z .
in hun eigen h u i s . Om dat langer zelfstandig wonen
mogelijk te maken kan de gemeente het een en ander
doen.
De vraag is echter wat er zoal zou moeten gebeuren.
Om deze vraag te beantwoorden wordt de vereniging
opgericht, want wie kan de vraag beter beantwoorden
dan de ouderen zelf.
Doel van de vereniging is te onderzoeken waar k n e l punten liggen voor ouderen, wat er aan gedaan kan
worden en in overleg met de gemeente oplossingen bed e n k e n . Opdat goed bekend wordt waar voor ouderen
knelpunten liggen, is het zaak, dat zoveel mogelijk
ouderen lid worden van deze v e r e n i g i n g . Via de v e r eniging kunnen deze knelpunten zoveel mogelijk worden aangekaart.
Ook belangrijk i s , dat ouderen u i t de buitendorpen
in het bestuur van de vereniging meedoen.
Daarom worden ouderen uit (ook) Midlaren verzocht
zich op te geven voor het bestuur.

Doet u mee?
Voor meer informatie k u n t u bellen met 05905-3434 en
dan vraagt u naar ondergetekende, die u graag meer
over de vereniging v e r t e l t .
J.Meulman / a f d . Welzijn
gemeente Zuidlaren

MIDLAREN
HET VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST

deel 1

In,t verleden lag er zoo tusschen Zuid laren
Noordlaren een gehucht dat rnen Mitspete noemde.
Het hunebed te plaatste bewijst dat er vroege
bewoning was.

en

Aan
de
hoofdweg
verrezen
later
woningen,
boerderijen, burchten een houtzaagmolen en een
oli emolen.
Midlaren
was
bereikbaar over
een
macadamweg, waarlangs later de paardetram reed.
Ook in het niemandsland met zijn vele bossen en
heide ten westen van het dorp,
"Tweeten",
(armoede)genaamd, met zijn hutten en ontginningea
kwamen ook boerderijen. Langzamerhand verrezen er
meer woningen en er werd zelfs In 1908 een school
gebouwd.
Met veel eigendommen was en is de markte Midlaren
een van de oudste verenigingen.
Er werden toen twee tol hekken geplaatst voor de
kosten van het onderhoud van de weg, waar de
"Maatschappij" voor zorgde.
HUNEBEDDEN

Getekend de
vol magten

In Januari 1870 passeerde
een
akte van de
Markte
Midlaren, met de verkoop van
het hunebed, kadaster bekend
in
sectie A nummer 361,
groot vier ares en dertig
centiares, voor de som van
100 guldens aan de Staat der
Neder I anden.
Burgemeester P.A.G. de Mi I I y en de

J.C.Hamrninga en B. Houwing l a n d b o u w e r s t e

wordt

vervolgd

*******

Midlaren.

P . E . d e Boer
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JACHTVELD

(introductie)

In dit eerste artikel wil ik u eerst iets vertellen
over het jachtveld 'Midlaren'.
Grondgebruikers en grondeigenaren in Midlaren gaan
gezamenlijk proberen hun grond aan een of meerdere
jagers te verhuren. Ze kiezen uit hun midden een
3-tal bestuursleden (de zogenaamde volmachten).
Voorzitters is momenteel dhr. J. Hamminga, secretaris
dhr. S. v.d. Helm en penningmeester dhr. W. Schans.
De volmachten zijn gemachtigd de algemene zaken te
behandelen.
Werd er vroeger van de opbrengst van de jachthuur ook
de onderhoud van wegen en sloten gedaan, heden ten dage
wordt er gezamenlijk boerengereedschap, welke voor 1 boer
te duur is of onrendabel om het zelf te kopen, voor
aangeschaft.. Bijvoorbeeld een weiderol of een veewagen.
Het resterende bedrag wordt aan de gondeigenaren uitbetaald.
Jaarlijks is er een vergadering van de mensen met land
in het jachtveld (de ingezetenenen.
Waar ligt nu het jachtveld. Globaal kunnen we zeggen dat
het begrensd is door het Zuidlaardermeer en de Drentse Aa,
en de Huttenweg en de provinciegrens. Zo beslaat het een
oppervlakte van ongeveer 300 ha.
De jagers huren (pachten) het jachtveld voor een periode
van 6 jaar. Momenteel zijn er 4 jagers die gezamenlijk de
jacht pachten, teweten de heren R. Panman, D. Panman,
B. Padding en N. Loeröp.
De heer R. Panman liep hier al in 1957 voor het eerst op
jacht.
Veel is er nog over de jacht te vertellen, daarom kom ik
in het volgend krantje graag weer hierop terug.
N. Loeröp

JAN KLAASS. HAMMING
drogist

DROGISTÍRU

Stationsweg 24 - 9471 GR Zuidlaren
DROGISTERIJ-PARFUMERIE
FOTO QUELLE
HOMEOPATHIE
KRUIDEN
CHEMICALIËN

RAUWKOST
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RESTAURANT

< y -*_ t

Café-Restaurant „DE HUNEBEDDEN"

JAN KREMER

-

Midlaren

Tel. 05905-1462
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Vereniging van Dorpsbelangen van Midlaren.
D e vereniging van dorpsbelangen van Midl a r e n looft het initiatief van de feestcommissie om het dorpskrantje nieuw leven
in te blazen. We zijn hier zeer gelukkig
m e e en hopen dan ook regelmatig van dit
m e d i a gebruik te kunnen maken om van onze
activiteiten melding te kunnen maken.
Wat heeft nu onze vereniging tot doel.
In onze statuten staat het als volgt omschreven. De vereniging stelt zich. ten
doel de belangen der bewoners van het
dorp Midlaren te behartigen in de uitgebreidste zin en met alle wettelijke ten
dienste staande middelen. Zij doet dit
m e t uitslji ting var; elke politiek? en
godsdieastigs gezindten.
Om aan dit doel te kunnen beantwoorden
proberen wij regelmatig vragen of op en
aanmerkingen van de bewoners door te
sluizen naar de diverse instanties. We
bezoeken daartoe regelmatig de diverse
gemeentelijke commissies of hebben contact met de diverso instanties. Vaak is
het namelijk zo dat de problemen sneller
zijn op te lossen als je de juiste kanalen weet te vinden.
Momenteel ziet het bestuur er als vogt
u i t : Voorzitter Mevr.L.Korringe,
Secretaris dhr. N.Loeröp, Penningmeesteresse mevr.M.Kanon en de leden dhr.
H.Schuiling en dhr. R.van Wijck.
Onze eerstvolgende activiteit is onze
jaarvergadering op 7 april a.s.
Dit belooft een interessante avond te
w o r d e n dus des te meer een reden om hier
n a a r toe te gaan.
Tot ziens op de vergadering,
de Secretaris N.Loeröp.
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Midlaarder Dames, wist u dat er in Midlaren een Vrouwenvereniging is?
A l 35 jaar. Afgelopen jaar hebben we net
ons 7e lustrum gevierd.
W i j komen eens in de 1't dagen bij elkaar
i n restaurant "de Hunnebedden".
.
Eén keer per jaar houden we een verloting
van handwerken welke door de leden g e maakt worden. We houden avonden met voorlichting, lezingen en dia's.
Ook Kerstavond wordt door ons verzorgd
v o o r de inwoners. Zomers gaan we een dag
met de bus op stap en een dag op de fiets.
Collectes, inzamelingen van kleding etc,
worden 'jok door ons verzorgd. We hebben
momenteel 2 6 dames maar zouden dit aantal graag willen verhogen. Samen kunnen
ve ons sterker maken en kunnen dan
misschien heel andere dingen doen als we
tot nu toe gedaan hebben.
Een vereniging welke 35 jaar bestaat
heeft toch recht van spreken om haar b e houd. Helpt u ons door lid te worden.
Bezoekt u 22 april onze avond van de
verloting.
Namens het Bestuur
L.Korringa.

HUUR 'NCMAVAN
Hetisgemakkelijker en goedkoper dan u denkt
4 persoons caravan

450

'V'eek

CARAVANS

VIADUCT ZUIDLAREN B.Y.
Verlengde stationsweg 7
9 4 7 7 PJ Zuidlaren
Telefoon: 5 9 0 5 - 3 3 2 0
NIEUWE 4 PERS. CARAVANS

4 5 0 , - per week
i nel. gasfles, voortent, 220
volt snoer en
all-riskverzekering.

Beginnende P I A N O - L E E R L I N G E N
waarvoor ouders aarzelen dadelijk een
definitieve piano aan te schaffen, kunnen
gedurende één lesjaar de beschikking
over een piano krijgen.
Brochure met voorwaarden wordt u
op aanvrage toegezonden door:

9711 GA Groningen - Hereplein 1 - Tel. 050-128858
8911 BK Leeuwarden - Pr. Hendrikstraat 10 - Tel. 058-129750

Writ is de kreet
"Herintredende Vrouwen"?
E r is hoop voor vrouwen, die door omstandigheden (meestal het krijgen van kinder e n ) een aantal jaren uit het arbeidsproces zijn geweest en weer aan de slag w i l len.
"Herintredende Vrouwen" worden ze genoemd.
Dikwijls stijiten ze bij liet zoeken van
een baan op een muur van moeilijkheden.
Begin 1985 heeft de regering besloten,
(op voorstel destijds van staatssecretaris Kappeyne van de Capello/Emmancipatiezaken) dat 10% van het subsidiegeld voor
arbeidsbureau's bestemd moest worden aan
de doelgroep herintredende vrouwen.
Dat kwam in I986 neer, dat op het gewestelijk arbeidsbureau in Assen 82 deeltijdb a n e n voor 1 jaar (het meest bij nonprofit
instellingen) werden gecreëerd.
Het probleem van de herintredende vrouwen
werd dus actief aangepakt.
Arbeidsconsulente van het Gewestelijk
Arbeidsbureau Assen, Margreet Folgerts,
ging in dertien gemeentes in Noord-Drenthe
op "tournee", om de incidentele vrouw te
benaderen. Dat waren niet alleen vrouwen,
die wel wildon werken en bij het arbeidsbureau stonden ingeschreven, maar ook
vrouwen, die er nooit aan gedacht hadden,
zich bij het arbeidsbureau te laten inschrijven. Uit deze gemeenten kwamen I3
vrouwen, "kontactvrouwen" genaamd, die op
h u n beurt weer kontacten gingen leggen,
als afgevaardigden, om de problemen en
vragen weer op het arbeidsbureau te deponeren. Voor onze gemeente Zuidlaren zijn
d a t : Wilma de Vries tel.2^70 en Janny
Vlot tel.52Ul. Mevrouw Margreet Folgerts
v a n het Gewestelijlc Arbeidsbiareau te Assen
staat altijd met m a d en daad
voor vrouwen klaar tel.05920-60911.

Margreet: "De meeste vrouwen denken te
veel op korte termijn. Ze hebben geweldige
drang tot werken, ook al is het maar voor
1 jaar. Voor veel vrouwen zou het veel
beter zijn, als ze zich eerst zouden herscholen, een vakopleiding of een cursus
zouden volgen. Een tijdelijke baan is fijn
om te starten, het streven is echter,
vrouwen aan een baan te helpen op C.A.O,
basis." Momenteel zijn er diverse projecten gaande. Geïnteresseerden en demotiveerden, neem kontact op.
Janny Vlot
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borgweg 34 - 9616 tj scharmer
telefoon 05904-2340

HUIS mflKElflRRDIJ
BEDRIJFSHUISVESTING

DORPSFEESTCOMMISSIE MI DLAREN
voorzi tter
secretaris
penni ngmeester
bestuurs I i d
bestuurs I id
bestuurs I id
bestuurs I i d

Jan Moesker
Ity Hoving
Albert Boes
Ge Kroon
Jan Loman
Jan Nijhof
Jan KIaass.Hammi ng

ban k
: Rabobank Zui dIaren,r ek.no.:37S0.54.832
postgiro van de bank : 804729
uitgave van ,t Kabinet is in principe gratis
bij verzending per post f.10.— porto/adm.kosten
per jaar bij vooruitbetaling te voldoen.
redact i e

Al bert Boes
Jan Klaass. Hamming
Jan Loman
Annet Arends

I ay out

Jan Nijhof

wijkhoofden
(voor I . ')

Duinweg
Heáhazen
Tol hui sweg 2
Tolhuisweg 1
Schutsweg
Huttenweg
Gr on inger st r aat 1
Groningerstraat 2
PIankensloot
Emj granten

Ph.Boucher
G.Bruins
A.Haayer
G.Koer s ?
Mevr Korr inga
Hr Harms
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MIDLAAARDER VERENIGINGEN

Vrouwenvereniging Midlaren
Secr.esse Mevr OoIders
Bovendiepen 5 Zuid laren
tel lili
Toneelvereniging TOMI
secr.esse Conny de Leeuw
Esweg 9 Zuid laren
tel 4774
Dorpsbelangen
secr. N.Loeröp
T •:::• I hui s w e g 3 0 li i c:l I a r e n
tel 2094
Ver en i g i ng van VoIk sver ma ken
sec: r » R. Ho I I ander
Groningerstraat 50 Midlaren
tel 2031
IJsclub Midlaren
secr.esse Joke de Groot
Meerzicht 1 A Midlaren
tel 1446
Jachtveld Midlaren
sec r„S.J„v «d.He I m
Esweg 50 Midlaren
tel 296,9
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Recreatie centrum
M
DE BLOEMERT
99

Midlaren
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(temoH/.speeiqoQó
Stationsweg 15g, 9471 GJ Zuidlaren, tel. 4989

Het speelgoed uit je mooiste droom,
vindt je bij de speelboom.

DE SPEELB
k
m
Kerkstraat 17 - Haren - Tel.050-345131

6RAALMAN b.v.
interieurverzorg

fng

Meubelen - meubel- en woningstoffering
vloerenbedrijf - zonwering - parket
Rijksstraatweg 2 0 4 , 9 7 5 2 BR Haren
Tel. 0 5 0 - 3 4 5 1 3 1 / 3 4 5 1 3 0
Oosterse tapijten - antiek-verkoop
en restauraties.
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Fri,Itera
Hermelink
Kuipers
Blauboer
Govers
Kymmell
Schoenmaker
Roukema
Saan
Wessels
Loeröp
Swart
v/d Sterren
Meisner
Vos
HBIBAZEH
v Burg
Bouchier
Tinge
de Swart
Heringa
Otto
Hamming
Lokhorst
Kooiman
Heerhof
Tolhulnwcg TI
Oosting
de Boer
Pijper
Staats
Hes
Bruins
Hartman
Davids
Krotter
v Noort
Feenstra
Zweerts de J
Niehuis
Aalders
Kolkman
P. Wolters
B. Wolters
Lokhorst

bij het afgelopen SCHOOI/-DÓRESFF.Kf5T in 1983.
TOLHUISWF.G I
"ants
Arcnds
Medema + Stadens
Meijering
Haaijer
Sinnema
Aeilkema
Sijbring
Boes
Vrijen
Nijman
Darneviel
Gros
De With
Vlot
SCHUTSWEO
Schaap
Sliedrecht
Hahn
Ellens
Spiegelaar
Kruims
Huis
Moesker
Everts
Klaver
Tim
HUTTKNWEG
v/d Pauvort
Bakker
Goulmy
Schimmer
P.Kanon
Oosterveld
GROHIN'GERST« I
v Doesen
Hovius
Schuiling
Gaastra
Heller
Molenaar
Menkema
Koers
Schuiling
Hammin^a
Hollander
Kruims
Juistinga
Steenhuis

Hamminga
Koekkoek
v/d Veen
Venema
Julius
GRONINGERSTR II
Meisner
Loman
Scheper
v/d Helm
v/d Helm
Scheper
wit huisje
Schans
Stel
Hovenkamp
Kremer
v/d Zwaag
Lamberts
Hospes
Plankensloot
v Wijck
Okken
Schriever
Korringa
de Groot
Bos
Nijhof
Peppelhof
Bos-Mulder
Roelfzema
Hoving
Kanon
Groeneveld
Mellens
Graalman
EMIGRANTEN
Midlnarders
wonende in
Zuidlaren

WIJKEN
Voor de te houden festiviteiten is Midlaren in 10
wijken opgedeeld.
Door de gespreide ligging van vele percelen zal de
ene wijk wat groter zijn dan de ar\d&r&, maar wij
verwachten dat bij te weinig mankracht van de ene
wijk zijn grotere "buur" zal bijspringen.
Vanzelfsprekend zullen ook de "EMIGRANTEN" van
Midlaren weer actief aanwezig zijn» zoals ons is
med eg ed eel d.
U ziet,bij de voorlopige wijkindeling zijn enkele
wijkhoofden reeds bij de dorpsfeestcommissi e
bekend. De ontbrekende namen zullen in de volgende
uitgaven van ",t Kabinet" bekend worden.
Het ligt in de bedoeling dat de inwoners van
Midlaren in mei de eerste buurtbesprekingen houden
Dit initiatief moet natuurlijk wel van de u zelf
uitgaan!
Tijdens deze"vergader ingen" kunt u uw wijkhoofd
benoemen* zodat een goed overleg met de
feestcommissie kan starten.
\ <

SUGGESTIES
Ieder persoonlijk kan ook zijn ideen,
op/aanmerkingen vermelden op de daarvoor bestemde
pagina in dit blad.
Alle suggesties zijn welkom! DOEN, INVULLEN, EN
UITSCHEUREN...!
U kunt ze bij een van de redactieleden van
»t Kabinet in de brievenbus deponeren.

R. Hollander

GARAGE
LANDBOUWMECHANISATIE
SCHADEHERSTEL
SPUITWERK
Wij controleren
en verrichten alk
werkzaamheden
voor de
A.P.K. keuring.

MIDLAREN
Groningerstraat 50
Telef. 05905-2031

Uw feestavond,bruiloft, of
personeelsavond al bij
voorbaatgeslaagd met
DRENTS-GRONINGSE
HUMOR VAN
GERT JAN EN DE
OVERBEKENDE
0RGANI5T ULFERT.
Ook zeer geschikt
voor bejaardentehuizen.
Corr. adres J. Moesker
Midlaren 05905-2975
U. Nonkes Zuidlaren
05905 1765

Delicatessen
Slijterij
Wijnen
S pee i al i té's
Zuidlaren, Stationsweg 71
Telefoon 1389

I D E E E N B L A D
Deze pagina is' bestemd voor u w i d Ä n en suggesties
betreffende deze nieuwe dorpskrant en het komende
dorpsfeest.
MIJN IDEE:

JÙ.WLç&estie5_^^

MIJN OPMERKING:

inleveren bij een van de commissie I eden.

De

best verzorgde
vakanties
beginnen bij
de Rabo
Vakmensen in
vakantiewensen.

IJsclub

Midlaren.

De ijsclub Midlaren is een 70 jaar oude
uerenigi ng.
Hij ís'opgericht 30 januari 191?.
De oprichting uan de IJsclub Midlaren was het
geuolg uan een pretdag op het ijs uan de
Midlaarderj eugo.
Uele jaren achtereen hield de uereniging
u/eüstri j den uoor de Midlaarder jeugd met de
school als middelpunt.
Jammer genoe'g ís de school er- níet meer en mede
daardoor is een eind gekomen aan deze traditie.
Jammer maar misschien komen ze weer terug.
De bestuursleden uan de Ijsclub Midlaren steken
bij winterweer ook ueel tijd ín het berijdbaar'
maken uan het Zuidlaardermeer en het organiseren
uan tourtochten,
Dít ualt goed ín de smaak bij ueel mensen gezien
het altijd grote aantal inschrijvingen.
Dít doet de Midlaarder IJsclub in samenwerking
met de ijsclub uan Noordlaren en Kropswolde.
Onder de naam Tourcommissie Zuidlaardermeer,
Deze winter heeft de Midlaarder- jeugd geen
schaatswedstrijden gehad op de ijsbaan .
Toch hebben zíj de primeur uan de uereniging
meegemaakt.
Zij mochten de baan op toen de nieuwe ulag uan de
uereniging werd gehesen door de uoorzifcter.

V . V . V . M i d l a r e n is opgericht op woensdag 19 juni 1946,
in café Nijhof te Midlaren. Aanwezig waren 20 personen
die alien lid werden. Als bestuursleden werden aangesteld :
Voorzitter B.Schuiling
Secretaris de heer Stubbe en penningmeester
H.Schuiling.
Lidmaatschapsgeld werd vastgesteld op 1 gulden per
gezin. De eerste aktiviteiten waren een jaarlijkse Kermis
met zaterdags spelen voor de kinderen van de leden
zoals vlagsteken - ballontrappen en op zondag voor
volwassenen hard lopen - zaklopen voor heren en voor
de dames stoeldansen.
In de loop der jaren werden verschillende aktiviteiten
georganiseerd o . a . dropping door het natuurgebied van
Midlaren. Auto e n fiets o r i ë n t e r i n g s r i t t e n .
Jaarlijkse viswedstrijden op het Zuidlaardermeer in
samenwerking met de Hengelsport vereniging Zuidlaren.
En '- jaarlijks bezochten velen de klaverjasavonden ¡n
café Plankensloot.
Vier jaar geleden hebben wij met veel succes een
Motorgrasbaanrace georganiseerd in samenwerking met
de Motorclub De Dwerg. In 1986 hebben we het 40jarig bestaan gevierd met het organiseren van een
ouderwetse Kermis op het terrein van café Plankensloot. 's Avonds was er bal met muzikale omlijsting
van U l f u r t .
Voor inlichtingen k u n t u zich vervoegen bij het
bestuur van de V . V . V .
Secretaris R.Hollander, Groningerstraat 50,
9475 PC Midlaren. Tel.:05905-2031.

Uitnodiging voor do jaarvergadering van de vereniging van Dorpsbelangen
Midlaren op dinsdag 7 april 1987 in café 'Plankesloot'.
Aanvang: 20.00 uur

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

opening
notulen
ingekomen stukken en mededelingen
jaarverslag
financieel verslag
verslag kascommissie
bestuursverkiezing: aftreden H. Schuiling (niet herkiesbaar)
R. van Wijck (niet'herkiesbaar)
Het bestuur stelt kandidaat de heren D. Vos en T. Meisner.
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij het
bestuur bekend gemaakt worden.
pauze
gastspreker van de Brede overleggroep KleinSDorpen met als onderwerp
- Dorp en toekomst - aangevuld met een videofilm
rondvraag
sluiting

Borre I praat *
Wist Ui dat Midlaren vroeger schaatswedstrijden hield maar geen
ijsbaan had !
En dat Midlaren nu een ijsbaan heeft, maar geen
schaatswedstrijden
En dat een aantal jaren geleden , , t halve dorp zich rot heeft
gespit,(de drogist vertelde me dat ie de volgende dag vele potten
kI oosterbalsem had verkocht.) T,jonge wat een enorm lange sleuf,
van Schuil ing tot aan de ijsbaan.
Dat was zoiets als noaberplicht, prachtig!
De plaatselijke kasteleins verzorgden tot genoegen van de ,mollen,
'op Zrn tijd voor een zeupie.
Geen gezeur»
De pijp moest er int
water op de baanr
drank in de man,
en de wijsheid in de kan !
T, was een hele mooie middag, zo was,t.
Of zal de volgende winter er waarempel ook toertocht worden
gehouden op onze ijsbaan ?, En gelijk als op het Mid I aarder meer
een massa mensen achter en naast elkaar.
Het doet je denken aan de cowboyfilm ,Rauw heid. Bij het uitrijden
van deze tocht, beloning een vette vergulde plak van runderleer.
Dat klinkt je als muziek in de oren.
En dan een inleg van 5 gulden per persoon.
Je ziet de penningmeester al dansen van plezier, bovenop de
tafel
, ka saaa hoor je hern kraaien. Dat landelijk geluid hoor
je ,5 morgens vroeg ook tussen de ochtendnevelen rondom Midlaren
klinken, en dan denk je wat is het leven op het land toch goed.
Laten we hopen voor de schaatsers dat de volgende winter
weer net zo nal zijn als die we nu hebben gehad.
De rillingen lopen mij nu al over de rug
,
ijskoud I
janbouln
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DAAR WAAR SPORTERS WELKOM ZIJN
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MEERZICHT
PAVILJOEN MEERZICHT
TELEFOON 05905-3970

MEERZICHT 1
9475 TA MIDLAREN

BIJ ONS VINDT U EEN GEZELLIGE RUIMTE
VOOR AL UW FEESTEN, PARTIJEN, RECEPTIES,
KOUDE BUFFETTEN OF BARBECUES.
UW GASTHEER IS HANS BOS

MEDEDELINGEN
NOTENSCHIETEN op 26 april (Lutje Pasen)
Traditiegetrouw
wordt ook dit jaar weer
het
"neutiessehi etn" bij Cafe Plankensloot gehouden.
De organisatie is in handen van de "Emigranten".
Aanvang van dit folkloristisch gebeuren om 13.30
uur .
Moet u meebeleven ! ! !
OUD PAPIER
Voor
o n s ¿^komende d o r p s f e e s t z i j n n a t u u r l i j k
weer
veel
f i n a c i e l e middelen rrfidig.
De
papierophalers
komen op — z a t e r d a g í-í—aprÁ\Ja.s
vanaf
,s
middags
1 . 0 0 u u r ¡ l a n g s . 4 Wij hoper/^gat u k r u i w a g e n s v o l h e b t
staan.

VERLOTING
Denkt u er om, de trekking van de verloting van de
Vrouwenvereniging op 22 april a 5
pannend/ gebeuren.
U bent van harte welkom op dit sp
Aanvang 20.00 uur bij Cafe-rest Jan Kr en'er.
VERGADERING
Jaarvergadering van Dorpsbelangen op 7 april a. s.
BEDRIJFSVERHUIZING
De Scheve, boten,buitenboordmotoren,kettingzagen en
grasmaaimachi nes is verhuisd van Midlaren naar
Havenstraat 18 te Zuid laren.

Dû

Scheve
Havenstraat lö
Zuidlaren

[#i«PPS&.=^^m
1

T J * 7 r ^^^

Buitenhuis

DE VEENHORST
Groepsaccomodatie
voor scholen,
verenigingen en
families.
f!* Zelfverr——
\
\\ zorging
\>
Jl mogelijk

"V Tbuitenhuis

de Veenhorst
eikseizoen de moeite waard
Duinweg 2, 9475 PK Midlaren

Kaasboerderij

P® Kl®1i®rf
Heiveen 5 midlaren
Telefoon: 0 5 9 0 5 - 2669
Voor uw verse zuivel Produkten. Boerenkaas en
kruidenkaas, geitenkaas en
biologische kaas,
echte boeren karnemelk,
boter en kwark.

Geopend van dinsdag - vrijdag
13.30 - 18.00 uur
zaterdags 0 9 . 0 0 - 17.00 uur

1

'

HONDENTRIMSALON DIERENSPECIAALZAAK
ALLES VOORUW HUISDIEREN.
* WASSEN
* TRIMMEN
* SCHEREN
VAN ALLE RASSEN.
gt

Wk

VOETVERZORGING

Fa. R. SCHÖLTE
Poelestraat 45
Tel. 0 5 0 - 128028
9711 PK Groningen

GEEN PRIJS - ZO'N STIJL

ONG
ZIJN
Zowel damesals herenmonturen
vanaf

45.-

Repto Brilixs/waï
Hoofdstraat 213 9601 EE HOOOEZAND 05980 - 92467

