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Midlaarder Verenigingen Secretariaat: 

Vrouwenvereniging Midiaren mevr. C. de Boer 
Meerzicht 15, Midiaren 
« 409 4350 

Toneelvereniging TOMI mevr. D. Scheper 
Esweg 48, Midiaren < 
• 4092411 

Dorpsbelangen ,.... A.Boes 

Tolhuisweg 17, Midiaren 
w 409 1963 

Vereniging van Volksvermaken A. Haaijer 
Tolhuisweg 8, Midiaren 
» 409 3558 

IJsvereniging Midiaren mevr. J. de Groot 
Meerzicht 1a, Midiaren 
« 409 1446 

Jachtveld Midiaren S.J. van der Helm 
Esweg 50, Midiaren 
» 409 2969 

Dorpsfeestcommissie mevr. T. Gros 
Tolhuisweg 7, Midiaren 
« 409 4447 

Natuur- en Milieuwerkgroep Midiaren 

Boermarke Midiaren 

E. Veenstra (coördinator) 
Tolhuisweg 27, Midiaren 
» 409 6053 

G.J. Schenkel 
Ter Heyll 4, Zuidlaren 
w 409 4647 

Kopij voor volgende Midlaarder Kabinet inleveren 

voor 5 maart 1998 
bij een van de redactieleden! 

Kopij graag aangeleverd op Word for Windows 

Colofon 

Redactieleden: 
. Wouter Warnaar 

Tolhuisweg 2 
* 409 0493 

- Jaap Gros 
Tolhuisweg 7 
tr 409 4447 

- Bouke Klaassens 
Hunebedpad 5 
» 409 5973 

- Patty Venema 
Groningerstraat 47 
» 409 4466 

Lay-out: 
- Toos Gros 

Tolhuisweg 7 
«409 4447 

Druk: 
- Printservice 

Postbus 64,9470 AA Zuidlaren 
» 409 3553 

De redactie behoudt zich het 
recht voor om publicatie van 
ingezonden brieven te weige
ren indien deze inhoudelijk 
van zodanige aard blijken te 
zijn dat men erdoor gekwetst 
zou kunnen worden. 

Het is niet toegestaan om ad
vertenties die niet kompleet 
zijn aangeleverd, en derhalve 
zijn opgemaakt door de makers 
van deze uitgave, te plaatsen 
in andere publicaties. 

Het Midlaarder Kabinet is een 
uitgave onder verantwoorde
lijkheid van Vereniging Dorps
belangen. 

OUD PAPIER DATA 

1998 
maart '98 
juni '98 
sept. '98 
dec. '98 

- Tolhuisweg 1 
- Tolhuisweg 2 
- Schutshoek 
- Heihazen 

Wijken Wijkhoofden Tel.nr. 
Achteroet Herman van Dop 409 1055 
Heihazen Philip Boucher 409 2837 
Tolhuisweg 1 Barbara van Blanken 409 0493 
Tolhuisweg 2..., ._ . _. , , 
Schutshut ...^ Manan Giebels , 409 0952 
Groningerstr. Trudy Steenhuis 409 2727 
't Brinkje Keeke Scheper 409 5819 
Plankenslool/Meerzicht... Winy Verdegaal 409 4197 
Emigranten Bouko Kroon 409 2230 



Van de redactie 

Met het Winternummer heeft de redactie het jaar 1997 afgesloten. Ook dit jaar hebben de 
verenigingen door het inzenden van hun copy in hoge mate bijgedragen tot het leesbaar houden 
van het Kabinet. De inbreng vanuit het dorp neemt nog steeds toe en vooral in dit nummer 
hebben de kinderen een grote inbreng in de vorm van verhaaltjes en tekeningen, die betrekking 
hebben op de viering van het kerstfeest. Ook plaatsen we de uitslag van de ballonnenwedstrijd 
van het dorpsfeest in deze krant. Met het insturen van de kerstpuzzels maakt u kans op de 
speciale dubbele kerstprijzen. Vergeet niet de oplossingen in te sturen. Wouter Warnaar ging 
bij de Bloemert zijn licht opsteken bij de asielzoekers, een groep mensen waar wij als 
Midlaarders weinig van weten. Vanaf nu weet u alles. De dochter van Wouter, Sarah^heeft 
weer even een kerstpuzzel in elkaar gezet. Als er andere kinderen zijn die zoiets ook wel eens 
willen doen, dan kan dat. Gewoon even opbellen. De ijsvereniging heeft ook grote plannen en 
hebben ook leuke dingen voor de jeugd gerealiseerd (verlichting). Hopelijk zien we elkaar 
volgend jaar op de nieuwjaarsreceptie in januari. Lees zelf maar in dit Kabinet waar ik het oyer 
heb. Veel plezier ermee en gezellige feestdagen toegewenst. 
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Een w i t t e k e r s t 

Ik z i e ze gaan in zwarte stromen, 
in wat zo mooi, Zaire h e e t . 
De Hutu's, d i e v e r t w i j f e l d dromen 
dat men hun l o t n o o i t meer vergee t 

O, niet vergeten op te bellen ! 
naar winkelier of slagerij. 
Ik zou de kerstkalkoen bestellen 
en koop dan ook wat wijn erbij 

Ik z i e ze staan in 'zwarte wijken, 
de a l lochtonen van de s tad , 
d i e zwaar en moeizaam wat bere iken, 
omdat hun vader ook n i e t s had. 

O, ik moet vader nog eens schrijven, 
met goede wensen voor oudjaar. 
Ik hoop dat hij gezond mag blijven. 
Hij stond toch altijd voor ons klaar 

Ik z i e ze staan in zwarte drommen, 
gebroken, t r o t s , maar ook f r a g i e l . 
Gevlucht voor dre ig ing , k o g e l s , bommen, 
de zoekers van een goed a s i e l . 

O, het asiel moet ik betalen, 
de hond verblijft er nog een week, 
daar ik hem anders nu moet halen, 
hetgeen mijn vrouw niet handig leek. 

Ik z i e ze staan b i j zwarte scholen , 
de kindjes van de Marokkaan. 
Het kind van ons, d i ent onverholen 
s l e c h t s naar een witte school t e gaan. 

Een witte kerst wil ik u wensen, 
i maar niet als dat tot leegte leidt. 

Geluk versterkt zich, lieve mensen, 
wellicht ook door bewogenheid 

jtaywù 



DORPSFEESTCOMMISSIE 

Het is gelukt! We hebben minimaal 5 mensen bereid gevonden om in een nieuwe 
commissie zitting te nemen. Fantastisch! Zij zullen zich later aan u voorstellen. 
We blijven nog zoeken naar enkele mensen om het team aan te vullen om opnieuw een 
prachtig dorpsfeest te kunnen organiseren. Inmiddels zijn de verschillende zaken 
overgedragen. 

Van verschillende kanten is gevraagd of er weer oliebollen gebakken zullen worden. 
Vorig jaar hebben we dat eigenlijk gedaan om een vervolg mogelijk te maken, want het 
geld hadden we niet echt meer nodig. 
Na overleg met de toekomstige commissieleden is inderdaad besloten om opnieuw een 

O L I E B O L L E N A C T I E te houden op 31 december. 

Dit jaar mogen we wederom gebruik maken van de keuken van de Captain's Bar op de 
Bloemert waarvoor we dhr.F.Sprenger zeer erkentelijk zijn. Ab Seubring, onze topkok 
van vorig jaar en eregast op het dorpsfeest, gaat weer bakken. Dus dat wordt opnieuw 
smullen geblazen! 
We rekenen er op, dat u ook deze keer massaal oliebollen gaat bestellen. U wordt 
daar evenals vorig jaar over gebeld, zodat u het aantal zakken kunt opgeven. De prijs 
is nog steeds: 

9 krentenbollen of 12 gewone bollen voor ƒ. 10,-, maar 
3 zakken voor ƒ. 25,- !!! 

Het liefst zien we, dat u de zakken zelf komt ophalen in de Captain's bar (kunt u eerst 
nog even proeven!) tussen 11.00 en 15.00 uur. Daar zal het weer ouderwets gezellig 
worden. Maar u kunt ze natuurlijk ook laten bezorgen. Dit kunt u opgeven, als u wordt 
gebeld. Bij de Emigranten worden de oliebollen bezorgd. Bouko Kroon neemt 
telefonisch kontakt op met onze emigranten. 
Tenslotte zouden we het zeer op prijs stellen, dat, als u gevraagd wordt even mee te 
helpen op die dag, we op u mogen rekenen. Samen gaat het een stuk makkelijker. 
Alvast bedankt, prettige feestdagen, tot ziens in de Captain's bar en daarna 
vanzelfsprekend: eet smakelijk!!! 

Dorpsfeestcommissie "in de overgang". 
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De Veenhorst is een 4-sterren groepsaccommodatie voor overwegend 
meerdags verblijf van families, vriendengroepen, verenigingen, scholen, 
en diverse opleidingen. 
Daarnaast hebben we een aparte ZAAL voor DAGVERHUUR, 
geschikt voor een vergadering, training, receptie of gewoon een gezellige 
familiedag. Zelfverzorging van eten en drinken ís mogelijk. 
Bel eens voor nadere informatie! 

"X Tbuitenhuis 

de Veenhorst 
Hans en Gretha Blaauboer 
Duinweg 2, MIDLAREN 
Tel. 050 409 2132 

elkseizDende moeite waard Fax oso 409 0483 

HUUR 'N CARAVAN 
Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt. 
* VOOR EEN DAG 

* EEN WEEKEND 

* VAKANTIE 

Tel: 050 409 3320 

t 
caravans viaduct zuidlaren V.O.F. 

Telefoonstraat 1 7 
9471 EK Zuidlaren 
Tel.: 050 409 20Ó9 

CV-BENODIGDHEDEN/SANITAIR 
HISTOR VERF 
ELECTRA 
TUINHOUT 

FF 
WATERSPORTBEDRIJF 

de scheve9' 
Havenstraat 18, Zuidlaren 

SCHEEPSACCESSOIRES 
HENGELSPORT ARTIKELEN 
RYDS-MOTORBOTEN 

BUITENBOORDMOTOREN 

¡||j|§^i¿^p 

AANHANGERVERHUUR 
050 409 2946 



Project Dorp in 't Groen 

Zaterdag 29 november werd in 4 dorpen in de kop van Drenthe, n.l. Anloo, 
Taarlo, Altena en Midiaren de plantdag gehouden. Ruim 70 dorpen namen eerder 
deel aan het project, sommige zelfs voor een tweede of derde keer. De Dorp in 't 
Groen aanpak, vóór en dóór de bewoners, verloopt als volgt. Dorpsbelangen 
meldt zich aan bij de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen)voor het 
project. Na een informatieavond in het dorp gaan de bewoners aan de slag. 
Schetsen voor nieuwe beplanting worden doorgesproken met de 
projectcoördinator van de BOKD. Deze werkt de schetsen, na een visie-ronde, uit 
tot definitieve plannen. Gebundeld tot een planboek komen ze tenslotte op het 
buro van Stichting Landschapsbeheer Nederland, die belast is met de uitvoering 
van de regeling Landschapsverzorgingsbijdrage van het ministerie van L & V. 
Beplantingen in landschappelijk waardevolle gebieden komen namelijk in 
aanmerking voor subsidie. De toekenning van de subsidie èn de 
zelfwerkzaamheid van de deelnemers zorgen samen voor een sluitende 
projectbegroting. De gemeente participeert ook in het project, ondenneer door het 
aanvullen van karakteristieke wegbeplantingen van zomereiken. Ons dorp is na 
29 november 73 hoogstamvruchtbomen, 250 vierkante meter singel, 16 km hagen 
en 66 erf- en laanbomen rijker. De aanplant zal steekproefsgewijs worden 
"gecontroleerd" door de projectcoördinator en iemand van de provincie, dit ter 
voorkoming van onjuiste benutting van subsidiegelden. Al is het resultaat na een 
aantal jaren pas goed zichtbaar, we hebben weer een groene opfrisser van ons 
dorp! Hagen omzomen dan de huisweiden en boomgaarden, waarin nieuwe 
hoogstamvruchtbomen zijn opgenomen. Erfbomen en wegbeplanting maken het 
dorp nog meer tot de "groene oase" in het open landschap. 

Trudy Steenhuis 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * ^ 4 ; * * * * 3 4 t * 

Beste Midlaarders, 

Graag willen wij de nieuwe leden van de dorpsfeestcommissie aan u voorstellen. 
De volgende Midlaarders hebben voor de volgende termijn zitting genomen: 
Bouko Kroon, Rik Timmer, Eeuwe Broersma, Pieter den Hengst, Wim Peters en 
Margreet Overduin. Zoals u leest zijn het voornamelijk heren die zitting hebben 
genomen. Wij hebben nog één lid voor de dorpsfeestcommissie nodig en gezien 
de verdeling man/vrouw geniet een Midlaardster de voorkeur. U kunt zich 
opgeven bij Pieter den Hengst »4091422. In de volgende uitgaven van het 
Kabinet leest u meer over de plannen en aktiviteiten van de nieuwe 
dorpsfeestcommissie. 

4fe&. m 
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Margreet Overduin 
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Volwassenen puzzel 

Dit keer een speurpuzzel. In deze diagram staan de woorden van links naar rechts 
en omgekeerd en van schuin boven naar schuin beneden. De letters mogen meer 
dan 1 keer gebruikt worden. De niet gebruikte letters die overblijven vormen de 
oplossing en bestaat uit een aantal Italiaanse gerechten, 6 om precies te zijn. 
Veel puzzel plezier. 
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AANSNIJDEN 
BEETX. 
BESTEKX 
BRUNCH/ 
DESSERT * 
DOORVOEDX 
EETLUSTx 
ETENSWAREN ' 
ETER/ 
ETERIJ * 
FLAUW X 
GANG 
GULZIG < 
HONGERX 
HONGERIG/ 
HOOFDGERECHTX 
KAUWEN 
KLIEKJES 
KOKX 
KOKEN 
KOSTGANGER 
LEKKER X 
LEPEL/ 
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SMULLEN K 
SMULPAAP 
SNACK 
SNOEPEN 
SPIJZEN \ 
TAFELEN K 
TAFELMANIEREN X 

LUNCHX 
LUNCHEN 
LUSTEN* 
MAAG 
MAAL 
MENU 
MES 
NATAFELEN 
NIET LUSTEN 
ONTBIJT 
ONTBIJTEN \' 
OPDIENEN K 
OPETEN 
OPPEUZELEN/ 
OVERDADIG* 
PROEVEN 
RECEPT X 
RESTJES X 
SCHRANSEN 
SCHROKKEN \ 
SCHROKOP 
SERVEREN X 
SMIKKELEN X 

TANDEN •. 
TREK 
VASTEN y 
VIES< 
VOEDEN 
VOEDING 
VOEDSEL K 
VORK 
ZOETEKAUW 



NIEUWJAARSRECEPTIE 

Vooraankondiging 

De verenigingen van Midiaren organiseren gezamenlijk 
voor alle inwoners en emigranten van Midiaren een 

Nieuwjaarreceptie. 
Het is de bedoeling dat dit uitgroeit tot een jaarlijkse traditie. 

Wij nodigen u allen uit op zondag 11 januari a.s. in café 
De Hunebedden 

vanaf 14.30 tot 17.00 uur. 

U krijgt van ons hierover nog nadere informatie. 

Wij wensen u alvast 
hele prettige feestdagen. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Aansluitend op de Nieuwjaarsreceptie bieden wij u de mogelijklieid om gezellig 
met z'n allen een heerlijke boerenkool stamppot met worst te eten. 
De stamppot kost f 12,50 p.p. Kinderen t/m 10 jaar f 6,25. 
Voor mij is het belangrijk om te weten op hoeveel personen ik kan rekenen. Als u 
wil komen, vul dan onderstaand strookje in en gooi het voor 8 januari weer bij 
mij in de bus (restaurant De Hunebedden) U kunt ook bellen S4091462 

Met vriendelijke groeten 
Gretha Slot 

Naam: 

Aantal volwassenen: 
Aantal kinderen: 



ASIELZOEKERS IN MIDLAREN. 

Al zeven jaar worden er tussen september 
en april asielzoekers ondergebracht in een 
aantal vakantie bungalows van het recre
atiepark "De Bloemert". De redactie van 
het kabinet leek het een goed idee om eens 
op bezoek,te gaan, we spraken daar met de 
leiding van de opvang. Opvang omdat het 
hier geen permanent AZC (asielzoekers
centrum) betreft, maar een AVO, wat zo
veel betekent als een tijdelijke aanvullende 
opvang. In de AVO verblijven ca. 130 men
sen, verdeeld over zo'n 15 bungalows, 
waaronder 7 a 8 gezinnen, enkele echtparen 
enkele alleenstaande vrouwen en voor meer 
dan de helft alleenstaande mannen. Ze 
komen voor het grootste deel uit Afgani
stan, Sri-Lanka, Somalië, Bosnië, het voor
malig Joegoslavië en uit het Koerdische 
deel van Irak. De kinderen tot 12 jaar gaan 
naar school in Veendam, de 12plussers naar 
Groningen. 

Er verblijven mensen, die de A-status al 
hebben gekregen, wat betekent dat ze zijn 
erkend door de Nederlandse overheid als 
politiek vluchteling, waarna zij zich in 
Nederland kunnen vestigen. De meer
derheid heeft deze status niet, het kan in 
principe ook wel 3 a 4 jaar duren voordat 
iemand deze status krijgt, maar lang niet 
iedereen komt hiervoor in aanmerking en 
die mensen zullen op den duur naar het land 
van herkomst moeten terugkeren. 

De AVO staat onder beheer van het COA 
(Centraal Orgaan Asielzoekers) en wordt 
geleid door 2 medewerkers van het COA, 
bijgestaan door 2 verpleegkundigen. Een 
bungalow, nr. 49, is ingericht als kantoor 
vanwaaruit de intemehuisvesting geregeld 
wordt en informatie en uitleg verstrekt 
wordt. Een andere bungalow is ingericht als 
recreatie- en ontmoetingsruimte waar ook 
Arabische tv-stations te ontvangen zijn. 

Er kunnen Nederlandse taallessen gevolgd 
worden, er is een kledingwinkeltje en er 

worden kinderactiviteiten georganiseerd. 
Tegen gereduceerd tarief kunnen zij 
gebruik maken van voorzieningen, zoals de 
bibliotheek, Aqualareiv aerobics enz. Bij 
een aantal van deze activiteiten zijn via de 
plaatselijke kerken mensen uit Noordlaren 
en Zuidlaren betrokken. Ook bestaan er 
tussen de kerken en mensen die in de AVO 
verblijven bezoekcontacten, hoofdzakelijk 
gericht op de gezinnen. 

Tussen de AVO en de inwoners yan 
Midiaren bestaat er vrijwel geen contact, 
men ziet elkaar bij de bushalte of langs de 
weg naar Zuidlaren en daar is het eigenlijk 
tot nu toe bij gebleven, metals belangrijke 
uitzondering nog de oliebollen, die 2 jaar 
geleden bij de bewoners van de AVO 
bezorgd zijn. 
De bewoners van de AVO stellen contact 
met inwoners van Midiaren erg op prijs, de 
taal, Engels + handen en voeten hoeft 
daarbij geen probleem te zijn. De contacten 
zouden een welkome afwisselingjzijn-inhet 
wachten op beslissingen van de overheid, 
berichten van de vaak achtergebleven 
gezinnen en familie en het verblijf in de 
AVO met een willekeurige groep mensen, 
met verschillende culturele achtergronden. 

Het zou goed zijn, als de activiteiten die in 
Midiaren georganiseerd worden, in ieder 
geval ook bekend zouden worden gemaakt 
in de AVO, zodat deze tijdelijke inwoners 
van Midiaren eventueel hieraan deel zouden 
kunnen nemen. Daarnaast staat het J 
natuurlijk de verenigingen van Midiaren yrij 
om in overleg met de leiding van de AVO 
speciale activiteiten voor de asielzoekers, te 
organiseren. Mensen uit Midiaren die .' 
individueel iets willen doen, b.v. een 
bezoekcontact, kunnen daarover contact 
opnemen met de leiding van de AVO. De 
behoefte daaraan is zoals eerder 
gememoreerd groot Het telefoonnummer 
daarvan is 4090219. 

Wouter Warnaar 

AAAAAAÔAAAAAAAÔAAAAAAAAAAAÔAÔAAAAAÉ 



SLAGERIJ G.P. KOERS 
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ 

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

rolpens 
bakjes kanensmeer 
bekers rundvet 
boerenleverworst 
droge metworst 
droge boeren ham (schenk) 

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON 050 409 1553 

VV GRAALMAN 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

^Meubilering 
^Tapijten 
^Gordijnen 
*Slaapsystemen 
* Zonwering 

Rijksstraatweg 204 
9752 BR Haren 
Tel 050 5345131 

Betrouwbaar en snel 
installeren, onderhouden, 
reparen of vernieuwen 
van dakgoten, riolen, 
waterleidingen en al uw 
andere sanitaire 
installaties. 

Vraag vrijblijvende 
informatie aan. 

Bronkhorst 
sanitaire installaties 
Lageweg 4 1 , Noordlaren (Gr.) 
Telefoon 050 409 1455 

Gun uw kinderen het plezier van muziek 
Naast hun schoolopleiding 

een muzikale vorming. 
Een vorming waar zij U 

hun hele leven 
dankbaar voor zullen zijn. 

* Ons land kent een dicht gespreid net van muziek
scholen. Adressen sturen wij u graag toe. 

* Daarnaast vele privó-les mogelijkheden. 
* voor het eerste lesjaar kunt u bij ons een piano huren. 
* Kom eens langs of stuur onderstaande bon in; 
* U wordt dan volledig geïnformeerd! 

¡ Ja, Wij zouden graag willen dat onze zoon/dochter 
i van jaar leert pianospelen. Wilt U ons informeren 
i over: 
i O huurmogelijkheden van een piano 
! O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel 
¡ O lesmogelijkheden in onze omgeving 

Met Uw naam en adres zenden aan: 

W-=A1L4U^ yu.4i.tnj2 J5 B.v. 

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 

http://yu.4i.tnj2


Vrouwen Vereniging Midiaren 

Wij hebben al weer drie gezellige bijeenkomsten achter de rug, als u dit Winter
kabinet leest. Op de eerste avond werd er weer genoeglijk "bij gekletst" en leer
den we van Wil Frijters de eerste beginselen van het Braille schrift. In oktober 
werden we via dia's en verhalen door dhr.Kelder in de Trans Siberiëhjn meege
nomen op een reis door Siberië en diverse steden van Rusland. De novem
beravond bracht weer iets heel anders. De Midlaarder gymnastiekleraar, Errie de 
Vries, vertelde ons uitgebreid over zijn favoriete sport: Tai-Chi en zoals we al 
verwachtten, moesten we zelf ook op de vloer. Errie is een zeer geestdriftige be
oefenaar van deze sport, die naar hij zegt, de meeste beoefenaars op de wereld 
heeft. December, ja natuurlijk, de Kerstviering, waarbij de dames hun eigen spe
cialiteit op etensgebied kunnen meebrengen voor een koud-warm buffet. Het 
"Kerstkoortje" is al weer druk aan het oefenen, dus we hopen op een fijne avond. 
De Kerstmarkt. Dit jaar waren we te gast in café-restaurant de Hunebedden, 
waar we, ondanks de steeds groter wordende concurrentie, een zeer geslaagde 
Kerstmarkt hebben gehouden. Er was een grote verscheidenheid aan door onszelf 
gemaakte producten, die gretig aftrek vonden. De kniepertjes, cakes, bonbons, 
advocaat en ingemaakte courgettes gingen vlot over de toonbank, evenals de vele 
prachtige kerststukken. 
Zoals ieder jaar, waren er weer hele mooie handwerken en kerstkaarten. Nieuw 
dit jaar waren de vele door onze dames gemaakte kaarsen, die zeer in de smaak 
vielen en diverse artikelen voor de vogels en wintertuin. Bij de verloting ging het 
kerstkussen naar Barbara van Blanken, de mooie kersthanddoekenset ging naar-
Marie Kanon en de hoofdprijs, een prachtig kerstboomkleed was voor mevr. 
Schuitemaker. Onze kerstman zorgde buiten en binnen voor nog meer sfeer en zo 
kunnen we weer terug zien op twee hele gezellige en drukke dagen. 

Catrien de Boer 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

TOMI Nieuws 

Op 31 januari 1998 wordt er in de Sprookjeshof te Zuidlaren weer de jaarlijkse 
toneeluitvoering gehouden. Het belooft een prachtig stuk te worden. Een klucht in 
twee bedrijven "Lucy's baby". Het gaat over een oude tante die zo maar, opeens 
een hele familie erbij krijgt! Verder zal het Shanty koor Lös Zaand uit Midiaren 
het programma verder opvullen met prachtige liedjes, zodat het weer een echt 
Midlaarder feestavond wordt. Wij rekenen dan ook op een enorme opkomst. 

Binnenkort wordt er door het amateurtoneel, kunst en cultuur Drenthe workshops 
gehouden met onderwerpen over spel - grime - regie - dekor en licht en geluid. 
Deze cursus bestaat uit 4 lessen en wordt gehouden in de Sprookjeshof. 
Interesse?? Inlichtingen bij Dina Scheper Ä409241Î 



Versïag van het jaarlijkse 
reisje van de 
vrouwenvereniging Midiaren 
op dinsdag 10 juni 1997. 

Vandaag is het weer zover, we 
hebben ons jaarlijkse uitstapje van de 
vrouwenvereniging. Bij "Het ei van 
Columbus" staan 27 dames klaar om 
een gezellige dag te hebben. Het 
weer is goed, de zon schijnt. Via 
Zuidlaren en Tynaarlo gaan we de 
snelweg op. Het is dan nog maar 14 
graden. Onze vice voorzitser Marie 
Kanon heet iedereen welkom en 
wenst ons namens Stef Wouds een 
prettige reis toe. Het reiscomité, de 
dames Anke Heida en Trijn van Rliee 
hopen dat we het naar ons zin zullen 
hebben. Onze chauffeur voor deze 
dag is de heer Rinus Versnel van de 
firma Deiman uit Winschoten. Bij 
Assen-Zuid gaan we de snelweg af. 
We komen langs het verkeerspark 
van Assen en de TT baan en komen 
zo in Smilde uit. We rijden langs de 
Drentse Hoofdvaart, de televisietoren 
en het is 9.10 als we Dieverbrug 
passeren. We gaan via het brinkdorp 
Havelte richting Steenwijk en 
Wanneperveen. Dit is een leuk dorp, 
bekend bij de watersporters. We 
zitten dan in de gemeente . 

Brederwiede. We komen ook nog 
over de Lozedijk, een smalle weg 

met een sloot ernaast. Om 10,00 
zitten we op het terras van "Het 
wapen van Utrecht", een oud 
nostalgisch restaurant, waar ik het 
niet erg schoon vond, maar de 
mensen waren erg vriendelijk en de 
koffie (sommige van ons met gebak) 
smaakte ons goed. Om 11.00 uur zijn 
we bij de boerderij van Evert van 
Beninern in St.Jans Klooster. Hij 
staat boven aan de trap (waar ik een 
handtekening van hem krijg) en 
verwelkomt ons daar. Hij laat ons 
een video van de elfstedentocht zien 
en vertelt over zijn ervaring en 
overwinningen van de elfstedentocht. 
We zitten op de bovenverdieping van 
zijn boerderij, vroeger de hooizolder. 
Zijn krans hangt er ook. Hij vertelt 
ook dat hij op deze boerderij is 
geboren. Hij is met Janet gehuwd en 
samen hebben ze er over gedacht te 
gaan emigreren vanwege de 
superheffing. Maar door de 
superheffing kreeg hij ook tijd om 
veel te trainen voor het schaatsen. 
Hier heeft hij geld mee verdiend en 
heeft zo van de nood een deugd 
gemaakt. D.w.z. er kwamen veel 
mensen langs de boerderij om te zien 
waar hij woonde. Zo kwamen zij op 
het idee om een kaasboerderij te 
beginnen om zo groepen te kunnen 
ontvangen. Zijn kaas heet de 
Bentumerkaas en zijn advokaat heet 
de Bentumerboerenkakelroom. 
Smaakte uitstekend want we mochten 
het proeven. Hij heeft uitgelegd hoe 
de kaas wordt gemaakt. Vertelde dat 
zijn zonen van 11 en 13 jaar ook al in 
het bedrijf meewerkten. Na de video 
en zijn verhaal en na het kopen van 



kaas hebben we beneden nog in de 
winkel rondgekeken. Het zag er daar 
mooi verzorgd uit. Zijn schaatspak en 
medailles hingen in een vitrine te 
prijken. 

Om 12.30 vertrekken we richting 
Dwarsgracht alwaar we gaan eten in 
de Otterskooi, een leuk ingericht 
restaurant aan het water, waar we 
van een drie gangen menu hebben 
genoten. Om 14.45 vertrekken we 
weer. We komen via o.a. de Wijk en 
Veeningen in Zuidwolde bij het 
cultuur historisch museum De 
Wemme. Hier is ook een tingieterij 
bij. We worden echter niet verwacht, 
maar het komt toch nog goed. We 
hebben buiten op het terras in de zon 
gezeten, waar we koffie, thee en 
koek kregen. In het museum zien we 
oude spelletjes, oude 
schoolmaterialen en oud naaigerei. 
Ook een kamer met hologrammen, 

foto's met diepte. Het museum is 
opgezet door vrijwilligers. Een oud 
dorpsgenoot van ons, de heer Jan 
Kremer en zijn vrouw, hebben daar 
ook aan meegewerkt. We hebben ze 
echter niet getroffen. In de tingieterij 
treffen we een man aan die soms zeer 
gevat zijn verhaal doet. Hij vertelt dat 
echt tin blank is en de echtheid van 
tin onderaan staat. Merk en letter 
worden er ingeponst. In de winkel 
worden nog leuke aankopen gedaan. 
We vertrekken weer om 17.30 
richting Appelscha. We komen langs 
Echten, Ruinen, Ansen, Dwingelo, 
Dieverbrug, Hoogersmilde, 
Appelscha, een prachtige omgeving. 
Bij Duinerzathe stoppen we voor de 
laatste consumptie. Om 19.05 
vertrekken we richting Midiaren en 
komen daar om 19.50 aan. In de bus 
memoreert Marie Kanon dat we terug 
kunnen kijken op een hele mooie dag 
en bedankt de dames van de 
organisatie hiervoor. De chauffeur 
wordt bedankt met een "envelop" en 
Marie wenst ons tenslotte wel thuis. 

Martha Loerop-Philps 

Te koop aangeboden 
Hockeyschaatsen, maat 39 
f40,- Fam. Gros, Tolhuisweg 7 
»4094447 



te 
te 
te 

Ballonnenwedstrijd dorpsfeest ~%^s*j)?. Ë 
. v 

Van de ballonnen die tijdens het dorpsfeest zijn opgelaten zijn er 12 r 
teruggevonden. De meeste hiervan zijn aangekomen in Noord-Groningen. te 
Hieronder volgt een lijstje van wiens ballon waar gevonden is. je 
Marloes Venema in Startenhuizen p 

. Jolande Venema in Uithuizermeeden P 
^ ' Lalmalie Kuipers op het eiland Juist (Did.) J^éËt**^* ^ 
cß Jasmijn de Vries in de Eemshaven ^ Y ^ ^ ^ P i r te 
<3 Nada Brink in Oudeschip * i i 5 « ? S * - & 
eg Corine Sants in Lage van de Weg > f^* '**"'" S 
3> Kerstin Brink in 01 denzijl OD 
cj Stefan Juistenga in Uithuizermeeden ^ 
^ Jagers hebben nog een tros van 4 ballonnen gevonden in Oostemieland. De te 
CQ kaartjes waren van Yorrick Kuipers, Sarah Warnaar, Lara Meisner en Roos de Ej 
<S Vries. De drie ballonnen die de grootste afstand hadden afgelegd hebben de drie (£> 
eg volgende namen opgeleverd: E 
3 De winnaar is Lakmalie Kuipers. Tweede is Jasmijn de Vries en derde is Nada te 
cj) Brink. Hans Blaauboer heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de prijzen bij de jp 
Ö9 juiste personen terecht zijn gekomen. Hartelijk gefeliciteerd. p 

CO p 
<$ Namens de feestcommissie Toos Gros p 
cß . . ¡b 
co ' b 

*$ Een paar reacties hebben we voor jullie hier weergegeven. te 

5« Beste Yorrick, Sarah, Lara en Roos, 

0 Tijdens de jach t (4 jagers) in Oostemieland (vlak bij Uithuizermeeden), vond één van de jagers iets 

C0 kleurigs. 
£* Het waren de restanten van jull ie balonnen + adressen. 
¿n Dit alles aan één touwtje. 

C0 Thuis hebben wij de brieven gedroogd en gelezen. 

cö Hoewel de wedstrijd voorbij is, leek het ons wel leuk om ze terug te sturen. 

9 Wij wilden ze in eerste instantie alle 4 naar het toepasselijke adres sturen (Haasakkers 1) 

0 Wij hebben ons echter bedacht en sturen nu ieder van jull ie zijn eigen brief retour. 

C0 In ieder geval weten jullie nu, dat jagers niet alleen jagen, maar ook goed om zich heen zien en op 
*"* andere zaken letten. 

Eén van de jagers heeft een meubelzaak en deze nodigt jullie met je ouders uit, om de kaarsjes avonden 
te bezoeken. 
De uitnodiging is bijgesloten, met de nodige gegevens. 
De vinddatum was 10 november j.l., 's middags om ± 15.00 uur. 
Wij wensen jullie allen nog veel plezier toe. 

Names De jagers uit Uithuizermeeden. 

/ . /^/¡^¿Wtö.JTWoltjer 
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PLATTELANDSBELEID 

In het vorige kabinet hebben 
we u op de hoogte gesteld 
van de ontwikkeling van het 
plattelandsbeleid. In samen
werking met de provincie, 
gemeenten en waterschap 
worden er ideeën ontwikkeld 
om de leefbaarheid van het 
platteland in Groningen en 
een deel van Drenthe te 
bevorderen. Voordat verdere 
plannen worden ontwikkeld 
vindt er overleg plaats met 
de bevolking in de betref
fende gebieden in een aantal 
inspraakavonden. Deze avond 
vond voor Midiaren plaats op 
6 oktober in café-restaurant 
de Hunebedden. Er waren 
ongeveer 35 personen aanwe
zig, veelal afkomstig uit 
Midiaren en vertegenwoordi
gers van de provincie, 
gemeente en waterschap. De 
bijeenkomst werd op zeer 
humoristische wijze geleid 
door Jaap Nienhuis, bekend 
van radio Noord. 

De aanwezigen werden in een 
viertal groepen verdeeld. 
Elke groep kon een keuze 
maken uit een aantal onder
werpen en over dat onderwerp 
voorstellen of suggesties 
doen. De volgende onderwer
pen kwamen onder meer aan de 
orde. Verkeersveiligheid, 
toerisme en recreatie, 
vervoer en bereikbaarheid. 

Verkeersveiligheid school
kinderen 
Een aantal malen werd de 
suggestie gedaan voor. de 
aanleg van een fietspad in 
het verlengde van de Schuts
weg en dat door te trekken 
tot de school in Noordlaren. 
Op deze wijze zou een veel 
veiliger fietsroute voor de 
kinderen ontstaan. Gies 
Lambers deed de suggestie om 
hiervoor de oorspronkelijke 
zand- en voetpaden te benut
ten en deze te herstellen. 

Hij kreeg voor deze sugges
tie de prijs voor het origi
neelste idee van de avond, 
een fraaie barometer. Een 
andere suggestie in verband 
met het oversteken van de 
Groningerstraat, was het 
aanleggen van een met druk
knop in werking te stellen 
verkeerslicht. 

Kruising Tolhuis-
weg/Groni ngers traat 
Tevens werd in een aantal 
groepen de wens te kennen 
gegeven tot aanpassing van 
de kruising Tolhuis
weg/Groningerstraat door 
middel van een verhoging van 
het kruispunt of een roton
de. 

Toerisme en recreatie 
Verdere uitbreiding van 
recreatiepark de Bloemert 
werd door een groot deel van 
de aanwezigen niet gewenst 
geacht. Een andere suggestie 
was om het Zuidlaardermeer! 
uit te breiden tot aan het 
dorp Zuidlaren en alleen 
kleinschalige recreatie te 
bevorderen. Het fietspad 
rond het Zuidlaardermeer zou 
zo moeten worden aangelegd 
dat men vaker zicht heeft op 
het meer, tevens werd. de 
mogelijkheid van een fiet-
sers/wandelaarsbr.ug in de 
buurt van Vos geopperd. Het 
zicht op het Zuidlaardermeer 
zou door opsnoei moeten 
verbeteren. Er moet voor 
gewaakt worden dat het'meer 
niet dichtslibt en goed 
toegankelijk blijft. 

Openbaar vervoer 
Algemeen was de klacht dat 
er 's avonds geen openbaar 
vervoer is. De regeling via 
de lijnbus werd algemeen 
niet erg werkbaar gevonden. 

J e u g d 
Eén van de g r o e p e n kwam met 

AAAAAAAAAAAAAAAAÔAÔÔ 
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de suggestie tot aanleg van 
een volleybalveldje op het 
huidige ijsbaanterrein en 
tot de aanleg van een jeu de 
boulesbaan voor de wat 
oudere jeugd. 

Vervolg 

De ideeën die op deze avond 
naar voren zijn gebracht 
zullen worden besproken in 
de zogenaamde Regiegroep. 
Ter voorbereiding daarvan is 
er een werkgroep samenge
steld bestaande uit gemeen
telijke ambtenaren uit 
Zuidlaren, Hoogezand en 
Haren. Eind februari worden 
de voorstellen besproken en 
wordt bekeken welke voor
stellen haalbaar zijn. 

Per jaar is er, afgezien van 
speciale subsidies, een 
bedrag van f150.000,— 
beschikbaar voor het gehele 
plattelandsbeleid. Vervol
gens worden de resultaten.in 
de vorm van projectvoorstel
len ingediend bij de Regie
groep, deze groep bestaat 
uit bestuurders van de _ 
betrokken gemeenten, provin
cie en waterschap. 

De heer Bart Bagerman, 
werkzaam bij de provincie 
Groningen, is coördinator 
voor het Gorecht-gebied. 
Ondergetekende is voor. 
Midiaren, in hoedanigheid 
van voorzitter van de Vere
niging Dorpsbelangen,. con
tactpersoon voor Midiaren. 

Bouke Klaassens 

DE KINDER-KERST -10 tot Ujaar-
PUZZEL VAN WARNAAR. 
Streep de woorden die naast de puzzel staan uit het blok weg. Prijs 1=2 Wig-Wam bonnen 

Prijs 2= IWig-Wam bon 
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Feen$tra mist de 
aansluiting met. 

& 

Feenstra Noord B.V. 
Groningen Emdenweg 5 Tel. 050 5422322 

Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 637111 

Drachten Bolder 59 Tel. 0512 526258 

B f f l — 
feenstra 
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GARAGE HOLLANDER 

groot in banden, 
nieuw en gebruikt, 

zeer scherp geprijsd 

ook voor schade's uw adres 
BOVAG lid 

Groningerstraat 50 
9475 PC Midiaren 

tel. 050 409 2031 | fax 050 409 0145 
autotel. 06 53 269948 

We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
De Rabobank is een bank met een idee. Het 

idee dat )e samen sterk bent. De Rabobank 

heeft als geen ander een traditie van 

samenwerken en bouwen aan relaties. Het 

is een bank van mensen vóór mensen. 

Dat merkt u al snel in het persoon

lijke contact. Elke Rabobank 

staat midden in de samen- -p£|s m 

leving. Daarom zijn we 

vaak betrokken bij activi

teiten In het bedrijfs

leven, verenigingen en 

scholen. We weten wat 

er leeft ook als hei niet 

om bankzaken gaat. Kort

om, we zijn een bank die 

net zo thuis ¡5 in de buurt als u. 

I 
// 

Rabobank 

Rabobank Eelde-Vries Zuidlaren 
tel:050 409 2501 

AMBACHTELIJKE KAARSENMAKERIJ 

TRUUS KUIPER 

Breed assortiment van zowel standaard als 
afwijkende maten en kleuren 

Voor jong en oud de mogelijkheid om 
kaarsen te maken. 

Haasakkers 1. Geopend van 1000-1700 uur. 
Donderdag gesloten 
Tel:050 409 5575 



Nieuw in Midiaren Regiopost 
: •» 

U kunt nu aardig besparen op uw post. In samenwerking met Regio-post Oost 
Drenthe kunt u uw post nu rechtstreeks bij mij afleveren. U betaalt slechts f 0,50 
per poststuk tot 50 gram. Van 51 tot 100 gram fl,-, van 101 tot 250 gram f 1,50 
en van 251 tot 500 gram f2,50. Boven de 500 gram t/m 3 kg f4,50. De 
bezorging vindt plaats door geheel Nederland behalve de Waddeneilanden. 
Beleefd aanbevolen 
A.Haayer è 
Tolhuisweg 8 H H S H f ] 4 

9475 PG Midiaren 
9 en fax 050-4093558 

$-$•$-&$-î£ & $• 

Voor advertenties en abonnementen op het Nieuwsblad van het Noorden kunt u 
terecht bij A.Haayer, Tolhuisweg 8 te Midiaren. 9 en fax 050-4093558. Tevens 
uw adres voor een abonnement op de ochtendkranten Volkskrant, Trouw en de 
Telegraaf. 

Het V.v.V. van Midiaren hield op zaterdag 22 november een feestavond met Oud 
Hollandse spelen. Het werd gehouden in restaurant De Bloemfontein op de 
Bloemert. Dit was ons eerste feest hier, maar we werden zeer gastvrij ontvangen. 
Iedere bezoeker werd gratis een kopje koffie met koek aangeboden. Hiervoor nog 
onze hartelijke dank. Er kwamen op deze avond ongeveer zestig mensen. 
Iedereen yond het een zeer geslaagde avond. Ook de spelletjes vielen zeer in de 
smaak. Na nog een paar keer met het rad van avontuur te hebben gespeeld ging 
iedereen feyrecjejjnaar n m s . Namens het V.v.V. bestuur graag tot de volgende 
keer. 
A.Haayer 

Te Koop 
Een antieke houten schouw 
Afin. 1 bij 1 m 
Wouter Warnaar »4090493 
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Hallo Midlaarder jeugd! 

Hier is dan weer ons Winternummer! Hopelijk zijn er veel kinderen die iets 
leuks geschreven of getekend hebben, want we wilden deze keer voor de Kerst 

een speciale super de luxe dorpskrant, vandaar onze oproep aan jullie. Voor 
de jongere kinderen is er dit keer naast een kerstman-kleurplaat, die je op 

je kamer kunt hangen, een 'zoek de verschillen' puzzel die ook inge
kleurd kan worden. Eerste prijs twee Wig-Wam bonnen, tweede prijs 

,,)))# íH\¿¿^^t 1 Wig-Wam bon. En wat de oudere kinderen betreft, Sarah Warnaar 
Bi d ) MIT*

 neeft w e e r v 0 0 r de P l l z z e ' gezorgd en ook voor deze winnaars 
geldt eerste prijs twee Wig-Wam bonnen en voor de tweede 

prijs 1 Wig-Wam bon. Veel plezier ermee. Niemand van 
de kinderen heeft een oplossing van 1 van de puzzels 

uit het Herfstnummer ingezonden dus: geen 
winnaar ,geen Wig-Wam bonnen, geen feli-

v-A/ ¿V citaties. December is een gezellige 
maand waarin veel te doen valt. 

Terwijl ik dit schrijf is het nog 
maar een weekje tot jullie 

kerstvakantie krijgen. 
Allemaal een hele leuke 

wintertijd gewenst 
met plezierige feest
dagen.Hopen jullie 
stiekem ook op wat 
sneeuw en ijs. Tot 
ziens en schrijfs in 
het nieuwe jaar. 

Patty Venema 
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Zoek de verschillen 
Zoek alle afwijkingen tussen beide tekeningen. 
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Er was eens een vrouw en een man die zo graag een kindje wilden. Eindelijk 
gebeurde het. Ze moesten in Bethlehem hun naam schrijven in een boek en daar 
zou Jezus geboren worden in een stal. Ze gingen dadelijk op weg naar de stal 
naar Bethlehem. Toen ze bij de stal kwamen ging Jozef op zijn krukje zitten en 
Maria op de vloer. Opeens voelde Maria het kindje dat uit haar buikje geboren 

. wilde worden. Ze hield haar handen snel onder haar billen en de baby valde in 
haar armen. Maria hield haar armen op en zei: " Ach dat kleine kindje heeft 
helemaal niets aan, hij is bloot". Opeens had Jozef een plannetje, hij zei: " Ik 
weet een heel goed plannetje. Ik snij van jouw mantel een stuk doek af en dan 
winden wij dat om Jezus heen". Zo zou hij lekker warm in de kribbe liggen. Maar 
de kribbe is nog helemaal leeg, zuilen we er wat hooi inleggen? Maar we hebben 
ook geen naam en ze noemden hun kindje Jezus. En zo is het kindje in Bethlehem 
geboren. Einde van het verhaal. 

Elianna 
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Er woonde eens een mevrouw en die heette Maria en de koning van dat land, die 
wou weten hoeveel mensen er in zijn land woonden en ook ging Maria weg met 
Jozef. Dat was ook een hele lieve man. En ze gingen met de ezel weg. Toen ze in 
Bethlehem aankwamen, toen waren er al heel veel mensen. Zoveel mensen dat er 
geen plaats meer voor hun over was. Toen kwam er een mevrouw naar hun toe en 
die zei: "Bij mij is nog wel plaats in de stal". In de buik van Maria was Jezus 
bijna geboren. Toen ze geboren werd, werd ze in de kribbe gelegd en heel veel 
mensen kwamen naar haar toe. En ook 3 koningen, maar zij wisten niet waar zij 
waren. En ze gingen naar de koning van dat land. En ze vroegen waar Jezus was. 
En de boze koning zei: "Dat weet ik zelf ook niet hoor jongens. Zoek dat maar op 
en als je haar gevonden hebt, kom dan maar terug". De 3 koningen gingen op 
pad. Ze zagen de Bethlehemster en ze dachten, laten we daar maar naar toe gaan. 
Ze kwamen bij het rieten huisje en ze klopten aan. En Jozef deed open en ze 
mochten naar binnen komen en daar zagen ze de kribbe waar een kindje in lag. 
En toen vroegen ze: "Is dit het nieuwe koningskind?" En toen zeiden Maria en 
Jozef: "Ja". En toen gaven ze de geschenken aan het kleine koningskindje. En op 
het laatst van het verhaal gingen Maria en Jozef weg, omdat een engel hun 
gewaarschuwd had dat de koning het kindje wilde doden. 
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HET KINDJE IN DE («SIBBE 

Joze-f en Maria woonden in een k le in h u i s ' e . h i j was timmerm-n ze waren e rq arm. 
.tens hoorde Maria een stem,toen zaq z i j een engel met mooie blinkende 
• leuge is s taan . 
t e eng^l ze i : Over een poosje zul j i j een k ind jM k r i j gen . 
pi da t zal Jezus heten.Joze-f en maria gingen op : l re i s ,naar 
fSetlehf-ii.Ze moesten ve r lopen. 
Maria was erg moe, ze kon haast n i e t ve rder loipfen. 
f i n d e l i j k warer. —. ... Betlehem aangekomen,in eek ;he rbe rg was g^en pUi^ ts voor 
jSun. Toen zag Jozef een s t a l , i n de s t a l stonderj. 

Í
fen os en een ezel .Jozef maakte daar een bed -Jan s t r o en daar 
¿jn Maria op gaan slapen.In deze s t a l i s het k ipàje Jezus qebon.n. 
a r i a had geen k l e e r t j s s voor Jezus,maar wel dheken.Daar 

¡MÜikeidir z i j he t k ind je in . Ze hadden ook geen tjïsqji?,iriaar er s tond wei eer. 
«r ibbe. Dat was een bak waar het e z e l t j e u i t 
et-en moest.De herders in het ve ld sl ieper. ..!_'_,T_öen er een engel u i t Je hem«! 
¡¡w*m . Die zei , de Here Jezus i s geboren. De rieide-rs, ginyen toen na-.u-
tietlehem.Daar s t o n d een mooie s t e r t e s t r a l e n ¡boven een k le in« stal.Binfü.-ii 
ïaqen zei het k ind je Jezus,l iggende in de kr ibbe l De he rde rs knielden b i j de 

(r i b b e neer, en zeiden: " L ieve Jezus, wat h e e r l i j k , dar U gekomen bent . 
tária,Joze-f en de he rde rs waren" al lemaal b l i j , [omdat Jezus geboren w-js. ¿i j 

tongen =en mooi l i e d . " Ere z i j God in de hoge peinei! 
En v rede rj>p aarde. 
In de menden een wel behaqsn! 

' EDWIN DAVIDS. 

F r e t t i c e Feestdaaen 
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Kerst (gedicht) 

Met Kerst is het meestal fíjn 
met kado's om hots op te zijn. 
En een mooie kerstboom hoort er ook bij 
en daarmee is iedereen blij. 
Kerst wordt gevierd omdat dan de kortste dag 
voor de Germanen is aangekomen. 
Het was dus heel licht, vandaar die bomen! 
De Germanen plukten dan altijd klimop, 
de sparre-of denneboomtakken. 
en wij die de den omhakken. 
Met kerst sturen de mensen elkaar vaak een kaart 
met de kerstman erop en zijn baard. 

Sarah Warnaar -& & A- & t\ & û tV A # Ut & ik vV û 

Shanty koor en TOMÏ 

Oproep aan alle leden van het Shanty koor. 
Wij zijn gevraagd om op te treden op de jaarlijkse uitvoering van TOMI op 31 
januari '98 in de "Sprookjeshof'. We repeteren 3 woensdagen op 14, 21 en 28 
januari om 20.00 uur in café de Hunebedden. Van een groot aantal leden hoorde 
ik al dat ze graag weer eens willen zingen. Mensen die mee willen doen moeten 
zich voor 5 januari opgeven bij mij,S4090493. Vergeet nietje op te geven bij 
mij, want als er maar een beperkt aantal mensen mee doet gaat het zingen niet 
door! 

Barbara van Blanken 
........... . ,.. 

HET EI VAN COLUMBUS 

UNIEK IN H E l N Ö H Ï i l l 
Maak een ontdekkingsreis •: -,:m:«««.;•&;nw>h% 

in de tijd van--Columbusftäfwiw 
ALL-IN ARRANGEMÉN¥mm$mÊ4 

inclusief eten, drinken en entertainvrïënv^ 

VOOR U ALLEEN, EN VOOR AL Ü V V ^ É s r f l S 
BRUILOFTEN-PARTIIEN-BEÜRIJFSFEËSTJËHllSi 

Bel voor informatie en/of brochures;,•¿¿mt.^^fö 
Groningerstraat 21 • MIDLARE^;:í;^5ÍÍ^*OSp^tóA 
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Zoals bekend vindt er op 11 januari a.s. een Nieuwjaarsreceptie plaats in café De 
Hunebedden. Het leek ons leuk om daar als Los Zaand een klein optreden te 
verzorgen. We willen daarvoor 1 keer oefenen op woensdag 7 januari om 19.00 
uur in café de Hunebedden. We rekenen op jullie! 

Catrien de Boer 
S4094350 

/ ^ v tyl¿<¡ /vûj^^i^éiyt^o 
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IJSVERENIGING MIDLAREN 

Natuurlijk in dit "Winter Kabinet" ook weer een berichtje van de IJsvereniging . 

Begin december is de ijsbaan onder water gezet, en nu is het wachten op een gezellige winter 
met veel schaatsplezier. Voordat het water het gras kon laten verdwijnen heeft het bestuur 
nieuwe verlichtingskabels aangelegd.Deze kabels zijn gratis beschikbaar gesteld door de Fa. 
Alsema te Zuidlaren. 
Nogmaals hartelijk dank .Vanuit de schuur van. bestuurslid R.Offeringa zijn de kabels naar de 
voorste en achterste lichtmast gelegd. Als de aansluitingen gereed zijn zal men het licht bij de 
voorste paal zelf kunnen aandoen, door een tijdschakeling wordt deze schakelaar bekrachtigd 
en het licht zal dus op de ingestelde tijd vanzelf weer uitgaan. 

Zoals u ondertussen gemerkt zult hebben zijn de leden dit jaar weer vrij van contributie. 
Wij als vereniging kunnen ons dit veroorloven omdat er elk jaar met hulp van bestuursleden en 
vele vrijwilligers, toertochten op het meer georganiseerd worden. Hiervoor wordt een baan 
geveegd en onderhouden, worden EHBO'ers ingehuurd en portofoons gehuurd voor een goede 
communicatie. 
Na aftrek van kosten en afdracht aan de KNSB blijft er een bedrag over wat gedeeld wordt 
door de organiserende verenigingen. 
De laatste jaren zien we echter een neergaande lijnin de deelname van deze toertochten^doch 
wel steeds meer mensen op het ijs, wat blijkt, heel veel mensen weten niet dat deze tochten 
door de omliggende ijsverenigingen georganiseerd worden. 
Daarom: heeft u plezier op die prachtige baan op het meer, koop dan eens een kaartje of 
deponeer een bijdrage in de busaen bij de stcmpclhokjes. Zegt het voert! 

Mocht u nieuw zijn in het dorp en nog niet benaderd of woont u al langer hier en bent u nog 
geen lid en wilt u toch de ijsvereniging steunen meldt u dan aan bij een van de bestuursleden. 
Entrée geld gezinslidmaatschap slechts f5.00 per jaar ! ! 

Als Koning Winter het toestaat gaan we weer een aantal activiteiten op de ijsbaan 
organisèrent.a. de MINI ELFSTEDENTOCHT gedacht wordt om dit te combineren met een 
spelletjesavond op het ijs voor volwassenen. 

Tevens zal het ijsbestuur er voor zorgen dat er twee ijshockeydoelen op de baan komen,ook 
zullen er twee schaatsrekjes (voor de kleintjes om te leren schaatsen) op de baan zijn. 

VEEL IJSPLEZIER DEZE WINTER 

namens het bestuur 
J.Juistenga 



PROGRAMMA SNOEICURSUSSEN 1997/98 
Ook dit winterseizoen organiseren Landschapsbeheer Drenthe en de Vereniging Brede Overleggroep Kleine 
Dorpen in Drenthe weer een aantal snoeicursussen voor zowel beginners als gevorderden. 

Op drie plaatsen in de provincie, namelijk Nijeveen, Roswinkel en Anloo, zijn er beginnerscursussen snoei 
hoogstamvruchtbomen. Aan de orde komen o.m. de landschappelijke betekenis van hoogstamvruchtbomen en 
de grondbeginselen van het snoeien. 
Met de gevorderdencursus wordt dieper ingegaan op de achtergronden van het snoeien en worden de cursisten 
onderricht in bodemkunde/bemesting en het herkennen van ziekten en plagen. 
De cursus bomen en singels richt zich op het onderhoud van bomen en singelbeplanting. Wat betreft singels 
wordt er aandacht besteed aan sortimentskeuzen, aanleg, dunning en periodiek onderhoud. 
De cursus kleinfruit behandelt de rassen-keuze, aanleg en snoei van de kleinfruitstruiken in de tuin. 
Tenslotte is er voor de gevorderde snoeier de mogelijkheid om de kennis op te frissen met de herhalingscursus 
hoogstamvruchtbomensnoei. 

Cursusduur Twee donderdagavonden theorie (19.30- tot 22.15 uur), gevolgd door 
een zaterdag praktijk, oplokatie (10.00- tot 15.00 uur). 
Herhalingscursus: een theorie-avond en een praktijkdag. 

Kosten Fl. 50,-p.p., inclusief cursusboek hoogstamvruchtbomen. 
Fl. 35,-.p.p., exclusief boek. 

Aanmelden Onderstaande strook invullen en opsturen naar: 
Landschapsbeheer Drenthe, 
t.a.v. Pieter Posthumus, Rodeweg 25, 9404 RM te Assen. 
0592-316616 of naar: 
Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe, 
ta.v. Gerard Wezenberg, Oostersingel 21a, 9401 JZ te Assen. 
0592-315121 

X -

Naam : 

Adres : 

Plaats : Tel. : 

Ik geef mij hierbij op voor de volgende cursus(sen): 

** uw keuze aankruisen a.u.b. 
Herhalingscursus hoogstamvruchtbomensnoei (alleen voor gevorderde snoeiers) 
ü 11 en 13 dec. 1997 

Cafe/Restaurant De Westerburcht, Hoofdstraat 7, Westerbork 

Beginnerscursussen snoei hoogstamvruchtbomen 
Q 8, 15 en 17 jan. 1998 

Cafe Oosting, Dorpsstraat 157, Nijeveen. 
O 22, 29 en 31 jan. 1998 

Dorpshuis Roswinkel, Stad 15, Roswinkel, 
ü 5, 12 en 14 feb. 1998 

Cafe Hollander, Brinkstraat 7, Anloo. 

Gevorderdencursus snoei hoogstamvruchtbomen 
O 19, 26 en 28 mrt. 1998 

Cafe/Restaurant De Westerburcht, Hoofdstraat 7, Westerbork 

Cursus Bomen en Singels 
• 17, 24 mrt. en 4 .apr. 1998 

Cafe/Restaurant De Westerburcht, Hoofdstraat 7, Westerbork 

Cursus Kleinfruit 
Q 2, 9 en 18 apr. 1999 

Cafe/Restaurant De Westerburcht, Hoofdstraat 7, Westerbork. 

Het cursusgeld voldoe ik op de eerste theorieavond, waarbij ik tevens het cursusboek Hoogstamvruchtbomen 
ontvang. 

NOVEMBER I997 
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\yan Midiaren 

Antiek en decoraties voor de landelijke sfeer* 

Openingstijden: Zaterdag van 10.00 -17.00 uur en 
woensdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 13.00 -17.00 uur 

Esther Julius, Groningerstraat 49,9475 DA Midiaren, Tel. 050 409 0940 
Privé: 050 409 5687 

Specialiteiten-Restaurant 

" De Hunebedden" 
« 

Het adres voor: 
- bruiloften, partijen en recepties 

- buffetten ook aan huis 
3 gangen menu's v.a. ƒ 19.50 

div. salades à ƒ7.50 p.p. af te halen 
kijk ook eens in onze pannekoekkaart 
ook voor maaltijdverzorging aan huis 

Gretha Slot - Groningerstraat 31 - 9475 PA Midiaren - Telefoon 050 409 1462 

Watersport paviljoen Meerzicht 
Botenverhuur 
Terras aan het meer 
Barbecue ook in de winter 

Meerzicht la 
9475 TA Midiaren 
Tel. 05905-91446 

UHIhuR 
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de 
Bloemert 
ZUIDLAARDERMEER 

?s:>"^ m 

RECREATIEPARK 
EEN REGENBOOG VAN RECREATIEMOGELIJKHEDEN 

Partyboot 'de Wolfhorn' 

Bungalowpark 
Verhuur van comfortabele 
6-persoons bungalows (4****). 
Speciale hotel- en langhuur-
arrangementen. 
Jachthaven en camping. 
Tennisbanen, fietsverhuur, 
dierenpark. 

Eterij -Schenken] 'de Bloemfontein' 
Restaurant, Diners, Buffetten, 
Recepties. 
Bij ons kunt u terecht voor een 
hapje en een drankje ook op het 
ruime terras aan het water. 

Rondvaart en Partyboot. 
Zeer geschikt voor feesten en 
reünies. Barbecues aan boord. 

Zeil-/surfschool 
Interne en externe jeugd-

zeilweken. 
Verhuur van zeilboten, 
waterfietsen en kano's. 

Privélessen. 
Watersportarrangementen. 

Een enthousiast team van 
goed opgeleide instructeurs. 

Captain's Bar 
Bruine kroeg 

Terras aan het meer. 

Volop genieten aan hetZuidlaardermeer 

Vraag naar onze folder! Bel: 050 - 409 15 55 
De Bloemert I 9475 TG Midiaren 


