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Secretariaten van de Midiaarder verenigingen:
Dorpsbelangen
S
4096544

->

Mevr. A. Heida
Tolhuisweg 31
9475 PD Midlaren

Dorpsfeestcommissie
S 4091725

->

Mevr. M. Overduin
ôroningerstraat 45°
9475 PA Midlaren

Sezelligheidskoor 'Lös Zaand'

S

^.

4092154

Mevr. M. van Dijken

Meerwijk 15
9475 TC Midlaren

IJsvereniging 'Midlaren'
S
4091446

"^

fAevr. J . de Groot
Meerzicht I a
9475 TA Midlaren

Jachtveld 'Midlaren'
«
4094133

->

Hr. N. Loeröp
Tolhuisweg 30
9475 P<3 Midlaren

Natuur-en Milieuwerkgroep MidIarenHr. E. Veenstra
S 4096053
Tolhuisweg 27
9475
Midlaren
Toneelvereniging T.O.M.I.'
S
4093527

^

Vereniging van Volks Vermaken
S
4093558

Vrouwenvereniging 'Midlaren'
«
4093527

Hr. E. Vos
Haasakkers 2
9475 PJ Midlaren
Hr. A. Haaijer
Tolhuisweg 8
9475 PS Midlaren

->

Mevr. J . L . Vos
Haasakkers 2
9475 PJ Midlaren

Colofon

Redactieleden;
• Wouter Warnaar
Tolhuisweg 2
9475 PG Midlaren
S 4090493
• Bouke Klaassens
lluncbcdpad 5
9475 TN Midlaren
» 4095973
• Pailv Vcnema
Groningerstraat 47
9475 PA Midlaren
S 409446!)
Lay-out:
•
Dinus Vos

Haasakkers 2
9475 PJ Midlaren
S 4093527
email:diiuisvoS'£/!castcl.nl
Druk:
• Mullibcdriiven
W.A. Scholtcnsstraat 15
9403 AJ Assen
S 0592-377115

De redactie behoudt /.ich het recht
voor om publicatie van ingezonden
brieven te weigeren, indien dc/e
inhoudelijk van zodanige aard
blijken te zijn dat men erdoor
gekwetst zou kunnen worden.
Het is niet toegestaan om
advertenties die niet compleet zijn
aangeleverd, en derhalve zijn
opgemaakt door makers van deze
uitgave, te plaatsen in andere
publicaties.
Het "Midiaarder Kabinet' is een
uitgave onder verantwoordelijkheid
van de Vereniging Dorpsbelangen.
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Oud Papier:

Kopij inleveren
voor

Herman van Dop
Philip Boucher
Barbara van Blanken

4091055
4092837
4090493

5 juni 2000

Marjan Giebels
Tnidv Steenhuis
Rick Timmer
Winy Verdegaal
Piet Kanon

4090952
4092727
4090428
4094197
4092.359

september 2001
december 2000
maart 2002
juni 2000
september 2000
maart 2001
juni 2001
december 2001

Wijken:

Wijkhoofden:

Achteroet
Heihazen
Tolhuisweg 1
Tolhuisweg 2
Schuts-/Hutienweg
Groningerstraat
"t Brinkje
Plankensloot/Meerzicht
Emigranten

bij één van de
redactieleden!
Graag aanleveren
op Word for
Windows 2000
of lager.

VOORWOORD
De lente lijkt nog heel ver weg, toch heeft de redactie kans gezien een goed gevuld
lentenummer te produceren, die weer een aardig beeld geeft van de Midiaarder
gemeenschap en haar activiteiten. Voor de goede orde wil ik nog even onze adverteerders onder uw aandacht brengen. Zij immers maken het mogelijk, dat het Kabinet
4 maal per jaar kostenloos in uw brievenbus belandt. Namens de redactie wil ik hen
daarvoor hartelijk bedanken. Rest mij U veel leesplezier te wensen!

Agenda:
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12 apriI
16 april
16 april

Jaarvergadering Dorpsbelangen
Uitvoering TOMI in Cafe ' t Keerpunt in Spijkerboor
Notenschiet kampioenschappen bij Paviljoen Meerzicht

22 april

Eierzoeken voor de jeugd bij Paviljoen Meerzicht

30

juni

Oud papier ophalen door Tolhuisweg 2

8 juli
16 juli

Neplunusfeest!
Voelbalwedstrijd Noordlaren-Midlaren

20aug.

Grasbaanraces

30 sept.

Feest van het V.V.V

Mió layen — Noordlaren
Deze nu al traditionele wedstrijd wordt dit jaar
het laatste weekend voorafgaand aan de
zomervakantie gespeeld. Als speeldag is de zondag gekozen en wel
de 16 e Juli.
I n principe wordt de wedstrijd op het
voetbalveld aan de Tolhuisweg gespeeld, als
de toestand van het veld zodanig is, dat
jreppels en kuilen geen gevaar voor lijf en
leden opleveren.
I k roep vooral de spelers op deze datum
alvast vast te leggen in hun resp. agenda's. We
kunnen niemand missen (en uit de AVO kunnen we dan niet putten).

m

AVO-MIDLAKJEN.
Nog even en dan verdwijnen de asielzoekers weer uit het dorpsbeeld van Midlaren.
Vanaf 1 april vindt er een gefaseerde afbouw plaats, die 1 mei afgerond moet zijn. De
bewoners gaan naar AZCentra en AVOpvang verspreid over geheel Nederland. De
asielzoekers moeten gewoon afwachten, waar zij geplaatst worden. Met wensen en
voorkeuren op dat gebied kan geen rekening gehouden worden. Een groot deel van de
huidige asielzoekers verhuist in ieder geval naar de nieuwe A VO-Haren (De Ruige Hoek).
Of er eind dit jaar weer asielzoekers op de Bloemert zullen verschijnen, is op dit
moment nog niet duidelijk en hangt mede af van de ontwikkeling van het AZC in
Zuidlaren. Midlaarders die actief willen zijn/blijven in het vrijwilligerswerk kunnen zich
daar ook melden. De leiding van de AVO is tevreden over het afgelopen jaar, wat mede
veroorzaakt wordt doordat er veel meer jongeren naar school in Groningen konden gaan,
waardoor er direct dagvulling en minder verveling kon ontstaan. De wisselwerking tussen
ons dorp en de AVO is wat verbeterd, met als onbetwist hoogtepunt de bijdrage die de
asielzoekers leverden aan de voetbalwedstrijd van Midlaren tegen Noordlaren, maar
blijft nog aan de magere kant. Er was een groot gebrek aan vrijwilligers voor de
begeleiding bij diverse activiteiten en ook als bungalowbezoeker werden er weinig
Midlaarders genoteerd. Misschien toch wat drempelvrees? Mochten er eind dit jaar
weer asielzoekers komen, overweeg nog weer eens uw mogelijke bijdrage bij de opvang
van deze mensen. U kunt meer doen dan U denkt.

Los Zaand
Sneeuwklokjes, crocussen en narcissen brachten ons een nieuw voorjaar.
Ook Lös Zaand is een nieuw jaar ingegaan. Donderdag 2 maart vierden we ons tweejarig
bestaan in de huidige Samenstelling! Uiteraard lieten we dit niet zomaar voorbij gaan, en
maakten er een gezellige avond van. Joke de Groot verraste ons bij binnenkomst met
koffie en gebak. Marga van Dijken bood ons een prachtig logo-schild aan: ontworpen en
gemaakt door haar vader Klaas van Dijken. We hopen het op de Bloemertdag aan u te
tonen. Hartelijk dank. Klaas!
Half december hadden we een optreden in de Enk, waarvan door één van onze leden een
mooie videofilm is opgenomen. Dan was er nog de gezellige, goed bezochte Nieuwjaarsvisite in paviljoen Meerzicht, waar we een paar van onze liedjes konden laten horen.
Er wachten nog een paar optredens dit voorjaar o.a. in het "Dok" in Groningen en in de
"Twaalf Hoven". Ook voor de boottocht in mei voor de opening van het vaarseizoen 2000
zijn we weer gevraagd en natuurlijk doen wij dat zingend.
Zo zingen we al weer aardig naar de zomer toe en naar het zomerkabinet... tot dan maar
weer.
<

ßa{iietu

—rr mÊ&pÊÊM <g—

Ver. V. Volksvermaken
Het seizoen van de V.V.V. zit er weer aan te komen. Hier komen alvast enkele data, die u
kunt noteren:
• Zondagmiddag 16 april beginnen we alweer met het Noten Schieten.
Wie wordt de nieuwe dames en wie de nieuwe heren kampioen van Midlaren?
Eén en ander vindt plaats bij watersportbedrijf Meerzicht te Midlaren.
• Dan is op zaterdag 22 april het eierzoeken voor de jeugd. Eveneens bij Meerzicht.
Aanvang 14.00 uur. De deelname is geheel gratis. Iedereen krijgt een consumptie
aangeboden en iedereen wint een prijs!
• Op zondag 20 augustus worden om 13.00 uur onze grasbaanraces gehouden.
• Verder ligt het in de bedoeling om op zaterdag 30 september een feest te
organiseren. Dit idee kwam op de jaarvergadering naar voren. Het is de bedoeling om
hier een feest van te maken voor, door en met de Midlaarders. We hebben al
medewerking toegezegd gekregen van Lös Zaand en van TOMI en van J. Moesker,
alias Gert Jan.
De vraag van ons aan u Midlaarders is of u suggesties of ideeën hebt voor deze dag.
Bijvoorbeeld voor de jeugd iets doen; en of u bereid bent om ons hierin bij te staan.
Graag horen wij iets van u.
Inlichtingen: A. Haaijer, Tolhuisweg 8, Midlaren.
9 4093558
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De tweede knutselmiddag van dit seizoen was op
14 december en trok veel liefhebbers,
waarschijnlijk i.v.m. de komende kerst!
Er was de keuze uit drie verschillende stukjes t.w.
een krans of een kaarsensiandaard opmaken en
een hangobject met als basis kippengaas en mos.
Enkele dames waren erg handig, zodat ze nog een
> tweede stukje konden maken.

De kerstviering op 21 december was een gezellig samenzijn van 22 leden. Er werden
gedichten en een mooi verhaal voorgelezen. Verder zong het koortje alleen en samen
met de andere vrouwen een groot aantal kerstliederen. Als verrassing werden we daarna
verwend met een bord lekkere saté met stokbrood.
De nieuwjaarsvisite op 4 januari werd bezocht door 23 vrouwen en een man. De gast,
Fré Schreiber, nam ons in z'n programma "Rondraais deur Grunnen"mee langs steden en
dorpen, waar de bewoners allerlei bijnamen hadden en waar bijzondere voorvallen
plaatsvonden. Met veel "Grunneger humor"en rijmpjes en grapjes werd het een lacherige
avond!
Rita Eissens- van Goor uit Noordlaren was de spreker op 25 januari. Ze kwam ons
vertellen over Orthomoleculaire voedingsadviezen en Reflexmassage.
Wat is Orthomoleculaire therapie. Ortho is Grieks voor gezond. Moleculair betekent:
voor de moleculen. Een vrije vertaling van orthomoleculair kan dus zijn: superenergie
voor het lichaam. Ze zoekt bij gezondheidsproblemen naar oplossingen om blokkades in
het lichaam weg t e werken met gezonde voeding, plus vitaminepreparaten. Maar eerst
wordt het lichaam nog schoon gemaakt met een kuur.
Bij de Reflexzonetherapie kan ze door drukpuntmassage de organen behandelen door
blokkades in de energiestromen op te heffen. Deze twee therapieën kunnen mensen een
heel eind op weg helpen naar een goede gezondheid. Aan het eind van deze leerzame
avond kregen enkele dames nog een voetref lexmassage.
De binnenhuisarchitect Tineke Jongsma kwam ons op 22 februari vertellen over haar
werk. Alvorens hiermee t e beginnen deelde ze papieren uit met 14 vragen over
kleurgebruik, lampen en interieur. Dit formulier moesten we invullen en samen met haar
namen we de vragen door om een idee t e krijgen van hetgeen ze daarna ging vertellen.
Ze had dia's met woon en slaapkamers, badkamers en ook kantoren, die ze had
gefotografeerd voor en na de door haar toegepaste veranderingen.
Er werden veel vragen gesteld: niet iedereen heeft dezelfde smaak en wil toch weten of
andere mogelijkheden ook kunnen.
Op een van de avonden van de vrouwenvereniging deed een officier van justitie zijn
verhaal. Nu waren een aantal dames nieuwsgierig geworden hoe het echt in de
rechtszaal toe zou gaan en zo hebben we op 29 februari een ochtend doorgebracht aan
de rechtbank t e Assen.

Het was interessant om zo'n morgen bij t e wonen. We zaten
achter een glazen wand en op het moment dat de
politierechter, een g r i f f i e r en een officier van justitie binnen
kwamen, moesten we even gaan staan. Even later leidde een
agent mensen binnen waarvan een persoon een verdachte was
van een delict, eventueel met een advocaat of maatschappelijk
werker of iemand van de reclassering.
De eerste was een man die zijn broer en buren had bedreigd
en mishandeld. Dit verhaal stond de volgende dag in de krant.
De volgend was een man die verdacht werd van heling van een
motor. Hij werd vrijgesproken. De derde was een jongeman van 24 jaar die zich op
koninginnedag had misdragen en door een meisje was aangegeven voor verkrachting.
Tevens werd hij verdacht van fraude. Hij had gewerkt en tevens een uitkering
ontvangen van de sociale dienst.
De laatste jongeman van 20 jaar had een ander geslagen met een bierglas in het gezicht,
Hij had het treiteren en jennen van een vriend in de disco willen stoppen. Dit was gelukt
en even later had hij toch uitgehaald met het glas in de hand. De verwonding was
dusdanig dat deze jongeman levenslang er iets aan overhoudt, een groot litteken en een
gezichtsverlamming. De verdachte werd veroordeeld t o t 100 uur werkstraf en dan volgt
ook nog een schadeclaim van het slachtoffer.
floté- "l/ofr-SPaMaa*'

De emigranten
Ook de emigranten hebben al weer een heel programma voor de boeg
I n februari hebben we onze jaarvergadering weer gehad en is er al
weer een heel programma voor het nieuwe seizoen opgesteld.
Gelukkig was onze voorzitter Bouke Kroon weer van de p a r t i j ,
nadat hij een zeer ernstige operatie heeft ondergaan.
We gaan weer neuten schaaiten op Lutje Poasen, weer vissen,
barbecuen, fietsen en reizen! Zo ziet u maar dat ook de oud
Midlaarders helemaal niet stilzitten. Als u daar tussen nog een
paar gezellige avondjes denkt, dan is er weer een heel
aantrekkelijk programma uit de bus gekomen. Hoe alles gaat
verlopen, hoort u t.z.t. nog wel eens!.
(
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Jaarvergadering
Vereniging Dorpsbelangen
Op 12 april 2000 houdt de Vereniging Dorpsbelangen haar jaarvergadering in Paviljoen
Meerzicht, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staan de gebruikelijke zaken als notulen
vorige vergadering, stand van zaken diverse dorpsbelangen, jaarverslag etc. Ook de
bestuurssamenstelling is aan de orde. Bouke Klaassens en Albert Boes treden af en zijn
niet herkiesbaar. Gies Lamberts is aftredend en wel herkiesbaar. Voor de twee
vrijgekomen plaatsen heeft het bestuur twee nieuwe kandidaten bereid gevonden. Het
gaat hierbij om Trudy Steenhuis van de Groningertsraat en Henk Schuiling, eveneens
wonend aan de Groningerstraat. Tot een kwartier voor aanvang van de vergadering
kunnen tegenkandidaten worden gesteld.

Schatten op zolder
Voor het gedeelte na de pauze hebben we de heer van Delden antiquair te Gasselte van
antiekboerderij het Wagenwiel bereid gevonden ons iets te vertellen over oude
gebruiksvoorwerpen en andere oudheden. Het is daarbij voor ieder mogelijk met eigen
voorwerpen te komen en deze te laten beoordelen. Het hoeft geen topkwaliteit antiek
te zijn. Gedacht kan worden aan aardewerk, tin, klokken, schilderijen, zilver, kristal,
glas, kerkboeken, oude huishoudelijke voorwerpen, oude kunstvoorwerpen en koperwerk.
Wie weet blijkt uw oude rommel van zolder een prachtig stuk antiek te zijn!
'Pc*e*tiai*ia< Cbo*Jtüee4a*tae4fiAt¿tl/a*e*t'

Tollpui
uisweg
Als het even meezit is dit het laatste bericht over de perikelen aan de Tolhuisweg. In het vorige
kabinet schreven we dat we de opmerkingen van de aanwonenden hadden besproken met de
gemeente. Naar aanleiding van deze bespreking kregen we intussen een reactie. De verhoogde
"ribbeltjes " in de weg laat men vallen, wel wordt op de plekken waar eerst de ribbeltjes gepland
waren een strookje klinkers van afwijkende kleur gelegd. Ook de hagen aan het begin van de weg
aan de boszijde (tegenover tartan Kooijman) vervallen. Men bleef in verband met de
verkeersveiligheid vasthouden aan extra verlichting bij de versmallingen. Door de gemeente was
een taxus begroeiing gepland bij de versmallingen, op ons verzoek is dit veranderd.
Taxusbeplanting leek ons niet in het landschap passen, taxus is bovendien een behoorlijk giftige
plant. Daarvoor in de plaats komt nu een begroeiing met beukenhagen.
Al met al is met de meeste van onze opmerkingen wel rekening gehouden. Men zal met de
individuele eigenaren in overleg gaan als een oprit in de knel dreigt te komen.
Het is de bedoeling dat binnen enkele weken wordt gestart, wellicht is het al zover op het
moment dat u dit Kabinet krijgt.

Jaarverslag Vereniging Dorpsbelangen Midlaren 1999/2000
In het jaar 1999 werd op 13 april de jaarvergadering gehouden in Paviljoen Meerzicht.
Om 20.15 uur opende voorzitter Bauke Klaassens de vergadering met een inleiding
waarin ze o.a. meedeelt dat het die dag bevrijdingsdag van Midlaren is en dat daarom
een oranjebittertje zal worden geschonken.Verder wordt onze gastspreker Ronald
Popken van harte welkom geheten. Ronald is boswachter in dienst van
Natuurmonumenten en zal het een en ander vertellen over het gebied de Vijftig Bunder
en het Noordlaarder Bos. Het bestuur ziet er na de bestuursverkiezing als volgt uit.
Bauke Klaassens voorzitter - Anke Heida, secretaris en penningmeester - Albert Boes,
lid - Gies Lamberts, lid en Rik Timmer, lid.
Het begin van het seizoen van 1999/2000 verliep rustig. De gemeente kwam ondanks
herhaaldelijke telefoontjes nog steeds niet met een plan voor de Tolhuisweg. De plannen
rond de Groningerstraat betreffende verkeersremmende maatregelen staan stil. Eerder
al was het plan van bureau Oranjewoud te duur gebleken. Er wordt afgewacht wat de
maatregelen rond het GVVP ( Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan) zullen inhouden.
Die plannen worden juni 1999 op een bijeenkomst in de Sprookjeshof aan genodigden en
belangstellenden door de Grontmij, Boersma en van Alteren en de Gemeente
gepresenteerd. Er wordt eigenlijk niets nieuws verteld. Voor Midlaren zal het betekenen
dat dit vooral 30 km (binnen de bebouwde kom) en 60 km (buiten de bebouwde kom)
gebied zal worden. Termijn van invoering : naar prioriteit. Het kost natuurlijk weer het
nodige.
Op 4 juli verzorgt Ronald Popken als aansluiting op zijn lezing gehouden op de
jaarvergadering een excursie in het besproken gebied. Mooi weer, grote belangstelling,
koffie, koek en een geweldige excursieleider. De deelnemers komen na een flink aantal
uren enthousiast terug. Samenvattend: een fantastische zondagmorgen.
En dan eindelijk begin oktober 1999 komt de gemeente met een plan voor de Tolhuisweg.
Het wordt aan het bestuur gepresenteerd. Het is een plan met heggetjes en
versmallingen. We geven aan dat we het plan met de aanwonenden willen bekijken, we
hebben dat beloofd. De gemeente voelt hier niets voor en wil niet aanwezig zijn op een
eventuele vergadering. Wij als bestuur organiseren op 20 oktober een avond in de Barn
voor omwonenden om het plan van de gemeente te presenteren en het bespreekbaar te
maken. Op die avond wordt er besloten dat we het plan maar beter kunnen aanvaarden
en stellen een aantal punten vast waarvan we vinden dat de gemeente rekening mee moet
houden. Punten zijn: plaats van versmallingen, eisen aan verlichting en beplanting en de
geplande ribbeltjes in het wegdek laten vervallen. Rik en Anke lichten aan de hand van
een brief dit later nog bij de gemeente toe. De reactie wat betreft de verlichting is
zeer terughoudend, de rest zal geen probleem zijn. Ondertussen hebben we een brief
naar B en W gestuurd waarin we onze teleurstelling omschrijven over de gang van zaken
c.q. samenwerking rond de Tolhuisweg. Tja en dan krijgen we een brief dat de gemeente
blij is dat we willen meewerken aan hun plan. In die brief staat dat er Taxus zal worden
geplant (de bevolking had om beuken of meidoorn gevraagd) Er wordt wel extra
verlichting geplaatst. En in plaats van verhoogde ribbeltjes , worden het gekleurde
strepen. De gemeente wil en zal het laatste woord hebben. I n een bestuursvergadering

besluiten we dat we nog één telefoontje richting gemeente zullen plegen. Het lukt met
moeite om in plaats van Taxus, beuken te krijgen, maar dan houdt het op. Voor ons als
bestuur houdt het ook op. Eind februari wordt aan de secretaris gemeld dat ze binnen
enkele weken zullen beginnen met de herindeling van de Tolhuisweg.
I n april 1999 krijgen we van de Vereniging Kleine Dorpen Groningen een uitnodiging om
een voorlichtingsavond deskundigheidsbevordering plattelandsbeleid Gorecht bij t e
wonen. Binnen dit project wil men de samenwerking tussen gemeenten en
belangenverenigingen bevorderen. Door het verzorgen van cursussen en/of het opstellen
van een convenant willen ze besturen van dorpsbelangen gelijkwaardige
gesprekspartners van gemeentebesturen proberen te maken. Omdat we binnen het
Gorecht gebied vallen hebben we evenals de Groeve een uitnodiging gekregen. Op die
voorlichtingsavond geeft de gemeente Zuidlaren aan mee t e willen doen. Wij als
Midlaren willen ook wel onze medewerking verlenen. De Groeve haakt af. De VKDG stelt
voor de gemeente Zuidlaren en Dorpsbelangen Midlaren een convenant op. Hier en daar
passen we dit een beetje naar onze eigen wensen aan. 28 september 1999 wordt op een
vergadering samen met de gemeente en de VKDG bekeken of we t o t een
samenwerkingsovereenkomst kunnen komen. Dhr. Ploeger van de gemeente, geeft aan
het convenant in grote lijn prima te vinden. Hij zegt het stuk samen met zijn collega's
goed t e bestuderen en dan zal blijken of er een pilot-project met Midlaren gestart zal
worden. Als alles doorgaat kunnen we in 2000 beginnen met een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Niets is minder waar, want in december krijgen we een
brief van de gemeente dat ze afzien van een convenant met Midlaren. Ze willen liever
hun samenwerking met de GBOT (Gezamenlijke Belangen Overleggroep Tynaarlo, die
zich met name richt op boven lokale zaken. Wij als Dorpsbelangen Midlaren zijn daar ook
lid van ) uitbouwen. We weten niet wat we horen. Zoveel t i j d aan besteed, de gemeente
heeft zonder overleg ! 25.000,00 aan leefbaarheidsgeld uit de kas van de GBOT gehaald
voor dit project Gorecht en nu doen ze er niets mee. Ook de VKDG is zeer
verontwaardigd, maar kan niet veel doen. De termijn van het project loopt af en ze
moeten verantwoording afleggen. Ze gaan door met de gemeente Haren die wel een
convenant sluit met haar dorpen.
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Samenvattend: de samenwerking tussen Dorpsbelangen Midlaren
en de gemeente Tynaarlo verloopt stroef. We worden nergens van
op de hoogte gebracht: onderhoud van wegen, plaatsen van bomen,
kappen van bomen enz. enz. We blijven bellen wat ,wie en hoe. We
hopen in de toekomst via de GBOT informatie betreffende zaken
die ons dorp aangaan gemakkelijker t e krijgen. Maar ook de GBOT
heeft nog te maken met een zeer stagnerende samenwerking met
de gemeente Tynaarlo.
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Op 22 januari 2000 was de uitvoering van "De
l ° 0 ^ c ' e v a n m Ü n vrouw" in Sprookjeshof in
Z u i d | a r e n . De klucht door O t t o Schwartz en Georg
Lengbach geschreven werd vlot ten tonele gevoerd
en na afloop kregen de spelers dan ook lovende
woorden t e horen van het publiek. Er waren die
avond 130 toeschouwers in de zaal. Een aantal, dat de laatste jaren normaal is voor de
jaarlijkse uitvoering van T O M I . De band "Good Company" zorgde voor de muzikale
omlijsting en de dansmuziek na afloop van het toneelspel. De verloting, waarbij iedere
deelnemer met een prijs naar huis ging, verliep eveneens t o t tevredenheid, alhoewel het
batig saldo niet zo groot was i.v.m. de vele prijzen. Verder viel het leuke programmaboekje in de smaak met informatie omtrent de vereniging, de klucht, de rolverdeling
enz. I n dit boekje was ook plaats voor de adverteerders, die onze vereniging middels
hun advertentie financieel ondersteunen.
Jammer genoeg waren er van de vele Midiaarder donateurs maar een gering aantal
aanwezig.
T O M I speelt hetzelfde stuk zoals u in het vorige Kabinet hebt kunnen lezen nog drie
keer. Alleen de data zijn ondertussen gewijzigd:
• Woensdagavond 15 maart in de Woldrank in Winschoten, (besloten)
• Donderdagavond 23 maart in Tienelswolde in Zuidlaren. Eveneens toegankelijk voor
senioren uit het dorp.
• Zaterdagmiddag 15 april in Café 't Keerpunt in Spijkerboor. Deze voorstelling is
weer vrij voor iedereen; dus degene, die de uitvoering in Sprookjeshof
noodgedwongen hebben moeten missen, krijgen hier nog een herkansing.
/
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Door meerdere privé omstandigheden zal Lenie Hamminga ons na dit seizoen niet meer
regisseren. Daar zullen we weer een oplossing voor moeten zoeken. Dit punt zal uitvoerig
aan de orde komen op onze jaarvergadering eind april.
T O M I heeft zijn medewerking toegezegd aan de feestavond van het V.V.V. in
september. Wat daar ten tonele wordt gevoerd is op dit moment nog niet bekend.
Verder vinden wij nog steeds, dat we in Midlaren meer van ons moeten laten zien.
Probleem daarbij is nog steeds de locatie, maar ook de geïnteresseerdheid van de
Midiaarder bevolking. Zijn er voldoende mensen, die een avondje toneel leuk vinden en
wat vindt men dan leuk. U mag uw mening aan de secretaris kenbaar maken.
Nog steeds kunnen wij actieve leden gebruiken binnen onze vereniging. Hetzij als speler,
regisseur, hulp bij schminken, décor bouwen/schilderen etc. Bent u in één en ander
geïnteresseerd, neemt u dan even contact op met één van de bestuursleden. We zijn
gaarne bereid u van informatie t e voorzien en indien het u leuk lijkt, mag u vrijblijvend
een repetitie-avond bijwonen.
&¿n**y fay.

Hij komt

Neptunus !

Midiaarder Dorpsfeest
Zaterdag 8 juli 2000

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

rolpens
bakjes kanensmeer
bekers rundvet
boerenleverworst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

Betrouwbaar en snel
JP installeren, onderhouden,
mm* reparen of vernieuwen
f van dakgoten, riolen,
waterleidingen en al uw
andere sanitaire
installaties.
£SSS»a»,

Vraag vrijblijvende
informatie aan.

Bronkhorst
sanitaire installaties
GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN
TELEFOON 050 409 1553

A GHAAIIIM

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

Gun uw kinderen het plezier van muziek
W».'Ä.Ti_a-f.'.
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Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zij IJ
hun hele leven
dankbaar voor zullen zijn.

Als U kiest voor kwaliteit
en vakmanschap
*Meubilering
*Tapijten
*Gordijnen
*Slaapsystemen
*Zonwering
Rijksstraatweg 204
9752 BR Haren
Tel 050 5345131

<™;íí:-:?íí

Ons land kent een dicht gespreid net van muziekscholen. Adressen sturen wij u graag toe.
Daarnaast vele privé-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
van
jaar leert pianospelen. Wilt U ons informeren
over:
O huurmogelijkheden van een piano
O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel
O lesmogelijkheden in onze omgeving
'•*

—.*'
»

Met Uw naam en adres zenden aan:

-r/Lilr-f-taJu^-.
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Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen
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Feenstra mist de i
aansluiting niet.

Roelof Hollander
•GARAGE « SCHADEHERSTEL • SPUITWERK
Gtoninqerilrajt 50 9475 PC Midlaren Tel.050 409 20 i l

loorjaars aanbieding
Feenstra Noord B.V.
Groningen

Emdenweg 5

Uw auto schoon voor de zomer
van binnen en buiten

Tel. 050 5422322

Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 Ó37111
Drachten

Bolder 59

Tel. 0512 526258

feenstra

Zeer scherp geprijste auto's
en Groot in Nieuwe banden
Gebruikte banden v.a. 25,incl. montage en balanceren
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Hollander

We zijn net zo
thuis in
de buurt
alsu
De Rabobank ¡s een bank met een idee. Het
idee dat je 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 persoonlijke contact Elke Rabobank
^
staat midden in de samenleving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten ín het bedrijfsleven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u

Rabobank

ir«

Eelde-Vries Zuidlaren
409 2501

¿v «? van aulo VERANDER'

AMBACHTELIJKE KAARSENMAKERlj

TRUUS KUIPER
Breed assortiment van zowel standaard als
afwijkende maten en kleuren.
Voor jong en oud de mogelijkheid
om op afspraak kaarsen te maken.
Haasakkers 1
Tel:0504095575

Nieuws van be borpsfeestcommissie
Het Neptunusf eest
Hij komt....

Neptunus !

Op 8 juli is het zover. De dag van het grote Midiaarder Neptunusf eest.
De voorbereidingen voor het feest zijn in volle gang. Het feest zal gehouden worden in
en om een feesttent op het Surfstrand aan het Zuidlaardermeer. Inmiddels zijn er
afspraken gemaakt met de cateraar die zal zorgen voor de tent en het eten en drinken.
Er is een gezellige band uitgekozen die voor 'elck wat wils' speelt. Met de gemeente zijn
diverse contacten geweest en we gaan er vanuit dat de vergunning spoedig loskomt.
Het programma zal de hele middag en avond van de 8*** juli duren en ziet er voorlopigals
volgt uit:
•
•
•
•
•
•

Openingsact
Activiteiten voor jong & oud op het Surfstrand
Varen met versierde boten - iedereen t e water
Borrel
Barbeque
Feest

Over het varen met de versierde boten nog het volgende. Elke wijk uit Midlaren is
gevraagd onder leiding van het wijkhoofd een boot te versieren. Elke boot wordt ook
versierd met een vlag met daarop een afbeelding van iets wat karakteristiek is voor de
wijk. Met deze versierde boten wordt dan rond het kapiteinsschip gevaren waarop zich
de rest van de Midiaarder bevolking bevindt. En dan gaat het er natuurlijk om welke wijk
gaat strijken met de eer van de mooiste boot en de origineelste vlag.
We hopen natuurlijk dat alle Midlaarders deze dag voor het feest zullen vrij houden.
Het definitieve programma zult U t.z.t. via Andries ontvangen. En als het goed is zullen
de wijkhoofden nu hun wijkbewoners bij elkaar roepen om t e brainstormen over de
wijkboot en de wijkvlag.
Ook de emigranten en andere oud-Midlaarders zijn welkom en zullen worden
uitgenodigd. En Als U denkt dat we iemand vergeten, laat het ons dan even weten!

Oliebollenactie 1999
Op de laatste dag van het jaar kwamen traditiegetrouw de Midiaarder oliebollenbakkers
weer in actie. Onder leiding van Ab werden er in Paviljoen Meerzicht ruim 3000
oliebollen gebakken, ingepakt en vervolgens uitgevent. De meeste bollen waren van prima

kwaliteit. Naar verluidt troffen enkele mensen helaas bollen die van binnen nog niet
geheel gaar waren. Dat vinden wij natuurlijk erg vervelend. Wie dit is overkomen kan
zijn geld terug krijgen, dan wel het volgend jaar gratis bollen krijgen.
De netto opbrengst was ruim f. 1600, twee keer zoveel als de vorige keer! Ab, Joke, alle
helpers en kopers worden bij deze hartelijk bedankt.

Nieuwjaarsreceptie 2000
Buiten was het donker en koud. Flarden nevel flodderden over het Zuidlaardermeer.
Binnen, in Paviljoen Meerzicht, was het warm en gezellig en hingen er andere nevels. U
begrijpt het al, dit gaat over de Midiaarder nieuwjaarsbijeenkomst. Velen waren er die
2de januari 2000 weer gekomen om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en te
genieten van hapjes, drankjes en muziek.
Met een nu eens donderend 'Bora, Bora', dan weer met een weemoedig 'Sarinah een kind
uit de dessa' leverde ons koor Lös Zaand haar bijdrage aan deze geslaagde bijeenkomst,
georganiseerd door de gezamelijke Midiaarder verenigingen.
Als speciale verrassing was er nog een optreden van blues zanger Aaron Curtis (from
Missisippi) begeleid door een spontaan geformeerd combo.
Na de stevige boerenkoolmaaltijd bleef het nog lang gezellig in Meerzicht, begon het
koor weer te zingen en namen we nog een paar glazen 'brouwer's koffie'. Kortom, een
traditie om in ere te houden.
Namens de dorpsfeestcommissie,

Nieuws van de krantenbezorger
Even het volgende.
De vakantietijd breekt straks weer aan. Even een tip voor als u korte of langere tijd
met vakantie gaat. Als u uw krant niet meeneemt op vakantie of u zegt hem niet op, wilt
u mij dan even waarschuwen? I k kan n.J. de krant ook gedurende de vakantieperiode voor
u opbergen, dan kunt u ze na de vakantie alsnog van mij krijgen. I k maak namelijk
geregeld mee dat er op een gegeven moment haast geen krant meer in de bus te krijgen
is. Alvast een prettige vakantie en bedankt voor uw medewerking.
Haaijer, Tolhuisweg 8, 9475 ?G Midlaren. (tel./fax 050-4093558)

De school vroeger
De klas had Godsdienstles. De dominee wist zo mooi t e vertellen over het scheppen van
de wereld en hij wist er zoveel van; j e werd er haast een beetje suf van.
Marinus van Dijken dommelde zelfs al een beetje weg.
De dominee zag het en haalde hem weer terug in de klas met de vraag:
"Marinus, wie heeft de wereld geschapen?"
Marinus schrok op en zei: "Thomas Sants dominee."
"Tomas Sants, wat heeft die daar nou mee t e maken?"
"Thomas Sants heft de wereld schoapen!"
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L.S.
Langs deze weg willen wij een ieder
bedanken die ons een kaartje, bloemetje,
bezoekje en of presentje gestuurd heeft
vanwege de geboorte van ons dochtertje en
zusje

Bedankt allemaal voor de vele reacties die wij
hebben ontvangen en nog steeds ontvangen.
Peter, Dineke en Thijs Knol-Van Delden,
Tolhuisweg 35,
9475 PD Midlaren

Te koop!??

Te koop gevraagd:

Gratis af t e halen:
Lamellen in diverse lengtes en breedtes.

Trafo 12 volt; 4 of 5 ampère voor
27 MC

Wouter Warnaar
Tohuisweg 2.

«
4094732
Edwin Davids

Dichten in 't dialect
Het Drentse dialect kent veel varianten. Het maakt verschil of iemand uit het zuiden,
noorden of midden van Drenthe komt, van het veen of van het zand. Dat zal u bij het
lezen van de eerder gepubliceerde Drentse gedichten misschien al opgevallen zijn.
Onderstaand een gedicht van Roelof Sieben, dat hierop ingaat. Het gedicht komt uit de
bundelMaandewark, uitgegeven door de Stichting het Drentse Boek

Oens dialect
Water, waeter, waoter, wotter,
det heb wij al laank ontdekt,
het is zuud of west, noord of oost
't is allemaol DreentS dialect
Hier hebt huzen rieten daken,
daor hebt hoezen een rei ten daok
aw altemit seins wel ies smangs zegt
we koomt er niet van an de kaok
I n lente, meitied of in 't veurjaor
hebt er een boel, een bult t e doen
in de hof , of in de goorn
in de tuun of in de toen.
Oeze hoenders h iet ok kiepen
weer een aander zeg van tuut
maor ' t ei det f r i s of vars mut wezen
smaokt goud bij tweibak of beschuut.
Knapies, bulegies wordt groter
(det is an de boks of broek t e zien)
jonges holdt van knappe maagies
of mugt een nuver wichtien lien.
Boer zien zwienen, det zint varkens
die leeft van vouer, voer of voor
maor het stikkelvarken boeten
det nuumt wij een iegelkoor.
Wie vertelt mij wat goud Drèents is?
I k zie het dacht ik niet verkeerd
het is zo as oes otien preut
en wat oens moe oes hef eleerd.

Hieronder nog een gedicht in het Drents over het voorjaar van Gerard Nijenhuis.
Gerard Nijenhuis is afkomstig uit Gieten en woont in Eext. Gerard Nijenhuis
schrijft in het dialect dat ook zeer dicht bij het dialect ligt zoals dat hier wordt
gesproken, uit gedicht is gepubliceerd in de bundel Mandielig van de Stichting
het Drentse Boek.

Veurjaorsdag
De stille daogen van de overdaod,
het locht lig spegelblaank op straot,
het steet as glas um alle dingen,
deurzichtig leven dat geet zingen.
De grens, die alles har, besteet niet meer,
zo open lig het laand; de schaar1 is krompen,
de dood vergaon tot eierschoal; lompen
staot bij de weg, restanten van old zeer,
dat wij niet langer draogen wilt; de kleer
moet oet, der helpt gien strenge moder an.
Wij leeft en doet, wij nimt 't er dubbeld van!
Op dizze zunnedag krieg wij van alles meer,
't wisselkantoor geet lös, de slagboom open,
wij mocht met zunder jas het ni je laand in lopen.
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Bijdrage van:

1

schaduw
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Voor

de Midiaarder

jeugd
Hallo Midiaarder

o

jeugd

Ons eerste "Kabinet' in
het jaar 2000!
Hoe is het met jullie
allemaal? Hebben jullie
ook veel zin in het
nieuwe jaar?
En vooral nu het zo
lente is?
Hoe zit het met de zin
in een nieuwe puzzel?
Ik heb mijn best weer
voor jullie gedaan!
En nu jullie nog!
Veel plezier gewenst
en doe je best.
Jullie weten, wat er te
verdienen valt.
De winnaar van de winterpuzzel is Sarah Warnaar geworden. Gefeliciteerd!!!
En op een goede tweede plaats kwam Martin Loeröp. Jullie krijgen alle twee een
wigwambon. Oplossingen graag inleveren aan de Groninger straat 47. Hopelijk zijn
het er weer net zo veel als de laatste keer!!
Patty.
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Yalmfasen
De volgende bijdragen komen uit het boek "Spelletjes, die wij speulden" van Jennegien
Elzing-Ensing.
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Ei koerei
Waor is mien ei
Waor is mien
Píele-palle-paosei

Haantien op een stokkien
Met een rood rood rokkien
Catien in zien linkerpoot
Morgen is mien haantien dood

w
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De

foekepot

Uit het boekje "Spelletjes die wij speulden" van Jennegien Elzing-Ensing.
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Foekepotterij, foekepotterij
Geef mij een paasei, dan ga ik voorbij
'k Heb zolang met de foekepot gelopen
Nog geen centen om brood te kopen
Foekepotterij, foekepotterij
Geef mij een paasei dan ga ik voorbij

!

Een

paaspuzzel

Bij de t i j d van het jaar passend, heb ik voor jullie een paaspuzzel. Met het oplossen
ervan veel plezier gewenst. Er valt weer een V W bon mee t e verdienen. Uit de
inzendingen van de kerstpuzzel is een winnaar getrokken. De keer heeft Mevr. Tinge
gewonnen. Gefeliciteerd!
Oplossingen van deze puzzel inleveren aan de ôroningerstraat 47.

Pasen
BESCHILDEREN
CHOCOLA
CHRISTELIJK
EIERBOOM
EIERDOPJE
ETEN
FEEST
FEESTDAG
GEZELLIGHEID
GOEDE VRIJDAG
INKOPEN
LENTE
OPSTANDING

OP ZIJN PAASBEST
PAASAVOND
PAASBRUNCH
PAASFEEST
PAASKLEDING
PAASMORGEN
PAASVAKANTIE
PAASVIERING
PAASVUREN
PAASZATERDAG
PALMZONDAG
PESACH
PRETTIGE PASEN

RAPEN
RECEPT
RESTAURANT
SERVETTEN
SPELLETJES
TAFELDEKKEN
TAFELKLEED
TRADITIE
VERF
VERSTOPPEN
VOLLE MAAN
ZONDAG

De overgebleven letters vormen een zegswijze.

I
S
L
T
D
N
0
V
A
S
A
A
P
E
G
E
N

K Y
N A
P K
P E
S N
E E
R P
V P
E 0
T T
T S
E R
N E
0 V
A R
E H
C G

L E
G A
V P
0 N
L P
L L
E P
M F
A C
A K
N E
D E
N D
E C
0 A
G N
E Z.

T
D
R
A
E
E
E
H
S
V
S
L
O
D
E
I
E

R H
I
E T A
T T I
0 P S
R N N
E A A
K D D
Y E S
R J C D
A H E M
I A Z S
L 0 P Y
N E Z I
T P N D
0 G L H
D E L K
L L I G

S
R
E
T
E
K
N
T

C E
Z S
G E
T A
G F
E B
E R
I A
L T
L P
N E
R E
E O
N M
C N
S A
H E

J
A
P
N
D
E
P
U
A
I
L
F
0
D
U
A
I

P 0
A P
A S
D I
R E
T N
E S
A S
V L
K S
E B
0 R
A P
A T
R B
P Z
D N

D R E I
F R E V
E N S T
N G S S
C E P T
B A A N
A F I
E
E R I
G
T E N R
R S F 0
A T T M
P A E S
E U P A
N R G A
S A A P
0 N D A
E T N E

E
I
T
N
A
K
A
V
S
A
A
P
E
V
L
G
L
Maltyl
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Helaas is de oudste buurtbewoner van de wijk 'Tolhuisweg I', de heer
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wonende Tolhuisweg 5 in Midlaren na een kortstondige ziekenhuisopname op
29 januari j.l. overleden. Hij werd 86 jaar. Hij was sinds 1990 weduwnaar en is
vader van drie dochters.
Jan de With woonde vanaf 1954 aan de Tolhuisweg.
Daarvoor heeft hij 13 jaar gewoond in Huize De Bloemert. (De boerderij, waar
Marinus Schuiling tot voor kort bedrijfsvoerder was.)

1 Namens de buurtbewoners.
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Nflsc^rift.
Zo, dit was alle kopij voor dit blad. Hopelijk komt de zomerkrant uit voor het
Midiaarder dorpsfeest op 8 juli. ùan zien we elkaar misschien als dolfijn, walvis,
zeekapitein, aquarius of iets dergelijks.
3)¿tHt4'.

Het Doosje
van Midlaren
* Antiek en decoraties voor de landeËjke 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 PA Midlaren, Tel. 050 409 0940.
Privé: 050 409 5tö7

Te koop
aevraaad:
Oude bromfietsen
en /of onderdelen.

Wim Darneviel,
Tolhuisweg 9,
» 4092561

Watersport paviljoen Meerzicht
Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht la
9475 TA Midlaren
Tel. 050 4091446
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GASTENCENTRUM "MONTE ROSA" PORTUGAL
Is een kleinschalig gastenccntrum, gelegen in een stukje ongerepte natuur van de Portugese Algarve, weg van
het massatoerisme. We beschikken over een paar in nistieke stijl gerenoveerde gebouwen op een terrein van 3,5
ha. met veel amandel, olijf en vijge bomen. Rondom de gebouwen een prachtige tuin en een zwembad.
-^
"Monte Rosa" ligt op 1,7 km van Barao de S. Joao, een authentiek dorpje en 10tanvan Lagos, een mooie oude
stad met prachtige stranden. Vanaf Faro (vliegveld) is het ongeveer 1,5 uurrijdennaar Barao.
Wc verhuren huisjes en kamers, ook kan er op het terrein gekampeerd worden.
Voor meer informatie: Sandra Falkena - telefoon 00351(0)82 688.178 - fax 00351(0)82 687002
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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. Zeljverzorging van eten en drinken is mogelijk.
Bel eens voor nadere informatie!
De Fam. Blaauboer
Duinweg 2 Midlaren
Tel.050 4092132

"V Tbuitenhuis

deVeenhorst

elkseizoende moeite waard

Fax 050 4090483

H U U R 'N C A R A V A N

Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt.
* VOOR EEN DAG
* EEN WEEKEND
* VAKANTIE
Tel: 050 409 3320

à 6)
caravans viaduct zuidlaren V.O.F.

CV-BEN0DI6DHEDEH/SANITAIR
HISTOR VERF
ELECTRA
TUINHOUT

Telefoonstraat 17
9471 EK Zuidlaren
Tel.: 050 409 2069

WATERSPORTBEDRIJF
ff

99

de scheve

Havenstraat 18, Zuidlaren
SCHEEPSACCESSOIRES
HENGELSPORT ARTIKELEN
RYDS-MOTORBOTEN

11

BUITENBOORDMOTOREN

iSMSW'

AANHANGERVERHUUR

050 409 2946

de

Bloemert

RECREATIEPARK
EEN REGENBOOG VAN RECREATIEMOGELIJKHEDEN

MSkra

Partyboot 'de Wolfhorn'

ZUIDLAARDERMEER

Rondvaart en Partyboot.
Zeer geschikt v o o r feesten en
reünies. Barbecues aan b o o r d .

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

ZeilVsurfschool
Interne en externe jeugdzeilweken.
Verhuur van zeilboten,
waterfietsen en kano's.
Privélessen.
Watersportarrangementen.
Een enthousiast team van
goed opgeleide instructeurs.

Eterij - Schenkerij 'de Bloemfontein'
Restaurant, Diners, Buffetten,

Recepties.
Bij ons kunt u terecht v o o r een
hapje en een drankje o o k op het
ruime terras aan het water.

Captain's Bar
Bruine kroeg
Terras aan het meer.

Volop genieten aan het Zuidlaardermeer
V r a a g n a a r o n z e f o l d e r ! Bel: 0 5 0 - 4 0 9 15 55
De B l o e m e r t I 9 4 7 5 TG M i d l a r e n
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