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Secretariaten van de Midiaarder verenigingen: 

Dorpsbelangen 
8 4096544 

Dorpsfeestcommissie 
8 4091725 

(Sezelligheidskoor 'Lös Zaand' 
8 4092154 

- > Mevr. A. Heida 
Tolhuisweg 31 
9475 PD Midlaren 

- > Mevr. M. Overduin 
ôroningerstraat 45a 

9475 PA Midlaren 

-^. Mevr. M. van Dijken 
Meerwijk 15 
9475 TC Midlaren 

IJsvereniging 'Midlaren' 
S 4091446 

Jachtveld 'Midlaren' 
S 4094133 

" ^ Mevr. J . de Groot 
Meerzicht Ia 

9475 TA Midlaren 

- > Hr. N. Loeröp 
Tolhuisweg 30 
9475 P6 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' 
S 4093527 

. > Hr. E. Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 

Hr. A. Haaijer 
Tolhuisweg 8 
9475 PG Midlaren 

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

Colofon 

Redactieleden: 
• Wouter Warnaar 

Tolhiiiswcg 2 
9475 PG Midlaren 
8 4090493 

• Bouke Klaassens 
Huncbcdpad ? 
9475 TN Midlaren 
S 4095973 

• PaUv Vcncma 
Groningcrslraat 47 
9475 PA Midlaren 
8 4094466 

Lay-oüt: 
• Dinus Vos 

Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 
S 4093527 
email:dinusvos@castel.nJ 

Druk: 
« Multa-Bedriiven 

w.a. scholtenstraat 15 
9403 AJ Assen 
8 0592-377115 

De redactie behoudt zich het recht 
voor om publicatie van ingezonden 
brieven te weigeren, indien deze 
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. 

Wijken: 

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

Wijkhoofden: 

Herman van Dop 
Philip Boucher 
Barbara van Blanken 
Tom Kolkman 
Marjan Giebels 
Taidv Steenhuis 
Rick Timmer 
Winy Verdegaal 
Piet Kanon 

j j 

4091055 
4092837 
4090493 
4095792 
4090952 
4092727 
4090428 
4094197 
4092359 

Oud Papier: 

september 2001 
december 2000 
maart 2002 
juni 2002 
sept. 2000 
maart 2001 
juni 2001 
december 2001 

Kopij inleveren 
voor 

12 sept. 2000 
bij één van de 
redactieleden! 

Graag aanleveren 
op Word for 

Windows 2000 
of laser. 

mailto:dinusvos@castel.nJ


VOORWOORD 

Sinds het lente nummer van het Kabinet is er veel gebeurd. Naast de vaste activiteiten 
openden twee gerenoveerde horeca-etablissementen, de Bloemert en de Gasterie hun 
fraaie deuren, Fleur v. Wijck schonk Midlaren middels haar bijdrage in de Volkskrant 
een plek op de landelijke kaart, het dorpsfeest zette een groot deel van Midlaren aan 
to t creatieve activiteiten en het consumeren van een drankje en een hapje en een 
dansje, waarbij Neptunus voor de nodige nattigheid zorgde. De voetbalwedstrijden 
tussen Noordlaren en fAidlaren werden onder aanmerkelijk aangenamer 
weersomstandigheden afgewerkt en leverden veel gezelligheid en succes op. 

Naast deze leuke en mooie zaken, was er het tragische overlijden van onze markante 
dorpsgenoot Roelof Mart i jn, we zullen hem missen. Elders in deze krant nog een 
herinnering aan hem. 

De redactie wenst iedereen een fraaie vakantie en vooral een behouden terugkomst in 
ons dorp! 

Agenda: 

2 0 augustus: 
&r asb aanr aces 
op h e t S p o r t v e l d 
ö r a t i s toegang! 
Aanvang 13.OO uur. 

3 0 s e p t e m b e r : 
Feestavond 
van de V.V.V. 
Pavi l joen M e e r z i c h t 
Aanvang 2 0 . 0 0 uur. 

2 7 j a n u a r i : 
U i t v o e r i n g T O M I 
in " S p r o o k j e s h o f " 
Aanvang 2 0 . 0 0 uur. 
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Mimaren-Noorblarcn 

16 juli was het dan weer zover, onder milde weersomstandigheden en op een slecht veld trokken 
de voetballers van Mid- en Noordlaren weer in het strijdperk. Eigenlijk zijn de 
voetbalwedstrijden maar een aanleiding, het hoofddoel is om de onderlinge betrekkingen te 
versterken, want als kleine dorpen hebben we meer gemeen, dan dat we verschillen van elkaar, al 
behoren we dan to t twee verschillende gemeentes en liggen we in twee verschillende provincies. 

De weèslrrjboi. 

De jongste jeugd van Midlaren dolf het onderspit tegen een gemotiveerd Noordlaren, die het 
geluk hadden dat de Midlaarders bij een 1-0 achterstand een strafschop misten en wat voor 
gevolgen dat kan hebben, zagen we al bij het afgelopen EK. De moraal was weg en daardoor liepen 
de Noordlaarders uit naar een geflatteerde 5-0 eindstand. Af i jn, jullie hebben heel goed 
gespeeld, daarom niet getreurd en volgend jaar beter! 

De jeugd to t en met 15 jaar, had een aantal gastspelers in de gelederen, omdat er niet voldoende 
aanmeldingen vanuit het dorp zelf waren gekomen. Ze t rof fen een sterke tegenstander, die in 
alle wedstrijden van de afgelopen 4 jaar nog nooit verloren had. Maar, dankzij de technische en 
tactische vorderingen van het team en ook wel dankzij de kwaliteiten van de gastspelers en pech 
aan de zijde van Noordlaren (3x tegen de paal) werd er na een spannende en kwalitatief 
hoogstaande wedstrijd met 4-1 gewonnen van Noordlaren! Proficiat! 

Daarna het hoogtepunt van de dag. De "kraker" tussen de all-star teams van beide dorpen. 

f 
Noordlaren belust op 
Midlaren 

bij 
deed. 
het 
Midlaaarder spelers 
gelijkmaker door Sam 
Na de pauze kwam 
brachten ze de stand 
met een verdekt schot 
wereldgoal met het 
zijn eigen verrassing de 
dacht daar toch echt 
doelpunt, een volley 
Af i jn Noordlaren 
forceren, Midlaren 
een 4-3 siand 'm hei 

eindelijk eens een overwinning(3x verloren, lx gelijk), 
bewust van de eigen kwaliteiten. Het werd een heel 

spannende en voor de toeschouwers aantrekkelijke 
wedstrijd waarin Tim 6ros en passant zijn debuut 

!" de groten maakte en dat niet onverdienstelijk 
Noordlaren nam na 10 minuten de leiding, had ook 

beste van het spel, maar langzamerhand vonden de 
elkaar beter en vlak voor de rust resulteerde dat in de 

Lawe met een fraai hakballet je, na een mooie solo. 
wederom Noordlaren het best uit de startblokken en 

op 1-2. De onzen lieten het daarbij niet zitten en o.g. bracht 
de stand weer in evenwicht, direkt daarop gevolgd door een 
hoofd van Arne ßlaauboer. Toen even later Pepijn Gros zeer to t 
4-2 aantekende leek de wedstrijd gelopen, maar Noordlaren 
anders over en scoorde via Wouter Heyne een memorabel 
direct uit de lucht steenhard onderkant lat! 

probeerde nog met man, vrouw en macht een gelijkspel te 
bleef dwarsliggen to t het bittere einde en zo kwam er met 

voordeel van Midlaren een slot aan een stevig (voor de 
toeschouwers soms letterl i jk krakend, maar toch sportief duel, waarover nog lang nagepraat 
werd en nog zal worden. 

N.B. Alle wedstrijden werden gespeeld met de wedstrijdbal van Nederland-Joegoslavië, 
eigendom van en beschikbaar gesteld door Wouter Heyne! 

'$(í>tt/fH 'Mf41tlflt4t. 



Nieuws van ôe ôor jijees tco m missie 

We hebben gedanst en we hebben gezongen, 
Alsof het nooit weer ochtend werd 

Het dorpsfeest is weer voorbij. Drie jaar lang leefde Midlaren naar di t hoogtepunt toe. Op 
zaterdag half twee spetterde het aan het meer, letterl i jk en figuurlijk! 

Leden van TOMI kwamen aanf ietsen en gaven het feest een 
vliegende start met een geestige openingsact. Klasse! Dinus Vos 
ontpopte zich als Rotterdamse Neptunus en burgemeester 
Pannekoek verrichtte de officiële opening namens het 
gemeentebestuur van - hoe heet die gemeente ook al weer? -
Tynaarlo, Daarvóór had de Midiaarder burgemeester Lammie 
Korringa (gespeeld door Ineke Soulmy) al haar toespraak 
afgestoken. 

De spelletjes begonnen leuk, maar wegens de regen moest op het 
noodscenario worden overgegaan. De grote feesttent voldeed aan 
alle wensen; hij was gezellig, iedereen kon er in en zelfs was er 
ruimte de spelen toch door te laten gaan. Het team van 

Meerzicht/Plankensloot verzamelde uiteindelijk de meeste punten in deze to t driekamp 
ingekrompen zeskamp. 

De wedstrijd tussen de Midiaarder wijken om het mooiste vaartuig leverde geweldige creaties 
op. Een zeeroverschip, Barbara onder een palmboom (Brrr), prachtig versierde boten, een varend 
ooievaarsnest en de winnende Zuidlaarder walvis. Alwéér een prijs voor Meerzicht/Plankensloot. 
De jury bestaande uit Marjan Kooiman, Jan Moesker en Ton Kolkman had het er zéér, zéér 
moeilijk mee. Er waren eigenlijk alleen maar winnaars, maar er moest een keuze worden gemaakt. 

Vanaf de partyboten genoten de Midlaarders van de vaartuigenshow. Op de ponton klonken de 
welluidende klanken van Los Zaand. Zoals bi j een goed zeemanslied hoort werd het gezang 
regelmatig begeleid door de neerstortende regen maar dat mocht de pret niet drukken. 

Na de borrel, pannenkoeken en de barbecue - met sfeermuziek van Frans Tromp op de harmonica 
- steeg de stemming voor zover mogelijk nog hoger. Bé Pranger en de zijnen verzorgden de 
catering naar ieders genoegen. De band Resound had een goede mix, voor elk wat wils, en 
bovendien enthousiast. Swingen dus to t een uur of één. Ontroerend hoogtepunt - hoofden 
werden ontbloot en zakdoeken tevoorschijn gehaald - was het gezamenlijk zingen van de 
Midiaarder volksliederen. Ook buiten was het gezellig: gekleurde lampjes, fakkels, vuurtjes en 
een aangename temperatuur. In de verte pruttelde de generator, die ons van stroom voorzag en 
die ons door de firma Alsema gratis ter beschikking was gesteld. 

Zo rond drie uur gingen de laatste bezoekers en de leden van de feestcommissie naar huis. Ook 
voor hen zat het werk er bijna op. We hoorden, dat de mensen het een mooi feest vonden. Een 
nieuwe feestcommissie zal het stokje moeten overnemen. 

Namens de demissionaire feestcommissie, 



Midlaren 
*Ik woon in Midlaren.' » 
'Midlaren?' 
7a, tussen Noord-„en Zuidlaren.' 
'Zuidlaren?' 
'Zuidlaren, je weet wel, van Be-
rend Botje. Berend Botje ging uit 
varen, met zijn -

'- naar Zuidlaren, ja. Maar waar 
ligt het?' 
'In de buurt van. Zegt Annen je 
iets?' 
'Nee, sorry.' 
'Ok, andere kant op - Noordla-
ren?' 

'Onder Haren - Haren ken je toch 
wel? Daar wonen allemaal rijke 
mensen.' 
'?' 
'Nou ja, ook minder rijke men-
sen.' 
'?' 
'Groningen dan, boven Haren?' 
'?' 
'Groningen. Het niets gaat boven 
Groningen-Groningen ?' 
'O ja! Ja, dat heb ik op televisie 
gezien. Groningen ken ik wel.' 
'Nou, als je vanaf Groningen naar 
het zuiden gaat, kom je bij Haren. 
En als je dan nog verder naar het 
zuiden gaat, kom je bij Noordia- ' 
ren: En dan bij Midlaren. Mâar 
niet te ver want dan kom je bij 
Assen.' 
'Assen?' 

Ik woon niet in een buurt Ik 
woon altijd 'in de buurt van'. Mijn 
woonplaats is zo nietig, dat nie-
mand hem kent. Zelfs de Grote 
Bosatlas (nieuwste editie) heeft 
ons niet op de kaart. Bovendien 
roept het wonen in een gat nogal 
wat vooroordelen op. Nee, ik 
woon niet in een boerderij. We 
hebben geen koeien (wel een geit). 
Ik ken niet iedereen. En hoe pitto-
resk wonen in een dorpje is? De 
bussen rijden hier een, soms twee 
keer per uur. Na 7 uur en op zon-
dag helemaal niet We hebben 
geen kabel. 

We hebben één winkeltje, waar 
je 'antieke decoraties voor de lan-

delijke sfeer' kunt kopen. Voor 
onze dagelijkse behoeften zijn we 
aangewezen op Zuidlaren of Gro-
ningen, ik en mijn zus passen gra-
tis op aan de overkant Vroeger 
kochten we daar onze eieren. Nu 
zijn de kippen dood. Mijn moeder 
maakt muziek met de buurman. 

Eens in de twee jaar is er een 
dorpsfeest. Een paar fanatieke 
dorpelingen regelen dan de praal-
wagens. We hebben een 
oliebollenactie, een nieuwjaarsre-
ceptie, paaseieren zoeken (altijd 
prijs voor de kleintjes), noten 
schieten, een kaarsenmakerij, een 
koor, een toneelvereniging, een 
vrouwenvereniging, een zeil-
school, asielzoekers, een ex-pg 
met een rode sjaal, een milieu- ' 
groep en zelfs een emigrantenver-
eniging. (De emigranten wonen 
twee kilometer verderop.) 

Een keer per jaar meten wij 
onze krachten op het voetbalveld 
met de inwoners van een naburig 
dorp. Op zondag rijden er motor-
rijders door ons dorp. Alle kran-
ten worden rondgebracht door 
dezelfde man. Roddels vieren 
hoogtij, maar er gebeurt weinig. 
De meeste inwoners zijn boven de 
50, We kennen onze buren, maar 
blijven op afstand. 
. Wij maken ons zorgen over de 
aansluiting bij een andere ge-
meente (vooral over de oerlelijke 
kleur van het bordje dat de nieuwe 
gemeente aangeeft) en de verho-
ging van drempels. Wij vechten 
vóór het behoud van ons uitzicht 
en tegen mierenplagen. 

'Ah, zo'n dorpje.' 
Ja, zo'n dorpje. In de buurt van 
Zuidlaren.' 

Fleur van Wljck, Midlaren 

In De Buurt schrijven lezers over het 
belang van hun woonomgeving. Zend 
uw bijdrage van 450 a 500 woorden 
aan.'Redactic de Voorkant, de 
Volkskrant. Postbus 1002. 1000 BA 
Amsterdam: E-mailen kan ook: 
devoorkant@volkskrant.nl 

<^^^^<^^<^$r^^ 
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Ingekomen brief 

Çrotùngen, 7 ju fi 2000. 

'Van onze (Drenthe redactie. 

<Deze weekenden zijn traditioneef weer de weekenden dat erin ve fe (Drentse dorpen tuin jaarfijfs - of 
ineeijarig (Dorpsfeest wordt gevierd. Onze versfaggever Bezocht vrijdagavondiaat nog (iet pittoreske doipje 
Midfaren — en trof daar- ondereen grote fapschuur op de hoef^van de Schutsweg en'1 futten weg een 
merkwaardig bouwwerf^aan. 'Haderonderzoek bracht aan fiel ficht dat dit bouwwerf^een vfot moest 
uit heefden waarop 'Kept im us morgen -zaterdag H jufi 2000 - zijn intocht via hel Zuidfaardermeerzaf 
organiseren op weg naar het heiende (Pavifjoen restaurant -Meerzicht. 
'Weer nadere informatie feerde uw correspondent dat aan dit artistiek^ vfot vefe aanwonenden van de'} fut-
en Scfiutsweg vefe avonden hadden ge werf,} - zèg gezwoegd- om dit tot het mooiste te mafçn van affe 
inzendingen uit andere wijken. 
Ontweqister van dit fqinstwerfffeef^te zijn een zekere mevrouw Çiesbèr ofÇiesberts (red. Marian Giebels?). 
die haar Bouwers met vriendefijfe - doch ijzeren hand haar wif opfegde. 
Vermefdenswaard'is nog dat deze hoot - naar verfuidt - o.m, zaf worden voorzien van twee heuse 
fanonnen. Compfeet onvoorst e f baar. 
'Met méér dan gewone befangsteffing ziet uw versfaggever uit naar de prijsuitreiking voorde mooiste boot 
die Midfaren morgen aan het pub(iek\ zaf vertonen. Maar voor de redactie van het Kieuwsbfadvan het 
Koorden staat de uitstag at wet vast: (De Schutshut - dáár gaal niets boven! 

.y&/,„. 

Op de laatste knutselmiddag van dit seizoen, op 
7 maart, hebben 8 dames gewerkt aan het maken 
van Paperroses, rozen van crêpepapier. Na het 

maken van de steel werden de vele rozenblaadjes, 
geknipt van gekleurd en geverfd crêpepapier, 

gerangschikt. Tenslotte werden geprepareerde 
echte rozenblaadjes aan de steel bevestigd. Bij 

ledereen waren de rozen goed gelukt. 
Aly Gelderblom uit Zuidlaren kwam de avond van 21 maart verzorgen met als onderwerp'. 
Buitenlandse vrouw, wat weet ik van joui. Ze had een Turkse vrouw en een 
Nederlandse vrouw, die al wel 25 jaar was getrouwd met een Turkse man, meegenomen. 
Aly Gelderblom werkt met Marokkaanse en Turkse gastarbeiders ¡n Noord-Nederland. 
Het eerste deel van de avond liet ze dia's zien over de beleving van de Islamgodsdienst 
in Nederland en de 5 Zuilen, die zo belangrijk zijn voor de godsdienstbeoefenaars: De 
Geloofsbelijdenis, Het Gebed, de Armenbelasting, de Vastenmaand: de Ramadan en de 
Bedevaart naar Mekka. Veel moslims kwamen na de 2e Wereldoorlog uit Suriname en de 
Ned. Koloniëen naar Nederland. De Molukse gemeenschap in Ridderkerk heeft een 
prachtige moskee. Na de pauze vormden we een kring en konden we alles vragen wat we 
wilden aan de twee gasten, waarbij Aly Gelderblom het een en ander aanvulde. De 
Turkse vrouw, getrouwd met een Turkse man, sprak heel slecht Nederlands, terwi j l zi j 

Vrouwen 
vereniama 



hier al wel 20 jaar woonde. i^Aaav toer, was Mederlandse les voor buitenlanders nog niet 
zo ingeburgerd. Het huwelijk van de Nederlandse vrouw met de Turkse man en de 
opvoeding van hun kinderen had weinig problemen opgeleverd. De Turkse vrouw had er 
wel moeite mee dat hun zoon kennis kreeg aan een Nederlands meisje!! 
Op 3 mei j. l . zijn een aantal leden met nog een paar introduces erbij een dagje naar de 
Keukenhof geweest. Uit de enthousiaste verhalen te horen bleek het wel de moeite 
waard te zijn . 
Op de jaarvergadering, op 16 mei j.l. moesten wij helaas afscheid nemen van Stef 
Wouts, onze voorzitter, vanwege haar verhuizing naar Zwartsluis. 
Ze had vele kwaliteiten: was attent, creatief, had goede ideeën en was een prima 
voorzitter. Ook Ingrid Juistenga trad uit het bestuur. Hiervoor in de plaats kwamen 
Trieneke Piers en Martha Loeröp. 

f/ojf' Voa'-ilPtl/fttlfJI. 

Onderstaand volgt een verslag van onze fietstocht op een snikhete 20 juni j.l. 
opgetekend door ons lid, Annie Meisner. 
's Morgens om 09.00 uur startten 9 dames vanaf de Brink in Zuidlaren, De zon scheen al 
volop en de temperatuur steeg naar ongeveer 30° C. Luchtig gekleed, met zonnehoed, 
zonnebril en flink wat zonnebrandcrème op de blote delen, reden we via Schapendrift, 
Schipborg, Zeegse, onbewaakte overweg Taarlo naar Tynaarlo. In café Centraal koffie 
gedronken. Heerlijk op het terras, onder de parasol, gezellig even bijpraten. Man 
Tynaarlo gingen we richting Vries langs het Noord-Willemskanaal naar De Punt. Bij 
Huberts Interieur een kijkje genomen. IP 20-interieur biedt legio mogelijkheden voor 
persoonlijke accenten. Ze komen graag bij je thuis, geven advies tot in het kleinste 
detail. Bij wijze van spreken kan elk hoekje van het interieur functioneel benut worden. 
Dit bezoek was zeker de moeite waard. 
Na De Punt via Y de over het schelpenpad naar Eelde. Bij Airport Eelde op het terras 
wat verkoeling gezocht. Na een lekker hapje gegeten, iets gedronken, en Marie een 
leuke kaart gestuurd te hebben gingen we de reis weer uitgerust verder. Via de 
Hoofdweg in Eelde passeerden we Museum de Buitenplaats. Dit is een museum voor 
figuratieve kunst, waar wisselende exposities worden gehouden. Op een gegeven moment 
kwamen wij bij "De Braak", een schitterend gebied van Natuurmonumenten, Martha 
Loeröp die de route uitgestippeld had, zorgde ook nu weer voor een complete verrassing. 
Wij kregen een rondleiding van 1 uur door Arjan Oosting, de boswachter aldaar. Arjan 
vertelde boeiend over de vele boomsoorten, vennen , het berceau, bestaande uit twee 
rijen beuken, waarvan de toppen in elkaar zijn gevlochten. Ook troffen we er een 
doolhof aan. Enige tijd geleden is er een overwinteringskelder gebouwd voor de 
vleermuizen, die daar huishouden. Vroeger heeft er ook nog een Burcht gestaan.Na een 
dankwoord aan de boswachter, wat vergezeld ging met een bijdrage voor de 
personeelspot, trakteerde Martha ons op een pakje drinken, Nog even in de schaduw en 
toen weer verder op de fiets. Het was vanzelfsprekend opvallend rustig op de 
fietspaden. Wie fietst er ook bij zulke extreem hoge temperaturen. De 
Vrouwenvereniging dus ! Vanuit "De Braak" langs huize Lemferdinge. Dit bestaat uit een 
gerestaureerd Schathuis, waar op de eerste verdieping wisselende exposities worden 
gehouden. Tevens kan men er iets drinken. Helaas was het deze dag gesloten. Zo 



f ietsten we via de Vosbergen, de brug van het Noord-Willemskanaal over richting 
Glimmen. Via Glimmen naar Noordlaren en hebben in de tuin van de Blankenhoeve onze 
dorst nog flink gelest. De t i j d verstreek en tegen 17.00 uur besloten wij huiswaarts te 
keren. Martha en José gingen via het Hunebedpad naar huis, Roelie zwaaide af bij de 
boerderij in Midlaren. Marion even verder links af naar Meerwijk. Aaltje en Ginie bleven 
in de Esweg achter. Stef, Greetje en Annie peddelden nog even naar Zuidlaren. Daar 
aangekomen kwamen de fietsen van Stef en Annie op de fietsendragers. Mag worden 
vermeld, dat Stef, die t i jdel i jk op Wittezomer bivakkeert, t i j d vrijgemaakt had om mee 
te fietsen. Het was een f i jne dag. We hebben genoten, ook van de excursie. Harteli jk 
dank aan Martha voor het uitstippelen van de f ietstocht en het vastleggen van de 
afspraken. Jammer, dat de opkomst zo gering was. 

De Emigranten 

Van de zijde van de emigranten is er niet veel nieuws te melden. 
Jammer, dat de geplande visdag vanwege het slechte koude weer 
niet doorgaan kon. Maar wat in het vat zit ... En het is ook mooi, als 
je nog wat te goed hebt! 
Het neut'n schait'n op Lutje Poos wordt gelukkig al t i jd onder dak 
gehouden, dus daar had het weer geen invloed op. Aangezien het 
toen ook koud en nat was, had Hans Huisman de gezellige 
ouderwetse houtkachel lekker hoog opgestookt en er heerste al 

gauw een gezellige sfeer. Tussen alle lekkere hapjes en drankjes door werd er dan ook 
heel ontspannen met de kogels naar de noten gegooid, waarbij een enkeling het 
presteerde om toch niet één van de dertig noten te raken. 
Uiteraard kwamen er w'mnaars uit de bus. Bij de mannen werd Hans Huisman eerste met 
+2. Een goede tweede werd Jo Moesker met - 1 . Bij de dames ging de t i te l naar Greetje 
Boddeveld. Ondanks dat de meesten het niet verdiend hadden met het gooien, had het 
bestuur toch voor ieder een prijs. Op 12 juli hebben we onze jcarli jkse fietsdag. 
Hopelijk is het dan goed weer. U hoort wel van ons, hoe alles is verlopen. 

", Maart je heeft een broertje gekregen. 
: Zijn naam is Pieter Overduin. 
I Hi j is op 15 juni geboren aan de Groningerstraat 45a. 

* f f 
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Jaarvergadering 
Vereniging Dorpsbelangen 

Notulen Jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Midlaren gehouden 
12 april 2000 ¡n paviljoen Meerzicht te Midlaren. 

Opening 
Om ca. 20.15 uur opent wegens ziekte van onze aftredende voorzitter mevr. Bouke 
Klaassens, Rik Timmer de vergadering. Aanwezig zijn 21 leden m.i.v. 4 bestuursleden. 
Onze gastspreker dhr. Van Delden verwachten we rond 21.00 uur en na een hartelijk 
welkom door de voorzitter beginnen we met de 
Mededelingen en ingekomen stukken 
De mededelingen gaan allemaal over het huisje aan de Groningerstraat 25 te Midlaren. 
I n een krantenartikel van het Nieuwsblad van het Noorden wordt uitgebreid Ingegaan op 
het fe i t dat dit huisje zal worden afgebroken en er op die plaats iets van een Zweeds 
huis zal verschijnen. Wi j als dorpsbelangen vinden het jammer dat het huisje zal 
verdwijnen maar zullen geen bezwaarschrift indienen zo meld het artikel. Aanwezigen 
van de vergadering vragen zich af waarom we niet meer actie ondernemen tegen de 
afbraak. Rik Timmer legt uit dat we alt i jd nog een informerend standpunt hebben 
ingenomen, zouden we van beleid willen veranderen dan zullen we eerst onze leden 
moeten enquêteren. Rik zegt toe dat we in afzienbare t i j d zullen bekijken welke weg we 
in deze het beste kunnen bewandelen. We zullen ons eerst beter over de zaak moeten 
laten informeren. Het l i jkt ons raadzaam om contact op te nemen met de nieuwe 
bewoners en eventueel de gemeente. 
Notulen Jaarvergadering 1999 
De notulen zijn reeds vorig jaar in het kabinet gepubliceerd en worden niet voorgelezen. 
Jaarverslag 1999/2000 
Ondanks het fe i t dat ook dit verslag in het kabinet heeft gestaan wordt het door de 
secretaris voorgelezen 
Financieel Verslag 
De penningmeester Anke Heida licht de financiële situatie van de vereniging toe. Het 
bl i jkt dat er iets verlies is, dit is te wijten aan de hogere vergaderkosten en het boeken 
van kosten van de jaarvergadering op dit boekjaar wat andere jaren niet gebeurde. 
Totaal van het eindsaldo ! 924,74 tegenover een beginsaldo van ! 1213,98 
Verslag en benoeming kascommissie . 
Marion den Hengst en Jan Koekoek ( Stef van der Helm was verhinderd) delen mee dat 
de kas is gecontroleerd en dat die in orde is. De penningmeester wordt gedechargeerd. 
De voorzitter vraagt wie Stef van der Helm als kascommissielid wil opvolgen. Joke de 
Groot stelt zich beschikbaar. Zi j zal volgend jaar samen het met nog zittende 
kascommissielid Marion den Hengst de kas controleren. 
Bestuursverkiezing 
Onze voorzitter Bouke Klaassens treedt na 8 jaar vervroegd af en is niet herkiesbaar. 
Zi j is door ziekte, zoals eerder vermeld niet aanwezig. Albert Boes treed na 6 jaar af 
en is niet herkiesbaar. Rikt Timmer bedankt Albert voor zijn belangeloze inzet en 



overhandigt hem een mandje met voorjaarsbloemen en een VVV bon. Kandidaten voor 
het nieuwe bestuur zijn mevr. Trudy Steenhuis en dhr. Henk Schuiling. Er zijn geen 
tegenkandidaten en de vergadering gaat unaniem akkoord. Trudy Steenhuis en Henk 
Schuiling worden van harte welkom geheten binnen het bestuur van dorpsbelangen. 
Rondvraag 
Jan Juistenga vraagt of er al wat bekend is over wat de gemeente wil doen aan de 
wateroverlast aan de Groningerstraat bij forse regenval ter hoogte van het 
Hunebedpad. 
Secretaris Anke Heida zegt dat Geert Koers vorig jaar dezelfde vraag heeft gesteld 
betreffende de wateroverlast voor zijn winkel. Dorpsbelangen heeft toen een brief aan 
de gemeente geschreven maar daar is geen antwoord op gekomen. Telefonisch is nog 
geprobeerd om iets meer te weten te komen, maar echt duidelijk is het niet geworden. 
Men was bij de gemeente nog aan het bekijken of aan de oostkant tussen de 
Groningerstraat en het fietspad ter hoogte van slager Koers een r i j bomen kan worden 
geplaatst, dit nog vanuit het project Dorp in het Groen. Tegelijkerti jd zouden ze dan 
kijken of er een oplossing voor de slechte afwatering te vinden is. Dorpsbelangen zegt 
toe, omdat er nog steeds niets aan gedaan is, dat dit probleem opnieuw aangekaart zal 
worden bij de gemeente. 
Daarna wordt een vraag over de kerstboom op het Brinkje gesteld: van wie is die en zou 
het niet leuk zijn als er met kerst weer lichtjes in branden. Anke Heida herinnert zich 
dat in het kasboek iets staat van geld dat ¡s uitgegeven voor lampjes. Na even terug 
bladeren bli jkt inderdaad de kerstboom van dorpsbelangen te zijn. We zullen bekijken 
of we met kerst het geheel weer kunnen optuigen. 
Pauze 
Na de pauze neemt onze gastspreker de heer van Delden, antiquair te Gasselte van 
antiekboerderij het Wagenwiel het woord. Er wordt ons uitgelegd wat wel en niet antiek 
mag heten. De heer van Delden kan ontzettend boeiend vertellen en het is dan ook al 
laat als de meegebrachte Spullen op tafel komen om getaxeerd te worden. Tja en dan 
bl i jkt dat sommige mensen spulletjes in huis hebben waarvan de waarde hoger is dan ze 
ooit hadden gedacht, maar toch ook dingen die wel wat leken maar juist niets waard 
waren, uitgezonderd de emotionele waarde natuurlijk. 
Het is al laat als de avond gesloten wordt met een dankwoord aan de heer van Delden en 
een wel thuis voor de aanwezigen. 

Mededelingen van de Vereniging Dorpsbelangen 
Enige t i jd geleden ontstond er enige onrust over het fe i t dat het beeldbepalende 
boerderijt je bij de oude lindeboom aan de Groningerstraat gesloopt zou worden. 
Dorpsbelangen achtte het nuttig de toekomstige eigenaar dhr. H. Perdok uit te nodigen 
om over en weer wat vragen te kunnen stellen. Bij het gesprek was ook aanwezig dhr. 
Hans Elerie van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen en dhr. J . Langeland, provinciaal 
ambtenaar Monumentenzorg. 
Dhr. Perdok en mevr. Bron kwamen met tekeningen van hun nieuw te bouwen huis en 
vertelden ons dat het geheel 10 meter naar achteren geplaatst zou worden. Na uitvoerig 
en rustig overleg overtuigde de heer Langeland de toekomstige Midlaarders, om alsnog 
te bekijken of er een versnelde procedure gestart kon worden ten einde het 



boerderijtje tot monument te verklaren met alle voorzorgen en gevolgen van dien. Heel 
snel kon de actie gestart worden echter... zonder resultaat. I n Den Haag vond men het 
geheel kwalitatief niet uniek genoeg. fAen let hier niet op bouwtechnische aspecten, 
maar op architectonische en cultureel historische. Het unieke karakter van de keuterij 
samen met de eeuwenoude linde vond men kennelijk niet doorslaggevend genoeg! Dit 
terwi j l in een nieuwe "nota Belvédère" van het ministerie van volkshuisvesting, dit soort 
combinaties als buitengewoon waardevol worden beschouwd. Hoe dan ook, misschien 
weliswaar laat, dorpsbelangen heeft geprobeerd te bemiddelen door contact te zoeken 
met betrokkenen. Hoe één en ander afloopt moet afgewacht worden. 

Naar aanleiding van deze zaak en "oude" zoals de Tolhuisweg en het Verkeers- en 
vervoersplan van de gemeente Tynaarlo is er overleg geweest met de gemeente. We 
hebben een gesprek gehad met de heer P. v.d. Meulen contactambtenaar buitendorpen 
en de heer H. Katoele sectorhoofd Beheer . 

Er is afgesproken dat dorpsbelangen betrokken zal worden wanneer er zaken als 
hierboven beschreven aan de orde zijn. 
Pas in 2002 zal het Verkeers- en vervoersplan in Midlaren toegepast worden. N\aar er 
wordt bekeken of de Tolhuisweg al eerder een 30 km gebied kan worden omdat deze al 
zodanig is ingericht. 
Nog eens weer zal de wateroverlast bij extreme regen aan de Groningerstraat ter 
hoogte van Slager Koers en het Hunebedpad onderzocht worden. 
Voor 16 juli (voetbalwedstrijd Noordlaren - Midlaren) zal het voetbalveld gemaaid 
worden. 
BIJ de heer Medema van de gemeente kan een aanvraag worden ingediend om afgekeurde 
en verwijderde speeltoestellen te vervangen. Dorpsbelangen zal op korte termijn een 
aanvraag indienen. *Mocht u suggesties hebben t.a.v. eventuele nieuwe speeltoestellen 
voor het speelterreintje bij de ijsbaan dan horen wij dat graag. Op dit moment staan er 
twee Schommels, een glijbaan en een verroest speeltoestel zonder handvaten. 

Dorpsbelangen heeft een brief naar de Vereniging Natuurmonumenten gestuurd dat ze 
het jammer vindt dat de huidige boswachterswoning verkocht zal worden en dan niet 
meer als zodanig gebruikt zal worden. Als reden geven we aan dat er dan geen 
aanspreekpunt meer zal zijn bij calamiteiten zoals loslopend vee, illegaal vuilstorten e.d. 
Ook de informatieve kant zal verdwijnen en dat zou jammer zijn. We hebben in de 
zomer 1999 een fantastische excursie mogen meemaken door het omliggende gebied. 
We hebben nog geen reactie op deze brief ontvangen. 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen ziet er na de laatste bestuursverkiezing 
als volgt uit: 
Trudy Steenhuis, voorzitter Anke Heida, secretaris 
Henk Schuiling, penningmeester Gies Lamberts, algemeen bestuurslid 
Rik Timmer, algemeen bestuurslid 
Verder willen wij u er op wijzen dat u niet alleen jaarli jks bij de jaarvergadering, maar 
ook tussentijds zaken die relevant zijn voor Dorpsbelangen kunt melden. 
Wij wensen u een f i jne zomer toe. 

,mt$s&G .'Ms-if/st. 
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(¡¡«¡jT- " ( * ^ Van het TOMI-front niet zoveel nieuws dit keer. 
^ ^ ƒ . . J Op de algemene ledenvergadering is er in het 

^ T O r t e e ! . ' L ' e r ' e ï n 0 ï H Ó } 1 bestuur één wijziging gekomen. I t i e Hoving, al 
'1 T . O . M . . I . meerdere keren vele jaren als bestuuslid actief 

geweest, was niet herkiesbaar. Voor haar in de 
plaats is Ineke Goulmy gekomen. De 

bestuurssamenstelling is nu als volgt: 
Voorzitter Annie Zwaagman Secretaris Dinus Vos 
Penningmeester Koosje Auwema Lid Greet Alberts 
Lid Ineke Goulmy 
Op dit moment heeft TOMI in totaal elf leden en één erelid, waarvan 10 spelende leden 
(6 vrouwen en 4 mannen). Verder kan TOMI een beroep doen op grimeur ^arga Laning 
en drie jeugdige spelers. 
TOMI heeft de opening van het Dorpsfeest verzorgd en daarop veel positieve reacties 
ontvangen. Onze dank daarvoor. 
Verder zal TOMI iets doen op het VVV-feest op 30 september. 
Onze uitvoering is gepland op zaterdag 27 januari 2000 in 'Sprookjeshof in Zuidlaren. 
Noteert u alvast deze datum. Het stuk dat we gaan spelen heet "De onbetaalbare 
loodgieter". Jan Moesker zal hierin voor de laatste keer spelend optreden. 
Nadere mededelingen zullen in een later stadium bekend worden gemaakt. 
Op onze regisseur van het voorbije jaar - Lenie Hamminga - kunnen we wegens 
omstandigheden helaas geen beroep meer doen. We houden de regie nu in eigen hand. 
I n Spijkerboor in café ' t Keerpunt van Anneke en Willem Dijkema zullen we op 
3 december weer een Sinterklaasmiddag organiseren. 
I k heb in dit blad gelezen, dat de VVV nog ¡ets wil doen voor de Midiaarder jeugd. De 
VVV hoeft dus niet ver te zoeken, want datzelfde programma kan op een andere dag zo 
in Midlaren opgevoerd worden. 

Nieuws van de krantenbezorger 
Even het volgende. 
Wist u dat u voor abonnementen op het Nieuwsblad v/h Noorden, 
De Telegraaf, De Volkskrant, Trouw, Algemeen Dagblad, 
Nederlands dagblad en het Finacieel Dagblad terecht kunt bi j 
ondergetekende? 

Tevens voor al uw advertenties in het Nieuwsblad van het Noorden. 

Andries Haaijer, Tolhuisweg 8, 9475 PG Midlaren. (tel. / fax 050-4093558) 
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De school vroeger 

Jan wou graag wat indruk maken op Lientje; dus nam hij 
haar om half twaalf na schooltijd mee naar een brede 
sloot, waar hij wist, dat er grote kikkers zaten... 
Hij ving er een groot exemplaar, plukte een holle 
stenhei en zoals veel kwajongens deden, blies hij de 
dikke kikker tot nog veel grotere proporties op. 
Toen hij t rots de arme kikker weer in de sloot zette, 
probeerde de stumper wanhopig nog te zwemmen. 
Plotseling kreeg hij van achteren van iemand twee 
enorme draaien om de oren. Het deed gloeiend pijn en 
toen hij omkeek zag hij to t zijn grote schrik, dat 

meester Hof de dader was. Toen hij 's middags weer op school kwam en hij bi j de 
meester moest komen, was hij vreselijk bang! fAaar... oh wonder meester kwam naast 
hem zitten, streek hem eens door de haren, sloeg een arm om zijn schouder en vroeg: 
"Deed het erg pijn, Jan?" 
"Ja meester, héél erg!" 
"Dan moet je weten, dat die arme kikker wel tien keer zoveel pijn heeft als j i j hebt 
gehad!" 
Daar had Jan nooit aan gedacht. Maar het gebaar van meester Hof en de manier van zijn 
aanpak hadden een enorme invloed op Jan. Zi j zijn alt i jd vrienden gebleven en Jan heeft 
meester to t het laatst bezocht. 

fWi, 
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In de aanbiedingl 

Goed tehuis gezocht voor deze jonge poezen: 

Eén lapjeskat 
Twee kater t jes 

Te bezichtigen bi j Bouke Klaassens 
© 050-4095973. 
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Lös Zaand 

Van de zijde van Lös Zaand is weinig nieuws te melden. We hebben o.a. 
een leuk optreden in 'Het Dok' in Groningen, waar we meteen weer 
gevraagd werden voor de kerstviering. Zo rollen we zo weer de zomer in, 
waar de zangavonden op een laag pit je staan, wegens de vakanties. Wel 
is er elke veertien dagen op donderdag een zangavond voor de 
liefhebbers. En van andere jaren weten we, dat het aantal zangers dan 
slechts 18 to t 20 personen tel t . Begin september open we weer met 
nieuwe moed te starten. Onze jaarvergadering gaat dan aan de eerste 
zangavond vooraf. Dan worden er ook weer nieuwe liedjes ingestudeerd, 
die wij de Midlaarders weer graag laten horen. We zingen eerst nog op 
het Dorpsfeest en de Bloemertdag, maar voor die t i j d zult u het Kabinet 
nog niet in huis hebben. Hopelijk in het herfst Kabinet meer nieuws. 

<^-^-^^<$^€̂ ><^^>-^-^ 

Ver. V. Volksvermaken 

Het 
Vanaf 
geheel 

opnemen met J . Sluiman 

eerst volgende evenement van het V.v.V. is op zondag 20 augustus. 
13.00 uur zijn er grasbaanraces op het sportveld. De toegang is 

gratis. 
Dan wil ik nog even wijzen op 30 september. Op die dag hebben 

wij een grote feestavond gepland voor, door en met alle 
Midlaarders. Er is ons al medewerking toegezegd door TOMI, Lös 

Zaand en de Drentse conferencier Gert Jan. 
Hierover kri jgt u nog nader bericht. 
Verder is het de bedoeling om eens iets voor de kinderen 

te organiseren. Wat wij van u vragen is of er personen 
zijn - dames of heren - die ons daarbij kunnen 
helpen met raad en daad. U kunt al t i jd even contact 
of met A. Haaijer. 

Namens het bestuur: 

Tolhuisweg 8, Midlaren. 
S 4093558 
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SLAGERIJ G.R KOERS 
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ 

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

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

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON 050 409 1553 

A^GRAALMAN 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

*Meubilering 
^Tapijten 
*Gordijnen 
*SIaapsystemen 
^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. 

fesSSJBSas 

* Ons land kent een dicht gespreid net van muziek-
scholen. 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! 
i — 

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 

fe 
Met Uw naam en adres zenden aan: 

4L:—zzvHJilr-44zaJxj^^. HJULAXX) ÍS 
Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 

BV. 
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Feenstra mist de 
aansluiting niet. 

. .. 7$¿$8¿8M 

Feenstra Noord B.V. 
Groningen Emdenweg 5 Tel. 050 5422322 
Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 637111 
Drachten Bolder 59 Tel. 0512 526258 

feenstra 
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We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
De Rabobank is 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. I let 
is een bank ván mensen vóór mensen. 
Dat merkt u al snel in het persoon-
lijke contact. Elke Rabobank 
staat midden in de samen- ->;<>;'¿' 1 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs- ,' 
leven, verenigingen en *• 
scholen. We weten wat 
er leeft, ook als het níet 
om bankzaken gaat. Kort-
om, we zijn een bank die 
net zo ihuis is ¡n de buurt als u 

Rabobank 

Roelof Hollander 
•GARAGE « SCHADEHERSTEL • SPUITWERK 

Groningerstraat 50 9475 PC Midlaren Tel.050 409 20 31 

voorjaar* aanbieding 
U w auto schoon voor de zomer 

van binnen en buiten 

Zeer scherp geprijste autos 
en Groot in Nieuwe banden 

G e b r u i k t e b a n d e n v .a . 2 5 , 
¡nel. montage en balanceren 

Denk eerst aan Hollander ais je van auto VERANDERT^ 

|Sr_050-4096969¡ 

bouwbedrijf 

gout 
schipborg 

tel. 4090000 



Drentse gedichten van Frouwien Klaassens -Perdok 

Al een aantal keren zijn gedichten in het bren f S in het Kabinet verschenen. Bij de keuze 
van deze gedichten heb ik veel steun aan mijn moeder, die een grote voorraad 
dichtbundels bezit en van elke dichter wel iets weet te vertellen. Ook zijzelf schrijft 
en dicht in het brents. Hoewel ze van oorsprong van het Hogeland komt, is het brents 
haar na een periode van meer dan 50 jaar wonen in brenthe, net zo eigen als het 
Gronings. 
Ze begon met dichten in de zeventiger jaren in de periode dat ze in de gemeenteraad 
zat en nam hierbij de politiek vaak op de hak. Het onderstaande gedicht is daar een 
voorbeeld van. 

Tegenstemmers 

" Ik bin te dom", zee roadslid Jan 
tegen raodslid berk 
"in raod is't stoerder nog as in de kerk" 

. "Kiek as het geet 
urn een gat in weg 
of ale bomen moeten weg, 

dan kan'k 't begriepen", 
zo zuchtte Jan, 
"van 't ander snap ik neit veul van" 

berk zee: 't ligt neit an dij 
't zit hierin Jan 
dat 't neit in oeze hazzens kan 

geleuf mij wis 
die bint op maot 
'k geef börgemeester dizze raod: 

't probleem moet kleiner 
dan steet 't vast 
dat 't wel in oeze hazzens past 

en kan dat neit 
dan is oes niks ter an gelegen 
wij stemt gewoonweg overal tegen!" 

e_^^<^<K><^3h€<0<<^^-«--5> 



Het onderstaande gedicht bij het overlijden van een buurtgenoot trof me vooral toen 
wij hier ook onlangs onze buurtgenoot Roelof Martijn verloren. 

te 
't Was een van oes 

De klokke lud 
en zeg', het is zo wied, 
weer een van oes 
kwam oet de tied 

d 

straks vormt zuk 
weer de lange r i j 
't was een van oes 
hij heurt er bij 

geen vrag er 
hoe zien leven was 
't was een van oes 
een oordeel gef gien pas 

SP 
**á^*XJ 

de domnee sprak 
mor 't geet oes oor veurbij 
't was een van oes 
wij vormt een lange r i j 

en brengt hum 
naor zien leste stee 
't was een van oes... 
Nou hef e vree. 

o 
«j£*^fi2^ 

De gedichten komen uit de bundeltjes Spelleprikkies en Bonenzummerdie die in eigen beheer 
werden uitgegeven. 

<^-^-^^>^<^><^>^<>^>^ 
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Hallo Midiaarder Jeugd 

De puzzel uit het lentenummer is gewonnen door Marten Loeröp. 
Hij was ook de enige, die de oplossing heeft ingestuurd. 
Gefeliciteerd, je kr i jgt je Wigwambon thuis bezorgd. 
Dit keer heb ik een woordzoeker voor jullie; een beetje hersengymnastiek in de zomer 
kan geen kwaad. 
Als je alle woorden goed hebt opgezocht dan geven de overgebleven letters een 
zomerse vrucht. 
Veel plezier ermee en een fijne vakantie gewenst! 

AFHECHTEN 
AMERIKAAN 
APARTHEID 
ELDERS 
EREWIJN 
HAMER 
HELFTEN 
IMMENS 
INKUILEN 

INMAKER 
IVOREN 
LEVER 
MENSJE 
NETELIG 
ONMIN 
REISDAG 
ROEDEL 
RONVE 

SCHEERZEEP 
SIJPELEN 
SKELTEREN 
SLABAK 
STIEKEM 
ZAVEL 
ZATERDAGS 
ZEEDIJK 
ZONNEBANK 
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Vuzzel voor de volwassenen. 

De prijs van de volwassenen puzzel is gewonnen door Marloes Venema. Z i j kr i jgt de 
VVV-bon thuis bezorgd. Een f i jne zomerpuzzel voor hen die tijdens de vakantie hun 
hersens eens willen laten werken. De overgebleven letters vormen een regel uit een lied. 
En vergeet uw tas niet Veel puzzel plezier. 

AANSTEKER 
AGENDA 

| APPEL 
BALLPOINT 
BEURS 

1 BONNEN 
; CREME 
! HANDWERKJE 
; KASSABON 
: LIEFDESBRIEFSCHAARTJE 

LIPPENSTIFT 
| LUCIFERS 
; MAKE-UP 

MANDAR iJNTJE 
l MUSEUMKAART 
| PASPOORT 

PEPERMUNT 
PLASTIC TAS 
PORTEMONNEE 

| POSTZEGELS 
POTLOOD 

\ REGENKAPJE 
| SIGARETTEN 
\ SLEUTELBOS 
Í SNOEPJES 
f SPIEGELTJE 

STRIPPENKAART 
TIJDSCHRIFT 

\ WALKMAN 
ZAKDOEK 
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* 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, Gioniogcralraat 49,9475 DA Midlaren, Tel. 050 409 0940. 
Privé: 050 409 5687 

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

Meerzicht la 
9475 TA Midlaren 
8 050-4091446 

B£2 

*^>PC<2e&&iïcs£& 

Gastencmtmm '"jfttontc &o£a" Portugal 
Een kleinschalig gasten centrum, gelegen in een stukje ongerepte 

natuur van de Portugese Algarve, weg van het massatoerisme. 
We beschikken over een paar in rustieke stijl gerenoveerde gebouwen 

op een terrein van 3,5 ha. met veel amandel, olijf en vijge bomen. 
Rondom de gebouwen een prachtige tuin en zwembad. 

"Monta Rosa"ligt op 1,7 km van Barao de S. Joao, een authentiekdorpje 
en 10 km van Lagos, een mooie oude stad met prachtige stranden. 
Vanaf Faro (vliegveld) is het ongeveer 1,5 uur rijden naar Barao. 

We verhuren huisjes en kamers, ook kan er op het terrein 
gekampeerd worden. 

Voor meer informatie: 
Sandra Falkena: telQ0351(0)282 688178Fax00351(0)28268700 
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NARVIKWEG 5-10, POSTBUS 9101 
9703 LC GRONINGEN 

TELEFOON (050) 549 32 00, FAX (050) 549 35 50 
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Grenzen . (Verslag van een bizonder reisje) 
" Ik sta nu op de parkeerplaats bij Eysden, bij de grens, ik heb net gas getankt; ga nu even wat eten en 
drinken. Tot nu toe gaat het prima. I k bel morgen wel weer als ik aangekomen ben." 
Wijn vrouw had zich zorgen gemaakt en natuurlijk niet onterecht. Een dag voor m'n vertrek naar de Franse 
Alpen belde mijn reisgenoot af wegens familie-omstandigheden. Ondanks verwoede pogingen lukte het me 
niet in één dag een nieuwe passagier te vinden. De 1240 km lange autoreis zou niet alleen één keer zo duur, 
maar ook één keer zo zwaar worden. Heel diep in mijn binnenste zag ik er ook wel tegenop. Heel even kwam 
er twi j fe l of ik wel zou gaan. Maar ik was al zo lang bezig met de voorbereiding en had alles al geregeld en 
dus weerstond ik de angstige argumenten van José. 
Woensdagmiddag haff één precies reed ik bepakt en bezakt weg van huis. Sprak bi j de Vi j f t ig bunder nog 
even kort met Jan en Mare Uitham, zag bij Tynaarlo dat de temperatuur 13 graden bedroeg, had geen 
oponthoud door fi les, alleen soms even wat vertraging door elkaar moeizaam inhalende vrachtwagens, hield 
me keurig aan de maximum snelheid, en reed m'n geliefde route over Venlo, via Grathem naar Roermond. 
Natuurlijk de Napoleonsweg is tweebaans, druk, veel stoplichten, maar toch .... 
De weg doet me denken aan 1795, de bestorming van de Bastille, Liberté- Fraternité- Egalité, weg met de 
regenten, macht aan het volk ... maar o, wat werd dat blije volk opnieuw bedot. De temperatuur bedroeg 
hier 21 graden. 
Voor vier uur al bi j Maastricht en geen files! 
Ik vreesde de voor mij bekende doortocht door Luik, maar ook daar niet teveel drukte, verderop in de 
Ardennen zag ik de Redoute, de gevreesde klim in Luik-Bastenaken-Luik, die ik al verschillende keren 
bedwongen heb. Zo vanaf de autoweg gezien stelt het niet veel voor. Bij de stad Luxemburg begonnen de 
eerste files en moest ik soms even stilstaan of langzaam rijden. Vanaf hier bleef de weg onregelmatig druk 
tot Nancy. 
I^aar bi j Toul was ook deze ellende voorbij. I k moest gas tanken. I n Frankrijk is dat langs de snelweg bijna 
overal te koop. Het heet daar geen LPG maar GPL. Een l i tert je kost iets meer dan in Nederland, maar met 
f l . 1,15 toch heel wat goedkoper dan diesel en benzine. Gelukkig, dat ik dinsdagavond nog in een 
informatieboekje gezien had, dat je in Frankrijk een Italiënippel nodig hebt om te tanken. (Heeft José 
woensdagmorgen nog even bij Van der Laan gekocht) 
Het was half acht. Wat eten en de laatste koffie uit de thermoskan nuttigen. Nog vroeg, dus ik kon nog wel 
een stukje rijden. 
Over een rustige autoweg reed ik luisterend naar gevarieerde muziek met een vri j constante snelheid van 
130 km zuidwaarts. Door het lange zitten ging m'n rechterbeen wat vermoeidheidsverschijnselen vertonen, 
bij zulke lange r i t ten heeft cruisecontrole toch wel voordelen. Interessant zijn de borden langs de route 
die de reiziger allerlei wetenswaardigheden doen toekomen over gebieden, steden en kastelen. "Femme sans 
tête", ik heb haar helaas niet gezien! I k passeerde de waterscheiding van Atlantische Oceaan en 
Middellandse Zee. 
Bij Macon, 60 km voor Lyon, was de tank weer leeg. Bij dit pompstation was ook een hotel. Het was nu elf 
uur. I k had precies 1000 km gereden. Een mooie t i jd om te gaan slapen. Op een bord las ik, dat een 
éénpersoonskamer Frs 150 deed. Via de intercom, bij de gesloten toegangspoort (voor uw eigen veiligheid) 
tot het parkeerterrein van het hotel meldde ik mij met'. "Avez vous une chambre pour la nuit?" 
"Combien des personnes, monsieur?' 
'Je suis seule !' 
In rap Frans volgde een verhaal, waaruit ik begreep, dat de éenpersoons kamers allemaal bezet waren, maar 
dat ik wel een meer persoonskamer kon krijgen, die was dan wel duurder. 
Dat het druk was in het hotel was wel logisch, want vanaf Luxemburg bestond zeker 50% van het verkeer 
uit Duitse vakantiegangers uit Reinland-Westfalen. De schoolvakanties waren daar die woensdag begonnen. 
Bij de balie toonde een jongedame met een bord de prijs voor een vierpersoonskamer: 
Frs 450. Mijn bovenkamertje werkte even razendsnel. Tja, f I 150 voor een nachtje slapen; de volgende 
mogelijkheid was 32 km verderop; was daar wel plaats?; overnachten in de auto?; nee! 
'Pouvez vous me reveiller à sept heures ?' 
Even later was ik in mijn royale kamer met twee tweepersoonsbedden, de TV stond aan, ik zag hoe Zidane 
een strafschop feilloos in de linker bovenhoek schoot en begreep, dat Frankrijk nu over Spanje had 
gezegevierd in de verlenging. Heerlijk gedoucht, heerlijk geslapen. Om kwart voor zeven werd ik wakker en 
om zeven uur precies ging de wektelef oon. Het ontbij t was lekker en goedkoop en om kwart voor acht was ik 



onderweg naar Lyon. Creditcards zijn toch een uitkomst. I k had geen franc op zak; alleen wat Nederlands 
geld en wat Duitse marken; Bij het betalen van de tolweg hoef je zelfs je handtekening niet eens te zetten. 
Bij Lyon werd het even druk, maar na een kort stukje fi le zoefde ik al richting Grenoble. Het werd 
heuvelachtiger en in de verte vertoonden zich langzamerhand de eerste bergen. Bij Grenoble stond al 
vroegtijdig aangegeven dat ik richting Bourg d'Oisan 'sortie 8' moest nemen. Een goede bewegwijzering 
vergemakkelijkt het autorijden enorm. Al snel haalde ik trainende groepjes f ietsers in of ik kwam ze tegen. 
Ik moest camping 'Belledonne' in Rochetaillée hebben. I k zag uit naar de bekende camping borden, maar voor 
ik er over nadacht was ik al lang en breed door Rochetaillée heen gereden richting Bourg etc. Bij een 
benzinepompstation maar even gevraagd en zo stond ik wat later bij de receptie van de besproken camping. 
Een leuke goedlachse, kortgerokte Belgische jongedame stond me in zoet Vlaams te woord. Wat kunnen 
simpele dingen je toch veel plezier Schenken! I k volgde haar tevreden naar m'n standplaats en even later 
schreeuwden een tiental kelen me toe'- 'Hé Dinus!' 
Mijn f ietsvrienden, die al een paar dagen hier verbleven, stonden klaar in f ietstenue. 
'Dinus, pak je f iets, kleed je even om en ga met ons mee; we gaan nu de Alpe op om ons aan te melden; je 
tent kun je later wel opzetten'. 
Twintig minuten later reed ik met de groep overeen tamelijk vlakke weg van 8 km lengte naar Bourg d'Oisan. 
' t Was prachtig zonnig weer, tussen de 25 en 30 graden en er stond een stevige bries. Gedurende deze 
kleine tien minuten fietsen hadden we de meeste wetenswaardigheden uitgewisseld. 
Lang geleden, dat ik in de Alpen gefietst had. Zeventien jaar geleden reed m'n toen 15 jarige zoon me op 
vele minuten als we een berg bedwongen. 
Voor je veertigste begint je vermogen af te nemen. Een proces, dat zich steeds door b l i j f t zetten en dat nu 
al een twintig jaar bij me bezig is. 
Alpe d'Huez, nog nooit was ik hier geweest. Maar toen ik naar boven ging, kende ik de gehele klim, zo vaak 
heb ik hem op de televisie gezien. 
Het eerste gedeelte van de 13 kilometer lange klim is het steilst nl. 12%. 
Overal rijden f ietsers, zowel omhoog als omlaag. 
Aanvankelijk reed ik op 30x21 met een snelheid van zo'n 12 km per uur. Maar toen mijn hartslagmeter 
aangaf, dat m'n hartfrequentie 180 was en m'n ademhaling wat hijgerig werd, ondanks dat mijn benen 
probleemloos marcheerden, wist ik dat ik dit nooit meer dan een uur door zou kunnen zetten. I k schakelde 
naar 30x23 (m'n lichtste verzet) en nam de snelheid terug naar 10 km per uur. Heerlijk om hier en daar door 
de schaduw van de bomen te kunnen rijden. Heerlijk om nu in dan in een haarspeldbocht even op een iets 
vlakker stuk te rijden. Boven de boomgrcns wordt de klim iets gemakkelijker en zo kwam ik na een uur en 15 
minuten samen met Johnny boven in Alpe d' Huez aan. 
Je kunt je gewoon niet voorstellen, dat Pantani dit t raject aan het eind van een etappe in 34 minuten 
aflegde. 
Boven stonden de meeste mannen al te wachten. Kapper Vivaldi Gert Luuk was het eerste boven gekomen 
precies in een uur. (Hij is net zo oud als mijn dochter). 
Bij de aanmelding kregen we een zakje met allerlei brochures, een zakje vloeibare voeding, een bidon en een 
Startnummer met streepjescode, dat je aan je f iets moet plakken. I k had nummer 1543. 
Sommige jongens wilden nog een foto kopen, die onderweg door de dorpsfotograaf was genomen. Voor de 
fotozaak zagen we Stefan Rooks, die met de Driebergse toerclub was meegekomen. 
Via een verbindingsweggetje langs super steile afgronden zonder bescherming daalden we wat later de weg 
naar de col de Croix de Fer af naar Rochetaillée. 
De groep had voor die avond in een hotel restaurant met Nederlandse leiding in de buurt televisie kijken en 
diner geregeld. 
En zo zaten we al voor 6.00 uur met zo'n 50 landgenoten voor een breedbeeld TV in rijen dicht op elkaar 
naar Nederland-Italië te kijken. Ter ondersteuning had ik de oranje stropdas voor gedaan. Door het gepruts 
van onze elf werd het diner later dan gepland, maar smaakte ondanks alle ellende voortreffel i jk. I J s na 
doet het bij f ietsers alt i jd goed. 
De boys vroegen me of ik vrijdag zin had om mee te gaan ten einde de gehele route nog even met de auto te 
verkennen. I k heb ze wat ongelovig aangekeken en verteld, dat 180 km autorijden over Alpenpassen 
ongeveer 5 uur in de auto zitten betekent en dat ik daar helemaal geen zin in had en dat ik een dag later 
t i jd genoeg zou hebben de wegen te verkennen. Blijkbaar bracht dit menigeen to t inkeer en uiteindelijk 
heeft niemand die vrijdag in de auto een route verkend. 



Zelf heb ik van een heerlijke vakantiedag genoten. 
Wat verhaaltjes gelezen in het boekje, dat ik van 
Daan voor m'n verjaardag had gekregen, een puzzel 
in het blad Plus opgelost, eventjes op de f iets heen 
en terug gereden naar Bourg d' Oisan om wat Frans 
geld te pinnen, bi j t i jds een natje en een droogje 
genomen en 's avonds samen met de anderen een 
pasta gegeten. 
Zaterdagmorgen werd ik om kwart voor vijf wakker 
door veel bedrijvigheid om me heen. I n een tentje 
hoor je nu eenmaal alles. Je kon om vijf uur in het 
restaurant van de camping al pasta eten. Zelf had ik 
mijn ontbi j t 's avonds al klaar gemaakt en omdat we 
om half zeven zouden vertrekken leek het me vroeg 
genoeg om om kwart voor zes op te staan. Het was 
niet zo f r is deze morgen als de voorgaande dagen. 
Melk met Gruesli, vi j f boterhammen, twee koppen 
thee dat moest toereikend zijn. Het zitvlak goed 
insmeren met uierzalf en ook de wenkbrauwen zodat 
ik niet teveel last van zweet in de ogen zou krijgen, 

Onderweg zou er voldoende bevoorrading zijn. Toch nam ik een bidon voeding mee. een bidon dorstlesser, 8 
muesli repen, twee bananen, een kaartje met daarop naam adres, camping, bloedgroep etc. (je weet nooit 
wat j e overkomt), wat Frans geld. 
Om half zeven f ietsten we over de weg naar Bourg d'Oisan; en we waren niet de enigen. 
Op het marktplein aangekomen waren daar al duizenden fietsers van alle leefti jden, verschillend geslachten 
verschillende nationaliteiten, maar vooral Nederlanders. 
We zochten ons startvak. De renners met licentie vertrekken het eerst. Dan de nummers to t en met 1500 
en zo hoorde een deel van onze groep in het eerste vak en een deel in het tweede. 
"Hé, Dinus, doe je ook mee? Ik heb cursus van jou gehad in Heerenveen!" 
"Ja, dat weet ik, j i j bent Guus. Hé, succes, hè!' 
De eerste groep zou om 7.15 uur vertrekken. Om 2 minuten voor half acht kwam er beweging in onze groep. 
En zo reed ik even later met Hans Voorma, ook een vijft iger, maar vi j f jaar jonger, over dezelfde weg terug 
naar Rochetaillée in een onafzienbare stroom van mensen op een racefiets. We reden op de rechter 
weghelft en lieten ons lekker meevoeren met een gangetje van 38 km/u. Op de linker weghelft was de koers 
in volle gang en stoven ons mannen voorbij, die zeker boven de vi j f t ig reden om voor de klim nog zover 
mogelijk naar voren te komen. Ik had medelijden met de automobilisten, die nu hun auto's een t i jd lang veilig 
aan de kant moesten parkeren. Rijden zou onverantwoord zijn. 
Vanaf Rochetaillée is het 30 km naar de top van de Croix de Fer. Dat moest ik in tweeënhalf uur kunnen 
doen. De zon scheen, maar het was nog niet warm en bovendien was er veel schaduw. Een heerlijke klim, die 
nu en dan wel steil is (10%), maar ook vlakkere stukken kent. De laatste 4 km zijn overzichtelijk en niet 
Steil. M'n snelheid varieerde van 10 to t 15 km per uur. De weg was onafgebroken vol met f ietsers. I k werd 
ingehaald maar moest zelf meer inhalen. We passeerden de eerder gestarte Jan, Johnny , Martin en Dirk 
Jan. Nu en dan passeerden we noodgedwongen stilstaande auto's. Om kwart voor negen bereikten wc de top 
op 2067m. Het was hier lekker f r is . Omdat de zon scheen besloot ik geen jasje aan te doen en nadat Hans 
en ik wat gegeten en gedronken hadden (De vloeibare voeding viel niet lekker in de maag), begonnen wc aan 
een lange afdaling. Die halfweg onderbroken werd door een vlak stuk waarbij we door enkele matig verlichte 
tunnels moesten en bijna onderaan was er nog een klein stukje klim. De afdaling hebben we op ons gemak 
gedaan, maar dat betekent wel, dat je pijn in je armen kri jgt van het remmen. Zo nu en dan schoot er een 
ri jder met razende vaart langs je heen. In een scherpe bocht naar links met muurtje en afgrond was iets 
gebeurd. Er stond een ziekenauto en het was er een drukte van belang. Onderweg had ik al veel mensen met 
lekke banden gezien. Even later stond Douwe aan de kant van de weg. Hij had al twee lekke banden gehad en 
geen reserve banden meer. I k gaf hem één van mijn reserve banden. 'Zeg, Dinus, Cor is verder terug 
gevallen, doordat hij lek reed, hij heeft een diepe vleeswond in zijn schouder en moet naar het ziekenhuis.' 
'Was dat in die bocht bij dat muurtje?' 
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'Nee, iets verder, hij is teruggelopen naar die bocht omdat daar hulp was. Daar is iemand anders over hef 
muurtje geschoten.' 
'Die is zich dan hartstikke te pletter gevallen.' 
'Nee, ' t schijnt, dat het goed is afgelopen!' 
Even later hoorde ik de helicopter komen. Wat betekent goed afgelopen? 
Veel, veel later kreeg ik te horen, dat de man inderdaad te pletter was gevallen, 
Na een lange, brede, drukke, iets oplopende weg begint in St. Michel de Maurienne de klim naar de 
Télégraphe. (11,5 km) Hier en daar steil, maar verder een klim die goed loopt. Hans reed bij het klimmen 
meestal ¡ets voor me uit. I k voelde me nog steeds prima en kon moeiteloos de snelheid boven de 10 km per 
uur houden. Er kwam bewolking en dat deed de warmte wat wegnemen. Als het zo door ging, kon ik om twee 
uur wel boven op de Galibier zijn, rekende ik uit. 
Boven op de Télégraphe, de bidon met dostlesser gevuld, omdat het licht regende een regenjasje 
aangedaan, iets gegeten en vervolgens met Hans voorzichtig de natte weg naar beneden afgedaald naar 
Valloire. (5,5 km) Sinds de start zijn er nu 97,5 km afgelegd. Het begin van de Galibier gaat langs een 
bergbeekje kilometers lang bijna rechtuit met zo'n 7% omhoog. Nog steeds rijden overal f ietsers, maar nu 
meer in één lang lint. Regenjasje uit, valhelm aan het stuur rijdend door een kaal berglandschap bij droog, 
maar bewolkt weer bl i j f ik lekker fietsen. Hans r i jd t weer een stukje voor me. Bij restaurant Plan Lachet, 
na elf kilometer klimmen, buigt de weg sterk naar rechts en zigzagt een kale rotsachtige helling op. We 
komen weer boven de 10%. Plotseling bij het bord, dat aangeeft, dat het nog 7 km klimmen is, kri jg ik kramp 
aan de binnenkant van mijn linkerbeen. Razendsnel klik ik mijn schoenen los en stap af. Kramp in de 
adductoren, eigenlijk een spier, die meer een stabiliserende werking heeft, dan dat hij voor de beweging 
moet zorgen. Masseren, iets rekken, na een minuutje weer op de f iets en het gaat wonderwel weer heel 
goed. I k voel me ook goed. Nog 50 minuten en ik ben boven. Iets verder staat Dick Bulk met zijn vrouw en 
de vrouw van Johnny. Hij is hier met de auto. Ze hebben het zichtbaar kouder dan ik. Dick heeft jaren 
geleden de Marmotte onder barre omstandigheden als eens volbracht, maar achtte zich nu niet in siaai 
deze te voltooien. "Net kramp gehad, maar het gaat nu wel weer goed", was mijn melding. 
Ie ts voorbij 6 km onaangekondigd plotseling weer die felle pijn. Zelfde procedure stukje wandelen, 
masseren, rekken, drinken, iets eten, weer op de f iets en het gaat weer prima. Kan in hetzelfde tempo 
blijven klimmen. Maar to t de top bleef di t mijn interval: één km goed fietsen, plotseling kramp. Ondanks, 
dat ik me verder lichamelijk goed voelde, begon ik aan de Alpe te twijfelen, dat kon wel eens een beproeving 
worden. 
Links van me terwij l ik op een plek reed, waar ooit een gletsjermeer was, zag ik de ingestorte tunnel. Ooit 
wilde men de pasweg een stukje korter maken. 
Op 2642 meter hoogte genoten van het uitzicht; het was weer zonnig geworden; Nu had ik volgens het 
boekje 114,5 km afgelegd. (Op mijn teller stond 129 km) Het was 14.15 uur. Douwe had me tijdens mijn 
krampperikelen ingehaald en was met Hans al aan de afdaling begonnen. 
Van hier naar Bourg d'Oisan terug was het nog een kleine 50 km bijna helemaal dalend. 
Daar zou ik wel iets meer dan een uur overdoen. Een mooie rust t i jd . In het begin van de afdaling veel 
haarpinnen en omdat er een bus voor me reed moest ik wel langzaam rijden. Weer pijn in mijn armspieren. 
Zo nu en dan stoof een onverlaat langs de bus naar beneden. Iedere keer was ik opgelucht ais ik na een 
bocht weer zag, dat het goed was afgelopen. Als 20'n knaap zich te pletter zou ri jden, moest je wel helpen 
en daar stond ik niet om te springen. In een bocht op een vlak gedeelte zag ik een bus waarop stond: 
'Spelersbus PSV'. Mij schoot te binnen, dat ik die bus tijdens mijn autorit op de heenreis enkele keren had 
ingehaald. Het laatste gedeelte was glooiend en lekker mee pedalerend achter aan een groepje kwam ik bi j 
de verzorging in Bourg d' Oisan aan. Het was nu vi j f voor vier. Als ik nu nog f i t zou zijn, zou ik om kwart over 
vijf boven kunnen zijn. 
De organisatie had hier een tafel uitgestald met allerlei lekkernijen erop. Ik at wat van de vruchten en de 
worst, nuttigde wat drinken en besloot na een heerlijke pauze van 20 minuten me in de hel te wagen. 
I k besloot rustig en ontspannen te beginnen en de wat vlakkere stukjes na de haarpinnen als rustpunten te 
gebruiken. Met een snelheid van achtenhalve km/u klom ik heel regelmatig door; werd ingehaald, maar 
haalde zelf meer in. 
'Hé, Dinus!' Een enthousiaste stem van een jongedame deed me omzien en ik herkende Jolanda Langeland een 
jonge veelbelovende schaatster, die een cursus trainer A bij me volgt. Ze peddelde me voorbij met de 
mededeling, dat ze het wel erg zwaar vond. Twee haarpinnen verder haalde ik haar weer in. 
Tk kan niks meer, alles doet me zeer!' 
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"Even rusten, klein stukje lopen, wat eten en drinken, je benen masseren, dan r i jd je zo weer naar boven!'' 
De zon brandde op de helling; ik transpireerde hevig; de hartfrequentie wilde niet meer hoger dan 160; 
maar ik voelde me redelijk goed. 
Plotseling bi j haarpin 11 weer die heftige kramp in mijn adductoren. Razendsnel van de f iets; f iets aan de 
kant; op een vlak stuk steen de benen masseren, rekken, wat eten, wat drinken. I k hoor een jonge vrouw 
huilend: ' Ik kan niet meer, ik doe niet meer, ik stop, alles doet me zeer, ik ben kapot!' Een jongeman naast 
haar te voet, schreeuwend: "Stap op die f ie ts , je kunt het, je moet doorzetten!' Hij duwt haar een eind 
omhoog, loopt terug om zijn f iets te pakken, ziet mij zitten en vraagt.'Gaat het? Heb je water nodig?' 'Nee, 
het gaat wel, ik heb alleen wat kramp.' 'Dan moet je goed drinken!' Weg is hi j , z'n knappe jonge dame 
achterna. 
Nog vi j f km naar de top, als het net zo gaat als op de Galibier, ben ik binnen het uur boven. Maar de 
kilometerfrequentie van de Galibier werd hier 400, 300, 200, 50, 10, 
0 m. Jolanda was me allang weer gepasseerd en de man, die ik alleen nog maar met de f iets had zien lopen, 
passeerde me weer eens een keer. 
Bij haarpin 7 (nog ongeveer 4 km) kon ik na masseren en rusten niet meer opstappen zonder dat de pijn me 
onmiddellijk in de benen schoot. Wat kon ik nu doen? Lang rust nemen? Er was immers nog t i j d zat. Naar 
boven lopen? Nee, daar had ik geen zin in. 
Vooraf had ik er nooit bij stilgestaan, dat ik deze tocht lichamelijk niet zou kunnen volbrengen, het enige 
wat mij van te voren zorgen had bezorgd, waren de eventuele slechte weersomstandigheden. I k had er nooit 
bij stilgestaan, dat misschien mijn spieren de langdurende zware belastingen niet aan zouden kunnen. Op 
mijn teller stond nu 181 km. Het was kwart voor zes. Hier eindigde mijn prestatie. I k had de Marmotte niet 
voltooid. Ik kon de resterende 4 km op dit moment onmogelijk fietsend afleggen. Finito. Op dat moment 
dacht ik, dat ik mijn lichaam niet meer aan dergelijke extreme inspanningen moest blootstellen. Maar die 
gedachte zou de dag erop al weer bij me zijn verdwenen. 
Met veel moeite lukte het me op de f iets te komen. Eén been recht naar beneden op het pedaal, de andere 
los bungelend, want buigen ging nog steeds niet. Zo rolde ik remmend de helling weer af tegen de stroom 
naar boven worstelende fietsers in. Halfweg de afdaling herkende ik Johnny. " Ik kan niet boven komen, 
Johnny, zeg maar tegen de jongens, dat ik naar de camping ben.' 
Ie ts verderop een hevige knal. Een jongen, die me net had ingehaald, had een klapband. Hard remmend en 
voorzichtig manouvrerend schoof hij in een flauwe bocht rakelings langs een tegemoetkomende auto. Het 
b l i j f t risicovol. Tussen haarpin 19 en 20 stonden mensen bij een vrouw, die bewegingsloos langs de kant lag. 
Ze zat achter op een motor, die in botsing was gekomen met een auto, die moest uitwijken voor een f ietser, 
hoorde ik later. 
Bij de laatste haarpin herkende ik Martin. Hij had al eens eerder de Marmotte gedaan, maar moest toen 
voor de Alpe stoppen. Dit keer is hij toch nog boven gekomen en kan terug zien op een geslaagde poging. I k 
ging terug naar de verzorg i ngspost om mijn nummer in te leveren, zodat ik kon bewijzen, dat ik niet de 
Marmotte, maar wel de Marmotton had voltooid. (De Marmotton is de Marmotte zonder de Alpe d'Huez.) 
Rustig peddelend ging ik terug naar Rochetaillée. Op het vlakke kon ik gelukkig weer fietsen. Maar zo gauw 
ik ook maar iets kracht zette, ging het mis. 
Jan Hartog lag languit in zijn tent te rusten. Hij had erge last van de rug gehad en was niet aan de 
beklimming van de Alpe begonnen. Mijn teller stond op 198,5 km. Het was half zeven. Twaalf uur geleden 
was ik hier vertrokken. Nadat ik me gedoucht en aangekleed had, zijn we met z'n tweeen in het restaurant 
van de camping het Marmotte-diner gaan nuttigen. (Nederlandse bediening). 
Later 's avonds kwamen we te weten, dat de 52 jarige vader van Jolanda goud had gehaald en onze Dirk 
Keekstra ook. De overige Dcbberieders kwamen met zilver terug, behalve Johnny en Martin, die brons 
haalden. In de afdaling van de Alpe was een jongen tijdens de afdaling binnendoor gereden en tegen een 
auto gebotst. Zijn leven eindigde met het behalen van een gouden Marmotte medaille. 
Zondagmorgen half negen begon de 1240 km lange terugreis. Gelukkig reed Hans Voorma nu met mij mee. 
Om half negen 's avonds waren we in Zuidlaren, nadat we onderweg 3 keer hadden getankt en warm hadden 
gegeten in Luxemburg. De voetbalfinale boeide me maar matig. Af en toe sliep ik. Als ik ooit nog eens de 
Marmotte ga doen, dan moet ik er langer van te voren zijn, zodat ik wat aan spiergewenning kan doen. Er 
zijn grenzen, maar ze zijn te verleggen. 
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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 is mogelijk. 
Bel eens voor nadere informatie! 

"V Tbuitenhuis 

de Veenhorst 
De Fam. Blaauboer 
Duinweg 2 Midlaren 
Tel.050 4092132 

dkseizoen de moeite waard Fax 050 4090483 

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

Tel: 050 409 3320 
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caravans viaduct zuidlaren V.O.F. 

Telefoonstraat 17 
9471 EK Zuidlaren 
Tel.: 050 409 2069 

CV-BENODIGDHEOEN/SANITAIR 
HISTOR VERF 
ELECTRA 

IT 
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99 
WATERSPORTBEDRIJF 

de scheve" 
Havenstraat 18, Zuidlaren 

SCHEEPSACCESSOIRES 
HENGELSPORT ARTIKELEN 
RYDS-MOTORBOTEN 

SI m 

BUITENBOORDMOTOREN AANHANGERVERHUUR 
050 409 2946 
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RECREATIEPARK 
EEN REGENBOOG VAN RECREATIEMOGELIJKHEDEN 

Partyboot 'de Wolfhorn' 
Rondvaart en Partyboot. 

Zeer geschikt voor feesten en 
reünies. Barbecues aan boord. 

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

Eterij - Schenkerij '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. 

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 het Zuidlaardermeer 

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