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Secretariaten van de Midiaarder verenigingen:
Dorpsbelangen
9 4096544

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

Dorpsfeestcommissie
S 4091725

- > Mevr. M. Overduin
ßroningerstraat 45a
9475 PA Midlaren

Gezelligheidskoor 'Lös Zaand' — ^ . Mevr. M. van Dijken
a 4092154
Meerwijk 15
9475 TC Midlaren
IJsvereniging 'Midlaren'
B 4091446

"^

Mevr. J . de Groot
Meerzicht 1°
9475 TA Midlaren

Jachtveld 'Midlaren'
a 4094133

- > Hr. N. Loeröp
Tolhuisweg 30
9475 PG Midlaren

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

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

Vereniging van Volks Vermaken
a 4093558

Hr. A. Haaijer
Tolhuisweg 8
9475 PG Midlaren

Vrouwenvereniging 'Midlaren'
B 4093527

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

Wijken:

Wijkhoofden:

Achteroet
Heihazen
Tolhuisweg 1
Tolhuisweg 2
SchutsVHuttenweg
Groningerstraat
't Brinkje
Plankensloot/Meerzicht
Emigranten

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

Colofon
Redactieleden:
• Wouter Warnaar
Tolhuisweg 2
9475 PG Midlaren
a 4090493
• Bouke Klaassens
Hunebedpad 5
9475 TN Midlaren
B 4095973
• Pattv Venema
Groningerstraat 47
9475 PA Midlaren
B 4094466
Lay-out:
• Dinus Vos
Haasakkers 2
9475 PJ Midlaren
B 4093527
email:dinusvos@castel.nl
Druk:
• Multabedriiven
W.A. Scholtensstraat 15
9403 AJ Assen
B 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.

S

Oud Papier:

4091055
4092837
4090493
4095792
4090952
4092727
4090428
4094197
4092359

juli 2002
januari 2001
maart 2002
mei 2002
sept. 2001
april 2001
juni 2001
december 2001

Kopij inleveren
voor

12 mrt. 2001
bij één van de
redactieleden!
Graag aanleveren
op Word for
Windows 2000
of lager.

Voorwoord
Misschien heeft U het nog niet gemerkt, maar onze voorpagina hebben we deze keer
veranderd, om t e laten zien wat er verdwenen is en wat niet meer terug zal komen. Als
redactie weten we ook wel, dat niet alles bewaard kan worden, maar dat dit
beeldbepalende pand gesloopt moest worden, stemt ons niet vrolijk. Hopelijk komt er
iets voor in de plaats, wat de toets der kritiek zal kunnen doorstaan en gaat men in de
toekomst terughoudender om met de sloop van beeldbepalende panden in ons dorp.
Wat de inhoud b e t r e f t, stemt het ons wel vrolijk, dat we regelmatig bijdragen van (ex)dorpsbewoners ontvangen, die vaak een beeld geven van het verleden van het dorp. I n
dit wintemummer ondermeer bijdragen van Luchien Haaijer, Catrien de Boer en Trudy
Steenhuis. Dank daarvoor! Verder natuurlijk het verenigings-nieuws, enkele pogingen het
kerstmisgevoel t e verwoorden en te voeden, de puzzels en nog veel meer.
De redactie wenst u naast leesplezier, vooral heel veel leefplezier toe in het nieuwe
jaar.

Namens de redactie - Wouter Warnaar.

Agenba

3 D

DECEMBER

DLIEBDLLENACTIE

*7

JANUARI

N I E U W J A A R S R E C E P T I E

9

JANUARI

N I E U W J A A R S V I S I T E

V A N

V R O U W E N V E R E N I G I N G .
( A L L E E N

2 7

JANUARI

VCICIR

U I T V O E R I N G
IN

L E D E N )

V A N

TOMI

'SPRDCJKJESHDF

1

D E

Löss 'Zaanb.

LÖS

Het Lösse Zaand zit alweer volop in het
winterseizoen! Dertig september startten
we met een avond georganiseerd door het
V.V.V. "door Midlaarders voor Midlaarders.
Ytie Hoving en Dina Scheper speelden een
leuke sketch. Jan Moesker had een geestig en gezellig verhaal als boertje en
Dinus Vos een
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verhaal met veel geestige woordspelingen. Verder zong Löss Zaand er lustig op los
en werd er door het publiek gezellig mee gezongen. Dat was het aandeel "door
Midlaarders". Jammer dat het niet "voor Midlaarders" was, die lieten het lelijk
afweten. Kom Midlaarders als er eens iets wordt georganiseerd voor het dorp
laat j e ook eens zien.
Voor Löss Zaand was er nog genoeg t e doen! Elf oktober zongen we in het
verzorgingstehuis Meander in Veendam. Er waren veel bedlegerige patiënten
onder het publiek en het is aandoenlijk hoe al deze mensen genieten van de
gezellige oude liedjes en hardop meezingen.
Zesentwintig oktober gingen we naar het bejaardentehuis "de Burcht" in
Hoogezand ook hier werd enthousiast meegezongen en één dame klom zelfs op
het podium om mee t e doen.
Negentien november volgens traditie "Mous Zundag" in paviljoen Meerzicht. Dit
jaar voor het eerst samen met accordeonclub "Nostalgia" die de middag opende
met spel en zang. Vervolgens speelde pianist André Meyer fijne jazz nummers en
zong heel goede immitaties van Louis Armstrong. Ook wij lieten ons natuurlijk
niet onbetuigd en zo werd het één groot feest, wat werd besloten met een voort r e f f e l i j k Mous Buffet met alles er op en er aan, van Joke de Groot. Unaniem
werd besloten,volgend jaar weer!
Dertig november traden wíj weer op in "de Enk" voor de patiënten, wat ook altijd
weer een dankbaar publiek is.
"Het Dok" in Leeuwenborg in Groningen wordt negentien december weer bezocht
en speciaal voor deze kerstbijeenkomst hebben we wat kerstliedjes
ingestudeerd. Na ons optreden hebben we er met onze groep een gezellige lunch.
Ja, dan is het alweer 2001 en staat de Nieuwjaarsreceptie weer op het
programma.
I n januari
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gaan we naar het "Kornoeljehof "in Vries, waar
waarschijnlijk Radio Loep opnames maakt.
Verder kunnen we nog melden dat we mede
door een paar vrienden van Löss Zaand, in het
bezit kwamen van een nieuw cassette
opnameapparaat en een bijdrage ontvingen
voor onze nieuwe kleding.
Welke wij u op de nieuwjaarsreceptie
hopen t e tonen. Hartelijk dank!
Ook gaat onze dank uit naar Joke de Groot die
niet alleen onze drankjes verzorgt, maar er ook voor
heeft gezorgd, dat we mooie nieuwe muziekmappen kregen.
En dan maar weer op naar het voorjaar!

Catrien.

De Veenhorst is een 4-sterren groepsaccommodatie voor overwegend
meerdags verblijf van families, vriendengroepen, verenigingen, scholen,
en diverse opleidingen.
Daarnaast nebben 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!
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De Fam. Blaauboer
Duinweg 2 Midlaren
Tel.050 4092132

buitenhuis
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Fax 050 4090483
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Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt.
* VOOR EEN DAG
* EEN WEEKEND
* VAKANTIE
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Tel: 050 409 3320

caravans viaduct zuidlaren V.O.F.
CV-BEMOOIGDHEDEM/SANITAIR

HISTOR VERF
ELECTRA
TUINHOUT

Telefoonstraat 17
9471 EK Zuidlaren
Tel.: 050 409 2069
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Havenstraat 18, Zuid laren
SCHEEPSACCESSOIRES
HENGELSPORT ARTIKELEN
RYDS-MOTORBOTEN
BUITENBOORDMOTOREN
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AANHANGERVERHUUR

050 409 2946

Het Doos]
Midlaren
* 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, Giütiingerstmat 49,9475 DA Midlaien, Tel. 050 409 0940.
Drivé: 050 409 5687

Watersport paviljoen Meerzicht
Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht la
9475 TA Midlaren
S 050-4091446
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Gastencentmm ""fflonit &o£aM Portugal
Een kleinschalig gastencentrum, 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: tel.Q0351(0)282 68817& r ax00351(0)282687002 1

IJsvereniging Miblaren
facltf/é' X \ In café Híaitsma in'Midlaren,nu café de
'Hunebedden
" M'JJ
" \ \ ¡kwam op 26januari 1917de schoolfeest commissie bijeen,
<-•>•'"
\ \ (Bestoten werd de tenderen sctwot ijspret te bezorgen.
4941 '-"'
liJÊ) (£>e uitbater van tiet café stetde voor gelijf^maar een
ijsctub op terichten,dit werd de ijsctub Midlaren.
#

Nu bijna 84 jaar!! later, een school heeft Midlaren niet meer, maar de oudste vereniging van het
dorp bestaat nog steeds.

Jaarver gabering 14 becember 2.000.
De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat het bestuurslid Jeroen de Groot en het lid
Maarten de Swart met kennisgeving afwezig zijn.
Aanwezig 7 leden.

In derijfie historie van de vereniging werd op een jaarvergadering eens voorgesteld om een
kwartje boete te heffen vooriedertiddat zondergeldige reden en onaangekondigd niet op de
jaarvergadering verscheen, het voorstel haalde het niet.
Niet dat we dit voorstel nieuw leven willen inblazen maar toch zouden we als bestuur graag met
wat meer bewoners over de ideeën en voorstellen van de vereniging willen praten.
Ingekomen stukken :
VVV Midlaren vraagt financiële steun voor het organiseren van de nieuwjaars borrel, het bestuur
heeft gemeend om dit initiatief ook dit jaar weer te steunen met FL 100,-.
Notulen van de Jaarvergadering van 1999 worden voor gelezen, en na goed bevonden, getekend.
Jaarverslag van 1999 wordt voorgelezen en getekend.
De kascommissie Piet Kanon en Albert Boes controleren de kas.
De penningmeester geeft verslag van de financiële situatie van de vereniging.
De kascommissie geeft aan dat de kas en boeken in orde zijn bevonden, oud meester Boes had
een verschil van 3 cent ontdekt, maar ook daar was een goede verklaring voor van de
penningmeester.
De voorzitter stelt de vergadering voor om de penningmeester dankend voor zijn vele werk
decharge t e verlenen.
Benoeming kascommissie 2001 A.Boes en Peter Kanon.
Bestuursverkiezing:
Joke de Groot is aftredend en herkiesbaar en Wietse Scheper is aftredend en niet herkiesbaar.
Als nieuw bestuurslid heeft zich Theo Overduin beschikbaar gesteld, met een meerderheid van
stemmen worden Joke de Groot en Theo Overduin in het bestuur gekozen
De voorzitter bedankt Wietze Scheper voor zijn inzet en enthousiasme in de afgelopen periode,
Wietze heeft 18 jaar (dit is geen tikfout) zijn steentje bijgedragen in het ijsbestuur, en krijgt
hiervoor een fles met zijn favoriete drankje, tevens heeft de voorzitter een bloemetje voor
Wietze zijn vrouw Dina die jaren ais vrijwilliger de helpende hand heeft geboden bij toertocht
werkzaamheden, beide namens de vereniging bedankt! Toch kan de voorzitter het niet nalaten t e
zeggen dat hij hoopt dat er in de toekomst nog eens een beroep mag worden gedaan op deze toch
ervaren vrijwilligers.
De voorzitter meldt dat de ijsbaan gereed ligt en de verlichting is getest, via de grote rode
knop, weet u nog?

Afgesproken wordt de winter wandeltocht en de mini elfstedentocht in het program t e houden,
uit de vergadering kwam de vraag of er ook aan curling/ijskegelen gedaan kan worden, dit was bij
de Midwintertocht op het Zuilaardermeer een succes.
Voorgesteld wordt om t e kijken of we een aantal zaken kunnen combineren bv. 's middags iets
voor de kinderen en dan 's avonds iets voor de ouderen .
Contributie;
Omdat de vereniging mee werkt aan het organiseren van de toertochten op het meer, met en
dankzij de hulp van vele vrijwilligers, en we hiervoor een vergoeding ontvangen is de financiële
situatie vaak rooskleurig.
U hebt ons vast weer gemist bij het ophalen van de jaarlijkse contributies?
Toch komt door het uitblijven van winter de laatste jaren de bodem van onze schatkist in zicht.
De jaarlijkse leden afdrachten aan KNSB en verzekeringen moeten wel elk jaar worden voldaan.
Mocht het zo zijn dat we nu weer geen winter en geen toertochten krijgen dan kunt u ons dus
volgend jaar zeker verwachten.
Omdat de manier van afdracht en de leden registratie naar de KNSB toe is veranderd, dient
onze vereniging (via een ingewikkelde rekenmethode) 18 leden met naam, leeftijd, geslacht,adres
op t e geven. Om privacy redenen wilden we dit als bestuur niet op eigen houtje doen.
Na de uitleg heeft geen van de aanwezigen op de vergadering bezwaar tegen het gebruik van
zijn/haar gegevens, hiermee zitten we al op 15. Het bestuur zorgt voor de resterende 3.
Rondvraag ;
Tijdens de rondvraag werd opgemerkt dat de verkiezing van de bestuursleden wel erg geruisloos
was gegaan. Dit was zeker niet de bedoeling, want we weten dat het niet eenvoudig is om
tegenwoordig bestuursleden t e vinden . Het herkozen en nieuwe bestuurslid werden nogmaals
onder applaus welkom geheten.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
Namens het bestuur
Janjuistenga

wW!i ieronber een verslag uit be oube boos
(Letterlijk overgenomen)
ßlgemene Jaarvergadering van de IJsvereniging Midlaren op Zaterdag 26 Januari 1949.
'sjlvonds half acht in Cafe Nijhof.
ßanwezig 23 leden.
(De voorzitter heet de aanwezigen harteRjbjwelèom, en opendde vergadering. <En gaf met een het woord
aan de Secretaris voor het lezen van de notulen der vorige vergadering.
Na gelezen te zijn, en niemand daar op of aanmerking over had, werden ze goedgekeurd en getekend.
'Vervolgens verslag (Penningmeester. Na veel'ontsijferd'te hebben noemde de penningmeester tot slot een
batig saldo van f 517.21.
fl.ls kasnazieners werden aangewezen de Heren ß.. Haayeren <B. Timmer. (Door'Timmer werd verslag
uitgebracht dat de boeken en bescheiden in de beste orde waren bevonden.

Waarop de 'Voorzitter, de kasnazieners dank^bracht voor de gedane moeite en de (Penningmeester voor zijn
gehouden beheer. (Daarop las de Secretaris zijn jaarverslag, waauit bleekj dat at was het een zachte winter
geweest, het bestuur niet had stilgezeten.
(Bestuurverkiezing.
(piriodiekj.raden af, T. v. (Dijken en Joh. Moesker, die zich herkiesbaarstelden. Met deze aankondiging
uitte 'Voorzitter Novenkamp zijn bezwaren als bestuurslid, vanwege zijn drukke werkzaamheden en
bedankte als zodanig.
Stemmen 3 bestuursleden.
Stembureau vormde O. Lokjiorst en <B. Spiegelaar.
(De uitslag was T. v. (Dijken 22 stemmen., Joh. Moeslier 21, ^Lubbers 6, <P. %flnon 4, Jl. Naayerl, J.
Nijhof 1, J. Zondag 3. N. Scheper 2, 03. Timmer 1, Jan Moesker 2, O. Lokjiorst 2 en 1 stem van onwaarde.
Zoodat T'. v. (Dijkgn en Joh. Moesker met bijna algemene stemmen werden herkozen, en daar voor derde
bestuurslid geen meerderheid was, volgde 2e stemming. 'Waarvan de uitstag was: %, Lubbers 17, <P. %anon
2, J. Zondag 3 en J. Nijhof 1 stem.
Zoodat % Lubbers door meerderheid van stemmen was verkazen.
Op dé vraag van de 'Voorzitter, namen 1. van (Dijken, Joh. Moesker en % Lubbers de benoeming aan met
een woord van dankjvoor het in hun gestelde vertrouwen.
(En als baancommissaris werdCJ. Schuiling met 16 stemmen herkozen en Jan (Ellens met IS stemmen
gekozen.
(De algemene Jaarvergadering van de (Drentsche Ijsbond werd door 2 (eden van onzer bestuur bezocht. (En
na door de Secretaris hierover verslag uit te hebben gebracht, volgde bespreking over het punt, toetreding tot
de %,NS-(&. (De Voorzitter lichte het een en anaer er aan toe, en dacht hiervoorniet weg te kjinnen, daar
het bij de bond was aangenomen. Na veel gewirwar werd bestoten, dit punt in overweging bij het bestuur te
geven.
Hierna bespreking Ijsbaan.
Op voorstel van de Voorzitter, of de leden zich fanden vereningen, met het werkjvan het bestuur, die de
baan weer in orde wenste te brengen. Verwekte dît misschien om de kosten of de ongelegenheid, stof tot
spreken. (Daarom volgde stemmen met uitslag 19 voor 3 tegen en 1 blanco, aldus een baan Voorkeur
rijderijen, werd aan het bestuur overgelaten.
Verder-vroeg de Voorzitter, of er ookjweer een grote verloting moest worden gehouden?
(De meerderheidstemden daarmee in, dus alzoo besloten en werd voorgesteld als ieder lid dan eens 10 toten
aan de man kon brengen, want vete handen maken Reilt werk^
Toen volgde rondvraag.
Waarop onze kastelein het woordverkjeeg en opmerkje, dat vroeger de gewoonte was, dat ieder die de
vergadering bezocht kjeeg b.v.f0,50 reductie. (De Neer Zondag vedioogde dit opf 1,00. Weteen goede
inzicht van de Neren want atkjvam het niet de vereniging ten goede, dan toch wel persoonlijk^ aldus de
Voorzitter.
(Daar verder niets voorde rondvraag was, ging men over tot de verrassing en daar de (Penningmeester 17
prijzen had aangekocht en er 23 leden aanwezig waren, meende het
bestuur er een zestal prijsjes bij te voegen. Zoodat het een verloting
was zonder nieters.
(De verdeling ging over het rad van avontuur wat nog at enige tijd
vergde. Tot slot dankje de Neer Vrijen, onze scheidende Voorzitter
Hoven famp voor het vete werk^dat hij voorde vereninging had
gedaan. En de Neer Zondag eveneens namens de aanwezigen.
(De Heer Haven famp dankje de Neren voor de tot hem gerichte
woorden en stoot met een passetijkjwoordde vergadering.
J. Vrijen (voorzitter)
E. Lok/torst (Secretaris)
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Contres Kleine kßvnen

Op 17 oktober, de dinsdag voor de Zuidlaardermarkt, werd het
congres "Vormgeven op Kleine SchaaT'gehouden, georganiseerd t e r
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging Breed
Overleg Kleine Dorpen (BOKD) in Drenthe.
I k vertegenwoordigde Dorpsbelangen Midlaren. De grote zaal van
"Meursinge"in Westerbork is afgeladen vol. Er wordt een viertal lezingen gehouden. De
hoogleraar Samenlevingsopbouw J.W. Duijvendak heeft het over een Leefbare toekomst van de
dorpssamenleving. Hans Elerie van de BOKD schetst zijn visie op Dorp anno 2000. Arno van
Kempen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten praat over participatie in het gebiedsgerichte
beleid. Peter de Ruijter belicht vanuit zijn ontwerpbureau-ervaring de praktijk van
communicatief ontwerpen.
Na de pauze waarin ik kennis kon maken met dorpsbelangers uit Borger en Tynaarlo was er een
forumdiscussie met o.a. Ali Edelenbosch, gedeputeerde in Drenthe, Hans Polman, wethouder Aa
en Hunze, Diny Havemans, bestuurslid BOKD.
Het mooie jubileumboek werd aan het slot van de avond uitgereikt aan de mensen van het eerste
uur. Harm Bisschop uit Tiendeveen en Henk Weggemans uit Wijster. Een mooi program, een leuke
middag en een leuke poging voor mij als nieuweling te wennen aan denken en doen op het gebied
van de moderne dorpssamenleving.
Een impressie: Net als in de jaren vijftig staat het Nederlandse platteland aan het begin van een
gigantische herstructurering. Dit keer staat niet het boerenvraagstuk centraal maar het zeer
complexe eisenpakket van een verstedelijkte samenleving. I n de voor ons liggende eeuw zal het
landelijk gebied zich moeten omvormen t o t een multi-functionele gebruiksruimte, die ook
tegemoet komt aan de wensen van strak geregisseerde maatschappelijke lobby's en een steeds
mondiger pluriforme plattelandssamenleving. Het gevaar bestaat dat de omschakeling wordt
opgevat als een strategische opgave, die buiten de sociaal-culturele context om wordt
gerealiseerd. Zogenaamde klankbordgroepen kunnen binnen vastgestelde beleidskaders reageren,
terwijl bewoners vaak totaal geen zicht hebben op de uitwerking van een gebiedsprogramma in
hun directe leefomgeving. Dit gebrek aan communicatief denken en handelen werkt zowel voor
bewoners als voor bestuurders demotiverend. Bewonersorganisaties haken af, een kleine
minderheid komt in opstand en organiseert zich in plaatselijke one-issue partijtjes, die vaak
slechts een kort leven zijn beschoren.
I n de laatste tien jaar van haar 25-jarig bestaan is de BOKD in Drenthe zich steeds sterker
gaan richten op verbetering van de woonomgeving. Projecten als Dorp in 't Groen, Drentécole,
landschappelijk bouwen en het Knapzakproject hebben de culturele en ecologische waarden van
het dorps landschap versterkt. De moderne dorpssamenleving laat zich gemakkelijk rond deze
thema's mobiliseren. Het accent komt steeds meer te liggen op de kwaliteit en identiteit van de
eigen woonomgeving. Dorpsbewoners betrekken bij de veranderingsprocessen in hun
woonomgeving, niet alleen beperkt t o t een inspraakavond met uitgekristalliseerde
inrichtingsplannen, maar met ruimte voor initiatief, voorstellen, ideeën en visies van onderop.
Lokale visievorming is gewenst bij de uitwerking van een dorpsomgevingsplan dat inhoud en vorm
geeft aan het toekomstige dorpslandschap. Zo'n dorpsomgevingsplan, dat geënt is op een
regionaal ontwikkelingsprogramma, is op t e vatten als een ruimtelijke vertaling van lokale
opvattingen over levensvatbaarheid en identiteit. Vergrijzing, leegloop, sociale verschraling,
kwaliteit van voorzieningen en woonomgeving; het platteland wapent zich om t e kunnen overleven.
Dorpen hebben meer eigenwaarde gekregen en er zijn genoeg ideeën hoe het nog beter kan. Veel
plannen komen nu van onder op in plaats van boven af.

Ook en vooral vanuit die visie vindt af en toe overleg plaats met onze "contactambtenaar"bij de
gemeente Tynaarlo. De laatste gesprekspunten vindt u in onderstaande brief. Dat de plannen van
"onder op" komend niet altijd "vlot'van "bovenaf "behandeld worden zal wellicht als oorzaak
hebben dat alle nieuws moet wennen.
Het lezenswaardige jubileumboek heet.Kleine Dorpen Grote Gevolgen

Trudy Steenhuis
Midlaren, 4 oktober 2000
Geachte heer v.d Meulen
Graag zouden wij vanuit Dorpsbelangen Midlaren weer enige punten onder uw aandacht brengen:
Zou het mogelijk zijn een aanvraag in t e dienen om het bestemmingsplan buitengebied
Midlaren t e wijzigen, zodat het hunebed met de belendende keuterijen t o t beschermd
dorpsgezicht aangewezen wordt.
Zouden de paden in 't Roekenbos (Groningerstraat) ook Overbos genoemd verbeterd
kunnen worden, zodat ze weer beter toegankelijk zijn. Na het snoeien/kappen in het
voorjaar is de begaanbaarheid van de paden er niet op vooruitgegaan. Wellicht is het
mogelijk het pad aan de zuidkant van het bos (tussen twee rijen bomen)langs het weiland
weer vrij t e maken? Vroeger was dit een gemakkelijke mogelijkheid om op de Schutsweg
t e komen.
Hoe is uw sloot, berm en walbeheer ten aanzien van het Zuidlaardermeer. De
aanwonenden van de Groningerstraat betreuren het dat door de jaren heen het vrije
uitzicht op het Zuidlaardermeer door bosschages is belemmerd. Graag zouden wij weer
een vrij uitzicht hebben op het meer zoals dat altijd geweest is. I s het mogelijk dat wij
het overzicht van berm en slootbeheer zoals recentelijk door de gemeente Tynaarlo is
gepubliceerd ontvangen/inzien.
Zou de gemeente eens willen onderzoeken hoe op langere termijn de behoefte aan
grafruimte zal zijn. Zou het wellicht een optie zijn in Midlaren een begraafplaats t e
realiseren? Als voorbeeld daarvoor zou de mooie begraafplaats van Noordlaren kunnen
dienen.
Graag willen we het bestemmingsplan buitengebied eens inzien en kunt u ons vertellen wie
als planoloog visie ontwikkelt op Midlaren.
I s het mogelijk een schelpen/fietspad t e realiseren bij het zandpad verlengde
Schutsweg naar Noordlaren. Zo hoeven schoolkinderen geen gebruik t e maken van de
gevaarlijke drukke kruising Groningerstraat/Tolhuisweg. Ook is het een mooie aansluiting
op het schelpenpad naar het hunebed in Noordlaren.
Bovenstaande punten zou ik graag op 6 november om 16.00 uur samen met dhr. R. Timmer met u
bespreken.
Alvast onze dank,
namens Dorpsbelangen Midlaren,

Ç.C Steenhuis - van (Diggete,
voorzitter

c
Bijgestelde actielijst naar aanleiding van overleg d.d. 06 november 2000 tussen
Belangenvereniging Midlaren en de gemeente Tynaarlo.
Onderwerp

Voortgang

Actie

Komt niet in aanmerking voor GDU bijdrage.
Uitvoering voorlopig moeilijk realiseerbaar.
Andere subsidie mogelijkheden onderzoeken.
Onderhoud zandwegen.
Aan onderhoud wordt reeds extra aandacht
besteed binnen bestaande budget. Afwatering
is dikwijls een probleem en moeilijk oplosbaar.
Wordt meegenomen in het jaarlijkse
Onderhoud schelpenpad
(fietspad) 50 bunder.
onderhoud.
Onderhoud fietspad Tolhuisweg - Wordt meegenomen in jaarlijkse weginspectie,
Tienelsweg (is een LE14 route).
aan de hand waarvan het jaarlijkse onderhoud
wordt bepaald, afhankelijk van het budget.
Ecologisch berm beheer
Op dit moment is slechts een concept rapport
beschikbaar.
Afgesproken dat belangenvereniging gebruik
maakt van het exemplaar van de GBOT.
Aanplant bomen in oostelijke
Onder het aldaar gelegen fietspad ligt een
berm weg Midlaren - Noordlaren. persleiding van het waterschap. Het is niet
mogelijk om zonder toestemming van het
waterschap.gelet op de afstand tot deze
leidingen deze berm bomen aan te planten.
Voor alsnog is het waterschap nog niet bereid
om hiervoor toestemming te verlenen. Om die
reden heeft deze aanplant voor de gemeente
geen prioriteit.
Aanwijzing tot beschermd
De afdeling VRO huldigt het standpunt dat het
dorpsgezicht hunebed met
bestemmingsplan in samenhang met de
belendende keuterijen.
welstandstoets voldoende waarborg biedt.
Toezegging: de heer Slieker van de afdeling
VRO neemt voor 6 december 2000 contact op
met de voorzitter van de belangenvereniging.
Begaanbaarheid paden in het
Onderzoek wordt uitgevoerd door wijkbeheer
Roekenbos
Zuidlaren.
Beplanting rond De Bloemert
De afdeling groen gaat dit na en neemt
telefonisch contact op met de voorzitter van
de belangenvereniging.
Handhaving vrij uitzicht op het
Tussen nu en 2 jaar wordt er door de
Zuidlaardermeer.
gemeente actie ondernomen. De afdeling
groen zal de voorzitter van de belangenvereniging hierover informeren.

Infra

Herinrichting Groningerstraat.

gemeente Tynaarlo

Infra Onderhoud
Wijkbeheer
Zuidlaren
Infra

Belangenvereniging
Midlaren

VRO
(de heer
Slieker)

Groen
Groen
(de heer
Medema)
Groen
(de heer
Medema)

c
Behoefte aan grafruimte in
Midlaren.

Inzage / informatie
bestemmingplan Buitengebied.

Aanleg schelpenpad in het
verlengde van de Schutsweg
richting Noordlaren.

Wateroverlast Groningerweg (bij
slagerij Koers).
Invoer 30 km-zone gebied
Tolhuisweg.

Verlichting plantenbakken /
wegversmallingen in Tolhuisweg
Verwijsborden De Bloemert aan
de Groningerstraat.

Bestemmingsplan De Bloemert.

Vraag is neergelegd bij de afdeling
Burgerzaken.
De voorzitter van de belangenvereniging zal
contact opnemen met de afdeling
Burgerzaken.
Het bestemmingsplan is in te zien bij de
afdeling VRO, gedurende de openingstijden
tussen 08.30 tot 12.30 uur.
Mogelijkheid voor afspraak is aanwezig.
De gemeente heeft pas geleden een verzoek
gekregen om aan te geven welke ontbrekende
schakels er zijn in de toeristische fietsroutes.
Overwogen wordt om dit traject ook aan te
melden voor een subsidie.
Is vooral een zaak van het waterschap. De
gemeente zal hierover contact opnemen met
het waterschap.
Infra is geen voorstander van het
vervroegd op ad hoc basis invoeren van 30
km zones. Besluitvorming ligt bij het college
van Burgemeester en Wethouders. Derhalve
kan een schriftelijk verzoek bij B&W worden
ingediend.
Mede door aanwezige markeringspalen is
extra verlichting niet noodzakelijk.
Op basis van toezegging van een extra
verwijsbordje (model Recreatieschap) zullen
de beide grote borden worden verwijderd.
Bekeken zal worden of de bestaande
verwijzingsbordjes uitzicht belemmerend
werken.
Het bestemmingsplan De Bloemert heeft
rechtskracht, hetgeen inhoudt dat met de
bouw van een aantal recreatiewoningen kan
worden gestart.
De heer Slieker zal hierover nader contact
opnemen met de voorzitter van de
belangenvereniging.

gemeente Tynaarlo

Voorzitter
Belangenvereniging
Midlaren.
Belangenver
eniging
Midlaren
VRO/
Beheer

Infra

Belangenvereniging
Midlaren

Infra

VRO
(de heer
Slieker)

Verslag van het overleg van de PvdA-fractie met inwoners en vertegenwoordigers van
Dorpsbelang Midlaren Woensdag 22 november 2000 (iets ingekort)
aanwezig van de fractie PvdA: Pieter de Hengst (voorz.J, Hennie Wietzes, Herman Beerda; Annelike Brinkman,
Theun de Boer (verslag) Marjan Giebels, Hutlenweg, van Midlaren: Hans Blaauhoer,, Jan Juistenga, Gies
Lamberts, Rik Timmer,

Bescherming historische waarden in het dorp;
Er is veel discussie geweest de laatste tijd over het nu afgebroken keuterijtie (bij de
lindeboom). Dorpsbelang heeft zich intensief ingezet dit karakteristieke gebouw voor het
nageslacht te bewaren Er is gelobbyd, er is overlegd en er zijn brieven geschreven. Het heeft
geen succes gehad. Het lijkt er ook op dat interventies van anderen geen invloed meer
vermochten te hebben ( o.a. de provincie met een financieel bod als in oude staat hersteld zou
worden) Ze wil graag horen hoe de PvdA-fractie tegen bescherming van zulke panden
aankijkt. De gemeente heeft enigszins de indruk gewekt, leunend op de welstandscommissie,
dat actie voldoende slagingskans zou hebbent. Dat heeft er ook toe geleid dat het verloop
misschien wat te lang is afgewacht. De fractie geeft aan de actie waar mogelijk te hebben
ondersteund, en ook dat ze heeft aangegeven waar mogelijk (knelpunt) middelen vrij te
spelen om meer te bereiken in de toekomst. Naast rJlïddelen gaat het ook om een bestuurlijke
inzet en inspanning. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de gezamenlijke inzet voor het behoud
het armenhuis aan de Groningerstraat. Vanuit het dorp wordt nu vooral ook vooruit gekeken.
In het bijzonder wordt het belang van bescherming van twee karakteristieke Drentse huisjes
met hunebed genoemd aan de Schutsweg. Er worden wat opties besproken en een mogelijk
beleidskader wordt verkend. De conclusie na de discussie is, dat de fractie zich in zal zetten
de wens dit "historisch waardevolle plekje" beschermen.
Midlaren in het Groen
De landbouw is snel heel veel van karakter veranderd. Dat heeft ook rond Midlaren
consequenties gehad. Eigenlijk is er nauwelijks nog bedrijvigheid op grote eigen
landbouwarealen. Dat vraagt om een visie op het groene gebied. Er zijn best mogelijkheden
landbouw van een andere schaal te ontwikkelen, vooral OOK in de richting van de biologische
landbouw. Daarbij is een nieuw evenwicht nodig binnen de groene ruimte. Herstel van de
oude landschapswaarden van voor de kaalslag en grootschalige verkaveling kan de
leefbaarheid van het landschap weer vergroten. Gecombineerd met recreatieve ontsluiting
biedt dat weer nieuw perspectief voor de toekomst. Voor nieuwe ontwikkelingsvormen is
voldoende geld beschikbaar. De PvdA geeft aan zo'n ontwikkeling te willen stimuleren,
(aandachtspunt: vasthouden van de huidige sfeer van het landschap). De aanwezige
landbouwer ziet goede mogelijkheden zijn land in zo'n richting te transformeren. Groot
voordeel is ook de ligging van zijn areaal aan het meer. Als daar net achterstallig onderhoud
wordt aangepakt kan de open zichtlijn van hondsrug naar meer weer worden hersteld. Het
lijkt strategisch een goede opzet zowel vanuit het dorp/dorpsbelang in te zetten op deze
ontwikkeling als ook vanuit de fractie. Dat kan elkaar versterken. Onduidelijk is waarom de
wilde groei van broekbossen in het oevergebied niet is aangepakt. Door dorpsbelang is het
belang van de aanpak van dit onderhoud bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Er
wordt nog gewezen op de mogelijkheid de juist geschetste benadering meer accent te geven in
de discussie over de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan.
Midlaren en de nieuwe gemeente Tynaarlo
Er is goed contact ontstaan met de contactambtenaar voor de buitendorpen. Wel zit er weinig
voortgang in de doorgeleiding van afspraken binnen de gemeentelijke organisatie. Dan wordt
ook niet duidelijk wat er met vragen en wensen is gebeurd. Het kan iets met de nieuwe
gemeente van doen hebben. Daarom is in eerste instantie een afwachtende houding
aangenomen. Dorpsbelang vindt wel zinvol, dat de afspraken ook worden uitgewerkt en
teruggekoppeld. Dat zou meer accent moeten krijgen. Een ontwikkeling die nu in de nieuwe
gemeente vorm krijgt is het ontstaan van een belangenvereniging voor de kleine dorpen.
(GBOK). Midlaren is geen groot voorstander van de werkwijze van deze club. Er zitten ook
risico's aan, dat steeds keuzes moeten worden gedaan voor de belangen van de verschillende
dorpen bij de verdeling van middelen. ( aanscherpen tegenstelling; gebrek aan steun bij
anderen etc. .) Dorpsbelang blijft de voorkeur houden voor bilateraal overleg met de
gemeentelijke contactambtenaar, gunste van de belangen van de dorpen.
Bij het onderhoud van straatmeubilair, groen, wegen en paden wordt een achteruitgang
1 Brief B& Wd. d. ¡7/09/99 inz. "Afbraak en herbouw karakteristieke woningen: "wij achten het

geconstateerd. Er zijn twijfels of het geheel in de 'nieuwe grote gemeente wel goed is te
beheersen. Vroeger met een eigen wijkbeheerder stond het onderhoud er een stuk beter voor.
Er was beter contact en een directere feed-back. Het gaat niet goed met de zandpaden. Zeker
waar ook een wat grotere druk bestaat door de aanwezigheid van voorzieningen,
verslechteren ze te snel. Ze worden niet goed onderhouden. Het Hjkt alsof de gemeente het
procédé niet goed beheerst. Ze worden onvoldoende rond geschaafd. Het water blijft er op
staan. Daarnaast zitten de sloten dicht. Wat dit laatste betreft heeft dorpsbelang al contact
gehad met het waterschap. Er wordt ook gewezen op de consequenties van het slechte
onderhoud voor langs liggende fietspaden. Die worden overreden door auto's en
landbouwvoertuigen, die soms noodgedwongen moeten uitwijken. De schelpenpaden zijn
daardoor steeds stuk en slecht berijdbaar. Als voorbeeld wordt het misbruik van de route bij
de 50 bunder genoemd (tussen Tolhuis en Tienelsweg). Ook het fietspad bij het Hunebedpad wordt als knelpunt genoemd.
Midlaren en het samenwerkingsproject Gorecht
Midlaren heeft, in het verleden enthousiast en actief geparticipeerd. Hun is zelfs daarom
gevraagd. Nu is enige tijd terug door de wethouder aangegeven, dat de deelname niet meer
nodig is. Het lijkt er op, dat er na de herindeling van Zuialaren andere prioriteiten worden
gelegd. De fractie geeft aan, dat er nog steeds geld beschikbaar is op de begroting. Er zijn
leuke projecten ontstaan in het project. Versterking van de groenstructuur rond Midlaren zou
er bijvoorbeeld ook ingebracht kunnen worden. De PvdA-fractie geeft, aan haar best te doen
meer duidelijkheid te verschaffen over de huidige positie van Midlaren in het project.
Verkeer en vervoer
Voor Midlaren is een uitwerking gemaakt in het kader van het G W P .Niet alle details zijn
tijdens het gesprek bekend. Wel zal ook in de omgeving van Midlaren het 30/60 concept
worden gevolgd. Groningerstraat en Tolhuisweg hebben naar verwacht een 30 kilometerstatus. Het kruispunt Tolhuisweg/Lageweg/Gromngerstraat verdient veel aandacht. Wanneer
hier een snelheid zou gelden van 30 kilometer zal vanzelfsprekend een forse ingreep plaats
vinden, waardoor deze snelheid wordt afgedwongen.
Dorpsbelang/de bewoners zijn betrokken geweest bij de eerste gespreks- en overlegronden.
Hoe de opzet in detail wordt uitgewerkt is daar nog niet besproken. Bij de PvdA-fractie
bestaat twijfel of er nog weer een uitvoerige inspraakronde gepland is. Ze zal het nagaan. En
de wens vanuit het dorp op dit punt kenbaar maken.
Geluidsoverlast;
Bij geluidsoverlast wordt gesproken over twee objecten: Tienelsheem en voormalig
Plankensloot. Vooralsnog is en blijft het de beste manier om met de eigenaar in gesprek te
aan. Bij aanhoudende problematiek kan de politie worden ingeschakeld (proces verbaal) In
et verlengde daarvan kan via meting door de gemeente het geluidsnivo worden vastgesteld.
( en evt. een juridische procedure worden gestart bij overtreding van de toegestane normen)
Toeristisch Platform
De doorgeleiding van signalen/voorstellen van dit overleg-orgaan in de gemeentelijke
organisatie wordt als ondermaats beschouwd. (Een podium zonder publiek) Hetzelfde gaat
over de terugkoppeling van voor het orgaan belangrijke onderwerpen. Het gaat om
onderwerpen als. -hoe ontwikkelt Tynaarlo zich als recreatiegemeente en hoe kan Tynaarlo
en het toerisme in Tynaarlo, beter op de kaart worden geplaatst. De afspraak wordt gemaakt,
dat de PvdA-fractie het onderwerp bespreekbaar maakt en ook de interne blokkades eens zal
verkennen ( en waar mogelijk initiatief ontwikkelen, dat tot verbetering kan leiden ) Een
overwogen keus tussen ontwikkeling en behoud van het karakteristieke landschap is
noodzakelijk.
Midlaren moet op de kaart
Er zijn gemeentekaarten in omloop van de gemeente Tynaarlo, waarop het dorp Midlaren
mist
Afsluiting
Herman Beerda, de fractievoorzitter sluit af met de hartenkreet, dat de fractie van de PvdA
van harte openstaat voor geluiden/signalen/vragen vanuit de gemeenschap.De afspraak wordt
gemaakt, dat een verslag van de bijeenkomst wordt gemaakt Iedereen kan daarop -indien
gewenst -nog reageren

Het Kerst"Qescyenk".
Het is al weer een vijftien jaar geleden. We
hadden een kleine grossierderij in Groningen,
mijn man en ik, met de hulp van een paar
medewerkers. De boekhouding, de telefoon en
magazijnverkoop waren hoofdzakelijk mijn
afdeling. Eén van onze vaste klanten was de Groninger Steenfabrieken,
waar onder andere ook mooi sieraardewerk werd gemaakt. De jongens van
het magazijn daar, deden altijd hun bestelling per telefoon. De goederen
werden dan aan de fabriek afgeleverd. Het waren altijd heel gezellige
telefoongesprekjes, die niet alleen over de t e leveren goederen gingen.
Zo ook die week voor Kerst. Er werd 's morgens gebeld en een order
doorgegeven, natuurlijk weer met een gezellig babbeltje. Maar anders dan
normaal hoefde het niet gebracht te worden; er zou nu in de middagpauze
iemand komen om het te halen; er was nogal haast bij.
En j a , om een uur of een komt er een man de zaak in met een groot pak in
bruin pakpapier onder zijn arm. I k liep uit het kantoor naar de toonbank,
groette hem vriendelijk en vroeg of ik hem kon helpen. Hij keek mij amper
aan, maar steeds over mij heen naar het kantoor. Nogmaals vroeg ik hem
of ik iets voor hem kon doen.
"Ja, j a , ik kom van de Groninger Steenfabrieken de bestelling halen, maar
ik zoek dat vriendelijke meisje van de telefoon. De jongens hebben
namelijk een cadeau voor haar!!"
Oh, hemelse goedheid, daar stond ik ongeveer vijftig jaren oud; wat een
desillusie voor de jongens!! Zeggen dat ik het was? Ze zouden
waarschijnlijk niet meer bellen en wij een goede klant kwijt. I k stamelde
wat over middagpauze en dat zo% n meisje toch ook wat moest eten.
Ja, j a dat was heel jammer dan, hij had haar graag even begroet en haar
het Kerstcadeautje gegeven!
Tk zal het haar persoonlijk overhandigen' zei ik.
Hij droop teleurgesteld af met zijn bestelling.
Uit

het bruine pakpapier kwam een prachtige serie
mooi bewerkte bloempotten, welke ik dankbaar op
de vensterbank zette, en waar x het meisje^N s middags
voor de telefoon heel hartelijk voor bedankte!!
Maar het voelde niet meer als een Kerst'geschenk'.
Catrien.

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

1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

rolpens
bakjes kanensmeer
bekers rundvet
boerenleven/vorst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

Vraag vrijblijvende
informatie aan.

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

A^GRAALMAN

Lageweg 41, Noordlaren (Gr.)
Telefoon 050 409 1455

Gun uw kinderen het plezier van muziek
m

Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zij Li
. 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

* 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!
_________
_
__
r ______
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:

,—2-Z zsrHJun~rkaÁMi ¡"'CLyto* B.V.
*

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen

'lll._IflJ«ll^Ul|imi^HJUUWWIMIMaiMHIMilMMHII.>llt»ll:IWML,l.l.'ll)IJI)UHII»li^

Feenstra mist de
aansluiting
niet.

GARAGE HOLLANDER

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. Het
¡s een bank ván mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
sïaat midden in de samen¿dSm
leving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in 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

W 050-4096969

groot in banden,
nieuw en gebruikt,
zeer scherp geprijsd
ook voor schade's uw adres
BOVAG lid

GRONINGERSTRAAT

5D

9475PC
MIDLAREN
9
D5D-4D92D3 1

bouwbedrijf

sohipborg
iel. 4090000
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Hallo Midiaarder jeugd!
De oplossing van de vorige puzzel moest Wiske zijn. Uit de goede
oplosingen kwam Sarah Warnaar als de winnaar tevoorschijn. Wel
gefeliciteerd!
Voor jullie dit keer een winterse puzzel, die veel met de maand
december te maken heeft.
Let op! Alle puzzels moeten gemaakt en opgelost worden. Zoals ieder
jaar hebben we voor de kerstpuzzel twee wigwam bonnen weg te geven.
Veel plezier. I k wens jullie verder nog fijne feestdagen en een gelukkig
en gezond 2001.
Patty.
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Beste puzzelaars,
De oplossing van de vorige 'pittige' puzzel is: Kerrie b e s t a a t u i t
!

B Puzze[•

S:

I

B

kurkuma, peper, korianderzaad, g e m b e r w o r t e l en kruidnagelen.
De goede oplossing is bijna gegeven door M a r t h a Loeröp. De t w e e d e 'k'
van kurkuma ontbrak.
De kerstpuzzel is d i t keer een kruiswoordraadsel. Voor de goede

rubriek

oplossingen z i j n er met deze eindejaarspuzzel a l t i j d t w e e VVV-bonnen
beschikbaar. Veel plezier!

Patty.
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HORIZONTAAL
1 gymnastiektoestel 6 boom 9 voegwoord
15 afwas 16 het gehoor betreffend (in samenst.) 18 plaats in Engeland 19 bijwoord
21 vogel 23 lomperd 25 voorzetsel 26 naar
aanleiding van 28 plaats in Noord-Holland
30 ver onder de oppervlakte 31 aarden vaas
32 groente 33 voormalig 34 onder (Lat.) 36 de
onbekende 37 drager van erfelijke eigenschappen 38 fotografische term 40 een weinig 42 tentoonstellingsgebouw in Amsterdam 45 titel 47 Lager Onderwijs 48 bedrag
50 metaal 52 schaakterm 54 senior 55 toiletartikel 57 traag 58 iemand die iets laat zien
60 vat met hengsel 62 uitroep ter aansporing
64 netto 66 oogvocht 68 grote zak 69 hoofddeksel 70 lichaamsdeel 72 plaats in Italië
73 vloerbedekking 75 wapen 77 dierengeluid
79 dat is 80 pijn aan het gebit 81 Olympische
Spelen 83 heilige 84 iedereen 87 laatstleden
88 deel van de bijbel 89 bestaan 91 een zekere 92 Grieks eiland 94 bloeiwijze 96 handvat
97 schrijfgerei 99 bijbelse figuur 100 ik
101 kleur 102 vaatwerk 103 boom 104 WestIndisch eiland 106 vanaf 107 lengtemaat
109 plaats in Utrecht 111 hectoliter 112 soort
onderwijs 113 luchtpost 115 nummer
116 boom 119 rangtelwoord 121 naaigerei
124 plaats in Drente 127 vlaktemaat 128 dof
129 bij het genoemde 131 vreemde munt
133 elektrisch geladen deeltje 135 Engelse titel 136 bierhuis 137 plant 139 zoogdier
141 stomp 143 Algemene Voorschriften
145 bitterheid 146 interval 148 belemmering
149 niet even 150 voorzetsel 152 gesloten
153 gewicht 155 kwade bedoeling 156 muurholte 157 tegenover 158 takje 160 titel
162 Griekse letter 163 boom 164 part 166 vogel 168 vis 170 en omstreken 171 voerman
173 halfbolvormig dak 175 niet parkeren
176 matig 177 reeks 179 voedsel 181 werkplaats 182 kleefstof 183 in het land zelf voorkomende.

VERTICAAL
I onjuiste mening 2 naamloze vennootschap
3 groet 4 zonderling 5 oefenstuk voor piano
6 tweetal 7 en dergelijke 8 teugje 10 van leem
I I autoped 12 insecteneter 13 voegwoord
14 door twee deelbaar 16 atmosfeer (afkorting) 17 bejaard 20 werpstrik 22 vervoermiddel 24 klein 25 torenomgang 27 nagerecht
29 uitroep van pijn 31 eenkleurig 34 lange,
brede sjaal 35 hersens 38 hoofdtelwoord
39 voorzetsel 41 maanstand 43 slee 44 vuisthandschoen 46 projectiel 48 bezigheid tot
ontspanning 49 met name 51 per uur 52 rivier
in Italië 53 soort heuvel 55 val 56 hoofddeksel
58 hoog bouwwerk 59 spoorstaaf 61 moeder
63 bijna loodrecht 65 vloerbedekking 67 verbrandingsrest 69 plaats 71 mobiele eenheid
73 uitroep 74 één der Verenigde Staten 75 iemand die veel aan sport doet 76 plaats in Nederlands Limburg 78 plotselinge, kortstondige aandoening 79 deciliter 82 sociale verzekeringen 83 snelheid 85 figuur uit een werk
van Shakespeare 86 lekkernij 89 ledig 90 heldendicht 91 water in Friesland 93 schoolonderzoek 95 tussentijds 96 in orde 98 namiddag
105
bezittelijk
voornaamwoord
106 beeldbandapparatuur 108 plaats In Florida 110 daar 111 greep 113 afslag van een
autoweg 114schoeisel 117 het omhooggaan
118 nadien 120 Los Angeles 122 luitenant
123 spelonk 125 onzes inziens 126 strafwerktuig 129 bijwoord 130 dierengeluid 132 veldvrucht 134 napijn 135 vis 136 fris 138 te weten 140 water in Noord-Brabant 142 telegraaf
restant 144 plaats in Nederlands Limburg
146 boksterm 147 ten name 149 sterrenbeeld
151 aantal aaneengeregen voorwerpen
152 destijds 154 verwonding 155 boom
157 zangstem 159 achter 161 van zekere
houtsoort 163 rivier in Duitsland 164 aanwijzend voornaamwoord 165 onderricht 166 afgemat 167 bijbelse figuur 169 eten 171 grap
172 opstootje 173 horizon 174 watering
176 bijwoord 178 reeks 180 neon.
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Otie's Job

Streektoal

Wat was het nog duuster en toch wus hij dat het tied was
um op te staon. Het was zo stil, was hij allen? Hij veulde op
het kuzzen naost hum. Otie was er niet. Opeens wus hij dat
ze wegroepen was; gisteraovond was hij wakker worden van
stemmen die drok praotten. Otie har hum bij de arm pakt en zegd dat ze vod mus. Er kwam
argens weer een poppien; hij har een waogen heurd met peerden, zeker de een of andere dikke
boer die wied weg woonde. Otie har al zo'n drokke dag had, de hele dag met stoetkörf lopen. Hij
har heur holpen, hij was ook zo meu west. De dag veur kerstmis was het altied zo drok! Het kwam
aans best t e pas, zo'n extrao verdienste. Otie kun de centen best bruken! Elk en één koft nou
stoet. Overal waren ze al aan het knieperties bakken, je kun het zo roeken.
Het was nou dus eerste kerstdag; het drong opeens t o t Job deur. Twee zundaogen achter'nkaor.
Otie was er niet; hij kon nog lekker even blieven liggen, hij rolde zuk weer in de dekens.
Dat poppie was dan een echt kerstkindtie. Zul hij ook een pap hebben? Job zulf har gien vaoder.
Er was nog zoveul dat hij niet begreep. Domnee har lest verteld over l^aña, dat er een kind zul
kommen en dat zij niet trouwd was. Opeens har hij zegd:"Zo was dat bij mien moe ook, die was
ook niet trouwd doe ik geboren wer."Domnee har zo raor keken en was gauw wieder gaon; een
paor grode jonges harren lacht. Het was Job bijbleven as wat, dat niet gewoon was.
Er kwam al wat licht deur de glief ies van de blinden, hij mus er nou toch mor oet. Hij leut zich
oet de bedstee glieden, de grond was kold; mor gauw de hozen aan.. Het har goed vroren, er
zaten blommen op de roeten.
Job trok de askelao open, met de tang haolde hij het kooltie vuur er oet en dee het in de
vuurpot, wat sprikken en holties erbij en kleine stukkies aanmaoktörf, het begun al mooi t e roken
en het duurde mor even of Job zag al vlammegies. Nou een paor baggertörven erop. Het wer
daolijk al wat warmer in de keuken. Nou de blinden open waren verdwenen ook de blommen op de
roeten, alles was boeten wit. Het kannegie met kowie wer op kachel zet. Er was wel veul rommel
in de keuken, Otie har het drok had de leste daogen. Job gung aan het reddern.
Het duurde niet laang of alles zag er weer ordentelijk oet. De stoelen netties laangs het schot,
de koppies op het kowieblad op taovel, de de bedsteedeuren dicht, de deel netties aanveegd.
Dou probeerde hij of hij de kolomkachel ook ankriegen kun en ook dat kwam in orde.
De klokken begunden te luden; dat betekende dat over een uur de kerk begun.
Otie gung niet meer naor kerk. Vrogger wel es, as zij tied har. Z i j harren dou ook nog wel es wat
van de kerk kregen, een paor klompen veur Job en ook wel wat t ö r f . Eén van diaoken was er west
en har zegd dat ze nou verwachten dat Otie ook geregeld in kerk kommen zul. Wat was Otie
kwaod worden: "As ik naor kerk gao den doe ik dat omdat ik een preek heuren wil en niet om wat
te kriegen." Er waren haarde woorden vallen, Job har het met anheurd. Otie stun bekend as gien
makkelieke, Job kun er van metpraoten, mor zo har hij huer nog nooit heurd.
"Er oet, mien hoes oet, en zet gien voet weer over dizze zul."Domnee har laoter nog es prebeerd
om het weer goed t e maoken. Otie har hum netties te woord staon mor was nooit weer in kerk
west. Zij harren ook nooit meer wat van de diaoken kregen.
Wat duurde het laang dat Otie weer thoes kwam. Job keek de kaomer es rond, hij har honger,
zul hij een plak stoet pakken? 't Was veul lekkerder as brood. Bakker har heur gisteraovond
zomor een grode krendebol geven, omdat ze zoveul verkoft harren en het kerstaovond was. Hij
snee een plak aof en nam er een kop kowie bij. Het zul wel mooi lieken as er een kerstboompje in

die hoek stun. Meester har op school verteld dat het zo mooi zul wezen as ze met kerstmis een
dennegie in hoes haolden, dei mus den met slingers en gekleurde ballen versierd worden. Meester
zul wel zorgen dat er dennegies bij school t e kriegen waren, veur een dubbelie kun je den ien
kopen. Job har ook wel graog zo'n kerstboompie willen hebben. Dou hij het an Otie vraogd har,
har die zegd: "Schiet, neimoodse fratsen. Bomen heurt in de bos. Dachst doe dat mij de
dubbelies op de rogge gruit. Ken meester je gien betere dingen leren?"
Er hiel een peerd en waogen ho veur het hoes. Otie wer weer thoes bracht. De olie boer en
boerin gungen naor kerk, de jonge boer was bij zien vrouw thoes bleven, Otie har mooi met
vaoren kund.
"Vandage red wij oes wel, kom morgen mor weer."
Otie droeg een zwaore karbies, Job was neisgierig wat er in zat, hij stun er op de neus bij toen
Otie oetpakte, een stieg eier, een paor worsten en een groot stuk schenk. Dat mensen zuks
lekker eten zo mor vot gaven! "Nou eet wij vanmiddag ries met schenk, 't I s goed dat doe de
kachel aanmaokt hes."
Job glunderde, hij heurde niet vaok dat hij wat goeds dee. Nao het eten gung Otie even liggen,
zij har de hele nacht op west, Job har graog nog wat weten wild over het poppie, mor Otie was t e
meu west urn t e vertellen.
Het pad naor de weg was er zowat deur dou Job een man en een vrouw aankommen zag. Z i j
kwamen op heur hoessie óf, waren het kundigen? De vrouw zwaaide naor hum, opeens wus h i j ;
"Dat was zien moe!" Hij luit de schup vallen en wus niet wat hij doen mus, dit overkwam hum ja
nooit. Dei vrumde man, was dat nou zien pap? Hij wus dat zien mam van 't harfst trouwd was, hij
har een andere achternaom kregen, hij har er niet veul van begrepen. Z i j gungen in hoes. Otie
sleup nog.
"Hes doe gien ander goed urn aan t e trekken Job?" Job keek wat benauwd: "Mien ander broek
was kepot, dizze hef Otie kregen, de piepen waren te laang, daorum is er een stuk of knipt. Hij is
ook t e wied, daorum heb ik er een touw urn."
Hij stun midden in de keuken, zien handen kunden niet oet de mouwen, zo laang waren die, kruus
van broek hung hum tussen kneien; zien moe trok hum naor zuk toe en wol hum op schoot nemen,
mor daor ben j e as jong van haost tien toch t e groot veur. Zien neie pap zat bie taovel en trok
zien knip: "Hier Job, hes een dubbelie van mij", Job strooide.
Zien mam pakte oet, een neie broek dei goed paste, een jassie, een t r u i . Job kun zien ogen niet
geloven, dat alles veur hum? Hij kon niet bedenken dat hij ooit nei goed kregen har.
Het allermooiste kwam het lest, een speulgoed-aopie. Job wus niet hoe hij kieken mus en drukte
het aopie tegen zich aan. Otie was wakker worden en keek van tussen de bedsteedeuren.
"Bis doe dat Marchie, hoe koms doe hier opeens?"
"Met de trein Moeke, nou er een trein naor Azzen r i d t ken wij makkelijk even een halve dag op
bezuuk."
"Kost dat den niet veul te veul?"
"Marchje wol geern even naor hoes, 't is toch kerstfeest, zij har wéns naor dei en naor Job", zee
de neie schoonzeun.
Otie knikte, het leek heur tou dat Marchje het best trowen har dizze keer. Har ze vrogger mor
beter oetkeken.

"Waor denks aan moeke?"
Och niks, 't is al weer over."
"Moeke wordt old", docht Marchje, "zij is niet zo wreed meer as ze vrogger was".
"Was doe wat meu, dat doe op ber kropen wast?"
ï k was oet baokeren west vannacht. W i j kunt best rondkommen heur, mor een extrao cent kunt
wij altied bruken."

Marchje mus niet denken dat zij te kort kwamen. Z i j zag het neie goed van Job."Ik har hum zulf
ook net wat kopen wilt, dat is nou niet meer neudig."
Zuk groot holden tegen de boetenwereld, dat zat er altied nog in. Er was een tied west dat zij
ook dacht har boerin op een grode boerderij te worden, mor heur kerel paste niet op en gokte op
het verkeerde. Dou hij dood gung was zij wedevrouw met twee kleine wichter en zunder een cent.
Klaogt har zij niet, mor zij was hard en kold worden; zij har zuk er deurslaogen, mor vraog niet
hou. Medelieden har zij niet hebben wilt, heur wichter waren groot worden en dou overkwam
heur dat met Marchje. Job was bij Otie bleven in het lutje lei loof hoezie. Marchje was in Azzen
gaon dienen waor gien één heur kende. En nou was Marchje trouwd en dat leek goed.
Otie zette neie kowiewaoter op. Marchje har ook nog koek metnommen, het kun mor niet op.
Tegen de aovend gungen zij weer naor de trein.
Otie redderde de boel, versiede kwam er niet zo vaok. Morgenvroeg mus ze weer vro op. De boer
zul heur nou wel niet met peerd en waogen haolen en het was een end lopen.
Job lag al in de bedstee met zien aopie stief tegen hum an.

Trouwien TKfaassens-cperdoti^

Dree Keunings
(bij een ao ld schilderij)

Dree Keunings gaot ¡n de sangblauwe nacht
en het onlaand dat bluit waor ze riedt.
De kamelen hebt heur naor het aovondland bracht,
oet het oosten -zie komt van zo wied.
En dan komt zie in Betlem - een armelieke boo
bij de har barg; zien aolden bint arm ...
Doar ziet ze het Kind; en dat makt heur toch zó
beweugen, zo bliede zo warm!
Dan bint ze ieneens gien dree Keunings meer,
maor nèt mensen as ie en as mij.
En dan buugt ze veur 't Kind, en alle zeer
valt heur of, en met gold bent ze rei.
Maria die zeg: "o Heren, veul danken het Kindtie dat lacht an heur borst.
Zie gef an de manlu wat melk van het schaop
en de Keunings, die drinkt, zie hebt dorst
(
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Nei-jaor
Verleuen dwarrelt zwarte kraaien
urn de toren
en krast de vrogge morgen lös,
snippers papier koomt
urn de hoeken van de straoten weeien,
het neie jaor haalt aodem
en bevrös
ebreuken bint de scharven van de wraak
verschèuten bint de vuren sterens
van t e kört eschèuten dromen
de kwaodheid is versleept,
't jaor is um-ebracht
oens bief de schraole troost
van zute wien en zolte bonen
en in de naomiddag het kolde kuierpad
aover de nes,
waor in 't bevreuren bouw laand
de winterrogge slop
mar wacht
Marga %poC

Hallo Midlaarders.
Het is al weer een t i j d geleden, dat ik wat geschreven heb voor het
Midiaarder Kabinet, maar de feestdagen staan weer voor de deur, dus deur
open en feesten. Het jaar 2000 is weer bijna voorbij. Wat gaat de t i j d snel,
hè?
't I s ook al weer 10 jaar geleden, dat ik uit Midlaren ging en naar De Groeve
vertrok, dat tegen Midlaren aan ligt. I k zal me eerst even voorstellen, want
niet iedereen kent me. Er zijn nog al wat nieuwe mensen in Midlaren komen
wonen. I k ben Luchien Haaijer, een zoon van Andries en Jenny Haaijer. Samen met mijn zus
Jeannet groeiden we op in Midlaren en gingen daar ook naar school. Op de OLS Midlaren in klas 1,
2 en 3 bij j uf Lamberts en in 4, 5 en 6 bij meester Boes.

Met Kerst was het ook altijd gezellig, want er stond dan een dennenboom in het midden van de
klas en iedereen nam dan een kerstbal mee van huis om in de boom t e hangen in de klas. Tegen de
kerstvakantie was er altijd weinig over van de boom; overal zaten de dennennaalden en er was
altijd wel een naaldje, die de weg tussen je tenen kon vinden.
En als er dan sneeuw lag mikten we altijd in de schoorsteen. Toen kon dat nog, want hij was open
met zo'n plaat erop. Nu zit er een kroontje op tegen de vogels. En als we dan in de schoorsteen
mikten met een man of wat, ging dat enorm roken of dampen. De verwarming zat toen nog in het
voormalig 'kolenhok'. (Een naam van vroeger). En we gooiden er heel wat sneeuwballen in, totdat
het echt flink walmde en dan werden we een halt toegeroepen door meester Boes. En dat was
misschien maar goed ook, want anders zaten we vast en zeker nog in de kou. En dat zagen we
toch niet zitten!
Wat we ook deden, was wedstrijd schaatsen op het sportveld. De jeugd tegen elkaar en de
ouderen tegen elkaar. Familie Korringa van Plankensloot had een kraampje waar j e warme kwast
en rookworst kon krijgen en natuurlijk warmhouders zoals Berenburg e.d. Alleen de verlichting
was een probleem. Eerst kwam er een schijnwerper op de grond, later op een houten paal en nog
weer later kwamen er twee lichtmasten, waarvan er één werd aangesloten bij fam. Boes en één
aan de andere kant bij mevrouw Aelkema. Ja, daar werd het een stuk beter van. Je kon nu alles
zien op het sportveld / de ijsbaan.
Het onder water zetten ging de ijsvereniging ook t e langzaam. Achter op het veld stond een
pomp, die het water uit de grond op moest pompen. Later is er vanuit de riolering bij Schuiling en
Koers een buis aangelegd parallel aan de Tolhuisweg achter het huis van mevr. Vlot langs en door
het land van Davids zo naar de ijsbaan ongeveer ter hoogte, waar vroeger de keet heeft gestaan
en kon de ijsbaan vanaf De Bloemert via de dompelpomp van de riolering vanuit het meer in een
mum van t i j d onder water worden gezet.
Op het Zuidlaarder meer kon je als het goed winter was ook goed vertoeven. Als ik 'aan het
kranten lopen' was, ging ik met de brommer bij Plankensloot het meer op om zo naar Meerzicht t e
rijden en zette de brommer bij familie De Groot neer en kon zo lopend de krant rondbrengen bij
de recratiewoningen. Vervolgens stapte ik weer op de brommer en slipte door naar De Bloemert.
Dat ging snel; net als de t i j d . Zo zit je op de lagere school en nu is het al 2000. Waar is iedereen
gebleven van toen? Bij het dorpsfeest kwam ik Jeroen de Groot weer tegen en ook Ilonka Vlot.
Dat is leuk na al die jaren; even lekker kletsen over vroeger en zo. Het woord reunie is ook
gevallen tijdens het kletsen met in de ene hand een pot bier en in de andere hand ook een pot
bier. Het lijkt dan net of de tijden herleven. I k ben best nieuwsgierig naar wat iedereen van toen
nu doet. I k weet dat Ilonka in een ziekenhuis werkt en dat Jeroen veel met zeilboten doet en ook
aan wedstrijden deelneemt. I k heb gehoord, dat Bruno Boucher iets in de muziek doet en dat zijn
zuster Olga in de thuiszorgsector z i t en dat ze een knap stukje werk aflevert met paardrijden;
petje af! Johan Sijbring woont in Zuidlaren en die kom ik af en toe eens tegen. Huib Boes woont
net als ik in De Groeve en die zie ik dus ook nog wel eens. Geert Bruins woont nog in Midlaren en
is een goede kameraad van me; evenals Johan Nijman, die in Zuidlaren woont. Albert en Jan
Kruims wonen nog in Midlaren als ik het goed heb en zo zijn er nog wel een paar. Ideeën genoeg,
maar hoe vind je iedereen. Suggesties zijn welkom. I k ga nu afronden en daarna alvast iets
bedenken voor een volgend Kabinet. I k wens iedereen een prettig kerstfeest en een zalig
uiteinde en hoop t o t ziens en wie weet op een reunie.
De groeten van Luchien Haaijer.

Noot van de samensteller:
Mijn zoon Martijn herinnert zich van Luchien, dat hij zo goed de Hulk kon nadoen.
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Uit \)et oosten komen wijze mensen.
De Taliban komen eraan, het front op een paar kilometer, familieleden
die door de Taliban zijn vermoord. En al heb j e dan een mooi huis, een
redelijk inkomen en een goede baan en ben je je hele leven nog niet over
de grens geweest, dan is er geen keus. Dan laat j e alles achter. Je pakt
wat kleren, wat geld, j e diploma's en' j e vertrekt. Laat j e broers en

zusters en de ouders achter. Je vrienden en kennissen. Je zegt tegen de
kinderen dat ze morgen niet meer naar school gaan, dat ze op reis gaan.
Dan ga je de grens over naar Tadzjikistan en j e weet dan nog niet voor
hoelang en waar je reis zal eindigen, j e weet alleen maar, dat j e moet gaan. De kinderen zijn
gelukkig dappere kinderen al zijn ze nog klein. De oudste zoon van 8, de zoon van 6 en de twee
kleine meiden van 5 en 3. Uiteindelijk zul je door kunnen reizen naar Oezbekistan, liftend,
lopend, varend.Turkmenistan, Kazachstan steeds meer naar het westen en als j e maar lang
genoeg naar het westen t r e k t heb j e een redelijke kans, dat j e tenslotte, na ruim 5000 kilometer
en 3 maanden in Nederland terecht komt. Eindelijk rust en veiligheid. Je bent hier nu ongeveer 6
maanden met j e gezin. Je bent nu aan j e vierde standplaats toe en dat heet de Bloemert en er
melden zich daar op een goede dag een paar mensen, die bungalowbezoekers (moeilijk Nederlands
woord) genoemd worden en die op een avond langskomen om kennis met j e t e maken.
Je vangt ze al buiten op en zegt ze dat het een "happy day" voor j e is en j e stelt j e vrouw aan ons
voor en hangt onze jassen op. J e praat al een beetje Nederlands, j e vrouw nog niet, maar omdat
je goed engels spreekt kunnen we aardig wat uitwisselen.
De kinderen stellen zich voor, een beetje verlegen, wij ook. De t a f e l is rijkelijk gedekt met
heerlijk ruikende Afghaanse gerechten. We hebben net thuis gegeten. We worden aan t a f e l
genood en de borden worden vol geschept, het smaakt heerlijk. Onze buiken protesteren.
Weigeren is er niet bij. Ondertussen maken we kennis met elkaar, vertellen we over Afghaanse
en Hollandse gewoontes. Je vertelt dat j e in Afghanistan chirurg was in een ziekenhuis, j e laat j e
medische diploma's zien, j e hoopt hier weer een bestaan op t e bouwen. Alleen vader eet met ons
mee. Moeder en de kinderen hebben al voorgegeten. We spreken af, dat j e de volgende keer bij
ons langs zult komen. Na het toetje en de thee met lekkers rollen we laat in de avond tevreden
richting huis. We hebben net de aardigste mensen van Midlaren ontmoet!
Dan komen jullie bij ons. Hollandse pot. Daar moeten jullie aan wennen. We spelen een spelletje
schaak en na vier zetten weet ik al hoe laat het is en veeg je mij hoffelijk van het bord. We doen
het nog een keer spreken we af, maar ik t w i j f e l , het moet wel leuk blijven. Je vertelt, dat j e veel
naar Groningen fietst. Daar heb j e winkeltjes ontdekt waar ze voedsel verkopen, wat Afghaans
aandoet. Soms fiets je samen met je zoon.
De volgende keer, dat wij bij jullie op bezoek gaan, gaan we 's-ochtends, zodat we onze magen
wat kunnen ontzien. We hebben echter buiten de Afghaanse waard gerekend. Na de ontvangst,
zien we binnengekomen de tafel alweer in vol ornaat gedekt. We slikken en weer smaakt het heel
lekker. Drie Afghaanse buurvrouwen komen ook langs en we horen ook hun verhalen. Sterke
vrouwen lijken het, mooie vrouwen zijn het. Tussendoor geven we Nederlandse les, verklaren we
allerlei woorden en luisteren we verwonderd naar het Afghaans (het Fahrsi) en begrijpen er
natuurlijk níets van. Als ze horen, dat we in de gezondheidszorg werken, wordt er een bleek
jongetje gebracht. We denken aan ijzergebrek en verwijzen naar de arts op het kamp. Als de
buiken overvol zijn gaan we weer naar huis, ervaringen en illusies rijker.
De daaropvolgende keer, dat we gaan, bellen we wijs geworden kort van tevoren op. "We komen
er zo aan"! We worden weer ontvangen, de jassen opgehangen en weer staat de tafel in volle
afwachting van de eters, die zullen gaan aanzitten. Afghaanse gastvrijheid! Het zal zo zijn. We
leggen ons er prettig bij neer!!
Bungalowbezoekers
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Bij deze wil ik een ieder bedanken die meegeleefd heeft
tijdens mijn gelukkig kortstondig verblijf in het
ziekenhuis. Ook Dinus Vos bedankt voor het stukje in het
vorige Kabinet namens het V.v.V.

Voor het V.v.V Midlaren zit het seizoen er bijna weer op. Op 30 September, inderdaad
dat is al weer een poosje geleden, hadden wij onze feestavond voor door en met
Midlaarders. Dit was een enorm succes mede dankzij T O M I LOS ZAAND -Jan Moesker
alias GERT-JAN en niet te vergeten de Muzikanten van Lös Zaand. Hiervoor onze
hartelijke dank!
Verder hadden we op Zaterdagmiddag 2 Dec. een sinterklaas middag
voor de kinderen van Midlaren. Sinterklaas en zijn Pieten werden door
T O M I verrast op een toneelstukje waar de Sint zelf ook nog een rol in
mocht spelen! Na allemaal een glaasje chocolademelk t e hebben
gekregen dat werd aangeboden door Joke de Groot van Meerzicht (
bedankt Joke) werden de kadootjes uitgereikt. Verder hadden veel
kinderen t o t grote vreugde van Sinterklaas tekeningen gemaakt of
zongen een liedje. Nu maar hopen dat Sinterklaas ons volgend jaar weer
een fax stuurt met het bericht dat hij langs wil komen !
's Avonds 2 Dec. hadden we weer onze Klaverjas- en
Sjoelwedstrijden ook bij Meerzicht. Het Bestuur mocht zich
verheugen in een grote opkomst: 32 kaarters en 10 sjoelers
meldden zich aan. Er werd Sportief gestreden en de winnaars
werden: 1 Dorotea Blaauw 7909 Punten; 2 werd Stef Bakker met
7594 punten en 3 werd Libbe Kok met 7414 punten. Bij het sjoelen was
de uitslag: 1 Wilma Obermeyer met 939 punten; 2 werd G Siekmans
met 872 punten, en 3 werd Ada Vink met 819 punten.
Verder willen wij U alvast even wijzen op de nieuwjaars receptie welke
dit jaar door het VVV wordt verzorgd, natuurlijk in samenwerking met
alle andere Midiaarder verenigingen. Dit vindt plaats op Zondag 7
Januari. Hierover volgt nog nader bericht, maar houdt U deze datum
vast v r i j , want het belooft weer een gezellige boel t e worden. !!!
Rest mij nog U mede namens het bestuur alvast prettige feestdagen t e wensen en een
voorspoedig 2001!

Namens de VVV

secretaris Jïndries 9faaijer

Onze Kerstboom.
Op de jaarvergadering werd een vraag gesteld over de kerstboom op 't Brinkje
(tegenover "de Gasterie). I n het verleden werd door Dorpsbelangen tegen
kersttijd op 't Brinkje een kerstboom met lichtjes neergezet. Zou het niet
zijn om dat weer in ere t e herstellen. Dat vonden wij - het bestuur van
Dorpsbelangen - wel. Dus lichtjes gekocht, kerstboom stond er nog en op
zaterdag 9 december gingen we aan de slag. Eén snoer lampjes bleek
een beetje t e weinig. Maar gelukkig sponsoren maakten het mogelijk
dat er een tweede snoer kon worden aangeschaft en dat er stroom
wordt geleverd. W i j hopen dat u van een verlicht aanzicht van onze
dorpskom mag genieten en wensen u een gezond 2001 toe.
Vereniging Dorpsbelangen Midlaren

Na de fietstocht in juni, begonnen wij op 26 september
met het winterprogramma. Op deze eerste avond werden
de komende activiteiten doorgenomen, er werd een
eendagsbestuur voor de bijeenkomst in februari gekozen
en de notulen van de jaarvergadering in mei j . l . werden
voorgelezen. De avond in oktober was erg interessant.
Sylvia de Leeuw, fysiotherapeute uit Noordlaren sprak
o.a. over inspanningsincontinentie. Z i j leerde ons d.m.v.
kleine oefeningen de bekkenbodemspier t e trainen en zo een betere controle t e houden. Een paar
weken later op 23 november reisden 31 vrouwen, leden en introduces naar Hilversum, waar we in
de RTL studio ontvangen werden door een aardige gastvrouw die ons koffie, thee, cake en
koekjes voorzette. Kwart voor 10 zaten wij in de opnameruimte t e kijken naar een hectisch
bezigzijnde groep mensen, die praatten in walkietalkies, sjouwden met camera's en enkelen
droegen alleen maar dikke snoeren achter de camera's aan.

aren

Er komt heel wat bij kijken bij een live-uitzending!!! Na elven stapten wij weer in de bus, die ons
afzette in het centrum en konden wij ons vermaken in het overdekte winkelcentrum Hilvertshof.
Nou met zoveel mooie winkels en natuurlijk de eetgelegenheden, waar wij steeds groepjes uit ons
Noordelijk gezelschap tegenkwamen die lekker zaten t e eten, vloog de t i j d voorbij en tegen drie
uur zochten wij de bus weer op en reisden terug naar Zuidlaren. De dinsdag erna kwam op onze
verenigingsavond het echtpaar Dekker uit Wedde vertellen over hun Museum Grootmoeders
Keuken. Het museum bevat oud keukengerei en typische keukenproducten uit de periode 1880 1950. Z i j hadden bijna een uur nodig alles uit te stallen; zoveel hadden ze meegenomen. De heer
Dekker gaf tekst en uitleg over wat het was en waar het voor gebruikt werd. Hij kon het op een
erg smakelijke manier overbrengen. Catrien de Boer kreeg nog een prijsje, want er was een
quizje, waarbij we 10 apparaatjes moesten raden en zij had er een aantal goed. Zelfs de
kersenontpitter raadde ze nog!! Knap hoor.
Weer twee weken later kwam op 12 december Kees Huisman, voorheen werkzaam bij bloemist
Leiting, nu bij " J u f f e r t j e in 't Groen'in Zuidlaren, ons assisteren bij het maken van kerststukjes,
We kregen van t e voren een lijstje met de benodigdheden en konden dan 's avonds aan de slag.
Met Kees zijn hulp had 'iedereen na anderhalf uur toch minstens één, sommigen zelfs twee of
drie kunstwerkjes klaargemaakt.

Weer een week later was ons kerstfeest. Wij begonnen de avond met glühwein en vervolgden met
het zingen van kerstliederen en het vertellen van verhalen. Ons kerstkoortje werd dit jaar
begeleid door drie musici: Anna Pothof, gitaar en Berla Feringa en Ans Groen op bamboef luit. Er
was een lekkere tafel gemaakt met zoete en hartige taart, petit fours en chocolade en bonbons.
Bij de borrel kregen wij zelfs nog een pasteitje geserveerd. Al met al was het een feestelijk
geheel. Onze volgende bijeenkomst zal zijn op 9 januari: de nieuwjaarsvisite.
De zanger Jan Klö'nne zal Groninger liedjes komen spelen.

Voor T O M I helaas weinig plaats in dit blad; anders moeten er nog twee
pagina's bij komen. Onze Sinterklaas toneelstukjes hebben we op 2 dec.
in Midlaren opgevoerd, op 3 dec. in Spijkerboor en op 5 dec. in de ODBS
"De Zuid-Wester" in Zuidlaren. Onze drie jeugdleden hadden een groot
aandeel bij deze opvoeringen. Lering trekkende uit de opvoering in
Midlaren hoop ik dat de VVV een volgend jaar wederom positief zal
reageren op een mailtje van de Sint. Onze uitvoering van het blijspel "De onbetaalbare
loodgieter" is op zaterdag 27 januari in "Sprookjeshof". Momenteel wordt er heel druk
gerepeteerd. Leden van T O M I bezorgen deze dagen de donateurskaarten met het programma
van de avond bij onze vele donateurs in Midlaren e.o. We zijn heel blij met deze donaties. De
vereniging zou anders niet kunnen overleven. Een donateurskaart voor twee personen kost
f I 12,50 en voor één persoon f I 7,50. De kaart geeft recht op gratis bijwonen van de uitvoering.
(Normale entreeprijs f I 10,00). Tijdens de uitvoering wordt de muziek verzorgd door "Good
Company". Er is dus gelegenheid om na afloop even lekker t e dansen. Op de uitvoeringsavond
wordt aan het publiek een programma boekje uitgereikt. Gelukkig hebben we hiervoor via
advertenties een aantal sponsoren. Het blijspel wordt op donderdagavond 1 maart opgevoerd in
'Tienelswolde' en op zaterdagavond 3 maart in Café 't Keerpunt in Spijkerboor. Een vierde
opvoering vindt misschien plaats in Winschoten. Op zaterdag 19 mei is er een eenakterfestival in
Café 't Keerpunt in Spijkerboor. T O M I zal daar ook aan deelnemen met het stuk "Vrouwluuwark".
Hierbij zal ons vroeger lid en nu mede-uitbaatster van 't Keerpunt, Anneke Berends, als
gastspeelster fungeren.

Toneelvereniging
T.O.M.L

We hopen, dat veel Midlaarders en oudleden van TOMI aanwezig zullen zijn op 27 januari, want
dan speelt Jan Moesker zijn laatste rol. Maar liefst 55 jaar lang heeft hij trouw elke uitvoering
weer zijn bijdrage geleverd aan de vereniging. Hij heeft een eresaluut zeker verdiend. Dit jaar
speelt hij de tweeling broer van een dominante zus (Dina Scheper), die ontzettend gierig is.
Zoals gebruikelijk heeft Jan er weer een prachtig type van gemaakt. W i l t u zich aanmelden als
lid, jeugdlid (vanaf 12 jaar), donateur of wilt u voor een klein bedrag met gratis vrijkaarten
adverteren in ons programmaboekje neem dan even contact op met de secretaris Dinus Vos,
Haasakkers 2, 9475 PJ t e Midlaren. (Sï 050-4093527 of 06-10852103) Email:
dinusvos@castel.nl

Losvließende Beo
I n Midlaren is een losvliegende Beo gesignaleerd en wel in de tuin van Groningerstraat 39. I s er
iemand die het beestje kwijt is? U kunt contact opnemen met de familie Steenhuis. Telefoon
050-4092727. Mocht u niet de eigenaar zijn, maar heeft u belangstelling om de vogel t e
verzorgen dan kunt u ook reageren op genoemd telefoonnummer.

I e n gelukkig 2001 cit gezondheid (foor iedereen!
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Volop genieten
aan het Zuidlaardermeer
Bij Paviljoen De Bloemert is het
goed vertoeven, in een gezellige
sfeer aan het meer.
Ons restaurant is ook voor u...
Voor: diners, buffetten en feestelijke partijen, ook kinderfeesrjes
met verschillende arrangementen

en een fantastische speeltuin voor
uw kinderen.

Tennis-,
watersport-,
midgetgolfbaan
Zeil- en
surfschool.

Vraag naar onze folder!
Bel: (050) 409 15 55

Captainsbar aan
het meer met
terras.

Verhuur van comfortabele
6-persoons bungalows (4****)
Speciale hotel- en langhuur arrangementen.
Jachthaven en Camping.
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