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Voorwoord 

De eerste lentedagen zijn inmiddels gearriveerd en zullen door menig Midiaarder van harte 
welkom zijn geheten, het bloed gaat weer sneller stromen, dynamiek en creatieve vibraties 
zoemen weer het dorp rond! 

Zoals U kunt zien is de voorpagina weer in de oude glorie hersteld, zodat we blijvend kunnen 
genieten van het mooie uitzicht. De inhoud van dit lentenummer zit weer vol verenigingsnieuws, 
poëzie van Drentse bodem, puzzels en aan te kondigen activiteiten. Let ook weer even op de 
advertenties, die er voor dit jaar weer instaan en loop hun nering niet voorbij, want zoals al vaker 
gememoreerd, zij zorgen er met elkaar voor dat het Kabinet kosteloos uw brievenbus binnenvalt. 

De redactie wenst U veel leesplezier toe -
fyfrtHile*' (%a*4uia*'. 

Noorhlaren-Miblaren 
Alweer voor de 5e maal zullen de teams van Noord- en Midlaren tegen elkaar voetballen. De 
wedstrijden worden gespeeld op zondag 1 juli voor zowel de jeugd als het sterrenteam, die moet 
proberen zijn ongeslagen status te continueren. De wedstrijden worden gespeeld in Noordlaren 
en omdat het ons eerste lustrum is zullen we proberen er iets bijzonders van te maken. Als het 
mogelijk is zouden wij ook graag een damesteam op de been willen brengen, die zal gaan strijden 
tegen een damesteam van Noordlaren! Noteer alvast deze datum in de resp. kalenders en 
agenda's, nadere berichten volgen nog. Aanmelden kan vanaf heden bij ondergetekende. 
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L Za 8 april 
| | Za. 14 april 
\\ Za 19 mei 
• Wo. 30 mei 
\\ Za 2 juni 
^ v Zo 1 Juli 
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Notenschiet en 
Eierzoeken 
Eenakterfestival in 5pijkerboor 
Jaarvergadering TOMI 
Fietstocht 
Voetbalwedstrijden Midl-Nrdl. 
Grasbaanraces 
Sinterklaasfeest 
Klaverjassen en sjoelen 
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V.V.V. 
Van de VVV 

Op 6 Maart hielden we de jaarvergadering bi j Joke de 
Groot. Helaas voor het bestuur waren er slechts 6 
leden + 5 bestuursleden. (Hebben wij vragen wij ons af, 

nog wel bestaansrecht?) I n ieder geval is er voor het bestuur op deze wijze weinig 
aardigheid meer aan. Wat we ook organiseren er komen maar weinig Midlaarders op af! 
Dus ik zou zo zeggen laat U dit jaar ook eens zien bij wat wij zoal organiseren. I k geef 
U alvast wat datums om te noteren. 
Op Zaterdag 8 April Notenschieten om het Kampioenschap van Midlaren. Verder 
Zaterdag 14 April aanvang 14. 00 uur EIERZOEKEN voor de jeugd van Midlaren. De 
deelname is gratis. Zaterdag 2 Juni een fietstocht door de omgeving met daarna een 
gezellige avond. Zondag 12 Augustus grasbaanrace op het sportveld van Midlaren Op 
Zaterdag 24 November weer een Sinterklaasveest voor de kinderen. Op Zaterdag 1 
december Klaverjassen en Sjoelen. Verder ligt het in de bedoeling om bi j genoeg 
deelname een Barbecue te houden op het sportveld voor alle Midlaarders. Over al deze 
evenementen ontvangt U t i jdig bericht. Hopelijk to t ziens. 

Namens het V.V.V. Bestuur A Haaijer Tel: 4093558 

Een stukje historie. 
Op Woensdag 19 Juni 1946 werd in Café Nijhof te Midlaren de Vereniging van Volksvermaken 
opgericht. Aanwezig waren 20 personen die allen lid werden. Het bestuur werd als volgt 
samengesteld: Voorzitter B. Schuiling, secretaris S. Stubbe, penningmeester H. Schuiling. 
Verder werden als bestuursleden aangesteld : M. Schans, Z. Kanon, Th. Sants, G. Wolters. 
De contributie werd bepaald op f. 1,00per lid. Verder kreeg het Bestuur machtiging een feest te 
organiseren naar hun goeddunken en om meerdere leden aan te werven. 
De voorzitter dankte allen voor hun opkomst en sloot de vergadering. -• 

Nuchter 
V *1iVllïfll\ Klaas en Roef ie hadden een cafébedrijf. Maar nou was Klaas ja 

' V L / f ' helemaal niet in orde. Dokter zei, hij zou maar eens naar 't ziekenhuis 
^ K n f c t e ' ' m s t a d gaan voor onderzoeken. Er werd een afspraak gemaakt en 

Klaas moest er maar om half negen 's morgens zijn! Roef ie, bedrijvig 
als al t i jd, was al om zeven uur op. Het zou wel een lange morgen 

worden daar in Stad en Klaas moest wel flink wat in de maag hebben. Roef ie was niet zo zuinig op 
het eten en ze bakte voor elk een flinke uitsmijter van drie eieren met fl ink roomboter en ham. 
Een groot glas melk hoorde er natuurlijk ook bi j . Nu maar gauw naar Groningen. Ze hoefden niet 
lang te wachten en Klaas werd al gauw opgeroepen voor de benodigde foto's. Kleedt u zich hier 
maar uit, dan haal ik u zo op. Gelukkig mocht de onderbroek aanblijven. Al gauw kwam de zuster 
hem weer halen. "Komt u maar mee, u is wel nuchter hè?" "Ja, dat stond in de brief zuster, gister 
geen borrel gehad!" 
Ze moesten de volgende week maar weer komen, zonder een flinke uitsmijter van drie eieren. Ja, 
nuchter, wat denkt een caféhouder daar nou van? 

Echt gebeurd, alleen de namen zijn veranderd. Valium/ 



DIALOOG 

Spraakverwarring 

Drie paar klompen voor de achterdeur. Grote, iets kleiner en kleine kinderklompjes. Even pauze! 

Opa stak de aardappels op met een mestvork, oma haalde ze uit de grond en Romano van 3 mocht 
de kleine aardappeltjes met een bot mesje in stukken snijden. 

"Het mes is weg, oma". 
"Oké hier hest ain neie, de ander wel weer opzuiken hé?" 
" Goed oma". 
"Nu goa ik weer naar mien waark, naar opa tou". 
Even later gehuil, bloed aan de vinger... 
"Hest dien vinger tussen deur had?" 
"Nee ... snik ... ik heb mij gesneden". 
"Och, wat bin ik toch ain domme oma dat ik die zo'n schaarpe mes geef. Nou 'n kusje d'r op en 'n 
lapje... Wat wilst mien jong, 'n grode of 'n klaine plaaister?" 
"Snik...'n grode!" 

Enige weken later belt de dochter uit Noord-Holland op. 
"Mam ik heb mie slap lacht!" 
"Nou?" 
"Mien vriendin vruig: Hebben jouw ouders schapen?" 
"Ik zeg: Nee, hoe kom je daarbij? 
"Je zoontje vertelde mij dat die domme opa hem een schapemes had gegeven en dat hij zich toen 
sneed." 
"Nou mam, ik heb heur eevm duudlijk mokt, dat scherp in het Gronings schaarp was. Kinn de 
Hollanders toch nog wat van dei Grö'nnigers leern, hè!" 
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VERHUISBERICHT 

Tim & Toos Gros 
gaan verhuizen! 

Per 1 mei is ons adres: 

Entinge 61 
9472 XS Zuidlaren 
Het telefoonnummer blijft 
050-4094447 



jaarverslag Vereniging Dorpsbelangen 
Miniaren 2.000/2001 

I n het jaar 2000 werd op 12 april de jaarvergadering gehouden in 
Paviljoen Meerzicht. Om 20.15 uur opende wegens ziekte van onze 
voorzitter Bauke Klaassens, Rik Timmer de vergadering. Aanwezig 

zijn 21 leden m.i.v. 4 bestuursleden. Onze zieke voorzitter Bauke Klaassens treedt vervroegd af 
en is niet herkiesbaar. Ook Albert Boes treedt af en is niet herkiesbaar Gies Lamberts is 
aftredend maar b l i j f t nog een jaar zitten, dit i.v.m. het vervroegd aftreden van Bauke. 
Kandidaten voor het nieuwe bestuur zijn Trudy Steenhuis en Henk Schuiling. Er zijn geen tegen 
kandidaten en de vergadering gaat unaniem akkoord. Trudy Steenhuis wordt in f unktie van 
voorzitter gekozen. Het bestuur ziet er na bestuursverkiezing als volgt uit: Trudy Steenhuis, 
voorzitter - Anke Heida, secretaris en penningmeester - Henk Schuiling, lid - Gies Lamberts, lid 
en Rik Timmer, lid 
Rond negen uur, na het officiële gedeelte, wordt onze gastspreker dhr. van Delden, antiquair te 
Gasselte welkom geheten. 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.Tegen 23.15 uur 
wordt de avond gesloten met een dankwoord aan dhr. van Delden en een wel thuis voor de 
aanwezigen. 

Naar aanleiding van een aantal vragen op de jaarvergadering betreffende de afbraak van het 
huisje aan de Groningerstraat 25 besluit het bestuur om de toekomstige eigenaar uit te nodigen 
voor een gesprek. Bij het gesprek zijn ook aanwezig dhr. Hans Elerie van de Brede Overleggroep 
Kleine Dorpen en dhr. J . Langeland, Provinciaal ambtenaar Monumentenzorg. Na uitvoerig en 
rustig overleg overtuigd de heer Langeland de toekomstige Midiaarder om alsnog te bekijken of 
er een versnelde procedure gestart kan worden om het pand to t monument te verklaren ten 
einde afbraak te voorkomen. Heel snel wordt er actie ondernomen, echter zonder resultaat. I n 
Den Haag vindt men het geheel niet uniek genoeg. 

I n een overleg met de gemeente brengen we als bestuur onze onrust en twi j fe ls over het 
gehanteerde beleid ten aanzien van het huisje bij de linde naar voren. De gemeente geeft een 
bouwvergunning af, maar hoe gaat het met andere gelijksoortige beeldbepalende panden in de 
toekomst. I s er geen mogelijkheid die te beschermen. De gemeente werkt niet echt mee. Als 
antwoord krijgen we dat welstand genoeg waarborg zal zijn to t behoud van eventuele andere 
panden (b.v. de huisjes bi j het hunebed). Daar geloven we dus niet in en Anke gaat naar de 
gemeente om het bestemmingsplan te bestuderen. Ook wordt er contact gezocht met de 
Rijksdienst van Oudheidkundig Bodemonderzoek. Nogmaals wordt in een gesprek met dé 
gemeente gevraagd of er van de huisjes bij het hunebed, geen beschermd dorpsgezicht gemaakt 
kan worden. Dit alles bl i jkt niet zo eenvoudig. Het ROB verklaart dat het hunebed met de daar 
onderliggende grond beschermd is, maar de huisjes niet. Z i j raad ons aan eventuele wijzigingen in 
het bestemmingsplan in de gaten te houden. I n februari 2001 reageert eindelijk ook de gemeente 
wat concreter. Er worden foto's gemaakt en er worden ons kopieën van het bestemmingsplan 
gestuurd. Daaruit b l i jk t dat de panden "redelijk" beschermd zijn binnen het bestemmingsplan. 
Maar binnenkort wordt het bestemmingsplan buitengebied herzien dus zullen we de vinger aan de 
pols moeten houden. 

De Tolhuisweg wordt in het voorjaar van 2000 eindelijk aangepakt. De bakken verdwijnen, er 
wordt aan het begin en aan het eind een versmalling en "drempeltje"aangelegd en hier daar komt 



een heggetje. Het duurt allemaal een ti jdje voor dat het klaar is maar dan is het ook zover. Een 
verkeersremmende functie heeft het zeker niet, maar het aanzicht is mooier. De extra 
verlichting wordt in eerste instantie niet geplaatst. In een gesprek met de gemeente (najaar 
2001) wordt nogmaals aangegeven dat die verlichting voor ons ook niet hoeft. Na beraad gaat de 
gemeente akkoord met het niet plaatsen van extra verlichting. Op de vraag wanneer er 30 
kilometer borden zullen worden geplaatst, antwoordt de gemeente dat dat omstreeks 2004 het 
geval zal zijn. Ook al is de Tolhuisweg voor het project duurzaam veilig, al als een 30 
kilometerstraat ingericht, de borden komen pas over een paar jaar. Voor ons niet goed te 
begrijpen. Willen we de borden eerder dan moet er nogmaals een brief naar B â W volgens de 
betrokken gemeenteambtenaar. 

Op de jaarvergadering komt de wateroverlast van de Groningerstraat weer ter sprake. In een 
brief aan de gemeente wordt hier dan ook nogmaals op gewezen. De gemeente zegt dat de 
wateroverlast ook een zaak van het waterschap is en overleg dus noodzakelijk is. 

In het kabinet van zomer 2000 vraagt het bestuur van Dorpsbelangen om suggesties voor 
eventueel te plaatsen speeltoestellen bij de ijsbaan. Er zijn een aantal toestellen verwijderd 
omdat ze niet meer veilig waren. Dorpsbelangen wil graag een aanvraag doen voor nieuwe 
toestellen. Er wordt vanuit het dorp niet gereageerd. Er is dan ook geen aanvraag naar de 
gemeente gegaan. Zo'n aanvraag moet goed onderbouwd worden met: hoe vaak wordt er gespeeld, 
hoeveel kinderen maken er gebruik van enz. Door het feit dat er geen reacties binnen zijn 
gekomen gaat Dorpsbelangen er vanuit dat er geen animo is om het speeltuintje op te laten 
knappen. 

Verdere zaken waar Dorsbelangen zich in het jaar 2000/2001 mee bezig heeft gehouden zijn: 
De mogelijkheid van een begraafplaats in Midlaren. 
Het aanleggen van een fietspad in het verlengde van de Schutsweg richting 
Noord laren: gemeente dient aanvraag in 
Het in oude staat brengen van "loverslane"(een vroeger bestaand verbindingspad 
tussen Schutsweg en Groningerstraat tussen oude bomenrij aan zuidzijde) in het 
roekenbos en betere begaanbaarheid van de paden: gemeente zegt toe wat aan de 
onbegaanbaarheid te doen en de mogelijkheid om het pad te realiseren te 
onderzoeken 
Handhaving vrij uitzicht op het Zuidlaardermeer. Doordat er de laatste jaren niet 
gesnoeid is, is het uit uitzicht op het Zuidlaardermeer nagenoeg verdwenen: 
gemeente zegt tussen nu en anderhalf jaar actie te zullen ondernemen. 

Dorpsbelangen ís in het seizoen 2000/2001 met een flink aantal zaken bezig 
geweest. Ondanks de publicaties in het Midiaarder kabinet van wat we doen en 
laten, krijgen we maar sporadisch reacties op ons werk. We hebben geen idee of 
we op de goede weg zijn of dat er dingen zijn waar we ons niet of juist wel mee 
bezig moeten houden. Vandaar dat we de lezers van het kabinet vragen vooral eens 
een keer te reageren. Alvast bedankt. 

Vereniging Dorpsbelangen Midlaren 
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* Na de Midiaarder Nieuwjaarsvisite had de vrouwenvereniging 
haar eigen Nieuwjaarsvisite op dinsdag 9 januari. Onze gast was 
Jan Klönne uit Winschoten, winnaar van een liedjesfestival. Hi j 
begeleidde zich afwisselend op zijn gitaar en de piano en had een 
geweldige stem. Met mooie, vaak heel persoonlijke teksten wist hi j 

ons diep te raken. Tevens was het een erg sympathieke 
jongeman. Gelukkig had hij exemplaren van zijn CD, bij zich, 

zodat veel dames de liedjes thuis weer konden beluisteren. Wij werden door hem uitgenodigd om 
eind van het jaar de presentatie van zijn nieuwste CD. in de Oosterpoort bij te wonen. 
* De avond van 30 januari was georganiseerd door het eendagsbestuur. Z i j hadden Edith Potjer, 
van uitvaartverzorging ACHAAT, uitgenodigd. Een moedige keuze; immers informatie over dood 
en rouw is niet zo'n algemeen onderwerp op een gezellige avond. Edith en ook haar medewerkers 
zijn erg betrokken bij alle onderdelen, waarmee men te maken heeft na een overlijden. Volgens 
haar zal een Achaatuitvaart nooit een "standaard" uitvaart kunnen zijn. Iedere familie is anders 
en bij elke familie komen andere dingen aan de orde. Tevens liet ze in vele meegebrachte boeken 
zijn hoe o.a. het toegaat bij een begrafenis in andere culturen. Het bleek een hele interessante 
avond te zijn geworden. 
* "Zuinigheid met st i j l " : het thema van de bijeen komst op 27 februari. WiHernien Wierenga uit 
Groningen was de gastspreekster. Z i j had een cursus geld besteden gevolgd bi j het bekende 
"vrekkenpaar" Hanneke van Veen en Rob van Eden. De oprichters van de Vrekkenkrant in 1992 
(oplage 500 exempl.). Dit blad is later omgedoopt in GENOEG, non glossy magazine voor Minima 
en Maxima. De oplage is momenteel bijna 5000. Door middel van boeken over zuinig leven, 
cursussen, lezingen, interviews en medewerking aan radio en t.v.programma's hoopt de Stichting 
Zuinigheid met St i j l een gunstig klimaat te bevorderen voor een eenvoudige en sobere levensstijl. 
Met tientallen tips, ook uit eigen ondervinding, vertelde ze hoe men met heel weinig rond kan 
komen. 
* De laatste bijeenkomst was enkele weken geleden op 27 maart. Wieb van de Ven uit Vries, 
actief vrijwilliger bi j de Waddenvereniging vertelde met ruim 100 dia's over het Waddengebied, 
een van de grootste natuurlijke gebieden in Europa, en over de eilanden. De Waddenvereniging 
werd in 1965 opgericht door een jongen van 16 jaar. Nu werken er 34 vaste medewerkers en 200 
vrijwilligers. Tevens hebben ze 4 winkels en staat er in de zomer 6 weken lang een 
voorlichtingskar op Schiermonnikoog. De Waddenzee is eigenlijk elk uur van de dag in beweging. 
Wind en water verplaatsen vele tonnen zand. Het landschap ziet er daarom steeds weer anders 
uit. 

^Oóé'^t '€&• 

Streektoal 
\ DDT 

Het was in de zummer van 1945. De Duutsers waren vot, gelukkig. 
Alles was nog lang níet weer op streek. Heel wat dingen waren nog 
op de bon. Fruit was er niet veul te kriegen. Bananen en 

appelsienen hadden wij in jaoren niet meer zeein. Sigaretten en andere rookwaoren waren op de 
bon. Brood, margarine, kees, vlees, alles was ook op de bon. 
De mensen die met de Duutsers saomen warkt hadden, waren met de dolle dinsdag naor 
Duutsland vlucht en nou nao roem een haalf jaor waren ze weer terug in heur eigen land. I n 
Duutsland waren ze beslist niet welkom meer. Overal waren er kampen opricht waotr ze instopt 
werden. Veul gingen er naor Westerbörk. I n de kazerne in Zuudpaoren zaten ze, mor ok overla in 



andere plaotsen werden kampen inricht. Mannen, vrouwen en ok kinder allemaal werden ze daor 
opsloten. 
Moekes hadden heur kinder metnomen, sums waren er baby 's bi j . Elk en een begreep wel dat dat 
niet ging. 
Ze hadden mij ok vraogd of ik helpen wilde. I k kreeg een groot hoes tussen Stad en Haren t o t 
mien beschikking en met een zestal hulpen mus ik veur een dartig à vitt ig kinder zorgen. Heel wat 
problemen waor we nog nooit van dreumd hadden muzzen we oplossen. 
Boven op zolder sleupen een stuk of vief tien jonkies van vief t o t acht jaor. 
Veur ik zulf slaopen ging dee ik de ronde. Boven op zolder was alles in diepe rust. Om beurten 
muzzen de ju f fers de wacht holden. Zulf dee ik ok met. Urn haalf acht gung het hele stellechie 
naor boven. As der gien toezicht was, was het een donderjaogen over de bedden en dan sleuip ze 
urn tien uur nog niet. I k wus wel hoe ik ze rustig mus kriegen. I k ging vertellen. De grootste 
droktemaokers waren binnen vief menuten in diepe slaop en vief menuten laoter was het 
grootste deel vertrokken. 
I k gung bij de wichtenes kieken. Daor was ok alles rustig. Ze sleuipen met drie of vier op de 
kaomer. Twee zussies die dizze morgen bracht waren, waren bij mekaor in bedde kropen, ze 
hadden eerst een toert ie schreid. I k har probeerd ze te troosten, mor ik kun heur eigen mama 
niet vervangen. Zeuven en vief jaor old en dan zunder mama. Heur haorties waren gries van de 
DDT. Juf Sjoukje har ze saomen in bad stopt. Ze har mij der bi j rooupen. " I k kan der gien baos 
over. Het haor zi t helemaol in toezei en 't z i t stief vol loezen en neten." Stien die Sjoukje hulpen 
har keek mij een beetie benauwd an: "Niet aofknippen , Juf, niet aofknippen." 
I k begreep. Wel wus beter as Stien, hoou arg het is as het haor aof knipt wur? Stiens stiekelies 
waren zowat twee centimeter lang, boeten hoes duurde ze niet zunder kopdooukie lopen. Haor-
aofknippen, dat was nou eenmaol het lot van een moffenmeid. 
Stien was as wicht van achttien met een dochterie van twee bi j oes in hoes bracht. Dat was nou 
haost twee maond leden. Dwars en rebels, onhandelbaor en brutaol, zo was ze van teveuren 
aofschilderd. I k har heur met de kleine Hanneke een eigen kaomerie geven. We hadden heur met 
rust laoten. Nao een paor daogen har ze heur kopdoouk aof daon. De andere kinder in het hoes 
hadden het niks vrumd vunden. Ze hadden het meer zeein, bij heur eigen mama's of bi j een 
grotere zus. 
Stien was langzaom ontdeuid. Op de plaank tegenover heur ber stun een pert ret van een jonge 
Duutse soldaot. As je Hanneke vreuig: "Wel is dat?", dan zee het kleine ding : "papa". Stien was 
der helemaol zeker van dat ze hum weerzeein zul. Hie was as kriegsgevangene argens in België. 
As wichtie van vieftien jaor was ze van de Ulo aof bleven. Heinz har heur metnommen argens in 
het Zwarte Woud, met naor zien ollen. Daor was Hanneke geboren. Stien har niet in heur eigen 
dö'rp blieven wild. Heur eigen moe har der op staon dat er wat an daon wur, het kind mus niet 
geboren worden. 
Toen Heinz terug mus naor Holland was ze met het kind hum achternao reisd. Trouwen was in die 
t ied verboden, Heinz har gien tooustemming kregen. Mor ze hadden vast aofsproken: er zul een 
t ied kommen dat ze trouwen gungen. I k hulp het Stien hopen, veul vertrouwen har ik ter niet in. 
Toen de oorlog veurbij was, was Stiens hele familie oppakt. Pa zat argens in de gevangenis, moe 
en zussen in een kamp. Ze hadden lang niet deugd. 
Op Stien zulf was niet veul an te marken west, behalve dan dat ze met een Duutse soldaot 
verkering har. Ze was as hoeshotdster oetbesteed bij een olie kerel. Die har zien handen niet 
thoes holden kend: ' t was ja toch mor een moffenmeid! Stien har heur gooud weerd en hum met 
pankoukspaan op de kop slaogen.. ' t End van 't leeidtie was dat ze weer bi j de politie terecht 
kommen was. Het oordeel was west: onhandelbaor en onbruukbaor. Zo was ze bi j oes in het hoes 
veur N.S.B.-kinder terecht kommen. Ze was een welkomme hulp, ze stun tussen de leidsters en de 
kinder in en was nao een week of wat gooud op streek. 
"Niet aofknippen , Juf, niet aofknippen!" 



"Mor wat dan? Wij kunt ter toch niet helemaol onderkommen?" 
"De overkaant, doar hebt ze vast wel DDT" 
Tegenover oes was een hoofdkwartier van de Canadezen. Daor woonden in een villa een stuk of 
zeuven kapiteins. Van weerskanten was er over de straot wel es naor mekander keken. Wieder 
was het veur zover ik wus niet kommen. 
Bij het kowiedrinken nuumde ik veurzichtig Stiens plan urn te kieken of ze an de overkant DDT 
hadden. Dat heurde de juffers niet gek toou. Een paor vrijwilligsters boden heur daolk an um der 
es op bezeuik te gaon. 
't Waren een paor schiere wichter. Ze deden een schoon schoet veur en keurig netties staken de 
"nursies" de straot over. Wij wachtten vol spanning. Ze namen bliekbaor ale tied um de zaok oet 
te leggen. Mor het plan lukte. 
Een grote bus, haalf vol DDT was de buit. Wat een weelde. Gien geknooi met niska kammen meer. 
Ze kregen wel almaol op 't haart drukt niet te veul te bruken. Een beetie poeier hulp al en het 
end van het loezenleger was nog lang niet in zicht. 
De kleine zussies waren poeierd. Stien har perbeerd de dikste knuppen oet het haor te kriegen, 
morgen zul ze het wieder oet toezei maoken. 
I k keek naor de slaopende wichteries. Zul de mama in Westerbörk nou ok slaopen? 
Veurzichtig dee ik de deur weer dicht. 
Ik was blied met de DDT. 

8 mei 1945 

Aal steet de wereld op zien kop, 
Wij hemmelt daolkies alles op; 
En daanst wij ook maank puun en spil, 
Op 't heden hebt wij zuver wil! 
't Is vree! 

Wij proot weer van beschaovingswaark, 
't Meraokel nut van schoei en kaark; 
En telt de woekeraor vannaacht, 
Aal 't geld dat in zien puutien laacht. 
't I s vree! 

Maor boeten kek een blieke maon, 
Naor aal dee krusies dee daor staon. 
't Is vree .,. 
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* Antiek en decoraties voor d e landelijke sfeer* 

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

Esther Julius, Gioniiigefôtraat 49,9475 PA Midken, 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 
S 050-4091446 
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Gastencentrum "¿fóoitte ftctfa" Vortugal 

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 vijgenbomen. Rondom de gebouwen een prachtige tuin 
en zwembad. 

"Monte Rosa" ligt op 1,7 km van S. Joao, een authentiek dorpje 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: 9 00351-282687002 

Fax. 00351-282687015 
Email: Monle.Rosa@clix.pt 

mailto:Monle.Rosa@clix.pt
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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 

à 
caravans viaduct zuidlaren V.O.F. 

Telefoonstraat 17 
9471 EK Zuidlaren 
Tel: 050 409 2069 

CV-BEH0DI6DHEDEH/SAHITAIR 
H l » VERF 
ELECTRA 
TUINHOUT 

i 

WATERSPORTBEDRIJF 

" de scheve" 
Havenstraat 18, Zuidlaren 

SCHEEPSACCESSOIRES 
HENGELSPORT ARTIKELEN 
RYDS-MOTORBOTEN 

vmBÈm 
Ö Ä f l Ä ' 

r ^ * » K tawswi 

BUITENBOORDMOTOREN AANHANGERVERHUUR 
059 ^09 2946 
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Voor de Miblaarber jeugà 

Martin Loeröp en Jeske ? krijgen een bon van Intertoys, want zij hadden 
alle oplossingen van de kerstpuzzel goed. Alle twee van harte! 
Dit keer moeten ook alle paaspuzzels gemaakt worden, wil je een prijs 
winnen. Veel plezier gewenst met het puzzelen en doe je best! 

k « L + seh + sch ufc-e«f t 

a rup » oop 
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„(os <=¿e r-bw5 op, en je kr¿jgfc een leuke zin 

«bckryf ole cijfers op de urage^ in 
de eierem, ¿eto te! dan op. 

Hoeueel c/age4A heeft eet* upeefc? 
I Hoeveel loi lien l̂ eb je ? . j f _ j 

Hoeoed ^ ^ gaat er ín ee* g ^ i ¿enti'Kvieter. 

Hoeved *itU*? er ¡vi e ^ t r io? -
H ^ e e l pootjes heeft een l i^heersh^sfcj« 
Hoeveel tíiurw lo^ffc cte tra^<se c/iag . 
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l/i<Ä d e p laa t jes d ie becjiVineh wiet ^ £ ^ T 
2o>ekfc r i e t de ujea \ncxur o\e Texas Incoas 
S c l n r u j l se o p . 

file:///ncxur


PAASVUUR 
Het oude gebruik blijft leven! 

Van oudsher branden met Pasen paasvuren in het noorden en oosten van Neder-
land. Dit soort openbare en sociale houtvuren maakt deel uit van het stelsel van 
jaarvuren in Europa. In heel Europa worden al eeuwenlang op hoogtijdagen in 
diverse seizoenen vuren gebrand, dit naar het tijdstip van ontsteken hun naam 
kregen. Naast de paasvuren zijn de vuren met de vasten, de meivuren, de Sint 
Jans of midzomervuren en de Sint Maartens vuren de bekendste jaarvuren. 
Opmerkelijk is dat elk type jaarvuur zijn eigen verspreidingsgebied heeft. Vol-
gens de kaart in de Europese Atlas is er vrij weinig overlap tussen de verschillen-
de tradities. Het paasvuur gebied van Nederland sluit aan bij het grotere areaal in 
Duitsland en Denemarken. 

Van oorsprong waren het waarschijnlijk vreugdevuren en rituele vruchtbaar-
heidsvuren. De vonken, de rook en de hitte die over de velden trok, symboliseer-
de de vruchtbaarheid van de akkers. Met vreugde ruimde men de winterse rom-
mel op om gezuiverd aan een nieuwe lente te beginnen. In Duitsland zijn de zgn. 
Osterräden bekend, een houten rad gevuld met stro dat brandend van de heuvel 
wordt gerold en zo z'n vonken en warmte kan verspreiden. De vuren oefenden 
een magische kracht uit; nu nog worden er in Twente Paasholtjes (houtskool) 
gezocht in de smeulende restanten van de hoop die gewijd door de pastoor onder 
drempels en boven de staldeur worden gelegd. 

De paasbulten liggen ook geregeld onder vuur van bestrijders. In de 17e eeuw 
klaagden dominees al over "de ongeregeldheit der schandelicke ende eigenlicke 
paeschvuyren" Eind 20e eeuw veroordeelden milieugroepen het oude gebruik 
opnieuw. De regels voor paasvuren zijn terecht aangescherpt in de loop der 
tijden. In 1999 is er een paasvuren-enquête gehouden onder de gemeenten van 
Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er brandden in 1999 zo'n 800 
officiële paasvuren. In Drenthe zijn overal paasvuren te zien, met een grotere 
dichtheid naar het zuidoosten. Het Drents areaal sluit goed aan bij de Paasvuren 
in Overijssel. Het optimum ligt in Twente. 

Trudy Steenhuis. 



gieten/gedenksteen I 

gij wandelaar die dit dorp bezoekt 
hier staan de joden afgeboekt 
een zwerfkei voor het zwervend volk 
welks drents restant werd opgedoekt 
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gieten/gedenksteen I I 

cohen/cohen/cohen 
uit dit land 
van groene den 

nijveen/gudema/en valk 
schri j f ze god 
maar aan de balk 

jodennamen in een kei 
in dit land 
van lila hei 

golgotha met rente 
gaat dit zien 
in drenthe 

Saul van Messet 
uit de bundel "Drenthe, 
een bundel Joodse poëzie" 
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Feenstra mist de 
aansluiting niet. 

... y ........ 

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

feenstra 

We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
De Rabobank is een bank mei een idee. Het 
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank ván mensen vóór mensen. 
Dat merkt u al snel In het persoon-
lijke contact Elke Rabobank ^ 
staat midden in de samen- .sS^S'l* 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs-
leven, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leeft, ook als het niet 
om bankzaken gaat Kort-
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt alsu. 

Rabobank 

GARAGE HOLLANDER 

groot in banden, 
nieuwen gebruikt, 

zeer scherp geprijsd 
ook voor schade's uw adres 

BOVAG lid 

G R D N I N E E R S T R A A T 5 D 
9 4 7 5 P C M I D L A R E N 

0 D 5 D - 4 D 9 2 Q 3 1 

bouwbedrijf 

gout 
tel. 4090000 



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 66, 9476 PC MIDLAREN 
TELEFOON 050 409 1553 

A^GRAALMAN 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

^Meubilering 
*Tapijten 
^Gordijnen 
*Slaapsystemen 
^Zonwering 

Rijksstraatweg 204 
9752 BR Haren 
Tel 050 5345131 

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

Vraag vrijblijvende 
informatie aan. 

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

Qun uw kinderen het plezier van muziek 
Naast hun schoolopleiding 

een muzikale vorming. 
Een vorming waar zijTl 

hun hele leven 
dankbaar voor zullen zijn. 

mm 

_mmm 
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! 
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: 

to <L=m4UL^ yt.ia.vLO - 5 BV. 

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 

http://yt.ia.vLO
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Wat gaat de t i j d snel. Het winterseizoen is al weer voorbij! Er is weer 
druk gezongen door Lös Zaand de afgelopen maanden. Buiten onze 
gezellige repetitie-avonden hadden we nog een viertal optredens. Het 
Kerstzingen in het "Dok" in Groningen was een hele gezellige 
aangelegenheid. Het "Dok" is in het bezit van een prachtige zaal met 
een hele goede akoestiek. We besloten ons optreden met "Ere zi j 

God' en het was een emotioneel moment, toen alle mensen in de zaal gingen staan en met ons mee 
zongen. Na een gezamenlijke lunch daar, gingen we tevreden weer huiswaarts. 
Ook hebben we minder mooie momenten meegemaakt. Eind december overleed ons lid Roelof 
Ei ling. Roelof was al een hele t i j d ziek, maar bleef to t het laatste toe betrokken bij onze 
zanggroep. We zullen zijn meeleven missen. 
De zo langzamerhand al een beetje tradit ie geworden Nieuwjaarsreceptie met de Midlaarders, 
werd ook deze keer weer besloten met een gezamenlijke "mous''maaltijd. Deze stamppot van 
Joke de Groot is inmiddels wijd en zijn bekend. 
Het zingen in de "Kornoeljehof "'m Vries was een echt hoogtepunt! Niet alleen hadden we onze 
nieuwe polo's aan, maar het publiek was zeer enthousiast. Er werd gedanst en ze liepen er zelfs 
een polonaise. Aandoenlijk was het dankwoord van de 99 jarige heer Polling. Hij had enorm 
genoten. 
St. Franciscus in Veendam had weer een heel andere sfeer. Ze zaten daar midden in een 
verbouwing en wij zongen een beetje krap opgesteld boven op een zolderverdieping. De leider van 
de activiteitencommissie nam ons later mee naar de prachtige kapel van het tehuis en daar gingen 
de kelen nog een keer goed los. Dat klonk wel heel anders. 
Ons laatste optreden van dit seizoen was in het verzorgingstehuis: "De Boshof" in Assen, waar we 
uitgenodigd waren door de ziekenomroep "Roza", die daar een uitzending verzorgde en tevens een 
CD-opname maakte van ons koor. (U hoort wel van ons als we in de top honderd staan) 
We werden door Marga van Dijken verrast met twee mooie muziekstanders met onze zandloper 
erop voor de accordeon spelers. Een knap stukje huisvlijt van Marga. 
I n mei as. wordt weer de jaarvergadering gehouden en starten we met ons zomerprogramma, wat 
inhoudt, dat we om de veertien dagen voor de liefhebbers gewoon voor de gezelligheid wat 
zingen. 

mm 

(Wtè i De drukke ti jden voor de Midiaarder toneelvereniging zijn voorlopig 
/-H**! loneei- weer even voorbij. Hoewel er nog een eenakteravond gepland staat in 

i VerenicRW] Café ' t keerpunt van Anneke Berends en Willem Dijkema in Spijkerboor. 
T O M T ' TOMI ZQI a a n deze avond meedoen met de eenakter "Vrouwluuwaark" 

> j k L van Herman van der Aa. Zaterdagavond 19 mei hopen we veel 
Midiaarder toneelliefhebbers te t re f fen in bovengenoemd 

etablissement. Er zullen drie of vier verenigingen zijn, die een eenakter ten tonele zullen 
brengen. 
Onze jaarlijkse uitvoering op zaterdag 27 januari is een groot succes geworden. Er waren maar 
liefst ruim 160 toeschouwers en zo'n groot aantal hebben we de laatste jaren niet meer gehad. 
Zowel voor spelers als publiek is het een heerlijk avondje geworden. TOMI heeft na de 
uitvoering veel positieve reacties ontvangen. Hoewel de klucht "De onbetaalbare loodgieter" in 
het Nederlands geschreven is, waarbij twee rollen in een westers accent beschreven staan, 
hebben de spelers van TOMI het weer klaargespeeld enkele rollen in het dialect van onze streek 



te spelen. Hierbij worden de teksten van tevoren niet herschreven, maar de spelers vertalen 
tijdens het leren de in het Nederlands geschreven tekst direct in het dialect. 
Arjan Oosting (geboren Midiaarder, maar woonachtig in Annen en werkend voor Natuur 
Monumenten) leverde een uitzonderlijke prestatie door maar liefst drie verschillende types te 
karakteriseren te weten de heer des huizes, de loodgieter en de loodgieter, die voor de heer des 
huizes speelt. Ook van de vermakelijke rollen van Jan Moesker en Dina Scheper als broer en zus 
De Best heeft het publiek genoten. Het zal moeilijk worden het komende jaar weer met zo'n 
succesvolle klucht op de proppen te komen. Maar we doen ons best! 
Tijdens de uitvoering werd Jan l^oesker in het zonnetje gezet. Vij fenvijf t ig jaar lang, vanaf z'n 
achttiende jaar, heeft Jan vol overgave z'n bijdrage geleverd aan de uitvoeringen van TOMI. 
Soms speelde hij glanzende hoofdrollen zoals b.v. in "De bokskampioen" maar soms ook hele kleine 
bijrolletjes zoals de wasman in "De meid" van Heyermans. Al t i jd wist Jan van zijn rol wel iets 
bijzonders te maken. Eens komt een t i j d om te stoppen en Jan vond vi j fenvijf t ig een mooi getal. 
TOMI eerde hem die avond met een aansteker met inscriptie en een oorkonde, waarop vermeld 
staat, dat hij benoemd wordt to t erelid van de toneelvereniging. Daarmee wordt hij het derde 
lid, die deze eer te beurt valt. Dien Scheper (twee jaar geleden overleden) en de oudere broer 
van Jan, Johan zijn Jan als erelid voorgegaan. 
Deze uitvoeringsavond, was ook de avond, dat erelid Johan en zijn vrouw Tri jn voor het eerst 
niet aanwezig konden zijn. Johan was nog maar kort terug uit het ziekenhuis en heeft zuurstof 
ondersteuning nodig. Hij voelde zich niet sterk genoeg de hele avond in een niet rookvrije ruimte 
bi j te wonen. 
Op 1 maart heeft TOMI de klucht opgevoerd in Tienelswolde. Ook daar waren de reacties heel 
positief. Een laatste optreden met hetzelfde blijspel vond plaats op 3 maart in Spijkerboor. 
Helaas viel daar de publieke belangstelling wat tegen (ongeveer 30 aanwezigen), maar de reacties 
waren wederom heel positief. 
Op woensdag 30 maart heeft de vereniging haar ledenvergadering. Dan zal de datum voor de 
uitvoering van komend seizoen vastgelegd worden, eventueel een stuk keuze gemaakt worden en 
besproken worden hoe wij weer inhoud kunnen geven aan het Sinterklaasfeest op de 24 i t e 

november. Verder zal de problematiek ten aanzien van de regie aan de orde komen en hoe wij 
nieuwe spelende leden kunnen werven, want daaraan hebben we zeker een tekort. 
De vereniging dankt de donateurs en de adverteerders voor hun financiële ondersteuning het 
afgelopen speelseizoen en hoopt, dat zij die ondersteuning ook voort willen zetten in het 
komende toneeljaar. 
Hierna volgt de tekst van een interview met Jan Moesker, dat wij in ons programmaboekje voor 
de opvoeringen hadden geplaatst. 

mtsmsew 
Omdat "onze" Jan dit jaar voor het laatst meespeelt, 
Hebben we hem een interview afgenomen. 

Jan, wanneer en waarom wilde je bij het toneel? 
Nou, op 22 juli 1946 werd ik 18 jaar. I k wilde wel al veel langer op toneel, maar ik mocht nog niet 
in de kroeg komen. Dat mocht pas als je 18 jaar was. En door de vele verhalen, die mijn broer 
alt i jd had (Joh. Moesker), leek het mij geweldig. I k keek daar toch wel een beetje tegenop. 

Gelukkig kreeg ik direct een rol in het "grote stuk", want ja, als er zo'n 35 mensen bi j een 
toneelclub zitten, moet je dat alt i jd maar afwachten. 



Waar speelden jullie in het begin? 
Wij speelden toen in Café Nijhof in Midlaren. In deze zaal konden ± 135 mensen, dus dat was een 
behoorlijke zaal. 

Welke stukken vind je het leukst om te spelen, kluchten of drama of blijspelen of nog iets 
anders? 
Och, eigenlijk wel van alles, maar toch meest de stukken, waar een boodschap in zit. Drama werd 
hier in deze omgeving erg weinig gespeeld. Dat zag je meer in het zuiden van Drenthe, richting 
Ruinen, die kant meer op. (Raar eigenlijk) 
En bovendien, Toneel vond iedereen leuk! Er werd naar een toneelavond uitgekeken! Je moet niet 
vergeten, het was net na de oorlog en het was het enige uitstapje dat de mensen toen hadden. 

In welke rol zie jij jezelf het liefst? 
Nou, het liefst het soort rol, dat ik in dit stuk speel. Dus een rol, waarin ik een typetje speel. 
Vroeger heb ik ook wel rollen gespeeld, waaronder rechter en dokter, maar ja, toen was ik 
natuurlijk ook jonger. 

Jan, als we de volgende woorden aan je voorleggen, wil je daar dan een spontane reactie op 
geven? 

T.O.M.I. Mijn vereniging. 
SPROOKJESHOF Eenvoudige mensen, huiselijk, gezellig. 
JANTJE Waardering, ze was veel alleen. 
LAATSTE KEER Er valt een gat. 

Wil je nog iets aan ons kwijt? 
Ik zal jullie allemaal heel erg missen! We hebben toch wel een speciale band met elkaar. 
Verder zal ik jullie nog even vertellen hoe het vroeger in die beginjaren ging. 
De eerste rol, die ik kreeg, was die van kleinknecht. Vroeger hadden de boeren een kleinknecht 
en een grootknecht. De grootknecht moest zijn "vak" leren aan de kleinknecht. Het stuk heette: 
Moeke's Jonkie. De generale repetitie werd toen bezocht door de plaatselijke schoolkinderen. Er 
werd altijd een "groot" stuk en een "klein" stuk gespeeld. Diegene die in het grote stuk speelde, 
speelde niet mee in het kleine stuk en andersom. 
In het begin dat T.O.M.I. bestond, hadden ze ook een rijdend toneel. Dit werd gebruikt als er 
ergens geen toneel was. 
Stukken, waarin de mensen zichzelf konden herkennen, spraken erg aan, zoals stukken, waarin 
mensen op vakantie gaan of een dagje uit gaan. Daar droomden ze natuurlijk van! 
Ik heb ook nog geregisseerd bij andere verenigingen. Dit was o.a bij de rijvereniging in Glimmen. 
We speelden dan in de manege. 



f l 11 i u 

S Pwzzeí-

h 
1 rubriek 

Vuzzelrubriek voor be groten. 
zr.± De winnaars van de Kerstpuzzel zijn Jan Nijhof en Jan de Swart geworden. 
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3 Z i j ontvangen beiden een W V bon, gefeliciteerd! 
Er waren di t keer vier inzendingen. 
Deze keer een f i jne grote Paaspuzzel. Veel succes gewenst. 

LEGPUZZEL £jr 
3 
nr>R 

TEAK 
I1IPR 

PANIEK 
çm inp 

DUO UNIE IJSMUTS 
EDE 
EIK 5 7 
ELS ALTUD ECONOOM 
GIL AREND GAPERIG 
HEL EERST GLIJBAAN 
IDO ERKER LACHGAS 
IEL EXACT LIEFLIJK 
IEP IVOOR TAPPILS 
OOI LEVEN 
OOR OEHOE 8 
TEL REEDS EVENVEEL 
TOE ROUTE ISOLATIE 
TOT SALVO LAMMETJE 
TUF SPOOR NIETSNUT 
TIJD UKKIE ONSCHULD 

VISOTTER 
* 6 

ERTS AGENTE 9 
FILE ATLEET AVONDMAAL 
MEMO BEROEP GEMENERIK OSLO CASINO GESTREEPT 
POLO EKSTER METERKAST 
RIET GELDIG RECHERCHE 
SNOB IDEËEL SCHOOLTAS 
STEP OVERIG VLOEDGOLF 
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vluggertje 
Gevallen vrouw 
Ligt in de goot, 
Ze wilde gauw 
En brak haar poot 

Onder haar f iets gekropen, 
Was ze echt bezopen?, 
Een hard gelach 
Op nieuwjaarsdag. 

De zuster vraagt schuchter: 
"Mevrouw, bent u nuchter?" 
't Komt oké op O.K. 
Ontslag de negende dag erna. 

Ze draagt haar last nu 
Zonder gemorrei, 
Het is allemaal de schuld 
Van de borrel! 

Lieve mensen, iedereen 6edanf{t voorde 
SCoemen, jaartjes, teCefoontjes en 
bezoekjes. 

Emigrant + Lös Zaandkorrel 
6. J. Meijering, 
Oftewel Truus (van Marten de Swart) 

<P.S- ?fet gedieht staat niet op mij! 
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Kalenbarreg 
In veuijaorsloclpt 

I n prille lentelocht 
dreumt olde boerenspi I Ien 
al van de zudenwiend -
en in de wallekant 
daor prillukt-pronkt 
zo zuties zachies an 
de speenkruudstarrechies 
as eerste lenteboden, 
wiel in de gr une mao 
wepelt het jonge vie 

straalties van locht 
g list maank de olde ieken 
op holten glievenwaand, 
op ar f en achterhuus, 
op veurraodschuur; 
het kunnege volk 
det kuiert rondumheer 
en keurt ter ' t wark 
van leste wotteldagen 

mooier nog dan ooit 
bluit vol van blossem 
sleedoornstroeken 
an 't ende van de hof: 
Kalenbarreg ligt blakend 
in de vrogge veurjaorszun. 

Tjaart Imbos 
uit de bundel Oes eigen Taol 



Meitieôsôrift 

Dan weit de wiend deur de dagen hen 
en alle dingen die a'k ken 

veraandert as bij toverslag 
op zo'n wienderige dag. 
Bij aômde, tegen 't schemerduustern 

wuift alles zacht nog nao in 't f luustern. 

Dan weit de wolken roeg en wild, 
totdat hiel zwak d'aovend verstilt 

en scheemsels in de bossen plaant, 
het water scheert, en over 't laand 
in vlekken, die in grauheid bluit, 

mitwarkt, dat knop töt blossem gruit. 

Dan weit het ontuug uut de bomen 
en dat, wat zingt in wilde dromen 

van nö'sseln, en misschien nog meer, 
is as de wiend roeg in de weer. 

De meitiedsdrift blift altied nei 
eer 't warmer wordt en loom en lei. 

Bart van Oosteringh 
uit de bundel Mandewark 
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Een kozijn 
met profiel9 
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K U N S T S T O F 
K O Z I J N E N 
RE NOVATI E-N I EU W B O U W - V E R B O U W I N G 

NARVIKWEG 5-10, POSTBUS 9101 
9703 LC GRONINGEN 

TELEFOON (050) 549 32 00, FAX (050) 549 35 50 

ABEL.N B.V 

WkunSghdd 
mit V1SI« 

OVERDUIN CASANDER 
a r s 

Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366,9700 AJ Groningen 
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90 

www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overduincasander.nl 

http://www.overduincasander.nl
mailto:info@overduincasander.nl


Volop genieten 
aan het Zuidlaardermeer 

ij Paviljoen De Bloemert is het 
goed vertoeven, in een gezellige 
sfeer aan het meer. 

Ons restaurant is ook voor u... 
Voor: diners, buffetten en feeste-
lijke partijen, ook kinderfeestjes 
met verschillende arrangementen 

en een fantastische speeltuin voor 
uw kinderen. 

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

Tennis-, 
watersport-, 
midgetgolfbaan 
Zeil- en 
surfs chool. 

Captainsbar aan f 
het meer met I 

ij 

terras. 

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