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Secretariaten van de Midiaarder verenigingen:
Dorpsbelangen
9
4096544

j^

Dorpsfeestcommissie
9
4091725
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Gezelligheidskoor "Lös Zaand"
9
4092154

IJsvereniging "Midlaren"
9
4091446

.
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Colofon:

Redactieleden:
a
Wouter Warnaar
Tolhuisvveg 2
9475 PG Midlaren
S 4090493
O
Bouke
Klaassens
Mevr. Overduin
Hunebedpad 5
Groningerstraat 45a
9475 TN Midlaren
9475 PA Midlaren
S 4095973
a
Patty Venema
Groningerstraat
47
Mevr. M. van Dijken
9475 PA Midlaren
Meerwijk 15
S 4094466
9475 TC Midlaren

Hr. Rik Timmer
Hunebedpad 1
9475 TM Midlaren

Mevr. J . de Groot
Meerzicht la
9475 TA Midlaren

Layout:
a
Dinus Vos

Haasakkers 2
9475 PJ Midlaren
S 4093527
email: dinusvosifljcastcl.nl

Jachtveld "Midlaren"
9
4094133

->-

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren
9
4096053

Toneelvereniging 'T.O.M.I.'
9
4093527

Hr. N. Loeröp
Tolhuisweg 30
9475 PG Midlaren
_. Hr. E. Veenstra
Tolhuisweg 27
9475 Midlaren

>

Hr. E. Vos
Haasakkers 2
9475 PJ Midlaren

Vereniging van Volksvermaken
9
4093558

-•

Hr. A. Haaijer
Tolhuisweg 8
9475 PG Midlaren

Vrouwenvereniging 'Midlaren'
9
4093527

_^

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

Druk
u

Multabedriiven
W.A. Scholtensstraat 15
9403 AJ Assen
S? 0592-377115

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

Wijken:

Wijkhoofden:

9

Oud papier:

Achteroet
Heihazen
Tolhuisweg 1
Tolhuisweg 2
Schuts-/Huttenweg
Groningerstraat
't Brinkje
Plankensloot/Meerzicht
Emigranten

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

4091055
4092837
4090493
4095792
4090952
4092727
4090428
4094197
4092359

Sept. 2002
Dec. 2002
Mei 2002
Juli 2002
Dec. 2001
Maart 2003
Sept. 2001
Maart 2002

Kopij inleveren
voor
10 september
2001
bij één van de
redactieleden!
Graag inleveren
op diskette of
cmailen!

Voorwoorb
Weer een zomerkabinet, kan nog mee op vakantie genomen worden of gewoon ter plekke
genuttigd worden. Een smakelijk nummer dachten wij zo. De redactie is uitgebreidt met
Anke Heida, gedetacheerd vanuit de Vereniging van Dorpsbelangen, immers voor niet
ingewijden: het Kabinet is een uitgave opgezet vanuit de Vereniging van Dorpsbelangen.
Als redactie hebben wij natuurlijk wel de nodige autonomie en verantwoordelijkheid om
de krant naar onze eigen smaak in te vullen.
De komende periode weer de nodige activiteiten in en rond Midlaren, helaas hoort daar
het gezamenlijk ophalen van het oude papier niet meer bij, in enkele wijken zou er niet
meer voldoende animo zijn om lx per ruwweg 2 jaar samen met een aantal anderen het
dorp van het oude papier te ontlasten. Een traditie verdwijnt of dat erg is laat ik aan de
lezer over, maar het zou wel iets met individualisering te maken kunnen hebben, m.a.w.
ieder voor zich, ieder zijn eigen stukje rust, geestelijke reinheid en de eigen regelmaat
en dat lijkt mij een ontwikkeling die voor een dorp als Midlaren te betreuren is
De redactie wenst U een prettige zomerperiode toe - WotUefWaMtaa*

* &

12 augustus
25 augustus
10 september
24 november
30 november
1 december
26 januari 2002

Grasbaanraces - deze gaan niet door!!!
Barbecue-avond van de VVV
Voor deze datum puzzels en kopij inleveren
Sinterklaasfeest voor de jeugd
Eenakteravond in De Kimme (TOMI)
Klaverjassen georganiseerd door VVV
Uitvoering TOMI in de Sprookjeshof

Notníeíi jaarvergadering
van de Vereniging voor Dorpsbelangen Mimaren
Dorpsbelanßei
gehouden 12 april 1001
in paviljoen Meerzicht te Miliaren.
Opening
Om ca. 20.20 uur opent de voorzitter Trudy Steenhuis de vergadering. De opkomst valt
niet tegen, 15 belangstellenden. Er wordt gekozen om de vergadering om de ronde
stamtafel t e houden. Het geeft een gezellige huiselijke sfeer. De voorzitter heet
iedereen welkom en we beginnen met de
Notulen van de vorige jaarvergadering.
Kopieën van deze notulen liggen op tafel en zijn eerder al in het Kabinet gepubliceerd.Er
wordt dan ook besloten deze in de vergadering niet voor t e lezen.
Stand van zaken diverse onderwerpen dorpsbelangen
Aan de hand van de actielijst van de gemeente betreffende Midlaren gaan we op alle
punten even in en wordt er uitleg gegeven over de verschillende onderwerpen. Reacties
komen op de volgende punten:
Onderhoud zandpaden, is het niet mogelijk dat dat beter gebeurt, bijvoorbeeld net als
in de gemeente Haren. Dit is een al eerder en veel gestelde vraag. De gemeente
Tynaarlo beheert nu eenmaal anders hun zandpaden. Kunnen boeren dan de gemeente
niet eens leren hoe het wel moet en eventueel samenwerken om de zandpaden voor een
ieder begaanbaar te houden.
Een echte oplossing l i j k t hier nog niet voor t e vinden.
Aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht hunebed met belendende keuterijen
gemeente zegt dat welstand genoeg waarborg biedt om dit geheel de beschermen. Een
houding waar de meeste aanwezigen van de vergadering geen waarde aan hechten, f^aar
wat t e doen om dit waardevolle stukje Midlaren t e behouden
Handhaving vrij uitzicht op het Zuidlaardermeer: gemeente zegt binnen een jaar iets
aan de wildgroei van bomen t e gaan doen. Er wordt sceptisch op de toezegging
gereageerd... er is al vaker iets beloofd.
Behoefte aan grafruimte: er wordt aan de aanwezigen gevraagd of zij het een goed
idee vinden dat Dorpsbelangen het initiatief heeft genomen om de mogelijkheid van een
begraafplaats in Midlaren t e onderzoeken. Er wordt zeer positief gereageerd, mits het
betaalbaar is voor iedereen. Voor Dorpsbelangen is het genoeg reden om de
mogelijkheid verder te gaan onderzoeken.
Wateroverlast êroningerstraat: een moeilijk probleem wat de gemeente samen met
het waterschap wil onderzoeken/oplossen. Er is de laatste t i j d bij sterke regenval wel
eerder door de gemeente gereageerd, wat de situatie enigszins heeft verbeterd maar
er moet nog een betere oplossing gevonden worden. We wachten af.

Jaarverslag 2000/2001
Omdat we een beetje in tijdsnood komen en het jaarverslag binnenkort in het Kabinet
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Voor be Miblaarber jeugb

Puzzeí-

Voor de kinderen die in de zomervakantie nog eens lekker willen puzzelen:
hier zij er vier voor jullie. Je moet ze wel alle vier oplossen wil je een
E'
f , ƒ H Intertoys bon winnen. Veel succes ermee!
VU-Dnel^ [ be winnaar van de vorige puzzel is Nada Brink.
Iedereen een fijne vakantie toegewenst. De oplossingen mogen in de
EE i i i i i i i i
brievenbus aan de Groningerstraat 47.
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-Het Roosje
,van;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, Groningerstraat 49,9475 DA Midlaren, Tel. 050 409 0940.
Privé: 050 409 5$7

Watersport paviljoen Meerzicht
Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht la
9475 TA Midlaren
S
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050-4091446

Gastencentrum ""jfflemte 3ao£fa" Portugal H
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 authenthiek 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 tel. 00351 -282687002
Fax. 00351-282687015 - Email: Monte.Rosa@clix.pt

Ve4fku>ndigheCd/ met VÍ&Í&
OVERDUIN ^MCASANDER
b e d r i j fs.ma k e l a a r s

bv

^uiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen
Telefoon {050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90 . ••
". www.oyerduincasarider.nl, E-Mail: ¡nfo@overdulncasander.nl
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Feen&tra 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

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

feenstra
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We zijn net zo
thuis in
de buurt
alsu
De Rabobank ¡s een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank van mensen vóór mensen.
Dal merkt u al snel In het persoonlijke contact. Elke Rabobank
staat midden fn de samenleving. 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

m 050-4096969

5D

MIDLAREN

050-409203 1

bouwbedrijf

gout
schipborg
tel. 4090000

VW Miblaren

V.V.V.

Voor het V.v.V begon het nieuwe seizoen weer met het
notenschieten. Er waren 28 deelnemers die er weer een
spannende wedstrijd van maakten. Bij de dames werd
Jannie Uitham nummer één met -12 punten. Nummer twee was Janna Roetert met - 22
en derde werd Lammie met -31. De poedelprijs was voor Renate met -121!.
Bij de heren was de uitslag als volgt; nummer één was Piet Kanon met +31, nummer twee
was ©eert Mellens met +11 en nummer drie was Eddie Mulder met -12. De poedelprijs
was voor Andries Haaijer met -69!
Later kwam de vraag naar voren of het mogelijk was dat Piet Kanon doping had gebruikt?
Het bestuur zal hier in het vervolg beter op letten.
Op 14 april bij droog maar zeer koud weer : eieren zoeken voor de kinderen. Dit is altijd
een groot feest. Bij de groep tot en met 6 jaar was de uitslag als volgt: 1. Wiebe
Kolkman met 144 punten. Tweede was Robin Hartsuiker met 65 punten en derde was
Lotus de Vries met 36 punten. Bij de grotere kinderen was nummer 1: Stefan Juistenga
met 82 punten, tweede was Kerstin Brink met 56 punten en derde was Roos de Vries
met 52 punten. Er werd nog een glaasje drinken aangeboden door Joke de ßroot en na
afloop ging iedereen met een prijsje tevreden naar huis.
Het was de bedoeling om nog een fietstocht te houden, maar door de M.K.Z. is dit
voorlopig even uitgesteld. Hier krijgt u nog nader bericht over. Het volgende wat wel
vast staat is op 12 augustus: de grasbaanraces.

Een stukje historie van het V.v.V
Bestuursvergadering op 2 juli 1946.
De voorzitter opent de vergadering. Hierna werden de lijsten aan de ledenaanwerving
aan de secretaris gegeven. Besloten werd om op 20 en 21 juli een Volksfeest te houden.
De heer Schans stelde zijn weiland ter beschikking voor een matige vergoeding. Er werd
overeengekomen om een advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden te plaatsen
voor de verpachting van het kermisterrein. Bespreking volksspelen. Op zaterdag om
13.30 uur zullen verschillende spelen gehouden worden. Voor de schooljeugd : voor de
jongens zaklopen-treinhalen-beltrekken en voor de meisjes vlag in stoof-bal lenlopenstoeltjesdans. Voor de volwassenen: de stoeltjesdans (verrassing) en voor de heren
zaklopen(verrassing). Op zondagmiddag voor de heren hardlopen met hindernissen en
voor de dames levende stoeltjesdans. Voor de prijzen werd ƒ 150,00 uitgetrokken.
!
Nadat alles zo ver uitvoerig besproken was, sloot de voorzitter de vergadering.
^ j w w w y j ^ f ^ j ^ ^ ; ^ ^

Namens het bestuur A. Haaijer

Vogels in Miblaren
"Het gaat niet goed met de vogels in
Nederland", is een veel gehoorde kreet;
onderzoek van diverse ter zake deskundigen
tonen dat aan. Toch zijn er vogels die het
"goed doen"in ons land en zich nog steeds in
aantal uitbreiden.
Tot voor kort hoorde daar de Bonte Vliegenvanger ( kop en rugdelen zijn zwart,
voorhoofd en borst wit, op de vleugels een witte vlek, witte zijveren en staart) ook b i j ,
die vanuit midden Europa, de laatste 50 jaar steeds verder naar het Noordwesten is
opgerukt. I n Drenthe werd in 1935 het eerste broedgeval gemeld en nu broeden er in
onze provincie zo'n 3000 paar! Die grote toename is voor een groot deel te danken aan
de vele nestkastjes, want de bonte vliegenvangers is een holbewoner en holle (oude)
bomen zijn er niet veel meer in onze bossen. De bonte vliegenvanger verorbert grote
hoeveelheden rupsen en andere insecten.
Het mannetje zoekt zodra hij eind april/begin mei uit
Afrika terug is een nestplaats uit en bakent zijn
territorium af door vrijwel onafgebroken t e zingen,
waarmee hij te kennen geeft "dit is mijn gebied".
Concurrerende mannetjes worden direct verjaagd.
Gewoonlijk komen de vrouwtjes veertien dagen later
cgcnvwiger
en begint de hof makerij. Heeft een mannetje een
kwdlx.i.
.in. T H l t n i f
partner op het oog dan volgt een vast ceremonieel: het
Ciujlt IIJ)
mannetje vliegt op z'n geliefde af om vervolgens,
onder doorlopend gezang, naar het nestkastje te
vliegen, waarmee hij wil zeggen "hier moet je zijn".
Loopt alles volgens plan dan volgt de paring, waarna beiden het kastje gaan inrichten met
strootjes, grassprietjes, haren en veertjes.
- Al na een week lagen er 5 licht blauwe eitjes in ons kastje aan de eik, 14 dagen later
waren deze uitgebroed, de jonge kale vogeltjes leken meer op gepelde mosselen. Maar
dat veranderde snel, want om de paar minuten werden ze door beide ouders gevoerd, öe
jongen groeiden "als kool". Drie weken later vlogen ze uit en nog dagen lang verbleef de
hele familie in de buurt waarbij de jongen nog steeds door de ouders werden gevoerd...De r leg was dus goed te noemen, maar over de 2e leg maken de deskundigen zich
zorgen! De terugkeerdatum uit de Sahara is niet veranderd (eind april/begin mei) maar
door klimaatverandering en het vroege warme voorjaar is de voedselbron voor de
vliegenvanger - de rups - sneller ontwikkeld. Voor de I e leg was er voldoende voedsel,
voor de 2C leg waarschijnlijk t e weinig.
Eigenlijk zou de vliegenvanger vroeger moeten gaan nestelen, dan kunnen er meer
nakomelingen groot gebracht worden.
Nu moeten ze na terugkeer uit de Sahara even bijtanken en moet er iets bij die 12 gram
gewicht gegeten worden voordat er genesteld en gebroed kan worden. Dat vergt al met
al drie weken en dan zijn er bijna geen rupsen meer.
Dus helaas, de laatste 2 jaar is er van een terugloop sprake.

.

Ook bij verschillende buren zijn er mooie waarnemingen
geweest. Een goed verlopen broedgeval van de Grote Bonte
Specht . Zijn groter formaat, rode onderstaart en witte
schoudervlekken onderscheiden de grote bonte specht van de
kleine. Het mannetje heeft een rode nekvlek, ze zijn zo'n 23
cm lang. 's Winters zien we goed dat hij dol is op vet en noten
en dat hij andere vogels verjaagt bij de voederplank. Hij
neemt dennekegels mee naar zijn "smidse"en klemt de zaden
daartussen de schors of in een gat in een boomstam. Hij pikt
zo de zaden eruit. De kegels laat hij vallen, zichtbaar onder
de "smidse". De vlucht is zoals bij alle spechten zeer golvend
en z'n contactgroep een luid schril tsjiek wordt gehoord vanuit
mm m z'n hoge uitkijkpost. De "zang"bestaat uit een heftig, luid
n ; - J la
geroffel dat wordt geproduceerd door met de snavel tegen
het hout t e hameren; 8-10 kloppen per seconde. Beide
geslachten maken een nestgat in een boom: zo'n 5 glanzend
witte eieren worden in een onbeklede nestkamer door het w i j f j e in ca. 16 dagen
uitgebroed. Beide ouders voeren hun kroost met insecten uit de snavel. Na 3 weken
verlaten de jongen het nest en laten zich goed bekijken bij ons achter.
Een verheugend burentelefoontje meldde een broedende kerkuil!
Het was ons al opgevallen dat we een uitstekend muizenjaar
hebben, in en rondom het huis wemelt het ervan en daar houdt
de nuttige mui zen vanger van (de muizenstand kent een 3 jarige
op en neergang, die niet t e verklaren is). De oorspronkelijke
tropische vogel leeft alleen in de nabijheid van mensen. Ze
worden ook wel katvogel, katuil, lijkuil genoemd.
Het zijn nachtvogels met een sluierveren rand, vaste ogen die
niet kunnen draaien, 's Nachts kunnen de pupillen heel groot
worden, ze kunnen zeer goed afstand schatten. Het gehoor
wordt via de sluier overgebracht nar de oren. Het linkeroor
hoort de geluiden boven, het rechter oor de ondergeluiden. Er
is sprake van fixeergedrag, het hoofd schudt heen en weer. Ze
kunnen geluidloos vliegen door 't zachte dons. Ze hebben een spier- en kliermaag voor
de onverteerbare restanten van de braakballen. Door de keerteen kunnen ze in één klap
de prooimuis of r at doden. Een veldmuis weegt zo'n 19 gram en een spitsmuis 10 gram.
"Rommelige"erven zijn goed voor muizen; hopen gras, graan, grasvelden met ruwe
bermen. Kerkuilen kunnen vrij oud worden (21 jaar geconstateerd bij een geringd
exemplaar). Helaas verongelukken er veel in 't verkeer. I n 1962 waren er na een zeer
koude winter van de 3000 nog 20 over. I n 1979 nog 200 en in 2000 vlogen er weer 3000!
Uiteraard komt de kerkuil samen met de steen- en velduil op de rode lijst van
beschermde vogels voor.
Afhankelijk van temperatuur en voedsel zijn er 2 à 3 broedsels per jaar. Het
broedseizoen duurt van vroeg in 't voorjaar t o t laat in de herfst. Het wijfje broedt 32-

34 dagen op 4-7 eieren en het mannetje brengt haar voedsel. De jongen hebben 2
donskleden, eerst wit en na 12 dagen een nieuw roomkleurige. Ze sissen en snurken net
als hun ouders. Als ze verstoord worden op het nest klappen ze met hun snavel. Na 8 10 weken kunnen ze vliegen. Bij de invallende duisternis op de langste dag om 23.15 uur
heb ik Mijnheer de Uil geruisloos, zuiver wit zien vliegen, speurend over 't weiland naar
knaagdieren, 't Kon niet mooier!
Trudy Steenhuis
••. •
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KERKUIL * UILEN
n dretghouding maakt
de Kerkuil ¿ich ola',
opdezoldervloeren
apreídí daarbij zi)n
vleugels hori20nlBfil
uit. Zijn langharige
iongen verschuilen
zich achter hem
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waar ze nog staan wordt
oùk in holte tarnen gebroed

><5

«fififercfeiW!

f¡i¡pf

Bij ons- vrij schaarse oroadvotjol van het platteland.

Witte onderdalan en grijsgespikkelde, goudbruins bovendelen. Hi|
heeft een wit. hartvormig gezlchl
en lange poten. Geslachten gelijk.
Lengte 34 cm
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SLAGERIJ G.P. 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
boeren leverworst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

Vraag vrijblijvende
informatie aan.

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

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

Gun uw kinderen het plezier van muziek
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Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zij u
hun hele leven
dankbaar voor zullen zijn.

v>.

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

Mm

Ons land kent een dicht gespreid net van muziekscholen. Adressen sturen wij u graag toe.
Daarnaast vele privé-les mogelijkheden,
voor het eerste lesjaar kunt u bij ons een piano huren.
Kom eens langs of stuur onderstaande bon in;
U wordt dan volledig geïnformeerd!
Ja, Wij zouden graag willen dat onze zoon/dochter
van
jaar leert pianospelen. Wilt U ons informeren
over:
O huurmogelijkheden van een piano
O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel
O lesmogelijkheden in onze omgeving
Met Uw naam en adres zenden aan:

iÊLAjUrtUU.

yiJO-VLQ-S
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Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen

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. Ze If verzorging van eten en drinken is mogelijk.
Bel eens voor nadere informatie!
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T buitenhuis

de Veenhorst

K

eik seizoen de moeite waaid

De Fam. Blaauboer
Duinweg 2 Midiaren
Tel.050 4092132
Fax 050 4090483

H U U R 'N C A R A V A N
Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt.
* VOOR EEN DAG
* EEN WEEKEND

à £>

* VAKANTIE
Tel: 050 409 3320

caravans viaduct zuidlaren V.O.F.
CV-BEMODIGDHEDEN/SANITAIR
HISTOR VERF
ELECTRA
Tl

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

WATERSPORTBEDRIJF
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de

scheve"

Havenstraat 18, Zuidlaren
SCHEEPSACCESSOIRES
HENGELSPORT ARTIKELEN
RYDS-MOTORBOTEN
**3
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BUITENBOORDMOTOREN
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AANHANGERVERHUUR

050 409 2946
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hunebed in Midlaren
Drenthe telt 54 hunebedden waarvan er twee in Midlaren staan. Ieder die hier woont
weet ze wel te vinden, tussen de huizen van Spiegelaar en Ellens aan de Schutsweg.
Hierboven een foto van deze hunebedden die te vinden is op de hunebeddensite op
internet. Op deze site vindt u informatie over hunebedden in het algemeen, foto's van
alle hunebedden in Nederland ( er staan er twee in kroningen, de rest in Drenthe) en
een omschrijving van de hunebedden. De site is- members.home.nl/hunebedden
Over de hunebedden zijn veel gedichten, deels in het Drents, verschenen. Onderstaand
twee van deze gedichten, overgenomen uit de bundel Poëzie van de Hunebedden, waarin
een groot aantal gedichten over hunebedden is verzameld.
In het eerste gedicht zien we dat er niet alleen in deze tijd al zorg bestaat over het
verdwijnen van veel typerende cultuurhistorische waarden, in 1926 ook al.
Veuroetgaank
Mien laand, waor zint joen oíle ieken?
Waor d'hoezen met hun reiten daok?
Waor is de meule met zien wieken?
't Is alles deel, een wonderlieke zaok...
Wat klompenholt he'k er nou vunnen;
Veur 't reiten daok wat gries cement;
De hoezen zit an 'n draotien bunnen;
't is 't neie locht in d'olle landschup Drenth.
Ie, teekners, ie komt hier te laot,
Hier zint nog juust wat puppelieren
En ... 'n hunnebed in 't prikkeldraod.,.
LA. ßoessingh (1873-1951) Nieuwe Drentse Volksalmanak 1926

MEDELANDERS
van de vorige Kabinetten heb ik iets geschreven over
mÈve\
Veryaal Inonzeeencontacten
met een Afghaanse familie in de AVO op de
Bloemert in Midlaren. Het leek mij aardig om over hun verdere
belevenissen te berichten.
De familie vader, moeder en twee zoons en twee dochters kregen al snel als enige van de
Afghaanse vluchtelingen de begeerde A-status. Speelde het daarbij dan toch een rol
dat de vader chirurg was? We weten het niet en op zich was het hen van harte gegund
en reden tot een groot feest. De familie kon zich nu vrij gaan vestigen in Nederland en
daarvoor moesten de nodige formulieren worden ingevuld. I k werd daarbij om
assistentie gevraagd en zat daarbij regelmatig met de handen in het haar vanwege de
vage, onduidelijke formuleringen van de vragen, laat staan dat een buitenlander in staat
zou kunnen zijn tot het invullen van deze bureaucratische hersenbrekers. De leiding van
de AVO hielp bij het van een zoeken van een woning, waarbij vooropstond dat er een
universiteit met een medische faculteit aanwezig moest zijn, aangezien de vader daar
zijn opleiding tot (Nederlandse) arts zou willen volgen. Dus passeerden Maastricht,
Groningen de revue, waarna uiteindelijk de keus op Rotterdam, omdat daar zo zei de
heer des huizes al zoveel buitenlanders woonden, wij hadden dat juist als argument
tegen Rotterdam gebruikt!
Zo wonen zij nu in een straat in Rotterdam-Zuid, waar wij onlangs op bezoek gingen.Een
straat van zo'n honderd meter, met zoals vader ons trots meedeelde wel 28
nationaliteiten, waaronder ook nog warempel twee warm gekoesterde Hollanders! Het
voelt toch licht unheimisch als we de wat rommelige straat inrijden. We hebben net een
nieuwe auto aangeschaft! Gelukkig komt de hele familie het huis uit om ons hartelijk te
begroeten, zodat alle buren zien dat wij bij hen horen (en de auto ook). We gaan naar
binnen een wat smoezelige gezamenlijke entree, ook de buitendeur beloofd niet veel
goeds, maar als we hun woning binnengaan blijkt dat een vergissing, het ziet er zeer
verzorgd uit. We doen zoals gebruikelijk onze schoenen uit een lopen over een hoogpolig
vuurrood tapijt de kamers rond, trots laten ze ons alle kamers zien, mooi paars behang
met grote cirkels erin. Netjes hoor. Er zijn drie slaapkamers, maar de meisjes slapen bij
de ouders, een slaapkamer wordt permanent vrijgehouden voor eventuele bezoekers!
Gastvrijheid heeft hier de hoogste prioriteit. We ontmoeten ook de zuster van de
vrouw des huizes, die zij via de computers van de IND na 4 jaar hier toevallig
teruggevonden heeft.
Weer is er veel eten en drinken en ik help nog maar weer eens even met het invullen van
enkele formulieren. De kinderen zitten inmiddels op de islamitische school vlakbij en
spreken al bijna vloeiend Nederlands. De ouders gaan beide naar Nederlandse les en
vader (dokter zoals hij door zijn vrouw en kennissen genoemd word) daarna naar de
artsenopleiding. Wij kunnen bijna niet wegkomen en moeten beloven ook eens te komen
overnachten. Beneden is er weer veel volk op straat. Onze auto staat er nog en alles zit
er nog aan, het hele gezin zwaait ons weer uit en de jongsten rennen nog even met ons
mee. Tot ziens!

Hunebedden
Wij kumt bij de stienen kieken
wied terug naor het begun...
En de schare van de ieken
gef ze schuul veur d'hete zun.
Kerelshoge monsterkeien
staot op staopels in het veld.
Welke reuzen kunt ze vlijen
in wat wereld van geweld?
Wij staot stom veur aal die stienen
tekens van de eeuwigheid,
die in harde levenslienen
boven 't Olde Lantschap leit
Maaike (pseudoniem van Jan Boer, 1899-1983)

hunebed in Noordlaren

De Ekkel
As jonchien he'k een ekkel peut,
Een vieftig jaor verleden.
De iek is nou in volle gruí
En ik zin old op 't heden.

Hij gef mij skoeling in de hof
En stoef an hoes wat lommer,
As ik daor op mien baankien zit
I n d'hette van de zommer.

Zo zorgt hij veur zien potertien.
Hoe zal ik hum bedanken!
Hij, die in 't lest j a alles gef,
Tot zulfs mien hoesholdplaanken!

tekening engedicht van LA. Roessingh
uit de bundel Stoef zaand

Op 30 mei hield de toneelvereniging TOMI haar jaarvergadering
voor de leden. Op één lid na waren alle 10 seniorleden, de drie
veremgmg juniorleden en een erelid aanwezig.
Vaste agendapunten als opening, ingekomen stukken, notulen
T.OM1
vorige vergadering, jaarverslag secretaris werden vlot
afgehandeld. Bij het verslag van de penningmeester kwam naar
voren, dat het positieve saldo van de vereniging het afgelopen jaar met ruim f I 300,-was toegenomen. Dat stemde een ieder tot tevredenheid.
Ook de bestuursverkiezing verliep vlotjes, omdat het aftredende bestuurslid zich
herkiesbaar had gesteld.
Verder werden de komende activiteiten besproken, zoals de uitvoering op 26 januari
2002, de bijdrage aan het Sinterklaasfeest op 24 november as., deelname aan een
eenakterfestival op vrijdag 30 november 2001 in De Kimme georganiseerd door de
Culturele vereniging Zuidlaren, eventuele bijdrage aan een nieuwjaarsreceptie in
Midlaren en deelname voorjaar 2002 aan een éenakteravond in Spijkerboor.
De stukkeuze voor 26 januari in Sprookjeshof is intussen bepaald. We spelen "Pas op
voor de buren" van Hans van Wijngaarden in het Gronings vertaald tot " 'n Misreken"
door A. Biermaker. In deze klucht zullen weer rollen in het Nederlands en verschillende
dialecten gespeeld worden. Er spelen drie mannen en vier vrouwen.
Voor de eenakteravond in De Kimme, waar Commedia, Arti en Tomi zullen optreden is de
stukkeuze nog niet bepaald. We moeten het zoeken in een heel kleine liefst vrouwelijke
bezetting. Een mogelijkheid is "Nadien" van Bert Edelenbos en Gerard Rijnders, waarbij
twee vrouwen elkaar toevallig ontmoeten en eigenlijk los van elkaar hun levensverhaal
vertellen. Het stuk duurt echter 50 minuten en dat is voor zo'n avond aan de lange kant.
Verder hebben we korte eenakters van ongeveer een kwartier op het oog, waarbij de
bezetting Steeds uit een man en één vrouw bestaat. We denken hierbij aan
"Countdown"van Alan Ayckbourn, "Night" van Harald Pinter en "Kwelling" van Herman
Heyermans. De eerste twee hebben als thema het op elkaar zijn uitgekeken en het
elkaar niets meer hebben te vertellen van echtelieden na vele huwelijks jaren. In het
laatste stuk, wordt de vrouw gekweld door de gedachte, dat haar, door een ongeluk
blind geworden, man mogelijk een relatie heeft met haar beste vriendin.
Bij het Sinterklaasfeest proberen we weer een beroep te doen op onze jeugdleden. Dat
zijn er inmiddels zes, maar jammer genoeg niemand uit Midlaren. Waarom niet???
Om jeugdlid te kunnen zijn van de vereniging hebben we besloten, dat je minimaal 12
jaar moet zijn. Na het achttiende jaar wordt men senior lid en moet men ook contributie
gaan betalen. Ook ten aanzien van het Sinterklaastoneel zijn we ons nog aan het
oriënteren op te spelen stukken.

Toneei-

Zoals gebruikelijk eindig ik maar weer met een oproep aan een ieder die toneel wel leuk
lijkt. We hebben behoefte aan mensen, die kunnen regisseren, die graag wel eens mee
willen doen in een toneelstuk of die willen helpen bij de werkzaamheden ter
voorbereiding op een uitvoering, (b.v. décor, kleding etc.)
Houdt u de data 30 november 2001 en 26 januari 2002 vrij?!!!
Twee heerlijke avondjes toneel! U zult er geen spijt van hebben!!
Q)i*tu& Vt»;

Beste Miblaarbers
In dit zomernummer van het Midiaarder Kabinet een berichtje van de nieuwe
dorpsfeestcommissie. Een nieuwe ploeg enthousiaste Midlaarders is al weer druk bezig
met de voorbereidingen voor het volgende dorpsfeest.
De nieuwe dorpsfeestcommissie bestaat uit de volgend personen:
Mathilde Bakker,
Johan van der Helm,
Michiel Kanon,
Rias Kanon,
Markus Schans,
Cor van der Sterren,
Tineke van Stripriaan en Margreet Overduin.
Heeft u ideeën, opmerkingen of vragen bel ons gerust!
Naast het dorpsfeest mag u ook andere activiteiten van ons verwachten. In dit kabinet
vindt u elders een verslag van het Midzomernachtsfeest.
De dorpsfeestcommissie is ook zeker van plan om activiteiten te blijven organiseren
waar Midlaarders elkaar op informele wijze kunnen treffen. Wij houden u graag op de
hoogte via het Kabinet.
Wij wensen u voor nu een prettige zomer en graag tot ziens op één van de activiteiten in
Midlaren!
De Dorpsfeestcommissie.
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Voetballen, de derby's tussen Noordlaren en Midlaren.
Zondag 1 juli j.l. was het weer zover, de jeugd en de oudere jongeren uit Midlaren trokken weer
ten strijde tegen de aloude erfvijand uit het noorden. De wedstrijden vonden deze keer voor de
vijfde keer plaats. Het veld achter de Rieshoek in Noordlaren lag er bij als een biljartlaken, de
lijnen vers en loodrecht gewit, talloze toeschouwers uit alle windrichtingen omzoomden de arena
onder een hartelijk schijnende zomerzon, die nog menig zweetdruppel zou veroorzaaken.
Als eerste betraden om 12.00 uur de jongsten tot 12 jaar (en daar hebben we er niet zoveel van
in Midlaren en bovendien was Stephan Juistenga ziek) de grasmat. De familie Bakker had zich
gelukkig met drie zeer getalenteerde telgen (Mitchell, Byron en Yuri) gemeld en zo konden we de
Noordlaarders toch goed partij bieden. Thomas liep zich het vuur uit de blauwe sokken, Benthe
stond pal, Mathijs en Marcel zwoegden, hield Marten alles tegen en Byron Bakker scoorde fraai.
Uiteindelijk stond er een hoogst verdiende 1-1 eindstand op het niet aanwezige scorebord Als
toetje mochten er toen nog penalty's genomen worden, achteloos gaven de Midlaarders deze
troostprijs weg aan Noordlaren (met wel het eerste doelpunt van Arjan Sants!). Het was al met
al een gelijkopgaande sportieve wedstrijd geweest.
Daarna betraden de boven 12-15 jarigen het groene tapijt. Omdat we ook hier met enige
personeelsachterstand begonnen, speelden Benthe, Thomas, Byron, Yuri en Mitchell en Marten
ook deze wedstrijd mee, nadat zij dus al de eerste wedstrijd hadden meegespeeld!! Hulde
daarvoor!! Noordlaren beschikte over zo'n 20 spelers en konden dus ook zeer regelmatig verse
krachten de wei in sturen. Na een 2-0 achterstand kwamen we onder impuls van Tank-Jan Loeröp
en de passes van Mitchell op een voorsprong van 3-2, onder meer door 2 ietwat gelukkige
doelpunten van Sarah Warnaar. Helaas ging deze voorsprong in de slotfase toch nog verloren, de
Noordlaarders profiteerden van de vermoeienissen van de Midlaarders en scoorden nog 2 maal.
Eindstand na een heel goede en sportieve wedstrijd van onze kant 4-3.
Dan de matadoren en als de eer van het dorp op het spel staat, blijkt weer eens hoe de moderne
man, zich kan transformeren tot een doener met een geweldige inzet, subtiel als het kan en
krachtig als het moet. Deze botsing der giganten leverde een fraai schouwspel op voor de vele
liefhebbers langs de kalklijnen. (De sliding van Joop Ivens van Noordlaren over de skeelerbaan
zal daarbij de geschiedenis ingaan als de meest gedurfde asfaltsplijter ooit!) Een mooi duet
tussen twee van onze aanvallers leverde ons een 1-0 voorsprong op, daarna golfde het spel op en
neer, kansen waren er aan beide kanten (jammer van die kopbal Wiebe) en terwijl wij dachten
met een 1-0 voorsprong te gaan rusten, dacht onze anders zo betrouwbare keeper Yuri daar
blijkbaar anders over. Ruststand dus 1-1. Na de rust hadden we de wind wat tegen, mistten we
een penalty en scoorde Noordlaren 10 minuten voor tijd. Een nederlaag leek aanstaande. Dat zou
dan de eerste zijn in de reeks van ontmoetingen met Noordlaren.
Een samengevoel "van-dat-nooit" ging door de mannen van Midlaren. Er werd nog een tandje
bijgezet. Helaas liep dat voor Jos Hogenbirk slecht af, na een botsing met een medespeler, kwam
hij zo ongelukkig ten val dat hij zijn arm brak. Hij is inmiddels ingegipst en zal dat de komende 5
weken blijven. Wij wensen hem sterkte! Na het wegvallen van Jos marcheerden we met de
woeste moed der hunebedbouwers nog eenmaal richting het Noordlaarder doel en warempel en
verdiend, via een zeer lepe schuiver van Anne-Henk Heida sleepten we toch nog een verdiend 2-2
gelijkspel uit het vuur! ( P.S. De penalty's daarna gaven de Midlaarders weer achteloos en
genereus aan de gastheren cadeau).
Al met al een zeer geslaagde dag, met een zorgzame catering, prachtige wedstrijden met een
boeiende nazit. Iedereen van harte bedankt en tot volgend jaar!!
Wouter vVarnaar

Het ífldtste nieuws l
Tijdens een bestuursvergadering van de V.v.V. heeft het bestuur besloten
in zijn geheel af t e treden. Mocht er belangstelling van uit de Midiaarder
bevolking bestaan om het roer over te nemen, dan vernemen wij dit graag
zo spoedig mogelijk van u. Wij zullen nog enige evenementen organiseren.
I n de eerste plaats de mededeling dat de Grasbaanraces mede door de tegenwerking van de gemeente, in tegenstelling t o t eerdere berichten niet doorgaan!
Verder zijn we van plan om op 25 Augustus een barbecue te houden bij
Meerzicht (Joke de Groot) aanvang 19.00 uur. Dit is voor alle Midlaarders.
Het enige wat wij van u vragen is f I. 5,- p.p. en een goed humeur! Hierover
volgt nog tijdig bericht.
Dan op 24 November voor de kinderen het Sinterklaasfeest
en op 1 December klaverjassen en Sjoelen. Wij hopen dat zich
spontaan nieuwe bestuursleden zullen melden, want het zou voor het dorp
Midlaren jammer zijn, als er na dit jaar geen Vereniging van Volksvermaken meer zou
zijn.
Met vriendelijke groeten, Andries Haaijer
Tolhuisweg 8
9475 PG Midlaren.
Tel. 4093558

Onze \tyanlenoexoraer.
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Vriendelijke groeten,
Andries Haaijer,
«
050-4093558

Nog even een mededeling van onze krantenbezorger:
De vakanties staan weer voor de deur. Mocht u op
vakantie gaan en uw krant wordt niet uit de bus
gehaald, zegt u het dan even tegen mij. I k kan de
krant eventueel ook voor u opbergen t o t u terug komt.
Tevens bestaat de mogelijkheid om het abonnement
tijdelijk stop t e zetten. Daarvan moet ik dan wel
tijdig bericht hebben.
Wist u, dat u ook voor alle advertenties bij mij
terecht kunt?
Rest mij nog u een prettige vakantie t e wensen.

Een kozijn
9
met profiel
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R E N O V A T I E - N IE U 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
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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 kinderfeestjes
met verschillende arrangementen

Wiöi

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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