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Hr. Rik Timmer
Hunebedpad 1
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Dorpsfeestcommissie
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4091725

•>

lAevr. Overduin
Groningerstraat 45a
9475 PA Midlaren
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Mevr. M. van Dijken
Meerwijk 15
9475 TC Midlaren
O

Gezel ligheidskoor "Lös Zaand"_
B
4092154

IJsvereniging "Midlaren"
B
4091446

_^. Mevr. J. de éïroot
Meerzicht la
9475 TA Midlaren

Jachtveld "Midlaren"
S 4094133
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Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren
B 4096053

Hr. N. Loeröp
Tolhuisweg 30
9475 ?G Midlaren

_•

Vereniging van Volksvermaken
B 4093558
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Layout:
a
Dinus Vos
Haasakkers 2
9475 PJ Midlaren
B 4093527
email: dinusvos@castel.nl
Druk:
Q
Multabedrijven
W.A. Scholtensstraat 15
9403 AJ Assen
a 0592-377115

Hr. E. Veenstra
Tolhuisweg 27
9475 Midlaren

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

Wouter Warnaar
Tolhuisvveg 2
9475 PG Midlaren
8 4090493
Bouke Klaassens
Hunebedpad 5
9475 TN Midlaren
» 4095973
Patty Venema
Groningerstraat 47
9475 PA Midlaren
S 4094466
Anke Heida
Tolhuisweg 31
9475 PD Midlaren
a 4096544

Hr. E. Vos

Haasakkers 2
9475 PJ Midlaren
Hr. A. Haaijer
Tolhuisweg 8
9475 ?G Midlaren

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, te plaatsen in andere
publicaties.

Vrouwenvereniging 'Midlaren'
S 4093527

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

Wijken:

«

Oud papier:

4091055
4092837
4090493
4095792
4090952
4092727
4090428
4094197
4092359

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

Wijkhoofden:

Achteroet
Herman van Dop
Heihazen
Philip Boucher
Tolhuisweg 1
Barbara van Blanken
Tolhuisweg 2
Ton Kolkman
Schuts-ZHuttenweg
Marjan Giebels
Groningerstraat
Trudy Steenhuis
't Brinkje
Rik Timmer
Plankensloot/Meerzicht Winy Verdegaal
Emigranten
Piet Kanon

Het 'Midiaarder Kabinet' is een
uitgave onder verantwoordelijkheid
Van de Vereniging Dorpsbelangen.
Kopij inleveren
voor
5 maart 2001
bij een van de
redactieleden!
Graag inleveren
op diskette of
emailen!

V D D R W D O R D

Een behoorlijk gevuld Kabinet deze maal. Veel nieuws vanuit de verenigingen en ook
enkele individuele bijdragen, hartelijk dank daarvoor. Ook de hartelijke dank aan de
sponsoren van het Kabinet. W i j hopen en verwachten dat zij hun onontbeerlijke steun
ook in het komende jaar zullen continueren.
Het Kabinet is een beetje opgetooid in de sfeer van deze t i j d . Het einde van alweer een
jaar en de daarmee gepaard gaande weemoed. En toch ook de t i j d van het vooruitkijken,
het plannen maken en de invoering van de euro. Voorwaarts en toch ook vooral niet
vergeten.
De redactie van het Kabinet wenst alle lezers een mooi en gezond 2002 toe!
Tot volgend jaar - namens de redactie
Wouter Warnaar

AGENDA:

26 âeœmber Bonnen inleveren voor de oliebollen

31 december Oliebollenaktie.

(D

7 januari

Uiterlijk opgeven voor de
Nieuwjaarsborrel.

13 januari

Nieuwjaarsborrel.

26 januari

Uitvoering TOMI in "Sprookjeshof

MlDLAARDER

KEUTERIJTJES

Midlaren wil zuinig zijn op haar cultuurhistorisch erfgoed.
Het bestuur van Dorpsbelangen spant zich er voor in die
karakteristieke elementen in het dorp t e behouden. Zo heeft
het bestuur contact opgenomen met het Drents Landschap en
overlegd op welke wijze de twee beeldbepalende keuterijtjes
aan de Schutsweg met daartussenin de twee hunebedden
gelegen, behoed kunnen worden voor eventuele ongewenste aantastende moderniseringen. Het
brents Landschap was meteen geïnteresseerd en was van
mening dat bescherming van deze plek gewenst is. Inmiddels
heeft het Drents Landschap een van beide keuterijtjes
aangekocht; het bleek echter niet mogelijk ook het tweede
keuterijtje te verwerven. Vervolgens hebben zowel het Drents
Landschap, het bestuur van Dorpsbelangen én de gemeente
Tynaarlo de Rijksdienst voor de Monumentenzorg verzocht het
niet aangekochte boerderijtje de status van Rijksmonument
toe te kennen. De procedure loopt; we houden u op de hoogte.

arm

Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Rik Timmer
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PUZZELRUBRIEK VODR DE JEUGD.

Hallo Midiaarder jeugd!
De vorige puzzel is gewonnen door Lakmalie Kuipers.
Lakmalie, j e krijgt een Intertoys bon, gefeliciteerd!
LT
Voor jullie is er deze keer een Kerstpuzzel. Op verschillende pagina's in
het Kabinet zijn tekeningen verstopt met daarin een letter. Zoek alle
letters en maak daarvan een woord passend b i j de t i j d van het jaar.
Veel succes gewenst!
E C , 1 I I 1TTT
Oplossingen kunnen in de bus aan de <5roningerstraat 47.
Een heel gelukkig nieuwjaar gewenst en een fijne vakantie!

Pwzzei-
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PUZZELRUBRIEK VODR DE VOLWASSENEN,
De puzzel uit het herfstnummer is goed opgelost door de fam.
Hoving/Kremer.
U hebt een VVV-bon gewonnen. Voor het winterkabinet heb ik een
Zweedse puzzel uitgezocht, misschien hebt u met de Kerstdagen
nog wat verloren uurtjes.
De puzzel staat op de volgende pagina.
Ook hier kunnen de oplossingen in de bus aan de Groningerstr. 47.
Veel plezier gewenst!

Veur Berend brak een drokke t i e d an. Het bleek dat Geertie heur heup op een maal stee broken
har en een hele tied in 't zeeikenhoes mos blieven. Kinder brachten hum haost elke dag naor Stad
naor 't zeeikenhoes. Hij bleef in zien eigen hoes wonen en wol niet naor 't dorp of naor één van de
kinder. Dat veeulde as een verraod tegenover Geertie.
Veur Geertie was het een biezundere tied in 't zeeikenhoes. Hier har ze niks t e kommanderen, ze
mus zich schikken naor de regels die golden. I n 't begun har ze 't daor wel es stoer met had. Nao
een toertie wende ze en begun ze ok van de dingen t e genieten, de gezelligheid van zoveul
mensken urn heur hen en de aanspraok die ze har. Ze vertelde over heur hoessie bij 't bos en over
Berend die zoveul in toen dee. As ze dan vreuigen: "mor redt Berend zich wel en kunj straks daor
wel weer hen?", dan wuifde ze dat weg en zee: "Berend is zo flink, wij r e d t oes wel en wat ik niet
meer kan dut Berend er wel bij". Mor ze wilde der niet an denken hoe 't echt mus gaon straks. Ze
mus eerst beter worren.
Decembermaond kwam. Ze wol zo graog weer veur de Kerst naor hoes. Ze har een gesprek met de
dokter, Berend en heur oldste dochter Willy waren derbij. Licht wark in een aangepast hoes zul
wel gaon. Niet weer fietsen, lopen met 'n stok niet teveul draogen en sjouwen....
Seertie heurde 't an, 't was of ze over een vrumde praotten. Willie leuip met de dokter met.
Berend en Geertie zaten bijmekaor. Ze zeeden eerst niks.
"Mot er hulp kommen eerste tied?"
"Hoe ziet oes hoessie der oet? en de toene?"
"Wij moet doen wat verstandig is."
"Mor ok wat j i j het leeifste wilt."
"Mor ok wat j i j wilt."
Ze zwegen, Berend veeulde zich blied, wat was dat lang leden dat
Geertie vroagd har wat hij graog wilde.
"Wij zult vraogen wat het beste is. Het belangriekste is dat wij
weer bijenkander bent."
Veur de Kerst kwam Geertie weer thoes. Willy har het hoes een grote beurt geven, 't Sneide en
dat worrels en dahlia's nog in grond zaten zag gieneen. Willy har dure bloemen kocht oet de
bloemenwinkel, wat Geertie zunde van de centen von, mor ze zee er niks van en ze gaf Willy een
smok, dat was ook lang niet gebeurd.
Toen ze met Kerst allemaol bijenkander waren maokten ze plannen. De oldste kleinzeun Bert zul
het hoes kopen en Geertie en Berend konden naor een bejaordenwoning in 't dorp die over een
paor weken leeg kwam.
n
Oes leste Kerst hier in 't bos", zee Berend toen de leste auto wegree. "Dat is zo, mor dat is zo
gek Berend, ik bin er niks niet rouwig urn. Straks gao ik bij het handwarken en misschien wel bij 't
zangkoor." "En ik bin blied dat ik straks nog wel van de toen kan genieten as ik Bert raod geef en
hum een beetie methelp, mor het echte wark laot ik an hum over.
't Was lang leden dat ze saomen zo'n vredige Kerst harren.
Trouvieo Klaassens-Perdok
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De schappen van
de winkels
ligt weer vol
gelök en vrede
daor moew 'zölf
veur zorgen
gelök en vrede
ligt op schappen
niet te koop
't lig binnen in oenszölf
verborgen.
Tjaarf Injbos

REIGER

As een beeld van stien
stiet tussen 't riet
de grote grieze veugel
zó verleuren
an 't bevreuren
water
dat ik later
die ienzaamheid
blief vulen
in mien hart.
Bonnie Veendorp

Het Doosje
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, Groningerstmat 49,9475 DA Midlaren, Tel. 050 409 0940.
Privé: 050 409 5687

Watersport paviljoen Meerzicht
Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht la
9475 TA Midlaren
ÍS 050-4091446
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Gastencentrum "Jfflcmt. 3&<tóa" "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 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 - Émail: Monte.Rosa@clix.pt
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OVERDUIN
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CASANDER

akelaars

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
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Feenstra mist de i
aansluiting
niet.
GARAGE HOLLANDER
groot in banden,
nieuw en gebruikt,
zeer scherp geprijsd

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

ook voor schade's uw adres
BOVAG lid

•v*~

feenstra
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GRDNINEERSTRAAT

9475PC
-ï

We zijn net zo
thuis in
de buurt
alsu
De Rabobank is een bank met een idee. Het
idee dat je samen stetk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank van mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
_,
staat midden i n d e samen,~>--~ *
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

m 050-4096969

5D

MIDLAREN

D5D-4D9203 1

bouwbedrijf

gout
schiphors
tel. 4090000

O L I E B O L L E N A K T I E ap

MAANDAG 3 1

DECEMBER.

Evenals voorgaande jaren houdt de dorpsfeestcommissie weer een oliebollenaktie. De oliebollen betrekken we van een professionele bakker en de kwaliteit
is dus gewaarborgd. W i j hopen dat wij weer op uw bestelling mogen rekenen. De
opbrengst van deze aktie is bestemd voor het volgend dorpsfeest.
Indien u de oliebollen zelf komt halen, kan dit tussen 14.00 en 17.00 uur bij het
gezellige paviljoen Meerzicht. Thuis bezorgen kan natuurlijk ook, laat het ons
even weten middels het bestelformulier en wij brengen ze oudejaarsdag (v.a.
12.00 uur) bij u thuis. De prijs per zak bedraagt ƒ 10,-.
Hoe t e bestellen?
U vult onderstaande bon in, knipt hem uit en levert de bon in,
uiterlijk 26 december, bij één van de onderstaande adressen:
- Familie Offeringa, Tolhuisweg 13 (telefoonnummer:
4090877)
- Familie Overduin, Groningerstraat 45 a
(telefoonnummer: 4091725)
Wij danken u alvast voor uw bestelling en wensen u
fijne feestdagen!

OLIEBOLLEN BESTEL BON
Naam

:

Adres

:

Tel. No.

:
zak(ken) gewone oliebollen ( 11 stuks a ƒ 10,- )
zak(ken) krentenbollen ( 8 stuks a ƒ 10,- )

O I k kom de bestelling zelf halen
O I k wil graag de oliebollen bezorgd hebben

5

Van de VVV

V.V.V.

Op zaterdag 24 november kwam Sinterklaas voor de jeugd in
Midlaren aan. Maar liefst 28 kinderen zaten vol spanning op
hem t e wachten bij Joke de Groot van Meerzicht.
Het werd een hele gezellige middag en na een toneelstukje,
waarin de Zwarte Pieten ook meespeelden werden dan eindelijk de cadeautjes uitgereikt. I n de
pauze van het toneelstukje kregen de kinderen een glaasje drinken en na afloop ging iedereen
tevreden naar huis.
Zaterdag 1 december hebben we onze jaarlijkse kaart- en sjoelavond gehouden in paviljoen
Meerzicht. Dit was een enorm succes!?! Er waren maar liefst 8 kaarters en 8 sjoelers, waarvan
er zelfs 3 uit Midlaren kwamen. Geweldig!!!
Verder hierbij de trekkingslijst van de Grote Ciubactie. Een ieder, die loten van mij heeft
gekocht wil ik hierbij namens onze postduivenvereniging "Op Stee" hartelijk bedanken. I k hoop
voor u, dat u een prijs heeft gewonnen.
Namens het V.V.V. Bestuur A Haaijer Tel: 4093558

Trekkinqsuitslaq Grote Ciubactie 2001
GeldDriizen
1 e prijs
2 e prijs
3e prijs
Jaarprijs

fl. 200.000,-fl. 2 5 . 0 0 0 fl.
7.500fl. 29.000,--

0406298
2773400
2761095
0930298

Prijzen in natura
15-daagse rondreis Zuid-Thailand
voor 2 personen:

2348318

8-daagse strandvakantie Portugese
Algarve voor 2 personen

1558957-1632348
2003052 - 2666651

Weekend Disneyland Parijs voor
4 personen

0135813-0474377
1266428-3304082

Lang weekend Antwerpen voor
2 personen

0388429 - 0633479
2300496 - 2492701

Prijzen OP eindcijfers
fl.
2 5 , - op de laatste 2 cijfers
fl. 100,-- op de laatste 3 cijfers
Midweek/weekendverblijf Landal
Greenpark voor 4 personen op
de laatste 4 clifers

50
234

4632

NIEUWJAARS BORREL MIDLAREN
Graag nodigen wij u uit op zondag 13 januari voor
de nieuwjaarsborrel van Midlaren.

\

Deze borrel zal plaatsvinden bij Paviljoen Meerzicht
van 17.00 - 19.00 uur. Ook dit jaar is er weer de
mogelijkheid om deze borrel af te sluiten met een
heerlijke stamppot maaltijd. Tussen 19.00 en 19.30
zal Joke de Groot haar befaamde Mous serveren! Wij
hopen dat u gezellig mee-eet. Voor de maaltijd dient u
vooraf te reserveren. U kunt dit doen door onderstaande bon in te vullen en in te leveren voor 7 januari
bij:
Familie Offeringa, Tolhuisweg 13 of
Familie Overduin, Groningerstraat 45 a.
De prijs van het stamppot buffet bedraagt ƒ 13,50 p.p.
Kinderen betalen de helft.
De eerste twee consumpties worden u door de Midiaarder
aangeboden
verenigingen
•

Wij wensen u allen een
Voorspoedig 2002 en
graag tot ziens op 13

januari!
.••'•:
••-•:
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Ja, wij eten 13 januari graag mee!
Naam :
Adres:
Aantal volwassenen:

Aantal kinderen:
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De nieuwe dorpsfeestcommissie heeft het afgelopen jaar flink de
smaak te pakken gekregen.

conwissie

Het ophalen van het oud papier bleek helaas op wat problemen t e
stuiten. Voor een aantal wijken bleek het niet haalbaar om
man/vrouwschappen en vervoer t e regelen.
Het zelf brengen naar de container bij de Bloemert blijkt een goed alternatief en loopt inmiddels
gesmeerd. Voor de Midlaarders die minder goed ter been zijn en voor wie het zelf brengen van oud
papier een probleem oplevert kan natuurlijk altijd een beroep doen op één van de leden van de
dorpsfeestcommissie.
Het geplande Paasvuur kon vanwege de MKZ-crisis helaas niet doorgaan, maar ook daar vonden we
een goed alternatief voor: het Midzomernachtfeest. En een feest werd het zeker! (wat heerlijk om
op zo'n gure winterdag terug te denken aan die prachtige, warme avond in juni). De wijken lieten
zich bij het touwtrekken van hun sterkste kant zien. Sommige wijken leverden wel twee teams en op
laarzen, gympen, golfschoenen en zelfs klompen werd de s t r i j d beslecht. Na de wedstrijd waren de
broodjes warme beenham en glazen bier niet aan t e slepen. Tot heel vroeg in de ochtend zat
Midlaren gezellig om de vuurkorven te kletsen en t e zingen.
Ook de rommelmarkt in september was een groot succes. Op de aanvankelijk geplande dag stonden
de weg en de Brink geheel blank en het leek er niet op dat het ooit nog droog zou worden. Maar de
week daarop was de eerste dag van die prachtige nazomer en dat mooie weer zorgde voor horden
kooplustigen. De kas werd flink gespekt en Midlaren is van zijn rommel af, of is nu zielsgelukkig met
dat geborduurde schilderijtje of die blaasbalg voor bij de open haard.
Voor de aanstaande oudejaarsavond hebben we natuurlijk weer oliebollen! De oliebollen betrekken
we van een professionele bakker en u kunt ze dit jaar zelf halen bij Meerzicht of we brengen ze bij
u thuis. Denkt u nog even aan het invullen van de bestelbon (elders in dit Kabinet).
Voor volgend jaar staat de traditionele nieuwjaarsborrel gepland op zondag 13 januari. Locatie:
Paviljoen Meerzicht, aanvang 17.00 uur. Aansluitend zal Joke de Groot weer een maaltijd verzorgen
(opgave middels bon, elders in dit Kabinet).
I n 2002 zal het Paasvuur weer op het programma staan, hopelijk kan het nu gewoon doorgaan, dan
wordt een oude traditie weer nieuw leven ingeblazen. Ook het Midzomernachtfeest is voor
herhaling vatbaar en natuurlijk komt er weer een rommelmarkt in de nazomer.
Verder kunnen we nog melden dat Caroline Kloosterman onze gelederen is komen versterken zodat
Margreet Overduin zich met een gerust hart kan terugtrekken na haar extra jaar in de commissie.
Dank j e wel Margreet, voor je geweldige inzet!
De dorpsfeestcommissie wenst iedereen prettige kerstdagen en een
heel goed 2002.
Wij hopen u t e mogen begroeten op één van de activiteiten in ons
mooie Midlaren!
Mathilde Bakker, Johan van der Helm, Michiel Kanon, Rias Kanon,
Caroline Kloosterman, Margreet Overduin, Markus Schans, Cor van
der Sterren en Tineke van
Stipriaan.

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!
De Fam. Blaauboer
Duinweg 2 Midlaren
Tel.050 4092132

"^T Tbuftenhuis

deVeenhorst
dkseizoendeiroeitewaaid

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

k

* VAKANTIE
Tel: 050 409 3320

caravans viaduct zuidlaren V.O.F.
CV-BENODIGDHEOEN/SANITAIR
HISTOR VERF
ELECTRA
TUINHOUT

Telefoonstraat 17
9471 EK Zuidlaren
Tel.: 050 409 2069

WATERSPORTBEDRIJF
99

de

scheve"

Havenstraat 18, Zuidlaren
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SCHEEPSACCESSOIRES
HENGELSPORT ARTIKELEN
RYDS-MOTORBOTEN
BUITENBOORDMOTOREN

Mira».»*. ...lirrT'.-" ^''^W
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AANHANGERVERHUUR

05905 - 92946

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
boerenleverworst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

Vraag vrijblijvende
informatie aan.

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

¿^

GR A ALM AN

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

Gun uw kinderen het plezier van muziek
Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zijl)
. 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
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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
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Met Uw naam en adres zenden aan:
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Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen
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Wat wordt de komende decennia het vraagstuk voor natuur en
milieu in Nederland? Wie om zich heen kijkt, kan het antwoord
met eigen ogen zien. Niet de energiecrisis die de jaren '70
versomberde, niet de watervervuiling die de jaren '80
vertroebelde, niet de luchtverontreiniging die de jaren '90
verzuurde en gifgroen kleurde en niet het broeikaseffect dat de
overgang naar de 2 1 ' eeuw benauwde. Nee in Nederland zal de
komende t i j d de ruimtelijke ordening de gemoederen bezig
houden.
Nederland t e l t nu 16 miljoen inwoners, in 2030 naar schatting 18 miljoen. Dat vraagt ruimte voor
woningbouw, bedrijvigheid, recreatiegebieden, infrastructuur. Zoveel ruimte dat natuur,
landschap en cultuurhistorie in het gedrang dreigen t e komen. Reden voor de regering om tempo
t e gaan maken met de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. De nota - ruimte maken, ruimte delen >
het ontwerp van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.
Lang verwacht en het moet gezegd, kosten noch moeiten zijn gespaard om een indrukwekkend
boekwerk neer t e leggen. Vooral het kaartwerk is heel bijzonder. Bijzondere kosten en moeite
zullen ook nodig zijn om de doelstellingen te realiseren: een intensiever gebruik van de ruimte
met tegelijkertijd meer kwaliteit.
Opmerkelijk is het instrumentarium dat de minister van Vrom daarvoor kiest. Niet zoals bij de
Vierde Nota RO en de Vinex (Vierde Nota Extra, met accent op groeikernen) een locatiebeleid,
dat bepaalt wat hier en wat daar komt en dat als het ware de lagere overheden passeert. Voor de
komende periode legt Pronk de regie in handen van provincies, gemeenten en stedelijke
netwerken. Z i j moeten - gelukkig wel met de nodige kwaliteitseisen en randvoorwaarden - gaan
bepalen hoe hun regio's er in de toekomst uitzien. Deze keuze maakt het voor de plaatselijke
beschermers van natuur en landschap beter mogelijk, maar ook b i t t e r noodzakelijk om hun
invloed uit t e oefenen in het zoeken naar balans. Want daar draaien de t e hanteren
instrumenten om: zoeken naar balans.
Gemeenten en provincies gaan hun eigen stedelijke gebieden aan banden leggen met rode
contouren. Rode contouren die elke vijf jaar weer kunnen worden bijgesteld, maar waarbinnen wel
het oppervlakte groen minimaal gelijk moet blijven. Groene contouren gaan de natuurgebieden en
dan met name de ecologische hoofdstructuur veilig stellen. Binnen groene contouren geldt het
zogenaamde Nee, tenzij beleid: geen ingrepen tenzij de maatschappelijke noodzaak wordt
aangetoond. De rest van Nederland krijgt de tite l balansgebied: gebieden waar economische
ontwikkeling, landschappelijke kwaliteit en natuur zich in balans moeten ontwikkelen. Verder kent
het Rijk aan bepaalde cultuurhistorische of landschappelijk waardevolle gebieden nog de status
nationaal landschap toe, een soort kruising van nationaal park en waardevol cultuur landschap.
Deze nationale en ook door de provincie in te stellen provinciale landschappen krijgen geen eigen
contourkleur. Ze kunnen in rood, groen en in balans(=wit?) gebied vallen. Dat geeft de burger
vertrouwen, nietwaar, die stevige contouren en daartussen een balans? Maar zijn die contouren
bestand tegen locale belangen? En wie bedient de balans?
Het zal voor regionale overheden niet altijd noodzakelijk zijn om korte en lange termijn belangen
zuiver af te wegen. En juist daar ligt de uitdaging voor plaatselijke beschermers. Laat aan de
plaatselijke politici zien wat de lange termijn belangen van natuur en landschap zijn.
Laat aan de plaatselijke bevolking zien wat de meerwaarde is van natuur en landschap in de regio.
Kortom: help bij het vinden van de balans!
Trudy Steenhuis

EEN

EIGEN MIDLAARDER BEGRAAFPLAATS ?

Op dinsdagavond 13 november j l . heeft Dorpsbelangen een avond
georganiseerd om met Midlaarders van gedachten t e wisselen over een
eventuele 'eigen' Midiaarder begraafplaats. Het idee voor deze avond
was ontstaan tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen in april van
dit jaar, toen het bestuur de aanwezigen had gepolst voor een
mogelijke interesse voor een begraafplaats in het dorp Midlaren. Men vond het wel een goed
idee, maar gaf het bestuur het advies daar in een aparte avond met de inwoners over t e praten
voordat allerlei plannen zouden worden gemaakt. Het bestuur van Dorpsbelangen heeft dat
advies t e r harte genomen en zich in de tussenliggende t i j d laten informeren over wat er zoal
komt kijken bij het realiseren van een begraafplaats, zodat het op een informatieavond goed
voorbereid aan de discussie kon beginnen. De bijeenkomst op 13 november is bezocht door 25
belangstellenden (inclusief bestuur); geen slechte opkomst dus.

DorpsbelaMßn
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Ten behoeve van de discussie waren twee gastsprekers uitgenodigd: de heer Reint Wobbes van
de Stichting Oud Groninger Kerken en de heer Tjerk Wassenaar van de Grontmij die veel
begraafplaatsen ontwerpt en aanlegt. De heer Wobbes hield een boeiend verhaal aan de hand van
een groot aantal dia's, waarin hij de geschiedenis van het begraven en de rituelen daar omheen op
soms humoristische wijze toelichtte. Zo weten we nu ook waar het begrip 'rijke stinkerd' vandaan
komt: rijke mensen werden vroeger in de kerk begraven, slechts gewikkeld in een doek en vlak
onder de vloer ... Grafzerken kwamen pas rond 1400 in zwang: eerst voor de rijken en rond 1600
werd ook de 'gewone' man onder een steen begraven. Op sommige zerken zijn hele
geschiedenissen t e zien: eerst in symbolen (denk aan bijvoorbeeld gereedschappen) en later ook
in teksten. Met name de provincie Groningen heeft een rijke historie aan kleinere
begraafplaatsen; ze lagen bij borgen, boerderijen en kerken. Het verhaal van de heer Wassenaar
was veel technischer: hij gaf aan waar j e allemaal mee t e maken k r i j g t als j e een begraafplaats
gaat aanleggen. Duidelijk is dat diverse wet- en regelgeving zeer strikte voorwaarden stellen.
Ook de gemeente moet met de plannen instemmen en gelukkig staat de gemeente Tynaarlo niet
onwelwillend tegenover de ideeën. Duidelijk is ook dat als het zo ver komt er een rechtspersoon
moet worden opgericht, compleet met reglement en beheersverordening. De kosten van de aanleg
zullen onder meer sterk afhankelijk zijn van de ondergrond; een goede afwatering is van groot
belang zonder dat het grondwater wordt aangetast.

Beide inleiders gaven aan dat begraven de laatste jaren duidelijk

n

weer in de belangstelling is komen t e staan; ook de plechtigheden
worden weer uitgebreider. Daarnaast worden begraafplaatsen de
laatste t i j d meer en meer gebruikt als gedenk- en
bezinningsruimte. De inrichting van begraafplaatsen wordt meer
'parkachtig'. Vaak zijn het ook bijzondere plekken in het
landschap vanwege de mooie ligging en begroeiing. De, met name
in de provincie Groningen, her en der verspreide kleine
begraafplaatsen zijn belangrijke cultuur-historische monumenten geworden en worden dan ook in
die zin gerestaureerd en onderhouden.
Trudy Steenhuis opende de discussie door nog even een aantal zaken duidelijk t e maken. Het
idee, en meer dan een idee is het nog niet, van een eigen begraafplaats leeft al langer bij enkele
mensen in het dorp. De begraafplaats in Noordlaren is al vol en Zuidlaren vindt men t e ver. Het
beeld dat we voor ogen hebben wat betreft grootte en inrichting is een begraafplaats zoals die
in Noordlaren en alleen bestemd voor de eigen bevolking. Hierdoor zullen er slechts 3 t o t 5

begrafenissen per jaar plaats vinden. Dit is een eerste 'meting' voor het draagvlak; later zal er
nog veel moeten worden uitgezocht. De vergadering gaf aan dat goed moet worden nagedacht
over of een begraafplaats in het dorp wel gewenst is, wat een geschikte locatie zou kunnen zijn,
welke kosten er met aanleg en later met het begraven gemoeid zíjn en na t e gaan in welke mate
er eventueel overlast zou kunnen ontstaan. Om t e kijken of er in het dorp daadwerkelijk belang
bij een begraafplaats is, werd dringend geadviseerd huis-aan-huis een enquête met een paar
vragen t e verspreiden. Een besluit, maar zo ver is het nog lang niet, zou moeten worden genomen
op basis van de mening van een groter aantal mensen dan tijdens de avond aanwezig was. Met 22
stemmen voor (inclusief 2 stemmen van niet-aanwezigen) en 5 tegen werd besloten een
werkgroep de opdracht t e geven de haalbaarheid in stappen verder t e onderzoeken, uitkomsten
terug te koppelen voordat nieuwe stappen worden gezet en goed t e kijken naar het draagvlak. De
werkgroep bestaat uit Esther Julius, Mare Sliedrecht, Hilbert Kraaijkamp, Theo Overduin,
Trudy Steenhuis en Rik Timmer.
Inmiddels heeft deze werkgroep een korte enquête voorbereid
die binnenkort bij u thuis wordt bezorgd. Tussen Kerst en oud
en nieuw halen we de enquête weer bij u op. U kunt de enquête
anoniem invullen en in een gesloten envelop aan ons meegeven.
We vertrouwen er op dat iedereen de enquête invult, want hoe
meer ingevulde enquêtes hoe beter we weten wat het dorp vindt
van een 'eigen' Midiaarder begraafplaats!
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Namens het bestuur van Dorpsbelangen
«IK TIMMER
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I n het vorige Kabinet ( h e r f s t n u m m e r ) w e r d nog niet
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vermeld hoe de samenstelling is geworden van h e t
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bestuur van de vrouwenvereniging na de

jaarvergadering in mei j.l..
V o o r z i t t e r is M a r t h a Loeröp, s e c r e t a r i s b l i j f t José
Vos.
Penningmeester w e r d Marion Beek en de t w e e

algemene leden z i j n M e tj e van Dalen en Trieneke Piers.
Het jubileumweekend eind o k t o b er was erg geslaagd. Z a t e r d a g 2 7 o k t o b e r liep h e t vol
b i j M e e r z i c h t . Leden en oud-leden f e l i c i t e e r d e n h e t bestuur en elkaar en e r w e r d heel
wat a fgepraat. Op de t a f e l s stonden potjes met t h e e en allerlei lekkere hapjes. M a r t h a
Loeröp h e e t t e iedereen welkom en gaf h e t woord aan o u d - v o o r z i t t e r Lammie Korringa,
die een k o r t e t e r u g b l i k hield op de vereniging.
Vele fotoboeken lagen uitgestald ; enkele daarvan waren ons geschonken door oud-lid
Bien Tammenga, die z e l f alle foto' s maakte op diverse f i e t s - en b u s t o c h t j e s met de
vrouwenclub. Een oud-lid, Frouwkje Klasen uit Zeyen had een humoristisch s t u k j e u i t de
k r a n t meegenomen: O E T S M I E T E R , dat ze ons wilde laten horen. H e t speelde namelijk
ook b i j een vrouwenvereniging, maar b i j ons gaat het er niet zo h e f t i g aan toe.!!
Aan het eind van dit o v e r z i c h t kunt u het lezen.

Zondagochtend 28 oktober vertrokken we met 30 leden en enkele oud-leden richting
Amsterdam. Onderweg bij Staphorst pikten we nog Stef Wouts op, onze vorige
voorzitter die vorig jaar verhuisd is naar Zwartsluis.
De buschauffeur had zijn vrouw meegenomen, die ons tijdens de reis koffie, thee,
choc.melk of frisdrank inschonk. Vanwege de mooie dag waren de wegen overvol ,
waarschijnlijk mensen die nog even naar de kust wilden. Hierdoor kwamen we maar net
op t i j d bij het Grace-theater aan. Dat was erg jammer; het rondkijken moest wachten
t o t in de pauze. Het theater was prachtig, de stoelen erg comfortabel, de benen konden
languit en we hadden zelfs nog kleine tafeltjes voor ons staan. We hebben erg genoten
van het spel, de dans en de muziek.
Aansluitend werden we in het restaurant van het theater verwacht, waar we een
voortreffelijk culinair driegangen diner kregen voorgezet. De terugreis ging
voorspoedig, we kregen weer onze drankjes onderweg en tegen half elf kwamen we in
Zuidlaren aan.
Dinsdagavond 27 november bezocht ons Dineke de Vries, kunsthistorica uit Groningen.
Haar onderwerp was: Paradijzen in verf - de tuin in de beeldende kunst.
Op twee diaschermen vertoonde ze schilderijen, beginnende met Adam en Eva in het
paradijs. Op alle schilderijen stonden of lagen de personen in een tuin of landschap. Op
een hele enthousiaste en boeiende wijze maakte zij ons opmerkzaan op de vele details
op de schilderijen, vooral die van Jeroen Bosch met zijn vele figuren. Ze besloot met
een beroemd beeld van J e f Koons, voorstellende hemzelf en zijn toenmalige vrouw.
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De vereniging van Dorpsvrouwen is weer bijeen geweest
/
volke welke dan ook door presidente mevr. Fijnvandraat
/
( f1 ' eT v a n deze kanten wat direct ook al qua naam blijkt!)
j
geopend werd. "Vanavond willen we het over de naderende
\
Kerst hebben dames",aldus pres. Mevr. Fijnvandraat, "wij
\
gaan alvast bespreken hoe wij straks leuke kerststukjes
kunnen gaan maken. Heeft iemand al een idee?" er bleek
hierover wel een mening t e bestaan, namenlijk het lidmate
Geesje Jalving-Jalving. "Karst?", aldus Geesje JalvingJalving, "nou al? Méense, 't is nog maor oktober, 't rèegent nog alle dagen warm water en
ie wilt 't al over Karst hebben? Gloeiende garregie waor hej'oen verstaand. Die heule
Karst kan mij veurlopig mooi an de konte roesten, ik hebbe veule liever een leuke cursus
over sjinees eten koken of zukswat, of zölf oen kleren neeien. I e liekt compleet wel niet
wies mit oen karst. Lange panlatte daj'bint, olde kachelpoke. Dreuge triene! Dames
hein"en waren de lidmates dit goed met Geesje Jalving-Jalving eens volk. En dan ook
geruime t i j d door elkaar heen babbelen, al genietende van hun kopjesvol koffie met koek
alhier. "Dames, dames toch!"aldus pres. hkevr. Fijnvandraat, "zullen we wél even de
discussie centraal houden, ja?", en had het al iets oudere lidmate Fokje JeuringSchutrups inderdaad wel een centrale vraag.

"Eh....vrouw Fienvandroad'aldus Fokje Jeuring-Schutrups,
"zul 't ok meuglijk weezen daw'ies een leuke excursie hen die
eh.... Slippenumdeels maakt? I e weet wel, die knappe, flinke
jongkeerls mit van die kleine boksies an. En zul 't ok
meugelijk weezen daw'der even an zitten meugt, an die eh ....
Slippenumdeels? Hef iene van oe dat al welk ies edaone,
wichter?"em plukte Fokje Jeuring-5chutrups ietwat afwezig
aan haart jumperd en ook ietwat gedachteloos in haar
kopjevol koffie met koek roerde.
"Och die, ol'doedeldop", meende het lidmate Wipke Tissing-Bosklopper welke een
Groningse is; het is niet anders, "harrekakkel nog aan tou, wat j a 'n eelsk onderworp.
Nee hör, doar dou ik nait an mit! Waist wat ik wel es doun wol? 'n Excursie noar de
Grunninger koukfebrieken!"doch waren de overige lidmates dit beslist niet met Wipke
Tissing-Bosklopper eens volk.
"Die vieze stinkkoeke lust mij niet", aldus het lidmate Geesje Jalving-Jalving,
"en boetendat, wij hebt hier ien Drenthe zólf koeken zat, dat ie smeert oe die
Granniger rommel maor mooi ien 't haor", waarals Wipke Tissing-Bosklopper echter
tamenlijk aangebrand van werd alhier. "Granniger kouk is de lekkerste kouk van haile
wereld", aldus zij,'ík zöl mie maor mooi mien grode bek 'n luk beetje hollen mien wicht,
aans bak ik die der aine veur. Dikke zwienepuut dast bist; kounavvel"en raakte de
discussie gaandeweg behoorlijk opgewonden en ook reeds de eerste kopjesvol koffie
met koek door de lucht t e suizen begonnen. "Dames, dames", aldus dan ook pres. Mevr.
Fijnvandraat en krachtig doch vruchtenloos op de tafel hamerde, "moet het nou altijd
zo? Wat b l i j f t er zo nog over van de Kerstgedachte? Stilte in de zaa!!"doch was er
helaas geen houden meer aan alhier volk. "Alle Grönnigers bint dikke knouwers!"riep het
lidmate Geesje Jalving-Jalving op verhitte wijze, "vieze kleikoppen en dikke snakkers,
gloeiende garregie ien gien ende"en Wipke Tissing-Bosklopper gevoelig met haar
kopjevol koffie met koek probeerde t e raken. "Lukst aalndonner!, aldus het lidmate
Tissing-Bosklopper, "dat zelst terugnemen!"en thans alleman met kopjesvol koffie met
koek door de zaal t e smijten begon. Zodat besloten werd de kerststukjes voor een
latere vergadering t e bewaren en pres. Mevr. Fijnvandraat deze leerzame, doch
boeiende avond afsloot volk.
JOSÉ

Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Hallo Midlaarders,
Het is al weer een tijdgeleden dat ík wat geschreven
heb, om precies te zijn één jaar. Het ís weer tijd voor
de feestdagen en als iemand aan mij zal vragen,
lueí)ierí£ bijdrage g
Luch wat ís jouw favoriete maand, zal ik zeggen
December, gezelligheiden overal lichtjes.
Het laatste is een hobby, ík spaar ze, allerlei soorten lampen van gloeilampjes tot de
voorgeschakelde lamp van een lantaarnpaal. Laatst heb ík met behulp van Geert Bruins
een heuse lantaarnpaal achterliet huis neergezet, ja de één spaart postzegels en de ander
openbare verlichting. In de loop der jaren heb ik al heel wat lampen verzameld. Ik heb
altijd al wat met lampen. Op de lagere school bij meester Boes had ik een keer een
spreekbeurt, rara waar het over gíng, TL-buizen. Ik geloof dat ík daar een goed cijfer voor
gehaald heb. Ook zat ík altijd aan de lichtschakelaars, aan uit aan uit. Ook ab ik op de
gang stond deed ik dat, dat was niet goed voor de lampen, ze gaan dan eerda' kapot, wist
ik veel Ze hebben het wel overleefd tot de school helaas dichtging.
Toen de school dichtging werd het een dorpshuis, dat heef wel een poosje gedraaid en dat
ging jammer genoeg ook dicht. En dat ís jammer. Er werd na die tijd alleen vernield, ook
de lampen. De TL-balken hadden het overleefd en die heb ik hier. Ook had ik toen zelf
discolampen gemaakt, tussen de stekkeren de lamp monteerde ík een TLstarter en dan
moetje de starter wel aan de pluskant van het snoer monteren, dan weriit het perfect en
niet op de plus en het andere pootje op de min, dan heb je een kleine ontplofßng en dat is
weer niet zo gezond voor de meterkast. Zo 'n starter kon ook best in de kerstverlichting,
dat wou ook best en was een mooi gezicht.
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Het is trouwens al behoorlijk koud buíten na een warme oktober. Wie weet kunnen we
straks weer het Zuidlaardermeer op en weer schaatsen. Als er dan maar niet zoveel
sneeuw op het ijs valt, dat belemmert de groei van het ijs. In igjg was er ook heel wat
gevallen zoals de meesten nog wel weten. De sneeuw was nog
niet zo'n ramp maar de harde wind stoofde sneeuw overal
omhoog. Ik herinner me de hoge sneeuwduinen aan de
Esweg, als je daar bovenop stond kon je behoorlijk ver
kijken. De straten werden met een bulldozei'schoon gemaakt
en veel auto's waren ingesneeuwd. Ik zie míjn vader nog de
auto wijscheppen rondom, lichtelijk geïrriteerd was pa. Op
het sportveld waren ook veel duinen tegen de bossen
aangewaaid. Wegtveven er tunnels door en als je er
bovenop liep zakte je op een gegeven momenteen eind naar beneden. Soms misschien
gevaarlijk, daarom waren we altijd met meerdere pasonen.

Op een ochtend werd ik waklier door schaatsers, ik ropte de gordijnen open en zag nog net
Geert Venema voorbij schaatsen, op straat nog wel. Het was op dat moment een ijspaleis
van de familie Loeröp tot aan het huis van mevr. Vlot. En met johan Sijbring en Huib
Boes hebben we bakker Hidding zijn auto vastgezet ín de sneeuw. We kregen een pak
strvop/ioeken als we zíjn auto weer losmaakten. Voor ons was het dikke pret ín díe tijd,
voor de volwassenen was het vast minder.
Ook in ig8j was het een ijspaleis, wat was het glad met die ijzel. Aan de Tolhuisweg
waren er veel van de berkenbomen beschadigd. Als je nu kijkt zie je het nog, maar het was
toen wel een leuk plaatje in de zon en best wel een gevaarlijk plaatje als je de
hoogspanningskabels zag en hier en daar viel er een boom om of takken die naar beneden
kwamen. Ja, dat was best wel een beetje link. Wie weet wat er deze winter komt brengen.
Als het ijs het toelaat wil ik het meer weer rond, dat is langgeleden. En dan niet weer op
de brommer, wat wel handig is met kranten lopen, maar op de schaats. Maar er moet
eerst ijs komen, dus nog geduld hebben. Ik was laatst bij de familie Lamberts vlees
ophalen, lekker tivuwens, en na wat babbelen ging ik weer verder. Buiten kwam ik
Margreet tegen, haar had ik al in jaren niet gezien, leuk is dat dan, even bijkletsen. Ik had
míjn Austin mini bij míj, ook dat is een hobby van me. Ik ga ermee naar meetings en
puzzelritten enz. Dit jaar was bijna alles afgelast door de MKZ-crisis. Een beetje toeren
naar Termunten, Delfzijl dat wou nog wel, maar het georganiseerde was merendeels
afgelast. Margreet vond mijn mini wel mooi geloof ík. Zo kom je plotseling iemand tegen
soms jaren niet. De meesten wonen vast hier niet in de buurt. Met het afgelopen doips feest
heb ik nog even met Jeroen de Groot gekletst, die zat toen één klas lager dan ik, Albert
Kruims zat geloof ik één klas hoger dan ik, Johan Sijbring zat geloof ik bij Jeroen in de
lilas. Johan kom ik ook nog geregeld tegen, die woont ín Zuidlaren. Met Ilonka Vbtheb ik
toen ook even bijgekletst leuk bij de barbecue. Zo zíjn er heel wat klasgenoten uit
Midlaren, ík ken ze vanaf de klas van Geert bruins tot de laatste twee voor de school dicht
ging in dejaren 'So, dat waren Huib Boes en Benjamin Meijering. Ze hegen tot de laatste
dag les van meester Boes.
Iemand díe een leuk idee heeft voor een reünie, mag míj
gerust SMSsen of zomaar een berichtje sturen ís ook heel
leuk, dit is mijn nummer o6-zi66yszy.
Goed Ík ga er zo'n beetje een eind aan breien, anders wordt
m'n briefte lang. Ik wens iedereen fijne feestdagen, lekker'
veel eten en drinken en zoveel mogelijk lichtjes aan 's avonds.
Tot de volgende keer, tot ziens.

Groeten van lucbien Haaijer
en Happy New Vear.

ß

Toelichting van de redactie voor de lezers die minder lang in Midlaren wonen.
Luchien Haaijer heeft hier op de lagere school in Midlaren gezeten van 1975 t o t 1982. Hij woont
nu in De Groeve en is de zoon van Andries Haaijer, die ons a l t i jd de kranten brengt.
Albert Boes was hier de hoofdmeester en woont nog steeds in de woning tegen over de
voormalige school aan de Tolhuisweg. Marchje Lamberts, de vrouw van de in de brief genoemde
Gies Lamberts gaf ook les aan de school in Midlaren samen met Albert Boes t o t de school t e klein
werd en er nog maar plaats was voor één leerkracht. Die situatie heeft maar één jaar geduurd en
toen werd de school, midden tachtiger jaren, gesloten.
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Bedankt voor het woord van welkom in het herfstnummer. Als we dit
schrijven zal inmiddels het witte huisje op de hoek van de
Tolhuisweg en de Schutsweg zijn gesloopt.
Velen zullen wel benieuwd zijn wat voor huis er gebouwd gaat
worden, welnu; Voor zover het nu lijkt zal het een met zwart hout beklede gevel worden met een
rood pannendak en veranda's aan beide zijden. Net als het witt e oude huis zal het Staan op
ongeveer dezelfde plaats.
Het huis is ontworpen door dezelfde architect als de nieuwe woning aan de Tolhuisweg 37, n.l.
door Bureau B+O. Het plan is om medio febr./mrt. 2002 met de bouw t e starten.
Als er t.z.t. een foto van de nog te maken maquette komt, zullen wij die naar de redactie sturen.
Wij wensen allen alle goeds voor 2002.
Guus Goossens en Rineke Brouwer

Toneelvereniging
T.O.M.I.
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TONEELVERENIGING.

De oproep in het vorige Kabinet heeft toch iets positiefs opgeleverd.
Roos de Vries heeft ons laten weten, dat ze heel graag met het
jeugdtoneel van T O M I wil meedoen. We weten nog niet wat voor de
jeugd de eerst komende activiteit zal worden, maar met het Sinterklaastoneel wil T O M I heel
graag doorgaan in samenwerking met de VVV. Het vraagt wel veel inzet van een aantal personen,
maar het is leuk om t e doen. We hebben een leuke enthousiaste jeugdgroep en daar willen we
graag mee doorgaan. Misschien kunnen we met deze jeugdigen in de toekomst festiviteiten in
Midlaren opluisteren.
Op d i t moment zijn de voorbereidingen voor onze jaarlijkse uitvoering op zaterdag 26 januari in
de "Sprookjeshof" in volle gang. Helaas speelt op diezelfde avond TOGO uit Noordlaren ook,
maar dan in het Dorpshuis in Noordlaren. De beide verenigingen moeten dat in de toekomst maar
eens beter regelen.

Tot nu toe verlopen de repetities onregelmatig door ziektes van spelers, maar we hebben nog een
maand en de taken zijn voor de komende t i j d goed verdeeld.
Binnenkort zullen de leden weer met de donateurskaarten bij u aan de deur verschijnen. We
hebben donateurskaarten voor één persoon, deze kost voor 1 januari f I. 7,50 en daarna 3,50 euro.
Donateurskaarten voor gezinnen met meerdere personen kosten ook f I. 7,50, maar voor ieder
extra lid hoeft maar f I. 5,00 betaald t e worden. Voor twee personen is dat dus f I. 12,50 of 5,65
euro. De donateurskaart geeft recht op toegang t o t de uitvoering op 26 januari. De normale
entree bedraagt dan 4,55 euro. Bent u nog geen donateur en u wilt dat wel graag worden, dan
kunt u zich het beste even melden bij de secretaris. De vereniging is heel blij met haar
donateurs, want door hen kan de club blijven bestaan.
De klucht, die we gaan opvoeren, heet in het Gronings 'n Misreken. Er komen kostelijke types in
voor; dus u zult een heerlijk ontspannen avondje beleven.
Ook wordt er een programmaboekje samengesteld. We zullen de gebruikelijke adverteerders
weer benaderen om voor een klein bedrag een advertentie te plaatsen, zodat we de drukkosten
daarmee voor een groot deel kunnen betalen. Deze adverteerders krijgen twee extra vrijkaarten
voor de voorstelling.
I n het programmaboekje zal aandacht besteed worden aan het overlijden van ons erelid Johan
Moesker. Hij is 84 jaar oud geworden. We hopen, dat zijn vrouw, Trein, (86) nog vele jaren als
eregast bij onze voorstellingen aanwezig mag zijn.
Als Midiaarder jongeling herinner ik me de optredens van Johan nog wel. Hij was met zijn hese
stem heel goed in komische rollen. Te vergelijken met b.v. Johnny Kraaikamp. Hij had zo'n zelfde
soort uitstraling.
De klucht wordt later ook nog opgevoerd op Tienelswolde en misschien in Annen.
Verder zal T O M I aan de slag moeten met een eenakter. I n mei is er weer een eenakterfestival in
Spijkerboor en de Culturele Vereniging Zuidlaren houdt in november een eenakterfestival in De
Kimme. Tevens ligt het in de bedoeling deel t e nemen aan een eenaktercompetitie, die
georganiseerd wordt door de stichting Kunst en Cultuur Drenthe. De voorrondes worden
gehouden in Norg en in Zuidwolde en de beste verenigingen mogen vervolgens deelnemen in De
Tamboer in Hoogeveen.
U ziet er is genoeg werk aan de winkel en leven in de toneelbrouwerij.
Hopelijk zie en spreek ik u allen eerst op de Midiaarder nieuwjaars "borrel" en vervolgens op 26
januari in de "Sprookjeshof ".
WousVos.
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Een kozijn
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RENOVATIE-NIEUWBOU W-VERBOUWING
NARVIKWEG 5-10, POSTBUS 9101
9703 LC GRONINGEN
TELEFOON (050) 549 32 00, FAX (050) 549 35 50

ABELN

B.V.

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

en een fantastische speeltuin voor
uw kinderen.

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

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