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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 met compleet zijn 
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Het 'Midiaarder Kabinet' is een 
uitgave onder verantwoordelijkheid 
Van de Vereniging Dorpsbelangen. 
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Zo, weer een zomernummer van het Kabinet. Met zoals gewoonlijk weer een paar 
wonderschone voorbeelden van Drentse poëzie, berichten uit het broeiende Midiaarder 
verenigingsleven en U kunt zich verdiepen in het wel en wee van de gierzwaluw. Ook in 
dit nummer de uitslagen van de 2e kamerverkiezingen van mei j.l. Als U goed zoekt, vindt 
U uw stem vast wel ergens terug. 
Een nieuwe rubriek is die met nieuws uit de wijken. Na onze oproep in het vorige 
Kabinet, heeft vooral de Groningerstraat daar de nodige kopij voor geleverd. Wij hopen 
dat de andere wijken dit goede voorbeeld zullen volgen, zodat wij in dit dorp ook op de 
hoogte blijven van het kleine, persoonlijke nieuws. 
Van de adverteerders in het Kabinet het nieuws, dat de fa. Bronckhorst uit Noordlaren 
verhuisd is naar de Bornholmstraat in Groningen en de Hubo bezig is te verhuizen naar 
het pand van de vroegere Basismarkt. Als dit nummer bij U in de bus ligt, kunt U daar 
voor uw klussen weer bij Keeke A Co. terecht. 

Namens de redactie wens ik iedereen een mooie zomertijd toe -
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Juli 2002 
20 augustus 
03 september 
08 september 
17 september 
December 
25 januari 

Oud papier Tolhuisweg 2 
Reis naar Schier v.d. Vr. Vereniging 
Kopij inleveren 
TOMIdag naar Borkum 
Eerste bijeenkomst Vr. Vereniging 
Donateursactie TOMI 
Uitvoering TOMI (Sprookjeshof) 



mm vmemmum, mat met mmmmm® 
De voetbalwedstrijden tussen Noorlaren en Midlaren konden 
helaas niet plaatsvinden i.v.m. de slechte gesteldheid van het 
sportterrein in Midlaren. Het terrein zit vol met 
tractorsporen waardoor het erg oneffen geworden was en de 
kans op vooral enkelblessures te groot. Ook ligt er nog steeds 
vervuild scherpzand met kiezelstenen en stukken steen die 

eveneens een te groot risico vormen. Wij zullen bekijken of er na de zomervakantie 
alsnog gespeeld kan worden, maar dan moet er wel iets met het veld gebeuren. Zoals het 
er nu bijligt zal er ook na de zomer niet op gevoetbald kunnen worden. Misschien is het 
een goed idee, als de Vereniging van Dorpsbelangen er zich eens over buigt en met een 
voorstel komt over het toekomstig gebruik van het sportveld. 

mmmm f mm mmwwm 
Op 29 mei hield de vereniging haar jaarvergadering. De 
vergadering verliep vlot. Er werden veel goede afspraken 
gemaakt, maar een ding was niet in orde. De kascommissie kon 
de kas niet controleren, omdat de penningmeester de zaken 

nog niet allemaal op een rijtje had. Wel kwam naar voren, dat de vereniging er financieel 
gezond voor staat. Er is afgesproken, dat binnen enkele weken de financiële zaken op 
orde zijn, dat de kascommissie dan haar opdracht kan uitvoeren en het bestuur de leden 
vervolgens in kan lichten. 
Eind juni is de eerste leesrepetitie van het nieuwe blijspel, dat we eind januari gaan 
opvoeren. Bij die repetitie worden de rollen verdeeld. In september gaan de jeugdleden 
samen met enkele ouderen poppenkast spelen op de ODBS "De Zuid-Wester" i.v.m. het 
25 jarig bestaan van die school. Verder hopen we, dat we weer samen met de V.V.V. het 
Sinterklaasfeest mogen organiseren in Midlaren, waarbij we dan ook de jeugdleden 
willen inschakelen. 
Begin september hebben we het traditionele TOMI-uitje, waarbij we een bezoek 
brengen aan het eiland Borkum. 
De eenakter "Een moment van helderheid" waarin twee bejaarde dames naar een 
bejaardenhuis gaan, omdat ze daar uitzicht hebben op de woning van de ex van één van 
de dames, is met succes een aantal keren opgevoerd. Op de eerste bijeenkomst van de 
Vrouwenvereniging zullen Itie Hoving en Annie Zwaagman samen met Dinus Vos hun 
beste beentje weer voorzetten. In Norg tijdens het festival om de Pieter Brandsma 
prijs kreeg TOMI lovende woorden van de jury, maar kwam niet bij de beste twee, die 
naar de finale in de Tamboer in Hoogeveen gingen. 
In het najaar houden we een donateursactie onder de nieuwe bewoners van Midlaren. 

Toneei-
verenigßHß 
T.O.M.L 
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Puzzeí-
mmmmmmm wmmm mu mm® 
Hallo Midiaarder jeugd. 
De puzzel uit het voorjaarsnummer is goed opgelost door Jolande 
Venema. Het antwoord moest zijn: Alle zeilen bij zetten. 
Voor de zomervakantie heb ik een puzzel uitgezocht met 
Als thema Annie M.G. Schmidt de bekende schrijfster. 
Ik wens jullie er veel plezier mee, en ook een goede fijne 

vakantie met veel zon. De oplossingen kunnen in de bus aan de Groningerstr. 47. 

m ¿riek 
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\nnie M.G. Schmidt 
AVONTUREN 
BOEKEN 
CARRE 
DE A VAN ABELT.E 
DE INKTVIS 
DIKKERTJE DAP 
DIT IS DE SPIN 
SEBASTIAAN 
EN IK DAN 
EN NU NAAR BED 
FANTASIE 
FLUITKETELTJE 
FOXTROT 
GRAPPIG 
HET BEERTJE 
PIPPELOENTJE 

HUISHOUDPOEZIE 
IK BEN LEKKER 

STOUT 
INTERVIEW 
JUFFROUW KNOOPS 
KINDEREN 
KORT VERHAAL 
KRITISCH 
LEUK 
LIEDJE 
MARIA GEERTRUIDA 
MELODIE 
MET MAN EN MUIS 
MINOES 
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PENSION HOMMELES 
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De puzzel uit het voorjaarsnummer is goed opgelost door 
Ginie Loeröp-Nijhof. Gefeliciteerd met de VVV bon. 
I k wens u veel succes en puzzelplezier met het 
kruiswoordraadsel in dit Kabinet. De oplossingen kunnen weer 
in de bus aan de Groningerstr. 47. 

Kruiswoordraadsel 

HORIZONTAAL 

1 geluidssterkte 6 grove laster 10 lid van een 
rondzwervende herdersstam 15 plaats in 
Gelderland 16 korte zinspreuk 18 uit Urk afkom-
stig 20 voertuig 21 groot mens 23 gewicht 
24 dompeling 25 dom 26 gezindte 28 het 
geheel der liefdegevoelens 30 prikkelgeleider 
31 ten name 32 aarden vaas 34 hoogmoedig 
35 indompeling 36 moeder 37 biefstuk 39 
beslist 41 paraplu (pop.) 42 made 44 zeer groot 
46 uitroep van droefheid 47 sportief 50 binnen-
ste van beenderen 53 ten bedrage van 54 con-
certpiano 56 schoolonderzoek 58 delfstof 
60 bitterheid 61 weldoorvoed 63 val 66 rivier 
(Spaans) 67 markttent 69 dubbele schijf in het 
damspel 71 in orde 72 krachtige uitademing 
73 prent 76 partij in rechtszaak 77 verbran-
dingsrest 79 dagmars 81 keukengerei 83 
benauwdheid 85 niets uitgezonderd 87 heer 
(afk.) 88 plaats in de Verenigde Staten 89 gebon-
den 91 wandversiering 93 zuiging 95 alle twee 
96 mout 98 ingenieur 99 getakte horens 
100 moeder 101 in zee uitlopend gebergte 
104 het inzien ter kennisneming 107 uiting van 
koude 109 kabouter 111 in elkaar 113 Ameri-
kaanse boeienkoning 115 hevig 116 telwoord 
118 stengel van een plant 120 klapper 121 larve 
123 uitroep van verbazing 125 uitroep van 
smart 126 windrichting 127 decigram 129 sier-
lijk 130 compactdisc 132 bakmengsel 134 eer 
137 op welke manier 138 spook 141 versterkt 
deel van de voorsteven van een schip 143 hand-
vat 144 gevlochten ring van bloemen 146 aan 
de linkerkant 148 ma anstand 150 Spaanse uit-
roep 151 regenachtig 154 plaaggeest 155 voor-
middag 156 fijnste van het meel 158 onwerke-
lijk 160 scheepslading 162 Noord-Europese taal 
163 lichaamsdeel 164 deftig 166 voordeel 
167 bloeiwijze 168 kotfhamer 169 nachtverblijf 
171 algemeen vormend onderwijs 172 drijven-
de stukken ijs 173 kleine visotter 174 gemeen 
persoon. 

VERTICAAL 

1 afgesloten voor doorgang 2 op elkaar 3 grap-
pig 4 milligram 5 bekrompen 6 leed 7 geheugen 
8 proefvoordracht 9 bezinksel 10 bedrog 11 
ondernemingsraad 12 plaats in Duitsland 
13 dagtekening 14 ceremoniële wacht 
17 vreemde munt 19 etenberetder 22 steun 
25 smekend verzoek 27 lid van verdienste 29 
tegenover 30 klein knipmes 33 akelig 35 strook 
grond langs een weg 37 dof van geest 38 kroon 
39 op die manier 40 spinnenwebdraad 43 
buitenhuis 45 luizenei 48 lokspijs 49 met uitzon-
dering van 51 paard 52 Franse kaassoort 
54 vaatwerk 55 raak 57 luchtig gebak 58 derhal-
ve 59 kuip 60 gewas 62 vanaf 64 mohamm. be-
dehuis 65 het binnenste 67 zonder haar 68 mili-
taire politie 69 desktop publishing 70 gevoel 
van deernis 74 vermaning 75 veronderstelling 
78 landbouwer 80deel 81 voederbak82 intelli-
gentiequotiënt 83 koordans 84 gesloten 
86 punt 87 hertz 88 klinkklaar 89 grootmoeder 
90 nagerecht 92 senior 94 genoemd 95 grljs-
achtig bruin 97 en anderen 100 honingdrank 
101 houtschaafsel 102 kooplust 103 hetzelfde 
105 lust 106 drukte, last 107 baken in zee 
108 op het kantje 110 verongelukt schip 
112 Neder!. Spoorwegen 113 zeer warm 114 
Indisch gerecht 117 bijvoorbeeld 119 frisdrank 
122 plaats in Gelderland 123 meertje 124 ik 
126 lofdicht 128 echoënd geluid 130 sterke-
drank 131 blad om thee te serveren 
132 scheepsvloer 133 verlegenheid 134 tocht 
135 plantje 136 bevorderaar 139 bouwland 
140 rondreis van een artiest 141 gemene kerel 
142 hectoliter 145 lichte bedwelming 
147 schram op de huid 149 gereed 151 hersens 
152 dat is 153 springend gedans 155 sierplant 
157 oprit 158 schraal 159 literatuur 161 advies 
163 muziekinstrument 165 klein vertrek 
168 me 170 lichamelijke opvoeding. 
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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! 

"W T buitenhuis 

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

dksdizoencte moeitewaard 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 t*<*V4-¿rW W tr w 

caravans viaduct zuidlaren V.O.F. 

Uw partner in do&het-zelf: 

Kerkstraat 7D 
9471 GA ZukHaren 
Tel: 050-4092069 

CV-BEtlODIGDHEDEN/SAHITAIR 
HISTOR VERF 
ELECTRA 

T E-niail:Hubozuidlaren@hotmail.con 

Co1 ' 

.9 ^ 
11 

F f 
WATERSPORTBEDRIJF 

de scheve" 
Havenstraat 18, Zuidlaren 

i 

SCHEEPSACCESSOIRES 
HENGELSPORT ARTIKELEN 
RYDS-MOTORBOTEN 

BUITENBOORDMOTOREN 

w¿jMñEW¡;:/^,. 
J Ï Ï l ^ ^ i K j â ^ 

AANHANGERVERHUUF 
05905 - 92946 

mailto:Hubozuidlaren@hotmail.con


Streefeoaí In de Drentse bijdrage dit keer weer een gedicht van L.A. 
Roessingh over de rust die we, ook nu nog altijd, kunnen 
vinden in het Drentse landschap. Het gedicht Zommer van 
Johan Hidding, over de oogsttijd zoals het vroeger ging. En 
daar tussen een kort gedicht over de rust en kalmte van het 

treinreizen. 
Uit de keuze van de gedichten valt op te maken dat uw samensteller kennelijk aan rust en 
vakantie toe is. 

eßou/te'.yClaaMe*t6' 

Allen 

Wanneep 'k ailennig boeten bin, 
De stad daor heb vergeten, 
En aal 't gedreum en wieze proot 
Van mensken "dee het weten." 

Dan heur 'k oet strubben, stroek en Spil, 
Un wonderliek gefluuster, 
Oet alles wat er gruit en bluit 
As ik maor stillek luuster. 

As ik maor stillek heuren wil 
Naor wat ze mi'j doar zeggen. 
Dan wet een simpel blattie smangs, 
Mi'j alles oet te leggenl 

Treinreis 

Lange lien 
van hier tot gunder. 
Zunder 
file-vörming, 
gefoeter, 
oponthold, 
genietend van 't oetzicht, 
dat an mien oog veurbij glidt 
rustig 
stil 
kom ik, 
woar ik wezen wil. 

¿dli/SBtaur-SßutM* 'W 



Zommer 

De lindebomen bluit. 
Ze ruukt zo lekker zeut! 
Aj 't aole darp in dreit, 
dan drif je 't in de meut. 

Wij hebt 't heuien al daon. 
Ja, dat gung aorig gauw. 
Dolkies1 komp 't zo wied hen, 
dan trekt wij in de bouw2. 

De vrouw wol een dag vot. 
Maor ik zee: "Trien, geduld. 
Wij gaot een dag hen 't veld 
en zet de törf in bult. 

Die is nou mooi bedreugd; 
't hef d'r zo best op waerd3. 
Wij maakt ze bij mekaar, 
en dan goaw'ies hen Gaert!" 

En zo hew' dat toen daon. 
Nou biw' oet gasten4 west. 
Ze waren good gezond 
en 't eten smeuk er best! 

De lindebomen bluit. 
Wat ruukt dat lekker zeut! 
Aj' kört bij hoes bint, komp 
't je zuver in de meut! 

i0aAa^t2i!*tu&**gp 

1 dadelijk 
2 bouwland, akkerbouw 
3 het weer was goed 
4 op visite geweest 



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 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 ""jHottlr ftcrôa" 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 st i j l 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'Migt 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 ri jden 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 

¡I Ve^kAAA^d^heAyd/ wiet vUve/ 
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OVERDUN 'CASANDER 
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 

mailto:Monte.Rosa@clix.pt
http://www.overduincasander.nl
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> Sinds Pasen wonen Sandra en Johan vd Helm in hun geheel 
verbouwde huis aan de Groningerstraat op nummer 46. 
Bijna een half jaar hebben ze in Meerwijck gewoond waar 
op de valreep hun 4de kindje Bente werd geboren! 

> Johan en Mathilde Oosterveld kregen Martin als tweede 
kind, zodat de Groningerstraatwijk ouderwetse records 
slaat met negen kinderen onder de 9 jaar! 

> Adrienne Julius loopt stage op Curaçao bij de redactie van een krant. Ze 
studeert communicatie wetenschappen aan de Hanze hogeschool. Het bevalt van 
alle kanten zo goed dat ze er een baan heeft aangeboden gekregen. 

> I n April waren Gies en Margje 35 jaar getrouwd, en in Juni kunnen Trudy en Dato 
dit zeggen. 

> Mevr. Hovenkamp is 14 April 95 jaar geworden. 

> En Janneke Hollander werd in maart 50 jaar. 

mmw>w/$ mw *t mmmmmfs 
> Ondanks een negatief verhaal in Het Dagblad van het Noorden over het gebruik 

door kunstenaars van grote veldkeien heeft Hans Blaauboer met partner Els 
Wiggers, beheerders van de Veenhorst, beeldhouwer Derk den Boer een 
kunstwerk van grote zwerfkeien voor het hoofdgebouw van dit buitenhuis laten 
ontwerpen en plaatsen. Dit is eind juni door Err i t de Vries en Karka Speelman 
ingeweid. 

> Ook in deze wijk is begin juni een 35 jarig huwelijk gevierd en wel door José en 
Dinus Vos. 

> De laatste heeft zijn f ietstocht begin mei van het Pietersplein naar Pieterburen 
(ruim 2000 km in 11 dagen) prima doorstaan en alle kilometers ook werkelijk op 
de f iets afgelegd. Het gestelde doel om voor het nieuw t e bouwen Ronald Mc 
Donaldhuis in Groningen € 45.000 in te zamelen is ruimschoots gehaald. Vanuit 
Midlaren werd hi j gesponsord door "Caravans Viaduct Vof". (Arnold Goulmy) 

> De boswachterswoning is opnieuw bewoond. Eindelijk heeft ook het Achteroet 
weer eens nieuwe inwoners. We zullen ze in het volgende Kabinet aan u 
voorstellen. 

> I n onze omgeving is het Letterboxenspel uit Engeland geïntroduceerd. Door 
middel van een routeboekje moet men proberen de - in de natuur verstopte -
metalen boxen op te sporen. I n de box zit een stempel. De deelnemers krijgen 
een sleutel mee om de box te openen en een stempel boekje. Op dit moment zijn 
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er drie routes: in de buurt von Spijkerboor, bij 
het Zuidlaardermeer en bij het 
Noordlaarderbos. I n deze drie routes zijn zo'n 
30 boxen verwerkt. In totaal zijn er al zo'n 60 
geplaatst, die men kan zoeken. Een pakket van 
informatie- en routeboekje, sleutel en 
stempel boekje kan men aanschaffen voor € 
7,50. Meer informatie kan men inwinnen op de 
site www.letterboxen.nl 

memm wmm M mmwm~/M<yw$mwm$ 
> Het kan niet op met de huwelijksjubilea: Eind juni herdachten Arnold en Ineke 

Goulmy, dat ze ... 35 jaren eerder in het huwelijk waren getreden. 

Ze zijn er nog steeds de mooi weer boodschappers! Vaak 
arriveren ze op koninginnedag (dit jaar op 2 mei). Ze komen 
dan terug van hun winterverblijf in Afrika, ten zuiden van 
de evenaar. Na een tocht van 7000 km, verschijnen de 
donkere, sikkelvormige silhouetten aan de hemel: de eerste 
vogels zijn meestal de mannetjes die al eerder hebben 

gebroed. Zij zoeken onmiddellijk het nest van vorig jaar op en na enkele dagen komen 
ook de vrouwtjes aan. Hun Hollandse verblijf duurt maar drie maanden; nestelen, 
broeden, jongen groot brengen en dan, begin Augustus, terug naar Afrika. 
De zwart-bruine kolonievogel is een bijzondere! Hij is geen lid van de zwaluwenfamilie, 
maar van een aparte groep, de Apodidae, wat betekent: poten ontberend. Hij heeft 
kleine bevederde klauwtjes met vier naar voren gerichte scherpe nagels. Hiermee kan 
hij zich vastgrijpen aan muren of dakranden. Wil hij wegvliegen dan laat hij zich eerst 
vallen, het opstijgen vanaf de grond is zeer moeilijk! Bijna zijn hele leven brengt hij 
vliegende door! Eten, slapen zelfs paren gebeurt in de lucht. 
Een voor ons zeer nuttige insectenverdelger is de gierzwaluw: per dag verorbert hij zo n 
20.000 insecten! 
Vooral op warme zomeravonden horen we het schelle "srie srie srie" en scheren ze in 
groepjes luid gierend tussen en over de huizen met snelheden tot 120km per uur.Tegen 
de avond verzamelen die zwaluwen die geen nest hebben, zich in groepen en stijgen dan 
op tot een hoogte van drie tot vijf kilometer. Daar laten ze zich in een soort halfslaap 
meevoeren op de thermiek en cirkelen langzaam naar beneden. 
Gierzwaluwen broeden hier in Nederland uitsluitend onder dakpannen, in 
grootbetimmeringen en in muurholten van gebouwen. Van oorsprong is de gierzwaluw een 
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Rond het Zuidlaardermeer 
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rotsbewoner. Om een nestplaats te zoeken 
kunnen ze niet zoals spreeuwen en mussen 
hippend over het dak een opening ontdekken en 
kijken of de plek goed en veilig is; ze moeten 
vliegend een nestgelegenheid zoeken waar ze 
met vri j grote snelheid kunnen binnengaan. Bij 
aankomst uit Afrika wordt het nest van vorig 
jaar opgeknapt, met haren veertjes en sprietjes, 
die in de lucht zweven. Het geheel wordt met 
speeksel aan elkaar gekleefd t o t een klein, hard 
kommetje. Hierin worden rond 20 mei twee to t 

drie wi t te eitjes gelegd die beurtelings door het mannetje en het vrouwtje worden 
bebroed. Na ongeveer 20 dagen komen de eieren uit. De jongen zijn de eerste tien 
dagen blind. De ouders vangen insecten in de lucht, die in de keelzak t o t een bal worden 
gevormd. Hiermee worden de jongen gevoerd. Als er weinig insecten in de lucht zi jn, 
tijdens slechte zomers vliegen de ouders soms honderden kilometers ver om voedsel te 
zoeken. De jongen kunnen gedurende zo n periode hun stofwisseling op een lager niveau 
zetten (thermostaat omlaag) zodat ze minder energie verbruiken. Na zes weken rond 25 
jul i , vliegen de jongen uit. Ze moeten direct vliegen en zullen dat zonder onderbreking 
de eerste jaren blijven doen! 

Men vermoedt dat ze dezelfde avond al deelnemen aan de nachtvlucht om direct daarna 
richting Afrika te vertrekken. Een groot deel van de overige vogels uit de kolonie is dan 
reeds vertrokken. 
Eeuwenlang leven gierzwaluwen al samen met de mens. De mens zorgt meestal onbewust, 
voor onderdak en de gierzwaluwen ruimen, als dank insecten op. 
Door sloop, renovatie en isolatie van oude panden verdwijnen zowel gaten en spleten in 
de muren als de kapotte en scheef liggende dakpannen. Nieuwbouw levert weinig 
vervangende nestgelegenheid op. Dit leidt er toe dat de bestaande kolonies in hoog 
tempo verloren gaan. De laatste 25 jaar is landelijk hun aantal teruggelopen met 80 %. 
Door het aanbrengen van kunstmatige nestholten of speciale invliegpannen of nestkasten 
nemen de broedmogelijkheden toe. Ook kan er door een aangepaste manier van bouwen 
nestplek gemaakt worden door niet alle kieren in muren en daken te sluiten en eventuele 
holten in het metselwerk aan te brengen. 
De gierzwaluw houdt wel van een vri je aanvliegroute, geen hoge bomen of openstaande 
ramen. De noord en of oostzijde van gebouwen is i.v.m. t e hoog oplopende temperaturen 
aan de zuid en westzijde het meest gunstig. Lange t i j d huisde bi j ons een kolonie. Na 
dakreparatie waren ze verdwenen, na het bijwonen van een I.V.N. lezing over de 
gierzwaluw hebben we ze gelokt door het afdraaien van hun geluiden op een bandje, al na 
twee uur gierden ze om ons dak, nu maar afwachten 
De gierzwaluw is een beschermde vogel die gelukkig nog volop "giert" in Midlaren, anno 
2002 ook weer bij ons dankzij de audiotechniek! 

Info.'Gierzwa/uwenwerk 
Groep Nederland 
Vogelbescherming Nederland ß'tteJ^Me^ttAtiiA'. 
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Feenstra mist de 
aansluiting niet. 

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

.*** I aseo-** 
feenstra 
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We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
De Rabobank is een bank met een idee. Het 
idee dat je samen sterk bent De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank ván mensen vóór mensen. 
Dat merkt u al snel in het persoon-
lijke contact. Elke Rabobank ^ 
staat midden in de samen- ,*i>^' •, 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs- ƒ 
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 als u. 

Rabobank 

M 050-4096969 
i» 

GARAGE HOLLANDER 
groot in banden, 
nieuw en gebruikt, 

zeer scherp geprijsd 
ook voor schade's uw adres 

BOVAG lid 
^¡**"< 

B 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 
-_? D 5 a - 4 0 9 2 D 3 1 

bouwbedrijf 

sciiipborg 
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 56, 9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON 050 409 1553 

> ^ GR A ALM AN 
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Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

*Meubilering 
*Tapijten 
^Gordijnen 
*Slaapsystemen 
* Zonwering 

Rijksstraatweg 204 
9752 BR Haren 
Tel 050 5345131 
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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 
Osloweg 41 
9723 BH GRONINGEN 
Telefoon 050-4091455 

Gun uw kinderen het plezier van muziek 
Naast hun schoolopleiding 

een muzikale vorming. 
Een vorming waar zij LI 

hun hele leven 
dankbaar voor zullen zijn. 

* 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: 

_}£:—zzHjUbz-t-LaMM--. filcLvuo'^ B.V. 
Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 



van de Vereniging voor Dorpsbelangen lidiaren gehouden 
op 21 maart 2002 in paviljoen Meerzicht te Midlaren. 

1. Opening 
Even na 20.00 uur opent voorzitter Trudy Steenhuis de 
vergadering. Inclusief het bestuur zi jn 14 personen 
aanwezig. Agendapunt 5 zal voor agendapunt 4 worden 
behandeld. 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 
Anke Heida en Marian Kooiman hebben zich voor de vergadering afgemeld. 
De gemeente heeft aangegeven dat als er beeldpalende elementen zi jn die een 
beschermde status moeten hebben, de dorpen zelf met initiatieven moeten komen. Zo 
heeft Dorpsbelangen het initiatief genomen om de beide keuteri j t jes, samen met de 
hunebedden aan de Schutsweg, aangewezen te krijgen als monument. Die procedure 
loopt inmiddels. De voorzitter vraagt de aanwezigen of zi j nog ideeën hebben over 
panden die op de monumentenlijst zouden moeten komen. Ter vergadering komen er geen 
suggesties, maar het is natuurlijk al t i jd mogelijk om op een later t i jdst ip voorstellen bij 
de bestuursleden aan te dragen. 
De gemeente Tynaarlo heeft een oproep gedaan om kandidaten voor te dragen voor de 
cultuurprijs 2001-2002 van de gemeente Tynaarlo. Het bestuur heeft Tomi 
voorgedragen. Op 1 maart 2002 is door de gemeente een feestelijke bijeenkomst 
georganiseerd, waar Dinus en José Vos namens Tomi en Trudy Steenhuis en Rik Timmer 
namens Dorpsbelangen zijn geweest. De pri js is uiteindelijk toegekend aan Lianne Abeln. 

3. Notulen van de jaarvergadering van 12 april 2001 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris. 

5. Jaarverslag 2001 
De secretaris leest het jaarverslag 2001 integraal voor. Het jaarverslag zal in het 
Lentekabinet, dat vlak voor de Pasen zal uitkomen, staan afgedrukt. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen. 

4. Stand van zaken diverse onderwerpen 
• de keuterijt jes: de procedure om ze aangewezen te krijgen als monument loopt. Ook 

de gemeente is inmiddels een voorstander. Gevraagd wordt naar het onderhoud, want 
er zitten grote gaten in het dak. Het Drents Landschap zal het keuter i j t je dat in 
haar bezit is gaan opknappen. Wanneer dat zal gebeuren is niet bekend. 

• de Midiaarder begraafplaats: Rik Timmer doet verslag van de enquête die rond de 
jaarwisseling is gehouden. Een verslag daarvan komt in het Lentekabinet. De respons 
was vr i j groot en kende zowel voor- als tegenstanders. Er zijn veel suggesties 
gedaan voor een geschikte plek. Op dit moment wordt naar meer technische en 
financiële aspecten gekeken. Belangrijk punt is de wijze waarop het onderhoud zal 
worden uitgevoerd: zelf doen of uitbesteden. Een mogelijke optie is om samen te 
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werken met Noordlaren. Trudy Steenhuis vraagt wat men daarvan vindt. De 
vergadering is van mening dat eerst maar eens goed uitgezocht moet worden wat de 
mogelijkheden in Midlaren zijn en pas daarna met Noordiaren te gaan praten. 

• dorpshuis: er zijn weinig gelegenheden in Midlaren waar de Midiaarder verenigingen 
een onderkomen kunnen vinden voor hun vergaderingen en activiteiten. Er kan 
weliswaar subsidie worden verkregen voor het oprichten van een dorpshuis, maar dan 
nog moet het dorp zelf flink bijpassen en de exploitatie op zich nemen, naar de 
mening van het Bestuur is het een veel te kostbare zaak. Marian Kooiman zou bereid 
zijn eventueel De Barn op 2 maandagavonden in de maand beschikbaar te stellen 
tegen een bepaalde vergoeding. De vergadering doet de suggestie eens bij alle 
verenigingen te inventariseren waar behoefte aan is en bij de horeca te vragen wat 
de mogelijkheden zijn. Het is ook niet uit te sluiten dat als er iets is, er steeds meer 
gebruik van gemaakt gaat worden. Geconcludeerd wordt dat eerst maar eens met 
Marian Kooiman overlegd moet worden wat precies de mogelijkheden zijn. 

• overleg met de gemeente: op 14 maart 2002 heeft weer het reguliere overleg met 
de gemeente plaatsgevonden. De meest belangrijke punten daar uit zijn: 

% er gaat zeer waarschijnlijk gemeente-breed gekeken worden naar het f ietspadennet 
in de hele gemeente. Daarbij worden onder andere de kwaliteit van de huidige paden 
en gewenste nieuwe paden betrokken. Voor een fietspad langs de Schutsweg van 
Midlaren en Noordlaren is subsidie aangevraagd, hetgeen helaas niet werd 
gehonoreerd. 

% de gemeente erkent dat het Hunebedpad een probleem is. Zij geeft ter overweging 
een soort halfverharding dat elders in een soortgelijke situatie is toegepast. Ze 
zullen aangeven waar dat is zodat we eerst kunnen gaan kijken. 

% de wateroverlast moet samen met het waterschap worden opgepakt. Ambtelijk 
overleg heeft tot dusverre niets opgeleverd. De gemeente gaat het nu bestuurlijk 
oppakken 

% de kosten voor het weer begaanbaar maken van de 'Loverslane' in het Midlaarderbos 
gaat meer dan ƒ 10.000,00 kosten. Daardoor is het onderhevig aan politieke 
besluitvorming. De gemeente probeert subsidie via Landschapsbeheer te krijgen 

% ten aanzien van de begroeiing aan de randen is afgesproken dat we de zaak even 
goed in kaart zullen brengen (waar speelt het, wat is de eigendomssituatie) 

% de werkzaamheden voor het actualiseren van het bestemmingsplan buitengebied zijn 
nog niet opgestart. Het ligt niet in de bedoeling het huidige beleid te wijzigen 

% de aanpak van de kruising Groningerstraat/Tolhuisweg en de aanwijzing van de 
Tolhuisweg tot 30 km? gebied zal naar alle waarschijnlijkheid pas op z'n vroegst in 
2004 aan de orde zijn. In 2002 en 2003 wordt prioriteit gegeven aan de dorpen met 
scholen 

% de GBOT is voor de gemeente een 'officieel' aanspreekpunt namens de dorpen. De 
GBOT kan echter geen subsidie verdelen. Wel kan de GBOT prioriteiten aan de 
verschillende wensen vanuit de dorpen toekennen. De gemeente vindt dan ook dat wij 
mee moeten blijven doen met het GBOT. Het bestuur van Dorpsbelangen zal echter 
haar eigen rechtstreekse contacten met de gemeente in stand houden. 

6. Financiën 



Het Financieel Overzicht 2001/2002 wordt kort toegelicht. Dankzij de 
contributieverhoging heeft de vereniging weer wat meer armslag gekregen. Dat is ook 
nodig als het bestuur ten behoeve van het dorp een aantal zaken wil kunnen uitvoeren. 
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Alice van der Wal 
neemt de plaats van Joke de Groot in de kascommissie in. 

7. Bestuursverkiezing 
Anke Heida treedt volgens rooster af en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Het 
bestuur stelt voor Jan Jaap Hamming in het bestuur te benoemen, hetgeen met 
acclamatie geschiedt. 

8. Rondvraag 
Gevraagd wordt of ook het bestuur van Dorpsbelangen de toekomstige situatie rond het 
paviljoen Meerzicht in de gaten wil houden. Dat zal gebeuren. 

Na de pauze houdt de heer Jan Tuttel een enthousiast verhaal over de betekenis van de 
paasvuren en hoe de paasvuren regionaal op verschillende wijze worden gehouden. Na 
zijn boeiende verhaal wordt hij door de voorzitter bedankt en wordt de vergadering 
gesloten. 

MiÊWWê wmm m% 
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Kees van de Wal, werkzaam bij Natuurmonumenten en 
al 30 jaar woonachtig op Schiermonnikoog was onze 
gast op 26 maart j . l . Met prachtig gemaakte dia's gaf 
hij ons een beeld van de planten, dieren en de natuur 

op Schiermonnikoog. Hij heeft een t i jd je in het boswachtershuis aan de Duinweg 
gewoond, voordat dit verkocht werd en was enkele dagen per week in onze regio 
werkzaam om voor Natuurmonumenten tellingen te verrichten van vlinders, vogels en 
reeën. 
Op 23 april was de voorlichtingspresentatie van de Nederlandse Brandwonden Stichting. 
Voorlichters van de Stichting zijn bijna dagelijks op pad om overal in het land 
presentaties aan groepen te geven. Het voorkomen van brandwonden, het geven van de 
juiste directe hulp en de medische behandeling, staan hierbij centraal. Er wordt 
gebruik gemaakt van CD-I en video. De presentatie is toegespitst op de groep waarvoor 
gesproken wordt. (b.v. senioren, ouders van jonge kinderen) 
Brandwonden behoren to t de meest ernstige verwondingen die een mens kan oplopen. 
Brandwonden zijn vaak levensbedreigend, de behandeling ¡s pijnlijk en langdurig. Tevens 
kunnen brandwonden zowel in lichamelijk als psychisch opzicht blijvende schade 
opleveren, mede door het ontstaan van ontsierende littekens. Jaarli jks worden meer dan 
50.000 mensen medisch behandeld voor brandwonden. Uit onderzoek is gebleken dat 
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veel van deze ongevallen voorkomen hadden kunnen worden. De N.B.S. is opgericht in 
1971 en inmiddels te l t Nederland 3 brandwondencentra met ongeveer 60 bedden. Het 
was een zeer informatieve en leerzame presentatie. Veel dames zullen nu even kritisch 
om zich heen kijken in keuken, badkamer en huiskamer. Voorkomen is beter dan genezen. 
De slogan van de N.B.S. is: bij brand: eerst water, de rest komt later. 
Bij Meerzicht was de laatste bijeenkomst dit seizoen natuurlijk de jaarvergadering en 
wel op 21 mei. Martha Loeröp stopte als bestuurslid en voorzitter en Tr i jn Hiemstra 
kwam het bestuur versterken, dat nu zal bestaan uit: 
José Vos: voorzitter, Trieneke Piers: secretaris, Marion Beek: penningmeester en Metje 
van Dalen en Tr i jn Hiemstra: bestuurslid. 
Het is dan nog niet gedaan met de activiteiten, want op 4 juni hadden we onze busreis, 
waarvan Anke Heide hierna verslag doet. Op 18 juni was voor de liefhebbers de 
wandeling naar en door Appèlbergen en op 20 augustus volgt nog de oversteek naar 
Schiermonnikoog om daar een dagje te gaan fietsen. 

MMw mu vmmw/ÊMvmmmmm mmrnrn mmmmmm 
Het was vorig jaar al de bedoeling om naar Friesland te gaan, maar omdat er te weinig animo was 
ging de reis niet door. Nu 4 juni 2002 vertrokken we om 8 uur vanaf de Brink in Zuidlaren. De 
weersvoorspelling was goed en wij hadden er zin in. Als eerste richting Roden voor een kopje 
koffie. Helaas moesten we even geduld hebben want door wegwerkzaamheden en files schoot het 
niet erg op. Tegen kwart voor negen namen we plaats in restaurant Onder de Linden. Na een 
lekker kopje koffie/thee vertrokken we richting Franeker. Onze chauffeur Ester ( voor de 
duidelijkheid: een man) vond het leuker via binnenwegen te rijden dan via de snelweg, dus gingen 
we vía Nietap en Leek richting Marum. Bij Marum gingen we de snelweg op en maakten we wat 
voort want we hadden toch wel vertraging opgelopen. In Franeker aangekomen gingen we naar het 
Planetarium van Eise Eisinga. I k was er nog nooit geweest, had er wel eens plaatjes van gezien, 
maar had er geen voorstelling van. We moesten eerst even doorlopen naar de tentoonstelling. Op 
zichzelf wel interessant denk ik maar als je er nog nooit in verdiept hebt, niet te begrijpen. Al 
gauw mochten we toetreden tot "het planetarium": een huiskamer van ongeveer 3.5 x 3.5 meter 
met een bedstede, een groot kolenfornuis, een tafel met stoelen en het plafond waarin het 
planetarium gemaakt is. Onvoorstelbaar, want moet je voorstellen dat je in 2002 als gezin in zo'n 
klein kamertje woont en dat je man, vader daar grote ringen uit het plafond zaagt en van alles 
weer in elkaar knutselt. En dat niet in een half jaartje t i jd, nee in een tijdsbestek van jaren. 
Daarnaast was Eise Eisinga van beroep wolkammer, wat hij uitoefende in een kamertje achter de 
woonkamer. Er is geen twijfel mogelijk Eise Eisinga was een knappe man en zijn t i jd ver vooruit. 
Op z'n 16e schreef hij een boek over alles wat hij wist van het heelal. En als je ziet hoe hij dat 
planetarium gebouwd heeft, is het gewoon een wonder. Na twee eeuwen loopt het, met zo nu en 
dan wat onderhoud, nog steeds op t i jd. Je kunt de maanstand zien, welke maand het is, hoe laat 
het is, waar de planeten ten opzichte van elkaar staan enz. enz. Dat alles loopt op een Friese 
staartklok die boven op zolder staat, met daar aan verbonden allemaal raderen met duizenden 
zelfgemaakte geklonken spijkertjes. Ook al heb je er geen verstand van, iedereen kan zien dat 
dit heel bijzonder is. 
Toen we uitgekeken waren hadden we nog even vrije t i jd in Franeker. Dit werd benut om oranje 
koek en kleding in te slaan. Om half twaalf vertrokken we richting Bolsward om in Restaurant de 



Groene Weide te gaan eten. Het smaakte prima daar in Bolsward. Om twee uur de bus weer in, nu 
naar Workum naar het Jopie Huisman museum. Ook daar was ik nog nooit geweest. Jopie 
Huisman, bekend van zijn fotografische manier van schilderen. Zelf ben ik niet zó'n liefhebber 
van Jopie's werk, maar het is wel reuze knap hoe hij bijvoorbeeld stoffen en andere 
verschillende structuren zo waarheidsgetrouw kon weergeven. Wat mij opviel was dat hij een 
zelfportret uit 1939 fotografisch tekende, maar daarna toch vrij lang in een meer experimentele 
periode heeft gezeten. Jopie gebruikte toen verschillende technieken en je zou deze 
schilderijen, tekeningen niet herkennen als "een Jopie Huisman". Ook in Workum hadden we nog 
wat vrije t i jd dus weer aan het winkelen. 
Om half vier vertrok de bus via Stavoren, een mooie route door Gaasterland naar Oudemirdum. 
Het was prachtig weer en het was een mooi gezicht zo hoog vanuit de bus het rustige IJsselmeer 
te zien liggen. Aangekomen bij restaurant Boschlust bleek dat het terras vol zat. Het was te 
warm om binnen te zitten, dus stoelen bij elkaar gezocht en na een t i jdje zaten we toch allemaal 
op het terras. De een bleef op het terras zitten thee te drinken, de ander ging naar de 
tegenoverliggende bloemenzaak en weer anderen gingen een kijkje nemen bij de kerk en het 
kerkhof. Toen werd het toch t i jd om weer huiswaarts te keren. We gingen richting Lemmer en ik 
verwachte dat we de snelweg op zouden gaan richting Joure en Drachten, maar nee hoor. Ester 
nam ons mee naar de NO polder: Luttelgeest, Blokzijl via Steenwijk , Havelterberg, Smilde, 
Assen weer naar Zuidlaren. De buschauffeur werd hartelijk bedankt voor zijn rustige rijden en 
vertellen van heel veel wetenswaardigheden. Ook de chauffeur had naar zijn zeggen een fijne 
dag gehad. Om half acht waren we in Zuidlaren ... waar gaan we volgend jaar naar toe? 

K _, öaaaaai 
Dorpsfeest-

coiQipissie 

1 April 2002 is een stralende lentedag! 
I k r i j d tegen 7 uur 's avonds uit het zuiden van 
Drenthe richting Midlaren en zie overal enorme 
rookpluimen aan de horizon. Een prachtig gezicht. 
Nog even en vanuit Midlaren zal net zo'n pluim de 
lucht in gaan. 

Om iets na 8 uur hebben zich heel veel Midlaarders en andere belangstellenden 
verzameld rond de gigantische paasbult aan de Esweg. De zon doet extra haar best om 
alles in een prachtige rode gloed te zetten. Er is een echte heks met strohaar en een 
bezemsteel die eerst op de grote bult gezet moet worden. Een klus voor de jeugd. I n 
een mum van t i j d kronkelt de Midiaarder kinderschare to t boven op de bult en de heks 
gaat door alle handen naar boven. De kinderen duikelen weer van de bult en mogen nu 
vanuit alle windrichtingen het vuur aansteken. I n mum van t i j d kruipt het vuur omhoog 
en staat het strohaar van de heks in lichterlaaie. 
De zon laat zich vuurrood achter de horizon zakken, tegen deze vuurzee is niks 
opgewassen. 



Laatkomers kunnen nauwelijks door het hek vanwege de 
enorme hi t te die er van de bult komt. Fietsen worden nog 
snel verplaatst en we kijken met een schuin oog naar de 
bomen die toch wel wat dicht onder de vonkenregen 
staan. 

De bult staat nu rondom in vuur en vlam. Als j e er 
langzaam om heen loopt gaat er een raar gevoel door je 
heen. Je wordt er haast naar toe getrokken, zoals 
sommigen dat hebben met het in de diepte kijken. Maar 
de hi t te weerhoudt j e wel. 

Ti jd voor een versnapering. Er is weer volop lekkers te 
krijgen, zelf broodjes beenham! De glühwein was een leuk idee, maar het is er het weer 
niet naar. De blikjes bier vliegen daarentegen over de toonbank. De inhoud van de 
flessen Beerenburg verdwijnt bijna net zo snel als het hout op de bult. "Doe nog maar 
een half je. En nog maar een". 

De stemming st i jgt , er gaat muziek aan. Zwoele zomerklanken in opzwepende dansritmes 
wedijveren met de knetterende vonkenregen. Passanten weten te vertellen dat andere 
bulten misschien mooier zi jn, maar dat het in Midlaren het gezelligst is. 

De bult slinkt langzaam en we slepen strobalen bij het vuur om ons te koesteren in de 
warmte. De meeste Midlaarders zijn inmiddels naar huis en met een select gezelschap 
en de laatste druppels Beerenburg zien we de vlammenzee langzaam to t rust komen. 
Br worden ontboezemingen gedaan en vriendschappen gesmeed. Een echt Midiaarder 
feestje. 
Volgend jaar weer! Dat staat vast! 

0vneÂe^ »an/ âïi/i/iiaan 

m&nmmmmmmmmêt 
Na de geweldige ervaring van vorig jaar kon de Dorpsfeestcommissie er niet onder uit 
dit jaar wederom een Midzomernachtfeest te organiseren. Bovendien hadden de 
verschillende wijkteams nog wat rekeningen te vereffenen in de touwtrekarena. De 
angst voor elkaar was blijkbaar nogal groot, want een aantal teams bleef gedeeltelijk of 
zelfs geheel weg. I e t s wat ik persoonlijk nogal teleurstellend vind. 

Nadat eerst de Midiaarder jeugd had laten zien dat het met de toekomst voor het 
touwtrekken wel goed zi t , traden in het stri jdperk aan Achteroet tegen Tolhuisweg I. 
I k geloof dat dat de finale van vorig jaar was, maar dat weet ik niet zeker. Feit is dat 
Achteroet de conditie het best op peil heeft gehouden, want ze wonnen vr i j eenvoudig. 
Vervolgens trokken Groningerstraat tegen Plankensloot en Groningerstraat won nipt. Als 



laatste in de I e ronde 't Brinkje 
tegen Schutsweg/Huttenweg, 
beide met twee personen en dat 
was voor Sandra en Rik van 't 
Brinkje een makkie. 2e Ronde: 
Achteroet tegen Groningerstraat. 
Weer een walk-over voor 

Achteroet. Plankensloot- Tolhuisweg Jwerd een duidelijke winst voor Tolhuisweg I 
waarbij gezegd moet worden dat Ruud van Wijk wel een hele mooie salto maakte! 
"Als je wint dan heb j e vrienden" bleek bij de laatste wedstri jd van de 2e ronde. Opeens 
waren er meerdere mensen die in een gri js verleden aan 't Brinkje gewoond hadden of er 
graag willen wonen. Ze waren geen verzwakking, want ze trokken het gelegenheidsteam 
rest Tolhuisweg Jv lo t over de streep. De finaleplaats van Achteroef was onbetwist, 
maar voor de 2e plek in de finale moest nog één keer getrokken worden, vond de 
wedstrijdleiding. Dus Y Brinkje tegen Tolhuisweg Ien ook nu won 't Brinkje, maar deze 
keer moesten de hakken al heel wat steviger in de modder. 

De finale Achteroet- 't Brinkje was met recht een finale te noemen. Beide teams 
trokken voor wat ze waard waren maar uiteindelijk gaf het surplus aan techniek en 
ervaring van Achteroet de doorslag (al dient te worden aangetekend dat 't Brinkje al 
een wedstri jd meer in de benen hadden) en zi j mochten daarom na afloop de 
wisselbokaal in ontvangst nemen. 

Voor alle kinderen was er een pri jsje en de verslagen teams rest te de mogelijkheid het 
verdriet te verdrinken aan de bar of het in een goed gesprek een plaats te geven. Beide 
mogelijkheden werden aangegrepen, dus het bleef nog wel even gezellig bi j het vuur, de 
bar, de muziek en elkaar op deze langste dag van het jaar. 

tMicJtifyl/^vcnvon/ 

Hieronder de uitslagen van de verkiezingen voor de 
tweede kamer die op 15 mei van di t jaar werden gehouden. 
U vindt hier een overzicht van de stemmen in Midlaren in 
absolute aantallen en percentages. De uitslagen kunt u 
vergelijken met de landelijke uitslagen, de uitslagen in de 
gemeente Tynaarlo in zijn geheel, de uitslagen van de 
Tweede Kamer verkiezingen in 1998 in Midlaren en de 
gemeenteraadsverkiezingen in Midlaren. 



TK2002 
Midlaren 
aantal 
stemmen 
VVD 
PvdA 
CDA 
D'66 
Groen links 
Chr unie 
SP 
Leef b. Ned 
LPF 

Tk2002 
Midlaren 
aantal % 

59 25,3 
39 16,7 
45 19,3 
13 5,9 
28 12,0 
5 2,2 

13 5,6 
3 1,3 

28 12,0 

TK 
Midlaren 
1998 % 

35.9 
24,1 
7,8 

10 
13,2 
3,6 
3,2 

— 
— 

TK2002 
landelijk 
% 

15,4 
15,1 
28,0 
5.1 
7,0 
2,5 
5,9 
1,6 

17,0 

TK2002 
Tynaarlo 
% 

23,4 
20,8 
19,9 
6,8 
7.8 
2,9 
4,8 
1,5 

11,8 

Gem raad 
2002 
Midlaren 
% 
20,7 
10,6 
U,2 
9,0 

17,6 
2,7 

— 
17(LT) 
— 

De li jst Fortuyn haalde ook in Midlaren als nieuwkomer een behoorlijk aantal stemmen 
hoewel het percentage wel flink beneden het landelijke percentage is gebleven. Groen 
Links deed het hier beter dan landelijk, maar wel weer een stuk minder dan bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. Het CDA haalde hier niet het landelijke 
percentage maar Steeg wel flink ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen en 
vooral ten opzichte van de vorige kamerverkiezingen. PvdA en W D gingen, 
overeenkomstig het landelijke beeld flink achteruit. 

¿ißoiifte'£fCl€iao&en<y 

A. Haaijer 
Kranten-
bezorger 

De vakantieperiode zit er weer aan te komen, dus denkt u 
even om uw brievenbus! U kunt uw krant meenemen op 
vakantie of u kunt hem t i jdel i jk stopzetten. I k kan dat 
eventueel regelen, geeft u dit dan wel even vroeg genoeg 

door! Dan zitten wij niet steeds met overvolle brievenbussen tijdens uw afwezigheid. 
Rest mij nog u een prettige vakantie en een warme zomer toe te wensen. 

Gevraagd: 

Aan degenen die naar het buitenland op vakantie gaan, heb ik het volgende verzoek: 
Zou u voor mij, tegen terugbetaling uiteraard, een setje euromunten mee willen nemen? 
Bij voorbaat bedankt voor de moeite. 

Andries Haaijer 
Tolhuisweg 8, Midlaren 
tel. 4093558 



Een kozijn 
met profiel9 

K U N S T S T O F 
K O Z I J N E N 
REN O V A T I E-NI 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 

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 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 
surfschool. 

Captainsbar aan f 
het meer met 
terras. 

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