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Secretariaten van de Midiaarder verenigingen: 
Dorpsbelangen 
« 4090428 

Dorpsfeestcommissie 
9 4091055 
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8 4092154 

IJsvereniging "Midlaren" 
* 4091446 

Jachtveld "Midlaren" 
» 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren 
8 4096053 

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

Vereniging van Volksvermaken 
* 4095843 

Vrouwenvereniging 'Midlaren' 
« 4090538 

Hr. Rik Timmer 
Hunebedpad 1 
9475 TN Midlaren 

tKevr. T.v.Stipriaan 
Duinweg 1 
9475 PK Midlaren 

Mevr. M. van Dijken 
Meerwijk 15 
9475 TC Midlaren 

Mevr. J. de Groot 
Meerzicht la 
9475 TA Midlaren 

Hr. N. Loeröp 
Tolhuisweg 30 
9475 PG Midlaren 

Hr. E. Veenstra 
Tolhuisweg 27 
9475 Midlaren 

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

- • Mevr. S.H. Hovius 
Westrup7 
9472 RP Zuidlaren 

Mevr. T. Piers 
Kerkbrink 38 
9471 AL Zuidlaren 

Colofon: 

Redactieleden: 
O Wouter Warnaar 

Toihuisweg 2 
9475 PG Midlaren 
8 4090493 

• Bouke Klaassens 
Hunebedpad S 
9475 TN Midlaren 
8 4095973 

Q Patty Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midlaren 
S 4094466 

Q Anke Heida 
Tolhuisweg 31 
9475 PD Midlaren 
8 4096544 
email: ah@wanadoo.nl 

Layout: 
o Dinus Vos 

Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 
8 4093527 

Druk: 
• Multabedriiven 

W.A. Scholtensstraat 15 
9403 AJ Assen 
8 0592-377115 

De redactie houdt zich het recht 
voor om publicatie van ingezonden 
brieven te weigeren, indien deze 
inhoudelijk van zodanige aard 
blijken te zijn dat men erdoor 
gekwetst zou kunnen worden. 

Het is niet toegestaan om 
advertenties die niet compleet zijn 
aangeleverd, te plaatsen in andere 
publicaties. 

Het 'Midiaarder Kabinet' is een 
uitgave onder verantwoordelijkheid 
Van de Vereniging Dorpsbelangen. 

Wijken: 

Achteroet 
Heihazen 
Tolhuisweg 1 
Tolhuisweg 2 
Schuts-THuttenweg 
Groningerstraat 
't Brinkje 

Wijkhoofden: 

Herman van Dop 
Philip Boucher 
Barbara van Blanken 
Ton Kolkman 
Marjan Giebels 
Trudy Steenhuis 
Rik Timmer 

Plankensloot/Meerzicht Winy Verdegaal 
Emigranten Piet Kanon 

« 

4091055 
4092837 
4090493 
4095792 
4090952 
4092727 
4090428 
4094197 
4092359 

Oud papier: 

De volgende 
vrijdagen en 
zaterdagen: 

1 /2 november 
6 / 7 december 
3 / 4 januari 

Zelf brengen!! 

Kopij inleveren 
voor 

5 d e c 2002 

by één van de 
redactieleden! 

Graag inleveren 
op diskette of 

emailen! 

mailto:ah@wanadoo.nl


Het viel warempel niet mee voor de redactie om na de heerlijke zomer en nazomerweken 
weer met het herf stnummer aan de slag te gaan. Ook onder onze mededorpelingen was 
de animo nog niet zo groot, veel moest er nog op gang komen en daardoor was de 
hoeveelheid kopij aan de bescheiden kant. Toch denken wij er weer in geslaagd te zijn 
om er een mooi en leesbaar Kabinet van te maken, met o.m. een oud artikel van meester 
Clason, die in het begin van de vorige eeuw les heeft gegeven op de school van Midlaren. 
Ook de Drentsche poëzie ontbreekt natuurlijk niet, zelfs is er een ingekomen gedicht. 
We willen de wijkhoofden nog wel weer even wijzen op de rubriek "Nieuws uit de 
wijken", waar wij berichten in opnemen, die betrekking hebben op het reilen en zeilen 
van de kleine en iets grotere voorvallen des levens. 

Namens de redactie -

<jéa&ntlaf.m 

1 en 2 november Oud Popier 

12 november 

? nov./dec. 

Midlaarderavond in de Barn 

Sinterklaasfeest 

6 en 7 december Oud Papier 

?? december Donateursactie T .O .M . I . 

25 januari 2003 Uitvoering T . O . M . I . 
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Bedankt voor de inzendingen; het waren er dit keer veel. Het 
kruiswoordraadsel is gewonnen door dhr. 6.P. Koers. Wel, 
gefeliciteerd, de bon wordt bij u thuis bezorgd. 
Dit keer hebben we weer een kruiswoordraadsel voor de verloren 
uurtjes. Veel succes en puzzelplezier!) 
De oplossingen kunnen in de bus bij öroningerstraat 47. 

""HORIZONTAAL" 
1 scheuring in een kerk 8 dundoek 12 snack 
17 muzrekoptreden 19 bloem 21 brandstof 
23 werkelijk 24 inkomstenbelasting 26 van adel 
29 oosterlengte 31 voermansroep 32 grondstof 
voor turf 34 roeivaartuig 35 numero 36 dik en 
zwaar 38 domme streek 41 vlekkenwater 42 
gesloten 43 pier 45 regelmaat 46 dun 48 voort-
durend 50 etage 51 langspeelplaat 53 berouw 
55 geldstuk 56 op elkaar 57 bouwkundig inge-
nieur 58 bijbelse figuur 60 onzes inziens 62 spe-
cerij 63 stoot, schok 65 jong dier 67 Londense 
taxi 69 schenker 70 veerkracht 71 pijnlijk schel 
72 senior 73 Insecteneter 74 plaats in Spanje 
76 elektrisch geladen deeltje 77 genoeg 78 op 
grote afstand 79 voorjaarsdag 80 desktop 
publishing 81 temperatuur 82 oude lengtemaat 
83 vochtig 84 In loco 85 soort onderwijs 
86 bloedvat 88 daarna 90 hijstoestel 92 bevlie-
ging 94 dierengeluid 95 takje 96 oosterse titel 
98 metaal 99 zwaardwalvis 101 olijk 103 sociale 
voorziening 105 bouwland 106 ijsco 106 het-
zelfde 109 bolgewas 113 geruime tijd 
115 maanstand 116 en anderen 117 manne-
tjesbij 118 noot 119 met elkaar 121 plaats in 
Gelderland 123 huishoudartikelen voor een 
bruid 125 hierheen 126 jong dier 127 gravin 
van Holland 128 burgerlijk 129 kreuk 130 en 
dergelijke 131 bekoorlijkheid 132 vreemde 
munt 133 reusachtig 134 waterige oplossing 
136 fotografische term 137 vorstentitel 139 kin-
derjuffrouw 140 Ingenieur 142 hoeveelheid 
144 namiddag 145 kleur 147 autoped 
149smaakorgaan 151 groente- en vleesextracten 
152 het Romeinse Rijk 153 scheepskamer 
155 muzieknoot 156 waarnemend {ín samenst.) 
157 trots 159 in orde 160 collectieve arbeids-
overeenkomst 162 datgene waarmee ¡ets opge-
vuld is 165 algemeen vormend onderwijs 
166 stoomschip 167 matrasvulling 169 gat in 
de grond 170 rijksgrens 172 en omstreken 
173 prehistorische vondst 175 gij 176 deel van 
de hand 178 kruiderij 179 mijt 181 salaris per 
uur 184 haarwater 185 langwerpig broodje 
186 een enkele maal. 

VERTICAAL 
2 inhoudsmaat 3 op welke manier 4 Engelse 
lengtemaat 5 deel van een vis 6 gehakt varkens-
vlees 7 slee 9 Chinese maat 10 papegaai 
11 reisbegeleider 13 fotografisch materiaal 
14 vrucht 15 flauw keelgeluid 16 water In Fries-
land 18 rangtelwoord 20 wijnsoort 22 autoweg 
waar tol geheven wordt 25 smekend verzoek 
27 vreemde munt 28 voedsel voor dieren 
30 boomscheut 32 van zekere houtsoort 33 
neon 35 vrucht 37 graad 39 vloerbedekking 
40 volgroeid 42 frisdrank 44 plaats in Drenthe 
47 touw 49 tweetal 52 bewerkte dierenhuid 
53 Engelse titel 54 succesnummer 56 wal 
57 grote beker 59 werelddeel 61 plotseling 
afbrekend 62 ijskegel 63 dappere vrouw 64 uit-
roep ter aansporing 66 puntig staafje 68 levens-
lucht 69 voormuur 70 tentoonstellingsgebouw 
in Amsterdam 74 maatbepaling 75 gouverneur-
generaal 77 alm 79 larve 80 roeibank 81 hout-
soort 83 achter 85 boom 87 doctor 88 genade-
klap 89 koker 90 stemming 91 stevig 93 vorde-
ring 94 halfvloeibaar voedsel 96 loot 97 meel-
balletje 100 kip (Maleis) 102 inval 104 eeltachti-
ge huiduitwas 107 voegwoord 109 hekeling 
110 bijbelse stad 111 graansoort 112 roofdier 
114 een das omhebbende 116 ovale vorm 
118 devies 120 opera van Verdi 122 gereed 
123 bolgewas 124 grote overvloed 125 soort 
popmuziek 127 uitroep van verrassing 128 ver-
laagde toon 129 giftige stof 133 wild, woest 
135 uitstapje 138 titel 139 telwoord 141 man-
netjeshond 143 eer 145 bacterie 146 limonade-
extract 147 bewoner van Saksen 148 Spaans 
schilder 150 naar aanleiding van 151 leefomge-
ving 152 Nederlandse schrijver 153 levens-
onderhoud 154 kegelvormig 156 snel 158 die-
rengeluid 161 bijwoord 163 klein kind 
164 vleesrooster 167 dierenverblijf 168 herrie 
171 soort antilope 173 modegek 174 donker-
grijs gesteente 176 pluspunt 177 boerderijdier 
178 lichamelijke opvoeding 180 kilometer 
182 bezittelijk voornaamwoord 183 de onbe-
kende. 
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Hallo Midiaarder jeugd. 
Er kwam deze keer slechts één oplossing binnen op de puzzel in het 
zomer Kabinet; wat jammer, dat er niet meer kinderen meededen! 
Martin Loeröp krijgt een Intertoysbon voor het winnen van de 
puzzel; gefeliciteerd. 
Hier is een nieuwe puzzel voor jullie en hopelijk doen er nu meer 
kinderen mee! Veel plezier bij het oplossen! 

De oplossingen kunnen in de bus bij ôroningerstraat 47. 

Voor de kinderen van 3 tot 7 jaar hebben we speciaal een kleurwedstrijd. Maak een 
mooie tekening, kleur deze in en doe hem in de brievenbus van öroningerstraat 47. Ook 
jullie wensen we veel teken- en kleurplezier! 

¿rally' Vettetneu 

BOODSCHAPPENLIJST 
AVOCADO 
AZIJN 
BIER 
BORRELNOOT-
JES 

CAKE 
CHILIPOEDER 
COLA 
DIPSAUS 
EIEREN 
KAAS 
KIPPENSOEP 

OLIE 
PICCALILLY 
PINDA'S 
PREI 
RODE PAPRIKA 
ROOKWORST 
SCHEER-
SCHUIM 

SCHUUR-
SPONSJES 

SINAASAPPEL-
SAP 

SNOEP 
SODA 
SOEPGROENTE 
SPECULAASJES 
SPEKBLOKJES 
SPERZIEBONEN 
SPINAZIE 
SPRUITJES 
STOKBROOD 
STROOPWAFELS 
TANDEN-
BORSTEL 

THEE 
VAATDOEKJES 
VLEES 
WORST 
ZAKDOEKJES 
ZEEP 
ZILVER-
UITJES 

ZOUTJES 

DE OVERGEBLEVEN LETTERS VORMEN DE NAAM VAN EEN SPELLETJE. 
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De Veenhorst is een 4-sterren groepsaccommodatie voor overwegend 
meerdags verblijf van families, vriendengroepen, verenigingen, scholen, 
en diverse opleidingen. 
Daarnaast nebben we een aparte ZAAL voor DAGVERHUUR, 
geschikt voor een vergadering, training, receptie of gewoon een gezellige 
familiedag. Zeljyerzorging van eten en drinken is mogelijk. 
Bel eens voor nadere informatie! 

"V Tbuitenhuis 

(te Veenhorst 
elkseizoende moeite waard 

De Fam. Blaauboer 
Duinweg 2 Midlaren 
Tel.050 4092132 

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 Wir w 

caravans viaduct zuidlaren V.O.F. 

Uw partner in dö&het-zelf: 

CV-BEM0DI6DHEDEN/SANITA1R 
HISTOR VERF 
ELECTRA 

Kerkstraat 7D 
9471 GA Zularen 
Tel: 050-4092069 T E-mail :Hubozuidlaren@hotmail. com 

27 ir WATERSPORT DE SCHEVE 
FC3 Havenstraat I8 

9471 AM ZUIDLAREN 
Tel./Fax : 050-409 29 46 

IMPORTEUR VOOR 
NEDERLAND van 

Hiitc 

Sloepen: Wato 490 outboard, 510 Diesel, 620 Diesel, Hunze sloep. 
Boten: Ranieri, Hille,Yamarin, Pioner, Crescent, Plastimo. 

Opblaasboten Yam van 2.30 m t/m 5.50 m.Yamaha b.b.motoren. 
i n f o : w w w . d e s c h e v e . n l 

soires, ¡achtlakken én 

http://www.descheve.nl


Het Roosje ^j 
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 
S 050-4091446 

<^?¿c&e&*~¿¿s£& 

J P > Gastencentrum ""JWonU moöa" 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 - Email: Monte.Rosa@clix.pt 

Ve4rl<M^idlgheld/ metviM& 

•CASAN DER OVERDUIN 
b e d r i i f s m a k e l a a r s bv 

Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366,;9700 AJ Groningen 
: Telefoon (050) 31166 66, Telefax (050)313 30 90 

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

IVM'BOG 

mailto:Monte.Rosa@clix.pt
http://www.overduincasander.ni
mailto:info@overduincasander.nl


Het programma van de vrouwenvereniging loopt 
eigenlijk van september tot na de jaarvergadering in 
mei. Maar toch zijn er ook nog activiteiten die wc in de 
zomer doen. Na de busreis en het wandelen in juni, 

vertrokken we op 18 augustus per bus naar Groningen waar we een bus, boot, buskaart 
kochten naar Schiermonnikoog. Op de boot van half 10 was het al lekker zonnig weer en 
we waren in een allerbeste stemming. Op het eiland aangekomen stapten we ín de bus 
naar het dorp waar wc fietsen zouden huren, maar eerst zochten we een terrasje op om 
koff ie/thee met gebak te nemen. Het was perfect f ietsweerl! Heel ontspannen namen 
we de tijd alles te bekijken: o.a.cen kerkhofje en een hoge bunker met een prachtig 
uitzicht. Onderweg zaten wc op het terras bij de Berkcnplas en terug in het dorp gingen 
we eten op het terras bij de Pizzeria. Daarna was het tijd om de fietsen in te leveren en 
de bus te nemen naar de boot van half 7. Op de boot terug was het nog steeds warm 
weer, maar onderweg naar Zuidlaren begon de lucht te veranderen. Tussen Zuid- en 
Midlaren brak toen het noodweer los. De lucht werd totaal verlicht door alle 
bliksemstralen. Stortregens teisterden de auto en we konden bijna niet meer verder 
rijden. Wat een rare afsluiting van zo'n fijne zonnige warme dag! 
Ruim anderhalf jaar geleden was bij ons te gast de zanger Jan Klönne uit Winschoten, 
die zijn zelfgemaakte liedjes zong in het Groninger dialect met een prachtige heldere 
stem. Hij begeleidde zich op de gitaar en de piano. Na afloop nodigde hij ons uit om 
zodra zijn nieuwe CD uit was, de CD-preSentatie bij te wonen. Een maand geleden werd 
ik door hem gebeld dat de CD klaar was en de presentatie hiervan zou zijn in de 
theaterzaal van de Klinker te Winschoten op vrijdagavond 27 september. Na even 
rondbellen langs de leden, bleken er 10 vrouwen te zijn die dit bij wilden wonen en zo 
reden we naar Winschoten. De zaal voor minstens 600 personen was praktisch helemaal 
vol. Jan Klönne had ondersteuning van 4 muzikanten en was weer goed bij stem. Ook nu 
had hij de meeste teksten weer zelf gemaakt.Vorig jaar schreef hij nog een lied 
ttVrijhcid",na de gebeurtenissen in Amerika op 11 september. Dit nummer is erg veel 
gedraaid op radio Noord. 
Hieronder staat het nieuwe seizoenprogramma vermeld en zoals u ziet is op 17 septem-
ber de eerste avond al weer geweest. Voor de pauze werd het nieuwe programma 
besproken, de contributie geïnd en de reis- en f ietscommissie ingevuld. Na de pauze 
speelde toneelvereniging TOMI uit Midlaren de eenakter 'Een moment van helderheid', 
met Ity Hoving, Annie Zwaagman en Sander Eefting. 

Programma 2002/2003: 
Alle avonden beginnen om 20.00 uur. 
dinsdag 17 september Openingsavond. 

Eenakter: "Een moment van helderheid" door TOMI 
dinsdag 29 October Pompoenen, wat kunnen we ermee doen? door Tineke Huizing 

uit Nw. Wecrdinge 

%. 
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dinsdag 26 november 

dinsdag 10 december 
dinsdag 17 december 
dinsdag 7 januari 2003 

dinsdag 28 januari 
dinsdag 25 februari 

dinsdag 25 maart 
dinsdag 22 april 
dinsdag 20 mei 
dinsdag 10 juni 
dinsdag 19 augustus 

Culinaire avond met vis. 
Verzorgd door Albert Jan Seubring. 
Kerststukjes met Kees. 
Kerstviering. 
Nieuwjaarsvisite met modeshow 
verzorgd door het RYA-huis. 
Notariaat Zuidlaren over erfrecht. 
Schatten op zolder door de heer Van Delden (antiquair) uit 
Gasselte. 
"Sisters in Law" met muziek uit de 50- en 60-er jaren. 
Hotel vakschool. 
Jaarvergadering. 
Reisje. 
Fietstocht. 

$ot¿ Vo*. 
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De redactie van het Midiaarder Kabinet ontving een gedicht van M. in 
' t Veld. We zouden graag in contact komen met de schrijver. 

"Dürpsüelimyen 

aren 

^e^^fidad^a^nde^i^p^ 

De verenging voor Dorpsbelangen organiseert op 12 
november een avond in de Barn aan de Tolhuisweg, waarop 
het wonen in Midlaren centraal zal staan. Inwoners die al 
heel lang in Midlaren wonen zullen over hun ervaringen en 
belevenissen vertellen. Aanvang 20.00 uur. U bent van harte 
welkom. 

h 

coiPHsste 

Ruim een jaar geleden zijn we overgestapt van het ophalen van 
het oud papier naar het laten brengen. 
En dat gaat goed. Veel te goed. 
De container is zaterdag in de loop van de middag al propvol. 

De verantwoordelijke heeft aan het eind van het weekend de handen vol aan het terrein 
opruimen, de naast de container gezette dozen er nog bij proppen, de hal f openstaande 



deur weer dicht krijgen (hoe doe je dat met zo'n vracht papier die er uitpuilt?), het zeil 
weer bevrijden, dat door een overijverige Midiaarder alvast over de container is 
getrokken, waardoor anderen hun dozen op het zeil storten. (Zucht.) 
"Het kan zo niet langer!" was de noodkreet van onze oud papier coördinator. 

•u 

We gaan het dus weer een beetje anders doen. In 
plaats van eens in de 6 weken, komt er nu eens in de 
maand een container te staan. 
De eerste zaterdag van de maand. Makkelijk te 
onthouden, dus komt er ook geen briefje meer in de 
bus. 
De zondag komt te vervallen, daarvoor in de plaats 
kunnen we op vrijdag al terecht. 
Op zaterdag gaat de container om 18.00 op slot. 

Het rooster ziet er tot einde van dit jaar dus als 
volgt uit: 

4 en 5 oktober 
1 en 2 november 
6 en 7 december 

Noteer het op de kalender! 

® 
1W^ 
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Nadat Hannie Scheper, dochter van Dina en 
Wietsc, in 1999 al afstudeerde in de 
tandheelkunde heeft ze op 27 september j l . in 
Amsterdam haar bul uitgereikt gekregen voor 
geneeskunde. Een week eerder op 20 september 

moest ze een galsteen operatie ondergaan, waarvan ze op dinsdag 24 
september uit het ziekenhuis thuiskwam. De dag erop ging ze op sollicitatie 
gesprek in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Diezelfde dag nog kreeg ze 
daar een baan aangeboden als poortarts. (eerste hulp arts) Schepertjcs 
allemaal van harte gefeliciteerd. Wij gaan na een ongeluk met een gerust hart 
naar het ziekenhuis in Assen. 



SLAGERIJ G.P. KOERS 
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ 

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

rolpens 
bakjes kanensmeer 
bekers rundvet 
boeren leverworst 
droge metworst 
droge boeren ham (schenk) 

GRONINGERSTRAAT 56, 9476 PC MIDLAREN 
TELEFOON 050 409 1553 

A^ GR A ALM AN 
f I ^/•n/eríea^á' o-.v. 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

^Meubilering 
*Tapijten 
*Gordijnen 
*Slaapsystemen 
*Zonwering 

Rijksstraatweg 204 
9752 BR Haren 
Tel 050 5345131 

m 
i t l 
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msssm 

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 U 

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 geïnformeerdl 

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 

fo 
Met Uw naam en adres zenden aan: 

_ _ _ — z ^ L L ù T - f i a J u ^ - JTLLCLMJO _5 ev. 

* Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 
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Feen&tra mi$t de 
| aanfluiting niet. 
í 

; 

I 
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Feenstra Noord B.V. 
Groningen Emdenweg 5 TeT050 5422322 
Heerenveen Uraniumweg ó Tel. 0513 Ó37111 
Drachten Bolder 59 Tel. 0512 526258 

feenstra 
IHIMtlWIIiailllllllUIIMUIJIIIHIMIIIMIIIIIIJIMIIWMMIIIWMIIMMIWII^ 

We zijn net zo 
thuis ¡n 
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 van mensen vóór mensen. 
Dat merkt u al snel in het persoon-
lijke contact. Elke Rabobank ^ 
staat midden in de samen- .:-;>'" .. 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bi^ activi-
teiten in het bedrijfs-
leven, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leeft, ook als het niet 
om bankzaken gaat. Kort-
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u 

Rabobank 

5 050-4096969 

GARAGE HOLLANDER 

groot in banden, 
nieuw en gebruikt, 

zeer scherp geprijsd 
ook voor schade's uw adres 

BOVAG lid 

G R D N I N E E R S T R A A T 5 D 

9 4 7 5 P C M I D L A R E N 
8 G 5 D - 4 D 9 2 D 3 1 

bouwbedrijf 

gout 
schipborg 

tel. 4090000 
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Misschien hebt u in "Het Oostermoertje" gelezen over de ongerustheid, die er heerst 
bij deze wijkbewoners over de toekomst van de zuidoever van het Zuidlaardermeer. 

MIDLAREN • Bezoekers en bewoners van 
paviljoen en camping Meerzicht aan het 
Zuidlaardermeer in Midlaren maken 
zich zorgen over de toekomst van dit wa-
tersportcentrum. Zij vrezen dat Meer-
zicht dat voor velen de functie van 
dorpshuis heeft, verdwijnt als de ge-
meente Tynaarlo haar plannen voor de 
zuidoevers van het meer uitvoert. 

Onduidelijkheid overheerst bij de be-
woners en eigenaar De Groot van Meer-
zicht De plannen voor de zuidoever 
ïouden volgens hen onder meer in dat 
iet paviljoen, de zomerhuisjes, de cam-
)ing en de haven van Meerzicht plaats 
naken voor de kronkels van de Hunze 
sn recreatie. 

I 
H 

Catrien Schölte en Joke de Groot 

ejfée^Átttt/de' ofrtyoeji/. 

Zeker de wijkhoofden, maar overige wijkbewoners ook, verzoeken wíj ons te voorzien 
van wijknieuws, zoals geboortes, jubilea, ziektes, ongelukken, promoties, nieuwe 
bewoners, bijzondere prestaties, interviews etc. Zorgt u er a.u.b. voor, dat het nieuws 
bij de redactie komt. De krant zal er een stuk leuker door worden! 

Tcmeei-
verenißing 
XOJVLL 

3to€i4*<te' clttdwdewwbs 

De repetities van ons nieuwe blijspel " 't Veenspook" van D.J. 
Eggengoor, dat op zaterdag 25 januari 2003 in "Sprookjeshof" 
zal worden opgevoerd, zijn weer begonnen. Er spelen 5 dames 

en drie heren. Dit jaar zal ons jongste lid, Sander Eefting (17 jaar), voor het eerst in 
"het grote stuk" meespelen. Hij vertolkt de rol van jonge ambiteuze plichtsgetrouwe 
grenscommies. Het stuk speelt in de t i jd dat er nog druk gesmokkeld werd aan de 
Nederlands-Duitse grens. Een grote dialectrol (we spelen voor een deel weer in het ABN 
en voor een deel in het dialect) is er weggelegd voor Dina Scheper. 
Op 14 september hebben enkele jeugdleden met I t ie Hoving levend poppenkast gespeeld 
o.l.v. Dinus Vos voor de groepen 1 t /m 4 van de ODBS "De Zuid-Wester" i.v.m. het 25 
jarig Jubileum. De schoolkinderen hebben genoten van en intens meegeleefd met de 



avonturen van Jan Klaassen, Katrijn en de agent in een circus, waar ook twee boeven 
actief waren. 
O.l.v. de V.V.V. zal er dit jaar ook weer een Sinterklaasmiddag gehouden worden in 
Midlaren. In de Zuidlaardermarktweek beginnen de repetities van de jeugdleden van het 
toneelstukje, dat die middag zal worden opgevoerd. Dan zal ook ons laatste jeugdlid, 
Roos de Vries, haar toneeldebuut maken. 
In november/december willen we een doateursactie houden, onder de nieuwe inwoners 
van Midlaren. Verder zullen we eind december weer met de donateurskaarten bij onze 
vele ondersteuners langskomen. De bijdragen zijn op de jaarvergadering in mei als volgt 
vastgesteld: Lidmaatschap € 12,00 (was f l 25,00), Donateur enkel € 3,50 (was f I 7,50). 
Donateur dubbel € 6,00 (was f I 12,50). 
De donateurskaart geeft recht op gratis toegang tot de uitvoering op 25 januari of de 
generale repetitie. 
Het jaarlijkse TOMI-uitstapje was op zondag 8 september met schitterend weer naar 
het eiland Borkum. Om half tien vertrok de veerboot uit de Eemshaven. We brachten de 
dag door met wandelen, strand-, duin- en dorpbezoek en we genoten zo nu en dan van 
een heerlijk terrasje. De boot van half zes bracht ons weer terug naar het vaste land. 
't Was een heerlijk dagje uit. 

Streektoal 
3) te*vtú>tad4tye/ é^l^ag^ 

In deze bijdrage een kindergedicht van mijn moeder. Het is 
| een van de kindergedichten die is opgenomen in de net nieuw 

uitgegeven bundel Drentse kinderverhalen van de Stichting 
het Drentse boek. In het boek staan van verschillende schrijvers gedichten en verhalen 
voor kinderen in de basisschool leeftijd. 
Verder nog een aantal gedichten van Hans Heyting, een dichter wiens vaak wat 
weemoedige gedichten goed passen bij de herfstsfeer. Ze gaan ook deels over de herfst 
gaan, soms in overdrachtelijke zin over de herfst van het leven. 

Mien hondtie 

Van opoe heb ik een hondtie kregen, 
ik ben toch zo verschrikkelijk blied. 
Ben mooier kedo veur mien verjaardag 
is er op de hele wereld niet. 

Ik heb nou zelf een hondtie, 
ik kan wel reren en zingen toougliek. 
Het is nou mien eigen liefbeestie 
ik ben er de keunink te riek. 



Hij kent mij al: hef al likt an mien vingers, 
hef al slikt an mien kin. 
Moe zegt dat is vies, mor ik weet wel 
kussies, woar ik echt veul viezer van bin. 

Strakkies nao schooltied komt de vesiede, 
Moe zorgt vast wel heel goed veur heur. 
Zij geeft mij dan allemaol kedogies, 
mor ik gao er lekker met mien hondtie vandeur. 

Frouwien Klaassens-Perdok 

Virus 

Het kinder/and 
is het kleine riek 
waor de dood niet 
geldt - en dus 
mag ik er veur straf 
niet meer in, want 
ik bin aigries 
en besmet met 
het virus 
van "tgraf. 

Harfstaovend 

Over het veld zwar ft de 
wind, liesterkrallen drupt, 
under de wolken star ft de 
dag, het tweeduuster krop, 
een grieze slak, in de regen 
over het zaandpadhen, 
de nacht van de winter entegen. 
En de schromme schroow van 
een vogel, donkere leedan-zegger, over 
het ven. 

B(J de dood van oeze poes 

Zie lig zo mooi op heur vertrouwde kussen. 
Oe oorties liekt gespitst op oeze groet. 
Oe ronde staart nog in een speulse lus en 
Oe zachte vacht nog warm van 't koortsig bloed. 

Oe dood is goed veur heur. Het mus zo wezen. 
Ze hef gien pien meer, oeze kleine poes. 

u '*S5£f «L Ok oeze pien zal mettertied genezen. -
Ze was zo lief. Het is zo leeg in hoes. 

i 

Hans Heyting 
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Voor zover bekend staan er geen beelden in Midlaren, een enkele kabouter siert een tuin 
en daarmee is het wel gezegd. Misschien heeft U het in de krant gelezen, maar sinds 
kort is Midlaren gezegend met een echt beeld, gemaakt door een echte kunstenaar. Dit 
beeld siert de tuin bij de Veenhorst, waar ook de opdrachtgevers van het beeld 
domicilie houden, Els Wiggers en Hans Blaauboer. Op 27 mei was de buurt getuige van 
de onthulling van het beeld door een heuse wethouder, nadat Err i t en Karka de Vries 
het beeld met ijle fluitklanken en haast sacrale bewegingsvormen klaargestoomd hadden 
voor de openbaarheid. De inspiratie voor het beeld ligt in de eeuwenoude zwerfkeien 
zoals die in de omgeving worden aangetroffen en in het schilderij van Michelangelo, The 
touch of god in de Sixtijnse kapel in het Vaticaan. De kunstenaar Derk den Boer heeft 
het beeld dan ook The Touch (de aanraking) genoemd. 
Het beeld bestaat uit een viertal stenen, waarvan er een met de punt naar beneden 

wijst en die de verbinding 
tussen het hemelse en 
aardse moet voorstellen en 
het vrouwelijke. De steen 
die de twee grote 
zwerfkeien met elkaar 
verbindt stelt het hart 
voor, de andere steen staat 
stevig in de grond en staat 
voor het mannelijke. Het 
stuk kwarts wat er bovenop 
ligt komt uit Brazilië, uit 
het westen en staat voor 
het contact met de 
oorsprong en voor de 
meerwaarde die vreemde 
elementen, andere culturen 
met zich meebrengen. Ik 
zou zeggen, loop of f iets er 
eens langs en maak uw eigen 
impressie van deze 
sculptuur en zie of het ook 
voor U een plek is waar het 
aardse en het hemelse, het 
mannelijke en het 
vrouwelijke en het eigene 
en het vreemde elkaar en U 
ontmoeten. 



Een kozijn 
met profiel9 

H
,, 

K U N S T S T O F 
K O Z I J N E N 
R E N O V A TI E - N I E U W B O U W - V E R B O U W I N G 

NARVIKWEG 5-10, POSTBUS 9101 
9703 LC GRONINGEN 

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

ABELN B.V 
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Volop genieten 
aan het Zuidlaardermeer 
Bij Paviljoen De Bloemert is het 
goed vertoeven, in een gezellige 
sfeer aan het meer. 

Ons restaurant is ook voor u... 
Voor: diners, buffetten en 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. 

watersport-, 
midgetgolfbaan 
Zeil- en 
surfschool. 

1 
Captainsbar aan § 
het meer met 
terras. 

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