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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 niet compleet zijn
aangeleverd, te plaatsen in andere
publicaties.
Het 'Midiaarder Kabinet' is een
uitgave onder verantwoordelijkheid
Van de Vereniging Dorpsbelangen.

Oud papier:
De volgende
vrij- en
zaterdagen:
3 / 4 januari
31/1-1 febr.
28/2 - 1 maart
4/5 april
2/3 mei
6/7 juni
Zelf brengen!!

Kopij inleveren
voor
5 april 2003
bij één van de
redactieleden!
Graag inleveren
op diskette of
emailen!

^oortooort)
We moesten er een beetje aan trekken, anders waren enkele Midiaarder organisaties
moeiteloos van de zomerloomte naar de winterslaap overgegaan, maar het heeft gelukkig
wel de nodige kopij opgeleverd. Zoveel zelfs dat het artikel van oud-meester Clason
doorgeschoven moest worden naar het voorjaarsnummer 2003. Als ik hem zo bekijk, er
hangt een portret van hem bij ons in de hal, zou hij dat in zijn gestrengheid niet
gewaardeerd hebben. I k heb me dan ook maar even bij hem verontschuldigd.
Het kabinet ademt hier en daar de sfeer van de komende feestdagen en het ijzige
seizoen dat op het moment van schrijven volop aan de gang is. De een geniet daarvan en
voor de ander betekent het dat het voorjaar gelukkig niet meer zo ver weg is.
De redactie wenst de lezers van het Kabinet prettige en ontspannen feestdagen toe en
vooral een gezond 2003!

Jan Moesker en Eeuwe Boersma zijn in het jaar 2002 Koninklijk onderscheiden.
Daar zijn we in Midlaren heel trots op. hhannen, als nog gefeliciteerd!

agentia19 december

Jaarvergadering ijsclub. (Meerzicht)t

28 december

Klaverjassen en sjoelen. (Meerzich

31 december

Oliebollen actie. (Meerzicht)

3/4 januari

Oud Papier (De Bloemert)

12 januari

Nieuwjaarsvisite. (Meerzicht)

25 januari

Uitvoering TOMI. (Sprookjeshof)

31/1-1/2

Oud Papier (De Bloemert)

28/2-1/3

Oud Papier (De Bloemert)

*4/5 april

Oud Papier (De Bloemert)
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Emberrutirtefe
Man Ellen Hadderingh kregen we deze mooie tekening. Ze is 6 jaar.

rrf- (Soed gedaan hoor! Er wordt iets lekkers bij je thuis bezorgd. De

van de vorige puzzel is: boter, kaas en eieren. Martin
: rubriek F oplossing
Loeröp had dit goed en heeft zijn Intertoys bon verdiend. Voor de
kinderen hebben we nog wel elke keer een prijs. Dus, stuur in die
oplossingen! Dit keer is er een kerstpuzzel speciaal voor jullie
gemaakt. Oplossingen kunnen in de bus aan de Groningerstraat 47.
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B y elke boom h o o r t één
Zo kun ie 6 oooorAen rr\aker\.
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i Feenstra mist de
aansluiting niet.

GARAGE HOLLANDER

Feenstra Noord B.V.
Groningen Emdenweg 5 Tel. 0505422322
Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 637111
Drachten
Bolder 59
Tel. 0512 526258

feenstra
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We zijn net zo
thuis in
de buurt
alsu
De Rabobank ¡s een bank met een idee. Het
idee dat ¡e samen sterk bent. Oe 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 in de samenleving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten ín 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 ¡s in de buurt als u.

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

GRDNINGERSTRAAT

bouwbedrijf

gout
schipborg

1

Rabobank

m 050-4096969
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9475PC
MIDLAREN
fi
D5D-4D92D3 1

tel. 4090000
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(een verhaal van Marga Kool, uit de bundel Kerst tied)

bot er iets vreemds met hen was, kon je zien aan hun

gezichten. De mond van Geesje stond altijd wat open. Het
was of ze doorlopend verbaasd was, over alles wat er om haar heen gebeurde. Maar het
eigenaardigste waren haar bewegingen; die waren stuntelig en onbeholpen. Toch was ze
in het huis één van de besten. ledere morgen om acht uur ging ze Beilen in, naar haar
mevrouw, en daar, in haar eigen vertrouwde wereldje, handelde ze ieder dag in de zelfde
regelmaat de vertrouwde werkzaamheden af: afwassen, bedden opmaken, aardappels
schillen. Voor de kinderen zorgen was niet meer zo leuk als toen ze klein waren. Ze
gehoorzaamden haar niet meer, lachten haar uit, en scholden soms als ze vriendjes bij
zich hadden: "Gekke Geesse, gekke Geessel" Daar had Geesje om gelachen, want ze was
niet gek! Ja, Triene en Bertha, maar zij niet! Zij ging werken in Beilen en als ze goed
haar best deed, mocht ze misschien nog
eens met drie andere vrouwen op een
kamer in Beilen wonen.
Mevrouw was boos geweest om het
schelden. Ze had op de jongens
gemopperd in de keuken. "Geesje is niet
gek", had ze gezegd. "Misschien wat
apart, maar daar moet j e medelijden
mee hebben. Ze heeft zichzelf ook niet
gemaakt." Geesje had het wel gehoord!
Erik maakte knijpers. De hele dag zat
hij boven de eindeloze bergen. Als de
bodem van de plastic bakken in zicht kwam werden ze opnieuw gevuld.
Samen zaten ze in de recreatiezaal. De leiding was bezig de kerstboom te versieren. Een
paar vrouwen hielpen mee en droegen de zilveren slingers, die aan het plafond bevestigd
moesten worden, "Waorumme hej die bal ok laoten vallen", zee Geesje. "Wussen ie niet,
dat die dingen twei gulden kost in de Hema? I k laote niks vallen! Mien kiender in Beilen
laot ok niks vallen. Die hebt ok een karstboom versierd, samen
met mien mevrouw!"
Erik haalde zijn schouders op en peuterde onhandig aan de
splinters engelenhaar die in zijn vingers zaten. "Nou wilt ze oe
der niet meer bij hebben!" "Nee", zei hij. "Nou dan zal ik mar ies
wat doen!", zei ze gewichtig en stond demonstratief op. Hij
keek niet naar haar.
"Wat mut ik doen?", vroeg ze aan de leider die ze het aardigste
vond. "O God!" zei hij. De anderen grinnikten.
"Laot mij mar op de trappe", zei Geesje, en voegde de daad bij het woord. "O doe dat
maar niet ..."zei hij geschrokken. Maar ze luisterde niet. Ze was nog maar gevorderd t o t
de vierde tree, toen ze haar evenwicht verloor, wanhopig met de armen wiekte, en toen
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met een rauwe schreeuw, zich vastgrijpend aan de kerstboom, naar beneden kwam. De
doffe bons van haar zware lichaam op de grond, werd gevolgd door het gerinkel van
ballen klokjes en sterren. De piek spatte uit elkaar tegen de verwarming. Verbijsterd
klauterde ze onder de groene vracht vandaan, en zag het rood aangelopen gezicht van de
leider vlak hoven zich. "Donder op koe!", vloekte hij.
Ze schuifelde achteruit, hoorde het gescheld van de vrouwen. Met haar gezicht wit
weggetrokken van schaamte en berouw, liep ze achteruit naar de deur, griste haar jas
van de kapstok en liep naar buiten.
De straat was vies en glibberig. Het regende een beetje. Pas op de hoek zag ze, dat Erik
achter haar aanliep, gebogen, sjokkerig, zoals altijd. Ze wachtte op hem, omdat hij haar
anders nooit in zou halen.."Ik kon der niks an doen", jankte ze. "Nee", zei hij, 'ïk ok
niet". "Ik gao nooit weerumme!" "Nee", zei h i j / I k ok niet!" Ze pakte zijn hand. "Dat
smerige rotkarstfeest", mompelde hij, maar toen sloeg ze haar hand voor zijn mond en
schudde ouwelijk het hoofd.
"Dat mag ie nooit zeggen. Dat is spotten en vluken, dat is alles tegelieke. Karstfeest is
mooi! Mien mevrouw hef er alles van verteld. Er is een kindtie geboren, zeg ze. En dat
het Jezus. Bij de schaopen zeg ze, in een bakkie."
"Allemaole leugens", zei Erik schamper. Maar nu wordt Geesje kwaad. "Hol oen mond,
lillijke spotterd. Het is waor, as mien mevrouw dat zeg. Het het Jezus, en de herders
koomt ok kieken!"
"Hier bint gien herders", lachte Erik. Geesje dacht even na, toen kwam ze
triomfantelijk:
"Het gebeurt ok niet in Beilen, het gebeurt in Rune!"
Daar kon Erik niets tegenin brengen. Vorig jaar waren ze met het reisje naar Ruinen
geweest. Ze hadden de schapen en de schaapskooi gezien. Hij zweeg overdonderd.
Op datzelfde ogenblik werd in Geesjes hoofd een idee geboren. Even, in een glimp, zag
ze weer voor zich, wat ze in gedachten gezien had, toen haar mevrouw haar van het Kind
vertelde. En nu zag ze zichzelf daarbij, knielend tussen de herders. Het Kind keek haar
lachend aan. En ze zei: "Ik kun der niks an doen van de karstboom! "En het Kind zei:"Dat
weet ik toch wel. Dat gef ok niks."
Ze rechtte haar rug, pakte Eriks hand, die ze zo-even uit verbolgenheid had losgelaten.
"Wij gaot er naortoe", zei ze beslist. "Wij gaot naor Rune." "Ikke niet", zei Erik. 'Tk
weet niet waor of dat is!" "Ikke wel", zei ze. "En ie gaot met! Wij gaot vertellen. I k van
de boom en ie van die bal. Aj het eerlijk vertelt, zeg mien mevrouw, dan is het oe
vergeven."
Op het trottoir stond een brommer. "Kun ie brommer rieden?", vroeg ze. Hij schudde
zijn hoofd. "Wel antrappen", zei hij. "Dat doe 'k ok wel es thuus op de brommer van mien
breur."
"Toe mar", zei ze. "Dan kuj ok wel rieden. En ik wete de weg wel!"
Ze reden langzaam, voorzichtig. Hij stopte ver voor iedere kruising; zij wees de weg. Bij
iedere bocht hield hij de benen aan de grond; zijn schoenen maakten een schurend
geluid over het asfalt. "Wij gaot hard"' riep ze telkens tevreden. "Wij schiet goed op!"
Er waren donkere eiken aan de kant van de weg, er waren boerderijen, waar hier en daar
lampen aangingen. Erik werd zekerder van zichzelf. Hij gaf meer gas. De wind sneed

6
koud tegen hun gezichten. Ze schikte zijn das over zijn oren, borg zelf haar gezicht
tegen zijn rug. Een enkele auto zoefde hen voorbij.
In Ruinen op de hoek stapten ze af. "Dit is Rune", zei ze. "Waor bent de schaopen dan?",
vroeg hij wantrouwend. "Ik weet het niet", zei ze. "Ik zal even vraogen." Ze stapte het
café binnen. Een paar mannen keken om van de tapkast en stootten elkaar aan. "Waor
bent de schaopen?", vroeg ze. "Woar bent de herders?" Ze lachten, zeiden dingen die ze
niet begreep. "Waor is Bethlehem", vroeg ze geduldig. De mannen lachten bulderend,
maar een vrouw legde hun het zwijgen op. "De schaopen mien kind?", zei ze. "Dan muj
hier de straote in en dan daor bij het eerste weggie
rechtsof." Toen ze naar Eriks brommer toeliep zag ze hun
lachende gezichten loeren vanachter het raam.

N

i

U-

VAÍ

"Ik heb het kold", zei Erik. Zijn handen waren stijf en
opgezwollen. "Ik heb zo kolde haanden", zei hij en zijn lip
begon te trillen. "En het wordt ok al duuster."
"Wij bent er haoste", troostte Geesje. "Doe het locht mar
op. Wij bent er zowat!'
Aan het eind van het weggetje remde Erik af. Hier begon
het zandpad. Aan weerszijden lag wazig in de vallende duisternis, het begin van de heide.
"Muw wieder over het zaand?", twijfelde Erik. Geesje stapte af, bewoog haar tenen in
haar schoenen. Ze waren gevoelloos, zonder leven.
"Ik deinke, daw daor hen mut", zei ze en wees naar rechts. Aan de zijkant van een smal
paadje waren de verlichte ramen van een huis.
"Daor woont volk. Daor duur ik niet hen!', zei Erik bang, maar Geesje wees verder naar
achteren. Nog net was een donker gevaarte te herkenen aan het einde van het pad.
"Daor is het", zei ze blij. "Ik wete het nog van het reisie."Ze nam de brommer over en
drukte hem het paadje op. Een warme vreugde trok door heel haar lijf. Daar in de
schuur bij de schapen zou het warm en licht zijn. En in de hoek zouden Jozef en liharia
zitten met het Kind. En Maria zou zeggen: "Kiend, kiend, wat hej der een reise veur
emaakt!" En dan zou Geesje vertellen van de bal, die Erik gebroken had, en van de
gevallen kerstboom, en dat ze er niks aan kon doen, dat het kwam van de trap. En Maria
zou zeggen: "Blief mar mooi bij oens heur! I e magt altied bij oens blieven!"
Het was donker in de schaapskooi. Ze zagen het verbijsterd, toen ze over de brede
onderdeuren leunden. Er waren geen Jozef en Maria, er was geen Kind, geen lantaarn.
Alleen gelaten schapenkoppen, schichtig bewegend, als een ram met gedraaide horens
verplaatsing eiste. "Nnnnn niks", stotterde Erik. "Ie hebt eleugen! Der is niks." Hij was
koud, teleurgesteld en vooral kwaad. Hard sloeg hij Geesje in het gezicht.
"Ie ... ie... ie hebt mij veur ... veureleugen! En ik heb het al zo kold."
Hij begon te snotteren. Geesje bevoelde haar wang, die begon te gloeien. Het werd
warm en vochtig onder haar neus, zeker bloed ...
"Kom mar", zei ze, en sloeg haar arm om de huilende jongen. "Kom mar, wij gaot naor
binnen. Misschien mut ze nog komen!" Ze deed de deur open, sloot die weer achter zich
en hurkte toen met Erik tegen het hout. Hij hield langzaam op met huilen, bleef met zijn
gezicht tegen haar schouders leunen. Ze streek met haar hand over zijn gezicht, voelde
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snot en tranen en veegde haar hand af aan haar jas. "Stil mar "zei ze. "Ze koomt nog wel,
vaste wel."
De schapen bleven wat onrustig heen en weer schuifelen, raakten toen wat aan hen
gewend.
Ze schrokken van de man met zijn zaklantaarn, die hen plotseling in het gezicht scheen,
zodat ze knipperden met de ogen.
"Wat mut dat daor?', zei de man. "Koomt er ies rap uut! nogal lol an, te vrijen in de
schaopenstront." "Wij vrijden niet", zei Geesje. "Wij wacht op Maria en Jozef en op de
herders." De man zweeg lang, bescheen hen opnieuw met zijn zaklantaarn. "O", zei hij,
vriendelijker nu. "O, he'k zuk vleis in de kupe! Nou koomt dan mar met in huus, dan muw
binnen mor ies praoten. I k ben de schèuper hier."
Ze liepen achter hem aan, schuifelden door het donkere achterhuis, stonden toen ineens
in de keuken, knepen de ogen halfdicht. De vrouw op de keukenstoel hield op met breien.
"O", zei ze, "ziej wel dat het een vrömd stel was; ik zag het wel an het lopen. Och grote
gut, ze hef allemaole bloed onder de neuze!"
Maar Geesje had geen ogen voor de vrouw, want daar, naast het kastje, zat een veel
jongere vrouw met een baby op haar schoot. De man die ernaast zat, was net bezig het
kind een wit, gebreid jasje aan te trekken.
"Ziej wel!", zei Geesje triomfantelijk en haar stem sloeg over. "Ziej wel, da'k oe niet
veureleugen hebbe! Och gutteguttegut..." Ze liep op de vrouw en het kind toe. De vrouw
drukte het kind beschermend tegen zich aan.
" Jezussie, Jezussie", zei Geesje en haar lip begon te trillen. "Ik kun der niks an doen,
van die karstboom. Het lag an de trappe! En Erik, koomt hier Erik, Erik zeg het mar zölf :
I e kunden der ok niks an doen, hè? Hij kun der niks an doen! Het komp dat ze die
karstrommel zo dunne maakt, daor komp het van. Maria, doar komp het van\"
De vrouw begon zenuwachtig te giebelen. Geesje had zich haar eigenlijk heel anders
voorgesteld: zachter, niet zo lacherig.
"Maria, zeg ze. Ze deinkt dat ik ... ", giechelde de vrouw. Maar de oudere vrouw stond op.
"Loat ze mar", zegt ze. "As ze dat nou mooi viendt."
Ze zette de stoelen voor hen neer bij de kachel. Een warme tevredenheid kwam om
Geesje heen hangen; een waas van doezeligheid. Heel uit de verte hoorde ze stemmen,
zag ze de vrouw redderen. Met een warme doek veegde de vrouw het gestolde bloed
weg vanonder haar neus en van haar wang. Geesje dronk gehoorzaam haar koffie lekker, ze siepte een beetje om de tinteling in haar vingers en tenen, knikte naar Erik
die zijn koffie opslurpte, en glimlachte naar het kind dat op moeders schoot in het witte
wollige jasje haar aandachtig aan zat te staren terwijl het op de duim zoog.
"Ha'k mar wat mit-eneumen", dacht ze beschaamd. Ze voelde in haar jaszak. Een schone
zakdoek had ze, zo'n mooie van Bassie en Adriaan, net schoon gewassen en gestreken. Ze
legde de zakdoek zachtjes op de beentjes van het kind. "Hej ok wat?", commandeerde
ze Erik half fluisterend. Hij schrok, zocht in zijn jaszakken, ¡n zijn broekzak.
"Kniepers", zei hij en op zijn hand lagen drie blankhouten knijpers en een los veertje.
"O, die mag ¡e helemaole niet mitnemen, die bint esteulen", schrok Geesje. n^ar geeft
ze mar, want het is beter as niks."
Stuntelig legt Erik zijn knijpers op de zakdoek. Het kind greep ernaar, stak er één in de
mond. De moeder begon weer hinnikend te lachen.
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"Het is er slim wies mit", knikte Geesje voldaan.
Toen Maria en Jozef, het kind warm ingepakt in de bak van een kinderwagen, allang
waren opgehaald met een witte auto, kwam ook de auto van het Huis om hen terug te
brengen. Zuster Alie was erbij en Piet, de nieuwe leider. Alie was helemaal niet kwaad.
Ze gaf Geesje zelfs een zoen op haar haar en drukte haar stijf tegen zich aan. "Gelukkig
maar", zei ze. "We waren zo ongerust. Gaan we nu fijn Kerstfeest vieren, hè?" Ze
kregen nog een kop koffie met een plak krentenbrood. Alie zei er niks van, dat Erik
slurpte.
Veilig achterin de auto zaten ze zich te verkneuteren. De motor
zoemde, de plaid lag warm over hun benen. "Ik heb Jezus mien
zakdoek geven", zei Geesje. wEn Erik zien kniepers!"
"Jezus?", zei Alie. "Ja! En ^aria en Jozef waren er ok. En die
kerel daoras ie in huus ewest bent was de scheuper van
Bethlehem!" Nog harder lachten ze nu. "Is dat wel zo? ", lachte
Alie.

<*.
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"Ze geleuft het niet", zei Erik. "Ze bint gek!"
Maar toen trok Geesje een bestraffend gezicht, zoals ze dat door de kier van de
keukendeur van haar mevrouw had gezien. "Gek mag ie níet zeggen", zei ze moederlijk en
toen samenzweerderig: "Ze bint wat apart, mar daor muj medelieden mit hebben ...
ze hebt heurzölf ok niet emaakt!"

<â>dwatsieit boor tunberen>

•

Al jaren stel ik aan mijn cursisten, die de opleiding tot
jeugdschaatsleider volgen, de vraag, de criteria voor
een goede schaats voor kinderen te omschrijven en
vervolgens aan te geven wat de beste schaats is.
De conclusie is telkens weer, dat die schaats helaas nog
niet bestaat. Het ontwikkelen van kwalitatief goede en
geschikte schaatsen voor kinderen heeft een lage
prioriteit bij schaatsfabrikanten.

Belangrijke eisen, die aan het materiaal gesteld kunnen worden voor kinderen van 6 t/m
12 jaar zijn:
>*• De voet moet zo dicht mogelijk bij het ijs staan. Kinderen in deze leeftijd
hebben erg veel moeite met de balans op zo'n smal ijzertje en ook de enkels zijn
nog niet stabiel genoeg om de druk bij een hogere stand aan te kunnen.

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

1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

rolpens
bakjes kanensmeer
bekers rundvet
boerenleverworst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

Vraag vrijblijvende
informatie aan.

Bronkhorst
sanitaire installaties
Osloweg 41
9723 BH GRONINGEN
Telefoon 050-4091455

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN
TELEFOON 050 409 1553

^ ^ GR A ALM AN

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.

Als U kiest voor kwaliteit
en vakmanschap
•
•
•
•
•
•
•

Antiekrestauratie
Menbelstaffering
Gordijnen
Tapijten
Meubilering
Zonwering
Slaapsystemen

Rijksstraatweg 204
9752 BR Haren
Tel. 050 5345131

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

Met Uw naam en adres zenden aan:

— - É Z -n¿LL¿r44uLhj^
*

HJXL*LO'^ B.V.

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen
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«r Het ijzer moet op de juiste plaats onder de voet zijn aangebracht i.v.m. de balans
en mag niet kunnen verschuiven. Je moet stabiel recht op een schaats kunnen
staan. Dat is de eerste voorwaarde om goed te leren schaatsen.
«• De enkels moeten voldoende zijwaartse steun hebben, maar naar voren moet er
de mogelijkheid zijn, dat de hoek scheenbeen - voet kleiner gemaakt kan worden.
w De hiel moet goed gefixeerd zijn in de schoen. Dus de schoen moet perfect
passen. Bij loopschoenen moeten de tenen ruimte hebben, omdat voeten tijdens
het lopen uitzetten. Bij schaatsen is dat niet het geval.
«" IJzers moeten voor en achter langer zijn dan de schoen, zodat er meer steun is.
(Minder gauw voor- en achterover vallen)
w IJzers moeten, zeker op kunstijs, goed geslepen en gepolijst zijn en de juiste
ronding hebben in de lengte richting.
Er is voldoende materiaal te krijgen, dat aan bovengenoemde criteria voldoet, maar niet
in kindermaten. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit, dat niet veel ouders
per jaar een paar nieuwe schaatsen gaan aanschaffen voor een prijs van minimaal
€ 400,-.
I n onze omgeving zie je gelukkig niet zoveel kinderen op kunstschaatsen of
ijshockeyschaatsen. Deze schaatsen hebben de volgende nadelen:
•> Weinig voor- achterwaartse steun.
• Afstand voet - ijs is groot.
• Goedkope kunstschaatsen hebben een heel slechte schoen, die geen steun geeft.
• Wendbaarheid is wel groot door de sterkere ronding, maar de juiste
schaatstechniek aanleren is op deze schaatsen moeilijker.
• IJzers worden hol geslepen en dat kun je niet overal laten doen.
Voor kinderen, die niet elke week schaatsen, of alleen maar -als dat al mogelijk is- op
natuurijs schaatsen, is het zogenaamde "houtje" één van de goedkoopste en meest
praktische opties.
Bij aanschaf en gebruik van deze schaatsen moet op het volgende gelet worden:
IJzer moet recht zijn en goed vastzitten in het hout.
IJzer moet de juiste ronding voor/achter hebben.
Leerwerk moet goed afgesteld zijn m.b.t. de schoen en moet met een schroefje
zijn vastgezet.
Gesp leerwerk moet aan de buitenkant zitten. I.v.m. de balans moet de
buitenkant van hakband en teenband iets langer zijn.
ßebruik speciale schaatsbond als veter en zorg dat ze lang genoeg zijn.
Indien ijzers iets schuin geslepen zijn (tegenwoordig gebeurt dat meestal niet
meer) moet de hoge kant aan de binnenkant zitten.
Controleer of er een linker- en rechtérschaats is. I n het houtwerk staat een R en
L en kijk of ijzers en leerwerk daarmee in overeenstemming zijn. (Zelfde maatl)
Zorg dat de ijzers goed geslepen zijn.
Zorg dat je met de ijzers alleen op het ijs komt en niet op een andere
ondergrond.

10

•
•
•

•

Draag schoenen, die veel steun geven aan de enkel en een niet te hoge hak
hebben en geen dikke zolen.
Houten schaatsen mogen ten opzichte van de schoen ¡ets te groot zijn, maar
nooit te klein.
Controleer bij de eerste keer schaatsen van te voren het leerwerk op sterkte.
Door uitdroging wordt het leerwerk na een jaar bij een eerste keer schaatsen
meestal direct kapot getrokken.
Bind de schaatsen op de juiste manier onder en leer de kinderen dat thuis aan.
(Zie de tekeningen met beschrijving op het bijgevoegde blad)

Tegenwoordig zie je ook veel kinderen op de zogenaamde easygliders. (Zie plaatje)

•.••'*:>*•'.-•'.:*•" ''•'. ;•-,-' :-;.,'• ;• • :•.-•. :

Te grote schaatsen

'"---.ï*;. ;••:•: .'• *. "*' '': '•••;'••

Deze passen goed

Voor een groot deel kunt u dezelfde zaken controleren, die ook gelden voor de
"houtjes". Jammer genoeg heeft de fabrikant nog steeds geen betere oplossing gezocht
voor de "binding". Deze kunnen kinderen niet goed hanteren. "Schnallen" zoals die bij
skischoenen gebruikt worden zouden een veel betere oplossing zijn. Verder zijn het heel
degelijke schaatsen.
Voor kinderen vanaf 12 jaar en ook ouderen, die niet aan wedstrijdschaatsen willen
doen, maar wel graag een baantje trekken op kunst- en/of natuurijs is er voldoende
goed materiaal te krijgen.

Voor toertochten zijn lage noren aan te bevelen,
(kost minder inspanning om recht op de
schaatsen te staan)

Voor mensen, die moeite hebben met het
stabiel houden van de enkel zijn lage noren
met de zogenaamde skischoen een oplossing.
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Maar ook de schaatsen, die onder een langlauf schoen geklikt
kunnen worden. Je hebt dan ook meteen een klapschaats en bij
toertochten klik je als je moet klunen de ijzers even los en kun
je gewoon lopen. Voor mensen, die snel last hebben van koude
voeten is dit ook een goede oplossing.

Dan nu nog wat informatie over het onderbinden van de "houtjes".

Linker en rechter schaats. Hakband en teenband zijn
buitenkant iets langer. 6esp hakband zit aan buitenkant.
Lengte hak- en teenband moet kloppen met de te dragen
schoen.

Druk de hak van de schoen goed in de hakband. Zorg dat
de hakband strak zit. Veter goed over de teen
aantrekken.

Leg een platte knoop op de wreef van
de schoen., nadat de veter goed strak is
aangetrokken. Haal de veter opzij
onder de veter door en trek deze strak
aan en leg weer een platte knoop.

£C>

Bij voldoende lengte van de veter, kunt u
dit laatste nog een keer herhalen. Leg op
de laatste platte knoop een strik en werk
lussen en vetereinden weg.

Wilt u beter leren schaatsen?
Neem eens een keertje les. Er valt heel
veel te leren!
^inu^'Vo^.

Het Roosje
van Midlaren
* Anüek en decoraties voor de landelijke «sfeer*
Openingstijden: Zátettfeg van 10.00 - 17.00 uur cu
woensdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur

fetter Julius, Groningeráraal 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
'.9 050-4091446

<^?&C0éj^¿¿s£€<

Gastemmtmm »onte »o¿a" Portugal 1
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(vhegveld) 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

Ve^UÁA^xilghel^
OVERDUIN

CASANDER

Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningon
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90
www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overduinoasander.nl

•BOG
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Van be he*ttmr$taf el
Er is nog geen nieuws over de aanwijzing tot Rijksmonument van de twee keuterijtjes.
Het verzoek is door de gemeente ingediend bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
met de mededeling dat alle betrokkenen het met het voorstel eens zijn.
Het bestuur heeft de afgelopen tijd ook een aantal bijeenkomsten bezocht. Zo is Trudy
Steenhuis op 4 december naar de instellingsbijeenkomst geweest van het Nationaal
beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. We beschikken inmiddels ook over het
Beheer-, inrichtings- en Ontwikkelingsplan. Een volgende keer zullen we u daar wat over
vertellen. Rik Timmer is naar de najaarsvergadering van de BOKD (vereniging brede
overleggroep kleine dorpen in Drenthe) geweest. Veel dorpen bleken samen met de
BOKD en hun gemeente bezig te zijn met het opstellen van een Dorpsomgevingsplan. De
provincie heeft een Provinciaal Omgevingsplan (POP) en zo worden dorpen gestimuleerd
hetzelfde te doen voor hun eigen directe dorpsomgeving. Het bestuur van
Dorpsbelangen gaat onderzoeken of ook voor ons een dergelijk plan gemaakt kan worden.
Over de Midiaarder begraafplaats is er nog geen echt nieuws. Een jaar geleden hebben
we een enquête gehouden in het dorp; de uitslag heeft in het Kabinet gestaan. Daarna
zijn we voorzichtig eens verder gaan kijken: we hebben ons laten informeren over
kosten en opbrengsten, we zijn gaan kijken naar de geschiktheid van de in de enquête
genoemde locaties en hebben gesproken met het Drents Landschap om te horen of er
subsidiemogelijkheden zijn. We zitten nu in een fase waarin we onderzoeken of een
dergelijk plan haalbaar is: daarbij gaat het onder andere om de exploitatie en het
bestemmingsplan cq de mogelijkheid tot wijziging daarvan.
Net als veel inwoners van Midlaren is het bestuur van Dorpsbelangen in september naar
de avond over het Zuidlaardermeer geweest. Hoewel er die avond veel verteld is, zijn we
over de plannen en bedoelingen niet veel wijzer geworden. Er is een denktank
geformeerd, maar volgens ons staat die droog. Vol goede moed vertelde de gemeente op
die avond dat er voor de Kerst een plan zou liggen. Zal dat net zo gaan als met het
stembureau? Een bekend gezegde is dat de Nederlandse Spoorwegen een prachtbedrijf
is, maar dat het alleen lastig is dat ze reizigers moeten vervoeren. Zou de gemeente ook
zo over haar inwoners denken?

áMuítíng ötemtmreau fflMattn
De Zuidlaarder gemeente-Sint had op 6 december nog een mooi presentje voor ons: de
sluiting van het stembureau Midlaren. Het is een besluit van BáW, zonder dat de
gemeente contact met ons heeft gehad en dat kan natuurlijk nietl Ook inhoudelijk zijn
we het natuurlijk niet eens met het besluit; we zijn al bezig met een brief.
Waarschijnlijk zal ook de gemeenteraad zich er mee gaan bemoeien. Een paar jaar
geleden is het ons gelukt om sluiting van het stembureau te voorkomen; dat moet nu
weer gaan lukken. De brief van de gemeente staat elders in het kabinet afgedrukt.
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Onderwerp:

Herindeling van stemdistricten.

Geacht bestuur,
Wij willen u graag informeren over het volgende.
Al enige tijd hebben wij nagedacht over het herindelen van stemdistricten. Lagere opkomsten,
stijgende kosten en het moeilijker kunnen bezetten van stembureaus gekoppeld aan de ver*
ruimde openingstijden liggen hieraan ten grondslag.
In onze vergadering van 29 oktober jl. hebben wij besloten de stemdistricten opnieuw in te delen. Bij samenvoeging van stemdistricten van kleine stemdistricten hebben wij gekeken naar de
bestaande situatie. De afstand die kiezers moeten afleggen in het stemdistrict van Oudemolen
is daarbij als uitgangspunt genomen. Kiezers uit Zeegse en Taario moeten enkele kilometers
reizen om hun stem uit te kunnen brengen. Uit het opkomstpercentage van de laatst gehouden
gemeenteraadsverkiezingen blijkt dat een dergelijke afstand niet hoeft te leiden tot minder kiezers. Het opkomstpercentage binnen dit stemdistrict (72,6%) was op één na het hoogste.
Daarnaast is binnen de grotere dorpen ook gekeken naar de hoeveelheid stembureaus in relatie tot het aantal kiezers. Het maximale aantal kiezers per stembureau ligt op 2000 kiezers.
Tot slot is ook gekeken naar mogelijke alternatieven die de kiezer kan worden geboden die het
gemis van een stembureau In het dorp kunnen compenseren.
Op grond van bovengenoemde uitgangspunten hebben wij besloten de stembureaus in Midlaren en Zuidlaarderveen samen te voegen met een ander stemdistrict. Midlaren wordt toegevoegd aan een stembureau in Zuidlaren. Zuidlaarderveen en De Groeve gaan samen één
stemdistrict vormen. Het stembureau wordt gevestigd in De Groeve.
Als extra service wordt aan kiezers uit Zuidlaarderveen en Midlaren via een vereenvoudigde
procedure de mogelijkheid geboden een kiezerspas aan te vragen. Met een kiezerspas kan de
stem worden uitgebracht op elk stembureau binnen de kieskring waarvoor de verkiezing geldt.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen is dat elk stembureau in de gemeente Tynaarlo en bij Tweede Kamerverkiezingen in heel Nederland.
Het aanvragen van een kiezerspas is toegelicht in een bijsluiter die wordt meegezonden met de
oproepingskaart(en).
In de dorpen Eelde/Paterswolde en Vries is het aantal stembureau's teruggebracht. In EeldePaterswolde wordt het aantal teruggebracht van 5 naar 3 stemdistricten. In de OBS Eelde en de
O.B.S. de Ekkel wordt geen stembureau meer gevestigd. In Vries wordt het aantal stembureaus
teruggebracht van 3 naar 2. De Openbare Bibliotheek zal niet langer dienst doen als stembureau.
Door middel
an publicaties worden aile kiezers op de hoogte gesteld van de nieuwe indeling,

ster en wethouders van Tynaarlo

mr. M.vV. IPannekpek,
rrvkP

-

burgemeester

fyfl/(sjm*~~--—secretaris
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jfflftrtaarber nostalgie
Het bestuur van Dorpsbelangen is uitermate tevreden met de druk bezochte avond vol
met Midiaarder nostalgie. Een prima opkomst, een praatgraag forum en veel plezier.
Elders in het kabinet staat een fraai verslag van deze avond. Inmiddels wordt gewerkt
aan het houden van interviews met de oudere inwoners van lidiaren om een boekje te
kunnen samenstellen over de Midiaarder geschiedenis. Er is zoveel te vertellen dat het
de moeite loont om het op te schrijven.

^erfeeersfoetltgljefo en toesretontftructie*
I n dit najaar werd er in Zuidlaren hard aan de verkeersveiligheid gewerkt. Het was een
tijdlang een zoeken en puzzelen om Zuidlaren via de Schutsweg en Huttenweg binnen te
komen. Alle verkeersheuvels en hobbels die werden aangelegd, waren een uitwerking van
de verkeersveiligheidsplannen die een aantal jaren geleden zijn ontwikkeld. Dat deed bij
de redactie de vraag rijzen of er ook nog iets in fAidlaren wordt gedaan en wanneer we
dat kunnen verwachten.
Tot verdriet van sommigen en vreugde van anderen moet ik u meedelen dat het nog wel
even zal duren voor Midlaren aan de beurt is.
De drie grote dorpen van de gemeente Zuidlaren, Vries en Eelde/Paterswolde stonden
voor 2002 gepland. De schooldorpen, zoals het woord al zegt, de dorpen die nog een
school hebben, staan gepland voor 2003 en de overige dorpen voor 2004.
Dat wij evenals de schooldorpen ook schoolgaande kinderen hebben, en op het moment
een heel behoorlijk aantal, heeft kennelijk voor de volgorde van plannen niet meegeteld.

Jftetópab naat üoorblarett

Sè

Al weer enige t i j d geleden is door de vereniging
Dorpsbelangen aandacht gevraagd voor de problematiek van
de fietsende basisschooljeugd. De meeste kinderen gaan in Noordlaren naar school en dat is niet een heel veilige
fietsroute.
Geopperd is om een fietspad aan te leggen naast het zandpad dat naar Noordlaren loopt
( de Schutsweg) en dat door te trekken achter de huizen langs naar de school in
Noordlaren. Dat leek geen haalbare kaart. Realistischer leek het verzoek om in elk geval
naast het huidige zandpad een fietspad aan te leggen. Het zandpad wordt door de
schooljeugd veel gebruikt, het is korter en de oversteek van de Groningerstraat is bij
Noorcflaren veiliger dan bij het onoverzichtelijke kruispunt van de
Tolhuisweg/Groningerstraat. Het zandpad is 's zomers echter een mulle zandvlakte
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waarlangs het zwaar fietsen is, terwijl het 's winters, en als het tegenzit ook in het
voorjaar en herfst, bijna niet te befietsen is vanwege een aantal modderige gedeelten.
De redactie heeft bij de gemeente geïnformeerd hoe het hiermee stond. Het kon beter
maar het kon ook minder. Het bleek dat het college een "Notitie Kwaliteit Fietspaden" in
de planning heeft voor 2004. I n deze notitie zal de kwaliteit van de bestaande
fietspaden worden bekeken en ook de vraag of bestaande fietspaden moeten worden
gehandhaafd en of er fietspaden bij moeten. In dat kader zal aan het fietspad naar
Noodlaren aandacht worden besteed. Voor het werkelijk komt tot aanleg van een
fietspad naar Noordlaren zal dus nog wel even duren. De huidige generatie kinderen is
dan waarschijnlijk ai van school af.

«G.

tëebane jafeen
Met een man of vijftig is het vanavond, 12 november, een
gezellig geroezemoes in de Barn. Midlaren heeft zich
verzameld om terug te kijken. Vier (oud)-dorpsgenoten zitten achter de tafel. Marjan
Kooijman, de gastvrouw, ondervraagt het gezelschap over vroeger. Hoe was het leven in
Midlaren toen zij klein waren? De zaal hangt aan hun lippen, regelmatig is het geschater
van het publiek tot een eind over de Tolhuisweg te horen.
Lammie Korringa, 73 jaar, weet hoe je een verhaal op moet bouwen. Zo hield ze immers
ook de aandacht van de kleuters in de klas vast. En later bij de grote stamtafel van café
Plankensloot waar het altijd beregezellig was, kon ze haar woordje ook goed doen. Ze
werd er zelfs gepromoveerd tot burgemeester van Midlaren.
Slager Geert Koers (73) heeft de geheugensteuntjes die hij meenam helemaal niet
nodig. Hij weet uit zijn hoofd hoeveel auto's er bij het natuurbad Midlaren stonden bij
de opening in 1935 en nog veel meer. Menigmaal krijgt hij de zaal plat met zijn gevatte
antwoorden.
Piet Kanon (76) is de onverstoorbare van het viertal. Geen verhalen voor de bühne. Hij
gaat serieus in op de vragen die Marjan hem stelt. Die twee of drie jaar verschil tussen
de mensen achter de tafel, betekenden toen zij klein waren een andere generatie, legt
hij uit. Hij gedraagt zich zoals hij zich afficheert: als de oudste van het stel.
Jan Moesker (74) heeft geen aanmoediging nodig om te praten. Jan wijst de andere
panelleden soms fijntjes op 'wat ze niet vertellen'. Om de zaal dan bijvoorbeeld op een
boeiend betoog te tracteren over de vraag 'Waarom Piet boer werd'.
Ze kennen elkaar natuurlijk door en door. Als Geert zegt dat hij binnenkort 74 wordt,
voegt Lammie eraan toe dat zij kort na Geert is geboren. Ze kent de verjaardagen van
het hele dorp. En Jan kan zich het triomfantelijke gezicht van Piet nog goed herinneren
toen die op de wipkar reed met takken voor de paasbult en de wagen op het zandpad
vastliep. De andere jongens, en Jan dus ook, moesten Piet duwen. Ja, Piet bleef op de
bok zitten.
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Ze delen hun liefde voor Midlaren. Een geweldig mooi dorp, memoreert Lammie, die na
26 jaar Plankensloot („het oudste kanaaltje van Drenthe") verhuisde naar Zuidlaren
nadat haar man was overleden. In het café ('het kleinste café met de grootste
stamtaf el') was ze tussen 1966 en 1991 bewaakster van normen en waarden avant la
lettre. Natuurlijk werd er wel eens iemand lawaaiig, of onaangenaam onder invloed van
de alcohol. „Dan zei ik: 'Wilt u alstublieft uw drankje opdrinken. Dan kunt u daar
afrekenen en dan is daar de deur. Zodra u geleerd hebt hoe u zich in een openbare
gelegenheid dient te gedragen, bent u weer welkom."' Lammie formuleert rustig, met
autoriteit. Een vrouw waar je niet omheen kan.
Ook voor stedelingen had het fraaie Midlaren aantrekkingskracht. Geert bracht een
prachtig affiche mee van het natuurbad Midlaren. Een joyeuze dame prijst het bad,
vooral een attractie voor rijken uit de stad, aan als Neerlands mooiste uitgaansoord.
Compleet met hertenkamp, rozentuin en uitkijktoren was het echt een wereldse
voorziening, weet Geert. Soms stonden er wel 100 auto's,
's Middags vertrokken drie Gado-bussen vol badgasten
weer naar de stad. Jan ziet de rekken vol fietsen nog
voor zich. Voor veel Midlaarders was de toegangsprijs
van 25 cent te hoog. Jan: „Wij gingen alleen met
schoolzwemmen." Geert weet nog dat een abonnement
2,50 gulden kostte.
Net als nu was de zachte blubber een handicap bij het
zwemmen in het meer. Dat vuile water speelde de
concurrentie in de Apelbergen en Tynaarlo in de kaart.
Al gauw werden er grapjes over gemaakt, vertelt Geert.
no L U
Dat de zwemmers van Midlaren zich aan het einde van de
dag in Tynaarlo nog even gingen afspoelen.
Het zwembad bleek toch wat te groots aangepakt. De
oorlog kwam, en het natuur bad verdween. Alleen twee
teerlands mooiste uitgaan!
hokjes met lades waarin de zwemmers hun kleding op
konden bergen herinneren er nog aan.
;•••••,v,-r.i^iii.ij£Jv&fítm33m\ • v. vuKTwiffiWBwa

De vier Midlaarders groeiden op in een dorp waar nog heel wat winkels waren. Een
bakker, een kleine kruidenier en natuurlijk de slager. Daarnaast waren er een
manuf acturenzaak en twee fietsenwinkels. „We waren zelfvoorzienend", vertelt Geert.
Hij is anno 2002 nog de enige winkelier van Midlaren. Voor hoe lang nog?, wil Marjan
weten. Geert peinst er niet over te stoppen. Hij houdt enorm van de aanloop in zijn
winkel: „ I k heb allemaal lieve en gemakkelijke klanten. Zij vertellen me vandaag wat er
morgen gebeurt", zegt hij met een stalen gezicht. De zaal giert het uit van de pret.
Jan weet nog dat hij 2 cent in zijn zakdoek geknoopt kreeg om naar de kapper te gaan in
het dorp. Dat betekende soms letterlijk dat hij Jan Zwarts achter de ploeg wegtrok.
„Zijn vrouw of huishoudster dat weet ik niet meer, haalde de tondeuse. Dan vroeg hij
'Met een toef f ie of zonder?" Met zo'n kuif was een cent duurder." Staande naast de
ploeg werd het haar gesneden.
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De kinderen liepen naar school, meest over zandpaden. Piet herinnert zich dat een
meisje op de fiets kwam - dat was echt bijzonder. Die slechte wegen veroorzaakten een
hoop ongemak. Wijkhoofden zorgden ervoor dat de gebruikers regelmatig een middag
zand reden om de weg op te kalefateren. Maar na een regenbui kon het alweer
behoorlijk mis zijn.
Jan zag ooit een lijkwagen met een onwillig paard ervoor kantelen. Gelukkig zat de
lijkkist er nog niet in, reageerde zijn oma onderkoeld. Soms moest de lijkkist op een
ladder door het groenveld naar een begaanbaar pad worden gebracht. Wie zich wil
inleven in de ongemakken van de wegen toen, kan nog terecht op de Haasakkers en het
Hunebedpad.
Bij het tolhuis moest betaald worden voor het gebruik van de weg. Bewoners met
waardelen hoefden niet of minder te betalen, wie aan de weg woonde de helft. „De tol
werd per jaar verpacht. Als er dan een nieuwe tolbaas was, kwam hij wel eens in de
knoop met al die oude afspraken", vertelt Geert.
Natuurlijk kwamen de meesters op school ook ter sprake. De begenadigde meester Bos
(sneltekenaar, violist, maken van muurtekeningen) die ook een avondschool organiseerde
in Midlaren. „Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst" schilderde hij achter het
bord bij een zelf gemaakte kaart van Nederland. Profetisch gaf hij de Afsluitdijk erop

aan.
Jan herinnert zich nog de catechisatie van dominee Dikboom en hoe die Appie Ekkert
voortrok als deze de klas in beroering bracht door al roepend naar buiten te wijzen op
een krooi overvliegende duiven. De school was in die dagen voor iedereen uit het dorp.
Lammie brengt de molens in herinnering. De oliemolen, de korenmolen, de houtmolen. Als
de wind te hard was, kreeg de molenaar de wieken niet meer stil, met soms desastreuze
afloop: de molen fikte af.
Er was sowieso vaak brand in Midlaren, weet het panel en met hulp van de zaal wordt de
lijst van afgef ikte panden nog groter.
Het boerenwerk gebeurde allemaal met de hand, vertelt
<fiO
Piet. Hij begon met 6 koeien en 11 bunder land. Zijn vader
^
was timmerman. Hij hield wat vee voor eigen gebruik. Piet
leerde het vak van buurman Wan der Helm. „We waren echt
heel blij met de ruilverkaveling. Sommigen hadden wel 14 of
15 verschillende stukjes land." De melkrijders moesten
destijds 30 adressen bij langs. „Bij ieder huis stond wel een
melkbus." Nu zijn er nog drie boeren over in Midlaren.
Natuurlijk was het ook afzien, het leven zonder stroom,
gas, water of riolering. Toch hebben ze alle vier een prettig gevoel over hun jeugd in
Midlaren. Er was ook gezelligheid, er waren enige feesten. „Als er een uitvoering was,
bleef niemand thuis", weet Jan. Hij vraagt zich af waarom het later 'allemaal een beetje
minder is geworden' met de gezamenlijke activiteiten. Het VVV zomerfeest duurde
destijds een paar dagen, de draaimolen betaalde het bestuur om in Midlaren te mogen
staan.
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Mensen hebben tegenwoordig keus: ze zijn niet meer louter op het dorp en de
dorpsgenoten aangewezen. Kinderen zitten op zwemles, turnen of paardrijden en moeten
dus direct na school snel door naar hun volgende activiteit. Alleen dat al maakt het
gezamenlijk repeteren voor een uitvoering hondsmoeilijk, vertelt Margje Lamberts, de
vroegere j u f van de school, 's Avonds hebben mensen genoeg aan zichzelf. En natuurlijk
is er de tv om achter weg t e zakken.
I n de Barn blijkt weer eens hoe de omgeving de mens mede vormt. De zeventigers
achter de tafel kunnen spannend vertellen. Het publiek hangt aan hun lippen. Wordt het
grappig of verdrietig? De vertellers weten spanning op te bouwen en dan toe te werken
naar de ontlading. Deze mensen beheersen de kunst die vroeger nodig was om het
bestaan te veraangenamen.
Alleen bij volle maan en vorst gingen de mensen immers op (koffie)visite. Dan waren de
wegen begaanbaar en was er licht om weer thuis t e komen. Verder zat het gezin bij
elkaar met soms niet meer dan een schaarse olielamp. En hoe kom j e de avond dan door?
Hans Schaap, oud-Midtaarder die nu een poppentheater runt vanuit Annen, heeft de
verhalen die op 12 november in de Barn verteld werden, vastgelegd op video zodat de
prachtige vertelkunst voor het nageslacht behouden b l i j f t . En de vereniging
Dorpsbelangen maakt meer werk van dit culturele erfgoed. Voorzitter Trudy Steenhuis
en de journalist Ineke Noordhof f zijn van plan diverse oudere inwoners te interviewen
en hun verhalen op te Schrijven. Want zo'n avond als 12 november is veel t e kort om alle
onderwerpen aan bod t e laten komen. En de geschiedenis van Midlaren is het waard
geboekstaafd t e worden. I n het Midiaarder kabinet leest u er meer over.
¿(tut/te
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©mbat et maat één JSrentócfre £ïa tá.
Vier december, op een mistige
morgen, verzamelen zich zo'n
Nationaal
honderd bestuurders, veelal
;
•'•'' \ Cil &•%< ¡O' ,..•:.: 'ílsWÜ'Z
man, in restaurant "De
Drentsche Aa.
De heer C.P. Veerman, Minister
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (demissionair) arriveert om ongeveer 10.30 uur, een half uurtje later dan
gedacht omdat hij "mooi binnendoor" was gereden om het gebied wat te verkennen. De
heer R.W. Munniksma, burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, spreekt een welkom
en geeft rap het woord aan de minister die zijn koffie nog niet op heeft. De heer
Veerman installeert de leden van het overlegorgaan "Nationaal beek- en esdorpen
landschap Drentsche Aa, het Nationaal Park met verbrede aanpak.
Het is het 14e Nationale Park dat wordt geopend, van de 18 die beoogd zijn. Voor het
eerst gaat het om een Nationaal Park met verbrede aanpak.

Drentsche Aa

19

Wat houdt dit in?
Tot nu toe ging het met name om natuurbehoud en ontwikkeling. En om voorlichting en
natuureducatie. Daarnaast hebben de parken een belangrijke rol in onderzoek en
recreatie. Het waardevolle karakter van het Drentsche Aa gebied is niet nieuw. Waarom
wordt er dan nu pas moeite gedaan om het te behouden? De tijd was er kennelijk nog
niet rijp voor, de Drentsche Aa omvat ook veel landbouwgrond en zelfs een aantal
dorpen, zaken die beide niet tot natuur gerekend werden. Toch wrong het daar. Een
bijzonder gebied met een bijzondere natuur. En dan toch zo'n gebied niet beschermen
omdat er ook gewoond en gewerkt wordt? Dat is het kind weggooien met het badwater.
De afgelopen jaren is het denken over natuur veranderd. Natuur en landschap zijn niet
automatisch elkaar vijand meer. Men durft nu ook nuances van de werkelijkheid toe te
laten in het beleid. Boeren Hebben immers liefde voor het land. Dat is boerenethiek. En
hun wijze van produceren hoeft echt niet haaks te staan op duurzaamheid of op
natuurbeheer. Zo ver durft men tegenwoordig te kijken; gelukkig maar!
Er wordt dus breder gekeken en men durft dus ook breder te definiëren als het gaat om
het vaststellen van de waarde van landschappen. Er wordt gewoond, er zijn dorpen in het
Drentsche Aa gebied. De bewoningsgeschiedenis kon niet los gezien worden van de
natuurgeschiedenis en, ja, er is veel landbouwgrond. Maar ook een uniek landschap met
bijzondere natuur. Cultuur en natuur zijn hier eikaars partner. Dat verdient om
behouden en ontwikkeld te worden, dat vinden bewoners en gebruikers van het gebied.
Voor het eerst in de geschiedenis van de nationale parken wordt de natuur geïntegreerd
met andere waarden. Landbouw en wonen, maar ook recreatie en waterbeheer krijgen
vergrote aandacht. Gelukkig maar dat de liniaal hier nooit zo'n favoriet instrument is
geweest. Nu hoeft niet weer krom gemaakt te worden wat, zoals in zoveel andere
gebieden recht getrokken is. De nieuwe aanpak heet: behoud door vernieuwing met als
kenmerken:
Versterken van de totale identiteit
Ontwikkeling, er is geen beheers- en inrichtingsplan geschreven maar een
beheers, inrichtings- en ontwikkelingsplan
Van BIP naar BIO. Die afkorting kan niet toevallig zijn, lijkt me
Interactieve plannen, niet van bovenaf maar met en door bewoners en gebruikers.
Voor het realiseren van 't een en ander komt er een eenmalige investering van 454.000
euro en een jaarlijks bedrag van 242.000 euro voor de uitwerking en uitvoering van het
BlOplan.
«»

Natuur- en landschapsbeheer nieuwe stijl!

*

De heer Van 't Land, voorzitter van het overlegorgaan
onthulde een mooi ontworpen logo en lanceerde een WEB.
En driehoek op de kaart: Assen, Eext, Zuidlaren, een
driehoek die ook de A van de Drentsche Aa is. Blauw voor
water, groen voor graslanden en geel voor zandgronden.
Natuur en landbouw: niet tegenover maar naast elkaar.

»A
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Nederland: regel land met z'n inspraakprocedures! Het officiële gedeelte van de morgen
werd buiten, nog steeds in de mist, met een fikse wandeling opgefrist. Netwerkende
bestuurders! Namens Dorpsbelangen Midlaren liep ik er tussen.

ÖODDOU
Dorpsfeest-

Fi
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Bij de laatste vergadering stonden de oliebollen boven aan
de agenda. Hoewel we ze niet meer zelf hoeven te bakken,
blijft er nog genoeg werk over: bestellingen opnemen,
inpakken van de oliebollen, distribueren, verkopen bij
Meerzicht en natuurlijk het rondbrengen. Dat wordt weer
een feestelijk dagje. We hopen dat alle Midlaarders de 31e weer veel olie- en
krentenbollen zullen afnemen.

CQWuiôsie

Al snel daarna, op zondag 12 januari, organiseren we de traditionele Nieuwjaarsvisite in
Meerzicht. Natuurlijk weer met zo'n onovertroffen boerenkoolmaaltijd van Joke. We
hopen dat we dit jaar, naast een optreden van Lös Zaand ook een optreden van TOMI
tegemoet mogen zien.
De coördinator oud papier meldde glunderend dat alles nu gesmeerd loopt. Elke eerste
zaterdag van de maand staat er een kleinere container. Je kunt het papier er
makkelijker van bovenaf ingooien, het is geen troep meer en er zijn geen aankondigingen
meer nodig. Kortom, tevredenheid alom. Ook over de opbrengst. De oud papier prijs ligt
momenteel vrij hoog, zodat we maar eens moeten gaan nadenken over het Dorpsfeest.
Want daar zijn we tenslotte voor!
Voorlopig denken we aan 2004. Dat betekent dat we komend voorjaar gaan nadenken
over een thema, bijdragen van de wijken, de locaties enz.
Het wordt weer groots. Dat staat vast!

®tr®&8

B e Hettrttocrö en ?tjn legenbe*
In veel tuinen is 's winters de Kerstroos te bewonderen en als het niet
te koud is zelfs al met de kerstdagen. Direct uit de grond komt een
aantal stengels met elk twee grote witte bloemen met een beetje roze
er binnen in.
Qua vorm doen de bloemen denken aan een wilde roos. Dat verklaart
de naam Kerstroos, ofwel de Helleborus.
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Volgens de legende van de Kerstroos was er eens een herderinnetje uit Bethlehem dat
de oudere herders volgde naar de stal waar zojuist het kindje Jezus geboren was. Ze
wilde een bloem meenemen, maar ze kon nergens op het veld een mooie bloem vinden.
Toen ze bij de stal aankwam, huilend omdat ze niets had om te geven, viel er plotseling
een heldere straal licht uit de hemel op een bosje spierwitte bloemetjes. Ze plukte ze
en legde ze voorzichtig in de kribbe. En volgens de legende waren dat de eerste
Kerstrozen die op aarde bloeiden.Op sommige Middeleeuwse schilderijen zie je de
kerstroos afgebeeld naast de Mariafiguur.
De Latijnse naam is Helleborus Niger. Helleborus betekent nieskruid en niger betekent
donker. Dat donkere heeft betrekking op de zwartachtige wortels. Als je die fijn maakt
moet je ervan niezen. De hele plant is giftig, maar heeft ook geneeskrachtige werking.
In de Middeleeuwen werden ál delen van de plant gebruikt bij zenuwziekten.
De Helleborus Niger komt oorspronkelijk niet uit dit gebied, maar toch
lukt het om ook hier deze plant te kweken. Het geheim is veel
bladcompost, een beetje gedroogde koemest na de bloei en in de herfst
wat kalk. Zo hebt u een bloem die in de sombere wintermaanden bloeit en i
dat wel 10 tot 12 weken volhoudt!
Study ¿fiteetiJiiUà''
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Midlaren, 8 december 2002

Als ik dit stukje maak raast de oostenwind rond het huis en
het vriest! De voorspellingen voor de komende tijd zijn matige
tot strenge vorst, eindelijk. In het hele land is de schaatskoorts uitgebroken, de
schaatsen kunnen uit het vet.
De strijd tussen Noordlaren en Veenoord haalt natuurlijk weer de landelijke
media, als u dit leest weet u al wie gewonnen heeft, ik hoop dat de energie
van de mannen in Noordlaren dit jaar eens beloond wordt.
Onze ijsbaan aan de Tolhuisweg (voor wie het was vergeten) ligt ook al dicht
gevroren, maar het zal nog wel enige dagen duren voordat we kunnen schaatsen.Toch kan
het haast niet anders of ook in Midlaren kunnen we nog dit jaar schaatsen en dat al in
begin December. Toch zag het er in November slecht uit, de watervoorziening geeft
problemen. Door de problemen in het verleden met hoog water houdt de provincie het
waterpeil in het Zuidlaardermeer erg laag. Volgend jaar wordt het peil waarschijnlijk
nog 3 cm. lager, dit maakt het voor het ijsbestuur erg moeilijk om water op de baan te
krijgen.
In het verleden zijn er diverse pogingen gedaan om op een andere manier water op de
baan te krijgen, mochten er Midlaarders zijn die hier nog van op de hoogte zijn laat het
ons dan even weten.
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Maar genoeg over water, het moet nu maar eens ijs worden .
Als het een beetje mee zit en de periode met vorst zet een beetje door dan kan het
zijn dat we zelfs weer een toertocht op het meer kunnen organiseren en zodoende onze
kas kunnen aanvullen, u heeft ons natuurlijk weer gemist bij het innen van vereniging
contributies,
Ook dit jaar heeft een aantal Midiaarder ondernemers zich bereid getoond om de
contributie te sponsoren.
De contributie sponsoren zijn:
Paviljoen Meerzicht, Pare De Bloemert, Kutnij Groningen, Pare Estate
Recreatie Makelaars, De Bloemert Horeca , De Gaster ¡e, Zeilschool
Zuidlaardermeer, Party Ships and Trips en Watersportbedrijf De Scheve.
Alle nieuwe inwoners van Midlaren zijn natuurlijk van harte welkom als lid van onze
vereniging, binnenkort zullen we als bestuur u benaderen, voor 4.50 Euro bent u lid en
kunt u samen met ons genieten van de prachtig besloten gelegen ijsbaan en u en uw
gezinsleden meedoen met de georganiseerde activiteiten.
Wat ons betreft prettige feestdagen en een prachtige schaats winter.

â>tntetfclaaaifeetft
Zaterdag 30 november was het weer zover. SINTERKLAAS
was weer in het dorp! 's Middags om 3 uur kwam hij met de
boot aan bij Meerzicht en werd hij toegezongen door de
kinderen van Midlaren. Vooraf was er nog een toneelstukje door de jeugdleden van
TOMI. Er deden twee kinderen uit Midlaren mee: Roos de Vries en Thomas Kuipers. Het
was prachtig. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank! Het allermooiste was natuurlijk
toen Sint zelf kwam, 24 kinderen zongen uit volle borst Sinterklaasliedjes, wat de Sint
zeer waardeerde. Toen was Sinterklaas aan de beurt, hij kreeg cadeautjes van de
kinderen en ze zongen liedjes voor hem.
En toen was het eindelijk zover. Ieder kind kreeg een cadeautje van Sint en Piet! Dat
was uitpakken geblazen. Tussentijds kregen ze nog een glaasje drinken aangeboden.
Jammer genoeg moest Sint toen weer weg, want hij had het nog bijzonder druk die dag.
Uitgezongen door de kinderen vertrok hij, met de belofte om als het kan volgend jaar
terug te komen!
J\fctone*t<y/ie¿ é¡e¿¿tiwt. va^ftíe'
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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 mogetijk.
Bel eens voor nadere informatie!
De Fam. Blaauboer
Duinweg 2 Midlaren
Tel.050 4092132

*W Tbuitenhiis

de Veenhorst

dkseizoendemoeite waard

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
* VAKANTIE
Tel: 050 409 3320
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caravans viaduct zuidlaren

V.O.F.

CV-BCM0DI6DHEDEN/SANtTAIR
Uw partner in :tfá^flmtrzelf:
Kerkstraat 7D
9471 GA Zuidlaren
Tel: 050-4092069

HISTOR VERF
ELECTRA
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27 jr WATERSPORT
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E-mail:Hubozuidlaren@hotmail.com

SCHEVE

Havenstraat 18
9471 A M Z U I D L A R E N
Tel./Fax : 050-409 29 4 6

IMPORTEUR VOOR
NEDERLAND van
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Sloepen: Wato 490 outboard, 510 Diesel, 620 Diesel, Hunze sloep.
Boten: Ranieri, fülle,Yamarin, Pioner, Crescent, Plastimo.
Opblaasboten Yam van 2.30 m t/m 5.50 m.Yamaha b.b.motoren.
info: www.descheve.nl
•^™ig?
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Zaterdag 28 december KLAVERJASSEN en SJOELEN
om heerlijke VLEESPRIJZEN
aanvang 19.30 uur
inleg € 3,- p.p.
bij Watersportbedrijf Meerzicht Midlaren
Mogen wij deze keer ook op u rekenen?

V.v.V. Midlaren V.v.V.

gfotiertentte:
Wie heeft er voor mij een oude maar goede stofzuiger?
A. Haaijer, Tolhuisweg 8, Midlaren
« 050-4093558

ïaatôte meubtó
•MMtUWM''-

* De oktoberbijeenkomst van de vrouwenvereniging werd verzorgd
door Tineke Huizing van de pompoen- en kalebaskwekerij De
Pompoenerie te Nieuw-Weerdinge. Haar bedrijf is de laatste tijd veel in de
belangstelling geweest door haar pompoenenmarkt die nu alweer voor de achtste keer op
20 en 21 september werd gehouden. Tevens werden in oktober en wel tot en met 27
oktober Halloween Pompoendagen gehouden. Het feest Halloween, dat vooral in Amerika
groots gevierd word op 31 oktober wil Tineke in Drenthe op deze manier meer
bekendheid geven. In Meerzicht liet zij een grote uitstalling zien van allerlei soorten
pompoenen en kalebassen, kaarten, kookboeken en andere gezellige toepassingen van
pompoenen. Na de pauze vertoonde Tineke dia's over haar bedrijf, de verbouw van de
pompoenen en kalebassen en haar winkeltje.
* Voor de lekkerbekken onder onze leden was november een goede maand. Zaterdag 23
november bezochten we Patisserie Rodenburg in Haren om een middag bonbons en
chocolade te gaan maken. In de bakkerij kregen we eerst uitleg wat we precies gingen

tße^endat4rt^/
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maken en onder leiding van twee jonge mannen begonnen we met de vulling voor de
chocoladetruffels, die na koeling in pure chocola werden gedoopt en bestrooid met
cacao. Voor de marrons maakten we marsepeinen balletjes, die in melkchocola werden
gedoopt en daarna bewerkt. Tenslotte maakten we een chocoladeletter; we vulden een
lettervorm en na afkoeling spoten we de letter op en versierden deze met amandelen,
koff ieboontjes en een chocolaatje met Zwartepietenkop. Na in de pauze nog te hebben
genoten van koffie, thee of cappuccino met een gebakje vertrokken we met onze
bonbons en letter opgewekt naar huis.
* Enkele dagen later, dinsdag 26 november kwam Albert Jan Seubring een avond
verzorgen met assistentie van zijn vrouw Annemarie. Hij had een prachtige vispan waar
onder in water kwam met groente en op het rooster de kabeljauw. Zo werd deze
gestoofd. Ze hadden een zak'ongepelde garnalen meegenomen, die wij mochten proberen
te pellen wat níet meeviel. Uiteindelijk konden we genieten van kabeljauw met een
sausje, garnalen met een sausje, en vissoep met garnalen. Een heerlijk avondje uit.
* Op 10 december hebben 12 dames, met enthousiaste assistentie van Kees Huisman,
een aantal kerststukjes en kransen gemaakt. Kees Huisman, van Juffertje in 't groen,
gaf aanwijzingen, maar liet ons verder onze gang gaan. Soms kon een kleine verandering
veel verbetering zijn.

Toneelvereniging

Haatóte meutoa

We hebben de jeugduitvoeringen met het Sinterklaastoneel
weer achter de rug. Vooral het optreden op de ODBS "De
Zuid-Wester" ging heel goed. De zes meisjes en een jongen
hebben het er prima afgebracht. Ook de Midlaarders speelden leuke rollen: Thomas
Kuipers als de oude geschiedenisleraar Waterloo en Roos de Vries als de kordate Greet
Naald. Wat de volgende onderneming met de jeugd wordt is nog onzeker. Op dit
moment zijn we heel druk met de repetities voor de uitvoering op zaterdag 25 januari in
"Sprookjeshof met het plattelands blijspel in drie bedrijven: "Het Veenspook".
We hopen, dat Midlaarders en zeker onze donateurs in grote getale komen kijken; ze
gaan beslist een leuk avondje beleven met Itie Hoving en Dina Scheper in twee
schitterende rollen als Lijsje Lorresnor en Treute Wapsebokse.
In mei vindt er weer een eenakter festival plaats in café 't Keerpunt in Spijkerboor. Ook
daar zal TOMI vertegenwoordigd zijn. Stukkeuze daarvoor moet nog bepaald worden.
De komende weken komen TOMI-leden de vele donateurs bezoeken met de kaarten.
Het mengpaneel voor de verlichting heeft het begeven en een groot deel van het
donateursgeld zullen we daaraan moeten besteden.
Tijdens de komende bestuursvergadering zullen we ook moeten beslissen of weer eens
een bijdrage gaan leveren in de vorm van een mini-optreden aan de nieuwjaarsvisite. We
hopen, dat dat zal lukken.

T.OJVIX
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Ißutftl boor boltoatftfenen
De puzzel uit het herfstkabinet is goed opgelost door Martha Loeröp.
Gefeliciteerd met je Iris cheque. Tijdens de Kerstdagen mag u zich buigen over
een Zweedse puzzel. De letters uit de genummerde vakjes vormen een woord.
Veel succes gewenst. Dit is de laatste keer geweest, dat er een prijsje aan de
volwassenenpuzzel was verbonden, de redactie moet volgend jaar op de Euro
centjes gaan letten. De oplossingen van de puzzel kunnen in de brievenbus aan de
Groningerstraat 47.
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Het beste
Dit is veur oes
toch het beste:
warmte maken
in 't iegen hoes,
zolang as 't duurt
een veilige veste.
De stilte stil
P>K laoten; vechten
U) ) laoten wel as
J
. vechten wil.
/./
Wicht, mien wicht,
l / f ) bint de blinden
*-'
wal dicht?
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Hans Heyting

Bevreuren bouwlaand
Vaal en dreug is de grond, hard as ies.
Haost verkommerd van kaole - dun gres,
steet de rogge van 't nei op de nes.
En de locht komp umdeel, iezergries.
Tussen iezer en ies goelt1 de wind
en hij knooit 't aole gres broen en zoor2.
Wat patriezen huukt vot in een voor,
en een braombozzien bog zuk gezwind.
En hij stöt, en hij jag zunder arg
in de roegte van haveloos roet3

'n hamel4 haazien de schrik op de hoed5.
Waor heft 't diertien nou aans nog verbarg6?
Want het zicht wordt aal korter en gries.
Want de dag raakt zien locht al weer kwiet.
Want de nacht lig langoet urn dis tied ...
Hij krop zwart tussen iezer en ¡es.
Johan Hidding

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.

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

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

Captainsbar aan |
het meer met f
terras.
f

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