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Jachtveld "Midiaren"
8
4094133

Natuur- en Milieuwerkgr. Midiaren
*
4096053

Toneelvereniging 'T.O.M.I.'
8
4093527
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•
Bouke Klaassens
Hunebedpad 5
9475 TN Midiaren
8
4095973
Q
Pallv
Venema
Mevr. T.v.Stipriaan
Groningerstraal 47
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9475 PA Midiaren
9475 PK Midiaren
S
4094466
Q
Mirian Kooiman
Tolhuisweg 41
Mevr. M. van Dijken
9475 PE Midiaren
Meerwijk 15
8
4092048
9475 TC Midiaren
Q
Gies Lamberts
Groningerslraat 21
9475 PA Midiaren
Mevr. J . de Groot
8
4092365

Hr. Rik Timmer
Hunebedpad 1
9475 TN Midiaren

Meerzicht la
9475 TA Midiaren
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Hr. N. Loeröp
Tolhuisweg 30
9475 PG Midiaren

Hr. E. Vos
Haasakkers 2
9475 PJ Midiaren

Vereniging van Volksvermaken
8
4095843

Mevr. S.H. Hovius
Westrup 7
9472 RP Zuidlaren

Vrouwenvereniging 'Midiaren'
9
0592-614630

thew. A. Meisner
Groene Wegje 18
9331 BN Norg

Wijken:

Wijkhoofden:

Achteroet
Herman van Dop
Philip Boucher
Heihazen
Tolhuisweg I
Yvonne Korringa
Tolhuisweg 2
Ton Kolkman
Schuts-/Hutiemveu
Marjan Giebels
Groningerstraat
Tradv Steenhuis
't Brinkje
Rik Timmer
Plankensloot/Meerzicht Winy Verdegaal
Piet Kanon
Emigranten

Lctyout:
O
Dinus Vos
Haasakkers 2
9475 PJ Midiaren
8
4093527
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_ Hr. E. Veenstra
Tolhuisweg 27
9475 Midiaren
-•

Colofon:

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

De redactie houdt zich het recht
•voor om publicatie van ingezonden
brieven te w eigeren. 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 "Midlaarder Kabinet" is een
uitgave onder verantwoordelijkheid
Van de Vereniging Dorpsbelangen.
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Oud papier:

Kopij inleveren
voor

4091055
4092837
4092088
4095792
4090952
4092727
4090428
4094197
4092359

De volgende
vrijdagen en
zaterdagen:

5 april 2005

7/8
4/5
5/6
1/2

januari
februari
maart
april

Zelf brengen!!

bij één van de
redactieleden!
Graag inleveren
op diskette of
mailen naar
gwlamberts
a hetnet.nl

Voorwoord.
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Het was even hard werken, maar alle kopij is verwerkt in deze dikke december
uitvoering van het Kabinet. Veel verenigingen melden hun laatste nieuws, de nieuwe
Dorpsfeestcommissie ontvouwt met f r i s elan zijn plannen, het Geheugen verbetert maar
door en er komt zelfs nieuw Geheugen bij. De Drentse taal, de puzzels en nog wat
wijknieuws maken de krant vol.
I n de redactie is de plaats van Wouter Warnaar opgevuld door Gies Lamberts. Omdat
Anke Heida ook de redactie zal gaan verlaten (Zie ook laatste pagina) is meteen het
mailadres voor de kopij verandert. U kunt uw kopij nu zenden naar
qwlamberts@hetnet.nl.
Een artikel, geschreven door de enige zoon van de enige zus van mijn moeder, Jan
Nijland, aangeleverd via Geert Koers kon helaas niet geplaatst worden. Maar omdat dit
artikel gaat over de oorlogsjaren in het boswachters huis, leek het de redactie zinvoller
om dat in het voorjaarsnummer t e plaatsen.
De vele leuke Kersttekeningetjes zijn weer van Patty Venema.
Wij (redactie) wensen u veel plezier en hopen op veel bijdragen uwerzijds voor het
volgende nummer.
Fijne feestdagen, een gezond uiteinde en een voorspoedig nieuw jaar!
iff//m los.
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Buitenhuis "de VEENHORST"
Hans Blaaubocr en Els Wiggers
Duinweg 2, 9475 PK MIDLAREN
fel.: 050 4092132 Fax: 050 4092132
E-mail: info@veenliorst.nl
Website: www.vccnhorst.nl

B U I T E N

Dl

'eenhorst

*

'mm
Elk seizoen de moeite waard

"de VEENHORST" is een 4-stcrrcn groepsaccommodatie voor
in principe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen.
"het LAGERHUIS" is een apart gelegen zaal met eigen terrein voor
dag(dccl)vcrhuur aan 4 t/m 35 personen.
Het is tevens startpunt voor klootschieten en LETTERBOXEN!
¡^e^ïtfcomniodaties zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken en moderne faciliteiten voorzien
voor het houden van uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten.
TJ heeft een keuze uit zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons.

Massagepraktijk Tien+
Duinweg 1, Midiaren http://tienplus.netmenu.nl
Bij Manueel Praktizijn® Tineke van Stipriaan kunt u terecht voor:
klassieke massage, segmentale massage, voetreflexzonetherapie, manuele
lymfdrainage en Shiatsu (drukpuntmassage).
Veel klachten kunnen verholpen of verlicht worden door massage zoals vochtophoping,
stress, spierpijn, hoofdpijn, tennisarm, maar massage is ook heerlijk ter ontspanning
Behandeling alleen op afspraak tel:

050-4091055

Een groeiend aantal zorgverzekeraars vergoeden deze behandelingen. Informeer bij uw verzekeraar.

CV-BEN0DI6DHEDEN/SANITAIR
Uw partner in doe-het-zelf:

HISTOR VERF
ELECTRA

Kerkstraat 7D
9471 GA Zuidlaren
Tel: 050-4092069

T

2 7 jr WATERSPORT
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E-mail:Hubozuidlaren@hotmail.com

SCHEVE
Havenstraat ! 8
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JSS

9471 A M Z U I D L A R E N
Tel./Fax : 050-409 29 46

IMPORTEUR VOOR
NEDERLAND van
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Sloepen: Wato 490 outboard, 510 Diesel, 620 Diesel, Hunze sloep.
Boten: Ranieri, HiSle,Yamarin, Pioner, Crescent, Plastímo.
Opblaasboten Yam van 2.30 m t/m 5.50 m.Yamaha b.b.motoren.
info: www.descheve.nl I
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Riba, Pega e n Atlanta traiSers,Accessoires, jachtiakken é n hengelsport
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Uit het bestuur van Dorpsbelangen
In de zomer heeft de gemeente het bestemmingsplan voor het buitengebied in
procedure gebracht. Dat is ondermeer van belang voor de eventuele Midlaarder
begraafplaats. Al eerder hadden wij de gemeente verzocht rekening te houden met
dit initiatief uit het dorp. Na bestudering van het bestemmingsplan blijkt het dat
de gemeente inderdaad rekening houdt met een Midlaarder begraafplaats. Het zit
er niet direct in. dat wil zeggen, dat het niet op de plankaar is ingetekend, maar
het plan biedt de mogelijkheid een begraafplaats te realiseren binnen bepaalde
voorwaarden. We hebben daarop een brief aan de gemeente gestuurd, waarin we
aan hebben gegeven tevreden te zijn met de regeling zoals die in het
bestemmingsplan is opgenomen. Momenteel ligt het bestemmingsplan nog ter
goedkeuring bij de provincie. Kot geleden hebben we de gemeente nog gevraagd
of de provincie haar reactie op het plan al klaar had; dat bleek nog niet het geval.
Nos even afwachten dus.

Op 9 november is
een delegatie van
het bestuur naar de
najaarsbijeenkomst
van de BOKD geweest, dat is de overkoepelende
organisatie van de kleine dorpen in Drenthe.
Alle verenigingen van dorpsbelangen zeggen
daar even wat hen in de dorpen zoal bezig
houdt. Opvallend was dat in meer dorpen men
bezig is op de een of andere manier iets van de
geschiedenis van het dorp en/of haar inwoners
vast t e leggen. W i j hebben natuurlijk even iets
over ons 'Geheugen van Midiaren' verteld. Ook
bleek dat er in dorpen gewerkt wordt aan wat
men 'dorpsommetjes' noemt. Kleine
wandelingetjes door en om het dorp, die deels
door de velden en langs akkers voeren. Bedoeld
voor de eigen inwoners en niet voor het grote
publiek. Misschien is dat ook iets voor ons; het
bestuur zal er in de komende vergadering eens
over nadenken. Als er in het dorp suggesties
leven, dan horen we dat natuurlijk ook graag.
Veel dorpen blijken op de een of andere manier
bezig t e zijn met ontwikkelingen op het gebied

van de ruimtelijke ordening, verkeer of de
dorpsomgeving. Hiervoor worden
Dorpsomgevingsplannen of Dorpsagenda's
opgesteld. Een Dorpsagenda is een
Dorpsomgevingsplan (DOP) zonder ruimtelijke
component met bijvoorbeeld woningbouw
plannen. Een DOP is voor Midiaren niet aan de
orde, maar wellicht een Dorpsagenda wel. Een
belevingsonderzoek is er ook nog in de
aanbieding. Dat is een enquête die zicht kan
bieden in wat er zoal in een dorp bij de
inwoners leeft. Bij alle drie de
plannen/onderzoeken kan de BOKD faciliterend
optreden. Het gaat er natuurlijk om eventuele
knelpunten op t e lossen of zaken t e verbeteren.
I n het bestuur zullen we binnenkort eens met
een vertegenwoordiger van de BOKD bespreken
of en zo ja welke mogelijkheden er voor ons
dorp zijn en of het zin heeft om daar mee aan
de slag te gaan.

Op 16 november zijn we naar de informatieavond geweest over het voorontwerp bestemmingsplan voor
de Zuidoevers van het Zuidlaardermeer. Kort en krachtig werden de drie belangrijkste punten uit het plan
toegelicht: de haven bij Zuidlaren met 150 ligplaatsen, de situatie rond Meerzicht met eilandenstrip en
surfstrand en de woningbouw ontwikkeling rond De Groeve. Er werd weinig informatie verstrekt over de
rest van het gebied. Na de pauze was het Trudy Steenhuis die als eerste het woord vroeg en informeerde
naar de wandel- en fietspaden in het gebied en in het bijzonder naar een directe fietsroute vanuit Midiaren
naar Meerzicht en het surfstrand. Men bleek daar echter weinig concreets over te kunnen zeggen. Wel zei
men dat als gevolg van de staande mast route van het meer naar de haven en hoogholtje niet zou kunnen
Daarop reageerde Trudy door te zeggen dat door Midiaren tal van alternatieven waren aangedragen voor
een fïetsverbinding naar Meerzicht maar dat daar helemaal niets mee gedaan leek te zijn en dat we daar
over teleurgesteld zijn. Onze reactie is inmiddels ook formeel ingediend; de betreffende brief staat elders
in dit Kabinet afgedrukt.
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En tenslotte hebben we op 30 november onze derde avond in successie rond de Midlaarder
Nostalgie georganiseerd. Deze keer met filmbeelden vanaf de jaren 50 tot en met een
gefilmd verslag van het dorpsfeest van dit jaar. Samen met de ruim 80 belangstellenden
kunnen we weer terugkijken op een zeer geslaagde avond. Filmbeelden zijn toch weer heel
anders dan foto's en dia's. Lastiger om het verhaal er bij te vertellen maar leuk om de
gefilmde mensen t e horen spreken. Dit was echter wel de laatste Midlaarder Nostalgie. I n
het bestuur zullen we bespreken wat we het volgend najaar zouden kunnen doen. ook hiervoor
zijn suggesties uit het dorp zeer welkom.
Namens het bestuur van Dorpsbelangen Midiaren,

Gaatjes in het geheugen (2)
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Inmiddels is de tweede druk van 'Het geheugen van Midiaren'

^ a ' e e n ^ e e ' einc ^ u ' f v e r k ° c h t . Trudy Steenhuis heeft uit alle
hoeken en gaten van haar huis nog exemplaren weten t e
toveren, maar inmiddels is de eigen voorraad op. I n diverse
boekhandels, en zeker bij Wolters in Zuidlaren die een grote
voorraad heeft afgenomen, zijn nog wel boeken t e koop. Dus als u nog een nicht, neef, vriend
of vriendin blij wilt maken... wacht niet t e lang.
^gjjtegf
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Onze oproep vorige keer
om uw eigen invulling
van het verleden naar
voren te brengen, of de
inhoud van het boek
anderszins te verbeteren
of aan te vullen, vond
gehoor.
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Maar liefst 23 jaar woont Ina Aeilkema in Midiaren, en nog
steeds zijn er mensen die haar naam niet goed spellen. Ook
in het geheugen van Midiaren ging dat helaas niet goed. Er
stond Aikema, een redelijk 'gewone' Friese naam, terwijl
Ina een heel bijzondere achternaam heeft. Nog een keer
voor alle helderheid: het is dus Aeilkema. Overigens merkt
Ina op dat ze het Geheugen van Midiaren een prachtig boek
vindt.

Ook Andries Haaijer en zijn vrouw Jennie raken niet uitgepraat over het boekje en hoe
mooi ze het vinden. Maar Andries signaleerde dat we hem iets teveel eer gunnen, en
Rias Kanon tekort doen, als we schrijven dat Andries nu zorgt voor de container voor
het oud papier. Die container wordt verzorgd door de feestcommissie van het dorp. Rias
Kanon heeft dat jaren lang gedaan, en onlangs is die taak overgedragen aan Arnold
Goulmy. Wel heeft Andries vaak een briefje meegenomen tijdens zijn bezorgronde met
de aankondiging dat het oud papier weer kan worden ingeleverd. En op dat briefje,
meestal in een hoekje, stond dan een bromfiets met een man met helm: Andries. Ere wie
ere toekomt!

Dien Oosting wees ons erop dat schuin
tegenover haar aan de Tolhuisweg Berend
Bruining woonde en niet Klaas Bruining,
maar dat hadden velen van u natuurlijk allang
ontdekt! En om dan nog maar even door te
gaan: we weten eigenlijk nog steeds niet of
we nou moeten spreken over Titie Tinge of
Titia Tinge. De officiële naam is Titia, maar
in de volksmond heet ze Titie, het liefst met
Groningse t's uitgesproken, u weet wel van
die t's waarbij de tanden op elkaar geklemd
blijven. Harm, haar man was de middelste van
drie kinderen, en niet de jongste zoals per
abuis in het boek is blijven staan.

alsof Martin Sants en Jolanda man en vrouw
zijn, maar dat is feitelijk niet zo. En daarin is
een dorp dan ook echt een dorp: velen weten
dat Martin en Jolanda zonder boterbriefje
samenleven en vinden dat het ook op die
manier in de dorpsgeschiedenis verteld moet
worden. Zou dat zijn omdat ze het
huwelijksfeest graag tegoed houden?
Persoonlijk maak ik geen onderscheid meer
tussen met of zonder officiële bekrachtiging.
Ik (Ineke Noordhoff) heb het meestal over
'mijn man' en dan bedoel ik Toon van der
Hammen, de partner waarmee ik bijna twintig
jaar samenleef. En een huwelijksfeest bij ons?
Daar hoeft u echt niet op te rekenen!

En dan hebben we nog de huwelijksperikelen
aan het begin van de Tolhuisweg: het lijkt wel
ytie/fe

Oioojxlnoff

ineke@zeerondom. nl
' 050-3113251
Tolhuisweg 37

Gedane zaken (3),
Midiaren anno 1950 -een verslag
75 jarig bestaan Midlaarder school / Dorpsfeest 2004
Dinsdagavond 30 november presenteerden
Geert Koers en Marcus Lokhorst ism.
Dorpsbelangen Midiaren voor de derde keer een
stuk Midlaarder historie.
Ondanks de ietwat late aankondiging, waren alle
beschikbare stoeien in "De Barn" wederom
bezet.
Deze keer is gekozen voor het vertonen van
oude filmbeelden, vastgelegd in de jaren vijftig.
Uit de film over de gemeente Zuidlaren en zijn
buitendorpen, gefilmd door de oud midlaarder
Anton van As en voormalig fotograaf t e
Zuidlaren, werd een impressie getoond van
Midiaren eo. uit 1950. De school, het
dorpsleven en natuurlijk het meer kwamen aan
bod. Vele karakteristieke Midlaarders kwamen
ten tonele, nu 50+, toen nog kleuter.
Vervolgens werd filmfragmenten getoond van
een film opgenomen door dhr. K. Meisner, over
het ijsfeest in 1956, op de toen pas aangelegde

ijsbaan aan de Tolhuisweg. Aansluitend hierop
beelden van het Koninginnefeest in 1956
wederom vastgelegd door A. van As. Onder
aanvoering van muziekkorps Erica, waren er 's
morgens spelen voor de schooljeugd, 's middags
was er een optocht met paard en wagen door
Midiaren.
Tijden veranderen, zo ook in Midiaren.
1983; Het laatste dorps en schoolfeest, de
Midlaarder school bestaat 75 jaar.
Een film van Hans Schaap; Onder aanvoering
van Jan Moesker, voorzitter
dorpsfeestcommissie en Trudy Steenhuis,
voorzitter oudercommissie werd er ondermeer
een grote reünie georganiseerd voor leerlingen
en oud-leerlingen, De opkomst was enorm, gelet
op de afmetingen van de feesttent toentertijd.
Daarnaast was er een rondrit georganiseerd
langs de diverse wijkpresentaties in het dorp.
Deze keer met trekker en wagen.
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De tijden van Ot en Sien liggen achter ons, de
schooljeugd van toen is volwassen.
21 Jaar later, kunnen we zelf waarnemen wat er
in de tussentijd in Midiaren is veranderd.
Winy Verdegaal vertoonde na de pauze
filmbeelden van het dorpsfeest van afgelopen,
zomer. Nu nog liggen bij velen de herinneringen

"vers" in het geheugen, hoe zal dit 54 jaar later
zijn

Namens Dorpsbelangen Midiaren,
Jan Jaap

jTamminq

In aansluiting op Gedane zaken (3) , Een oproep;
De vereniging Dorpsbelangen Midiaren is van plan oud beeldmateriaal op foto, dia of film
over het Midiaren van weleer, te archiveren en te conserveren.
Oude film en videobeelden gaan in de loop van de tijd duidelijk in kwaliteit achteruit, wat ook
tijdens "Gedane zaken (3)" was waar te nemen.
Dorpsbelangen Midiaren vraagt Midlaarders en oud-Midlaarders die behulpzaam willen zijn, deze
historische beelden voor de toekomst te bewaren.
Nadere informatie is te verkrijgen bij Trudy Steenhuis ( -4092727) en Jan Jaap Hamming
(-4090460)

DDDDDD

Dorpsfeestcommissie

-4J

Van de dorpsfeestcommissie
Nieuwe Öorps f eestcommissie

Op een gezellige bijeenkomst van oude en nieuwe
dorpsfeestcommissie heeft de oude commissie zijn taken overgedragen.
De nieuwe commissie bestaat uit de volgende personen:

Anke Heida, Tolhuisweg 31,4096544 voorzitter, contact wijkhoofden
Bouke Klaassens, Hunebedpad 5, 4095973 secretaris
Kee Scheper, Hunebedpad 3, 4095819 penningmeester.
Arnold Goulmy, Huttenweg 6, 4093549, oud papier, paasvuur
Annie Schuiling, Groningerstraat 54,4091564 catering, contact emigranten
Hansje Ravesteijn, Groningerstraat 52, 06 22443066 contact emigranten, catering
Ineke Noordhoff, Tolhuisweg 37, 3113251 paasvuur, contact wijkhoofden

De nieuwe commissie hoopt zijn werk net
zo goed te doen als de oude commissie, al
zal dat niet gemakkelijk zijn, want het was

allemaal weer voortreffelijk georganiseerd,
het afgelopen dorpsfeest.
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TAU
activiteiten

2OO4 /2005
Jan Errit

He

Vviea

T.A.U. staat voorTao-Art-Unlimited, "Thou Art Unlimited", "Thou Art Unity". In de
diverse TAU-groepen gaan we spelen met de oeioude Taoi'stisclie principes van yin en
yang. Deze staan o.a. voor aarde en hemel, vrouwelijk en mannelijk, maan en zon.
Uit deze wederzijdse beïnvloeding ontstaan de bewegingen van de v i j f transformaties: water, hout, vuur, aarde en metaal. Deze vormen de basis van alle chinese culturele uitingen zoals dans, calligrafle, vechtkunsten, geneeskunde, muziek en taal.
Het programma omvat:

Ö Wekelijkse

lessen

groot in banden,
nieuw en gebruikt,
zeer scherp geprijsd

Noordlaren, Groningen en Beilen.
Hieuw! T'ai Chi Tao voor jongeren (12-16 j r ) in Hoordlaren.

&

TAU-Hagen

en

-weekeneten

Hoordlaren, Middelburg en Suxy (Luxemburg).

&

GARAGE HOLLANDER

TAU-weken
Schiermonnikoog, Ardennen. Ecolonie |Fra), Umbrië en in Toscane (Itl

O Tao

Dolfijne(n)reizen

La Gomera (Canaiische eilanden). Portugal, Israel, Egypte en Ierland.

ô Praktijk
&

ook voor schade's uw adres
BOVAG lid

Woe Web TAL) Training en therapie

Tao Innerlijk

Spel

O Plaf/ohopo/lezinaen:

en Coackinc/i.s.m.

Sander Rutgers

"Het Taoïsme houdt van lachen"
GRONINGERSTRAAT

Voor meer informatie zie www.taoartunlimited.nl, of
bel Jan Errit de Vries, t e l . 050-5350772 of 06-41676948

Í
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We zijn net zo
thuis in
de buurt
alsu
De Rabobank is een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank van mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
_
staat midden in de samen.^> •'
leving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank

m 050-4096969
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MIDLAREN

D5D-4D9203 1

bouwbedrijf

gout
sciiipborg
tel. 4090000

We zullen veel van de oude activiteiten
weer oppakken maar ook een paar nieuwe
activiteiten ontwikkelen.
Voor de komende periode hebben we al
besloten dat we dit jaar geen

oliebollenverkoop gaan organiseren. Wel
gaan we een nieuwjaarsactiviteit
organiseren. Het paasvuur b l i j f t en ook
komt er weer een rommelmarkt.

Nieuwjaarswandeling
Op zondag 16 januari
2005 organiseren we in plaats
van een nieuwjaarsbijeenkomst een
nieuwjaarswandeling met borrel na. We
gaan met een aantal door het I V N
opgeleide, uit Midiaren afkomstige,
natuurgidsen een wandeling maken rond
Midiaren, waarbij we uitleg krijgen over de
natuur in de omgeving en de vraag waar ze
allemaal mee bezig zijn. De gidsen werken
samen met Natuurmonumenten en kunnen
ook iets vertellen over de
grondwerkzaamheden, die al een t i j d bij de
Westerse weg gaande zijn.

Maar bovenal hopen ze een leuke wandeling
aan t e bieden.
Onderweg staat er iets lekkers (en
verwarmends) klaar en na afloop is er
gelegenheid voor een borrel in de Barn van
Marian Kooijman aan de Tolhuisweg om
weer warm t e worden en bij t e praten.
Degenen die niet mee kunnen (of willen)
wandelen, zijn van harte welkom bij de
borrel.
Kinderen, die twee uur kunnen lopen, zijn
welkom; ze zullen zich onderweg niet
vervelen.

Praktische

informatie:

Tijd:

16 januari 2005 om 14.00 uur

Plaats;

We beginnen t e lopen vanaf de Barn aan de Tolhuisweg

Kosten:

€ 2 , ~ per persoon, kinderen gratis.

Aansluitend borrel in de Barn (borrels voor eigen rekening), degenen die niet
meewandelen kunnen daar vanaf 16.30 uur t e r e c h t .
Stevige wandelschoenen o f laarzen en warme kleding aan!!

OUI)
PAPIER

Oud Papier

Als nieuwe dorpsfeestcommissie is ons goed duidelijk geworden
hoezeer het inzamelen van het oud papier één van de belangrijkste
\
vaste inkomstenbronnen voor het dorpsfeest vormt. We willen
daarom nog eens benadrukken hoe belangrijk het is dat iedereen in Midiaren zijn oud
papier bij ons inlevert. Belangrijk is ook dat als de oud-papier-prijs zakt de gemeente
bijspringt met een aanvullende subsidie.
Daarom ook nog even op een r i j hoe het ook alweer gaat:
Op elke eerste vrijdag en zaterdag van de maand staat er een container voor oud papier op
het parkeerterrein van de Bloemert. De container staat halverwege het parkeerterrein, kan
niet missen!
Elk kwartaal staan voorin het Kabinet de precieze data.
Ieder kan zelf op die dagen zijn oud papier op het tijdstip dat hem of haar het best uitkomt
in de container gooien. Het is prettig als er niet teveel naast de container terecht komt want
wij moeten dat weer opruimen.
Voor de volledigheid:
I n januari valt de eerste zaterdag op nieuwjaarsdag, dat is dus niet handig, daarom Staat in
januari de container bij de Bloemert in het tweede weekend op vrijdag 7 en zaterdag 8
januari 2005!!!!

Stmktaol]

Kerstveurstelling

I k heb 't niet zo op de kerstdagen.
Twee van die hangerige dagen achter mekaor, waorop de keus
van de of t e leggen bezuken altied verkeerd blek, achternao.
Nee, ik vin ien zundag in de week al meer as genog. Ach j a , het
is wel mooi netuurlijk, daw iemaol in 't jaor een tied hebt van
inkeer, van mensenliefde, van zölfunderzuuk, van relegieus
besef, van maagzuur en van uren niksdoen met veul
femilieleden tegliek, maor toch, ik zie der tegen an.
Op de schoei van mien zeun sluut ze het jaor of met een
zangspel, dat in de sfeer van Kerstfeest schreven is. Een stuk
dus met veul onrecht en bedrog, maor met een gevulig ende,
waorin alles weer goed komt.
Mien zeun had een rol in dat stuk. Zien meester gef bliek van groot psychologisch inzicht,
want hij had hum de rol van Peer de gemiene rover toedacht.
Toen hij met dat bericht in hoes kwam. bleek pas, hoe artistiek beide zien zusters wel waren,
want van meet of an weurden hum in strenge regelmaot overheurbeurten oplegd, compleet
met veur- en naogespeulde scènes.
Elke zin die e zee, weur minstens dreei maol verbeterd. En iedere keer as ze, wanhopig
regisserend, een bladziede t o t op de graod deurnömmen hadden, was mien zeum zo wied , dat

e dan grammietig het boekie votgooide en spottend met de wetten van het grote toniel,
boeten voetballen gung.
Toen de dag van de opvoering ankwam, zat e uren bij de tillefoon. Iederien die e maor in de
verste verte t o t femilie of kennissen rekenen kun, wees e derop dat der de volgende middag
wel wat hiel bezunders gebueren gung. Dat ze kommen mussen was veur hum vanzölf sprekend,
dat zee e der niet bij.
I k kun niet hen en dat speet mij. Mien vrouw zat veuran en dat kwam mooi oet, want mien
zeun bleek in het eertse bedrief zien jute roverszak vergeten t e wezen. Wanhopig en
oorverdovend f luusternd meuk mien zeun heur attent op zien verzuum, under veul mooi stil
spel van de aandere kinder. Moeder heul de zak op en asof 't zo heurde veul even laoter de
zak, over de coulissen hen, oet de locht umdeel.
Ach, het mot prachtig west wezen. De strenge leesrepetities van de zusters hadden wel
degelijk hun nut had. Hij kende alle rollen.
Dat kwam mooi oet, toen het arme, olde vrouwgie zingen mus, dat ze deur de rovers beroofd
was... en de tekst kwiet was. Mien zeun as de
beruchte rover Peer zung toen maor as stand-in: "... en ze namen ook mijn tasje mee, met
foto's, cheques en AOW."
Toen wus het vrouwgie het weer en het spel kwam zo ien grote iensgezindheid t o t een
prachtig ontroerend einde, waorin de rovers glanzende karakters bleken t e hebben en waorin
iederien gelukkig beloofde t e worden met de aander. Een waorlijk kertstsprookie, met een
roesveroozaokend, verslavend applaus an het ende.
Toen ik in hoes kwam, lag e nog naoglimmend op de
baank, schoonwassen van angeplakte baorden snor,
met een deken over en een oetkiek as van Laurence
&>
Olivier nao zien rol as Hamlet of King Lear.
>K**fJ
Wij hebt de dag op zien verzuuk nog even
saomenvat. "Vun j i j mij goed mam?"vreug e an 't
.
ende. En umdat moeders toch maor allen heur eigen
kind op toniel ziet, kun die eerlijk antwoorden: "Ik
heb gienien zien, die beter was ..." I n ien aodem
\
deur zee ze der achteran: " I J leken zo op j e pap
S
hè, zo kerelsachtig al... !" êroter compliment was op
%
i'iilU
dit moment niet denkbaor. Mien zeun honoreerde
i
dat met: "As ik zo op pap liek, wul ik laoter net zu'n
)
!
lieve vrouw hebben as hij".
Ien ding is vast. Mien zeun en mien vrouw gleden op
een roze wolk de kerstdagen in. Dat scheelde in elk
geval al hiel wat in het proces van
verdraagzaamheid en inkeer!
BB
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( uit Scheupers van de Taol)
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SLAGERIJ G.P. KOERS
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1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

-ipRter <fe<tfe^
Onthaasten doe je in Noordlaren
Onze minicamping is gelegen op korte
afstand van het Pieterpad op het Groningse
deel van de hondsrug .Meerdere korte en
langefietsrouteshebben start- en eindpunt
op de camping. We hebben 15 ruime, van
electra voorziene,staanplaatsen en nieuw
sanitair. Wij bieden u een beetje meer !!
Farn^R Kroeze
Lageweg 29a 9479 TA Noordlaren
Tel.050 4093237
www.campingachterdehoven.nl

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

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN
TELEFOON 050 409 1553

Gun uw kinderen het plezier van muziek

^ k

GR A ALM AN

s^Sass!

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
• Aniiekrestauratie
• Meiibelstöffermg
• Gordijnen
<• Tapijten
• Meubilering
•> Zonwering
• Slaapsystemen
Ruitersteeg 4/1
9752 VB Haren
TeL 050-5345131 Fax 050-5348070

* 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
j van
jaar leert pianospelen. Wilt U ons informeren
i over:
! O huurmogelijkheden van een piano
! O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel
'• O lesmogelijkheden in onze omgeving
i

••*

Met Uw naam en adres zenden aan:

A>
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Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen

Vrouwenvereniging Midiaren
Het nieuwe
seizoen ging
van start op 4
t^tewuiána/
oktober. Trudy
i
Steenhuis en Ineke Noordhoff waren
uitgenodigd en presenteerden het pas
verschenen boek "Het Geheugen ven
Midiaren". Op zeer boeiende wijze vertelden
zij hoe één en ander tot stand is gekomen.
Veel interviews zijn er aan voorafgegaan.
Een hectische tijd voor beide dames, maar het
loont de moeite. Een mooi boek, misschien zo
nu en dan wat te roze ingekleurd, maar
daarom komt het ook uit het "geheugen".
Ieder mens beleeft het op zijn/haar manier.
Het was een interessante avond en Trudy
Prins bedankte het tweetal dan ook hartelijk.
bCM/W&íV-

land om met vakantie naar toe te gaan, aldus
de heer de Jonge. Beide heren worden
hartelijk bedankt door de voorzitter.
Op initiatief van Trijn Hiemstra is er in
september een museum-cultureel clubje
opgericht. Hier was veel animo voor. Het
eerste uitstapje vond plaats op 9 november
naar het Drents Museum in Assen. De
internationale tentoonstelling, "The
Mysterious Bog People", wordt er
gepresenteerd tot 9 januari 2005. De
veenlijken, het meisje van Yde, de oudste
boot ter wereld en het schilderij de Turfschuit
van Vincent van Gogh zijn er te bezichtigen.
Ook kan men een kijkje nemen in het
Drostenhuis en het Ontvangershuis, daterend
uit de 18e eeuw. Dit museum is echt de moeite
waard.

Op 28 oktober brachten we een bezoek aan
boerderij "de Rosinkhof'in Leggeloo. Op dit
veeteeltbedrijf maakt men o.a. verschillende
smaken ambachtelijke roomadvocaat en
likeuren. Na de koffie en thee met
krentewegge en de diaserie en uitgebreide
uitleg over het bedrijf volgde het proeven.
Vijf soorten advocaat passeerden de revue.
Het één nog lekkerder dan de andere. De
chauffeurs onder ons bleven alcoholvrij en
namen de kuipjes mee naar huis. Na wat
gekocht te hebben in het winkeltje keerden de
dames met blosjes op de wangen huiswaarts.
Op 23 november nam Anne de Jong uit
Zuidlaren ons mee op zijn reis door Vietnam.
Middels beeld en geluid, verzorgd door
technicus Cor Bos, zagen wij schitterende
opnames uit Noord- en Midden-Vietnam . Het
land telt ca 80 miljoen inwoners, gemiddeld
verdient men 200 dollar per jaar. Ze leven er
voornamelijk van de visserij. In de grotere
steden krioelt het van de mensen, maar in de
natuur vind je nog een oase van rust. Een fijn

Het volgende uitstapje is op dinsdag 11
januari 2005, één keer in de twee maanden
dus.
Dankzij Trieneke Piers die het voorwerk doet,
wordt er elke maand nog stevig gewandeld.
Er staat nog veel meer op het programma,
maar dat voor de volgende keer!

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om namens de Vrouwenvereniging Midiaren
iedereen een goede feestdagen en een gelukkig en vooral gezond 2005 toe t e wensen.
i/lnnie JÏLeisner, sGcreira
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Wijknieuws Groningerstraat.
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In memoriam; Bastiaan Hollander.
Zondag 7 november 2004, is op 83 jarige
leeftijd onze vroegere buurman Bastiaan
Hollander overleden. Hij werd in 1921 te Anloo
geboren en werkte later te Delfzijl in een
garage bedrijf, na zijn huwelijk met Dina
Duurken werd hij de smid van Kropswolde. Drie
kinderen werden er geboren; Truida, Roelof en
Bernard. In 1962 werd het bedrijf naar
Midiaren verplaatst, waar de nadruk lag op
landbouwmechanisatie. En de start werd
gemaakt tot het huidige garage bedrijf van
Roelof. Toen Bas in 1974 ernstige lichamelijke
problemen kreeg en geopereerd moest worden
verhuisden Dina en Bas naar Zuidlaren, "van
mijn vader heb ik het vak geleerd" zegt Roelof
trots. "Hij had eigelijk niet zo zeer een
handelsgeest maar van techniek wist hij alles".
In zijn vrije tijd was Bastiaan een

motorcoureur, op het oude T.T circuit reed hij
zijn rondjes op zijn DKW. In zijn boot op het
Zuidlaardermeer genoot hij van het water en
de vogels. Als bestuurslid van de ijsclub en
het V.V.V. en zeker ook door zijn
hulpvaardigheid voor ieder met technische
problemen was hij een bekende en geliefde
Midlaarder. De laatste twee en een halfjaar
vervaagden zijn gedachten meer en meer. En
bereikte hem nog net het bericht van de
geboorte van zijn eerste achterkleinzoon;
Tigo. Wij herinneren ons Bastiaan Hollander
als een vrolijke behulpzame buur die ondanks
zijn handicap volop aan alles mee deed.
öruou

ó/eenñu/s

Gelukkig boerderij de Bloemert, Noordlaarderweg 11 is weer bewoond. Hilde en Peter van
de Berg wonen daar met zoon Job. I n de vorige dorpskrant stelde Job zich al voor, hij zit
in VWO 4. Zijn broer Roelof is tweede jaars TU Delft. Peter is loods in de scheepvaart, en
Hilde docent in het VMBO.

De heer en mevrouw Borleff s, Groninger straat 47b zijn naar Den Haag vertrokken. Nu
wonen op dat adres Kea Mulder, arts in Drachten en Jim Gamdlin, hij is fotograaf.

V.V.V.

V.v.V Midiaren.

«

s5f

Woensdag 29 december aanvang 20.00 uur onze jaarlijkse klaverjas- en sjoelavond, om
heerlijke vleesprijzen! Inleg €2.50 p.p. Bij watersportbedrijf Meerzicht in Midiaren.
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Wijknieuws Achteroet

Dinus Vos (Oal Jobs-stee, Haasakkers) gaat 1
januari 2005 met prepensioen. Zijn laatste
activiteiten op school zijn de zelfgeschreven
Kerstmusical naar een verhaaltje van Oscar Wilde
"The Happy Prince", waarvan de uitvoering plaats
vindt in De Kimme op donderdagavond 23
december (alle 90 leerlingen van de ODBS "De
Zuid-Wester" zullen op het toneel verschijnen) en
een levend poppenkast op vrijdagmorgen 24
december in de school.
Vanaf 5 februari treedt hij een maand in dienst
van de ANWB om schaatslessen en misschien ook
wat skiles t e geven aan Nederlandse
wintersporters op de Weissensee in Karinthië
(Oostenrijk)
José gaat met hem mee, want buiten de drie uur
schaatsles op de morgens b l i j f t er nog voldoende
vrije t i j d over om vakantie-activiteiten te
ontplooien.

V.V.V.

V.v.V. Midiaren

Zaterdag 4 december was Sinterklaas weer in Midiaren. Om twee
uur waren er 19 kinderen in spanning aan het wachten. Eerst
speelden de jeugdleden van T.O.M.I een prachtig toneelstuk
genaamd; de grijze piet die groen ziet. Het werd met
enthousiasme ontvangen. Dus nogmaals T.O.M.I en in het
bijzonder Dinus Vos bedankt! En dan om 3 uur kwam Sinterklaas
per koets aan. Luid zingend werd hij verwelkomd. Eén voor één
mochten de kinderen bij de Sint komen om een cadeautje in
ontvangst t e nemen. De één had een tekening en de ander zong
een liedje voor de Sint, die dit alles prachtig vond. Tussentijds
kregen ze nog een glaasje drinken, daarna ging iedereen blij naar
huis. Het was een hele geslaagde middag.

Dorpsbelangen Midiaren
Hunebedpad 1, 9475 TN Midiaren
050-409 04 28
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Tynaarlo
Postbus 5
9480 AA VRIES

plaats en datum:

betren:

Midiaren, 23 november 2004

reactie op voorontwerp bestemmingsplan Zuidoevers
Zuidlaardermeer

Geacht College,
Afgelopen dinsdag 16 november heeft een delegatie van het bestuur van de vereniging
Dorpsbelangen Midiaren de informatieavond over het voorontwerp bestemmingsplan voor de
Zuidoevers van het Zuidlaardermeer bijgewoond. Naar aanleiding daarvan het volgende.
Dorpsbelangen Midiaren heeft op verschillende momenten (informatieavonden, raadscommissie)
gewezen op het ontbreken in het plan van een directe toegangsroute vanuit het dorp Midiaren naar
de recreatiezone rond het paviljoen Meerzicht. Een dergelijke route wordt door veel Midlaarders
van belang geacht. Immers het meer hoort nadrukkelijk ook bij Midiaren en biedt voor veel
(jeugdige) inwoners ontspanning. Het gaat daarbij zowel om het paviljoen Meerzicht (met
botenverhuur) als het surfstrand, de ligweide en de wandelpaden.
Het bestuur van Dorpsbelangen Midiaren vindt het teleurstellend dat, ondanks al onze
inspraakreacties, op geen enkele wijze is getracht het verdwijnen van de huidige toegangsroute naar
het surfstrand en Meerzicht te compenseren. Het gaat ons daarbij niet om het autoverkeer, maar
nadrukkelijk om de fietsers en wandelaars. De door ons genoemde alternatieven worden simpelweg
afgewezen op grond van de noodzakelijkheid van een staande mast route. Dat is geen reden om niet
naar een creatieve oplossing te zoeken. Wij vragen u dan ook om bij de detailuitwerking van de
plannen specifiek aandacht te besteden aan de bereikbaarheid vanuit Midiaren. Graag vernemen wij
vanu:
- hoe de verdere planuitwerking er uit zal zien
- op welke wijze daarin wordt omgegaan met de belangen van Midiaren
- hoe een vertegenwoordiging van Dorpsbelangen Midiaren actief kan worden betrokken bij
die planuitwerking
Overigens zien wij natuurlijk ook dat er mooie kansen liggen voor natuurontwikkeling. Wij vinden
echter dat de toegankelijkheid van dat gebied, dat zo verbonden is met ons dorp Midiaren, voor
fietsers en wandelaars uit ons dorp gehandhaafd moet blijven, zonder daarvoor via De Groeve te
hoeven gaan. Dat laatste wekt bovendien het autogebruik vanuit Midiaren voor een bezoek aan het
meer in de hand.
Met vriendelijke groeten,
J.R.Timmer, secretaris
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Wel geheugen, maar niet in 't Geheugen.
"Ik kom wel naar jou toe, eens zien waar de Vrielings
woonden: stipt 10 uur arriveert op een
novembermorgen Evert Mellens, oud 97 jaren met
eigen vervoer in Midiaren. Knap in 't pak, een dasspeld
met een flonkerende diamant, gekregen bij het
afscheid van de melkfabriek in Glimmen, een
ridderorde op z'n revers, ridder in de Orde van Oranje
Nassau, ontvangen bij zijn 40 jarig jubileum in 1960. Al
33 jaar geniet hij inmiddels van zijn pensioen en nog
altijd heeft hij een druk bezette agenda: de
soosmiddagen in Noordlaren en Glimmen, de Anbo bijeenkomsten en op zaterdagmiddag vanuit
de kantine de voetbalwedstrijd van de Glimmerclub zien. Bij avond b l i j f t hij tegenwoordig
liever thuis. Tien jaar is hij nu alleen, maar nog zo'n 40 adressen worden 1 à 2 keer per maand
bezocht. Jammer, dat er steeds wat afvallen....
Ida Kroeze uit Noordlaren
meldde dat het zo jammer was
dat de heer Evert Mellens niet in
het "Geheugen van Midiaren"
voorkwam. Hij was een
onbekende, maar gezien z'n hoge
leeftijd en uitstekend geheugen
alsnog een gesprek.

Evert Mellens werd op 1 april 1907 geboren aan de Stationsstraat 115 t e Zuidlaren als 6 e kind
van Hendrik Mellens en Hendrikje Nijdam , in 1911 wordt er nog een zusje geboren. Het 4C
kind, ook Evert geheten, overleed na 3 maanden. Pas 6 jaar geleden, toen de trouwboekjes
gehanteerd werden voor het maken van een stamboom werd dit f e i t bekend.
I n 1908 kwam het gezin vanuit Zuidlaren in Midiaren aan de Groningerstraat 40 t e wonen t.o.
de boerderij van Karsten waar nu Greidanus woont. Vader Hendrik was vaste arbeider bij
Karsten en verdiende 60 cent voor een werkdag van 6 t o t 6 uur. 's Winters dorsen en vlegelen
met 2 man in de lage schuur. Zomers maaien met de zeis, aardappels krabben en allerlei
landwerk doen. Oom en tante Kruims met neef Jan woonden ook in Midiaren.
Als bijbaan voorziet Hendrik Midiaren van licht. Elke avond worden er ongeveer 20 lampen van
petroleum voorzien en ontstoken. De ladder moest stevig met 2 pennen vastgezet worden
tegen de lantaarnpaal, dan kon het petroleumglas verwisseld. Pas in 1917 kwam "'t elektrisch"
in Midiaren.

-,
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Foto Anno 1911.
Achterste rij:
Wolter v/d Molen.?.?.?.
Dijkema. ?. W. Stadman. G.
Lokhorst.
Daarvoor:

K

' iPÉ¿ :

Juf Zondag. T. Lokhorst, D.
Stadsmaa J. v/d Molen.
Dijkema. Dijkema. .T.
Mellens. ?. ?. J. Braining.
meester Kruisinga.
Rij daarvoor:
E. de Swart. .T. de Swart. H.
Stadman. A. de Swart. L.
Lokhorst, E. Mellens. ?. G.
Lokhorst. E. Mellens.
I "oorste rij:

B. de Swart. ?. B. Braininü. ?.
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verhuist het gezin naor Hunebedpad 3 (waar nu Kee Scheper woont), daar gaat Hendrik zelf
boeren en wordt land in de es aangekocht waar koren en aardappelen worden verbouwd. Hij
wordt melkrijder en gaat dagelijks met paard en wagen met 60 melkbussen naar de
melkfabriek in de Groeve. Als los arbeider verhuurt hij zich, vaak wordt er 4 weken in
Friesland gewerkt, waar men het gras vroeger kon maaien dan in Drenthe.
Precies op zijn 6 verjaardag op 1 april 1913 gaat Evert naar de Midlaarder school, als de
paardengoederentram toevallig langskomt, lift hij vaak een stukje tot het tolhek mee. Een
langsrijdende motor is een bezienswaardigheid en alleen dokter Hamminga uit Zuidlaren heefteen auto. Goede herinneringen zijn er aan juffrouw van Balvoort en meester Clason, ook de
mooie bijbelse verhalen van Ds Dikboom, wekelijks een half uurtje, herinnert hij zich goed. En
"zingen dat we konden, daar is tegenwoordig geen tijd meer voor". In de schooltuin werden
groenten verbouwd.
I!

1913

•

Evert is een
goede leerling
en doet met 4
leerlingen ook
•
de T klas. Met
Jan Hovenkamp
en Marinus
Romijn, de zoon
•van de tuinman
van Meerwijck
'
wordt er veel
gespeeld. De
v
lange gang, de
mooie meubels en de schilderijen waren imposant. De borgheer liet zich weinig zien , die
verbleef veelal in Den Haag. Tijdens het schoolfeest en de optocht werd er bij de brug van de
borg naasf de 2 kanonnen gezongen met als beloning ranja en chocola. En halve stuiver kon er
bij Jan Zondag, (boerderij de Bloemert) verdiend worden met een korf snijbonen tippen.
Voor de Zuidlaardermarkt centjes werden er eikels gezocht als veevoer. De appelbomen bij
v.d. Helm waren altijd zeer verleidelijk, met een stok met een zakje eraan, werd er wel eens
één gegapt.
In cafe Haitsma was het gezellig, zeker op dinsdag en vrijdag als de boderijders daar
pauzeerden. Met Albertje Haitsma is er altijd kontact gebleven. Een hoogtepunt was het
notenschieten met Pasen. In Gieten bij Vorenkamp wordt er op zondagmiddag gedanst.
Omdat hij het goed deed op school, gaat hij van zijn 13c tot zijn 16e nog een avond per week
naar school om van meester Clason het boekhouden te leren, ook de andere vakken worden
bijgehouden en na 3 jaar krijgt hij het diploma.
Om zijn 13e begint zijn arbeidzame leven bij de Glimmermelkfabriek van 's morgens 7 tot 6
uur in de middag. De melk moest op de bascule gewogen en werd afgeroomd. De getapte melk
ongeveer 80% ging terug naar de boeren die het als varkens en kalverenvoer gebruikten.
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Melkfabriek "De
Toekomst" hi Glimmen in
1921. Evert Mellens slaat
links vooraan.

Het schoonmaken van alle
gerei kostte veel t i j d . 's
Middags moest hij op kantoor
(2 bij 2 meter) het melkboek
bijhouden. Directeur Koops
had er een korenmaalderij en
veevoerbedrijf bij. De
afgeroomde melk werd in
Roden t o t poeder verwerkt. I n 1914 wordt de DOMO opgericht. Het loon voor de 13 jarige
Evert was heel mooi 5 gulden per week, waarvan 0,40 cent afging voor de tol.
Op zijn 15e had hij genoeg van zijn werk zo zei hij tegen de directeur. Wat zegt j e vader
daarvan vroeg die. Man zijn vader moest hij naar zijn werk, maar hij hoefde niet meer in de
fabriek t e werken maar mocht hij op het kantoor!.
Binnen in de Melkfabriek in
1921. Evert staat rechts
achteraan onder het kruisje.

De botermaker ging weg.
Evert had altijd al de
voorkomende
werkzaamheden gedaan,
nu ging hij 1 middag per
week naar Assen de
cursus botermaker en
later de cursus assistent
directeur volgen, waarbij
hij zich verdiepte in het balansen op maken.
Hij werd de nieuwe botermaker en ging 16 gulden per week verdienen. Zijn record is per uur
600 half ponds boterpakjes inpakken.
20 maal moest Evert een blauwtje lopen voor hij het meisje van zijn dromen tegenkwam, f^aar
'm 1930 was het raak, tijdens de opvoering bij "Abels" van "Mollige Janus" van de Groninger
toneelclub "Thomas Hart".
I n 1936 wordt er na een verkering van 6 jaar getrouwd met Willemtje Bouwkamp. Het jonge
paar gaat wonen aan de Vogelzangsteeg in Noordlaren naast aannemer Snijder. I n 1939 wordt
dochter Roelie geboren en 10 jaar later de tweede dochter Henderkien. Toen de dominee van
Noordlaren gevraagd werd het kind te dopen, zei hij "je komt nooit in de kerk en dan wel
dopen?. Ja dominee ik ben nooit vrij, ook zondags moet ik heen om botervaten van 50 kg te
karnen. Het werd de enige keer dat er ter kerke werd gegaan. Het karnen deed een kennis
voor hem, 7 dagen per week werd er gekarnd alleen zondagsmiddags vrij!. Inmiddels was

5

directeur Koops door Kromhout vervangen, deze werd als snel op staande voet ontslagen, na
een belastingcontrole. De boterkarner, met het diploma poedermaker en assistent directeur
werd directeur en betrok in 1953 de directeurswoning aan de nieuw kampsteeg te Glimmen.
In 1967 werd het bedrijf met lusten en lasten verkocht aan DOMO vanwege de
concurrerende melkprijzen.Nog 1 jaar werd de melk in Bedum verwerkt. Wel 20 bedrijven
moesten in 1968 reorganiseren. Evert was 60 en het werken nog niet moe. Tot zijn 65 c tot
1972 ging hij de inventarissen van de 20 opgeheven bedrijven verkopen, zo werd een
"pasteur" voor 500 gulden verkocht.
Anno 2004 is Evert 33 jaar met pensioen en herinnert zich de eerste jaren van zijn huwelijk
met de komst van de kinderen aan de Vogelzangsteeg in Noordlaren als de mooiste van zijn
leven. Hij verdiende toen 19 gulden per week, zijn vrouw diende 2 dagen per week voor 2
gulden per dag en maakte het kantoor van de melkfabriek schoon voor 0.65 cent. Een inkomen
van 23,65 per week was best in die tijd.
Ik had een zuinige vrouw, ze gunde een ander meer als zichzelf. Ik moest heel wat praten
voordat er een suèdejas van 1100 gulden werd aangeschaft. In zijn vrije tijd was hij lang
voorzitter van de ijsvereniging, ook bestuurde hij het waterschap van de Oostpolder, de
WeSterlanden en de Besloten venen.
Ik weet niet waar de dagen blijven, of het komt om dat je zo bezig bent. Het lijkt dat
Nederland er niet zo goed aan toe is. We moeten op andere gedachten komen, het kan niet zo
doorgaan. De euro heeft veel geld gekost. Ik kocht altijd een krentenbrood voor 3 gulden nu
betaal ik er 3 euro voor. Jammer dat de mensen niet meer bij elkaar binnenlopen. Mijn
buurman sprak ik tijdens het bladharken, hij woont er al twee jaar, ik had hem nog nooit
gesproken.
Met zijn 2 dochters, 5 kleindochters en 3 achterkleinkinderen is hij zeer wijs. Het is
inmiddels 1 uur geworden. Evert moet vlug weg, want vanmiddag is er weer soos.
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Jeugdpuzzel.

Hallo Midlaarderjeugd, hier is dan weer
ons winternummer. Hopelijk krijgen we
ook een beetje winters weer met wat
^
sneeuw en ijs op onze ijsbaan! Ik heb
" %
voor jullie weer een leuke kerstpuzzel,
ra T i l I I I I I-I
en wens jullie er veel plezier mee.
Hebben jullie wat leuks te doen in de vakantie!
De oplossing van de vorige puzzel is: verdwijnen als sneeuw voor
de zon. Yorrick had de goede oplossing en krijgt dus een
Intertoysbon, gefeliciteerd! Zoals gewoonlijk kun je de
oplossingen in de bus doen aan de Groninger straat 47. Ik hoop
dat jullie allemaal meedoen.
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Het ßcosje
van Midiaren
* 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, Gfoniogerstraat 49,9475 DA Midiaren, 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 Midiaren
W 050-4091446

^^T^t^e^^c^C

Bouwbedrijf Mark Wieland
Zuidíaarderweg 97 9479 PR Noordlaren
Tel./Fax 0 5 0 4 0 9 27 82

OVERDUIN

il

CASANDER

Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90
www.overduincasander.nl, E-Mail: inlo@overduincasander.ni
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Puzzel voor volwassenen
Als u zin hebt mag u zich tijdens de kerstdagen buigen over dit
kruiswoordraadsel. I k wens u veel plezier.

HORIZONTAAL
1 gymnastiektoestel 9 luchtkussenvaartuïg
18 groente 19 grove wollen stof 21 schraal
2 2 gekheid! 24 voegwoord 2 6 kunstmest
28 schrijver met een goede stijl 31 smaakaanduiding van champagne 32 Hoge Raad 33 zeehond 35 vruchtbare plaats in een woestijn
37 visuil 38 bureau 39 honger (Bargoens)
40 breuk 42 vogel 44 puntig staafje 45 wijk in
Londen 46 lichte overjas 47 strijdgewoel 49 waterkering 51 één der Verenigde Staten 52 gewoon 53 dunne plek in weefsels 55 Nederlandse schrijfster 58 Nederlandse dichter 59 ingenieur 61 schram op de huid 63 bladzijde 64 ampère 65 kierewiet 66 muzieknoot 67 plaats in
Noord-Brabant 69 opgekropte, bittere haat
71 afgesloten stand 73 plaats in Noord-Brabant
74 tussenzetsel 75 voldoende 77 stemming
79 zoon van Adam en Eva 80 plantje 81 belemmerend hulsel 83 bakmengsel 85 oprit 86 rivier
in Afrika 88 vogel 90 met vier benen 91 loog
92 rijksuniversiteit 94 certificaat 96 vrouwelijke
titel 97 hectoliter 98 insect 99 Groot-Brittannië
100 takje 102 worp 104 plaats 105 geboren
106 verbond 108 etter 109 Aziatische hoofdstad 112 publieke omroep 113 grondsoort
114 door twee deelbaar 116 water in Zuid-Holland 118 sterkedrank 120 Aziatische taal
121 maanstand 122 Engelse titel 124 Mijne Heren 125 germanium 126 meer (muziek)
127 werkwoord 129 ongeregelde levenswijze
van artiesten 130 grassoort 131 uitroep van afkeer 133 geneesmiddel 134 tegenover
138 moet zijn 139 verlaagde toon 140 natuurk.
term 141 Afro-Amerikaanse muzieksoort
143 dierentuin in Amsterdam 145 babysit
148 overblijfsel 150 bijbelse figuur 151 vogeleigenschap 152 leersoort 154 biersoort
156 klinkklaar 158 plaaggeest 159 vorstentitel
160 hoeveelheid 162 nieuw (in samenst.)
163 Verenigde Naties 164 vulkaan op Sicilië
165 uitroep 166 cent 168 koude valwind
170 luitenant 171 gezellig 172 theesoort
174 maatstaf 176 frisdrank 178 vogel 179 op
die wijze 181 troep jachthonden 183 ondergrondse koolraap 184 telwoord 185 kinderspeelgoed 187 houding 188 Nederlands Olympisch Comité 189 plaats in Gelderland 190 spelleiding 194 vulk. gesteente 196 onder (Latijn)
198 uitwendig gebruik 199 dappere strijder
200 Amerikaanse schrijver 201 tijdperk 203 officierskantine 205 dat is 206 op de vermelde
dag 207 voortreffelijk 210 strook 212 man van
adel 214 Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 215 schop 217 mythologisch figuur
219 gordel 220 plaats in Frankrijk 221 door
middel van 223 bijbelse koning 225 plaats in
Drenthe 226 inleiding 227 land in Azië
228 plaats in Italië 230 karakter 232 plant
233 voormalig Europees verbond 234 spraakorgaan 235 grot 237 slok 239 voorzetsel
240 smart 241 muziekstijl 242 alsmede
244 ontkenning 246 mond van een rivier
247 vertaler.

VERTICAAL
2 eerwaarde vader 3 woonschip 4 middelbaar
econ. en administratief onderwijs 5 rljstgerecht
6 noot 7 inbewaringstelling (afk.) 8 westerse
verdragsorganisatie 10 rivier in Frankrijk 11 weldoorvoed 12 oude lengtemaat 13 optocht
14 geur 15 zangstem 16 ijzer 17 in een kerk levende muis 20 meetkundig figuur 23 danspas
25 interval 27 Egypt, godin 29 boom 30 elektrisch geladen deeltje 31 bustehouder 32 kledingstuk 34 deel van een harmonica 36 entrepot 38 neerslachtig 39 werktuig 41 deel van
een bloem 43 verkorting van kubieke meter
45 vloeibaar eten 4 6 gegevens (Latijn) 48 eerwaarde 50 vragend voornaamwoord 51 honingbij 52 appelsoort 54 Engelse adellijke titel
56 biedt zich aan (afk.) 57 wilde haver 58 contant geld 60 lichtrood 62 gedurfd 65 eb of
vloed 66 stadium 68 zee-engte 70 plaats in Oekraïne 72 peulvrucht 73 grote hoop 74 gast
76 handigheid 78 jonge vrouw 79 as 80 Engelse
aanspreektitel 81 vent 82 houten hamer 84 gewaardeerd 85 groot ongeluk 86 voeg 87 joods
godsdienstleraar 89 balletje papier 91 stuurs
93 enig 95 uitstapje 98 stimulerend middel
99 gaap 101 ten gunste van 103 gelijkheid van
maat 104 onbeholpen 105 gulden 107 Grieks
fabeldichter 110 beursterm 111 oktober (afk.)
113 vaartuig 115 niets 117 Techn. Hogeschool
(afk.) 119 Duitse naamloze vennootschap
120 ooievaar 121 stremsel 123 opstootje
126 bladzijde 128 spie 132 vuilnisman 135 deel
van de bijbel 136 fotografische term(afk.)
137 los zuigspeentje 138 militaire politie
140 beroep 142 handvat 143 bijzondere uitstraling 144 plotseling 146 joods paasfeest
147 morsdoekje 149 vreemde munt 150 vuilnisbak 151 fris-zuur 153 duur, prijzig 155 plaats
in Engeland 157 besef 159 pleisterkalk 161 bijwoord 164 uniek 165 op deze plaats 167 Zwitsers vrijheidsstrijder 169 begrensd gebied
171 Koninklijke Nederl. Automobielclub
172 slim 173 lastdier 175 deel van de hand
177 hobo 178 zachtaardig 180 Oudiers alfabet
182 kledingstuk 184 fiets 186 voorbij 188 getalsmatig 189 durende vijandschap 190 cirkelvormig 191 gelofte 192 Europeaan 193 peulvrucht 195 Noorse goden 197 versiersel
199 stengel 200 vis 202 lucht (voorvoegsel)
204 teken 206 part 207 deel van een molen
208 plaats in Gelderland 209 schaapkameel
211 uiteinde van de aardas 213 voorwerp
214 reputatie 216 trots 2 1 8 Europeaan 220 geloofsbelijdenis 221 aanwijzend voornaamwoord 222 Verbond van Nederlandse Ondernemingen 224 godin van de vrede 227 evenzo
228 koppel 229 Algemene Nederlandse Onderwijzersvereniging (afk.) 231 tweestemmig gezang 234 tennisterm 235 wintersportartikel
236 boerderijdier 238 getekend (afk.) 240 Chinese maat 241 sine dubio 243 kroon 245 neon.
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Clara fiai

IJsvereniging Midiaren
Ook in dit winterkabinet een berichtje van de vereniging die zijn bestaan ontleed aan deze koudste
periode van het jaar.
In de winterperiode 2003/2004 hadden maar een paar schaatsbare dagen en hebben we dus maar
heel even van de ijsbaan gebruik kunnen maken.
Tijd voor het organiseren van activiteiten was er niet door de al weer snel invallende dooi.
Nu is het al weer december 2004 en hebben we de eerste nachtvorst gehad.
De ijsbaan staat ondertussen onder water en laat de echte vorst dus maar komen.
In de ijsperiode is het mogelijk om de verlichting van de ijsbaan tussen 17.00 uur en 22.00 uur in te
schakelen via de rode knop op de eerste lichtmast.
Om 22.00 uur schakelt de verlichting automatisch weer uit.
In een eerder kabinet hebben we al aangegeven dat het bestuur zal trachten om in de toekomst een
"Nederlands Kampioenschap Marathon op Natuurijs" te organiseren op het Zuidlaardermeer, dit in
samenwerking met de verenigingen uit Noordlaren en Kropswolde.
Ondertussen is en wordt er hard gewerkt om het draaiboek voor dit evenement gereed te maken,
met de huidige wetten, voorschriften en regels een hele klus.
De start en finish zal in Midiaren zijn, omdat dit een evenement is wat live op de landelijke tv word
uitgezonden is het natuurlijk een prachtige gelegenheid om Midiaren en het Zuidlaardermeer op de
kaart te zetten.
Voor dit evenement zullen we op de dag van uitvoering vele vrijwilligers nodig zijn .
Hierbij dan ook een oproep aan de inwoners van Midiaren om ons als ijsvereniging die dag te
assisteren.
Hebt u interesse dan kunt u zich geheel vrijblijvend opgeven bij een bestuurslid.
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen,
J.Juistenga voorzitter,
E.Broersma secretaris,
N. Venema penningmeester,
J(eroen) de Groot toercommissie,
R. Kanon lid,
T. Overduin lid,
D. Steenhuis lid.
Gezien de gezonde situatie van de kas zal er dit jaar geen contributie worden geïnd, wel zal een
aantal leden nog benaderd worden die met de vorige ronde niet bereikt werden.
Tevens willen we alle nieuwe inwoners van harte welkom heten in het dorp en zullen ook hen
bezoeken met het geweldige voorstel om voor maar 4 euro gezinslid te worden.
Hopelijk gaan we een fantastische winter tegemoet.
Namens het ijsbestuur

(prettigefeestdagen en een gezonden sportief 2005 toegewenst.

3
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Van de redactie
Slecht nieuws voor ons als redactie! Anke Heida gaat ons verlaten. Dit decembernummer is
voor haar het laatste nummer waar ze aan meewerkt. Voor haar is de reden een prettige,
ze krijgt een zeer gewenste uitbreiding van haar baan en moet vrijwilligerswerk afstoten.
Anke had een belangrijk aandeel bij de samenstelling en uitgave van het Kabinet, haar
praktische en energieke inbreng zullen we zeker missen. Anke, bedankt voor je inzet en
veel succes in je baan!

JÖO/Z/V.

Beste ouders,
Moet u een avondje weg en heeft u geen oppas? Dan zou ik dat graag voor u willen
doen. Als u interesse heeft, kunt u me bellen op het nummer 050-4094466.
Marloes Venema.
—

Geef oons
Geef oons een glimp van de eeuwigheid
in disse donkre dagen
een treustwoord in de ienzaamheid
zo mui lijk te verdragen
Geef oons een uut zicht op de morgen
waor al zo vaok van is verteld
een lochtpunt in de veule zorgen
as veur de herders in het veld
Geef oons begrip veur Oen geboren
waoruut wij 't leven kunt verstaon
en wanf oons as het riepe koren
dat niet verweid teloor zal gaon
Geef oons begrip veur al Oen leren
geliekenissen die oons past
maor wilt Oe niet van oons of keren
Kiend van Bethlehem holdt oons vast.
93a#tvcm(í/o6¿e*¿naA
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want = reinigen

Voor de toneelvereniging
TOMI nog een klein vakje
voor wat laatste nieuws.
De repetities voor het
blijspel "Madame Gucci" zijn
in volle gang. Het is een leuk,
komisch stuk, waarbij we in
Willem Eefting een nieuwe
gastspeler hebben, I t y
Hoving als Madame Gucci een
pracht rol neerzet en Dina
Scheper in haar onvervalste
dialect de rol van de vrouw
van haar onzichtbaar
geworden man op treffende
wijze vertolkt.
Begin januari komen we onze
donateurs bezoeken met de
kaarten voor de voorstelling,
die op 12 februari in
Sprookjeshof zal worden
gehouden.
Komt allen en geniet van een
heerlijk avondje toneel!!
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RENOVATIE-NIEUWBOUW-VERBOUWING
NARVIKWEG 5-10, POSTBUS 9101
9703 LC GRONINGEN
TELEFOON (050) 549 32 00, FAX (050) 549 35 50

ABELN ELV

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 a
het meer met
terras.

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