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Even voorstellen: de dorpsfeest commissie 2008-2012: 
Freek Keizer, voorzitter 
Woont aan de Groningerstraat 25; Boer natuur/ beheerder, druk met de van Bonlan-
den. 

Peter van den Berg 
Noordlaarderweg 11 (Huize Bloemert). Is Zeeloods op de Eems. Daarnaast nog be
stuurder van het pensioenfonds loodsen. Afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier 
gewerkt aan de dorpsactiviteiten, vooral het paasvuur is leuk om te doen. 

Maya Hoogerheide 
Huttenweg 8; is moeder van twee kleine kinderen, runt bed & breakfast 
"Boerengeluk", schildert en doet vrijwilligerswerk voor de speel-o-theek. 
Het leukste? Het enthousiasme van de dorpsbewoners. 

Kee Scheper 
Woont aan het Hunnebedpad 3. Ze is ondernemer (Hubo Zuidlaren) en vindt het 
leuk om wat voor het dorp te kunnen doen. Ze gaat het liefst voor actie, dingen rege
len en doen. 

Bert Leegte 
Woonde aan de Tolhuisweg 23; was spreekuurassistent bij de poli Anesthesiologie 
en daarnaast hovenier (de Tuinderij). Met veel plezier deed hij mee aan de commis
sie en wilde zo graag betrokken zijn bij het dorp 

Walter Geerts 
Tolhuisweg 24a; Werkt aan de Lerarenopleiding in Leeuwarden. Geeft les en lei
ding. Leuke dingen? De kleine rituelen om elkaar te onünoeten in het dorp, vooral 
bij de oud papiercontainer kan het erg gezellig zijn. 
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Beste Dorpsgenoten!! 

Voor u ligt de speciale uitgave van het Midlaarder Kabinet ter gelegenheid 
van het dorpsfeest 2012, met als thema: "heden en verleden". 

Wij en vele dorpsgenoten hebben met enorm veel plezier gewerkt aan de 
voorbereiding van het grote feest. En het resultaat mag er zijn! 

In deze uitgave vindt u het uitgebreide programma. Hier en daar wordt een 
tipje van de sluier opgelicht en krijgt u alvast een voorproefje. Behalve uitge
breid is het programma ook veelzijdig omdat het voor alle leeftijden veel te 
bieden heeft. 

Het dorpsfeest is een uitgelezen kans om 
uw dorpsgenoten beter te leren kennen 
of om u al bekende Midlaarders in een 
gezellige sfeer te ontmoeten. 
Wij hopen als feestcommissie op een 
massale opkomst. Ons welgemeende 
advies is dan ook: komt allen. U bent 
van harte welkom. Tenslotte: op de uit
nodiging die u onlangs via de brievenbus 
ontving, staat een antwoordstrook. Daar
mee kunt u zich aanmelden voor het 
dorpsfeest en de gratis barbecue. 

Dus: lever uw opgave snel in, dan hoeft u 
niets te missen ! ! 

Graag tot 7 juli, 
De Dorpsfeestcommissie 
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Programma Dorpsfeest Midlaren 2012 

14.00 uur : Het verhaal van de oude Linde 

Door middel van een aantal kleine sketches wordt de geschiede 
nis van Midlaren vanaf het jaar 1700 nagespeeld. Vanaf die tijd 
heeft de oude Linde het allemaal "zien" gebeuren. De sketches 
richten zich vooral op de kinderen van Midlaren, maar ook voor 
ouders, grootouders, buren, etc is het natuurlijk leuk om te zien. 

15.00 - 15.30 uur : In optocht van de oude Linde naar de nog 
Oudere Hunebedden. 

15.30 uur : Theater, creativiteit en nog veel meer 
bij de Hunebedden 

Samen met een aantal leden van de Midlaarder toneelvereniging 
TOMI zal de Midlaarder jeugd terug gaan naar de tijd van de 
Trechterbekercultuur ( Hunebedbouwers ) Ook hier zijn ouders, 
familie, etc van harte welkom. 

16.45 uur : Aankomst op het sportveld 

Op deze tijd hopen we de kinderen en aanhang op het sportveld 
te kunnen begroeten. Er zullen op het sportveld nog wat activitei 
ten gedaan worden, alvorens overgegaan wordt op de maaltijd. 

18.00 uur : Heerlijke gratis maaltijd voor alle 
Midlaarders (+2 consumptiebonnen) 

Naast een uitgebreide barbecue zullen er salades en toetjes zijn 
die door de inwoners van Midlaren zelf zijn voorbereid. Tijdens 
de maaltijd zal er sfeervolle, niet opdringerige muziek gespeeld 
worden door Han Ruigrok ( verzoek nummers zijn mogelijk ). 
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Tijd dus om te smullen, te praten en te genieten. Voor de kinde 
ren zal er o.a. een luchtkussen zijn om zich mee te vermaken. 

20.00 uur : Wisseling van de wacht 

De huidige feestcommissie bestaande uit Kee Scheper; Maya 
Hoogerheide; Peter van de Berg: Walter Geerts en Freek Keizer 
zal haar werk na vier jaar beëindigen , en mogelijk de namen pre 
senteren van de leden van de nieuwe feestcommissie. 

21.00 / 21.30 uur : Optreden van de Dixmeijer Bluesband 

c; i 

> 

Vanaf ongeveer negen/half tien uur gaat het echt los met de Dix 
meijer Bluesband. Deze band, waarvan de meeste bandleden uit 
Noord-Drenthe komen, weet nagenoeg overal een prima sfeer te 
creëren. Op het Dorpsfeest van Midlaren zal dat niet anders 
zijn. Voor alle Midlaarders, en eventuele vrienden van buiten 
Midlaren geldt : Ga lekker los ! Het is maar 1 x in de 4 jaar 
Dorpsfeest in Midlaren ! 

01.00 uur : Eindtijd 
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Waar is die schat nou gebleven? 

Het dorpsfeest start voor het huis van Freek 
en Diana Keizer aan de Groningerstraat. De 
stokoude lindeboom voor hun huis vormt 
het decor. Op die plek komt het Midlaren 
van vroeger, ja zeg maar gerust van heel 
lang geleden, opnieuw tot leven. 
We mogen niet alles verklappen, maar een 
tipje van de sluier oplichten, dat mag, dat is 
natuurlijk altijd goed. 
Zo komen uit het niets een paar soldaten 
aangelopen; de mannen zijn zichtbaar niet 
van deze tijd. In hun uitrusting zit een 
kaart. Daarop staat een schat aangegeven. 
Maar de stokoude kaart, die in verschillen
de stukken is gescheurd, moet wel eerst 
goed in elkaar worden gepast. Want dan pas zie je 

schat ligt en kan 
Jhr. van Zwinderen gegraven, 

k l u s j e 
stuk-<Vv ••-•; 

waar de 
die worden op-

Wie, o wie gaat dat 
klaren en zorgt dat de 

ken weer goed in elkaar pas
sen, dat is de grote vraag. 

Met honderden jaren tegelijk vlie
gen we door de tijd. Daar stapt opeens 

een jonkheer uit een heuse oldtimer. Deze 
heer van stand, die nog blauw bloed in zijn 
aderen heeft stromen, vertelt verhalen uit de 
oude doos waar je oren van tintelen. En als je 
van zwijmelen houdt, komt het helemaal 
goed, want wist je dat de oude Lindeboom 
eigenlijk een liefdesboom is. Meer mogen we 

nu niet verklappen, maar als je komt kijken op zaterdagmiddag 7 juli vanaf 
twee uur, kun je met eigen ogen zien hoe de vork in de steel zit. 
Zo wordt dus met diverse korte sketches de geschiedenis van Midlaren vanaf 
het jaar 1700 nagespeeld. Want vanaf die tijd heeft de oude Linde het alle
maal "zien" gebeuren. Die sketches zijn vooral geschikt voor de kinderen 
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van Midlaren, maar ook voor ouders, grootouders, buren, is het vast leuk om 
te zien. 

, . Mil' • '" < , I 

Het cadeau van het dorp voor het dorp. 

Een tijdje terug alweer heeft de 
Dorpsfeestcommissie een oproep 
aan u gedaan om foto's in te sturen 
voor het cadeau aan uzelf. 
Aan deze oproep is gehoor gegeven 
en die heeft een flinke hoeveelheid 
aan foto's opgeleverd. De Dorps
feestcommissie heeft uit deze inzen
dingen een sfeervolle selectie ge
maakt voor een prachtige verjaar-
dags-kalender. Iedere maand prijkt 
een door ons geselecteerde foto op 

de kalender. Geef dit "collectorsitem" een prominente plaats in uw huis zodat ieder
een kan zien waar het in Midlaren om gaat. 

n 

Wij hopen dat u veel plezier heeft aan UW kalender. 
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KeiK'.Midlaren Kunst-en tuinenroute 

Op zondag 8 juli vindt de 
tweede editie plaats van de 
kunst- en tuinenroute in 
Midlaren. Was het vorig 
jaar nog 'low profile' geor
ganiseerd, nu hebben we het 
grondiger aangepakt. Een 
eigen naam, herkenbare 

vlaggen bij de lokaties en op de PR is ook uitgebreid ingezet met flyers, affi
ches en persberichten. 
Op 11 locaties in het dorp kunt u 
prachtige tuinen en tuinen met daarin 
tentoongestelde kunst bekijken. U 
kunt oa beelden, tekeningen, schilde
rijen, glaskunst, fotografie en toege
paste kunst bewonderen. 
Op 23 juni hebben een aantal kinde
ren uit ons dorp tijdelijke kunstwer
ken gemaakt van natuurlijke materia
len (ArtLand) en geven ze hun poëti
sche blik op onze groene omgeving. 
De locatie van deze kunstwerken is nog een verrassing maar herkenbaar aan 
de groene beachvlaggen die alle locaties markeren! 

De locaties staan in dit Kabinetje genoemd, een flyer met routekaart kunt u 
op alle genoemde adressen 
verkrijgen. 
Om 17.15 sluiten we de route 
op muzikale wijze af in de 
Barn (Tolhuisweg) , iedereen 
is bij deze van harte uitgeno
digd hiervoor! 
Wij wensen u veel KeiK-
plezier, 

Werkgroep KeiK! Midlaren 

- .< . 
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Lokaties KeiklMidlaren 2012 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Lokatie 

Meerzicht 1 

Esweg 48 

Groninger
straat 39 
Groninger
straat 45a 

Hunebedpad 1 

S chuts weg 50 

Tolhuisweg 12 

Tolhuisweg 26 

De Barn 
Tolhuisweg 41 

Heiveen 3 
(schuur) 

Heiveen 3 

Haasakkers 3 

Haasakkers 2 

Deelnemer 

Meerzicht 

Dina Scheper 

Trudy Steen
huis 
Gies en Margje 
Lamberts 

Rik Timmer 

Mare Slied
recht 
Anneke 
Grootoonk 

Joke de Vries 

Marjan Kooi
man 

Markus 

Gea Koopman 

Philippe en 
Marianne Bou
cher 
Esther Vos 

Kunstenaars 

Anita Wiegertjes 

Jan Bouwsema 

Mare Sliedrecht 

Anneke Lunter 
Klaas Kuipers 
Anneke 
Grootoonk 
Marjon Verbeek 
Anki Bredewolt 

Wim Peters 
Gerrie vd Ster
ren 
Kinderen uit 
Midlaren 

Gea Koopman 

Annelies Koop
man 
Philippe en Ma
rianne Boucher 

Tuin/kunst 

Eten/drinken 

Tuin 
Schilderijen 
Tuin 

Tuin en 
zelfgemaakte 
beren 
Tuin/ ruimte
lijk werk 
Schilderijen 

Beelden 

Schilderijen 
Sieraden 
Vazen 
Schilderijen 

Fotografie 
Poëzie 

Ruimtelijk 
werk Fotogra
fie 
Beelden 
Glas in Lood 
Glaskunst 

Koffie/thee 
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Sponsoren bedankt 

Om KeikiMidlaren meer body te geven en 2 - jaarlijks terug te kunnen laten 
keren vonden we het als werkgroep van belang om een eigen naam en logo te 
ontwerpen, eigen herkenningstekens op de deelnemende adressen te kunnen 
plaatsen en voldoende PR te kunnen geven aan het geheel, het is tenslotte 
iedere keer weer een hele klus om je tuin netjes te maken en de kunstwerken 
tentoon te stellen! daarnaast wilden we graag de kinderen van Midlaren be
trekken bij (het maken van) kunst. Dat doen we in de vorm van een work
shop waarna de gemaakte kunstwerken ook tentoongesteld worden tijdens de 
route. 
Om dat allemaal te kunnen bekostigen hebben we subsidie en sponsoring 
aangevraagd bij de onderstaande bedrijven: en dat is goed gelukt!! 
We hebben voldoende geld gekregen voor een mooi logo, prachtige vlaggen 
en flyers en affiches voor de PR. 
We hopen op een mooie KeiK! in 2012 om vervolgens in 2014 weer op
nieuw een KeiK! te organiseren en dan een heel weekend. 

' i\tt 

Prins Bernhard Cultuurfonds 

m ;a¡<^:;nadat 
eten , dr inken & meer 

' ) gemeente Tynaarlo 

ZU DLAARDERMEER 

SURFSCHOOL 

Rabobank 
Noord-Drenthe 

De V Haan 
ADVOCATEN S: NOTARISSEN 

PARTY SHIPS TRIPS 
Z U I O t A A R O Í R H Í E R / P A T E R S W O l O S E M E E R 
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Noordlaren 

Zuidlaren 

1. Meerzicht 1 
J-MIJ'. 
Meerzicht 

Kunstenaars 
Eten & drinken 

Tuin 
Anita Wiegertjes 

Trudy Steenhuis 

Rik Timme Jan Bouwsema Tuin & ruimtelijk werk 

Beelden 

3. Groningerstraat 39 

5. Hunebedpad 1 

7. Tolhuisweg 12 

8. Tolhuisweg 26 

9. Tolhuisweg 41 

10. Heivee 

2. Haasakkers 3 

13. Haasakkers 2 

Anneke Grootoonk 

Joke de Vries 

De Barn/ Marjan Kooiman 

Gea Koopman 

Anneke Grootoonk 
Anneke Lunter 
Klaas Kuipers 

Wim Peters 
Gerrle v/d Sterren 

Gea Koopman 
Annelies Koopman 

lananne üoucner 

Esther vos 

Schilderijen, vazen & sieraden 

Tekeningen & schilderijen 

Ruimtelijk werk & fotografie 

Koffie & thee 
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