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Dorpsoraaan /^lidiaren

rI fe
Betrouwbaar en snel
installeren, onderhouden,
repareren of vernieuwen
van dakgoten, riolen,
waterleidingen en al uw
andere santaire
installaties.
Vraag vrijblijvend
informatie aan.

Bronkhorst
sanitaire installaties
Lageweg 41, Noordlaren (Gr.)
Telefoon 05905-91455

VOORWOORD
:
•

Beste dorpsgenoten en emigranten,
Zo vlak voor de feestdagen rolt nu de eerste
Midlaarder Kabinet van een serie van vier in
uw brievenbus.
•
In
mei
dit
jaar
is
de
nieuwe
dorpsfeestcommissie
gestart
met
de
voorbereidingen van het dorpsfeest dat half
1993 zal worden gehouden.
Na een goed half jaar bezig te zijn kan ik
stellen dat je respect moet hebben voor de
oude commissie, want je wordt er bij gehaald
door je buurman onder het motto "leuk en
gezellig", maar er moet heel wat werk worden
verzet.
voordat
er
een
feest
is
georganiseerd.
Als nieuwkomer kan ik niet terug kijken op een
voorgaand
feest.
dus
kan ik ook niets
vergelijken, misschien is
dit
zelfs een
voordeel, maar als je zag hoeveel bewoners er
aanwezig waren bij het afscheid van Lammie en
de opening van Plankensloot dan staat ons nog
wat te wachten. Hoe dan ook; we zullen onze
uiterste best doen om er iets moois van te
maken. Op dit moment is onze grootste zorg het
financiële deel boven water te krijgen.
In de komende tijd zullen wij u via het
Midlaarder Kabinet op de hoogte houden van
onze werkzaamheden.
Verder staan wij open voor suggesties. Heeft
iemand een goed idee, laat het,, ons dan even
weten.
Klaas Schipper (voorz.)

BOEKEN DIE IN GEEN ENKELE MIDLAARDER
BOEKENKAST MOGEN ONTBREKEN:
Uitgeverij Ph. Boucher
Haasakkers 3, Midlaren

DE DANS OM HET GOUDEN KALF

door de Zuidlaarder: Henk Terpetra Prijs: ƒ37.50
lel: 05905 - 92837
Een boeiend Telaos over de ondergang van een veehandelaar, met rake
beschrijvingen van hei leven op de veemarkt en prachtige tekeningen
van de schrijver.
POESIE; ZES GENERATIES ALBUMVERSJES
Prijs: f1950
128 pag. met albumversjes, van 1850 tot nu. Ook menig \<ersje uit een
Midlaarder album is hierin venverkt. Met heel veel üktstraties uit oude
albums, gedrukt in zachtblauwe inkt.
En voor de kinderen is er nog altijd van de Midlaarder schrijfster:
Marianne van Albada

•

DUIMELOTJE EN ANNEKE TANNEKE TOVERHEKS
Prijs: f24^0
Een ondeugend sprookje, met gekleurde plaatjes om zelf in te plakken,
(leeftijd 5 • 10 jaar)

Midiaarders die telefonisch bestellea, krijgen de boeken thuisbezorgd I Maar langskomen en zelf
uitzoeken, kan ook.. Want,behalve bovengenoemde-boeken is er nog veel meer...

RAUWKOST

ksmmn RESTAURANT
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Café-Restaurant „DE HUNEBEDDEN"

JAN KREMER
UNIEK
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Midlaren
NEDERLAND

't KABINET
zou geen kabinet zijn als er geen laden in zouden zitten
Alle Nidlaarder verenigingen hebben een eigen lade in dit kabinet
Achter de deuren van het kabinet worden alle ingrediënten opgeborgen
voor het dorpsfeest 1993.
De bedoeling is O M in deceaber en juni
voorafgaand aan het dorpsfeest de laden en deuren van het kabinet te
openen O B inzicht te geven in de aktiviteiten.
Het mag duidelijk zijn dat voor
het organiseren van zo'n groot
evenement de dorpsfeestcommissie
alleen kan slagen als de bewoners
niet alleen achter de plannen
staan maar ook daadwerkelijk meewerken bij de voorbereidingen.
Op 30 jan.'91 heeft de 'slapende'
commissie de aanzet gegeven een
nieuwe commissie in te stellen.
Op 13 mei 1991 is de nieuwe
commissie benoemd .
De commissie
staat voor twee
belangrijke taken:
*
Aktiviteiten organiseren om
de begroting
f 15000,= te
halen.
»
Ideëen te verzamelen en tot
uitvoerbare plannen te ontwikkelen.

Overzicht van de aktiviteiten tot
nu toe.
- Startkapitaal bij overname van
vorige commissie f 2800,=,
- Papier inzamel akties een keer
per kwartaal.
- Het laten - drukken van een
sticker van Midlaren en de
verkoop daarvan ( s f 5,= )
- Rommelmarkt gepland op 16 mei
1992.
- Het uitbrengen van 't Kabinet
met opbrengst van de adventeer
ders.
U ziet wij zijn er nog lang niet
Heeft U
Laat

voorstellen of ideëen
het
ons
weten

Ad Sinnema.

.;*:.

WATERSPORTBEDRIJF
99

99
SCHEEPSACCESSOIRES Havenstraat 18, Zuidlaren, tal. 05905-2946
HENGELSPORTARTIKELEN

'^Johnson

H O J V D ä
BUITENBOORDMOTEREN

YAMAHA

rs
SLAGERIJ G.E KOERS
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

5*

rolpenf
bakjes kanensmoer
beken rundvet
boerenleverworet
droge metworst
droge boerenhani (sctm*)

GRONINGERSTRAAT 5e. 9475 PC MIDLARIEN
TELEFOON: 05995- 91653

R. Hollander

GARAGE
LANDBOUWMECHANISATIE
SCHADEHERSTEL
SPUITWERK
WIJ controleren
en verrichten alk
werkzaamheden
voorde
A.P.K. keuring.

MIDLAREN
Groningerstraat 50
0 5,905 - 9 2 0 3 1

VERENIGING

VAN

DORPSHELANGEN

Deze vereniging houdt zich bezig
aet de algeaene belangen van het
dorp Midlaren en treedt daartoe
inoverleg aet het geaeentebeatuur
Gemeenschappelijke belangen van
inwoners kunnen zijn :
* Verbeteren van de verkeersveiligheid, gesprekspunten zijn o.a.
verkeers remmende
maatregelen ,
verbeteren uitzicht, waterafvoer,
onderhoud wegen , verlichting ,
fiet3 oversteekplaats Groningerstraat , bushalte plaats , plaats
glascontainer, plaats brievenbus.
* Speelmogelijkheden
voor
de
jeugd . Nog niet zo lang geleden
heeft de gemeente in samenwerking
met enkele dorpsbewoners een paar
speeltoestellen geplaatst bij de
ijsbaan (sportveld).
* Woningbouw . Tegenwoordig niet
meer..zo urgent..,.. daar sis ..school
gesloten is.
* Nutsvoorzieningen zoals: water
gas,elektrisch,kabel TV,riolering
afvalverwerking , e t c .
* Onderhoud en aanleg van :
verharde en onverharde wegen ,
groen voorzieningen , fiets- en
wandel-paden , parkeerplaatsen ,
kerstboom , e t c .
* Leefbaarheid van het dorp in
het algemeen.
De vereniging van Dorpsbelangen
is aangesloten bij de brede overleggroep kleine dorpen in Drenthe
en onderhoudt kontakten met deze
groep door regelmatig de bijeenkomsten te bezoeken.
Eens per drie, vier jaar wordt er
in Midlaren een officiële Raadsvergadering gehouden waarbij specifieke Midlaarder problemen op
de agenda staan.

De laatste jaren zijn de aktiviteiten van de vereniging wat
afgenomen, mede doordat er op de
jaarlijkse vergaderingen weinig
belangrijke en urgente kwesties
naar voren zijn gebracht.
Veel inwoners van Midlaren zijn
lid van de vereniging , maar
jammer genoeg niet alle.
Toch
mag de jaarlijkse contributie
van f 5,s geen belemmering zijn.
Heeft men iets dat van algemeen
belang kan zijn voor ons dorp,
dan kan men dit 'bespreekbaar
maken op de jaarvergadering,maar
men kan zich ook ten allen tijde
rechtstreeks tot
een van de
bestuursleden wenden.
Op dit moment is als volgt de
bestuurssamenstelling :
Mevr.L.Korringa - Voorzitter
Dhr,.. ti-LoerSp - Sekretaris
Mevr.M.Kanon
- Penningmeester
Dhr. E.Vos
- Lid
Dhr. T.Meisner - Lid
^ÉBÉ^ÉMvaB0^>N

VROUWEN VERENIGING

MIDLAREN

Een keer per maand,op een dinsdag
avond , komen de leden van de
Vrouwenvereniging bijeen in restaurant de Hunebedden .
Het
jaar programma van de vereniging
is zeer afwisselend en gevarieerd
bijvoorbeeld :
zijde schilderen
film, lezing, een praatavond,enz.
Heeft U zin om eens een avond nee
te maken ?
Neemt U dan kontakt op met de
voorzitster, mevrouw L.Korringa,
telefoon ^96181-.
U
bent
van
harte
welk«».

De enigè bank in
úw omgeving
, werKi voor uw
ompevin
( t m r eigen Kalmhank is ccn zelfsündige l),iiik, dir zelfstandig kan

cliënten aticen maar ten gordo,
VA' kronen onze klanten dan <M>k

beslissen. Over r r n i r , over leningen,

meestal g w d . E n n i e r w r n d i c j r

( » e r aan te neinrli personeel, ja, over

goed kent, blijf je nu eenmaal langer

praktisch alles.

.Meunen, t»ok als het eens wat minder

Met Ix'l.ing van de plaatselijke
(eden (onze hank is een coöperatie)
en eliënlen staat hierliij voorop. Fn niet
eeii zo hoog mogelijke winst.
ibi

maakt een groot verschil

met andere banken, lien groot verschil
vooral in mentaliteit en betrokkenheid
bij de plaatselijke gemeenschap.
I lel verschil merk je al snel in
hel |>orsooiilijkc lontacl. Onze mensen
zijn direct aanspreekbaar en kunnen
snel beslissen.

met / e gaat.
Het verschil merk je o o i in
onze betrokkenheid hij tal van JCtivitriten in het bedrijfsleven, van verenigingen en op scholen. K o r t o m , liij alles
wal er o m ons heen geln-urt.
VA' w e l e n wat er leeft en w e
helpen dan ook graag met adviezen,
bemiddeling o f faciliteiten. Ook als hel
niet o m bankzaken gaat.
Door onze hand met de plaatselijkr gemeenschap vinden w e «la» een

D,it komt de relatie met letten en

vanzelfsprekende zaak. M O OB I M !

TS

Rabobank. Aangenaam.
•

Rabobank

ZUIDLARBI

S

MIDLAARDER VERENIGINGEN
Vrouwen vereniging Midlaren
Toneelvereniging

TONI

Dorpsbelangen

Sekretaresse
Bovendiepen
Tel. 91111
Sekretaresse
Haasakkers
Tel. 93527
Sekretaris
Tolhuisweg
Tel. 92094

Mw.A.Oolders

5

Zuidlaren

2

Mw.J.Vos
Midlaren

Dhr.N.Loeröp
30 Midlaren

Vereniging van Volksvemaicn

Sekretaris Dhr.H.Schuilinq
Groningerstraat 54 Midlaren
Tel. 91564

IJsvereniging Midlaren

Sekretaresse Mw.J de Groot
Meerzicht 1a
Midlaren
Tel. 91446

Jachtveld

Sekretaris Dhr.S.j.v.d.Helm
Esweg ' 50
Midlaren
Tel. 92969

Midlaren

Dorps Feest Coaaissie

Sekretaris Dhr.A.B.Sinnema
Tolhuisweg 23
Midlaren
Tel. 95694

Data oa te onthouden;
22 deceaber '91

om 14.00 uur Kort bestek met eigen liedjes in't plat
Plankensloot
•
23 deceaber '91 om 20.00 uur Kerstavond door de Vrouwenvereniging
de Hunebedden

27 deceaber '91 om 20.00 uur Klaverjasavond
met
Plankensloot ( tevens sjoelen )

VVV

Midlaren

Tussen Kerst en Nieuwjaar bakt de Vrouwenvereniging kniepertiea voor U
de opbrengst is voor het dorpsfeest.
8 februari '91 om 20.00 uur Toneelevond met toneelvereniging
Sprookjeshof " Wie kinnen der nait mit oet "
16 aai

'91

TOMI

' Roaaelmrkt ten bate van het dorpsfeest
tijd en plaats volgt nog.

Gun uw kinderen het plezier van muziek
Náást hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zij U
hun hele leven
dankbaar voor zullen zijn, j

* Ons land kent eeadjcbt 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 ofstuur 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
oven
T
i i huurmogelijkheden van een piano.
CZ3 aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel.
I l lesmogelijkheden in onze omgeving.
-*

*

Met Uw naam en adres zenden aan:

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen ,',

GRAALMAN
interieurs bv
voor exclusieve • meubilering
m verlichting
m woonstqffen
• tapijten
m parket
• slaapsystemen
Telefoon 050-345131
• zonwering
Rijksstraatweg 204 - 9752 BR Haren

WATERSPORTBEDRIJF

„PLANKENSLOOT"
•
CHRIS en ANNY BOS
Groningerstraat 21
9475 PA Midlaren
Tel. 05905-91546

* verhuur van visboten
* 'ligplaats voor boten
T
campingcamping

1
•'-••

"

.£-*" - ^ i

D O R P S

FEEST

C O M M I S S I E

voorzitter
sekretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Klaas Schipper
Ad Sinnema
Tine Hospes
José Vos
Lammie Korringa
Johann de Boer
Eeuwe Broersma

95427
95694
91928
93527
96181
94350
95732

Uitgave van 't KABINET is
een
initiatief
van de
Dorps
feest
commissie
Coördinator

Bank : Rabobank Zuidlaren
Rekeningnr.
3760.54.832
Giro van de bank
804729

redaktie en lay out Ad Sinnema

WIJKHOOFDEN
Achteroet
Heihazen
Tolhuisweg
Tolhuisweg
Schutshut

I
II

Groningerstraat
't Brinkje
Plankensloot/Meerzicht
Emigranten

Tjarrie Meisner
Philip Boucher
Andries Haayer
Egbert Veenstra
Ineke Hahn
Piet Kanon
Ningo Venema
Jan Kremer
Johann de Boer
Bouko Kroon

96303
92837
93558

'

91682
92359
94466
91462
94350
92230

Hieronder een indruk van de sticker van MIDLAREN zoals dsze
door de Dorpa Feeat Coanissie ter verkoop zal «orden aangeboden ( vanaf januari 199Z ) a f 5,= per stuk.
Daar ds opbrengst ten goede koat aan het dorpsfeest dua aan U,
rekenen Wij op Uw aller aedewerking.
Afasting van de sticker 25 ca x 5 ca.

^'^'^mmíí^W
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Aon hei uitgestrekte Zuidlaardermeer bgt REKREATLECENTRUM
"DEBLOEMERT: dè vakantiestekvoorfangenoud!Daarhuurt úeen
prachtige bungalow, set.de caravan op de uitgestrekte camping oflegt met de
boot aan in de ruime jachthaven. Vérder vindt u op "De Bloemen"
'n dierenpark, 'n speeltuin en tennisbanen. Ukunt erfietsenen boten huren.
PÂVajOEN/MSTÂlMANTZUIDLAAmERMEER
Direkt aan het water ligt het Paviljoen Zuidlaardermeer. Daar wordt u gastvrij
op uw wenken bediend. In het Paviljoen Zuidlaardermeer is ook heelgoed eea
barbecue, feest, receptie ofreünie te organiseren. Vijftig meter verderop ligt het
Restaurant Zuidlaardermeer. dè gelegenheid om sfeervol en culinairtegenieten.
ZUL- SVBFSCaOOL ZUIDLAARDERMEER biedt aan jong en oud ie
gelegenheid om in een prima sfeer de kunst van het teilen en surfen onderde
knie te krijgen. De vloot varieert van Optimist tot 18 ml, van fun-board tot
catamaran en van kano tot luxe i-mast tjalk (20m).
RONDVAART- SNPARTYBOOT "WOWBORN" Vanafde nieuwe, gezellig
ingerichte en verwarmde rondvaartboot "Wolfhom" kunnen alle prachtige
plekjes van het waterland op en rond het Zuidlaardermeer In alle rust wwden
bekeken. Ook 1$ de boot bij uitstek geschikt voor het houden van feestjes,
• personeelsavonden, reünies ofrustieke natuurtochten.
Voor uitgebreide kleurenfolder,
Informatie en boekingen:
REKREA7TECENTRUM "DE BLOEMERT
De BloemeH 1,9475 TG Midlaren
Correspondentieadres: Postbus 7,8470 AA Zuidlaren
Telefoon: 05905- 81555, Telefax: 05905- 95190

oemerf
HE htt Zuldlurdmiocr

VERENIGING

VAN

VOLKSVERMAKEN

De Vereniging van volksvereaken
bestaat ongeveer 46 jaar , ia dus
kort na de 2e wereldoorlog opgericht en de naaai zegt het al, het
doel : het volk te vermaken.
Het verschil van vroeger en nu ia
natuurlijk bijzonder groot. Als
vroeger het bestuur eeti feestavond of een kleine kermis organiseerde , dan was ook werkelijk
het hele dorp van klein tot groot
oud en jong op de been en werd er
al dagen van te voren in ieder
gezin over gepraat.
Het organiseren in de jaren 50
ging ook iets gemakkelijker voor
wat betreft het financiële deel.
Je liet een paar schiettenten en
een draaimolen ,die 's avonds omgebouwd werd tot een zweefmolen
gewoon inschrijven en dan ging
het niet wat zoiets kostte, nee ,
wat wilde deze kermisexploitant
aan VVV betalen. Het bestuur kon
je heel duidelijk herkennen aan
grote oranje rosetten op de rever
van de jas.
Als wij heden gewoon een kleine
draaimolen
voor
de .. kinderen
willen inhuren, dan kost dat al
gauw zo'n f 1000,= tot f 1200,=
per daq. *
Maar gelukkig heeft VVV Midlaren
nog meer aktiviteiten die niet zo
veel geld kosten . Een gebeuren
dat ieder jaar terugkomt is bijna
altijd een fiets evenement , zo
tegen de kerstdagen een klaverjas
avond om vleesprijzen , met pasen
eieren zoeken voor kinderen , een
viswedstrijd in de bouwvak weken
op het Zuidlaardermeer en meestal
een kleine kermis of een gezellige avond voor ouderen en jeugd.
Maar vergeet niet beste mensen ,
de evenementen kosten natuurlijk

voor de vereniging veel geld , om
een voorbeeld te noemen ; eierenzoekwedstrijd voor kinderen kost
inclusief traktaties al gauw zo'n
f 250,= tot f 300,=.Maar gelukkig
hebben wij van
W V in de maand
augustus altijd een grasbaanwedstrijd voor motoren,wij mogen het
sportveld van de gemeente gratis
gebruiken mits het keurig en inqe
zaaid weer word achtergelaten.
Dit evenement is voor ons VVV
eigenlijk een goudmijntje , want
de netto winst schommeld meestal
tussen f 700.= en f 1000,=.
Het is belangrijk om op onze
ledenvergadering te komen,om zelf
ideëen of suggesties naar voren
te brengen , dan kan Uw bestuur
proberen uw wens te vervullen.
Voor nieuwe inwoners van Midlaren
is het goed te weten dat U voor
f 5,= p/jaar lid van W V Midlaren
kan worden.
-Vooralle duidelijkheid nog even
de namen van het bestuur van deze
bloeiende en fijne vereniging.
Jan Moesker
Voorzitter
Andries Haayer
Secretaris
Henk Schuiling
Penningmeester
Jan Sijbring
Vice voorzitter
Hans Schaap
Bestuurslid

EN STEEPS MAAK.
i p e e ë N V S E Z I N N E N . IK

KRUö ER EEN IKTZINKlNö /
VAN .

Buitenhuis

DE VEENHORST

•

Groeipsacconiodatie
voor scholen,
verenigingen en
families.
Zelfverzorging
mogelijk.

i

05906
92132

"¥" XUritenliuis

cteVeenhorst

MEERZICHT
ZUIDLAARDERMEER

eücseiaoende moeite waaid
Duinweg 2, 9475 PK Midlaren

JAN KLAASS. HAMMING
drogist

-

•
DROGI5TERII

Stationsweg 24 - 9471 GR Zuidlaren
DROGISTERIJ-PARFUMERIE
FOTO QUELLE
HOMEOPATHIE
KRUIDEN
CHEMICALIËN

>'

JACHTVELD

" MIDLAREN "

Hoe koot een jachtveld tot stand
Grondgebruikers
en
grondeigenaren
in
Midlaren
gaan
gezamelijk proberen hun grond
aan een of meerdere jagers te
verhuren,
Ze kiezen uit hun
midden een 3-tal bestuursleden
(de zogenaamde volmachten).
Voorzitter is dhr. J. Hamminga
sekretaris
dhr. S. v.d. Helm
penningmeester
dhr. W. Schans
De volmachten zijn gemachtigd de
algemene zaken ta behandelen.
Werd er vroeger van de opbrengst
van de jachthuur ook het ondervan wegen en sloten gedaan,heden
ten dage; wordt er gezamelijk
boerengereedschap, welke voor 1
boer te duur is of onrendabel om
het zelf te kopen , voor aangeschaft.Bijvoorbeeld een weiderol
of een veewagen.~Het resterende
bedrag wordt aan de grondeigenaren uitbetaald.
Jaarlijks is er een vergadering
van de mensen met land in het
jachtveld ( de ingelanden ).
Waar ligt
nu het jachtveld.
Globaal kunnen we zeggen dat het
begrensd is door het Zuidlaarder
meer en de Drentse Aa , en de
Huttenweg en de provinciegrens.
Zo beslaat het een oppervlakte
van ongeveer 300 ha..
De jagers huren (pachten) het
jachtveld voor een periode van
6 jaar .
Momenteel zijn er
^ jagers die gezamelijk de jacht
pachten ,
te weten de heren
R.Panman, D.Panman, B.Padding en
N.Loeröp.
De heer R.Panman liep hier al in
1957 voor het eerst op jacht.
N.Loeröp

DE IJSVERENIGING

MIDLAREN

De IJsvereniging Midlaren is een
bijna
75
jaar oude , jonge
vereniging.
Het bestuur staat weer klaar voor
een winter met hopenlijk veel ijs
zodat er heel veel geschaatst kan
worden op de mooie , beschutte
ijsbaan van
Midlaren als wel
tijdens de tourtochten op het
Zuidlaardermeer.
De mouwen van deze mensen zijn
alweer opgestroopt.
Levenslijn, de... hersenen .van de
bestuursleden hevig krakende over
de feestelijkheden van het komende
75 jarig bestaan
van de
vereniging.
laat de
De hersens kraken
vereniging niet in de kou staan
en kom na een hopenlijk koude
schaatswinter naar het daverende
feest
van
Uw
aller
IJsvereniging Midlaren
namens het bestuur
Joke de Groot.

Groencentnim
J. H. Roelfzema

De
schoonheidsspecialist, f*
Wd
Aaf Schipper
Groningers t r a a t 47 a
MIlJLnKhN
Tel. 9542?

BOOMKWEKERIJ
SPECIAALZAAK VOOR TUINPLANTEN

*

Je kunt zien
datje huid
het lekker vindt

'm"} leveren bomen., Heesters,
vaste plantea, coniferen,
;
rozen, heute enz.
Tevens bloembollen, violen,
tarfstrooisel en compost.
Alles rechtstreeks van de
Kwekerij en eerste kwaliteit,
Gronitgerstraat 36
'HTS PB mDLRREN
. . Telefoon 05105 - 1 6 ) 8 .

...

caravans viaduct zuidlaren bv
Telefoon 05905 - 93320

voor:
onderhoud
caravanhuur
onderdelen

TONEELVERENIGING "TOMI" MIDLAREN
"TOMI" 9
de toneelvereniging
Midlaren
bestaat al sinds 1945
Het ledental van TOMI schommelde
in de loop der tijden en zoals
bij
vele
verenigingen daalde
vooral het
aantal
mannelijke
leden. Dat maakt het er niet eenvoudiger op om
een
geschikt
toneelstuk
voor de jaarlijkse
uitvoering te vinden.
Op dit moment
is
TOMI
een
bruisende vereniging , hoewel het
ledental , slechls 15 , daar niet
op wijst.
Doordat TOMI de laatste jaren
nogal aan de weg timmert , mag de
vereniging zich verheugen in een
grote schare donateurs die niet
alleen uit
Mid- en Zuidlaren
komen . De vereniging weet zelfs
de mensen die naar elders verhuizen , de z.g. "emigranten" , aan
zich te blijven binden.
Natuurlijk is dat niet allemaal
van een leien dakje gegaan.Vooral
aan het eind van de zeventiger
jaren was er een grote teruggang
te bespeuren in zowel het aantal
bezoekers als het aantal spelers.
De oorzaak was o.a. te vinden in
het repertoire . de k^-jze van de
stukken. Er werd gekken voor het
-moderne- toneel . Prachtig om te
spelen , maar voor het publiek
niet altijd even gemakkelijk om
te begrijpen en daardoor minder
aantrekkelijk.
Ongeveer 7 jaar geleden is de
vereniging weer begonnen goede
blijapelen voor de
jaarlijkse
uitvoering in te studeren en dat
dat perfekt werkte , mag blijken
uithet feit dat al weer geruime
tijd gespeeld wordt
voor een
"volle bak" en dat er steeds meer
aanvragen
binnen
komen
voor
optredens elders.

De
blijspelen
worden
zoveel
mogelijk afgewisseld : het ene
jaar nederlands , het jaar daarop
in de streektaal.
Deze
ontwikkeling
stimuleert
natuurlijk ook. de spelersgroep
zodat iedereen extra gemotiveerd
raakt.Heel veel aandacht besteedt
TOMI aan de aankleding van zowel
het toneel als de spelers.
Omdat de spelers,naast blijspelen
ook graag nog op een andere manier met toneel bezig willen zijn
speelt TOMI ook regelmatig op
eenakterfestivals.
Grimeren,decor en techniek worden
geheel door eigen leden verzorgd,
terwijl ook de belichting een
onderdeel vormt van het eigen
draaiboek,omdat TOMI sinds enkele
jaren , dankzij het Anjerfonds
beschikt over een eigen belichtings-installat ie.
Op 8 februari 1992 oa 20.00 uur
zal in Sprookjeshof de jaarlijkse
uitvoering van TOMI plaatsvinden
met :
" Mie kinnen der nait ait oet "
Bliedspul ien 3 bedrieven deur
Frits Wempner , oet Duuts ien't
Grunnens overbrocht deur
Jac. Kremer:
U kunt donateur worden voor f 5,=
p.p..Uw donateurs-kaart ís tevens
uw ( gratis ) toegangsbewijs.
José Vos
8ekr. TOMI.
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UI
en elektrotechnisch
installaties : Uw specialist voor zowel de utilitei c
als woningbouw
Service : Het afsluiten van een zeer aantrekkelijk
meerjarig 'all-in" onderhouds- en service
abonnement betekent het verschuiven van uw
onderhoudszorgen naar ons
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Heerenveen
Tel.05130-.:

EmdenwegS
Groningen
Tel. 050-422322

Bolder 59
Drachten
Tel. 05120-26258
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