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Van de redactie 
In dit Winternummer komen weer diverse zaken aan de orde, zoals de uitslag van de Groningerstraat 
enquàte, een kerstverhaal voor de kinderen, gedichten, Tomi, de vrouwenvereniging enz. Het aantal 
inzendingen van de volwassenen puzzel was dit keer wel zeer bemoedigend. We hadden zelfs een inzen-
ding uit het Zwitserse dorpje Givirus, van de oud-Midlaarders Toop en Bernard Al. Jammer dat zij niet als 
winnaar uit de bus kwamen anders had ik misschien op kosten van het Kabinet de VW-bon mogen bren-
gen. Rob Arends, de man die de lay-out van het Kabinet doet, gaat de redactie verlaten. Nadat hij zijn 
huis aan de Tolhuisweg verkocht had en op Texel een huis had gekocht, was hij toch in staat om de werk-
zaamheden voor het Kabinet te blijven uitvoeren. Deze zaken zijn niet langer te verenigen, zodat hij 
genoodzaakt is met de lay-out te stoppen. De redactie is Rob zeer erkentelijk voor zijn professionele 
inbreng, die hij heeft gehad. Het gaf het blad iets extra's. Rob en Annet blijven geänteresseerd in het wel 
en wee van Midiaren, zij zullen het Kabinet dus ook op Texel blijven ontvangen. Welbedankt voor je 
inspanningen Rob. Een vervanger van Rob heeft zich al aangediend, n.l. Gea Breider van de 
Groningerstraat 58. Tijdens een telefoongesprek kort geleden gaf zij te kennen, indien nodig, wel iets voor 
het Midlaarder Kabinet te willen doen. Zij bleek bezig te zijn met een cursus die te maken heeft met de 
opmaak van bladen. Voor de redactie was dit natuurlijk ideaal en wij namen haar aanbod met beide han-
den aan. De redactie wenst haar veel succes en het Lentenummer zal dus door Gea worden opgemaakt. 
De redactie kijkt met voldoening terug op het 'Kabinetsjaar 1995". De vele respons die we vanuit het 
dorp krijgen is erg bemoedigend. Wij bedanken de wijkhoofden die voo-
de verspreiding zorgden en de sponsors die de gratis verstrekking van 

dit blad mogelijk maken. Namens de redactie wens ik u yi 
allen prettige feestdagen en een leuke 

jaarwisseling toe. 

Vrouwenvereniging Midiaren 
De vrouwenvereniging Midiaren zit weer midden in de drukste periode van haar seizoen: "de voorberei-
dingen voor de Kerstmarkt". Het wordt al een beetje een traditie en op zaterdag 9 en zondag 10 decem-
ber kunt u in café Plankensloot weer de resultaten bewonderen en hopelijk kopen, van maandenlang 
gezellige middagen en avonden van knippen, naaien, plakken en vouwen van allerlei leuke dingen voor 
de Kerst. Dan zijn er ook weer de heerlijke roomboterkniepeitjes, de huisgemaakte bonbons, cakes, advo-
caat enz. te koop....en te proeven. Maar wij hebben natuurlijk veel meer aktiviteiten dan alleen de 
Kerstmarkt! Wij hebben tijdens onze maandelijkse kontaktavonden alweer gezellig bijgepraat, een doe-
avond gehad en gelachen om een zeer humoristische dame, die ons vertelde over haar belevenissen in de 
trouwzaal als ambtenaar van de burgerlijke stand. Verder hebben we een bezoek gebracht aan een studio 
in Hilversum, waar we een t.v. opname bijwoonden en er staat een bezichtiging van het nieuwe 
Gasuniegebouw op het programma. Na onze Kerstviering en Nieuwjaarsvisite hebben we nog diverse 
interessante lezingen en doe-avonden te verwachten en daarnaast onze jaarlijkse fietstocht en dagtocht, 
misschien nog weer een paar dagen buitenland?? Wie weet! U hoort er wel meer van. 

Catrien de Boer 



Enquête Groningerstraat 
Tijdens de vergadering over de verkeersmaatregelen op de Tolhuisweg, kwam ook de vraag iets te doen 
aan de Groningerstraat. De aanleiding hiervoor was, dat enkele dagen voor de vergadering een ongeval 
was gebeurd bij de bushalte. Een plotseling overstekende passagier werd door een mogelijk te snel rijden-
de automobilist geschept. Naar aanleiding van dit ongeval kwam er een verontrustend verhaal in het 
Nieuwsblad van het Noorden. Tijdens de vergadering van 4 oktober j . l . werd besloten een Enquête te 
houden onder alle inwoners van Midiaren om zodoende een juiste inventarisatie van de klachten te krij-
gen. In totaal zijn er 128 enqueteformulieren bezorgd. Een ieder had de mogelijkheid deze voor 15 
november 1995 bij een in de buurt wonend bestuurslid in te leveren. Er werden 45 formulieren terugont-
vangen. Een niet zo'n hoge score. Van de 45 formulieren waren er 20 van aanwonenden en 25 van niet 
aanwonenden. De meeste geënquêteerden gaven aan dat ze vaak met de auto of de fiets gebruik maakten 
van de Groningerstraat. Als voetganger scoorde soms of nooit het laagste. Bij de vraag te hard rijden was 
de score aanwonenden: vaak 8x, soms 5x, valt best mee 7x. Voor de niet aanwonenden was het: vaak 
11x, soms 7x, valt best mee 5x, en nee 2x. ook bij de vraag onveilig was de mening sterk verdeeld. Van 
de aanwonenden vonden 10x het onveilig en ook 10 niet. Van de niet aanwonenden was de score onvei-
lig 13x en niet onveilig 12x. 
De vraag reden onveiligheid was een open vraag. Te snel rijden kwam nauwelijks als reden voor. Het 
oversteken van fietsers en voetgangers scoorde wel hoog , n.l. 5x bij de aanwonenden en 10x bij de niet 
aanwonenden. Verder waren er totaal nog 4 die fietsers op de rijweg als onveilig beschouwden. Op de 
vraag maatregelen was de mening aanwonenden 10x ja, 9x nee en 1 x geen mening. Van de niet aanwo-
nenden wilden 13 maatregelen, 8 niet en 4 hadden geen mening. 
Bij de voorgestelde maatregelen wilden 5 aanwonenden verkeersdrempels en 12 bij de niet aanwonen-
den. Bij wegversmalling zeiden 4 aanwonenden en 5 niet aanwonenden ja. Voor stroken klinkerbestrating 
waren in totaal 3 voor. Wel scoorde meer snelheidscontrole hoog. Van de aanwonenden wensten dit 7 en 
van de niet aanwonenden 13. Voor het verbeteren van de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers 
waren in totaal 9. Voor een verhoogd kruispunt waren in totaal 7. Op de vraag welke maatregelen beslist 
niet zeiden 11 aanwonenden verkeersdrempels en 7 van de niet aanwonenden. Verder was opvallend dat 
er 4x door de aanwonenden werd geantwoord geen De Groeve toestanden. Bij de vraag andere opmer-
kingen werd 3 x ingevuld het doortrekken van het fietspad aan de West-zijde. Gezien de uitslag van deze 
Enquête kan er niet gesproken worden van een grote eenstemmigheid. Vooral het grote aantal niet-ingele-
verde enqueteformulieren geeft geen teken van grote betrokkenheid. Op de volgende jaarvergadering in 
maart/april 1996 zullen we "Hoe nu verder met de Groningerstraat" op de agenda zetten. 

Abel Aeilkema 
secr. Dorpsbelangen 

IJsvereniging Midiaren 
Nodigt alle leden uit voor een gezellige jaarver-
gadering op 18 december in Paviljoen Meerzicht. 
Ook zijn twee bestuursleden aftredend en moeten 
er 1 of 2 nieuwe bestuursleden gekozen worden. 
Voelt u er iets voor om zitting te nemen in het 
bestuur, neem dan kontakt op met één van de 
bestuursleden of kom naar de jaarvergadering. 
Bent u nog geen lid van de ijsvereniging meldt u 
zich dan aan bij één van onderstaande personen. 
Een gezin is voor slechts f5,- lid en het is erg leuk 
voor de kinderen. 
Roelof Schuiling/ aftredend 
Maarten de Swart, Joke de Groot, Jan Nijhof, 
Wietse Scheper, Ningo Venema /aftredend, 
herkiesbaar 

Wij wensen u en ons een goed schaatsjaar in 
1996! 

Tolhuisweg 
Naar aanleiding van de Tolhuiswegvergadering 
op 4 oktober j . l . , die door 35 personen werd 
bezocht, heeft het bestuur samen met de heer Rik 
Timmer alle gegevens geëvalueerd. H et resultaat 
was een brief aan het college van B & W van 
Zuidlaren, die hieronder in zijn geheel afgedrukt 
wordt. Inmiddels heeft het college van B & W in 
een brief van 9 november j . l . geantwoord dat zij 
de verkeersproblematiek op de Tolhuisweg in stu-
die heeft. 

Abel Ailkema 
secr. Dorpsbelangen 



Aan het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Zuidlaren 

Midiaren, 8 november 1995 

Geacht College, 

Hierbij vragen wij als Vereniging Dorpsbelangen 
Midiaren uw aandacht voor het volgende pro-
bleem. In het bebouwde kom gedeelte van de 
Tolhuisweg te Midiaren wordt, ondanks de in het 
verleden genomen verkeersremmende maatrege-
len, nog steeds te hard gereden. 

In 1985 is door het gemeentebestuur besloten om 
op de Tolhuisweg snelheidsremmende maatrege-
len te nemen. In 1986 zijn er vijf bloembakken 
van spoorbiels geplaatst. In 1987 heeft de 
Vereniging Dorpsbelangen een enquête gehouden 
over het effect van deze verkeersremmende maat-
regelen. Uit deze enquête kwam naar voren dat 
80% van de belanghebbenden van mening was 
dat er nog steeds te snel werd gereden en dat de 
situatie niet veiliger was geworden. Ongeveer 
65% was toen al van mening dat de bloembak-
ken weer verwijderd moesten worden.In de infor-
mele raadsvergadering van 7 november 1988 te 
Midiaren is dit probleem aan de orde gesteld. 
Vanuit de vergadering werd toen al voorgesteld 
drempels aan te brengen. Een dergelijke maatre-
gel werd door wethouder Zuidersma als niet 
effectief beschouwd. In de informele raadsverga-
dering van 12 oktober 1992 is dit probleem weer 
aan de orde gesteld (agendapunt 9 van deze ver-
gadering). Met dit punt is toen verder niets 
gedaan. 

Omdat de verkeerssituatie aan de Tolhuisweg op 
iedere vergadering van de Vereniging Dorps-
belangen weer aan de orde wordt gesteld, heeft 
het bestuur besloten weer een enquête te houden 
onder de aanwonenden van de Tolhuisweg. Deze 
enquête werd in het voorjaar van 1995 gehou-
den. De uitslag van deze enquête gaf weer 
opnieuw aan dat de bloembak-obstakels niet 
effectief zijn. De respons op de enquête was 
hoog, weer bleek dat circa 80% van de mensen 
vond dat er te hard werd gereden en dat er ande-
re verkeersremmende maatregelen moesten wor-
den getroffen. 

Naar aanleiding van deze uitslag heeft het 
bestuur besloten een aparte vergadering te beleg-
gen waarbij alle inwoners van Midiaren werden 
uitgenodigd. De vergadering werd druk bezocht 
en het bleek wederom dat de klachten over de 
huidige obstakels nog steeds aktueel zijn. Tijdens 
de vergadering werd door de heer J.R. Timmer, 
bestuurslid van de Vereniging Veilig Verkeer 
Nederland van het district Groningen en tevens 
inwoner van Midiaren, een korte inleiding gehou-
den. De heer Timmer stelde dat, gelet op het aan-

tal auto's dat over de Tolhuisweg rijdt, de huidige 
snelheidsremmende maatregelen onvoldoende 
effectief zijn. In situaties als de Tolhuisweg zijn, 
gelet op de auto-intensiteit en de (verblijfs)functie 
van de weg, alleen plateaus afdoende. Ook werd 
duidelijk dat er een aantal nieuwe ontwikkelin-
gen zijn waardoor het probleem nijpender is 
geworden dan in het verleden het geval was. 
Aan de Tolhuisweg zijn veel meer gezinnen met 
jonge kinderen komente wonen. Niet alleen is 
het hardrijden voor deze kwetsbare groep wegge-
bruikers extra gevaarlijk, maar ook vormen de 
obstakels eerder een gevaar, dan dat zij het 
gevaar verminderen. De bloembakken zijn met 
hun begroeiing dermate hoog, dat kleine kinde-
ren hierdoor zeer onverwacht op de straat kun-
nen komen. Verder is het gebruik van de 
Tolhuisweg gewijzigd. Langs deze weg lopen nu 
verschillende wandelroutes zoals het Pieterpad, 
knapzakroute en de Hunebedroute en nog een 
toeristische fietsroute. Wandelaars en fietsers 
maken druk gebruik van de Tolhuisweg en heb-
ben hinder van te hard rijdend autoverkeer en 
worden door de bloembakken gedwongen mid-
den op de weg te lopen of te fietsen. 

Ter vergadering bleek dat de aanwezigen una-
niem van mening waren dat er andere verkeers-
remmende maatregelen getroffen moesten wor-
den. Men was eensgezind van mening dat het 
aanleggen van een aantal plateaus, in de vorm 
van verhogingen over ca. 20 meter met daarbij 
nog een verhoging van het kruispunt 
SchutswegAblhuisweg een goede oplossing zou 
bieden. Hierbij werd wel aangetekend dat het 
moet gaan om drempels van een zodanige hoogte 
dat het autoverkeer gedwongen wordt niet harder 
dan 30 km per uur te rijden. Daarnaast zouden 
de thans aanwezige bloembakken verwijderd die-
nen te worden. 

Als Vereniging Dorpsbelangen verzoeken wij u 
over te gaan tot het treffen van de door ons voor-
gestelde maatregelen aan de Tolhuisweg. Wij wil-
len graag direct betrokken blijven bij een eventu-
ele uitvoering van de wijzigingen. Binnenkort 
zullen wij contact met u opnemen om ons voor-
stel nader mondeling toe te lichten en hierover 
van gedachten wisselen. 

Hoogachtend, 
namens de Vereniging Dorpsbelangen Midiaren 

A. Aeilkema, secretaris 

A. Aeilkema 
Tolhuisweg 21 
9475 PD Midiaren 
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rolpens 
bakjes kanensmeer 
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boeren leverworst 
droge metworst 
droge boerenham (schenk) 
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Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

^Meubilering 
^Tapijten 
^Gordijnen 
*SIaapsystemen 
* Zonwering 

Rijksstraatweg 204 
9752 BR Haren 
Tel. 050-345131 
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Betrouwbaar en snel 
installeren, onderhouden, 
reparen of vernieuwen 
van dakgoten, riolen, 
waterleidingen en al uw 
andere sanitaire 
installaties. 

Vraag vrijblijvende 
informatie aan. 

Bronkhorst 
sanitaire installaties 
L a g e w e g 4 1 . N o o r d l a r e n ( G r . ) 
T e l e f o o n 0 5 9 0 5 - 9 1 4 5 5 
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Feenstra Noord B.V. 
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Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 05130-37111 
Drachten Bolder 59 Tel. 05120 • 26258 
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Nieuws van de Dorpsfeestcommissie. 
Het is al weer enige tijd geleden, dat u iets van de Dorpsfeestcommissie gehoord 
heeft. Onze laatste activiteit was de gezamenlijke maaltijd op 2 juli bij het 
Buitenhuis "De Veenhorst". Er waren evenals het jaar daarvoor weer ruim 60 
mensen, jong en oud, bij elkaar om onder het genot van een hap en een drankje 
elkaar weer eens te ontmoeten, aan te spreken en kennis te maken met nieuwe 
inwoners van Midiaren. Bij deze gelegenheid hebben we afscheid genomen van 
Cor van der Sterren, die een passend cadeau en een blijvend aandenken van ons 
mee naar Amerika kon nemen. Ook dankzij het prachtige weer werd het een hele 
gezellige middag. De jeugd vermaakte zich uitstekend in de speeltuin en na de 
maaltijd hadden ze met vele actieve dorpelingen nog een (in)spannende 
voetbalwedstrijd. Al met al voor herhaling vatbaar. 
Dinus Vos is onze gelederen komen versterken en met hem zijn we dan weer 
begonnen met de voorbereidingen voor de O L I E B O L L E N A C T I E , op 
zondag 31 december van 9.00 tot 15.00 uur. 
Voor de Kerstdagen krijgt u nog een brief met aanvullende informatie en een 
strookje, waarop u kunt aangeven hoeveel zakken oliebollen u wilt reserveren. U 
bent er dan zeker van, dat u oliebollen krijgt. Deze kunnen we eventueel bezor-
gen, maar u kunt ze ook afhalen bij Café "Plankensloot". Chris Bos is namelijk 
opnieuw bereid om ons te helpen bij het bakken van oliebollen, die vorig jaar 
prima in de smaak vielen. In Noordlaren gaan we wel langs de deur, omdat zij in 
principe niet zo veel met ons Dorpsfeest in 1997 te maken hebben. U wel, en 
daarom hopen we, dat u allemaal oliebollen zult reserveren (ook handig voor 
onze inkoop en planning). 
Op de laatste vergadering hebben we het besluit genomen om bij elke activiteit 
iets te organiseren voor kinderen. Er zijn inmiddels zoveel kinderen in het dorp, 
verspreid over verschillende scholen, dat het alleen daarom al heel leuk en zinvol 
is om iets voor en met hen te organiseren. 
Dit keer komt Marjan Reuderink tussen 13.00 en 15.00 uur om kinderen van 4 
t/m 10 jaar een onvergetelijke middag te bezorgen. In het voorprogramma kunnen 
kinderen iets presenteren in de vorm van "Achterwerk in de kast". Het hoofdpro-
gramma bestaat uit de, speciaal voor deze oudejaarsdag geschreven, poppenkast-
voorstelling "Jan Klaassen en de heks", waarbij de kinderen ook enthou-
siast betrokken zullen worden. Marian neemt haar trekzak mee om met de 
kinderen wat te kunnen zingen en ze neemt ook nog een echte goochelaar mee. 
Als dat geen feest wordt! ! ! 
Iedereen is natuurlijk van harte welkom om de voorstellingen, àiG om 13.30 uur 
beginnen, te komen bekijken. Om de kosten iets te drukken vragen we slechts een 
vrijwillige bijdrage van de volwassenen. De kinderen kunnen zich dus vanaf nu 
voorbereiden op hun bijdrage in "Achterwerk in de kast". Inüchtingen en opgave 
bij ondergetekende, telefoon: 4092132. 

Namens de Dorpsfeestcommissie, Hans Blaauboer. 



TOSCA'S KERSTFEEST 
een verhaal van Matthew Sturgis, tekeningen van 
Anne Mortimer 

Tosca lag heerlijk te dutten, opgerold op de zach-
te kussens van een grote leunstoel. "Ga eens weg 
Tosca, die stoel moet ergens anders heen." Tosca 
trippelde de trap op; misschien vond ze boven 
een rustig plekje. Deze poes was erg op haar dut-
jes gesteld. Misschien stond er wel een slaapka-
merdeur open. Ja! 

Het bed was bezaaid met speelgoed en stukken 
bont gekleurd papier. Hoi, dacht Tosca, lekker 
scheuren! Maar voordat ze ook maar een pootje 
had kunnen uitsteken, werd ze opgetild en stond 
ze weer op de overloop. "Ik kan je hier nu niet 
hebben, Tosca. Ik ben aan het inpakken." Wat 
zou er aan de hand zijn, vroeg Tosca zich af. Ze 
was niet gewend om van het kastje naar de muur 
gestuurd te worden. Beneden heerste chaos. De 
gang lag vol met prikkende hulstbladeren. In de 
keuken hingen allemaal interessante geuren. Er 
stond een grote donkerbruine taart op tafel en 
Tosca zag ook een paar lekkere cakejes. "Nee, 
Tosca, die zijn niet voor jou." 

Naast de haard, waar Tosca's leunstoel anders 
stond, stond nu een hoge denneboom. Ze waren 
hem met zijn allen ijverig aan het versieren, met 

glimmende ballen, bonte linten en kleurige licht-
jes. "Kijk eens wat een mooie kerstboom Tosca. Is 
kerstmis geen verrukkelijk feest?" Tosca was hele-
maal niet verrukt. Ze ging onder de boom zitten 
pruilen. Tosca was niet zo'n liefhebber van het 
kerstfeest. Ze hadden het allemaal veel te druk 
met plezier maken, niemand dacht meer aan 
haar. En nooit kwam iemand op het idee om haar 
ook een kadootje te geven. Daar verlangde Tosca 
het meest naar, een kerstkadootje, helemaal voor 
haar alleen. Ze keek omhoog em zag boven in de 
glinsterende kerstboom een engel. Misschien kon 
die engel haar wens wel vervullen. Tosca wachtte 
tot iedereen de kamer uit was en klom toen in de 
boom. Ze was bijna boven, maar de boom begon 
te wiebelen. Even zwaaide hij heen en weer en 
OEIII, daar viel hij om, Tosca meeslepend in zijn 
val. Glazen ballen vielen rinkelend aan scherven 
en kerstlichtjes kletterden neer. 
"Eruit, Tosca! Stoute kat!". 

mrnm&h 

Tosca rende de tuin in. Het was donker en koud. 
Op de grond lag sneeuw en aan de hemel stond 
een grote maan. Ze drukte haar neus tegen het 
venster en keek naar binnen. Wat zag het er knus 
uit! Tosca hoopte dat ze haar gauw weer binnen 
zouden laten. Ze krabde met haar nageltjes over 
het glas, maar iedereen had het te druk en was te 
opgewonden om aan de kat te denken. 

Tosca ging op het besneeuwde gazon zitten en 
keek naar de twinkelende sterren. Na een poosje 
leek het of ze in de verte opeens belletjs hoorde 
rinkelen. Iets fel glanzends gleed hoog boven 
haar langs de nachtelijke hemel. Het stralende 
licht kwam dichterbij. Steeds luider hoorde ze de 
belletjes klingelen en toen zag Tosca dat het een 
gouden slee was, getrokken door statige dieren 
met reusachtige geweien en bestuurd door een 
dikke man met een witte baard en een warm 
rood pak aan. Het was de Kerstman! Tosca zat al 
op het dak toen de slee tot stilstand kwam. 
De Kerstman keek zo vriendelijk dat Tosca de 
stoute schoenen aantrok en haar lijfje tegen zijn 
laarzen wreef. "Hallo, poesje",zei de Kerstman. 
"Heb je het niet koud? Zou je het binnen niet 
meer naar je zin hebben?" "Miauuuuw, 
miauwww", zei Tosca. Toen mocht Tosca met de 
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Kerstman mee in de zak door de schoorsteen 
naar beneden, maar ze durfde niet te vragen of 
hij ook voor haar een kadootje bij zich had. 
De Kerstman ging gezellig bij de haard zitten en 
begon de cakejes op te peuzelen, die de mensen 
voor hem hadden neergezet. Tosca klom bij hem 
op schoot. Daar was het heerlijk warm. De 
Kerstman aaide haar. Tosca kroop spinnend tegen 
hem aan, innig tevreden en opeens nogal doeze-
lig. Per slot van rekening had ze haar dutje moe-
ten missen. Haar ogen gleden dicht en ze viel 
meteen in slaap. De volgende ochtend werd 
Tosca naast de haard wakker. De kooltjes van gis-
teravond gloeiden nog na en aan de schoorsteen-
mantel hingen vijf kousen. Eentje was een stuk 
kleiner dan de rest. Er stond een kattekop op 

geborduurd. Tosca dacht dat ze droomde. Een 
eigen kous! Ze trok eens aan haar snorharen om 
te kijken of ze wel wakker was. 

Ze tikte de kous van de schoorsteenmantel af en 
stak er een pootje in. Er zat iets zwaars in, ver-
pakt in papier met friemeltjes. Tosca gaf het 
papier een haal en ritste het open met haar nagel-
tjes, en daar lag het kadootje, vlak voor haar 
pootjes. 
Het was een opwindmuis. 
En op het kaartje stond 
GELUKKIG KERSTFEEST,TOSCA! 

S& 

Ongewoon Kerstfeest 
Langzaom ontwaokt het dïrp oet 't gries bestaon 
van de gewone weken. Ok wel niet wil 
moet wal geleuven, d'r is wat aans op til, 
diep-in wet elk: zo kan 't niet wieder gaon. 

Een boer betreurt de saomenval van stille daogen, 
dat e niet volop naor zien laand kan gaon. 
Hij bief umslagteg bij zien trekker staon, 
die op de deel wacht veur 'n lege waogen. 

In 't keuken zeg zien vrouw: wij doet maor niet 
an kerst, wij slaot het één keer over, wij spaort 
de vrede op, die kan tot volgend jaor bewaord. 

Maor as de hemel open geet, heurt zij het lied 
dat mäensen votrop oet heur daogelieks bestaon. 
Zij zeg: kom, Rieks, zul wij oet kuiern gaon? 

Gerard Nijenhuis 
uit:Midwinter in de olde landschap II 

t 

De harbarg met één 
en twee steerns 
Nouvelle cuisine 
twéé steerns restauraant 
met 'niette ontlopen' 
muziek van de baand 
waorop 'old Bing Crosby' 
'White Christmas' kweelt... 

Gasten heurt toe, 
zat en verveeld... 

De obers draoft rond as mué kamelen 
drok doende urn gold en myrrh' te verdelen 
wierook van keersen stig op naor 't plafond 

nou brengt de kelners 'champagne' rond... 

Boeten naor 't oosten 
naor Betlehems kaant 
de harbarg met 't kindtien: 
'n één steern restauraant. 

Roel Reijntjes 
uit: Midwinter in de olde landschap II 
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De Veenhorst is een 4-sterren groepsaccommodatie voor overwegend 
meerdags verblijf van families, vriendengroepen, verenigingen, scholen, 
en diverse opleidingen. 
Daarnaast hebben we een aparte ZAAL voor DAGVERHUUR, 
geschikt voor een vergadering, training, receptie of gewoon een gezellige 
familiedag. Zelpenorging van eten en drinken is mogelijk. 
Bel eens voor nadere informatie! 

IT T buitenhuis 

de Veenhorst Hans en Gretha Blaauboer 
Duinweg 2, MIDLAREN 

eikseizoen de moeite waard Tei./Fax: 05905 - 92132 

? ^ 

WATERSPORTBEDRIJF 
PLANKENSLOOT" 

CHRIS en ANNY BOS 
Groningerstraat 21 
9475 PA Midiaren 

tel. 05905-91546 

* ligplaats voor boten 
* camping 
* café - slijterij Sr ^ •== - = & -

Ook verzorgen wij uw partijtjes en recepties tot 80 pers. 

hamming drogist 
homeopatie 
v.n.r. reform 
foto quelle 

DROGISTERIJ 

Stationsweg 24, Zuidlaren 

WATERSPORTBEDRIJF 
rr de scheve" 
Havenstraat 18, Zuidlaren 

SCHEEPSACCESSOIRES 
HENGELSPORT ARTIKELEN 
RYDS-MOTORBOTEN 

SWêLè. 
wm,— mumm 

'T55 

BUITENBOORDMOTOREN AANHANGERVERHUUR 
05905 - 92946 



Interview met "de Scheve" 
Door de samenvoeging van gedeelten van de 
achternamen van Wietse Scheper en Ningo 
Venema is de naam van het watersportbedrijf "De 
Scheve" ontstaan. Ningo vertelt dat, voordat zij 
het bedrijf begonnen, samen veel aan allerlei 
soorten van watersport deden en dat daaruit het 
idee is ontstaan om van een hobby hun beroep te 
maken. Zij startten hun bedrijf aan de Esweg 48 
in Midiaren en staan sinds 01-01-75 ingeschre-
ven bij de Kamer van Koophandel. Aan de Esweg 
werd begonnen met de bouw van polyester boten 
en in samenwerking met Jaap Bosch en Johan 
Visser van de zeilschool de Bloemert werd zelfs 
een nieuw ontwerp bedacht voor een boot wat 
resulteerde in de S 16. S = Scheve, 16 = de 
oppervlakte van het zeil, nl. 16 kwadraat. Deze 
boten behoeven weinig tot geen onderhoud (gun-
stig voor de zeilschool) en waren verkrijgbaar met 
vaste kiel of een midzwaard. Hier werden 26 van 
gebouwd. Naast de S 16 werden de S 400 (een 
toerbootje) en de 400 (een open visbootje) 
gebouwd, met een lengte van 4 meter. Uit de 
botenbouw ontstond het dealerschap van bui-
tenboordmotoren Johnson Yamaha, reparatie en 
onderhoud en de winterberging voor de boten bij 
de Bloemert. Voor de winterberging was het 
nodig de boten uit het water te tillen. Dit werd 
eerst gedaan met behulp van een kraanwagen die 
2 ton kon tillen, maar na verloop van tijd bleek 
die te licht te worden en bouwden Ningo en 
Wietse zelf een botenlift die 16 ton kon tillen. 
De eerste jaren van het bedrijf verlopen voor-
spoedig en de zaken floreren. Rond 1982 namen 
de zaken een keer. De belangstelling voor nieuw-
bouwschepen neemt af, terwijl de kunststof voor 
de nieuw te bouwen schepen veel duurder wordt. 
Daarnaast worden de milieu-eisen aangescherpt, 
wat er toe heeft geleid dat veel boten-fabrikanten 

failliet zijn gegaan. De Scheve moest zich na het 
afstoten van de nieuwbouw alleen nog bezig 
houden met reparatie, het dealerschap en de win-
terberging. Wegens de agrarische bestemming die 
op het gebied in Midiaren lag en omdat ruimtege-
brek steeds vaker voorkwam waren Wietse en 
Ningo gedwongen naar een andere lokatie uit te 
zien. Deze werd gevonden aan de Havenstraat. 
Voordat in 1987 het bedrijf hiernaar toe kon ver-
huizen, moest het nieuwe pand eerst grondig ver-
bouwd worden. Er kwam een kantoor, een winkel 
gedeelte, een werkplaats voor buitenboordmoto-
ren en een reparatiegedeelte voor de boten. 
Na verloop van tijd bleek dat teveel nieuwe 
boten buiten onder een dekzeil gestald moesten 
worden, hetgeen niet bevorderlijk is voor de staat 
van de boten. 60 Vierkante meter schuur werd 
aangebouwd om de boten onderdak te krijgen. 
Geleidelijk aan groeide de Scheve uit tot een vol-
waardig watersportbedrijf met o.a. het dealer-
schap buitenboordmotoren, verkoop van roeibo-
ten, onderhoud en reparatie boten en motoren, 
winterstalling boten, hengelsportartikelen (ca. 
1300), verhuur aanhangwagens en trailers en als 
belangrijkste in- en verkoop van polyester zeil-
jachten met een strijkmast en geringe diepgang 
en geschikt voor Noord-Nederlandse binnenwate-
ren en de Waddenzee. De afgelopen twee jaar 
zijn de heren weer eens bezig geweest met een 
verbouwing, hetgeen zij allemaal zelf doen, 
zodat het wat langer duurt dan wanneer je alles 
laat doen. 120 Vierkante meter showroom staat 
nagenoeg klaar om in het voorjaar 1996 feestelijk 
geopend te worden U zult daar als Midlaarders 
door Wietse en Ningo nog wel van op de hoogte 
worden gesteld. 

Jaap Gros 

. . . 
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Toneelvereniging "TOMi" Midiaren 
Sekretanaat 
Jose Vos-Puthaar 
Haasakkers 2 
9475 PJ MIDLAREN 
S 050-4093527 

50 JAAR TOMT 

Op 22 november jl. was het vijftig jaar geleden, dat 
de Midlaarder toneelvereniging officieel werd 
opgericht. Dit feit werd op 2 december in Café-
Restaurant Sprookjeshof gevierd. Alle leden, oud-
leden en ereleden hadden een uitnodiging gekregen 
om vanaf 17.00 uur aanwezig te zijn, voor een 
drankje, het bekijken van de minitentoonstelling, een 
praatje en een "koffiemaaltijd". 

Zo waren er omstteeks half zes ruim zestig gezellig 
keuvelende tomiaten bij elkaar, die zich onderhielden 
met herinneringen uit voorbije Tomi-jaren. 
Voor de maaltijd sprak Tomi-voorzitter Willem 
Dijkema een kort, maar duidelijk openings-woord, 
waarbij hij nog even de aandacht vestigde op de 
aanwezigheid van het erelid Jo Moesker, de 
noodgedwongen afwezigheid van het erelid Dien 
Scheper en het punctuele en vele werk, dat, t.a.v. de 
organisatie van dit jubileum,door José Vos was 
verricht. 
Mevrouw Korringa, presidente van de Midlaarder 
Vrouwenvereniging, bracht de felicitaties over van 
haar vereniging en bekrachtigde dat met een 
enveloppe met inhoud. 
Hoewel het de bedoeling van de jubileumcommissie 
was een leuke en gezellige avond te houden en geen 
officiële receptie te geven, waren er meerdere 
verenigingen, die de toneelclub, zonder toespraak, 
met een presentje kwamen vereren. 

Om 20.00 uur zou het voor alle donateurs en 
belangstellenden toegankelijke programma beginnen. 
De zaal zat tjokvol (ruim 180 personen) toen Willem 
en Ineke hun openingswoordje hielden, gevolgd door 
de namens het gemeentebestuur sprekende en 
gelukwensende woorden uitende wethouder 
Borghuis. 

Opgevoerd werd " 't Neisblad" een in het Groninger 
dialect geschreven klucht in één bedrijf, spelend in het 
eerste jaar na de oorlog; de beginjaren van Tomi 
symboliserend. Vooral de ouderen in de zaal genoten 
van de voor hun zo herkenbare dingen als de brood-
bezorger, distributiebonnen, een sluipschutter in de 
Oost, de visboer met "bukkens" en de snelheid 

waarmee een door de boerin verzonnen nieuwtje door 
hel dorp verspreid werd door de broodbezorgster ('t 
Neisblad), typerend uitgebeeld door Anneke Berends. 

Luuk Houwing, voormalig Tomi- en Kört Besteklid 
introdureerde Kört Bestek bestaand uit Willem 
Dijkema (Tomivoorzitter) zang en gitaar, Egbert 
Dijkema (spelend Tomilid) zang en Anne Hollander 
instrumentale begeleider. 
Het trio bracht een aantal leuke liedjes in het dialect 
ten gehore, waarvan enkele op hun CD zullen staan, 
die 16 december gepresenteerd gaat worden in 
Spijkerboor. 
Besloten werd met een loflied op Tomi, waarin enkele 
geschiedkundige wetenswaardigheden van de club 
werden vermeld en waarbij het refrein al snel door de 
gehele zaal werd meegezongen. 

Hierna was een eenmalig heroptreden van het 
roemnichte kapstokcabaret gepland. Een cabaret uit 
nood en toneelliefde geboren in dejaren, dat er een 
dialectstuk gespeeld werd en niet alle leden deze 'taal' 
machtig waren. 
In de vijftien voorbije jaren zijn de leden van de groep 
over heel Nederland verspreid geraakt en was 
repeteren een moeilijke zaak. 
Twee keer een halfuur was het grootste gedeelte van 
de groep bij elkaar geweest om te oefenen. Dat die 
tijd voornamelijk opging aan herinneringen ophalen is 
logisch. Toch was het gebodene afwisselend, 
onderhoudend en leuk, ondanks de aanwezige 
tekstpapieren, die gewoon nodig waren. Zo vond ik 
het Simon Carmiggelachtige solo-optreden van Henk 
Luning sterk, het liedje 'Mijn opa' vertolkt door llene 
van Nierop gevoelvol en het pauzelied van Ruud van 
Wijk en Jan Oldenburger inventief en harmonieus, 
waarbij ik niets te kort wil doen aan de andere 
sketches en liedjes, die gebracht werden. 
De avond zou besloten worden door de 
'moderne' eenakter 'Vrouluuwaark' van Herman van 
der Aa. 
Twee verliefde tuttige administratrices op kantoor, 
verliefd op de direktem-, worden er door de 
koffiejuffrouw en schoonmaakster ingeluisd omtrent 
de manier waarop de direklcur versierd zou moeten 
worden. 
Heerlijk gespeelde scenes, waarbij het publiek, zo te 
horen, met volle teugen genoot. 

Tomi kan terugzien op een geslaagd Jubileum. 
Het was een gezellige en leuke avond en dat was 
de bedoeling. 

Vanaf nu zal er weer flink gerepeteerd moeten 
worden voor het blijspel in drie bedrijven, dat Tomi 
op 24 februari ín 'Sprookjeshof zal opvoeren. 
Een gezellige avond in Midiaren staat gepland in de 
maand april. Daarover later meer informatie. 

Dinus Vos. 



• 

Jmmïme 
Uw 

schoonheidsspecialiste 

Aa f S c h i p p e r 
Dépositaire van 

Dr. Renaud en Barbara Bort 

Groningerstraat 47A 
9475 PA Midiaren 
tel. 05905-95427 

Ä JÜ 
GARAGE HOLLANDER 

GROOT IN BANDEN 
EN 

MOOIE TWEEDE HANDS 
SPORT VELGEN 
ook voor schade's uw adres 

BOVAG lid 

^~i£- groningerstraat 50 ^ 
^ ^ 9475 PC Midiaren ^ r ^ 

tel. 05905-92031 fax: 05905-9-145 

Groencentrum 
J.H. Roelfzema 

boomkwekerij 
speciaalzaak voor tuinplanten 

Wij leveren bomen, heesters, 
vaste planten, coniferen, 

rozen, heide enz. 
Tevens potgrond, 

turfstrooisel en compost. 
Alles rechtstreeks van de 

_ kwekerij en eerste kwaliteit. 

Le 
f \/f^ Groningerstraat 36 

3%^~^\L 9675 PB MIDLAREN 
^7Ze^Ö"**« Telefoon 05905 - 91818 

— — — . —. ... — — 



De redactie heeft 
gehoord dat: 
Het huis van Evers aan de Schutsweg is verkocht. 
De nieuwe bewoonster is een mevrouw uit 
Oegstgeest. 

Het huis van de fam. Meisner aan de Tolhuisweg 
en het huis van mevr. Kruims aan de 
Groningerstraat verkocht zijn. 

De Bloemert en Haasakkers fietspaden inmiddels 
gerealiseerd zijn. 

Jaap Hamming vergunning heeft gekregen om op 
de hoek van de Tolhuisweg en Heiveen een huis 
te bouwen. 

Te koop gevraagd: 
Oude bromfietsen en of onderdelen. 

- Wim Darneviel, Tolhuisweg 9, tel 4092561 

Te koop aangeboden: 
Commodore 64 + heel veel spelletjes 

f 150,-
Jaap Gros, Tolhuisweg 7, tel 4094447 

Gevraagd: 
Oude dekens voor in de hondemand. Mijn hond 
heeft n.l. de rare gewoonte om ze stuk te bijten. 
Tevens gevraagd: moffen voor aan het stuur van 
de brommer, want de koude tijden breken weer 

aan. 
A.Haayer,Tolhuisweg 8,Midlaren,Tel. 4093558 

Bij voorbaat hartelijk dank 

OUD PAPIER DATA 
1995 
16 December '95 - Plankensloot 

1996 
16 Maart'96 - Tolhuisweg 1 
22 Juni '96 - Tolhuisweg 2 
14 September'96 - Schutshut 
14 December'96 - Heihazen 

Hiernaast een lijst van de wijken met de daarbij 
behorende wijkhoofen. 

BERICHT VANAF TEXEL 
Door drukke werkzaamheden op Texel en het 
langzaam afbouwen van de studio in 
Groningen,ontbreekt mij de tijd om nog lan-
ger de dorpskrant te lay-outen. Twee jaar heb ik 
met groot plezier deze taak op mijn schouders 
genomen maar helaas is de tijd gekomen om het 
aan een ander over te dragen. 
Ook het samenwerken met dorpsgenoten die in 
de redactie zitten wil ik langs deze weg dank 
zeggen.Bij de laatste 3 uitgaven heb ik geen deel 
genomen aan de redactievergadering, maar zoals 
u zelf hebt konstateren is dat perfect gelukt. 
Een ding moet mij wel van het hart dat ze wel 
eens wat kritischer mogen zijn wat betreft de inge-
zonden stukken. 
En om nu maar gelijk man en paard te noemen, 
de artikeltjes van de natuur- en milieugroep. 
Dat we allemaal bewust met het milieu om moe-
ten gaan is ons zo langzamerhand wel duide-
lijk,maar om steeds weer stukjes te moeten lezen 
rnet dat belerende vingertje, en uitspraken van 
dat gaat ons als Midlaarders de pet te boven'daar 
zakt mijn broek van af. Verder kan ik wel mede-
delen dat ondanks de mooie zomer ik een vakan-
tie met een vliegtuig naar een subtropisch eiland 
wel plezierig vindt. Engbert Veenstra, iedereen 
vult zijn eigen tijd en vakantie maar in zo als 
hem dat het beste uitkomt. 
Verder rest mij nog om alle Midlaarders vanaf 
Texel heel prettige kerstdagen maar bovenal een 
slim 1996 toe te wensen. 

Rob Arends 

Midlaarders 
Denkt u om de Klaverjasavond ?? 

Gezellig !! 
Dus probeert u het eens een keer. 

Wanneer ? 
27-12-'95 

Aanvang 20.00 uur in Café Plankensloot 

Het VVV bestuur 

Wijken 

Achteroet 
Heihazen 
Tolhuisweg 1 
Tolhuisweg 2 
Schutshut/ 
Groningerstr. 
't Brinkje 
Plankensloot/ 
Meerzicht 
Emigranten 

Wijkhoofden 

- Rob Posthuma 
- Philip Boucher 
- Andries Haayer 
- Karka Speelman 

- Trudy Steenhuis 
- Keeke Scheper 

- Winy Verdegaal 
- Bouko Kroon 

Tel.nr. 

96593 
92837 
93558 
96521 

92727 
95819 

94197 
92230 
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Volwassenenpuzzel 
De Herfstpuzzel heeft maar liefst 11 inzendingen opgeleverd en de winnares is Elly Posthuma. De 
£ H ' s ; e , d e l , l l < moa,'>ki ™ a r m e ' « n beetje doorzettingsvermogen is er wel uit te komen. De 

*%8$ÈiïiïJSwm fltvzainz¡¡;aarbii de eerae priis een wv-bon ter waarde ™ f 3°- « d* 
Veel puzzelplezier! 

Jaap Gros PKo 8-tfR T f ViLLFf/ VftT U 
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In deze letterdoolhof zijn tientallen plaatsnamen uit de hele 
wereld te vinden. Al die plaatsen moeten één lange, 
ononderbroken 'ketting' gaan vormen. 
De juiste weg door de doolhof kan alleen gevonden worden 
door steeds een nieuwe plaatsnaam aan een voorafgaande 
naam te 'koppelen'. 
Om duidelijk aan te geven hoe de weg gezocht moet worden, 
is ATHENE - het beginpunt - alvast doorgestreept. Na de 
letter E moet de lijn dus worden doorgetrokken. Dat kan naar 
de letter L of naar de letter K. De letters mogen alleen 
horizontaal of verticaal - in beide richtingen - met elkaar 
verbonden worden. Nooit diagonaal! 
De eerste letter (A) en de laatste letter van de 'ketting' (ook 
een A) zijn door middel van cirkeltjes aangegeven. 

Als alle in het kader 
vermelde plaaTlten 
gevonden en toreen 
ketting geregen zijn, 
blijven er nog wat 
letters over die samen 
een spreuk vormen. 

Dit zijn de te vinden plaatsnamen | 
-Addis Abeba 
rAlt j ie i i ' 
• A m n m -

•—Ankara * 
ftsnnrinn 

-•Bagdad—< 
«Bangkok* 

-Belgrado— 
• BordoauK—• 

J 

—BftrHjn • 
J3am—> 

<BoGkaTSSt~' 
.^Bogota— 

8orm— 
• DUblUlr-f 
-BruGcol 
„Btidapoct 

Buenoc Aires 
"CcHiU ' 

^ n Ini i il 111 

-Canberra " 
»Caracas I 

—•Bamaskos' 

•—Deint 
.-Djakarta— 
• Dublin 
-rHonoi -* 

Havanna 
^-Hetetoki—' 

tanobruok -
. ,leni7a|pm 

Juneau 
Knhul 

• Katmandu 
-Khartum" 

Kopenhagen 
l o Peu. 
I anorj 

—tíma-^ 

,_Madrid_ 
-Manilla ' 
•Medina • 
JvloDlcvidso-
• Nairobi-

Polo 
Qttfiwn » 

-Panama—• 
-—Parijs—'' 

rPekirtg^ 
Praag 

- •QtHte—• 
, -Rangoon—* 
„ jßßyk jav ik»—_ 

.Riga— 
Bio da Janoiro 

^ B o r n e -
Saigon 
Band • 

^Cunllugu • ' f -
^ p n n l 

. Singnpnrn • 
Sofia. 

«Stockholm • 
Teheran, 

J j j a n a — . 
"TÖRio * 
-+rtpoTi ' 

.-Warschau— 
-Wenen—• 

Willemstad • 



Gun uw kinderen het plezier van muziek 
Naast hun schoolopleiding 

een muzikale vorming. 
Een vorming waar zijTj 

hun hele leven 
dankbaar voor zullen zijn. 

Ons land kent een dicht gespreid net van'nu 
scholen. Adressen sturen wij u graag toe. 
Daarnaast vele privé-les mogelijkheden. —» 
voor het eerste lesjaar kunt u bij ons een piano huren. 
Kom eens langs of stuur onderstaande bon in; 
U wordt dan volledig geïnformeerd! 

Ja, Wij zouden graag willen dat onze zoon/dochter 
van jaar leert pianospelen. Wilt U ons informeren 
over: 
O huurmogelijkheden van een piano 
O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel 
O lesmogelijkheden in onze omgeving 

•* Met Uw naam en adres zenden aan: 
% 

—riJjr-rLaA^i^ nlcLVLO J5 B,V. 
Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 

AMBACHTELIJKE KAARSENMAKERIJ 
TRUUS KUIPER 

Breed assortiment van zowel standaard als 
afwijkende maten en kleuren 

Haasakkers 1 
geopend van 10.00-17.00 uur 

Donderdag gesloten 

DESIGN 
Reklame-Werktenstudio 
Bremenweg 3 
9723 TC Groningen 
te l . 050 594 11 92 
Fax 050 541 16 96 

O O 
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We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
De Rabobank ¡s een bank met een idee. Het 
tdee dat je samen sterk bent. De Rabobank 
heeft als geen andet een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
¡s een bank van mensen vóór mensen. 
Dat merkt u al snel in het persoon-
lijke contact. Elke Rabobank -
staat midden in de samen- ¿¡¿ÊÊm 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs-
leven, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leeft, ook als het niet 
om bankzaken gaat. Kort-
om, we zijn een bank díe 
net zo thuis is in de buurt als u 

Rabobank 

Rabobank Ziiidlaren, Stationsweg 17,9471 GJ ZUIDLAREN. 
Tel.:05905-9 25 01. 



Hallo Midlaarder jeugd 
Hier zijn we dan weer met ons Winternummer, 
het laatste Kabinet van dit jaar. Onze 
Herfstpuzzel was makkelijk, vonden jullie niet? Er 
waren 2 inzendingen en de winnaar is dit keer 
Marten Loeró'p geworden. Gefeliciteerd met je 
tegoedbon te besteden bij de Wigwam. Veel ple-
zier met de puzzel die we nu voor jullie plaatsen, 
het is een speciale kinderkerstpuzzel met ook 
speciale prijzen, n.l. een Wigwambon van f 20,-

en de tweede prijs is f 10. (De puzzel kun je inle-
veren bij Jaap Gros, Tolhuisweg 7). Verder wens 
ik jullie een goede vakantie, gezellige kerstdagen 
en natuurlijk de beste wensen voor 1996. Tot 
schrijfs in het voorjaar. 

Patty Venema 

Speel-
goed-

puzze l 
L T K L E U R 
R E R A A L E 
K B E N E K K 
M L D S R A C 
D 0 E A B P S 
R K O U G O E 
A K G E E P E 
A E L J N P M 
P N E T P E 0 
L D E O R N J 
E 0 P 0 N W E 
B 0 S B 0 1 U 
B S W T F E E 
0 K U N E G 1 
H A P O P P E 

X^^^ö 

"xV 
B O E K R E L A 
M M A R S E U A 
O L B 1 B T E A 
E A U T O P W B 
C H E P U O N R 
N E E Z W T A O 
M D Z E S U A M 
K E J L T A B T 
L S T A E P E O 
T J E B N A C L 
D L B T E R A O 
J A O E N T R P 
D P B O O O O S 
R K O V D P K E 
N T R P S L A B 

auto 
autoped 
badje 
bal 
beer 
blokken 
blokkendoos 
bootje 
bouwstenen 
bromtol 
emmer 
fietsje 
hobbelpaard 
kleurboek 
kleurpotlood 
leesboek 
pop 
popje 

poppenhuis 
poppenwieg 
puzzel 
raceauto 
racebaan 
rammelaar 
schep 
speelgoed 
step 
trapauto 
trein 
voetbal 



Moppen 
Jantje steekt een lucifer aan, blaast hem uit en 
stopt hem terug in het doosje. 
Waarom doe je dat? vraagt zijn moeder. Jantje: 
Nou, deze bewaar ik, want die doen het! 

Meneer Pietersen gaat met zijn hond naar de 
film. De hond amuseert zich kostelijk en ligt dub-
bel van het lachen. In de pauze komt er een 
dame naar hem toe en zegt: "U hebt een hele bij-
zondere hond!" "Ik ben zelf ook verbaasd" ant-
woordt meneer Pietersen, "Hij vond namelijk niks 
aan het boek". 

Een boerenvrouw schrijft aan haar man in de 
gevangenis: "Denk maar niet dat ik de akker 
omploeg om de aardappels te poten, terwijl jij 
daar lekker zit en het je gemakkelijk maakt!" De 
boer schrijft meteen terug" "Blijf er ook vanaf! 
Want ik heb er al het geld begraven" Een week 
later schrijft zijn vrouw: 
"De politie heeft deze week de hele akker omge-
spit. Wat moet ik doen?" Boer in de volgende 
brief: "Uitstekend! Nu kun je de aardappels 
poten" 

Jantje heeft een nieuwe fiets gekregen. Heel trots 
laat hij zijn moeder zien hoe goed hij kan fietsen. 
"Kijk eens mama zonder handen!" Even later: 
"Kijk eens mama, zonder voeten!" Weer wat 
later: "Kijk eens mama, zonder tanden!" 

"Zeg Peter, zullen we papa's sigaretten verstop-
pen?" "Ja, leuk! Dan leren we er weer wat 
scheldwoorden bij" 

In het gekkenhuis loopt een gek die een tanden-
borstel aan een touwtje achter zich aansleept. De 
dokter vraagt vriendelijk: "Goeiendag. Alles in 
orde met je hondje?" Verontwaardigde gek: " 
Maar dokter, dat is toch geen hondje, dat is een 
tandenborstel aan een touwtje!" De dokter loopt 
door en denkt: "Deze patient is bijna genezen." 
Als de arts uit het zicht verdwenen is, buigt de 
gek zich naar de tandenborstel en zegt: "Die heb-
ben we mooi beet gehad hé Bobby?" 

KERSTENGELTJES BOUWPLAAT 
Kleur de kerstengeltjes, knip ze daarna uit en 
hang ze tenslotte in de kerstboom. Je kunt ze 
natuurlijk ook een aantal overtrekken en daarna 
eveneens inkleuren. 

à 



* 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, Groningerstraat 49, 9475 PA Midiaren, Tel 05905-90940 
Privé: Tel. 05905-95687 

Specialiteiten-Restaurant 
" De Hunebedden11 

? 
Het adres voor: 

- bruiloften, partijen en recepties 
- buffetten ook aan huis 

3 gangen menu's v.a. ƒ19.50 
div. salades à ƒ7.50 p.p. af te halen 

kijk ook eens in onze pannekoekkaart 
ook voor maaltijdverzorging aan huis 

Fam. Stevens - Groningerstraat 31 - 9475 PA Midiaren - Telefoon 05905-91462 

Watersport paviljoen Meerzicht 
Botenverhuur 
Terras aan het meer 
Barbecue ook in de winter 
Meerzicht la 
9475 TA Midiaren 
Tel. 05905-91446 

*^?&C¿!é&&¿c?é& 



RECREATIEPARK 'DE BLOEMERT 
EEN REGENBOOG VAN MOGELIJKHEDE 

Bungalowpark Sa*- *M§ zeu-/ 
surfschool 

Interne en externe 
jeugdzeilweken 
Verhuur van zeilboten, 
waterfietsen en kano!s 
Privélessen 
Watersportarrangementen 

Partyboot 
de Wolfhorn 

m 

de Bloemert 1 / 9475 TC Midiaren 
tel. 05905-91555/fax 05905-95190 

ZG9T opschikt Vraag naar onze folder! Bel 05905-91555 vooTfee^s. 
Volop genieten aan het Zuidlaardermeer 

Verhuur van comfortabele 
6-pers. bungalows (4****) 
Speciale hotel en 
langhuur-arrangementen 
Jachthaven en camping 
De Bloemert + card met vele 
voordelen 
Tennisbanen, fietsverhuur, 
dierenpark. 

Restaurant 
Bruiloften, partijen 
en vergaderingen. 
Dagarrangementen 
met partyboot 
en zeilschool. 


