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Kopij voor volgende Midlaarder Kabinet inleveren
vóór 1 maart 1997
bij één van de redactieleden!

Het Midlaarder Kabinet is een
uitgave onder verantwoordelijkheid van Vereniging Dorpsbelangen.

- Kopij graag aangeleverd in UJP 5.0/5.1

OUD PAPIER DATA
1997
15 maart '97 - 't Brinkje
14 juni'97
-Groningerstraat
13 september '97 - Achteroet
13 december '97 - Plankensloot

Wijken

Wijkhoofden

Achteroet
Rob Posthuma
Heihazen
Philip Boucher
Tolhuisweg 1
Barbara van Blanken
Tolhuisweg 2
Karka Speelman
Schutshut
Groningerstr.
Trudy Steenhuis
't Brinkje
Keeke Scheper
Plankensloot/Meerzicht... Winy Verdegaal
Emigranten
Bouko Kroon

Tel.nr.
409
409
409
409

6593
2837
0493
6521

409
409
409
409

2727
5819
4197
2230

c& njan de redactie c ^
De voetbaldagen van de Midlaarder Mixers zijn geteld. Het voetbalveld is overgenomen door de ijsvereniging. De meiden en jongens zullen hun konditie op peil moeten houden door veel te schaatsen,
want in het voorjaar zal de slag om Noord- en Midiaren plaatsvinden. Dan zullen de voetbalploegen van
Noordlaren en Midiaren tegen elkaar spelen en de winnaars zullen het dorp van de verliezers mogen
innemen en er mee kunnen doen wat ze willen. Niet vreemd opkijken dus rond die tijd!
Vergeet de Kerstmarkt van de Vrouwenvereniging niet, u kunt erover lezen verderop in dit nummer.
Verder nog snelheidscontrole op de Tolhuisweg, kabeltelevisie, een "halve marathonloper", d.w.z. de
loper heefteen normaal postuur, maar de normale afstand is terug gebracht tot 21 km; puzzels, gedichten
en blik op het verleden, een gesprekje tussen Sinterklaas en de Kerstman en natuurlijk berichten van de
verenigingen in ons dorp.

Prettige dagen,
Jaap Gros

o

V.v.V. Midiaren

Het V.v.V. heeft haar jaarlijkse open

klaverjaswedstrijd
op maandag 30 dec. a.s. Aanvang 20.00 uur.
Inleg f 5,- p.p. In café Plankensloot te Midiaren.
Dus klaverjassend Midiaren komt allen op deze gezellige avond af ! Er wordt gespeeld om prachtige
vleesprijzen!
Namens het bestuur graag tot ziens.
Voor informatie: secr. A.Haayer, tel. 4093558
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Ofiei>oIIenaKtie.
Evenals voorgaande jaren gaat de dorpsfeestcommissie (en vele anderen) op 31 december weer oliebollen
bakken voor Midiaren en Noordlaren. De opbrengst is weer voor het dorpsfeest in 1997. U krijgt in de loop
van de maand een folder in de bus, waarop zal staan hoe laat we met de oliebollen langs komen en waar u
ze eventueel af kunt halen.
Namens de dorpsfeestcomissie
Toos Gros

Kabeltelevisie
Op het platteland ontstond enige consternatie toen verschillende commerciële zenders besloten digitaal te
gaan uitzenden. Het gevolg was dat bij de huidige schotelantennes nogal dure voorzieningen moesten worden getroffen. De kabelmaatschappijen hebben hierop ingespeeld door direct iets te doen aan de onrendabele gebieden. Want sinds die tijd is ook Castel (de vroegere EGD-Cai) aan de slag gegaan in zijn gebied,
globaal bestaande uit Groningen, Drenthe, deel van Friesland en de Noord-Oost Polder.
Eerst hebben ze alle niet aangeslotenen in hun gebied geïnventariseerd. Dat bleken er 50.000 te zijn. Daarna
hebben ze hiervan clusters gemaakt. Per cluster zal worden bekeken wat de aansluitkosten zijn en wanneer
met de aansluiting begonnen kan worden. In Midiaren zijn 230 panden (incl. de Bloemert) aansluitwaardig
bevonden. In principe wordt elk perceel aangesloten, Castel neemt echter slechts 25 meter vanaf de hoofdkabel voor zijn rekening. Als de afstand langer is moet de bewoner de resterende afstand aan (laten) leggen.
Wat de kosten zijn is nog moeilijk te zeggen, omdat ieder perceel eerst bezocht moet worden om vast te
leggen of men op de kabel w i l . Als dit bekend is, dan worden de kosten gedeeld door het aantal aan te sluiten
percelen en wordt zo de kostprijs berekend; De bijdrage van Castel per aansluiting zal f 1500,- zijn. Volgens
Castel zal de eigen bijdrage lager dan f 800,- zijn, het huidige tarief. De beslissing wanneer de schop in de
grond gaat is echter nog niet genomen.
Abel Aeilkema
secr. dorpsbelangen

tfPPslipil»'
mlf

TOLHUISWEG
Al weer geruime tijd geleden heeft de Vereniging
Dorpsbelangen aan het gemeentebestuur aandacht
gevraagd voor de Tolhuisweg. Na een inventarisatie van klachten was gebleken dat veel aanwonenden vinden dat er te hard wordt gereden en dat de
thans getroffen snelheidsremmende maatregelen niet
voldoende effect hebben. Na een bijeenkomst met
aanwonenden en andere belanghebbenden kwamen we tot de conclusie dat er een betere oplossing voor het probleem was, namelijk het aanleggen van voldoende verkeersdrempels. We hebben
dit aan het gemeentebestuur voorgelegd.
In oktober van dit jaar is er in reactie op ons verzoek een verkeersmeting gehouden in de Tolhuisweg. De uitkomst hiervan was, dat er meer auto's
langs komen dan werd verwacht, in totaal ca 350
per dag. Erg hard werd er echter niet gereden: 3 8 %
reed beneden 30 km per uur, 3 2 % reed tussen 30
en 40 km, 18 % reed tussen 40 en 50 km en 4 %
reed tussen 50 en 60 km per uur. Extreme snelheden werden niet gemeten.

Hoewel een snelheid van boven de 40 km per uur
voor een weg als de Tolhuisweg te hard is, was de
uitkomst van deze meting voor de gemeente geen
aanleiding om prioriteit te geven aan ingrijpende
wijzigingen in de Tolhuisweg. De problemen worden door de gemeente, in vergelijking met andere
probleemgebieden niet als urgent aangemerkt.
Mogelijk dat bij een reconstructie/groot onderhoud
van de weg de aanleg van drempels alsnog kan worden meegenomen. Dat is echter nog verre toekomst.
Wel is de gemeente bereid iets te doen aan onderhoud en aanpassing van de huidige voorzieningen.
Men denkt daarbij aan het opknappen van de huidige bloembakken, eventueel met gebruik van ander materiaal en herbeplanting met zeer laag blijvend groen. Een mogelijkheid zou misschien ook
zijn het bestraten van de huidige bloembakken, die
dan een verharde verhoging worden, bijvoorbeeld
met klinkers of kinderkopjes.
Graag willen we als Vereniging reacties van aanwonenden/belanghebbenden ontvangen. Moeten

we meedenken aan oplossingen in de sfeer van aanpassingen/onderhoud, zo ja wat zou volgens u een
goede oplossing zijn. Vooralsnog hebben we zelf
niet het idee dat we de barricaden op moeten, de
verkeersmetiftg geeft ons daarvoor geen houvast.
019.9
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Onderstaand volgt nog een overzicht van de
verkeersmeting met daarbij een toelichting die de
gemeente heeft gegeven.
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85% Spd Lane 1: 41.9kph
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Lane 5 : 31.9kph
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CIJFERMATERIAAL SNELHEIDSMETING EN TOELICHTING
De meting is verricht in de week van 12 oktober 0.00 uur tot 18 oktober 1996 24.00 uur, ter hoogte van
Tolhuisweg 20. Gedurende de gehele meetperiode zijn motorvoertuigen per uur geteld en ingedeeld in
snelheidscategorieen, zoals bovenaan de tabel is aangegeven (0-19,9 km/uur, 20/29,9 km/uur etc). Onderstaand wordt het overzicht van de hele week gegeven. "Average speed" (avg spd) is de gemiddelde snelheid,
"85% speed" is de snelheid waar 85% van de voertuigen onder blijft, "50% speed" is de snelheid waar 50%
van de voertuigen onder blijft. Onder "total" kan het aantal voertuigen worden afgelezen. De apparatuur
maakt onderscheid in de rijrichting. Richting 1 (lane 1) is het verkeer richting de 50-bunder en richting 5
(lane 5) is het verkeer richting Groningerstraat. De 1 na laatste kolom "error" betreft voertuigen waarvan de
snelheid op het moment van passeren om een of andere technische reden niet gemeten kon worden. De
errors worden niet meegenomen in de berekening van de gemiddelde snelheid.
Opvallend is het aantal auto's op zondag 13 oktober, 534 voertuigen! terwijl op de overige dagen ca 350
voertuigen passeerden. Het was toen mooi weer, waarschijnlijk dus veel toeristisch verkeer.

In een hutje diep ¡n het Noordlaarderbos
Niekje, jongen, wat ben ik blij datje gekomen bent,
dat je de tijd hebt kunnen vrijmaken om mij op te
zoeken. Ik weet dat je denkt dat je het druk hebt.
Laat ik beginnen met te zeggen dat je er goed uitziet, zo in de kracht van je jonge leven. Maar daarmee is al het goede nieuws ook gegeven. Verder
gaat er helemaal niets goed en dat is ook waarom ik
je gevraagd heb bij me langs te komen in deze schamele schuilhut. Ja Niekje, je hoort het goed. Ik, je
oude leermeester, ik verschuil me! Laat ik proberen
het aan je uitte leggen. Als dat lukt tenminste, want
zelf snap ik het eigenlijk allerminst. Beter kan je om
raad vragen, misschien dat jij de wereld nog begrijpt.
ledere zomer, wanneer de jonge ganzen zich, als
eerste rond mijn huis in het hoge noorden, klaar
gaan maken voor hun tocht zuidwaarts, begint het.
Je weet er zelf alles van. Ik heb het je tenslotte zelf
nog geleerd, als ik het me goed herinner. Cadeaus
inpakken, spullen klaarmaken, kleren mee, slee
nakijken (ga jij nog steeds met die boot?) en belangrijkst van alles de adressen van alle mensen.

Dit jaar had ik speciaal Midiaren uitgebreid boven
aan mijn lijst. En daar begint nu het ongelooflijke
wat me overkwam. In Midiaren hebben ze geprobeerd me na te schilderen op een VERBODSBORD.
Dat hebben ze daar langs de weg gezet. Ik was niet
welkom, mocht er niet in. Geen uitleg, geen iets
anders, nee niks. Gewoon verboden!
Nee natuurlijk geloof je het niet. Ik eerst ook niet,
maar ik heb het bord meegenomen. Eerst een paar
dagen hierbinnen gehad, maar nu staat het buiten
omgekeerd tegen mijn hutje.
Ja Niek, ik versta je zwijgen. Het is niet te begrijpen. Waarom? Waarom Midiaren?
ja Niek, toch ben ik blij datje bent gekomen, dat ik
erover heb kunnen praten. Dat helpt al een beetje.
De laatste nachten heb ik gedroomd van een groot
WELKOMSTBORD, maar die borden bestaan niet
eens.
Nu Niekje je kunt nu beter gaan,
mijn feestje komt eraan.
De Kerstman
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Vrouwen Vereniging Midiaren 45 jaar !
Het is al weer 45 jaar geleden dat de "Naaikrans", zoals het toen heette, werd opgericht door mevr. Nijhof
van cafe "de Hunnebedden", met als doel, het maken van handwerken. De opbrengst hiervan diende voor
een Sinterklaasfeest voor de schooljeugd van Midiaren. Eén keer in de week werd er gezellig 'gehandwerkt',
waarbij mevr. Nijhof een deel uit een spannend boek voorlas. Daar iedereen doodnieuwsgierig was hoe het
boek verder verliep, kwamen de dames trouw elke week weer opdraven.
In de loop der jaren is het karakter van de vereniging totaal veranderd, alleen de gezelligheid bleef. De school
verdween en Sinterklaas werd weer thuis gevierd. Elke week samenkomen veranderde in één keer per maand
en ofschoon we elk seizoen nog een paar "doe-avonden" hebben, wordt er nu geluisterd en gekeken wat een
ander presteert. Hoewel...nu tegen de tijd van onze Kerstmarkt, alweer de vijfde, wordt er al weken lang druk
gewerkt aan allerlei leuke kerstspullen en presteren we dus weer zelf.
Ons onderkomen in "Plankensloot" is dit jaar niet beschikbaar en daarom zijn we uitgeweken naar de boerderij van mevr. Meisner aan de Groningerstraat, waar we al weken lang gastvrij onderdak vinden. Ook onze
vijfde Kerstmarkt zal hier worden gehouden.
Ons jubileum hebben we in oktober gevierd met een bezoek aan de mooie dynamische musical "The West
Side Story", voorafgegaan door een mooie herfsttocht, een drankje en een lopend buffet. Onze twee jubilarissen,
mevr. Aaltje Schans, 45 jaar lid en mevr. Lammie Korringa, 25 jaar lid, werd een leuke herinnering aangeboden.
Dus 14 en 15 december Kerstmarkt en 7 januari Nieuwjaarsvisite in de boerderij van mevr. Meisner aan de
Groningerstraat. Hoe het allemaal verloopt hoop ik u weer te laten lezen in de Lente-editie van het Kabinet.
Catrien de Boer

PROGRAMMA SNOEICURSUSSEN 1996/97
Ook dit winterseizoen organiseren Landschapsbeheer Drenthe en de Vereniging Brede Overleggroep Kleine
Dorpen in Drenthe weer een aantal snoeicursussen voor zowel beginners als gevorderden.
Op drie plaatsen in de provincie, namelijk Kerkenveld, Wachtum en Donderen, zijn er beqinnerscursussen
snoei hoogstamvruchtbomen.
Aan de orde komen o.m. de landschappelijke betekenis van
hoogstamvruchtbomen en de grondbeginselen van het snoeien.
Met de gevorderdencursus wordt dieper ingegaan op de achtergronden van het snoeien en worden de cursisten
onderricht in bodemkunde/bemesting en het herkennen van ziekten en plagen.
De cursus bomen en singels richt zich op het onderhoud van bomen en singelbeplanting. Wat betreft singels
wordt er aandacht besteed aan sortimentskeuzen, aanleg, dunning en periodiek onderhoud. Er wordt niet
gesproken over sierstruiken en kleinfruit.
Tenslotte is er voor de gevorderde snoeier de mogelijkheid om de kennis op te frissen met de herhalingscursus
hoogstam vruchtbomen snoei.
Cursusduur

Kosten
Aanmelden

Twee donderdagavonden theorie (19.30- tot 22.15 uur), gevolgd door
een zaterdag praktijk, oplokatie (10.00- tot 15.00 uur).
Herhalingscursus: een theorie-avond en een praktijkdag
Fl. 50,-p.p., inclusief cursusboek hoogstamvruchtbomen.
Fl. 35,-.p.p., exclusief boek.
Onderstaande strook invullen en opsturen naar:
Landschapsbeheer Drenthe,
t a v . Pieter Posthumus, Rodeweg 25, 9404 RM te Assen.
0592-316616 of naar
Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe,
t.a.v. Gerard Wezenberg, Collardslaan 20, 9401 GZ, Assen.
0592-315121

x
Naam :
Adres :
Plaats :

Tel. :

Ik geef mij hierbij op voor de volgende cursus(sen):
>'.
s uw keuze aankruisen a.u.b.
Herhalingscursus hoogstamvruchtbomensnoei (alleen voor gevorderde snoeiers)
O 12 en 14 dec. 1996
Cafe/Restaurant De Westerburcht, Hoofdstraat 7, Westerbork
Beginnerscursussen snoei hoogstamvruchtbomen
• 9, 16 en 18 jan. 1997
Dorpshuis De Alke, Jan Haarstraat 12, Kerkenveld
D 30 jan., 6 en 8 feb. 1997
Dorpshuis De Kom. Middendorp 25, Wachtum
• 13, 20en22feb. 1997
Cafe Donderen, Dorpsweg 13, Donderen
Gevorderdencursus snoei hoogstamvruchtbomen
• 13, 20 en 22 mrt. 1997
Cafe/Restaurant De Westerburcht, Hoofdstraat 7, Westerbork
Cursus Bomen en Struiken
Q 3, 10 en 12 april 1997
Cafe/Restaurant De Westerburcht, Hoofdstraat 7, Westerbork
Het cursusgeld voldoe ik op de eerste theorieavond, waarbij ik tevens het cursusboek Hoogstamvruchtbomen
ontvang.
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Feenstra mist de
aansluiting niet. \
GARAGE HOLLANDER
GROOT IN BANDEN
EN
MOOIE TWEEDE HANDS

Feenstra Noord B.V.
Groningen Emdenweg 5 Tel. 050 5422322
Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 637111
Drachten
Bolder 59
Tel. 0512 526258

SPORT VELGEN

ook voor schade's uw adres
BOVAG lid
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feenstra
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We zijn net zo
thuis in
de buurt
alsu
De Rabobank ¡s een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank ván mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
^
staat midden in de samen,~;:;V" ::•,
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.

Groningerstraat 50
9475 PC Midiaren
tel. 050 409 2031 | fax 050 409 0145
autotel. 06 53 269948

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.

Rabobank
Rabobank Zuidlaren, Stationsweg 17,9471 GJ ZUIDLAREN.
Tel.: 050 •109 2501
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Groningerstraat 36
9675 PB MIDLAREN
Telefoon 050 409 1818

OpwiodiDg rond^Dt io Jadiara)
Na vele jaren van afwezigheid vond Sinterklaas het alleszins de moeite waard om de haven van Midiaren aan
te doen. In Meerzicht is hij met zijn Pieten scheeps gegaan en na een lange, barre, koude tocht kwamen zij
dan eindelijk in Plankensloot aan. Er was een warm onthaal van vele kinders en ouders uit Midiaren en
omstreken. Het lijkt wel of Sinterklaas met de jaren steeds vitaler wordt, (het gerucht gaat dat Sint zelfs vader
wordt). Met zekere tred wandelde hij naar de Sinterklaasmarktwaar hij zijn troon besteeg en 29 kinderen uit
Midiaren één voor één bij zich riep.
De markt bestond uit prachtige kramen, ingericht door verschillende wijken van Midiaren en een paar ondernemers. Kinderen werden prachtig geschminkt en de Horeca werd ook door Midlaarders zelf verzorgd. De
belangstelling voor de markt was groter dan we hadden durven hopen.
Na afloop is Sint weer in zijn rijtuig gestegen om enkele belangrijke inwoners van Midiaren met een huisbezoek te vereren. Natuurlijk werden de
oudste bewoners bezocht; mevr. Hovenkamp, Berend Wolters en Jan
Ellens. Ook wilde Sinterklaas Andries Haayer persoonlijk spreken.
Wat betreft de organisatie hebben we gemerkt dat er nog een paar dingen verbeterd hadden kunnen worden. Toch was de dag een groot
succes voor de meesten en dat is te danken aan de grote inzet van
iedereen die heeft meegeholpen.
Namens de dorpsfeestcommissie
Joan Meissner
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Bent u e e n onruststoker?

Of

Onder deze titel stond in het novembernummer van
de WOONCONSUMENT (maandblad van de Vereniging Eigen Huis) een artikel over het stoken van
open haard of houtkachel. Veel wetenswaardigheden over hoe het wel en hoe het persé niet moet.
Vaak treedt onvolledige verbranding op, de temperatuur van het vuur is dan te laag. Gevolg: er komen voormensen leefmilieu schadelijke gassen vrij,
bijv, koolmonoxyde. En wist u dat stoken bij windstil of mistig weer zowel slecht voor uw eigen
gezondheid, als voor die van de buren is? Gebruik
ook nooit spaanplaat, sloophout, geverfd hout en
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e e n m i l i e u b e w u s t e stoker?
verduurzaamd hout, of afval uit de huishouding.
Hout is pas geschikt als het zo'n twee jaar (!) op
een droge en goed geventileerde plek heeft gelegen.
Veel meer informatie in het artikel, o.a. over het berekenen van de juiste capaciteit. Een gratis copie kunt
u bij ondergetekende verkrijgen. Ook is er de brochure "Verstandig stoken van kachels en open haarden", op te vragen bij het ministerie van VROM,
Postbus 351, 2700 AJZoetermeer. (Tel.: 079-3449449)
Namens de Natuur- en Milieuwerkgroep Midiaren,
Egbert Veenstra

Hallo Midlaarders,
Hallo allemaal, 't is alweer een tijdje geleden dat ik wat
van me heb laten horen. De donkere dagen staan weer
voor de deur, dus gooi je deur open en naar binnen met
die hap, gezellig weertje erbij zoals konstant regen, heerlijk daar fieur je helemaal van op en dan rond de kerst een
vers pakje sneeuw van ca. 5 meter en daarbij een licht
vorstje van ongeveer - 25 gr., daar word je echt weer wakker van en dan ook nog een fris briesje erbij van windkracht 11, gezelliger kan haast niet.
In 1979 lag er een mooi pak sneeuw, u weet dat vast nog
wel. Op het sportveld lag het meters hoog tegen de zijkant van Geert Davids, dat had de wind daar heen geblazen. We groeven daar tunnels door, het stortte ook wel
eens in, maar dat mocht de pret niet drukken, gewoon
door kruipen en er kwam vroeg of laat vanzelf een uitgang. Voor ons was het leuk, maar voor de mensen die er
door moesten om naar hun werk toe te gaan was het vast
minder leuk, zo ook voor bakker Hidding, die vroeger altijd brood bracht door de straten. Door weeren wind kwam
hij huis aan huis, zo ook 's winters. We hadden de wielen
van z'n auto geblokkeerd met sneeuw, van voor en achter, zodat hij niet meer weg kon rijden, maar alleen slippen. Hij kon dus niet meer weg en vroeg ons: "willen jullie a.u.b. de sneeuw bij de wielen weghalen, dan krijgen
jullie een pak stroopkoeken". Nou dat heeft hij niet 2 keer
hoeven zeggen, vliegensvlug waren de wielen weer vrij
en voor ons liep hetweeruitopeensmulpartij, dat is onze
hobby.
Maar we hebben meer hobby's, feesten en wel dorpsfeesten. Ik weet het, het is nu bijna winter en de dorpsfeesten zijn zomers.
Het eerste feest was in 1978. Veel kan ik me niet herinneren, wel dat we bij de fam. Sants de wagen van onze wijk
gingen maken, een tolhuisje volgens mij. Toen hij klaar
was, was het zover, de straat versierd, de optocht kon beginnen, ledere wijk had z'n eigen praalwagen. M'n moeder (Jenny Haayer) en onze buurman (Roel Meyering) stonden op de wagen. En de andere helft van de Tolhuisweg,
zo herinner ik me, had een wagen met een plaggenhut.
Meneer Bruins stond op de kar en mevr. Bruins zat geloof
ik te breien. De jeugd van toen was verkleed en met alle
wijken reden we door het hele dorp. Daar bij meneer
Wolters wa:; de schoorsteen van het tolhuisje tegen de lantaarnpaal geknald, maar verder ging het volgens mij zonder kleerscheuren. Het feest was 's avonds in de schuur
daar achter op de Tolhuisweg tegenover de gebroeders
van Dijken (beiden overleden). En op het weiland daarnaast waren spelletjes. Ik heb nog een film (super 8) van
het dorpsfeest van '78. Daar staat op: wagenversiering bij
de fam. Sants, optocht en spelletjes op het weiland en de
straatversiering.
Ook heb ik een film van het dorps-schoolfeest van '83.
(ook op super 8), het jaar dat onze school gesloten werd,

daarbij was er ook dorpsfeest. Dat was een gezellige dag.
Kijk dit was het schema van de dag.
8.30 - 9.00, twee herauten rijden door het dorp om het
feest aan te kondigen. 9.30 - 10.00 ballonnen oplaten bij
de school plus muziek. 10.00 -11.30 kinderspelen tot 12
jaar. 11.00 -13.00 reünie in de feesttent op het sportveld
en receptie voor belangstellenden en genodigden. 11.30
-12.30 poffertjes bakken voor de kids. 12.30-13.30 poppenkast van poppentheater Midiaren voor alle kids.
13.00 -17.00 rondrit op de fiets of versierde wagen, met
hier en daar attracties voor alle (oud) Midlaarders en er
was ondertussen een fototentoonstelling in de school over
vroeger. 13.30 - 16.00 rondrit op versierde wagens en
een boottocht over het Zuidlaardermeer.
17.00 - 18.30 broodmaaltijd voor reünisten en kinderen
en de soep van mevr. Bruins was heerlijk. 18.30 - 19.30
optreden Erica. 20.00 - 1.00 Musical optreden TOMI,
optreden parodist, stemmingsorkest Sylvia and the
Musicmen.
Het liep uit op een gigantische feestpartij en dus een geslaagde dag en uiteraard nacht. Dat was het einde van de
school, na ik geloof 75 jaar. Die dag kwamen de lagere
school kinderen in Ot en Sien kleding. Jammer dat de
school voorgoed is verdwenen. Gelukkig staat de buitenkant er nog, daar aan kun je zien dat het een school is
geweest.
Nu gaan we 5 jaar verder, 1988. Ik meende dat die dag
wat verregend was. 's Middags was er op het sportveld
gekostumeerd voetbal, dat was best geinig om te zien en
te doen. 's Avonds was er weer een fantastisch feest. Tot
diep in de nacht werd er gefeest in de tent op het sportveld met daarbij een live-band, verder herinner ik me niet
zoveel. Wel dat w e de volgende ochtend een flinke koppijn hadden, ik denk een zomergriepje. Dat heb ik wel
vaker na feestjes als deze.
We gaan weer verder, 1993. Dat was Country en Western muziek in de feesttent en verklede mensen in de stijl
van het Wilde Westen.
En nu is het wachten op een volgend dorpsfeest 1997.
We zijn vast benieuwd wat er dan gaat gebeuren, maar
zo ver is het nog niet. Ik denk dat ik het ga vastleggen op
de film (nee hè), dan heb ik er weer één bij. Nou maar
hopen op mooi weer, die dag, maar eerst andere feestdagen en wel de kerstdagen en oud en nieuw. En daar zitten
we niet ver meer vanaf. Ik wens hierbij iedereen in
Midiaren prettige kerstdagen en een zalig uiteinde, van
1996 en in 1997 weer fris er tegen aan.
Zo ik stop er voor deze keer mee, eerst de groetjes en tot
de volgende keer, doei !!!!
P.S. niette veel drinken hè, doeiii
Luchien Haayer

Kerstl996

U heeft nog nooit in Drentse streken
Als vluchtelingen rondgedwaald,
in nood naar onderdak gekeken,
nog vóór de dag de avond haalt i
U heeft nog nooit uit angst voor bommen
in felle vrieskou moeten staan,
omdat een generaal uit Ommen
de Assenaren wil verslaan?
U heeft nog nooit uw kind zien sterven,
door partizanen uit de Punt,
die in het bos bij Taarlo zwerven,
dat niet aan Annen wordt gegund?

•
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U heeft nog nooit gehoord dat Drouwen,
gevallen door granaten uit Matsloot,
nu treurt om kinderen en vrouwen
misbruikt, mishandeld of gedood?
U heeft nog nooit de genocide
in Eelderwolde opgemerkt,
waaraan een peleton uit Yde,
zo flink met Peize had gewerkt?

De oorlog die zo lang blijf duren,
is dichterbij dan u wel denkt,
ja, dichter nog dan naaste buren,
indien u zelf geen vrede schenkt.
Raymond

Smeedijzeren hek, plm. 20 meter lang, 80 cm. hoog, opknapper.
Gea Breider, Groningerstraat 58, tel. 409 3914
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Oude bromfietsen en of onderdelen.
Wim Darneviel, Tolhuisweg 9, tel 409 2561
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Toneelvereniging T.O.M.I. (Midiaren).
Secretariaat:
J.L.Vos-Puthaar,
Haasakkers 2,
947:5 PJ - MIDLAREN.
9
050 -4093527,

Uitvoering
Het speelseizoen van de Midlaarder
toneelvereniging begon dit keer op 16
november in Café Restaurant 'Sprookjeshof met de eenakter 'Vrouluuwaark' voor
de gezamenlijke kegelclubs. Een eenakter,
die v'oor het eerst was opgevoerd op 2
december 1995 tijdens het Jubileumfeest.
Nieuw lid Annie Zwaagman uit Zuidlaren
moest de rol van ons jong getalenteerde lid
Willeke Tjassens overnemen, omdat laatst
genoemde nu in Amsterdam woont.
De voorstelling verliep perfect en de
kegelaars waren zeer tevreden.
Ook zou TOMI met deze koddige eenakter
kunnen optreden tijdens de 'Nieuwjaarsfeesl avond' van de personeelsvereniging
van de gemeente Zuidlaren, maar helaas is
één van de hoofdrolspelers dat weekend
(10 januari) niet aanwezig en omdat het
dan precies een week voor de uitvoering
van ons grote stuk is, is het ondoenlijk zo
snel een ander lid in die rol in te spelen.
Wel wordt deze eenakter nog gespeeld in
het Dorpshuis in Annen op 22 februari as.
Speelde TOMI vorig jaar een comedie van
de haat (De Meid van Herman Heyermans)
dit jaar staat een komische thriller op het
programma met de titel 'Een onbeschreven
blad' Dit Nederlands talig stuk bestaat uit
drie bedrijven en is geschreven door Ton
Davids. Het hele stuk speelt in een ziekenhuiskamer alwaar Linda Smalhout na een
auto-ongeluk opgenomen is met geheugenverlies. Naast de vele komische situaties,
die zich voordoen, wordt er 'en pasant' ook

een moord gepleegd. Gelukkig is de
'vreetzuchtige' commissaris Vredenhof
herstellende van een galblaasoperatie en
zij neemt al snel het heft in handen bij de
puzzel tocht naar de moordenaar.
De rolverdeling is als volgt:
Linda Smalhout
Koosje Auwema
Zuster Wuppie
Anneke Berends
Dokter Ernst
Dinus Vos
Mevr. Commissaris
Vredenhof
Ineke Goulmy
Sjaakde Boer, alias
Giacomo Paessano Egbert Dijkema
Wanda(zijn vriendin) Annie Zwaagman
Tante Bep Scholten Ity Hoving
Tante Door Scholten Dina Scheper
Arnold Perseyn
Jan Moesker
De regie is weer in de vakkundige handen
van Clara Schouten en zoals altijd zorgt
Willem Dijkema voor licht en geluid.
Dus komt allen op zaterdag 18 januari
naar 'Sprookjeshof in Zuidlaren. We
beginnen om 20.00 uur en na de uitvoering
is er voor de liefhebbers nog genoeg
gelegenheid om even te dansen.
TOMI heeft nog steeds een ernstig tekort
aan mannelijke spelende leden. Ook
zouden we i.v.m. de zich gestaag
doorzettende 'vergrijzing' van het
ledenbestand graag jonge spelende leden
begroeten.
Wilt U niet spelen, maar toch betrokken
zijn bij een gezellige vereniging dan zijn er
misschien mogelijkheden om te helpen bij
het décor of het vervullen van een
bestuursfunctie. Interesse? Neem dan even
contact op met het secretariaat.
Even is het bestuur van plan geweest dit
jaar weer eens een eenakterfestival te
organiseren voor verenigingen in onze
omgeving, maar dit is voorlopig opgeschoven naar het volgende seizoen.
'Dinus Vos.

y§^EHENiËJii UMJHEN
Natuurlijk in dit "Winter Kabinet" ook weer een berichtje van de IJsvereniging .
In deze periode heeft het trainingsveld van de
"MIDLAARDER MIXERS" weer plaats gemaakt voor
de ijsbaan. Zo heeft het sportveld elk seizoen zijn
eigen functie en plezier.
Eind november is de ijsbaan onder water gezet, en
nu is het wachten op een gezellige winter met veel
schaatsplezier. Tijdens het onder water zetten bleek
op een gegeven moment dat de aanvoer buismoedwillig verstopt was met een paar houten palen. Dit leek op een kwajongensstreek maar hierdoor had grote schade aan de pomp kunnen ontstaan met juróte financiële gevolgen voor de vereniging. Omdat dit gelukkig vroegtijdig werd opgemerkt
heeft dit geen schade tot gevolg gehad, niet meer
doen boy'r> !
Zoals u ondertussen gemerkt zult hebben is iedere
inwoner gevraagd om lid te worden of te blijven
van de IJsvereniging. Op deze manier hebben we
ons ledenbestand gecontroleerd en direct alle
nieuwe inwoners benaderd .
Mochten we u niet hebben kunnen bereiken en wilt
u toch de ijsvereniging steunen meldt u dan aan bij
een van de bestuursleden of op de jaarvergadering.
Gezinslidmaatschap slechts ƒ 5.00 per jaar ! !

Als Koning Winter het toestaat gaan we weer een
aantal activiteiten op de ijsbaan organiseren.
Ideeën hiervoor zijn van harte w e l k o m , mede
daarom worden alle Midlaarders uitgenodigd op de
ALGEMENE LEDEN V E R G A D E R I N G
W O E N S D A G 18 DECEMBER
Aanvang : 2 0 . 0 0 uur
RESTAURANT "MEERZICHT" MIDLARE N
Voor een hapje en drankje zal worden gezorgd.
Na afloop van de vergadering zal een videofilm
vertoond worden die gemaakt is tijdens de Mini Elfsteden Tocht '95 , bent U of een van uw kinderen
hierin te zien ?
Kom het samen met ons bekijken op de ledenvergadering.

Namens het bestuur
J.Juistenga

Gezocht/gevraagd
Gea Breider stopt met het maken van de lay-out van het Midlaarder Kabinet. Is er iemand in Midiaren
die het leuk vindt (en het ook kan) om dit van haar over te nemen? Graag doorgeven aan één van de
redactieleden.

Weist u, dat
...er in Zuidlaren ook een Postduivenvereniging is?
Als Midlaarder is alleen Andries Haayer daar lid van. Dus mocht u eens een postduif opvangen, dan kunt u mij even bellen en ik haal de duif onmiddellijk op en zorg dat hij
eventueel weer bij de eigenaar terug komt.
Tevens kunt u ook eens kennis maken met de duivensport. Wij houden n.l. onze
jaarlijkse tentoonstelling op zaterdag 21 dec. a.s.
Het adres is: de Hanekamp 1 A in Zuidlaren t.o. de ijsbaan. De tentoonstelling is van 11.00 tot ca. 18.00 uur en de toegang is gratis.
A.Haayer, Tel. 4093558

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

1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

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

Vraag vrijblijvende
informatie aan.

Bronkhorst
sanitaire installaties
GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN
TELEFOON 050 409 1553
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Lageweg 4 1 , Noordlaren (Gr.)
Telefoon 050 409 1455

Gun uw kinderen het plezier van muziek
Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zij IJ
hun hele leven
dankbaar voor zullen zijn.
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Als U kiest voor kwaliteit
en vakmanschap
*Meubilering
*Tapijten
*Gordijnen
*Slaapsystemen
* Zonwering

* 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!
r__—___——•._—-___-________________________
Ja, Wij zouden graag willen dat onze zoon/dochter
van
jaar leert pianospelen. Wilt U ons informeren

over:

Rijksstraatweg 204
9752 BR Haren
TeL 050 5345131

O huurmogelijkheden van een piano
O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel
O lesmogelijkheden in onze omgeving

f/b
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Met Uw naam en adres zenden aan:
_ _ 7 T L ¿ X r - r t - X ^ > » _ irlÂaSlO

-S BV.

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen

CjRr was eens cc« gerend uit ^uidTarcn
die met suit seneegje ttaaV ^nicrifca was gevaren,
^ o «root Waren die «e var en
L
ífat men gerend spoealg op Icon (Jaren
6ij sijn Jamific in ^uicffaren

Zelfs Herman Finkers kent Zuidlaren,
getuige zijn gedicht : "Fossielen".

Qn een groot graf
ais pieren in een potje
figgert nu ißerenti-cn sijn Jamific
... botje &ij (jotje

Stichting Natuur- en Recreatie Zuidlaardermeer
Van de Stichting Natuur- en Recreatie Zuidlaardermeer ontving de redactie het volgende artikel.
Zoals u niet ontgaan zal zijn, is er op en rond het Zuidlaardermeer veel gaande. Er worden grote stukken rond
het meer aangekocht en ingericht als natuurgebieden, steeds meer inhammen worden afgesloten en in het
meer worden damwanden geplaatst, waardoor stukken vaargebied ontoegankelijk worden. Dit alles om de
natuurlijke waarden van het Zuidlaardermeer zo volledig mogelijk tot hun recht te laten komen.
Een loffelijk streven. Echter aan een zeer belangrijk aspekt wordt o.i. vaak voorbijgegaan, het Zuidlaardermeer
is n.l. ook een recreatiegebied, waar jaarlijks duizenden waterliefhebbers vanuit een boot of vanaf de oevers
veel plezier aan beleven.
Als Stichting Natuur- en Recreatie Zuidlaardermeer maken wij ons sterk voor de recreatie op en rond het
meer en willen wij als volwaardig partner meepraten en meedenken over de toekomst hiervan. Een toekomst
waarin de natuur naast de recreatie centraal moet staan, zodat ook de generaties die na ons komen, kunnen
blijven genieten van ons mooie meer.
Afgelopen maandag hebben w i j de eerste Donateursbijeenkomst gehouden in paviljoen de Leine, hierbij
waren ca. 60 donateurs aanwezig. Tijdens deze, voor zowel het bestuur als de donateurs, informatie avond,
bleek ovetduidelijk dat vele liefhebbers van het meer zich zorgen maken en graag zien dat er tegengas
gegeven wordt aan invloedrijke lichamen zoals de Stichting Groninger Landschap en de verschillende
zuiveringsschappen.
Wij zijn zeker van plan de ontwikkelingen op en rond het meer kritisch te volgen en zullen opkomen voor de
belangen van zowel de varende recreanten, die ook in de toekomst op het meer moeten kunnen blijven
varen, alswel de fietsers en wandelaars waarvoor de oevers van het meer beter toegankelijk zouden moeten
worden, zonder daarbij overigens de natuurwaarden van het meer uit het oog te verliezen,
Een sterke achterban is daarbij onontbeerlijk. Vindt u het ook belangrijk dat het meer toegankelijk blijft voor
ons allemaal, wordt dan Donateur/Lid van onze stichting. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Voor verdere
informatie kunt u zich wenden tot: Dhr.L.Penterman, tel.: 050-4096296.
Ronald de Boer
Kropswolde

H A L L O M í D L A A R D E R JEUGD
Hier is dan het winternummer, het laatste 'Kabinet' van dit jaar. In een maand waarin veel dingen gebeuren. Hebben
jullie een fijne Sinterklaas gehad? Straks de wintervakantie met Kerst en Oud- en Nieuwjaar. Genoeg te doen dus.
Willen jullie ook zo'n winter als vorig jaar, veel schaatsen en een lekker pak sneeuw. Wie weet kunnen jullie een
tweede 'elfstedentocht' schaatsen, al was het toen behoorlijk koud, het was toch ook wel heel erg leuk.
De winnaar van de kinderpuzzel is Sara Warnaar geworden, gefeliciteerd. Er waren 5 inzendingen. Dit keer weer een
puzzel voor jullie en beslist niet moeilijk, dus doe je best. De eerste prijs is een Wigwambon van f 20,- en de tweede
prijs een bon van f 10,-.
Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar en bovenal een goede wintertijd, tot in 1997.
Patty Venema
7^
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Puzzelen en kampergnmoet je leren!
"Zo mijn tent staat. En binnen het
zeggen dat ik het daar behoorlijk
heb. Dus nu ben jij aan de beurt.
zoeker net zo snel
In deze woordzoeker staat alles
kriskras door
elkaar, sommige
letters overlappen
elkaar. Als je alle
woorden uit het \ '
rijtje hebt gevon-1
den, blijven er .... :\
een paar letters
\
over. Die vormen, ^
in de leesrichting |
de oplossing. J¿1._-^-

AANKOMST
BOMEN
BOS
BUREN
CAMPING
CARAVAN
FIETSEN
STALLING
GASLAMP
GASSTEL
GRASVELD
HARINGEN
INGANG

kwartier, al m o e t ik
w a r m van gekrege n
Los jij deze w o o r d op?"

INSCHRIJVEN
KANTINE
KLIMMEN
KUST
LEUK
LEZEN
LUCHTBED
MATJE
PLEINTJE
PLEZIER
RECEPTIE
SCHADUW
SLAAPZAK

SLAGBOOM
SPANNEND
SPORTVELD
STOEIEN
STRAND
TENT
WARM
WASHOK
WINKEL
ZWEMBAND
ZWEMMEN

•;i.

S

a

Daar is dan de Poedelman,
ringpingeling, daar komt ¡e an.
Zijn er hier nog kinderen
met vieze vuile oren?
Een, twee, drie, daar gaat ie dan.
Vuile kind'ren hou 'k niet van,
ik was alle kindertjes
van achteren en van voren.

Wat een handjes, wat een toet,
wat een teentjes, zwart als roet!
Daar komt kleine Bobbie
met zijn ongepoetste tanden.
Geen gezeur en geen gehuil,
goeie help, wat ben jij vuil!
Alle kinderen uit de buurt
die neem ik onder handen.

Vader, moeder, geef maar op,
ik doe zusje wel in 't sop.
Hopla, zegt de Poedelman,
jou stop ik in de tobbe.
Kijk, die groezelige Jan.
Hopla, zegt de Poedelman,
nou maar eerst wat groene zeep
en dan maar lekker schrobben.

Ringpingeling, daar gaat ie dan,
Hij gaat weg de Poedelman.
Zijn nu alle kindertjes
weer netjes en weer helder?
Weet je, ik geloof van niet.
Ik geloof dat kleine Piet
stiekum weg gekropen is,
misschien wel in de kelder.

Annie M.G. Schmidt

f

Het haasje met de paarde-oren
In de Sahara werd geboren
een haasje met paarde-oren.
Het arme beest werd verschrikkelijk gepest
en verhuisde al gauw naar Boedapest.
Hij woonde zolang bij zijn tante Mi netje,
die elke dag vroeg: hoe gaat het met je?
Het haasje kon haar niet uitstaan
(» ' ,
en wou weg, naar Moskou of Milaan.
\
In Milaan heb ik geen familie, bedacht hij al gauw, V
goed, dan naar Moskou.
T*
Och nee, dan moet ik elke dag warme soep met bonen, \
maar waar moet ik anders wonen?
En na een lange tijd kwam hij aan
• / ^~
' -• '
in de Stalinproevaslaan,
%_,_
nummertje vierenveertig,
maar toen werd het haasje toch een beetje kribbig,
want zijn oom die was niet thuis
en hij was zo ver van huis.
Dan maar op naar Leningrad
zijn opa woonde in die stad.
Opa zei: jongen hier mag je niet blijven,
je kunt wel meteen bootje naar Helsinki drijven.
Het haasje dreef wat af en sloeg niet om,
maar belandde wel in Stockholm.
Daar kende hij niemand, dus ging hij met de boot
naar Hamburg, naar tante Stoot.
Zo werd het haasje ontzettend beroemd
zijn naam werd overal genoemd.
Ik moet dit gedicht nog even verlengen
door te zeggen dat een haasje met paarde-oren het ver kan brengen
Fleur van Wijck
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De Veenhorst is een 4-sterren groepsaccommodatie voor overwegend
meerdags verblijf van families, vriendengroepen, verenigingen, scholen,
en diverse opleidingen.
Daarnaast hebben we een aparte ZAAL voor DAGVERHUUR,
geschikt voor een vergadering, training, receptie of gewoon een gezellige
familiedag. Zelfverzorging van eten en drinken is mogelijk.
Bel eens voor nadere informatie!
"V T buitenhuis

deVeenhorst
dk seizoen de moeite waard

Hans en Gretha Blaauwboer
Duinweg 2, MIDLAREN
Tel. 050 409 2132
Fax 050 409 0483

H U U R 'N C A R A V A N

Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt.
* VOOR EEN DAG
* EEN WEEKEND

k ö)

* VAKANTIE
Tel: 050 409 3320

caravans viaduct zuidlaren V.O.F.

CV-BEN0DI6DHEDEH/SAHITAIR
HISTOR VERF
ELECTRA

Telefoonsrraat 17
9471 EK Zuidlaren
Tel.: 050 409 2069
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TUINHOUT
WATERSPORTBEDRIJF

" de

scheve"

PÖG-N'

Havenstraat 18, Zuidiaren
SCHEEPSACCESSOIRES
HENGELSPORT ARTIKELEN
RYDS-MOTORBOTEN
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BUITENBOORDMOTOREN

« B B KKÜaWTl

TSSIïiL!

siöcSj

AANHANGERVERHUUR

050 409 2946

IDE »SAIL V E M A R A T Ó N

VAM AMSTTEIIRIDAW

Het was 3 weken voordat de marathon van Amsterdam
gelopen zo J worden, toen Wouter Warnaar van Tolhuisweg 2 een telefoontje kreeg van een vriend uit Zwitserland, die hem vroeg samen met hem de halve marathon
te lopen, een afstand van 21 km. Zijn vriend had alles al
geregeld, slaapplaats, treinreis, dus waarom ook niet?

ven kledingpakket worden geplakt, zodat die wat makkelijker terug te vinden zou zijn na terugkomst. De nervositeit begint nu te komen en na wat stretch- en rekoefeningen
was het tijd om even naar het toilet te gaan. Duizenden anderen hadden ook die gedachte en dat wordt toch dringen
met 5 toiletwagens. Dan maar onderweg ergens plassen.

Hard lopen is voor Wouter nooit een probleem geweest,
sterker, hij houdt er wel van. Hij oogt met zijn 47 jaar nog
steeds als esn jonge God, voetbalt, tennist, fietst naar zijn
werk (16 km), dus een voorbereidingstijd van 3 weken
mag geen probleem zijn. Een paar keer heeft hij in die 3
weken nog hard gelopen, 3 km (probleemloos), 7 km (ik
kan niet meer) en 2 dagen voor de start vierde hij zijn
verjaardag nog tot ca. 3 uur 's nachts, waarbij opviel dat
hij de Malt biertjes met geen vinger heeft aangeraakt, maar
dat hij met verbijsterende regelmaat alcoholische versnaperingen tot zich nam, zodat zijn tennisafspraak de volgende dag 1 uur werd uitgesteld en vervolgens 1 1/2 uur
als een zombie over de baan heeft lopen rennen. Voor
een normaal mens zou deze voorbereiding catastrofaal
zijn geweest, maar niet voor Wouter. Hij is in staat om
zich mentaal op te peppen en dat is toch het belangrijkste, wanneer er een lichamelijke inspanning moet worden geleverd. Bij Scapino nog snel even een paar knappe
loopschoenen gekocht à f 35,- en een hamstring broekje,
u weet wel, zo'n broekje dat nog 30 cm onder je sportbroekje uitkomt.

O m 13.30 uur klinkt het startschot en zoeken 16.000
mannen en vrouwen hun weg richting Amsterdam. De
eerste 5 km ging redelijk, het tempo werd aangepast aan
de omstandigheden, drukte, vrienden die meelopen in de
gaten houden, plassen nog maar wat uitstellen en je druk
maken over een vulling die uitje kies valt. Na 7 km kon je
flesjes drank krijgen, waarbij het jammer was dat de tentjes maar aan één kant van het parcours stonden. In het
gedrang werden de vrienden uit het oog verloren.

Zaterdagmiddag met de partner en vrienden (de fans) met
de trein naar Amsterdam. De Zwitserse vriend had overnachting in Amsterdam kennelijk niet zo goed geregeld,
want het geplande appartement bleek niet beschikbaar.
Op naar het W V , waar men alleen nog kamers beschikbaar had met een prijs van f 560,-. Deze mogelijkheid
werd niet «ens overwogen, dus uiteindelijk kwamen ze
via Youth Hostels in de Warmoesstraat uit, waar nog enkele slaapplaatsen beschikbaar waren op een gemeenschappelijke slaapzaal met uitzicht op de Amstel !
's Nachts de geluiden van hoestende, snurkende, woelende
en heen er weer lopende mensen. Werkelijk alles werd
gedaan om van Wouter een lichamelijk wrak te maken.
Na een toch nog redelijke nachtrust de metro genomen
naar de Arena, waar zowel de start als de finish zou plaatsvinden. Zelfs de organisatie van de Marathon probeerde
Wouters mentale weerbaarheid te breken. Zo moesten de
startnummers worden opgehaald in een tent, waarbij de
ingang tevens de uitgang was voor zo'n 10.000 lopers en
als je je Startnummer eindelijk te pakken had, dan ontbrak er wear een mogelijkheid om het nummer aan het
shirt te beve stigen. Gelukkig waren er wat dames die d.m.v.
aerobics do lopers wat strek- en rekoefeningen voordeden en die een paar spelden over hadden. Het doekje
met Startnummer 13131 zat vast! Er moest nog even een
hoekje var. het startnummerdoekje op het achtergeble-

De tweede 5 km gaat door Amsterdam waar in het centrum zoveel afleiding is, dat je bijna vergeet dat je hardloopt. Veel mensen langs de kant, aanmoedigingen, mooie
vrouwen, mooie gebouwen, het Damrak, Van 10 tot 15
km buiten de stad gelopen. Omdat het de eerste keer is
dat hij de halve Marathon loopt is het moeilijk in te schatten wat het tempo moet zijn om het einde te halen, je
kent je eigen niveau niet. Eigen tempo maar aanhouden
en niet meegaan met anderen die harder lopen. Oude
blessures beginnen op te spelen en alles gaat pijn doen.
Het stuk van 15 tot 20 km is het zwaarst en de toch niet zo
optimale voorbereiding begint zich te wreken. Veel mensen begonnen te sjokken of te wandelen. Op wilskracht
verhoogde Wouter het tempo en toen de Arena weer in
zicht kwam ging het lopen als vanzelf. De finish werd
wandelend gehaald, aangezien het ook daar een enorm
gedrang was. Wouters tijd was 2 uur en 3 minuten. Zijn
fans hadden hem niet zien finishen, want de zwart-witte
kleuren van Wouter bleken bij honderden favoriet te zijn,
volgende keer maar een rode puntmuts opzetten.
Nadat hij in een berg kleren eindelijk zijn pakket had
gevonden en hij stijf en vermoeid wilde douchen bleek,
dat ook met het douchen niet was gerekend op zo'n grote
opkomst: 3 douches voor duizenden mensen, dat kon wel
eens lang gaan duren. Niet douchen dus, met de metro
naar het station, de trein naar Assen, auto ophalen en thuis
gedoucht. De Scapino-schoenen bleken toch niet zo goed
te zijn, want zelfs nu nog, na 1 maand zijn 4 blauwe tenen daarvan het bewijs.
Elke avond kijkt hij even naar de medaille die op zijn slaapkamer hangt en stapt dan met een trots gevoel in bed.
Volgend jaar w i l Wouter weer de Marathon lopen, misschien met een groepje Midlaarders, maar met een betere voorbereiding!
Jaap Gros
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Er hebben veel mensen een oplossing ingestuurd, zowel bij de volwassenenpuzzel als bij de kinderpuzzel
De winnaar is Jenny Haayer. Gefeliciteerd! De oplossing van de puzzel was:
1.R
4. A
7. I
10.0
13. L
16. T
19. F
2.U
5. S
8. H
11. P
14. K
17.Q\J\X\Y
20. W
3.V
6.B
9.D
12.G
15.E
18.M
21.Z
Door een fout in de puzzel waren er bij 17 meerdere oplossingen mogelijk zoals aangegeven.

22. C
26. H

J
°

0^

Dit keer een Reuzenkriskrasraadsel. De puzzel zal twee winnaars opleveren, waarbij de eerste prijs een V W - b o n ter
waarde van f30,- en de tweede prijs een VVV-bon van f15,- zal zijn. Veel puzzelplezier.
X
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Reuzenkriskrasraadsel

Horizontaal: 1 tobber; 7 reuk; 11 lid v.d. voormalige vroedschap; 18 anders gezegd; 19 voorkeur; 20 schraal; 22 mislukken;
24 antwoord betaald; 26 fut; 27 overleggen; 28 tokkelinstrument; 30 slaghout; 31 geheel de uwe; 32 eenheid van arbeid; 34
plooien; 37 gezette tijd; 39 grof; 40 zangvogel; 42 precies; 43 soezerig; 45 smalle opening; 46 klein, stromend water; 47
ooievaar; 49 de naam weet ik niet; 50 jongere; 52 namiddag; 53 Russische brandewijn; 54 voedsel; 56 gebrekkig; 58 kleur;
60 oeverdam; 61 voorz.; 63 boom; 65 ratelpopulier; 66 achting; 67 prul; 68 soort onderwijs; 70 prov.; 71 gekneusde plek; 73
lichtgevende buis; 74 noot; 75 iemand die gestolen goed koopt; 77 en omstreken; 78 windrichting; 79 voorwerp; 81 priester;
82 jong dier; 83 openbaar vervoer; 85 gedicht van kleinere omvang; 87 harde steensoort; 89 wijzer van een kompas; 91
deel v.d. arm; 93 kwartje; 95 dwaas; 97 kunst; 98 menslievend; 100 hectogram; 101 arbeidstijdverkorting; 103
heestergewas; 106 majeur; 107 soort bier; 108 voordeel; 109 voertuig; 110 pers. vnw.; 111 goede staat of stand; 112
vlaktemaat; 113 soort visnet; 114 predikant; 115 kunnen; 117 bladerkrans; 119 pijnlijke aandoening; 121 deel v.d. Bijbel;
122 dichtbij; 123 voortreffelijk in hun soort; 125 schuw; 126 zeevis; 127 wereldkampioenschappen; 129 roofvogel; 131 dier;
133 uiterlijke gedaante; 134 afkerig; 136 klep op een blaasinstrument; 137 werelddeel; 138 bruingeel; 139 leus; 140 stad in
Duitsland; 141 uitschot van fruit; 143 twijg; 145 soort luxe brood; 147 ter zake; 148 vrouwelijk dier; 149 noodsein; 151 ruw;
153 boom; 155 maanstand; 157 Poolzee; 159 onaangename geur; 161 deurbel; 163 noot; 164 enzym uit de maag van \
herkauwers; 166 bierkan; 167 streling; 168 ieder; 169 het bezitten (veri, tijd); 170 droog; 171 uur; 172 blut; 173 zeer
I
gunstige toestand; 175 wetenschappelijk instituut; 176 soort onderwijs; 177 eertijds; 179 uitroep; 181 reputatie; 184
', '
toneelspeler; 186 zoon van Jakob; 187 zoetwatervis; 189 sport van een stoel; 191 stellig; 193 voorz.; 194 bemind; 195
\
universiteit in Rotterdam (afk.) 196 vogelsoort; 198 de stad van Abraham; 200 muzieknoot; 202 verharen; 204 wens; 205 v
eerstkomende; 207 sufferd; 209 uitroep; 210 woonschip; 212 adviesorg. v.d. regering; 213 perk; 214 op dit moment; 216
tweetal; 217 jonge hond; 218 uitstekende punt; 220 kleur (Eng.); 221 lap van zacht leder; 223 omwenteling; 225 soort hond;
227 rijksuniversiteit; 228 gezicht; 230 als voren; 232 wending; 234 tros wormen; 235 muntstuk; 237 wisk. afk.; 238 buiging;
240 Brussels bier; 241 wilde haver; 242 fanaat; 244 rand om het spek; 246 klap; 247 Republik Indonesia; 248 betovering;
249 keukengereedschap; 251 bedenking; 252 onderdeel v.e. ambtgebied (afk.); 254 chem. symbool; 255 meisjesnaam;
257 voertuig; 258 vogel; 259 ongekunsteld; 261 niet actueel; 262 cultuurperiode; 263 orkest.

d
Verticaal: 2 tot afscheid; 3 hooggelegen bergweide; 4 plaats in Rusland; 5 vulling; 6 verlaagde noot; 7 in het gehoor vallen;
8 boom; 9 vogel; 10 troep; 12 vergelijk; 13 kledingstuk; 14 vuur; 15 niets waard; 16 voegw.; 17 triltoon; 19 lans; 21 muz.
instrument; 23 bouwvakker; 25 soort look; 27 draai; 29 neiging; 31 tocht; 33 schenken; 35 soort vaas; 36 drijvende bak met
gaten om gevangen vis levend te houden; 38 zeurig manspersoon; 39 bewijsstuk; 41 garnituur; 43 enkelvoud; 44 geldelijk
vermogen; 46 het bieden; 48 proper; 50 ongegist vruchtesap; 51 zwam in koren; 53 wit laken; 55 fam. lid; 57 noot; 59
oosterlengte; 60 soort van fles; 62 uitroep; 64 soort grondboor; 67 vakje op een schild; 69 geluid v.e. dier; 71 van geringe
tijdsduur; 72 teken; 75 ho; 76 het beste; 78 plaatsnaam; 80 bladgroente; 82 voertuig; 84 zandplaat; 85 zeer schone vrouw;
86 hoofddeksel; 88 meer dan verschrikkelijk; 90 plaatsnaam; 91 narigheid; 92 kamer; 93 slecht; 94 verdieping; 96 gewicht;
98 in gebruik hebben tegen een vast bedrag; 99 dier; 102 toestand van rust; 104 liefde; 105 dier; 106 dagtekening; 115
Griekse wijn; 116 loochening; 118 trek; 119 oprecht; 120 soort patrijs; 122 onbedekt; 124 verzamelen; 126 hamer; 128
waterplant; 129 toespijs; 130 deel v.h. hoofd; 132 kleine hoeveelheid; 133 greep; 134 doorschijnende, vettige stof; 135 muz.
noot; 141 soort tarwe; 142 slang; 144 fam. lid; 146 lang en smal kussen; 148 kleur; 149 verborgen; 150 scherp gedeelte;
152 Afr. land; 154 versiering; 156 grote man; 158 sierdeken; 159 wapen; 160 orgaan; 162 echter; 163 soort raadsel; 165
verhindering; 170 gewoonte; 174 dier; 178 dier; 179 bot; 180 uitroep; 182 plechtige belofte; 183 geur; 185 jongensnaam;
187 zeer kleine hoeveelheid; 188 trend; 189 vlechten; 190 vrijgevig; 192 vervoer; 194 soort vlotgras; 197 vogel; 199 dwaze
streken; 201 bijw.; 203 gebruik; 204 vlaggetje a.d. boegspriet; 206 zwemvogel; 208 grote moeilijkheden; 209 uitroep; 211
zweep; 213 welwillende lezer; 215 gij; 217 vertoon van pracht; 219 Europa (afk.) 220 veranderlijk; 222 de kleinere; 224 stuk
grond; 226 welgevormd; 227 gemalen eikeschors; 229 afstammelingen in rechte lijn; 231 aanw. vnw.; 233 suikerpalm; 235
geducht; 236 huiswerk; 238 hoopje; 239 tentje; 242 bericht; 243 schaaldier; 244 plaats bij Zwolle; 245 getal; 248 dansfeest;
250 doctoranda; 251 leider; 253 ruzie tussen veel mensen; 255 mobiele eenheid; 256 water in Friesl.; 259 dichtbij; 260
noot.

l>

sA

V
•^

(r-

r

* 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

M e r Julius, GiDniagefstraat 49,9475 DA Maken, Tel. 050 409 0940
Privé: 050 409 5687

Specialiteiten-Restaurant

" De Hunebedden"

Het adres voor:
- bruiloften, partijen en recepties
- buffetten ook aan huis
3 gangen menus v.a. ƒ19.50
div. salades à ƒ7.50 p.p. af te halen
kijk ook eens in onze pannekoekkaart
ook voor maaltijdverzorginq aan huis
Fam. Stevens - Groningerstraat 31 - 9475 PA Midiaren - Telefoon 050 409 1462

Watersport paviljoen Meerzicht
Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht la
9475 TA Midiaren
Tel. 050 409 1446

<^??C&éZ4>fré&é&

RECREATIEPARK 'DE BLOEMERT
EEN REGENBOOG VAN MOGELIJKHEDE
Bungalowpark
Verhuur van comfortabele
6-pers. bungalows (4****)
Speciale hotel en
langhuur-arrangementen
Jachthaven en camping
De Bloemert + card met vele
voordelen
Tennisbanen, fietsverhuur,
dierenpark.

zeil-/
surfschool
Interne en externe
jeugdzeilweken.
Verhuur van zeilboten,
waterfietsen en kano's
Privélessen
Watersportarrangementen

Partyboot
'de Wolf horn1

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

de Bloemert 1 / 9475 TG Midiaren
tel. 050-4091555 / fax 050-4095190

vraag naar onze folder! Bel 050 4091555
Volop genieten aan het Zuidlaardermeer

Zeer geschikt
voor feesten en
reünies.

