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Van de Redactie
De decembermaand heeft alweer de nodige activiteiten gebracht in de vorm van
sneeuw ijs en dus ook kou en de IJsvereniging kan er weer tegenaan met het
organiseren van wedstrijden op het Zuidlaardermeer en wellicht weer een mini
elfstedentocht op het sportveld van Midlaren. Ook de andere verenigingen zitten niet
stil.
Lös Zaand zal misschien op de nieuwjaarsreceptie, die de Dorpsfeestcommissie zal
organiseren op 10 januari, weer een aantal liedjes zingen terwijl TOMI die avond
waarschijnlijk twee eenakters van Tsjechov zal opvoeren.
Verder zal de Dorpsfeestcommissie weer de jaarlijkse oliebollenactie houden.
De Vrouwenvereniging heeft alweer haar jaarlijkse Kerstmarkt gehouden op 13 en 14
December.
Woningbouw aan de Groningerstraat, Oud en Nieuwjaarsgebruiken rond
1900, vervolg Tolhuisweg problematiek de kinderpagina en de kinder- en
volwassenen puzzel maken de krant weer compleet.
De Redactie wenst u prettige feestdagen en een leuke jaarwisseling toe.
Jaap Gros

ACTIVITEITEN IN MIDLAREN
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LÖS ZAAND- Zingen op Nieuwjaarsreceptie 10 januari
TOMI - 20 december een Russische middag in de thee
Schenkerij te Anloo.
Zondag 10 januari twee eenakters op Nieuwjaarsreceptie
30 Januari jaarlijkse uitvoering in Sprookjeshof
DORPSFEESTCIE. - 31 December oliebollenactie
10 Januari Nieuwjaarsbijeenkomst in de Bloemfontein.
DE REDACTIE HEEFT GEHOORD
Dat Ronald en Caroline Offringa een dochter hebben die de naam Nica heeft
gekregen
Dat Annie Meisner is verhuisd naar Norg
Dat Tine Hospes naar Friesland zal verhuizen
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:EN H U I S ALS EEN KERK BEKERING
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De KERSTCUZZEL heeft weer al, prijs
Twee V W bonnen en om de puzzel op te
Kunnen lossen moet je er echt in geloven.
De Herfstpuzzel heeft geen winnaar opgeLeverd .Veel plezier
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GODSDIENST
HEILIGE STOEL
HERVORMD
HOSANNA
HOSTIE
INRI
KAARSEN
KANDELAAR
KAPELAAN
KATHEDRAAL
KERKBANKEN
KERKBOEK
KERKDIENST
KERKERAAD

KERKGEBOUW
KERKGENOOTSCHAP
KERKKLOKKEN
KERKLEER
KERKLEIDER
KERKLEIDING
KERKTOREN
KERKVERGADERING
KRUISBEELD
LIDMAATSCHAP
LITANIE
MARIABEELD
MOSKEE
OECUMENE
ORGANISATIE
OUDERLING
OVERTUIGING
PATERNOSTER
PREDIKANT
PREDIKHEER
PREEKSTOEL
PRIESTERSCHAP
PROCESSIE
PROTESTANT
RELIGIEUS
RETABEL
ROOMS-KATHOLIEK
ROTA
ROZENKRANS
SACRAMENTEN
SACRISTIE
SIXTIJNSE KAPEL
SOLIDAIR
SOUTANE
STANDPUNT
STRUCTUUR
SYNAGOGE
THEOLOGEN
VATICAAN
VERGEVING
VOLGELINGEN
VOORGANGER
WEESGEGROET
WIJKWAST
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loorjaars aanbieding
Uw auto schoon voor de zomer
Feenstra Noord B.V.

van binnen en buiten

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

Zeer scherp geprijste autos
en Groot in Nieuwe banden
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We zijn net zo
thuis in
de buurt
alsu
De Rabobank is een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank ván mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samen<>>••'
leving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en
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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 alsu.

Rabobank
Rabobank Eelde-Vries Zuidlaren
felioSo 409 2501

G e b r u i k t e b a n d e n v.a. 25,Incl. montage en balanceren
•erst aan Hollander

als ie van auto VERANDER!

AMBACHTELIJKE KAARSENMAKERlj

TRUUS KUIPER
Breed assortiment van zowel standaard als
afwijkende maten en kleuren
Voor jong en oud de mogelijkheid om
kaarsen te maken.
Haasakkers 1. Geopend van 1000-1700 uur.
Donderdag gesloten
Tel:050 409 5575

TOLHUISWEG VERVOLG
In het vorige Kabinet werd aangekondigd dat de vereniging Dorpsbelangen verder zou gaan
met de Tolhuisweg. Intussen is er een vergadering met de aanwonenden geweest. Het verslag
van deze vergadering is in dit Kabinet opgenomen. We hebben vervolgens nog een
vragenformulier bij de aanwonenden van de Tolhuisweg in de bus gedaan. Vervolgens is
onderstaande brief aan het College van Burgemeester en Wethouders gestuurd. We hopen dat
er nu spoedig resultaten zullen komen.
Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente
Zuidlaren

Midlaren, 3 december 1998

Geacht College,
•

Hierbij komen wij, als Vereniging Dorpsbelangen Midlaren, terug op de verkeerssituatie
aan de Tolhuisweg en de verkeersremmende maatregelen aan deze weg.
Al weer geruime tijd geleden hebben wij als Vereniging Dorpsbelangen deze kwestie bij u
aangekaart. Na klachten van aanwonenden over de huidige situatie hebben wij een
enquête onder de aanwonenden gehouden en vervolgens een vergadering belegd met
aanwonenden en andere belanghebbenden in de loop van 1996.
•

Zoals ook uit de enquête al bleek, werd in deze vergadering bevestigd dat er bij het
overgrote deel van de aanwonenden bezwaren bestaan tegen de huidige situatie. De thans
aanwezige bloembakken voldoen om een aantal redenen niet meer.
De bloembakken hebben onvoldoende effect, omdat het verkeer er een slalom omheen kan
maken. De begroeiing is te hoog en levert gevaar op voor kleine kinderen, omdat
kinderen onverwacht vanachter een bloembak de weg op kunnen gaan. De bielzen
waarvan de bloembakken zijn gemaakt zijn vergaan.
Destijds was er onder de aanwonenden een grote mate van consensus over een andere
oplossing. Het aanleggen van verhogingen in het wegdek in de vorm van drempels of
plateaus werd door verreweg de meesten als een wenselijke oplossing gezien. Ook andere
gebruikers, met name agrariërs, hadden tegen deze oplossing geen overwegende
bezwaren.
Bij de gemeente is deze wens naar voren gebracht, er zijn gesprekken geweest met de
sector grondgebied. Van de zijde van de sector grondgebied werd hel standpunt
ingenomen dat men meer voelde voor een aanpassing van de huidige bloembakken.
Andere begroeiing, ander materiaal en eventueel een bloembak erbij zag men als
oplossing. Voor een aanpassing van de huidige situatie was intussen een bedrag van f
25.000,- uitgetrokken. Drempels of plateaus zouden te duur zijn.

Er ontstond een patstelling, Dorpsbelangen meende dat de wens van de bewoners de
doorslag zou moeten geven. Het bedrag dat beschikbaar is gesteld is, zover wij kunnen
bezien voltfoende.
Het leek ons goed om de mogelijkheid die de sector grondgebied voorstond nog eens
tesamen met de eerder naar voren wens bij de bewoners aan de aanwonenden voor te
leggen. We hebben hierover wederom een vergadering belegd op 4 november 1998.
Circa één derde van de aanwonenden was aanwezig. Daarna hebben we de overige
aanwonenden via een brief gevraagd zich uit te spreken over de voorgelegde
mogelijkheden.
Wederom bleek dat er vrijwel niemand (slechts één persoon) prijs stelde op handhaving
van de bloembakken, ook niet in aangepaste vorm. Wel vond vrijwel ieder dat er
verkeersremmende maatregelen moeten blijven. Een overgrote meerderheid is voor het
aan leggen van een tweetal of drietal plateaus. Afhankelijk van de uitvoering, zou het
gewenst kunnen zijn dat nog op een aantal plaatsen tussen öfter hoogte van de plateaus
voorzieningen worden getroffen waardoor de weg wordt versmald. Dit laatste om te
voorkomen dat de breedte van de weg, ondanks plateaus, toch uitnodigt tot te hard rijden.
In een onlangs gehouden gesprek met de sector grondgebied op 1 december j.l, was er
meer begrip voor onze wensen. Afgesproken werd de kwestie nu aan uw college voor te
leggen.
We verzoeken uw college alles in het werk te stellen om op korte termijn tot een door de
bevolking zeer gewenste oplossing te komen. Wellicht kan een en ander punt van
bespreking zijn op de binnenkort met de bevolking te houden bijeenkomst op 17
december.
Ter informatie voegen we hierbij het verslag van het overleg met de sector grondgebied
van 3 november 1998, de uitnodiging voor de vergadering met de aanwonend op 4
november (met bijlagen) en het verslag van deze bijeenkomst.
In afwachting van uw berichten,
met vriendelijke groet,
Anke Heida
secretaris Vereniging Dorpsbelangen

Tolhuisweg 31
9475 PD Midlaren
tel. 4096544
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In deze laatste dorpskrant van het 'oude'jaar 1998 valt er nog wel het één en änderte melden van
onze toneelvereniging. Het trieste nieuws is, dat de man van onze erelid Dien Scheper (Berend
Scheper), onlangs in het Holthuys in Annen is overleden. Ook de heer Dijkema uit Spijkerboor, vader
van drie actieve TOMI-leden (Willem, Egbert en Koosje) is niet meer onder de levenden en dat juist
op het moment, dat zoon Willem met zijn vrouw Anneke het café naast het huis van vader Dijkema
zou gaan beheren. We wensen de familieleden van de overledenen veel sterkte toe in de komende tijd.
Doordat Willem en Anneke het café in Spijkerboor gaan runnen, is TOMI twee zeer belangrijke leder
kwijtgeraakt. Willem is jarenlang voorzitter geweest en de man van het licht en geluid, zal voor TOMI
moeilijk te vervangen zijn. Dat geldt zeker ook voor Anneke, die een aangeboren talent heeft voor hel
spelen van een grote verscheidenheid aan rollen.
I.v.m. hun afscheid heeft het bestuur van TOMI de beide nieuwe 'kroegbazen' aangeboden het stuk
'Drei dreuge dainders' gratis te komen opvoeren in hun toneelzaal.
Dit brengt ons meteen bij de activiteiten, die net gebeurd zijn of binnenkort op stapel staan te gaan
gebeuren.
Zaterdag 28 november hebben Dina Scheper, Ity Hoving, Annie Zwaagman en Clara Schouten met
de 'levende' TOMI-poppenkast opgetreden tijdens het Sinterklaasfeest voor de kinderen van de
personeelsleden van de vliegschool in Eelde. Evenals vorig jaar hebben de kinderen zich zeer goed
vermaakt tijdens de twee optredens van de poppenkast.
Zondagmiddag 20 december worden door TOMI twee eenakters opgevoerd van Tsjechov tijdens een
'Russische middag' in de theeschenkerij te Anloo te weten 'Het Aanzoek' en "De Beer'. In de pauze
kunnen er Russische hapjes genuttigd worden en kan men luisteren naar Russische muziek, terwijl he:
geheel een Kerstachtige sfeer zal uitstralen.
Zondag 10 januari zal er weer een Midiaarder nieuwjaarsreceptie plaatsvinden en tijdens deze
receptie zal TOMI hoogstwaarschijnlijk één van de eenakters van Tsjechov gaan opvoeren.
In 'Het Aanzoek' speelt regisseuse Clara Schouten de rol van de buurman, die een aanzoek komt doen;
Koosje Auwema speelt de rol van de dochter van de aanstaande bruid en Dinus Vos de rol van de
vader.
In 'De Beer' spelen Ity Hoving (mannenrol), Ineke Goulmy en een mannelijke gastspeler.
Zaterdagavond 30 januari heeft TOMI haar jaarlijkse uitvoering in Café-Restaurant "Sprookjeshof
in Zuidlaren. (In de vorige dorpskrant stond helaas de datum fout vermeld!) Opgevoerd wordt een echt
ouderwets dialectstuk met humorvolle dialogen en scènes.
Jan Moesker en Egbert Dijkema spelen de rollen van de tweelingbroers, Arjan Oosting de rol van de
jongere broer; Dinus Vos is de marskramer, die de broers een vrouw aan wil 'smeren'. Dina Scheper s
de oude huishoudster, Greetje Kamping de jonge vrouw, die op het voor de baanderdeur te vondeling
gelegde kind moet passen; Annie Zwaagman, de vrouw, die de marskramer graag als de nieuwe boerin
ziet.
Zoals het er nu naar uitziet, zal TOMI het stuk 'Drai dreuge dainders' ook nog gaan opvoeren in de
bejaardenhuizen te Zuidlaren en Annen.
In december zullen alle donateurs hun donateurskaarten weer ontvangen en we hopen, dat veel van
deze ondersteuners van onze vereniging op de avond van de uitvoering aanwezig zullen zijn. Nadere
mededelingen omtrent de uitvoering volgen nog.
Dinus Vos.

VERKEERSSITUA TIE GRONINGERSTRAA T

We schreven al eerder dat we op diverse bijeenkomsten en inspraakmogelijkheden
aandacht hebben gevraagd voor de verkeerssituatie aan de Groningerstraat Blijkens
een krantenbericht in het Nieuwsblad van het Noorden van 4 december leek dit voor
wat betreft de Groningerstraat al resultaat op te leveren. In het Nieuwsblad stond dat er
subsidie is aangevraagd voor de aanpassing van diverse knelpunten in de weg tussen
Zuidlaren' Midlaren-Noordlaren-Onnen. Met onze Vereniging zou nog nader overleg
worden gevoerd
Het blijkt dat de krant wat voorbarig is geweest, het gaat tot nu toe om plannen die nog in
een heel pril en vaag stadium verkeren. Wel moest alvast subsidie worden gevraagd. Een
en ander is een vervolg op het Plattelandsbeleid Gorecht, plannen om de leefbaarheid op
het platteland te vergroten. Aan het Büro Oranjewoud is door de gemeente opdracht
gegeven de verkeersproblemen te inventariseren. In dat kader hebben we wederom
aandacht gevraagd voor de kruising Tolhuisweg/Groningerstraat. De kans lijkt reëel dat
daaraan toch eindelijk iets gaat geburen. We houden u op de hoogte!!
Vereniging Dorpsbelangen Midlaren
i

GEMEENTELIJK VERVOERS- EN VERKEERSPLAN (GVVP)
maximumsnelheid Groningerstraat 30 km per uur???
In het vorige kabinet schreven we over de eerste inspraakavond voor de belangenverenigingen
over het GVVP in de gemeente Zuidlaren. In het GVVP moet het gemeentelijk beleid worden
vastgelegd op het gebied van verkeersveiligheid en vervoer voor een langere periode.
Intussen is er een tweede vergadering geweest. Daar kwam met name aan de orde in welk
gebied de snelheid op 30 km moet komen en in welk gebied op 60 km per uur. In Midlaren
zullen er geen wegen zijn waar harder dan 60 km gereden mag worden.
Uitgangspunt in de landelijke regelgeving zal zijn dat in de bebouwde kom de
maximumsnelheid op 30 km per uur wordt gesteld en op verbindingswegen op 60 km per uur.
Voor Midlaren zou dit betekenen dat de maximumsnelheid op de Tolhuisweg en de
Groningerstraat op 30 km per uur zou kunnen worden gesteld. Vooral voor de Groningerstraat
een groot verschil met de huidige situatie. Op de overige wegen zou maximaal 60 km per uur
mogen worden gereden. Bij het concept-plan worden ook hierover knopen doorgehakt. De
bevolking krijgt daarop nog inspraak.
•

Vereniging Dorpsbelangen

Hallo Midiaarder jeugd!
Hier is dan weer ons Wintemummer, net voor de feestdagen, en misschien brengt
het jullie al wat in de stemming. Wat de winter betreft, een beetje winters weer
hebben we al gehad. Eind November voor de vroege vogels al wat schaatsplezier,
en rond Sinterklaas een mooi pakje sneeuw.
Wie weet wat de winter nog verder brengt. Ik had het idee gekregen om iemand van
de kinderen uit ons dorp een verhaaltje te laten schrijven dat met een van de
feestdagen te maken heeft en het lag het meest voor de hand dat ik dat aan Marloes
heb gevraagd.
Hieronder kun je lezen wat ze heeft geschreven.
Voor de kleintjes is er een toepasselijke kleurplaat en voor de grotere kinderen eens
een andere puzzel dan anders. De vorige puzzel is gewonnen door Sarah Warnaar.
Gefeliciteerd met je Wig Wam bon! .Zo is het weer een gezellige kinderpagina
geworden en tenslotte wil ik jullie nog dit zeggen
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Patty Venema
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Er AA?5»S eeDS eeo jon&en eD hij heette etesper. J-Cet wss wond eD «Jasper &foé wsr
bçd. Ket W c/iefa%éesDeeuwci eD hg \iïd een SDeettwpop gewpsJct.
KÖ d^d 2UD pyjswis S9D eD ciooJs ïD keef.
©wctet het koud W9$ deed híj cíe dsksn mercier <wer zich heeD. ED toen \?îe£ híj to
îlssp. De vol&snds d$% giDg hg Piet Zijn ^2cíer nssr cíe s&cí.
Z'n W e r rooest eeD kerst&ooT» IcopeD \WDt het vv^s sí k$D9 ¿erst.
Ket vQ9$ Jcerstwis.
Jasper 29t oDcíer cíe fcerst&ooî».
Er zí>teD chocokefe krwsjes to d*e Jcerstkooí», ram er v8?S eeD uitgewUeD en h$ st
het» op.
Die wond bvm zjJD &rai£ie. J-iet vtfss heeí gezellig A^Dt ts»Dte «Jet wss er ooJe eD »ok
Zíjn oras eD ops. ZJJD Dichtjes eD zjJD Dee^es vosreD er ook
Jaspers raoecíer A^í»S raet ©ras eeo Í£erstd*in>er ssn het rasfceD.
J-fet roofc si heeríQk. 'foeD gíDgfecfereeDwn t»M
De tWeecíe kerstcteé wn ook SDel \?oorí>$ eD «Jasper ^erheugcíe Zich si op het
voígeDc/e kerstfeest.
'M^LOES.
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Kleur deze tekening leuk in.
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Met behulp van de aanwijzingen kun je de
puzzel oplossen.
Drie kinderen wonen in dezelfde straat. Kun
je erachter komen hoe ieder kind heet en hoe
oud het is?
AANWIJZINGEN:
1. Het meisje De Bruin is drie jaar ouder dan
Mar ja.
2. Het kind met de achternaam De Wit is 9
jaar oud.
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Restaurant
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specialiteiten in:
- vlees
- vis
- wild
- gevogelte

"De Hunebedden"
Groningerstraat 31 - 9475 PA Midlaren
Telefoon: 050-4091462

Het adres voor:
- maalttjdbezorging aan huis
- maaltijdbezorging voor bedrijven en
instellingen
- bruiloften, partijen en recepties
- buffetten (ook aan huis)
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OLIEBOLLENACTIE OP 31 DECEMBER
Evenals vorige jaren houdt de Dorpsfeestcommissie weer een oliebollenactie.
De opbrengst is bestemd voor het in het jaar 2000 te houden dorpsfeest.
Dit jaar mogen we opnieuw gebruik maken van de keuken van de Captain's Bar
op de Bloemert. Hiervoor zijn we de heren Bosch en Diderich zeer erkentelijk. Topkok Ab Seubring gaat weer bakken dus een prima kwaliteit is
gegarandeerd !
De prijs van de oliebollen is nog altijd:
9 krentenbollen of 12 gewone bollen voor f. 10,en 3 zakken voor f. 25,Tussen kerst en oudjaar zullen de Midlaarders zoveel mogelijk telefonisch
benaderd worden om hun bestelling door te kunnen geven. Het handigst is het
echter als U Uw bestelling plaatst d.m.v. de onderstaande bon. De bollen
worden op oudjaarsdag vóór 15:00 uur bezorgd. U kunt de bollen natuurlijk
ook zelf komen ophalen in de van ouds gezellige Captain's Bar (tel.
4091555) tot 15:00 uur, ook indien U nog niet besteld had.
Voor de oliebollenactie is de hulp nodig van een flink aantal vrijwilligers. Wij hopen dan ook op Uw medewerking als we een beroep op U doen. Het
mooiste zou nog zijn als U zich spontaan bij mij aanmeldde (tel. 4091422).
Tenslotte wenst de dorpsfeestcommissie U prettige feestdagen, bij voorbaat
dank voor Uw medewerking en voor straks: eet smakelijk!
Namens de dorpsfeestcommissie
Pieter den Hengst

NIEUWJAARSBIJEENKOMST IN MIDLAREN
Gezien het succes van de vorige nieuwjaarsreceptie hebben de gezamenlijke
Midiaarder verenigingen besloten om dit jaar opnieuw een bijeenkomst te
organiseren. Dit zal gebeuren op zondag 10 januari in De Bloemfontein. Alle
Midlaarders, oud-Midlaarders en andere belangstellenden worden hiervoor bij
deze uitgenodigd.
De bijeenkomst begint om 15:30 uur. Ons aller koor 'Lös Zaand' zal weer
letterlijk en figuurlijk voor de stemming zorgen. Om 16:45 precies voert
TOMI een eenakter van Tsjechov op. Tussen de bedrijven door zal er ruime
gelegenheid zijn om een praatje te maken en een glaasje te drinken. Door de
verenigingen en Frits en Inge van De Bloemfontein worden U enkele versnaperingen aangeboden.
Na zo'n gezellige borrel zou het natuurlijk niet leuk zijn als vader (of
moeder) nog moest gaan koken. Daarom kan er na afloop van de receptie, om
ongeveer 18:00 uur in De Bloemfontein gegeten worden. Ook hierbij geldt hoe
meer zielen hoe meer vreugd. De kok zorgt voor een 'Winters Soepen Buffet'
met snert, bruine bonensoep en andere lekkere dingen en ook met de kindersmaak zal rekening worden gehouden. De kosten bedragen f 12,50 per persoon.
Men wordt verzocht zich voor de maaltijd zoveel mogelijk van te voren op te
geven, door middel van de bon onderaan deze bladzijde.
We hopen op net zo'n grote of nog grotere opkomst als de vorige keer.
Graag tot 10 januari !
Namens de gezamenlijke Midiaarder verenigingen,
Pieter den Hengst

Ja ik/wij eten op 10 januari mee in De Bloemfontein. Wij bestellen voor
personen een 'Winters Soepen Buffet'.
Naam:

Adres.

Deze bon graag uiterlijk op 3 januari bij Margreet Overduin, Groningerstraat 45a in de bus doen.

SLAGERIJ G.P. KOERS
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en

Wmëm, Betrouwbaar en snel
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OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN
Üí:¿:S-:'

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

installeren, onderhouden,
reparen of vernieuwen
van dakgoten, riolen,
waterleidingen en al uw
andere sanitaire
installaties.
Vraag vrijblijvende
informatie aan.

Bronkhorst
sanitaire installaties
GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN
TELEFOON 050 409 1553

Lageweg 41, Noordlaren (Gr.)
Telefoon 050 409 1455

Gun uw kinderen het plezier van muziek

A^GRAALMAN

œ&ïïazœ,

Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zij U
hun hele leven
dankbaar voor zullen zijn.

Als U kiest voor kwaliteit
en vakmanschap
^Meubilering
*Tapijten
^Gordijnen
*Slaapsystemen
* Zonwering

Rijksstraatweg 204
9752 BR Haren
Tel 050 5345131

*
*
*
*

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!

¡
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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:

-Í-—=3¿LjL¿r-rLaJíj<i~*
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B.V.

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen

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!

"W Tbmtenhtus

BS

deVeenhorst

dkseizoen de moeite waard

Hans en Gretha Blaauboer
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
* VAKANTIE
Tel: 050 409 3320

caravans viaduct zuidlaren

V.O.F.

CV-BENODIGDHEDENAAMTAIR
HISTOR VERF •
ELECTRA
TUINHOUT

Telefoonstraat 1 7
9471 EK Zuidlaren
Tel.: 050 409 2069

WATERSPORTBEDRIJF
11

de

scheve"
fCfZ^M

Havenstraat 18, Zuidlaren
SCHEEPSACCESSOIRES
HENGELSPORT ARTIKELEN
RYDS-MOTORBOTEN
BUITENBOORDMOTOREN
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AANHANGERVERHUUR

050 409 2946

OUD- EN NIEUWJAARSGEBRUIKEN VAN ROND 1900.
Als de jaarwisseling in zicht kwam, was men al weken tevoren druk bezig met de
voorbereidingen van de traditionele gerechten. Daar was nogal het een en ander voor
nodig! Zowel mannen als vrouwen waren daarvoor druk in de weer om de
verschillende dranken in te slaan, maar vooral het bakken van knieperties en
rollegies en niet te vergeten de nieuwjaarskoeken, joskoeken, nam heel wat tijd in
beslag. Deze joskoeken werden gewoonlijk gemaakt van meel, stroop en anijs en
waren slap. Zat er een stukje spek in, dan noemde men ze wel spekdikken.
Het deeg, waarvan de rollegies en de knieperties gemaakt werden, bestond
hoofdzakelijk uit meel, boter, eieren en suiker en werden na het afkoelen hard.
O p de oudejaarsdag, even voor twaalf, was het overal stil. Met doffe slagen werd
door de torenklok het sein gegeven dat oude jaar voorbij was en het nieuwe een
aanvang nam. En terwijl de doffe slagen nog nadreunden klonken overal schoten en
knallen. Na tweeen werd het rustig, doch reeds vroeg in de morgen klonken vlakbij
en veraf de schoten en knallen opnieuw! Men ging het Nij joar-inschieten!
Velen gingen even naar de buren om hen het nijjoar-of te winnen. Vooral onder de
kinderen heerste grote activiteit. Zij verlieten het ouderlijk huis met een tasje of
karbiessie om familie, buren en kennissen even het nijjoar-of te winnen.
Bij binnenkomst in huis bleven ze in de deuropening staan en zelfs de kleinsten
konden het rijmpje opzeggen:
Geluk in het nijjoar,
De katte bij het haor.
De h o n d bij de starte,
Een witte en een zwarte.
Overal werden ze in ruime mate getracteerd op een bepaalde drank, die in de
volksmond werd aangeduid met "mee". Het was een aftreksel van honing. De
tractatie werd voltooid met een stapel koeken. Voor een groot deel verdwenen die in
de meegenomen tas of karbies. Zo ging het van de een naar de ander, zodat velen
thuiswaards gingen met een vracht aan rollegies, knieperties en joskoeken.
De gewoonte was dat op nieuwjaarsdag iedereen bij iedereen k o n binnenlopen. Wie
voor tien uur v s-avonds de deur op de grendel had of niet aanwezig was, liep de kans
dat de ruiten ingegooid werden of er andere baldadigheid plaatsvond.
Hier en daar waarde tijdens de jaarwisseling ook het bijgeloof rond. Indien de boer
namelijk op de tweede januari door een mannelijk persoon werd gelukgewenst met
het nieuwe jaar, mocht verwacht worden dat de kalveren, die in de loop van het jaar
geboren zouden worden, tot het vrouwelijk gesclacht zouden behoren. En dat stond
de boer wel aan!
Zowel het olie joar oetbrannen als het nijjaorlopen is sinds 1920 afgenomen en thans
merkt men er weinig meer van. Opmerkelijk dat er van het tegenwoordige gebruik
"slepen" nog geen sprake was, pas in de veertiger jaren heeft deze gewoonte zich
vertoont in Drenthe.
Bron; Drenthe in grootvaders Tijd-Henk Vonk-Krusemans'Uitgeverij-Den Haag.
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Een nieuw seizoen, een nieuwe locatie.
In de twintig jaar, dat ik lid ben van de vrouwenvereniging in Midlaren hebben we al diverse
locaties bezocht.
In rest. De Hunebedden zaten we, denk ik, de langste tijd in de achterzaal, echter ook nog een
poosje op een bovenkamertje. Toen hadden we nog geen programma zoals nu, maar naaiden,
breiden, haakten en borduurden we nog allerlei prijsjes bij elkaar voor de jaarlijkse verloting
t.b.v. het St. Nikolaasfeest voor de Midiaarder schoolkinderen.
Het beperkte toen natuurlijk wel het soort vrouwen, dat lid was. Want was je niet
geïnteresseerd in handwerken, dan had je er toch niets te zoeken?
Daarna zaten we lange tijd in Plankensloot tot dit voorjaar. We waren toen al voor het
kerstfeest en de nieuwjaarsvisite naar Joke de Groot gegaan, omdat de ruimte bij haar erg
geschikt is. En nu dan met ons hele programma, behalve de Kerstmarkt.
Op de openingsavond in september werden de programmaonderdelen doorgepraat en lazen
een paar leden hun verslag voor van de busreis op 2 juni jl. en van de fietstocht op 24 aug. jl.
Zo haal je die dag weer helemaal terug in je gedachten. Tenslotte vertelde Dina Scheper nog
een verhaal in het dialect.
27 oktober kwam Femke den Teuling uit Assen een harpconcert geven en zij werd begeleid
door haar vriend Karel op klassieke gitaar. Tevens konden we Ans Groen uit Zuidlaren als
nieuw lid verwelkomen.
Het kon niet mooier zijn, deze avond. In Meerzicht zaten we bij schemerlampjes en kaarslicht
naar Ierse muziek te luisteren en buiten stormde en regende het. Echt Iers weer, volgens
Femke. Ze vertelde beeldend tussen de liedjes door over de inhoud, zodat de muziek echt ging
leven. Voor de pauze speelden ze Ierse muziek en na de pauze muziek uit de Engelse
Renaissancetijd en tenslotte nog drie composities van de Beatles.
In vroegere tijden werden Ierse harpisten wel gezocht in blindeninstituten omdat ze een beter
gehoor en gevoeliger vingers zouden hebben.
Weer een nieuw lid: Jikke Hartstra, de moeder van Anke Heida.
Op 24 november heeft Albert Jan Seubring ons een demonstratie gegeven hoe wij een schaal
met diverse hapjes kunnen klaarmaken. Albert Jan is zo langzamerhand een begrip geworden
in Midlaren. Zo helpt hij Joke en Catrien bij het maken van de bonbons voor de kerstmarkt en
is hij bij het bakken van de oliebollen op oudejaarsdag.
Met als ingrediënten o.a. zalm, paling, kaas, eieren, tartaar, bladerdeeg en gehakt laat hij zien
hoe wij hier wat bijzonders van kunnen maken, zodat er mede door de afwerking, een prachtig
borrelgarnituur ontstaat.
Op deze avond gaan we niet erg vroeg naar huis, want we willen met een drankje erbij alle
hapjes nog graag proeven!
Vanaf september beginnen de voorbereidingen voor de Kerstmarkt bij velen. Er wordt dan
weer ijverig gewerkt om mooie dingen te maken, die wij op 12 en 13 december hopen te
verkopen. Er zijn avonden voor iedereen, waar met verschillende technieken en materialen
gewerkt wordt. We hebben een groepje van 5 vrouwen, die thuis met stofjes werken
(patchwork en quilten) en er zijn er nog verschillende vrouwen, die thuis alleen of samen met
iemand iets moois maken.
José Vos

WONINGBOUW AAN DE GRONINGERSTRAAT ?
Er zijn weer nieuwe ontwikkelingen te melden over de mogelijke woningbouw
in het gebied langs de Groningerstraat. Van de provincie Drenthe ontvingen
wij de beantwoording van de op het Provinciaal Omgevingsplan (POP) ingediende reacties ("zienswijzen"). Voor ons is het belangrijkste (en goede)
nieuws hieruit dat de contourlijn aan de noordoost kant van Zuidlaren niet
is veranderd en dat er aan die kant van het dorp in principe geen uitbreidingen zijn toegestaan, hoewel er nog wel wat addertjes onder het gras
kunnen schuilen. Om misverstanden te voorkomen is het••. hét beste om maar
even het ontvangen stuk te citeren. Uit de citaten blijkt overigens dat er
van de kant van de gemeente geen voorstellen voor mogelijke woningbouw aan
de Groningerstraat zijn ingebracht voor de eind-versie van het POP (bij een
eerdere versie hadden zij dit al wel gedaan).
Citaat:
"Ingekomen zienswijze gemeente Zuidlaren:
gaat de gemeente er vanuit dat de contourlijn voor uitbreiding van
bedrijvigheid bij het Sprookjeshof en ten oosten van de Prins Bernhardhoeve
kan worden aangepast.
Ingekomen zienswijze van bewoners van de Groningerstraat en omgeving in
Zuidlaren en Midlaren:
Betrokkenen zijn het geheel eens met de de contourlijn aan de noordoostzijde van Zuidlaren. De ontwikkeling van Zuidlaren zoals aangegeven in de
gemeentelijke plannen wijst op een sluipend proces van een steeds verdergaande bebouwing van dit prachtige gebied
Antwoord van de provincie:
Aan het antwoord (Noot: hier volgt verwijzing naar eerdere correspondentie)
geeft de gemeente thans een uitleg die daar moeilijk in gelezen kan
worden. De contourlijnen hebben betekenis voor de uitbreiding van bebouwing, ongeacht of deze dient voor woondoeleinden, bedrijvigheid of andere
doeleinden. Een uitleg zoals de gemeente nu doet, alsof de contourlijnen
geen betekenis voor bebouwing ten behoeve van bedrijvigheid zouden hebben
valt niet te lezen uit de tekst
Gegeven de contourlijnen en de betekenis daarvan, worden uitspraken over
concrete ideeën over uitbreiding voor bedrijvigheid verder gedaan in het
kader van de bestemmingsplanprocedure. De uitspraken van een groep bewoners
over de instemming met de contourlijn aan de noordoostzijde van Zuidlaren
kunnen verder voor kennisgeving worden aangenomen".
Tot zover het citaat. Wie de tekst verder wil inzien kan met mij contact
opnemen. Het POP wordt op 16 december vastgesteld door de provinciale
staten, waarbij er uiteraard nog wijzigingen kunnen plaatsvinden. Intussen
lijkt de gemeente ook geen haast te maken met de planontwikkeling aan de
Groningerstraat. Wij houden de agenda van de raadscommissie in de gaten.
Marion den Hengst

%

'De Emigranten'
U merkt er niet zoveel van in Midlaren maar ook de Emigranten zijn heel actief.
Afgelopen zomer was er een prachtige boottocht georganiseerd, via Groningen en het
Reitdiep naar Lauwersoog. Heel jammer dat het steeds regende, zodat het anders zo mooie
Reitdiep niet erg tot haar recht kwam.
De stemming aan boord was echter prima.
In Zoutkamp kwam, met de prima lunch, ook een gids aan boord, die ons heel interessante
dingen vertelde en liet zien van het Lauwersmeer. In Lauwersoog hebben we de vissershaven
bekeken en op de terugvaart kwam zowaar de zon nog door. Een prima verzorgde dag!
Eind November een gezellig samenzijn in het Sprookjeshof, waar mede door de leuke
spelletjes de stemming er goed in zat. Er was gezorgd voor leuke prijsjes, zodat iedereen met
een prijs om 11 uur tevreden naar huis ging.
Zo ziet u dat er ook tussen 'Oud Midlaarders' nog steeds een hechte band is.
Catrien.

Verwen Uzelf eens met een echte
Midiaarder kerstboom
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Mooie bomen te koop
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P- den Hengst
Groningerstraat 36
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Te
koop
gevraagd:

TE KOOP
2 surfplanken met mast
f1100.tel:0504O94732

Oude bromfietsen en of
onderdelen.
Wim Darneviel
Tolhuisweg 9
tel. 409 2561

Los Zaand
Wat is er eigenlijk meer van ons te vertellen dan dat we alle veertien dagen nog met
veel plezier en enthousiasme samen zingen en een glaasje drinken?
Ja we hebben de 90 jarige mevrouw Heeringa toe gezongen in de Bloemfontein
Ze is altijd geïnteresseerd in het dorpsgebeuren en zij vond het een heel leuk gebaar
van Los Zaand.
**
Verder hebben tot onze en vooral tot hun spijt twee van onze leden wegens ziekte
hopelijk tijdelijk, onze gelederen verlaten. Ook zullen wij Tine Hospes moeten
missen. Zij gaat weer terug naar Friesland.
Wij hebben dus weer plaats voor nieuwe leden die een keer in de veertien dagen op
donderdagavond in paviljoen Meerzicht gewoon gezellig mee willen zingen
De eerste avond in Januari is donderdag de veertiende. Maar misschien ziet en hoort
u ons eerst op de nieuwjaarsreceptie.
DATA LOS ZAAND

Allen een prettige Kerst en een goede jaarwisseling gewenst en voor 1999 veel zang plezier!

Catrien.

h

Afgesproken is dat we in het nieuwe jaar op
de donderdagavond gaan zingen:
aanvang: 19.30 uur
donderdag 14 januari
LET OP: vrijdag 29 januari
Daarna om de 14 dagen op de donderdagavond.
Onder voorbehoud:
zondag 10 januari nieuwjaarsreceptie Midlaren
nader bericht hierover volgt.
Marga van Dijken
secretaresse
GESTOLEN!
Het hart van een rasechte Groningse.
Door wie?
Door de zanggroep 'Los Zaand' uit Midlaren, Drenthe.
Waarom ik het nog fijn vind ook?
Als nieuw lid hoorde ik er gelijk bij.
De groep is spontaan ingegaan op het voorstel om een meelevende Midlarense op
haar negentigste verjaardag te verrassen door enige liedjes te zingen.
Niet een paar, maar alle leden ( 20 mannen en vrouwen inclusief dirigent Barbara en
2 vrouwelijke accordeonisten) offerden een uurtje van hun zondagmiddag op!
Het gevoel dat je hebt als groep maakt je blij van binnen, we zingen met ons hart
speciaal het lied van Midlaren.
Bedankt Lös Zaand
Een overgewaaid korreltje Zand
Truus Meijering
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van-' Midlaren
* 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

Eatier Julius, Groningeráraat 49,9475 PA Midlaren, Tel. 050 409 0940.
Privé: 050 409 5687

HET EI VAN COLUMBUS
UNIEK IN HET N<
THEMA !R!ESflr$j

Maak een ontdekkingsi
in de tija vom
ALL-IN ARRANGE?
inclusief eten, drinkénérï entert

VOOR U ALLEEN, EN VOOR A Ü
BRUILOFTEN-PARTIJEN;
Bel voor informatie ë r i / o Î i œ f fmm
îrli^^^K
Groningerstraat 21 • MIDLAÜEAÉT
« •

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

EEN REGENBOOG VAN RECREATIEMOGELIJKHEDEN

^™i

Partyboot 'de Wolfhorn'

ZUIDLAARDERMEER

Rondvaart en Partyboot.
Zeer geschikt voor feesten en
reünies. Barbecues aan boord.
i•

Bungalowpark
Verhuur van comfortabele
6-persoons bungalows
Speciale hotel- en langhuur
arrangementen,
jachthaven en camping.
nisbanen, fiecs-dierenpark.

HI^HBB

Zeil-/surfschool
Interne en externe jeugdzéilweken.
an zeilboten.
waterfietsen en kano's
Privéiessen.
Watersportarrangementen
Een enthcearn van
goed opgeleide instructeurs.

Eterij - Schenkerij 'de Bloemfontein'
Restaurant, Diners, Buffetten.

Recepties.
Bij ons kunt u terecht voor een
hapje en een drankje ook op het
ruime terras aan het water

Captain's Bar
Bruine kroeg
Terras aan het meer.

Volop genieten aan het Zuidlaardermeer
Vraag naar onze folder! Bel: 050 - 409 15 55
De Bloemert I 9475 TG Midlaren

