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Midiaarder Verenigingen Secretariaat: 

Vrouwenvereniging Midlaren mevr. j . Vos 
Haasakkers 2, Midlaren 
8 409 3527 

Toneelvereniging TOMI., mevr. D. Scheper 
Esweg 48, Midlaren 
»4092411 

Dorpsbelangen Anke Heida 
Tolhuisweg 31 .Midlaren 
«4096544 

Vereniging van Volksvermaken A. Haaijer 
.Tolhuisweg 8, Midlaren 
« 409 3558 

IJsvereniging Midlaren mevr. J. de Groot 
Meerzicht 1a, Midlaren 
« 409 1446 

Jachtveld Midlaren N. Loeröp 
Tolhuisweg 30, Midlaren 
»4094133 

Dorpsfeestcommissie mevr. M.Overduin 
Groningerstraat 45/a, Midlaren 
9 409 1725 

Natuur- en Mi lieu werkgroep Midlaren 

Gezelligheidskoor Lös Zaand. 

E. Veenstra (coördinator) 
Tolhuisweg 27, Midlaren 
w 409 6053 

Marga van Dijken 
Meerwijk 15 Midlaren 
9 A 092154 

Kopij voor volgende Midiaarder Kabinet inleveren 
5 december , 1999 

bij een van de redactieleden! 
Kopij graag aangeleverd op Word for Windows 

Colofon 

Redactie/eden: 
. Wouter Warnaar 

Tolhuisweg 2 
« 409 0493 

- Jaap Gros 
Tolhuisweg 7 
n 409 4447 

- Bouke Klaassens 
Hunebedpad 5 
w 409 5973 

- Patty Venema 
Groningerstraat 47 
o 409 4466 

Lcy-oui: 

Druk: 
- Printservice 

Postbus 64,9470 AA Zuidlaren 
« 409 3553 

De redactie behoudt zich het 
recht voor om publicatie van 
ingezonden brieven te weige-
ren indien deze Inhoudelijk 
van zodanige aard blijken te 
zijn dat men erdoor gekwetst 
zou kunnen worden. 

Het is niet toegestaan om ad-
vertenties die niet kompleet 
zijn aangeleverd, en derhalve 
zijn opgemaakt door de makers 
van deze uitgave, te plaatsen 
in andere publicaties. 

Het Midiaarder Kabinet is een 
uitgave onder verantwoorde-
lijkheid van Vereniging Dorps-
belangen. 

OUD PAPIER DATA '99 

Sept. 
Dec. 

Achteroet 
Plankensloot 

Wijken 
Achteroet 
Heihazen-

Wijkhoofden Tel.nr. 
Herman vanDop. 4091055 

T—-Philip Boucher 4092837 
Barbara van Blanken 409Q493 Tolhuisweh 1 

Tolhuisweg 2 
Schutshut -Marjan Giebels 4090952 
Groningerstr Trudy Steenhuis 4092727 
't Brinkje- Keeke Scheper- 4095819 
Plankensloot/Meerzicht—-Winy Verdegaal 4094197 
1 ' migranten- Piet Kanoa- 4092359 
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TOLHUISWEG 

Zeer onlangs hebben we van de 
gemeente een uitgewerkt plan 
gekregen over de aanpassing van de 
snelheidsremmende maatregelen in 
de Tolhuisweg. Zoals u zich nog 
zult herinneren moet er iets 
gebeuren aan de huidige 
bloembakken, die zwaar in verval 
zijn en ook om een aantal andere 
redenen niet voldoen. Het voorstel 
zoals dat na een uitgebreide 
inspraak-procedure door ons naar 
voren werd gebracht wilde de 
gemeente niet volgen. Wij wilden 
aan het begin en het eind van de 
Tolhuisweg een verhoogd plateau 
en daartussen nog een aantal 
versmallingen. De gemeente wilde 
alleen een versmalling aan het 
begin en het eind van de 
Tolhuisweg. (zie Kabinet van het 
voorjaar 1999) Het voorstel dat er 
nu van de kant van de gemeente is 
een compromis tussen beide ideeën. 
De gemeente wil een 
wegversmalling aan het begin en 
eind van de Tolhuisweg en is bereid 
ter hoogte van deze versmalling een 
glooiing met een andere kleur 
klinkers aan te leggen. Daartussen 
wil men op een aantal plaatsen een 
geringe verhoging aanbrengen in de 
vorm van een rij klinkers van 
afwijkend formaat die iets verhoogd 
liggen, met in de berm een visuele 
versmalling in de vorm van een 
heggetje. We verwijzen naar de 
door de gemeente gemaakte 
tekening, die u hierbij aantreft. 
Zoals eerder werd toegezegd, zullen 
we de aanwonenden en andere 
belangstellenden en 
belanghebbenden in de gelegenheid 
stellen hierop hun visie te geven. 
Daartoe houden we op 

woensdag 20 oktober 

een bijeenkomst aan de Tolhuisweg 
41 (in "de Bam" van Marian 
Kooiman), aanvang 20.30 uur. 
We nodigen u hierbij allen van 
harte uitte komen!!! 

VERENIGING 
DORPSBELANGEN 
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Van de Redactie 

In het Herfst Kabinet komen weer een groot aantal leuke zaken aan bod. 
Zo hebben we een stukje over hoe vroeger de verhoudingen lagen tussen de boer en boerin en 

de knecht en de meid. Kijk ook even naar het jaarsalaris van de knecht en de meid! 
Een verslag van de rommelmarkt en een overzicht van het seizoenprogramma van de 

Vrouwen Vereniging met daarin aan aantal interessante evenementen. 
De Vereniging Dorpsbelangen stelde de gemeente een aantal indringende vragen over afbraak 

en herbouw van karakteristieke woningen in Midlaren. 
De voetbalwedstrijden Noordlaren tegen Midlaren hebben weer veel plezier opgeleverd zowel 

bij de kleintjes als bij de volwassenen waarbij de wedstrijd om de wisselbeker 'Het 
Grensgeval' als bijzonder in de boeken zal komen te staan. 

Thomas Kuipers heeft een verslag gemaakt van de strijd van de hele kleine voetbalsterren op 
die warme dag. 

Dit jaar zijn er ongeveer 130 asielzoekers in De Bloemert geplaatst en Wouter heeft wat 
wetenswaardigheden verzameld welke u kunt vinden in 'Berichten over de AVO'. 

Tenslotte nog een tweetal gedichten van de Drentse dichters Hans Heyting en Marga Kool. 
oproep 

Aangezien ik stop met de werkzaamheden voor het Kabinet is er een plaats vrij binnen de 
redactie voor iemand die de opmaak van het blad wil gaan verzorgen. 

De werkzaamheden bestaan uit het 4x per jaar in elkaar zetten van het dorpsblad met daaraan 
voorafgaand een vergadering met de redactie leden. , 

Per keer staat er een vergoeding van F50.- tegenover. Als u interesse hiervoor heeft 
dan kunt u zich aanmelden bij Wouter Warnaar tel.4090493 

./, . Lj.;o $ftf I!'' 

AGENDA 

26 october Spelletjes avond Vrouwen Vereniging 
Meerzicht 20.00 uur 

23 november Officier van justitie .Vrouwen Vereniging 
Meerzicht 20.00 uur 

11 december Klaverjas en spel avond 
Bloemfontein 20.00 uur 

18 december Postduiven tentoonstelling 
Hanekamp la 14.00 uur 
8 juli 2000 Neptunus 

feest 



Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Zuidlaren 
Postbus 12 
9470 AA Zuidlaren 

Midlaren, 4 augustus 1999 

Geacht College, 

Namens de Vereniging Dorpsbelangen Midlaren wil ik graag een aantal zaken onder uw 
aandacht brengen. 

Bij verbouw en met name afbraak en herbouw van oudere soms zeer karakteristieke woningen, 
wordt soms verbouwd en herbouwd, zonder dat op enige wijze wordt aangesloten bij het 
aanzien van de oorspronkelijke bebouwing. Hierdoor wordt in sommige gevallen een niet 
onaanzienlijke inbreuk gemaakt op het aanzien van een dorp. Ook in Midlaren zou dit plaats 
kunnen vinden, onze vereniging zou dit betreuren. 
We weten niet in hoeverre de bestemmingsplanvoorschriften of andere vormen van toezicht op 
nieuwbouw en verbouw mogelijkheden bieden om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. 
We willen u in elk geval vragen hieraan in voorkomende gevallen de nodige aandacht te 
besteden. Ook kunnen we ons voorstellen dat in sommige gevallen een aanwijzing als 
monument een mogelijkheid biedt om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. 

Op onze jaarvergadering werd aandacht gevraagd voor de grote wateroverlast die bij stevige 
regenval optreedt aan de Groningerstraat, ter hoogte van slagerij Koerts. We verzoeken u 
hiertegen zo mogelijk maatregelen te treffen. 

Hoogachtend, 

Namens de Vereniging Dorpsbelangen 
Midlaren 
B.I. Klaassens (voorzitter) 
Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 



Uw lirio! van 

9 augustus 1999 
Behandeld door 

F.J. Slieker 

Uw kenmerk. 

JoorRiesnummer 

050 -40 99 712 

Ons kenmerk. 

99/4647A/RO 
Znidlatoil 

13 september 1999 

Aan: 
Vereniging dorpsbelangen Mid-
laren 
t.a.v. de heer B.I. Klaassen 
Hunebedpad 5 
9475 TN MIDLAREN 

Bijlage 

VERZONDEN 

1 7 SEP. 1999 

Onderwerp: Afbraak en herbouw karakteristieke woningen 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van uw brief waarin u aangeeft bezorgd te zijn over het behoud van het karak-
ter van het dorp delen wij u het volgende mede. 

Zoals u bekend is biedt het nieuwe, thans geldende bestemmingsplan, voor Midlaren geen 
nieuwe bouwmogelijkheden. Het aantal woningen is vastgelegd op het bestaande aantal. 
Als het karakter van Midlaren onder druk komt is dit derhalve inderdaad een gevolg van ver-
bouw dan wel afbraak en herbouw van bestaande woningen. 

In het bestemmingsplan zijn voor Midlaren geen bijzondere bepalingen opgenomen in de vorm 
van een beeldkwaliteitsplan. Wel wordt in de toelichting aandacht besteed aan de waarden van 
Midlaren. 
Bouwaanvragen worden conform het bepaalde in de Woningwet beoordeeld door een onafhan-
kelijke commissie. In onze gemeente adviseert de stichting Het Drentse Welstandstoezicht. 
Slechts indien een bouwaanvraag een positief advies krijgt kan een vergunning worden ver-
leend. 

Wjpaehten het welstandstoezicht een voldoende waarborg voor het behoud van de karakteris-
tieke bebouwing van Midlaren. 

Omtrent de wateroverlast ter hoogte van slagerij Koers ontvangt u een afzonderlijk bericht. 

Hoogachtend, 
burgerriéester en wethouders van Zuidlaren 

mr. H.W. Paimekoeft; burgemeester 

mr. P. Post secretaris 

¿emeente Zuidl aren iher 1999: ¿emeenle Tynaarlo) 



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

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

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

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON 050 409 1553 

A^GRAALMAN 
Í m,A xy?Uèmeu&ó> a.v. 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

^Meubilering 
^Tapijten 
^Gordijnen 
*Slaapsystemen 
* Zonwering 

Rijksstraatweg 204 
9752 BR Haren 
Tel 050 5345131 

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

Gun uw kinderen het plezier van muziek 
Naast hun schoolopleiding 

een muzikale vorming. 
Een vorming waar zijl) 

. hun hele leven 
dankbaar voor zullen zijn. 

X 

Ons land kent een dicht gespreid net van muziek-
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: 

- J £ — z z r U u r - H u d w u . yxjuunjo ís 
Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 

BV. 



PUZZELTJE! 

De zomer heeft kennelijk een louterende werking op de Midiaarder puzzelaar want een groot 
aantal oplossingen zijn bij de redactie binnengekomen. Nu konden we niet met onze ogen 
dicht een winnaar trekken maar moesten we aan de bak om er een winnaar uit te vissen. 
Ditmaal is het Geert Koers die heeft gewonnen. Van harte Geert ! 
De nieuwe puzzel herbergt een aantal bekende zaken van TV, namelijk de familie Bundy. 
Ik hoop dat er weer veel inzendingen zullen zijn! 
Jaap Gros. 

Married with children 
ACTEUR K 
AL BUNDY S 
AMERIKA * 
ARM 5t 
BELACHELIJK x 
BOTS 
BRUTAAL X. 
BUD y 
BUURMAN * 
CHAOS À 
DAVID FAUSTINO K 
DOCHTER * 
DOM X 
EGOÏSME \ 
FAMILIE* 
FONTEINX 
FRANK SINATRA\ 
GEEN ETEN x 

GEK* 
GELDX 
GELDGEBREK 
GEWAAGDX 
GRAP* 
GROF Y 
HITy 
HOND K 
HUIS A 
HUMOR * 
KAPPER X 
KELLY A 
KOOPZIEK 
LEEFTIJD 
LOLX 
LUIX fc 
MOEDERE 
OPGROEIEN X 

PEGGY K 
PLAYBOYS * 
PROGRAMMA X* 
PUINHOOP tf 
ROODHARIG X 
ROTBAAN x 
SARCASME X 
SCENE X 
SEKS * 
SERIE X 
SLEUR X 
STRAKKE ROKJES X 
TELEVISIE. 
VERONGELIJKT X 
VERVELENDE UITJES > 
VIES X 

De overgebleven letters vormen een zegswijze. 
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Dit ¡s een verslag van de voetbal wedstrijd die de kinderen van Midlaren speelden tegen 
Noordlaren ¡n de leeftijdsklasse van 6 tot 10 jaar en het ¡s geschreven door Thomas Kuipers. 

n 
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Hallo Midiaarder jeugd 

Voor jullie is er een tekening die je fíjn kunt inkleuren. De oudere kinderen mogen er de 
woorden die beginnen met een K in opzoeken en opschrijven. 
Veel plezier ermee. 
De vorige kinderpuzzel ( zomerkabinet) is gewonnen door Marloes Postuma. Gefeliciteerd! 

Oproep!! 

Voor het "winterkabinet" vragen we jullie altijd wat gezellige tekeningen en leuke verhaaltjes 
in te sturen over Kerst en oud en nieuwjaar. Dit keer willen we wat anders doen. Straks zitten 
we in het jaar 2000. Hebben jullie wel eens gedachten of ideeën over de toekomst en hoe deze 
eruit zal gaan zien. Hoe zal het dan in Midlaren zijn. Wat zullen de mensen doen en hoe ziet 
ons dorp eruit in 2050? Laat jullie fantasie hier eens over gaan en zet het op papier. We 
wachten met spanning jullie reacties af, helpen jullie ons er een fíjn winterkabinet van te 
maken? 
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De Veenhorst is een 4-sterren groepsaccommodatie voor overwegend 
meerdags verblijf van families, vriendengroepen, verenigingen, scholen, 
en diverse opleidingen. 
Daarnaast nebben 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! 

"X T buitenhuis 

de Veenhorst 
De Fam. Blaauboer 
Duinweg 2 Midiaren 
Tel.050 4092132 

eUcseizoen de moeite waard Fax 050 4090483 

HUUR 'N CARAVAN 
Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt. 
* VOOR EEN DAG 
* EEN WEEKEND 
* VAKANTIE 

Tel: 050 409 3320 

3® à kk.*V4Cf i t \¿>\t * 

caravans viaduct zuidlaren V.O.F. 

Telefoonsfraat 17 
9471 EK Zuidlaren 
Tel.: 050 409 2069 

CV-BEN0DI6DHEDEN/SANITAIR 
HISTOR VERF 
ELECTRA 
TUINHOUT 

tf 

WATERSPORTBEDRIJF 

" de scheve" 
Havenstraat 18, Zu id laren 

SCHEEPSACCESSOIRES 
HENGELSPORT ARTIKELEN 
RYDS-MOTORBOTEN 

jHSS « " isMfjgoig™ 

BUITENBOORDMOTOREN AANHANGERVERHUUR 
050 409 2946 



NOORDLAREN 
tegen MIDLAREN 
Op zaterdag 11 september heeft de 

traditionele veldslag tussen Midlaren en 
Noordlaren weer plaats gevonden. 

Ditmaal moest de strijd om de voetbal 
eer zich in Noordlaren afspelen en wel 

op het veld dat in het ovaal ven de 
skeelerbaan ligt. Van het 

oorspronkelijke voetbalveld is door de 
aanleg van de skeelerbaan een zodanig 
klein veld overgebleven dat er niet meer 

sprake is van een wedstrijd die 
gespeeld wordt met 2 elftallen maar 

door twee negentallen. 
Ondanks dat gegeven bleek het niet 
mogelijk om in Midlaren meer dan 5 
spelers te vinden die bereid en/of in 

staat waren het strijdperk te betreden. 
In dat geval zou de wedstrijd niet eens 

gespeeld kunnen worden. Wouter 
Warnaar, die het de avond voor de 

wedstrijd inmiddels knap benauwd had 
gekregen omdat hij de gewenste negen 
spelers niet bij elkaar kon krijgen, kreeg 

het lumineuze idee om eens bij de 
asielzoekers in de Bloemert te 

informeren of er jongens waren die wel 
wilden voetballen. Die waren er dus. 
Met vier man zouden we al blij zijn 

geweest maar het werden er tien en op 
de afgesproken plek werden ze met 
twee auto's naar het veld gebracht 
alwaar zij van een tenue werden 

voorzien. 
De Noordlaarders zagen een en ander 

met lede ogen gebeuren en roken 
gevaar. Volkomen terecht! 

Vanaf het eerste fluitsignaal lieten de 
asielzoekers zien dat zij konden 

voetballen en vooral dat zij uitstekend 
de warmte van zo'n 25 graden konden 

verdragen. 

De eerste helft konden de 
Noordlaarders nog goed partij bieden en 

waren er over en weer kansen om op 
voorsprong te komen. Sam(een van de 

gastspelers) Arne Blaauboer en 
Bastiaan Hollander zorgden voor 

constante druk op het doel van de 
tegenstander terwijl Youri, Wouter en de 

rest van de 'Bloemert' jongens de 
verdediging verzorgden. 

Dit resulteerde in een 2-0 voorsprong bij 
de rust. 

Tijdens de rust kregen we van de 
asielzoekers coach een analyse van de 
eerste helft gevolgd door wat tactische 
tips voor het tweede half uur. Dit heeft 

geholpen. 
Halverwege de tweede helft was 

Noordlaren rijp voor de sloop waaraan 
vol overgave werd begonnen. 

Midlaren liep uit naar 6-0 en na het eind 
signaal liepen alleen de asiel zoekers 
nog tamelijk fris van het veld, de rest 

was opgebrand. 
De wisselbeker 'Het Grensgeval wordt 

sinds het dorpsfeest in Noordlaren 
vermist maar de organisatie zal 

proberen de beker weer boven water te 
krijgen zodat de beker die vorig jaar al 

in Midlaren had moeten zijn alsnog voor 
weer een jaar in ons dorp mag 

circuleren. 
De stand na 3 jaarlijkse wedstrijden is 

nu: 1x gelijk en 2 x gewonnen. 
Misschien kunnen we volgend jaar 

weer voldoende 'eigen kweek' opstellen 
en anders kloppen we weer bij de 

asielzoekers aan. 
Dit vonden veel mensen een 

gedenkwaardige wedstrijd waar nog wel 
eens over gesproken zal worden. 

Jaap Gros 



Drentse gedichten 

Ook in dit Kabinet weer een tweetal gedichten van Drentse dichters. Beide gedichten zijn 
opgenomen in de bundel "Mandielig", een bloemlezing uit Drentse poëzie samengesteld door 
Gerard Nijenhuís ( uitgegeven door de Stichting het Drentse boek). 

Het eerste gedicht is van Hans Heyting (1918), hij woonde in Borger. Hij schilderde en 
schreef daarnaast in het Drents. Hij was jarenlang medewerker van Radio Noord en later 
Radio Drenthe. In 1974 ontving hij de culturele prijs van Drenthe. Hij is enige jaren geleden 
overleden. Het tweede gedicht is van Marga Kool ( 1949) zij woont in zuid-Drenthe. Marga 
Kool is lerares Nederlands van professie en is gedurende langere periode gedeputeerde van de 
provincie Drenthe geweest voor D'66. Ik heb gekozen voor twee melancholieke gedichten, 
passend bij een herfstnummer. 

Bouke Klaassens 

Verleuren Paradies 

De boerderijen achter meidoornhegen 
trilt in de hette van de zun. 
Een kleine kat slap op een regentun. 
De vleer hef grüne krallen kregen. 

De kaomers slaopt in 't stille middaguur 
achter de schemer van de blinden. 
Een lome windvlaog bladert in de linden. 
De wiendroef steuft tegen de muur. 

Twee zwaore peerde trekt een roggewagen 
over de blaokerende keienstraot; 
de lege schuur verwacht het zaod, 
want korter wordt de zommerdagen. 

Het gung veurbij; de jaoren hebt veurgoed 
mij oet dat zommerparadies verdreven. 
De harfst is daor - en mij is overbleven, 
heimwee en warmte, bezunken in mien bloed. 

Hans Heyting 

vleer: vlierstruik 



Saneerd 

Verroeste pullen in de schüre 
spantouw en peerdebit 
het zwarte weideapparaat zit 
uutgediend an d'achtermure 

drei caravans: nikkel 
witte lak 
schuult spottend 
onder 't old gebiente 
en zachies mokkend 
geurt het dak 

de olde boer 
zo old nog niet 
mar veuls te klein 
veur de schaal van dizze tied 
vult lange witte dagen 
mit ophemmeln 
holties zagen 
hij reddert op 't bevroren arf 
dat alle dagen kaler liekt 
wieder op-eschooond 
vrömden die 's zundags Drenthe kiekt 
of zuuktnaor stee 
remt óf; heur liekt het boerderijgie 
onbewoond 

nog maonden lange 
al kan hij beter weten 
bief hij veur 't slaopen 
drouwend naost zien bedde staon 
bevrömd, bezwaord 
umdat hij is vergeten 
achter de biesten langes te gaon 

Marga Kool 

drouwend : dralend 
ophemmeln: opruimen 
holties: houtjes 
geuren: stof laten vallen 
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Voor ons seizoenprogramma weer begint, hebben we op 7 september j l . nog een dagje 
gefietst. Deze keer startten we met 16 vrouwen in Norg, waar de fietsen werden 
gehuurd. Via Veenhuizen, waar we het 6evangenismuseum bezochten, reden we over het 
Vochteloè'rveld naar Appelscha voor de lunch, 's Middags vervolgden we onze tocht langs 
een andere route terug naar Veenhuizen, om in de Galerie/theetuin wat te drinken en de 
winkel te bezoeken. Aan het eind van een stralende dag fietsten we tegen 6 uur Norg 
weer binnen. 

SEIZOENPROGRAMMA 1999/2000 in Watersportpaviljoen MEERZICHT 

Alle avonden beginnen om 20.00 uur. 

21 september 
Bamboefluitkwartet 

26 October 
Spelletjesavond 

23 november 
Officier van Justitie vertelt 
over zijn werk aan de rechtbank 

21 december 
Kerstviering 

4 januari 
Nieuwjaarsvisite 
Fré Schreiber met 
'Rondraais deur Grunnen' 
een programma met êrunneger humor 

Knutselmiddagen: 

16 november 14 december 7 maart 

25 januari 
Rita Eissens-Van 6oor praat over 
orthomoleculaire voedingsadviezen 
en reflexmassage 

22 februari 
Open avond 
^evr. J.C. Jongsma vertelt over 
binnenhuisarchitectuur aan de hand 
van dia's 

21 maart 
Aly Gelderblom: 
Buitenlandse vrouw, wat weet ik 
van jou? 

25 april 
Bezoek aan de Keukenhof in Lisse 

16 mei 
Jaarvergadering 

José Vos. 



LÖS ZAAND 
Het is al weer langer dan een halfjaar geleden, dat u iets van Los Zaand heeft gehoord, maar 
we zijn gelukkig nog springlevend! We zingen nog steeds in paviljoen Meerzicht een keer in 
de veertien dagen op donderdagavond, al stond het de zomermaanden juli en augustus een 
beetje op een laag pitje. We groeien nog steeds, zowel in ledental als in kwaliteit, hoewel we 
er wat het laatste betreft toch altijd weer van uitgaan, dat de gezelligheid nummer een blijft. 
Er werd ons, net als vorig jaar, weer gevraagd om met de opening van het vaarseizoen, met de 
rondvaartboot het meer rond te gaan om bij de diverse terrassen te zingen, maar gezien het 
koude natte weer die dag, zat er geen kip op de terrassen en moesten we onszelf met wat 
zingen en Beerenburg warm zien te houden. Volgend jaar hopelijk weer beter! 
Ook op de Bloemertdag hebben we onze stemmen laten horen, maar we merkten dat tegen de 
wind in zingen met zo'n dertig mensen niet altijd meevalt. Ja, dan was er nog door de VVV 
georganiseerd een " Zing eens mee" middag ín Meerzicht, waar behalve het VVV-bestuur 
slechts een Midiaarder aanwezig was!! Gelukkig wisten de vele andere gasten zo'n middag 
erg te waarderen en werd er dapper op los gezongen. 
We hebben onze eerste jaarvergadering gehad, welke heel vlot verliep, zodat er nog voldoende 
tijd overbleef voor natuurlijk.... zingen. 
Op 17 september hebben we nog een optreden verzorgd in bejaardencentrum Tienelswold, 
waar ook vele bejaarden van Laarhof op afkwamen. Met elkaar hebben we er een gezellige 
avond van gemaakt. 

Catrien 

WVMIDLAREN 
Voor de VVV van Midlaren zit het zomerseizoen er weer op. Helaas kon de barbecue wegens 
te weinig deelname niet doorgaan. De grasbaanrace was daarentegen weer een groot succes. 
Het laatste evenement voor dit jaar is weer onze klaverjas- en sjoelavond op zaterdag 11 
december 1999 om 20.00 uur in de Bloemfontein in Midlaren. Als bestuur van de VVV hopen 
wij dat er ook eens wat meer Midlaarders op afkomen!! 
Wij organiseren tenslotte al deze evenementen hoofdzakelijk voor de Midiaarder bevolking. 

Namens het VVV bestuur graag tot ziens. 

POSTDUIVENVERENIGING 
Wist u dat er in Zuidlaren ook een Postduiven Vereniging bestaat. We hebben ons 
verenigingsgebouw aan de Hanekamp IA tegenover de ijsbaan in Zuidlaren. Momenteel ligt 
het seizoen stil. Echter op zaterdag 18 december hebben wij een tentoonstelling van de 
Postduiven vanaf 14.00 uur. U bent hier van harte welkom om eens kennis te maken met deze 
sport. 

Met vriendelijke groet, 
A.Haaijer tel. 4093558 
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Feenstra mist de 
aansluiting niet. 

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

H g — 
feenstra 
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We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
De Rabobank is een bank met een idee. Hel 
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank 
heeft als geen ander 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- .•?>'?"' 
leving. Daarom zijn we _, ' ' 
vaak betrokken bij activi- 7/ •',' 
télten in het bedrijfs-
leven, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leeft, ook als het niet 
om bankzaken gaat. Kott-
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt alsu. 

Rabobank 
k Eelde-Vries Zuidlaren 
09 2501 

Roelof Hollander 
•GARAGE « SCHADEHERSTEL -SPUITWERK 

Groningerstraat 50 9475 PC Midlaren Tel. 050 409 20 31 

voorjaars aanbieding 
Uw auto schoon voor de zomer 

van binnen en buiten 

Zeer scherp geprijste auto's 
en Groot in Nieuwe banden 

G e b r u i k t e b a n d e n v .a . 2 5 , -
incl. montage en balanceren 

irst aan Hollander ais je van auto VERANDERT 

AMBACHTELIJKE KAARSENMAKERlj 
TRUUS KUIPER 

Breed assortiment van zowel standaard als 
afwijkende maten en kleuren. 

Voor jong en oud de mogelijkheid 
om op afspraak kaarsen te maken. 

Haasakkers 1 
Tel:0504095575 



Vroeger. 

Vroeger bestond er in Drenthe geen verschil tussen de boer en zíjn knecht en de boerin en haar 
dienstmeid. Ze spraken elkaar ook aan bij de voornaam. Wat een stadse gekkigheid zou het 
zijn, als de meid de boerin met mevrouw zou aanspreken! 
Toch waren de boer en de boerin wel de baas op de boerderij, maar door de goede 
verstandhouding stonden de knecht en de meid achter hun bazen en voelden ze zich een deel 
van het gezin. Vaak bleven ze tot hun huwelijk bij dezelfde boer in dienst en als ze vrijgezel 
bleven hun hele leven. Wanneer echter op initiatief van de meid of knecht het dienstverband 
opgezegd werd, gold er een opzegtermijn van 3 maanden. De diensttijd liep van Allerheiligen, 
dus vanaf 1 november tot het volgend jaar 1 november. Tevens bepaalde het gewoonterecht 
dat tussen het oude en het nieuwe dienstverband drie verlofdagen moesten worden gegeven. 
In feite kwam het er dus op neer, dat het nieuwe dienstverband op 4 november in kon gaan. 
Als de knecht of de meid deze 3 verlofdagen bij hun oude baas doorbracht, was dat een grote 
eer voor de betreffende boer. Voor iedereen was het dan duidelijk, dat de relatie tussen 
werkgever en werknemer goed was. Vertrok daarentegen de knecht of meid al op de eerste 
dag van het verlof, dan wist iedereen dat de verhouding niet goed was. Eigenlijk was het een 
belediging met het daarbij behorende gezichtsverlies voor de betreffende boer! In zo'n geval 
was het dan ook vaak moeilijk om weer een nieuwe knecht of meid te"winnen", want ook in de 
omliggende dorpen was men gauw op de hoogte van het overhaaste vertrek. Het was dan ook 
vaak een veelgezegde: De eerste giet geern, de twiede met eeren, maar de darde blief geern! 

De beloning voor het dienstpersoneel was zo rond 1900 gedeeltelijk in geld en gedeeltelijk in 
natura. Zo verdiende een meid ongeveer 60 gulden per jaar met een toelage in natura van vier 
hemden, twee paar schoenen, een paar klompen, twee linnen werkschonen, twee pond vlas om 
er zelf linnen garens van te spinnen. Een knecht verdiende ongeveer 125 gulden per jaar , 
waarbij nog kwam; vier hemden, een hemdrok, twee paar schoenen en twee broeken.Het 
verdiende loon werd zoveel mogelijk aan de ouders van de knecht of meid afgedragen 
Vaak kreeg de meid nog als extra een schaapsvel, dus de hele vacht van een schaap. Soms 
werd die ook aan de knechten gegeven, die de wol lieten spinnen tot garens. Want het waren 
niet alleen de meiden die hun eigen kousen breiden. Ook de knechten verrichtten bij de 
winterdag in de stille avonduren bij het knappend vuur deze arbeid! 

(Uit:" Drenthe in grootvaders tijd" - Henk Vonk) 

Te 
koop 

gevraagd: 
TE KOOP 
Antieke grenen schouw Oude bromfietsen en of 
Afm. 1 bij 1 meter onderdelen. 
Wouter Warnaar Wim Darneviel 
Tolhuisweg 2 Tolhuisweg 9 
Tel.: 4090493- Ï v i S T S f 

tel. 409 2561 



NIEUWS VAN DE DORPSFEESTCOMMISSIE 

Verslag van de Rommelmarkt 

Beschenen door een gouden herfstzon bezochten vele kopers de 
markt op het sfeervolle brinkje van Midlaren, op zoek naar de 
échte koopjes. Is dit geen mooie openingszin, en nog waar ook. 
De op 25 september gehouden markt was een groot succes. Nadat 
de in het slot gevallen geldkist weer kon worden geopend (dank 
aan Annie voor het sleuteltje) bleek dat er netto f 1100,- aan 
de feestkas kom worden toegevoegd, net iets meer dan de op-
brengst van verleden jaar. Naast een overvloed aan tweede-
handsspullen was er een leuke kraam met de door de DFC ge-
kweekte sierkalebassen en Midiaarder oogstproducten. Het Rad 
van Avontuur verliep wat stroef ondanks de welsprekendheid van 
Ruud en de mooie prijzen. Blijkbaar past dit toch niet zo in 
de rommelmarktformule. 

Dank aan alle Midlaarders die spullen voor de markt hebben 
gegeven, aan alle mensen die hebben geholpen, en aan onze 
sponsors voor hun bijdragen: Het Roosje van Midlaren, slager 
Koers, Makelaardij Overduin, Watersportbedrijf 'De Scheve' en 
het IZA. 

Welke Oen kweekt de grootste Pompoen 

De Oen met de grootste Pompoen is Henk-Jan Loeröp geworden. 
Zijn pompoen woog 17 kg. Goede tweede werd zijn broer Maarten 
met een pompoen van 16 kg. Zij kregen beide een kado-bon. 

Komende activiteiten 

De DFC gaat zich nu weer bezig houden met de voorbereiding van 
het grote Neptunusfeest dat op 8 juli 2000 gehouden wordt. 
Verder zullen de traditionele oliebollenactie en de nieuw-
jaarsbijeenkomst voorbereid worden. Tenslotte is er overleg 
met het asylzoekerscentrum om vanuit Midlaren te helpen met 
het organiseren van een open dag van het centrum. 

Namens de dorpsfeestcommissie, 

Pieter den Hengst 



BERICHTEN OVER DE AVO. 

Ook dit jaar zijn er weer ongeveer 130 asielzoekers geplaatst in de Bloemert. Zij zullen daar 
tot eind april verblijven. Deze maal komen de mensen vooral uit Afrika (Soedan, Angola, 
Sierra Leone). Verder nog uit Azerbeidjan en koerdische vluchtelingen uit Turkije. 

Er bestaat een grote behoefte aan vrijwilligers, die zich op verschillende manieren in kunnen 
zetten. Ook de tijdsinvestering kan daarbij sterk verschillen. De meeste asielzoekers kunnen 
zich redelijk verstaanbaar maken in het engels, sommigen spreken frans of een beetje duits. 

Een overzicht van de verschillende vrijwilligersactivitieiten; 

=> Nederlandse taaiessen. 
Gericht op volwassenen. 2x per week 2 uur. Volgens een vaste methode. 

:=> Kinderclub. 
Activiteiten organiseren op de woensdagmiddag. 

=> Vrouwengroep. 
1 dagdeel in de week. Vrouwen wegwijs maken in de Nederlandse samenleving via info 
en activiteiten. 

=> Bungalowbezoeker. 
Via de leiding van de Avo wordt er een contact tot stand gebracht met een bungalow 
en zijn bewoners. De vorm en frequentie zijn vrij. Over en weer mag. Hoeft niet. 

Er is verder grote behoefte aan speelgoed, fietsen, voetbalschoenen, buggies, kinderwagens en 
kleding en dan vooral winterkleding. 

Als U informatie over bovenstaande zaken kunt U contact opnemen met de leiding van de Avo 
in bungalow nr. 46 of telefonies 4090219. 

DE EMIGRANTEN 

De emigranten hebben weer een goed seizoen achter de rug. De gezellige jaarvergadering, 
waar na de pauze diverse spelletjes werden gedaan. 
Onze oudste leden, Trijn en Johan Moesker waren 50 jaar getrouwd en gaven een bruiloft in 
het Sprookjeshof. Uiteraard werd er door ons ruim aandacht aan geschonken en werd er een 
speciaal voor hun geschreven lied gezongen en een origineel cadeau aangeboden. 
Het uitstapje ging dit jaar met de bus via een mooie toeristische route naar o.a. Boekelo, waar 
we een ritje met een oude stoomtrein maakten. Via een lange stop in het mooie Ootmarsum, 
werd er nog heerlijk gegeten in Gieten. 
Ook de traditionele visdag met borrel en barbecue was weer een succes. Hopelijk volgend jaar 
weer! 
Jammer dat het jaarlijkse noten schieten door ziekte van Hans Huisman dit jaar niet door ging. 

We laten wel eens weer wat van ons horen. 

De Emigranten 



Het Roosje 
Midlare van n. 

* 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, GroningersLraat 49,9475 PA Midlaren, Tel. 050 409 0940. 
Privé: 050 409 5$7 

Restaurant 

"De Hunebedden" 

specialiteiten in: 
- vlees 

-vis 
- wild 

- gevogelte 

Groningerstraat 31 - 9475 PA Midlaren 
Telefoon: 050-4091462 

Het adres voor: 

- maaltijdbezorging aan huis 
- maaltijdbezorging voor bedrijven en 

instellingen 
- bruiloften, partijen en recepties 
- buffetten (ook aan huis) ^,t. 

Watersport paviljoen Meerzicht 
Botenverhuur 
Terras aan het meer 
Barbecue ook in de winter 

Meerzicht la 
9475 TA Midlaren 
Tel. 050 4091446 
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GASTENCENTRUM "MONTE ROSA" PORTUGAL 

Is een kleinschalig gastencentrum, gelegen in een stukje ongerepte natuur van de Portugese Algarve, weg van (j^JT^—* 
het massatoerisme. We beschikken over een paar in rustieke stijl gerenoveerde gebouwen op een terrein van 3,5 ll/Hl 
ha. met veel amandel, olijf en vijge bomen. Rondom de gebouwen een prachtige tuin en een zwembad. x^T 

"Monte Rosa" ligt op 1,7 km van Barao de S. Joao, een authentiek dorpje en 10 km van Lagos, een mooie oude 
stad met prachtige stranden. Vanaf Faro (vliegveld) is het ongeveer 1,5 uur rijden naar Barao. ^ 

We verhuren huisjes en kamers, ook kan er op het terrein gekampeerd worden. 

Voor meer informatie: Sandra Falkcna - telefoon 00351(0)82 688.178 - fax 00351(0)82 687002 



de 
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RECREATIEPARK 
EEN REGENBOOG VAN RECREATIEMOGELIJKHEDEN 

Partyboot 'de Wolf horn' 
Rondvaart en Partyboot. 

Zeer geschikt voor feesten en 
reünies. Barbecues aan boord. 

Bungalowpark 
Verhuur van comfortabele 
6-persoons bungalows (4' 

ciale hotei- en langhuu'-
nrnngementen. 
Jacl thaven en camping. 
Tennisbanen, fietsverhuur, 
dierenpark. 

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. 

Zeil-/surfschool 
Interne en externe jeugd-

zeilweken. 
Verhuur van zeilboten. 
waterfietsen en kano's. 

Privélessen. 
Watersportarrangementen. 

Een enthousiast team van 
goed opgeleide instructeurs. 

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 


