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Secretariaten van de Midiaarder verenigingen: 

Dorpsbelangen 
9 4096544 

Dorpsfeestcommissie 
9 4091725 

- > Mevr. A. Heida 
Tolhuisweg 31 
9475 PD Midlaren 

- > Mevr. M. Overduin 
Groningerstraat 45a 

9475 PA Midlaren 

Gezelligheidskoor 'Lös Zaand' — > ^evr. M. van Dijken 
S 4092154 Meerwijk 15 

9475 TC Midlaren 

IJsvereniging 'Midlaren' 
9 4091446 

" ^ Mevr. J . de ôroot 
Meerzicht I a 

9475 TA Midlaren 

Jachtveld 'Midlaren' 
9 4094133 

- > Hr. N. Loeröp 
Tolhuisweg 30 
9475 PS Midlaren 

Natuur- en Milieuwerkgroep MidIarenHr. E. Veenstra 
9 4096053 Tolhuisweg 27 

9475 Midlaren 

Toneelvereniging T.O.M.I.' 
9 4093527 

Vereniging van Volks Vermaken 
9 4093558 

- > Hr. E. Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 

Hr. A. Haaijer 
Tolhuisweg 8 
9475 PG Midlaren 

Vrouwenvereniging 'Midlaren' 
9 4093527 

- > Mevr. J.L. Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 

Colofon 

Redactieleden: 
• Wouter Warnaar 

Tolhuisweg 2 
9475 PG Midlaren 
9 4090493 

• Bouke Klaassens 
Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 
9 4095973 

• Patty Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midlaren 
9 4094466 

Lay-out: 
• Dinus Vos 

Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 
9 4093527 
email:dinusvos@castel.nl 

Druk: 
• Multibedrijven 

W.A. Scholtensstraat 15 
9403 AJ Assen 
9 0592-377115 

De redactie behoudt zich het recht 
voor om publicatie van ingezonden 
brieven te weigeren, indien deze 
inhoudelijk van zodanige aard 
blijken te zijn dat men erdoor 
gekwetst zou kunnen worden. 

Het is niet toegestaan om 
advertenties die niet compleet zijn 
aangeleverd, en derhalve zijn 
opgemaakt door makers van deze 
uitgave, te plaatsen in andere 
publicaties. 

Het 'Midiaarder Kabinet' is een 
uitgave onder verantwoordelijkheid 
van de Vereniging Dorpsbelangen. 

Wijken: 

Achteroet 
Heihazen 
Tolhuisweg 1 
Tolhuisweg 2 
Schuts-/Huttenweg 
Groningerstraat 
't Brinkje 
Plankensloot/Meerzicht 
Emigranten 

Wijkhoofden: 

Herman van Dop 
Philip Boucher 
Barbara van Blanken 
Tom Kolkman 
Marjan Giebels 
Trudy Steenhuis 
Rick Timmer 
Winy Verdegaal 
Piet Kanon 

S 

4091055 
4092837 
4090493 
4095792 
4090952 
4092727 
4090428 
4094197 
4092359 

Oud Papier: 

september 2001 
december 2000 
maart 2002 
juni 2002 
sept. 2002 
maart 2001 
juni 2001 
december 2001 

Kopij inleveren 
voor 

12 dec. 2000 
bij één van de 
redactieleden! 

Graag aanleveren 
op Word for 

Windows 2000 
of lager. 
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VOORWOORD 

Als redactieleden worden we steeds weer sterk geconfronteerd met de wisselingen der 
seizoenen, het herf stnummer alweer, dat gaat sneL.de zomer reeds verweggezakt in de 
verzamelbak van herinneringen. Maar niet lang getreurd, de drukker wacht al ongeduldig 
op de aan te leveren kopij! 

In dit nummer weer proza en poëzie die de sfeer van dit seizoen mooi weergeven, een 
interview met een paardenliefhebster uit Midlaren, informatie over de asielzoekers op 
de Bloemert, een stuk over monumenten in Midlaren en verder berichten uit het 
turbulente Midiaarder verenigingsleven. 

Namens de redactie, veel leesplezier 
Wouter'Warnaar. 

Groene si? ir Is 

(Sroene shirts, die nog in het trotse bezit zijn van de mannen, die dit jaar deel 
uitmaakten van het vermaarde Midiaarder All-Starteam, dat de noorderburen op een 
pijnlijke nederlaag trakteerden, worden vriendelijk, maar zeer dringend verzocht, 
afscheid te nemen van deze kleinoden en ze in te leveren bij mij, zodat ze weer voor 
volgende activiteiten gebruikt kunnen worden. Bij voorbaat reuze bedankt! 

Wouter Warnaar 

P.S. Bij inlevering ontvangt U een afdruk van de fraaie elftalfoto, waarop afgebeeld het 
puikje der Midiaarder mannen! 

Aßenba: 
11 oktober Optreden van Lös Zaand in 

de Meander in Veendam. 
23 november Reis van de Vrouwen Ver 

naar Hilversum. 
27 januari Klucht van TOMI in 

' Sprookjeshof '. 

http://sneL.de


Oo^ dit jaar weer asielzoekers in Miowen. 

De AVO (=AanVullende Opvang) in de Bloemert voor asielzoekers 
is toch weer in gebruik genomen. Even leek het erop, dat de 
asielopvang dit jaar naar Zuidlaren zou gaan, maar de permanente 
opvang aldaar is nog niet klaar. Dus zien we de asielzoekers weer 
langs de weg naar Zuidlaren en bij de bushalte en daar b l i j f t het 
dan vaak bi j , veel meer contacten tussen de AVO en de 

ZMMM0 Midlaarders zijn er niet. 

Misschien di t jaar de laatste kans om daar verandering in te brengen, want er zijn weer 
vrijwilligers nodig, die verschillende taken op zich kunnen nemen. Allereerst kunt U zich 
als bungalowbezoeker aanmelden. U kr i jgt dan een bungalow toegewezen waarmee U het 
contact onderhoudt. Meestal is de voertaal engels en op deze manier hebben deze 
mensen wat afleiding, kunnen ze wat wegwijs worden in onze Nederlandse gewoontes en 
U in de hunne! Daarnaast is er behoefte aan iemand, die een groep asielzoekers de 
basisbeginselen van de p.c. bij kan brengen, daarbij kan de AVO ook "oude" computers 
goed gebruiken. Verder is behoefte aan iemand van de vrouwelijke kunne, die samen met 
een begeleidster activiteiten organiseert voor een groep vrouwen van de AVO en aan 
iemand die ook samen met een andere begeleidster op de woensdag activiteiten voor 
kinderen organiseert. 
I n materiële zin is er naast de "oude" computers behoefte aan fietsen, kinderspeelgoed 
en mannenwinterkleding. Aan vrouwenkledij is geen gebrek, vanuit de AVO-Haren is 
meer dan voldoende meegekomen, kennelijk hebben de Harense vrouwen veel om weg te 
geven. 

De asielzoekers komen dit jaar uit verschillende \anden zoals Guinee, Liberia, Soedan, 
Algerije en Koerdistan. I n totaal zullen er ong. 150 asielzoekers gehuisvest worden, 
waarvan 30% uit gezinnen bestaat en de rest uit alleenstaande jongemannen. De mensen 
die een negatieve beschikking van de Nederlandse regering hebben gekregen, mogen 
m.i.v. dit jaar niet meer naar Nederlandse les, de asielzoekers zouden dan te veel het 
idee kunnen krijgen dat het de voorbode zou zijn van een positieve beschikking. Het 
betekent in de praktijk, dat een groot deel van de asielzoekers helemaal geen dagvulling 
meer heeft en zich letterl i jk te pletter vervelen, er is namelijk niet iets voor in de 
plaats gekomen. Dus als U klusjes heeft, denk dan ook eens aan deze mensen! 
Officieel mogen ze dat niet doen, maar U kunt zelf contact met hen opnemen en anders 
kan o.g. daarbij bemiddelen. Voor alle andere zaken kunt U tijdens werkdagen contact 
opnemen met de leiding van de AVO in bungalow 53 of telefonisch; 4090219. U kr i jgt 
dan een van de vier charmante begeleidsters t.w. Folly Veenje, Simone den Ouden, 
Trinet Sikkema of Sujato Romijn aan de lijn. 

V. 
O. 

Wouter Warnaar. 
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líííHIHíí 
De emigranten 

Het zomerreisje van de emigranten is nu eens niet in het 
water gevallen! I n een gehuurde bus met chauffeur van 
'Martini Tours' was het voor de reiscommissie mogelijk een 
geheel eigen route en programma op te maken. Zo gingen we 
via een mooie route naar het uitgestrekte merengebied in de 
kop van Overijssel, waar we op een salonboot stapten en 

verwelkomd werden met koff ie en gebak. We hebben een prachtige vaart gemaakt door 
de Kalinger Gracht en de Weerribben. Op naar Luttelgeest in de polder, waar we de 
bekende orchideeën kwekerijen bezochten en we een broodmaaltijd kregen. Via 
Appelscha, waar we koff ie dronken, terug naar Zuidlaren, waar we bi j de 'Sprookjeshof' 
de dag afsloten met een gezamenlijke maaltijd. Annie Meisner en 6ré Kroon werden 
bedankt voor de goede verzorging en de mooie dag. 
Ook de f ietstocht werd nog verreden. Ongeveer veertien van de emigranten reden een 
korte f ietstocht. Via Eelde, waar het 'Klompenmuseum' werd bezocht en eveneens koffie 
werd gedronken en "Perron Dertien" in Tynaarlo, waar nog een 'borrelstop' werd 
gehouden, kwamen we weer behouden aan in Zuidlaren. 

Catrien. 

I LÖS 
Het nieuwe zangseizoen is weer begonnen. Net als de 
meeste verenigingen zijn ook wij de wintert i jd weer 
ingegaan. De zomeravonden werden, ondanks de vele 
vakantie-gangers, toch goed bezocht en het werden 
heel genoeglijke avonden, soms zelfs to t in de kleine 
uurtjes. 
Het zingen op het zomerfeest viel bijna let ter l i jk in 

het water. De regen kwam bij t i j d en wijle met bakken neer en we hadden moeite de 
apparatuur droog te houden; om van onszelf maar niet te spreken. 
Op de Bloemertdag was het weer gelukkig beter en ondanks dat we vanwege de 
vakanties maar weinig zangers hadden en we ook een invalster op de accordeon hadden, 
hebben we gezellig gezongen. 
De jaarvergadering op 14 september verliep prima. We hebben het voorlopig bestuur, 
dat uit drie dames bestond, uitgebreid met twee heren, zodat we nu een echt bestuur 
hebben. Verder werd er druk gediscussieerd over nieuwe kleding voor de optredens. 
Joke de Groot sponsort de kleding voor f 10,— per persoon. Dit namen we dankbaar aan. 
Twee heren, die wekelijks bij Meerzicht komen vissen en inmiddels ook to t de vaste 
toehoorders behoren, boden de penningmeester spontaan f 200,— aan, wat met gejuich 
en natuurlijk een lied werd beloond. Drie leden moesten om verschillende redenen 
bedanken als lid en drie nieuwe leden hebben zich aangemeld. 
Op 11 oktober zingen we in de 'Meander' in Veendam en er is nog een aanvraag van 
'Kornoeljehof' uit Vries, maar eerst nog de avond in 'Meerzicht' voor Midlaarders door 
Midlaarders. We hopen op een grote opkomst, maar hoe dit alles verloopt hoort u weer 
in het 'Winterkabinet'. 

Catrien. 
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Vol wassenen 

R Pl/I ZTPÍ- ~ ^ e PriJs v o o r ^c + °P'0SSen v a n c'e zomerpuzzel is dit keer 
gewonnen door Ingrid Juistenga. Gefeliciteerd!!! De V.V.V.-bon 
wordt thuis bezorgd. 
Dit keer een lekker pittig puzzeltje voor jullie. Veel 
puzzelplezier en we verwachten een groot aantal oplossingen! 
De oplossing van de vorige puzzel is: Annie hou j i j mijn tassie 
even vast. 
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CAYENNEPEPER 

CHILISAUS 

DUIVEKERVEL 

GEPEKELD 

INGELEGD 

JENEVERBES 

KALMOES 

KAMILLE 

KARDEMOM 

KEUKENKRUIDEN 

KNOFLOOKPOEDER 

KNOFLOOKTEENTJE 

KORIANDER 

KRUIZEMUNT 

LAURIERBLAD 

MAANZAAD 

MEEKOKEN 

MOSTERDZAAD 

NAGELKRUID 

NOOTMUSKAAT 

OREGANO 

PI3PKANEEL 

SAFFRAAN 

SESAMZAAD 

SMAAKPRIKKEL 

SPAANSE PEPER 

SPECERIJ 

TUINKERS 

UIENPOEDER 

ZOUTGEHALTE 

ZWARTE PEPER 

De overgebleven letters vormen een zin. 
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Hallo Midiaarder jeugd. 
De goede oplossing van de vorige puzzel, waar een zomerse 
vrucht werd gevraagd, is: Perzik. 
Stefan Juistenga had dit dus goed en zo blijven alle prijzen 
binnen één familie. Van harte gefeliciteerd met de Wigwam-bon, 
die je hebt gewonnen. Doen jullie allemaal weer je best op 
onderstaande puzzel?! De overgebleven letters vormen een 
stripfiguur. Veel plezier ermee! 
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* 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, Groniogerstmat 49,9475 DA Midlaren, Tel. 050 409 0940. 
Drivé: 050 409 5687 

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

Meerzicht la 
9475 TA Midlaren 
.9 050-4091446 

'^TéCéeárfL^c^C 

Gastencentmm ""fflontt &oáa" Vortucjal 
Een kleinschalig gastencentrum, gelegen in een stukje ongerepte 

natuur van de Portugese Algarve, weg van het massatoerisme. 
We beschikken over een paar in rustieke sti j l gerenoveerde gebouwen 

op een terrein van 3,5 ha. met veel amandel, ol i j f en vijge bomen. 
Rondom de gebouwen een prachtige tuin en zwembad. 

"Monta Rosa"ligt op 1,7 km van Barao de S. Joao, een authentiekdorpje 
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 Falkena: tel.00351(0)282 68817&:ax00351(0)282687002, 
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Feenstra mist de 
aansluiting niet. 

Feenstra Noord B.V. 
Groningen Emdenweg 5 Tel. 050 5422322 
Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 Ó37111 
Drachten Bolder 59 Tel. 0512 526258 

•A'S»-. 

feenstra 
» ' IWHlB^" " "^ ' ^ ' ' ' " ^ 1 ' ^^^ 

.1 

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 van mensen vóór mensen. 
Dat merkt u al snel in het persoon-
lijke contact Elke Rabobank t , 
staat midden in de samen- e^',.. 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs-
leven, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leeft ook als het niet 
om bankzaken gaat. Kort-
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u, 

ñabobank 

© 050-4096969 

Roelof Hollander 
•GARAGE « SCHAOEHERSTEL - SPUITWERK 

GroningerstiaatSO 947SPC Midlaren Tel. 050 409 20 31 

voorjaar* aanbieding 
U w auto schoon voor de zomer 

van binnen en buiten 

fa 

& A 

Zeer scherp geprijste auto's 
en Groot in Nieuwe banden 

Gebruikte b a n d e n v.a. 25,-
incl. montage en balanceren 

Denk eerst aan Hollander als je van auto VERANDERT 

bouwbedrijf 

gout 
schïiiborg 

tel. 4090000 



Syôiievj 1990. 

Nu je dagelijks geconfronteerd wordt met Sydney 2000, 
denk ik weer terug aan Sydney 1990. We hebben toen een 
paar heerlijke maanden in Australië doorgebracht bij 
vrienden. Naast de herinneringen van alle prachtige 

uitstapjes, o.a. naar het Great Barrier Rif en naar, voor mijn gevoel, de mooiste 
stranden en plekjes ter wereld, kwam deze ene zotte situatie ineens weer boven drijven. 
We gingen die dag naar China Town in Sydney. Op zich zelf al een hele belevenis voor 
ons nuchtere Hollanders. Je komt in een heel andere wereld terecht. De prachtige 
Chinese tuinen, de winkeltjes, de geuren; voor ons een belevenis. Het was een warme dag 
en ik liep in een katoenen jurkje en op een paar gemakkelijke uitgelopen sandalen en het 
verbaasde mij, dat mijn vriendin Gisela 'm een geklede jurk en keurige schoenen met ons 
mee sjokte. 
Toen we 's avonds naar huis toe reden, zei Gisela ineens: "Jack, zet ons eens af bij David 
Jones." Dat bleek een heel duur, chique warenhuis te zijn. Rolls Royses en Jaguars reden 
af en aan. Heren en dames in zeer elegante kleding werden verwelkomd door een ... ja , 
hoe noem je iemand, die in een livrei en witte handschoenen de mensen verwelkomt? I k 
snapte nu Gisela's dure outf i t ! 't VJas me de verrassing wel! Z i j had een uitnodiging 
gekregen en ons er niets van verteld. De mannen werden naar huis gestuurd en wij 
gingen via de 'livrei' naar binnen. Kun je je 't voorstellen? Elegante Gisela en Catrientje in 
haar katoentje en afgetrapte sandalen en bovendien een kop als een rode biet, door de 
hele dag zon! 
Daar slofte ik over al het marmer door het meest luxueuze warenhuis van Australië. We 
kwamen langs harp spelende dames en aan witte vleugels zittende heren. En ... oh grote 
ramp, Gisela manoeuvreerde ons naast de vrouw van de Minister President en ze 
voorzag ons van meerdere glazen champagne (hetgeen een beetje opluchting gaf). 
Schalen met de heerlijkste hapjes kwamen steeds maar weer rond. De Franse 
champagne had een enorme uitwerking op Gisela's lege maag en ze voorzag zich r i jkel i jk 
van de f i jne hapjes: grote garnalen in knof lookboter, toast jes met kaviaar, Italiaanse 
ham, teveel om op te noemen. 
Gisela had inmiddels al zeer veel moed verzameld en zei: " Ik moet toch eens zien wat 
hier eigenlijk loos is." Het bleek, dat de kaart aan haar dochter was gericht, maar de 
brief, die er bij hoorde had ze niet gezien. Ze was ineens verdwenen en ik kon haar 
nergens weer vinden. I n arremoede ging ik op zo'n chique kruk zit ten en deed alle 
mogelijke moeite mijn stoffige sandalen te verbergen. Om mij een houding te geven 
pakte ik pen en notitieboekje uit mijn tas en maakte wat aantekeningen voor mijn 
dagboek. Opeens kwam er een heer op mij af en vroeg of ik van de krant was. Wat kon ik 
anders zeggen in zo'n out f i t als: "Ja!" 
Of ik dan even mee wilde komen. Och hemel, ik wordt er uitgezet, dacht ik. 
Hij bracht me echter naar de Big Boss en zei: "Hier is een dame uit Holland, die een 
verslag maakt voor een krant". 
De B.B. lachte breed, greep mijn hand, verwelkomde mij en vroeg: "Voor welke krant 
schr i j f t u?" 
Goeie hemel, daar stond ik. 

- Ä V e i 
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"Voor een Midiaarder blad 't Kabinet." Het viel er zo maar uit. I k dacht: Weet die man 
veel!? 
"Wat voor oplage?" 
O gezegende champagne. Heel vlot antwoordde ik: "Ongeveer 284." 
"Zo, zo, 284.000!" 
Hij overhandigde mij zijn kaartje en zei tegen de man naast hem: "Maak even een 
afspraak met mevrouw voor morgen, dan krijgt ze een rondleiding door het bedrijf." 
Nog een ferme handdruk en een brede glimlach en ik voelde mij niet meer zo lullig. 
Ik zei: "Ik zal een mooi artikel schrijven." 
Gisela vond ik later weer op een hoge stoel, waar ze een keurige make-up kreeg van een 
démonstratrice van Esté Laurer. Na nog veel gratis monsters en adviezen zijn we 
waardig weggewandeld. Buiten durfden we niet zo maar eenvoudig in de bus te stappen, 
dus hielden we met veel air een taxi aan, waar we ons gillend van de lach door naar huis 
lieten brengen. 
Gisela sliep binnen drie minuten op de bank, na eerst nog luid 'heute blau, morgen blau 
und immer blau" of zoiets te hebben gezongen. 
Maar ik zal mijn belofte na tien jaar nakomen en er een stukje over schrijven in het 
Midiaarder Kabinet. Bij deze, David Jones!! 

Catrien. 

Streektoal 
In de c/rentstalige bijdrage deze keer een verhaal van 
de uit Roderwolde afkomstige Peter van de Velde 
(1918) over de Zuidlaar der markt. Het verhaal van 
Peter van de Velde is afkomstig uit zijn bundel 

_l Wilwaark, een uitgave van de Stichting het Drentse 
Boek. Daarnaast nog een gedicht van Janny Alberts-
Hofman (1929) uit Schoonebeek uit de bundel 

Maandewark ook uitgegeven door de Stichting Het Drentse Boek. 

Zuudlaordermaark. 

Wai zaten wat in tweidonkern, Alaaidao en ik. Wai keken wat naor boeten in, mor der 
was niet veul te zein. De lanteernpaol was anf loept en scheen wat schimmerig deur de 
nevel, die 't vro duuster muik vandaog. De kachel snorde zachies en veur de radio 
prommelde een kerel om zien zendtied vol te kriegen, mor gien ein van ons baaiden die 
daor naor lusterde. 
"De zummer is veurgoud veurbai, Jan Hinnerk!" zee Alaaidao. "Met 'n dag hew aal 
Zuudlaordermaark." 
Doe wör 't stil bai ons in 't keukenie. Elk dommelde wat op zien eigen gedaachten deur. 
"As 't ankom dingsdag nou 'n beetie schier weer is..." zee ik. "Nou?" zee Alaaidao. "Dan e 
...", zee ik. " O, dat weit ik 't aal!" zee Alaaidao. "Dan woj vaast naor Zuudllaoren tou, dink 
V . "Krek raoden!", zee ik. "Der gaon apaarte bussen hin, dat, makkelker kan 't ja neit". 
"Hest groot geliek hör, mien jong!" zee Alaaidao. Ze kwam in 't inde. Ze luip bai mai 



langes en legde heur hand even op mien kop. "Neem doe 't er mor is van hör!" zee ze en 
ze muik de taaofel klaor. 
O, wat was dat toch mooi volk daor in ons keukenie, waor de kachel gluide, waor Bertus 
ons kaoter, laankoet laag te slaopen op 't vlouerkleid en waor Alaaidao ons bruggen muik. 
Ach, volk, wat is geluk? Ein vrundelk woord, ein stil gebaor van Alaaidao en wai wazzen 
baaiden gelieke bliede... 
"Hej zin om nao 't eten nog wat naor Klaosie te gaon?" zee Alaaidao. Misschie wil e wel 
met naor Zuudlaoren tou!" Die vrouwlu, volk, daor kriej nou nooit gien hoogte van\ As ik 
vief minuten eerder of laoter zegd haar, dat ik host wel met Klaosie naor Zuiudlaoren 
tou wol, dan haar ze misschie heilig west. Dan haar ze misschie raagd en fioeterd: "Doe 
met Klaosie naor Zuudlaoren tou? Mor daor komp niks van in hör! Wat zuj der doun man! 
Geld vermallen en aanders niks. En 's aovends haalf doen weerom kommen vaast?Bleif 
doe mor hier hör! De witlof moet ok nog inkoeld worden! Da's aorig neudiger as daj daor 
in Zuudlaoren omdolen op de maark!" 
Zo haar 't ok wezen kund. En daor haar ik host wat op rekend, volk. Want Alaaidao is een 
heil best minsk hör, mor ze het een hekel an alles waor draank bai te pas komp. 
Klaosie en Berendien zatten te lezen doew 's aovends bai heur kwammen. Bai de deur 
bleef Alaaidao staon en ze keek naor boven. "Hej een naaie laamp kregen?" ruip ze. Ik 
keek omhoog. Zo'n naimouds ding bongelde an de zolder. "Wat 'n mooie!" zee Alaaidao. 
"Maagst hom wel lieden?" vruig Berendinao. "Die he 'k van Klaosie kregen", zee ze. 
"Klaosie gaait neit naor Zuudlaoren tou van 't jaor. En veur 't geld, dat e daor aans op de 
maark versnuipt haar, daor het e mai een naaie kaomerlaamp veur koft. Die haar 'k al zo 
laank is hebben wild. 'K Bin der zo wies met!" zee ze en ze keek Klaosie an of ze aander 
week verloven zuiden. 
Ik heb mor neit meer vraogd of Klaosie ok met gung naor Zuudlaoren tou. Alaaidao was 
mor wat stillig. Mor op weeromraais naor hoes tou doe begunde ze. "Doe ok altied met 
dien peerdemaark! Zee ze. "Doe meinst, dast overaal bai wezen moest. En wat zast er 
doun?Geld vermallen, en aanders niks. Waorom blifst niet in hoes? De witlof mot ok nog 
inkoeld worden! Da's aordig neudiger as daj daor omdolen op Zuudlaordermaark! Mor 
doe, doe dinkst altied mor allinig om daizölf! Zast nooit is om een aander dinken, zoas 
Klaosie!" 
En ze zee nog een heile bult meer, mor dat huif ik hier niet allemaol oet de douken doun. 
Dinsdag bin 'k niet naor Zuudlaoren tou west, volk. Mor in ons kaomer hangt nou een 
naaie laamp, die zeuven gulden en 'n kwaartie mooier is aas Berendinao heurend... 
Ach, die vrouwlu ok! 

(Peter mnae Vetde 

tweidonkern schemering 
ankom dingsdag dinsdag aanstaande 
schier weer goed weer 
bruggen boterhammen 
heilig razend 
raagd gescholden 
vermallen verspillen 



Haarfst 

En boom en struken spint in mij 
de draoden van de haarfst, 't volgruide 
op alles wat van 't zommer bluide 
lig nou de kleur van paorse hei 

van weer een zommer, weer een dag 
en wevend an septemberkleuren 
een weg zo ragf ien naor 't gebeuren 
dat ik het dizze haarfst pas zag 

ik aodem, doe mien ogen dicht 
het regent in de smalle straoten 
en kaolde rwordt het en verlaoten 
maor toch verstild, in evenwicht. 

Janny ß.C6erts-J{ofman 
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Hieronder een kindergedicht in het Drents van Frouwien Klaassens-Perdok (1917) uit Gieten 

Mien Allerleeifste 

Veer week terug zag 'k die veur 't eerst 
vot daodlijk was 'k verloren 
toen ik die in dien ogen keek 

was ik verleeifd tot over beide oren 

Veurzichtig kwamst doe dichterbij 
mor konst gien stom woord praoten 
ik streek die zachies over 't haor 

dat kun ik echt niet laoten 

In hoes, in schoul en overal 
nooit bist oet mien gedachten 

ik zuik die elke dag nou op 
al kan ik 't ok niet wachten 

Wij gaot dan met zien bei op stap 
mor wordt het dan es laot 

dan is mien moe zo ongerust 
en pap soms duvels kwaod 

Een leeiver vrund heb ik nooit had 
doe bist mie alles weerd 

veur gien miljoen wil ik die kwiet 
doe bist mien eigen peerd. 

m 
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Monumenten 

aren 

Nqar aanleiding van alle commotie rond het huis aan de 
Groningerstraat met de oude lindeboom (onze voorplaat!) 
leek het de redactie een goed idee om eens op onderzoek 
uit te gaan naar de vraag hoe het staat met de 
bescherming van oude beeldbepalende panden. We belden 
daarvoor met de gemeente. 

Als er verbouwd gaat worden of afgebroken en nieuw 
gebouwd, is een bouwvergunning vereist. Het bouwplan 

moet voldoen aan allerlei, meest technische, eisen uit de bouwverordening, soms staan 
er in een bestemmingsplan voorschriften omtrent de bebouwing. Deze voorschriften 
beperken zich meestal tot de vraag hoe hoog er mag worden gebouwd, op welke plek en 
bijvoorbeeld of platte daken of schuine doken zijn toegestaan. Op grond van 
bouwverordening en bestemmingsplan kan er vaak een geheel andere bebouwing worden 
neergezet dan er oorspronkelijk stond. Tot slot wordt het bouwplan getoetst door de 
zogenaamde welstandscommissie. Deze welstandscommissie moet beoordelen of het 
nieuwe bouwwerk voldoet aan "redelijke eisen van welstand". Dat wil dus zeggen: het 
mag niet al te lelijk zijn. 
Als er verder geen bijzondere maatregelen zijn getroffen is het mogelijk dat er een 
nieuwe bebouwing komt die sterk afwijkt van de oorspronkelijke bebouwing. 

Er zijn een aantal maatregelen waardoor kan worden bevorderd dat wordt aangesloten 
bij de oude bebouwing: 

aanwijzing tot rijksmonument 
Bij een verbouwing is een monumentenvergunning nodig, er worden zeer strenge 
eisen gesteld, uitgangspunt is dat het oude uiterlijk zoveel mogelijk wordt 
behouden. Daartegenover staat een subsidiemogelijkheid die kan oplopen tot 50% 
zowel voor restauratiewerkzaamheden als voor onderhoud 

aanwijzing tot provinciaal monument 
Bij de aanvraag om een bouwvergunning wordt bij de beoordeling of wordt 
voldaan aan de eisen van welstand meer rekening gehouden dan normaal met de 
vraag of het aanzien van het gebouw niet te erg afwijkt van de oude bebouwing. 
De beoordeling op welstand wordt niet gedaan door de gewone 
welstandscommissie, maar door het Monumentensteunpunt Drenthe. Subsidie kan 
worden verleend door de provincie, doorgaans gaat dat slechts om 10%. 

aanwijzing van een beschermd dorpsgezicht 
Soms wordt een heel dorp of een deel van een dorp aangewezen tot beschermd 
dorpsgezicht. Binnen dit beschermd dorpsgezicht worden dan panden aangewezen 
die beeldbepalend zijn of (al dan niet op onderdelen) beeldondersteunend. Bij 
verbouwing van panden binnen dit beschermd dorpsgezicht wordt extra kritisch 
gekeken of er geen afbreuk wordt gedaan aan het aanzicht van het dorp. Dit 
geldt nog sterker voor beeldbepalende en beeldondersteunende panden. Ook 
deze beoordeling gebeurt via de beoordeling op welstand en niet door de gewone 
welstandscommissie maar door het Monumentensteunpunt Drenthe. 



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

rol pens 
bakjes kanensmeer 
bekers rundvet 
boerenleverworst 
droge metworst 
droge boerenham (schenk) 

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON 050 409 1553 

ALGRAALMAN 
v>. 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

*Meubilering 
*Tapijten 
^Gordijnen 
*Slaapsystemen 
* Zonwering 

Rijksstraatweg 204 
9752 BR Haren 
Tel. 050 5345131 

ftfet 

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 

T * fKSST^ Naast hun schoolopleiding 
een muzikale vorming. 
Een vorming waar zij U 

. hun hele leven 
dankbaar voor zullen zijn. 
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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 

fe 

Met Uw naam en adres zenden aan: 

z=r{JLLr-riaJu<^. §%Laj4jOJS e.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! 

"X T buitenhuis 

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

dkseizoen 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 

k 
caravans viaduct zuidlaren V.O.F. 

Telefoonstraat 17 
9471 EK Zuidlaren 
Tel.: 050 409 2069 

CV-BEN0DI6DHEDEH/SANITAIR 
HISTOR VERF 
ELECTRA 
Tl 

f f 
WATERSPORTBEDRIJF 

de scheve9' 
Havenstraat 18, Zuidlaren 

SCHEEPSACCESSOIRES '" 
HENGELSPORT ARTIKELEN 
RYDS-MOTORBOTEN 

nga; J SissS«*» 
&-4mjKKwim 

BUITENBOORDMOTOREN AANHANGERVERHUUR 
050 409 2946 



In Midlaren 
Bij navraag bij de gemeente vertelde men dat er in Midlaren één rijksmonument 
aanwezig is en drie provinciale monumenten, terwijl er geen beschermd dorpsgezicht in 
Midlaren is. 
Het rijksmonument is de boerderij van Schuiling aan de Groningerstraat. De drie 
provinciale monumenten zijn: de boerderij aan de öroningerstraat 40 (Roosje van 
Midlaren), het voormalig gasthuis aan de ôroningerstraat 34-34c en de boerderij bij de 
ingang van de Bloemert aan de Noordlaarderweg 11. 

(Bouke %faassens 

Waar eens de geteerde punteinden van de 
bonenstokken in de grond priemden, terwijl de 
dunne uiteinden omhoog staken en met viertallen 
waren samengebonden als de palen van een smalle 
wigwam, waar eens de boerenkoolplanten wachtten 
op de eerste nachtvorst in de groentetuin van mijn 
vader achter de jaarlijks zorgvuldig opgestapelde 
hooimijt, is sinds een paar jaar de 'paardenbak' van 

de familie Boucher. Deze ontstond na flink machinaal graafwerk, waarbij aardlagen 
onderling van positie verwisselden. 

Naar men zegt is het paard een edel dier. Waar deze bewering op berust is mij 
onduidelijk, maar ook niet interessant. Wel vind ik paarden mooie dieren en ik kijk er 
graag naar en wat dat betreft kom ik de laatste t i jd goed aan mijn trekken. De paarden 
van Boucher, van Roeleke, de vriendin van Jan van Burg en van Sants kan ik vaak van 
dichtbij bewonderen; om nog maar niet te spreken van de verschillende ruiters, die op 
diverse paardenrassen ons huis met verschillende snelheden en rijstijlen passeren. 

Esthetisch wordt het, wanneer zo'n 'edel' dier bereden wordt door een mooie 
jonge vrouw, die in vloeiende sti j l, één met het rijdier, stappen, draven en galopperen 
beheerst en gracieus etaleert. Ook wat dat betreft kwam ik de afgelopen zomer-
vakantie aan mijn trekken, wanneer ik tijdens koffie en thee pauzes samen met José 
voor het huis richting voornoemde paardenbak tuurde. 

De onwaarschijnlijk snelle ontwikkeling van de mens berust voor een groot deel 
op een ontembare nieuwsgierigheid naar alles, waarvan hij geen weet heeft, maar 
waarvan hij wel weet wil hebben. Deze zelfde nieuwsgierigheid dreef mij er toe 
erachter te komen, waarom een jonge vrouw drie keer per dag geconcentreerd en 
gedreven oefent in diverse onderdelen van dressuur. Vanuit mijn ervaringen met 
topsport weet ik dat drie keer per dag trainen echte topsport is. Daarom nodigde ik 
Olga een avondje bij ons thuis uit voor een interview omtrent haar sport ten einde mijn 
kennis van de paardensport eens flink op te vijzelen. 

Olga Boucher is op 4 november onder het sterrenbeeld 'schorpioen' in het jaar 
1971 geboren. Ze heeft onlangs haar academische studie bewegingswetenschappen 

m í íT íW r* 
Ben topsporter 
m Miniaren! 
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voltooid in de richting "Arbeid en Gezondheid". Ze werkt tijdelijk zo'n 20 uur per week 
voor 'Thuiszorg' van 9.00 uur tot 15.00 uur en heeft o.a. een sollicitatie lopen bij het 
RUß Adviescentrum. (Een bedrijf, dat zich bezig houdt met de lichamelijke klachten van 
mensen, waardoor zij hun werk niet of niet goed kunnen doen) 

Haar "hoge begaafdheid" voor 
tekenen en schilderen was mij al lang 
bekend en het verbaast mij enigszins, dat 
zij deze begaafdheid niet professioneel 
heeft ontwikkeld. Begaafdheden, díe ze 
niet van een vreemde heeft, want haar 
moeder, Marjan, afgestudeerd 
kinderpsychologe, schrijft o.a. 
kinderboeken en illustreert deze zelf met 
prachtige tekeningen. Marjan speelt 
verder nog viool in een strijkkwartet, 
samen met o.a. Jan Greydanus en zingt in 

— een koor. (En zus van vader Philippe, die 
soms met haar witte poedeltje in Midlaren 
logeert, schrijft ook, maar dan 
kookboeken en een kookrubriek in een 
dagblad) 

Broer Bruno heeft onlangs z'n 
studie Russisch voltooid, woont op een 
woonboot in de 'Stad' en bedient het 
toetsenbord in de muziekgroep 

'Kopstubbers', die leuke liedjes (in het Drents) met originele teksten ten gehore brengt. 
Vooral het liedje met de trein van Assen via Ekehaar naar Grollo vind ik heel leuk. 
Onlangs op 7 October werd in Grollo hun tweede CD 'Zummerfeest' gepresenteerd. 

Vader Philippe, afgestudeerd econoom, is kort geleden uit het bedrijf gestapt om 
op 60 jarige leeftijd te gaan 'rentenieren', (mensen, die in het buitengebied wonen gaan 
niet in de VUT of met pensioen maar genieten van de rente van hun bezit). Hij beheerst 
alle facetten van het bouwen en heeft zich wat dat aangaat uitgeleefd op het oude 
huisje, waar eens fietsenmaker Piet van der Zwaag woonde, en er verschillende 
bijzondere schuurtjes en paardenstallen laten verrijzen. Het pand Tolhuisweg 41 heeft 
hij ook danig en op originele wijze ter hand genomen en zijn laatste object is een 
boerderijtje in de Franse Alpen op 1400 meter hoogte, 's zomers met een vierwiel 
aangedreven auto te bereiken via een onverharde weg en 's winters alleen lopend of via 
een skilift. Hij en Marjan zijn er enkele maanden bezig geweest woonstede en omgeving 
bewoonbaar te maken. (Met de naam Boucher zal het geen probleem zijn zich thuis te 
voelen tussen de Fransen) Ten einde qua kunstzinnigheid niet onder te doen voor de rest 
van de familie heeft Philippe zich bekwaamd in het maken van glas in lood ramen. 
Terug naar de persoon, waar het om gaat. 

Olga woont in een heel leuk huisje aan de weg naar Glimmen. Ze heeft een vriend 
in Den Haag, die regelmatig hier komt in zijn Peugeootje met open dak, maar niet 
voornemens is zich in het noorden te vestigen. Zijn voorkeur gaat uit naar een 
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boerderijt je in Frankrijk, maar dat zi t er voorlopig nog niet in. (Waar is de liefde 
gebleven, die alles overheerst?) 

Wanneer ben je met paardrijden begonnen? 
Vanaf m'n tiende jaar r i j d ik al op een paard. Maar het heeft nog heel wat jaren 

geduurd, voordat ik echt goed kon rijden. I k wilde heel graag een eigen paard en heb 
daar heel veel over gezeurd bij mijn ouders. Z i j vonden een paard toen veel te duur. I k 
ben zelf gaan sparen en als 15-jarige kon ik f2000,-- inbrengen en werd ons eerste 
paard, Berenice, gekocht. Daarna werden mij ouders al snel enthousiaster voor het 
paardrijden. Aanvankelijk wilde ik me richten op springwedstrijden. Daarvoor moet je 
eerst één winstpunt behalen in de dressuur. Dat betekent, dat j e stappen, draven en 
galopperen moet beheersen en dat moet er dan ook nog mooi uitzien. De controle over 
mijn paard bi j het springen was niet goed en om dat te verbeteren ben ik met dressuur 
begonnen. Dat vond ik zo leuk, dat ik er in door ben gegaan en nu eigenlijk niet meer 
spring. Dit laatste speelde zo ongeveer, toen ik 23 jaar was. 

Hoe is de indeling bij dressuur? 
We hebben de volgende klassen: B(eginners), L(icht), M(iddel) 1 , M(iddel) 2, 

Z(waar) 1 en Z(waar) 2. Boven Z 2 komen de Nationale en Internationale klasse. 
Om in een hogere categorie te komen moet je proeven rijden tijdens wedstrijden, die 
door een jury worden beoordeeld. Als je over alle onderdelen van een proef gemiddeld 
voldoende (6) scoort, kri jg je een winstpunt. Winstpunten heb j e nodig om een klasse 
hoger te kunnen starten. Bijv. Als j e in B r i jd t heb je 5 winstpunten nodig om in L te 
mogen starten. De proeven worden genoteerd in een 'proevenboekje'. Bij onze 
wedstrijden bestaat de jury uit één persoon, die ongeveer 24 deelnemers beoordeelt. 
Bij de nationale klasse zijn dat twee of drie personen. 
Vanaf Z 2 begint ook de kür op muziek. I k heb zo'n 18 wedstrijden per jaar tijdens het 
binnen- en buitenseizoen. 

In welke klasse rijd jij nu? 
I k train momenteel met twee paarden en soms ook nog met het paard van mijn 

moeder. M'n eerste paard, Berenice, is dood gegaan. I k r i jd nu op eigen gefokte 
paarden: Merudin (veulen van Berenice; 6 jaar) in klasse Z 1 en met Laudon (veulen van 
paard van mijn moeder; 7 jaar) in klasse M 2. Dit zijn allebei ruinen. Bij de dressuur zie 
je veel ruinen. Een hengst is moeilijker en soms onberekenbaar en merries zijn door 
hormoon schommelingen wat wisselvalliger in de prestaties. Verder is dressuur een 
echte vrouwensport in tegenstelling to t springen, want daar zie j e meer mannen. 
Afgelopen winter werd ik bi j de Drentse kampioenschappen eerste en daarna ook nog 
Nederlands kampioen in de M 2 klasse. Van ieder provinciaal kampioenschap mogen de 
twee besten naar het Nederlands kampioenschap, 's Winters wordt het NK verreden in 
de klassen M2, Z l en Z2. 

Hoeveel tijd vraagt het trainen en het verzorgen van de paarden? 
Verzorgen en trainen duurt in de zomer per paard ongeveer 1 \ uur per dag en in 

de winter 2 uur. (Voeren, borstelen, trainen) 's Winters staan de paarden op stal en 
moet er dus gevoerd (3 x per dag) en uitgemest worden, 's Ochtends worden de paarden 



naar de wei gebracht en 's avonds gaan ze weer naar binnen. Daarbij helpen mijn moeder 
en mijn vader ook! 

Heb je binnenkort nog wedstrijden? 
Op het programma staat de 'Noordzeeolie dressuur competitie'. Deze competitie 

omvat drie wedstrijden: eind oktober, eind november en eind december. Deze 
wedstrijden worden in de provincie Groningen gehouden. De beste vijf uit deze 
competitie mogen de finale rijden tijdens een groot springconcours in Zuidbroek in 
januari 2001. 

Hoe kun je een paard de verschillende proeven leren? 
Communiceren met het paard doe je door middel van 'hulpen'. (Been, teugel, 

gewicht, stem) Met hulpen kan je het paard besturen. Een paard begrijpt natuurlijk niet 
vanzelf hoe hij moet reageren op een bepaalde hulp. Dat moet je hem leren. Als een 
paard de gewenste reactie geeft op een hulp, dat kan ook toevallig gebeuren, moet je 
hem belonen, zodat hij een verband gaat leggen tussen de hulp en de gewenste reactie. 
Herhaling speelt hierbij een belangrijke rol. Als het paard zo'n drie keer op dezelfde 
hulp dezelfde reactie geeft, kun je er van uitgaan, dat hij het verband ziet. Belonen kun 
je doen d.m.v. een klopje op de hals, met je stem of door een rustmoment in de training 
in te lassen en het paard een vrije teugel te geven. Verder moet je oefeningen met het 
paard doen, waardoor het een beter uithoudingsvermogen krijgt, zijn spieren sterker 
worden en het leniger wordt. Hierdoor krijgt het paard meer veerkracht en kan het 
energiek en met 'schwung' door de ring lopen. 
De oefeningen en bewegingen die het paard in een dressuurproef moet laten zien zijn 
niet tegen de natuurlijke beweging van het paard in. Je ziet zelfs dat het paard 
ongeveer dezelfde dingen/bewegingen in de wei doet alleen dan in iets minder mooie 
vorm en niet op commando. 

Hoe lang duurt het voor een paard volleerd is? 
Als een paard ongeveer drie jaar oud is, kun je met rijden beginnen. Een topper 

beheerst op z'n achtste jaar alle kunstjes. Tot z'n ± 16de jaar kun je er dan wedstrijden 
mee rijden. Anky van Grunsven won met haar zeventien jarige Bonfire goud op de laatste 
Olympische Spelen. Bonfire ging hierna met pensioen. 

In elke sport komen blessures en ongelukken voor. Hoe is dat bij jou? 
Ik ben tijdens een buitenrit met mijn vader een keer met het paard gevallen, 

waarbij het paard op mijn been viel. Mijn bovenbeen is toen gebroken. Ook heb ik een 
keer mijn pols gebroken, toen ik het paard van een ander 'zadelmak' zou maken. Het 
paard sloeg op hol en ik heb me er maar gauw bewust af laten vallen. Ik landde echter 
niet op mijn voeten, maar op mijn handen. 
Het paard kan natuurlijk ook een blessure oplopen of een ongelukje krijgen, waardoor je 
niet kunt rijden. Zo heeft Merudin op 3 jarige leeftijd zijn hoefbeen (botje in de hoef) 
gebroken tijdens het maken van rare sprongen in een hard bevroren weiland. Soms bli j f t 
een paard hierdoor zijn leven lang kreupel. Bij Merudin heeft het ongeveer 5 maanden 
geduurd, voordat hij helemaal weer goed was. Gelukkig is hij niet kreupel geworden aan 
dit been, maar is daardoor pas zadelmak gemaakt op ruim vier jarige leeftijd. 



Wat zijn je ambities? 
Ik wil graag de nationale klasse halen. Nu kennen we in Nederland ongeveer 15 

ruiters, die in de hoogste Nationale klasse (Grand Prix) uitkomen. Om dat te bereiken 
moet het paard de kunsten van de zwaarste proeven kennen. (Grand Prix) Ik verwacht, 
dat ik daar nog twee jaar voor nodig heb, mits mijn paard goed genoeg is voor het 
zwaardere werk. Komend jaar wil ik Z 2 halen en het jaar daarop moet onder aan de 
ladder van het nationaal circuit lukken. De nationale klasse kent vier niveaus, te weten 
ZZ licht, ZZ zwaar, lichte tour, zware tour. (o.a. Grand Prix) 
Ik neem ongeveer één keer in de veertien dagen les van Loes Corcel in Coevorden. Zi j is 
een amazone, die uitkomt in de Nationale klasse. (Op dit moment in de lichte tour) 
Zelf heb ik een opleiding voor instructeur afgerond en mag dus ook les geven. 
Momenteel geef ik les aan een jongetje uit Noordlaren en af en toe aan Marieke Kanon 
van de Hutten weg. 

Wat is zo'n paard nou waard? 
Wat de gek er voor geeft. Een goed Grand Prix paard kost tonnen, terwijl een 

gewoon paard misschien 4000 gulden waard is. 

Wat vind je nou zo leuk aan paardrijden? 
• I k hou er van om met dieren bezig te zijn en ik vind paarden mooie dieren. 
• I k hou van alles om het paardrijden heen; het buiten zijn, de verzorging etc. 
• Op een paardenrug zitten geeft een heerlijk gevoel en ik vergeet dan even alle 

andere dingen. 
• Als een paard op je hulpen reageert en alles in harmonie gaat, voelt dat 

fantastisch en is het mijn beloning voor al die uren oefenen. 
• I k vind het leuk om oplossingen te bedenken voor problemen, die ik bij de training 

met mijn paard tegenkom. 
• I k hou van de competitie tijdens de wedstrijden en het laten zien aan anderen, 

waar je thuis weken, soms maanden, aan gewerkt hebt. 

Een paar korte slotvraagjes: 

Wat zij je hobby's buiten paardrijden? 
Tennissen, wildwater kanoën, skiën, klimmen. (Ik heb een Alpencursus gedaan en 

ook een cursus toerskiën) Verder natuurlijk tekenen en schilderen, alhoewel ik daarvoor 
nu niet meer zoveel t i jd heb. 

Je laatst gelezen boek? 
I k lees de laatste t i jd regelmatig; vroeger las ik heel weinig. Mijn laatste boek 

was in het Engels: The Beach. Dit boek is kortgeleden verfilmd met Leonardo di Caprio 
in de hoofdrol. 

Welke film heb je het laatst in de bioscoop gezien? 
The Gladiator. Ik had een vreselijke vechtfilm verwacht, maar het was toch wel 

een interessante film om naar te kijken. 
Wat eet je graag? 
Vruchtenyoghurt. 



Mijn nieuwsgierigheid naar het waarom van het fanatieke trainen met haar paarden door 
Olga Boucher is bevredigd. Ik begrijp nu iets meer van haar sport en weet waarom zij zo 
gedreven oefent. Als rechtgeaarde Midiaarder zal ik haar prestaties in de diverse 
dagbladen blijven volgen. 

(Dinus Vos. 
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Speciaal voor groepen en verenigingen wordt 
door Drenthe tours een dagtocht 
georganiseerd naar de T.V. opnamen van het 
bekende programma Koffietijd. De datum die 
wij hebben gereserveerd is donderdag 23 
november a.s.. De opstap zal zijn om 07.00 
uur op de Brink te Zuidlaren. Rond 09.15 
worden we in Hilversum verwelkomd met een 
kopje koffie en daarna gaan we in de studio 

de live-uitzending van het programma bijwonen. Iedere dag komen een aantal 
interessante gasten en een artiest. Na afloop zet de bus ons af in het overdekte 
winkelcentrum Hilvertshof, waar we tot 15.00 uur kunnen lunchen en winkelen. Ongeveer 
17.30 uur zijn we weer terug in Zuidlaren. De prijs van deze tocht is slechts f I. 35,— 
Het lijkt ons gezellig hier naar toe te gaan. We stellen de lezeressen van het Kabinet in 
de gelegenheid deze reis ook mee te maken. Heeft u zin in een leuk uitje op donderdag 
23 november bel dan even naar José Vos, tel. 4093527. Graag voor 5 november a.s. 

Het bestuur van de Vrouwenvereniging 

n.t.:;,^ Wie wil er fid worben van de nieuwe 
Dorpsfeestcommissiel 

Het feest is geweest en voor de "oude" 
dorpsfeestcommissie zit de taak er op. Tijd om plaats te 
maken voor een nieuwe enthousiaste club die over X jaar 
weer een feest zal organiseren. 

Voor die nieuwe commissie worden nog enkele leden (m/v) gezocht. Br hebben zich 
inmiddels al enkele mensen beschikbaar gesteld, maar voor een stevige commissie zijn er 
nog een paar personen nodig. 

Dorpsfeest-
commissie 

'WW 



Als lid van de dorpsfeestcommissie doe je niet alleen iets nuttigs voor de Midiaarder 
gemeenschap maar het is ook nog een hele leuke klus. Houd je van gezelligheid, heb je 
ideeën of ben je meer een praktische doener? In de feestcommissie is er plaats voor 
allerlei soorten mensen. En je leert er heel veel dorpsgenoten beter kennen. 

Kortom, wie weet is dit iets voor jou! Heb je belangstelling, schroom dan niet om contact 
op te nemen met je wijkhoofd of met één van de huidige commissieleden. 

(Bieter den Hengst 
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A. Haaijer 
Kranten-

ezorger b 

Nieuws van be kyantenbezoraer 

Voor abonnementen op het Nieuwsblad v/h Noorden, De 
Telegraaf, De Volkskrant, Algemeen Dagblad, Nederlands 
dagblad en Financieel Dagblad kunt U terecht bij: 
Andries Haaijer, Tolhuisweg 8, 9475 PG te Midlaren. 
(Tel./fax 050-4093558) 

Tevens is dit het adres voor al uw advertenties in Het Nieuwsblad van het Noorden. 
ßndries. 

V.V.V. 
Kort nieuws van \)et V.V.V. 

I.v.m. mijn opname in het ziekenhuis even een kort berichtje 
van het Midiaarder V.V.V. 
De jaarlijkse motorraces op de ijsbaan zijn ook dit jaar (op 

20 augustus) weer succesvol verlopen. 
Heel vers in het geheugen ligt de feestavond van onze vereniging gehouden op 30 
september in Paviljoen 'Meerzicht'. Het was een leuke en gezellige avond met diverse 
optredens van Midiaarder artiesten. Shantykoor 'Lös Zaand' zong vol enthousiasme 
meeslepende liederen. Het niveau van het koor wordt steeds hoger. Onze Drentse 
conferencier Gart Jan trad op met enige humoristische verhaaltjes; I t y Hoving en Dina 
Scheper van TOMI deden een leuke, doldwaze sketch in de eierhandel van Bep en Co 
Lumbus; Dinus Vos, eveneens van TOMI, trad op als de oude Baron Theodorus van Haver 
tot Gort, die vroeger - in de twintiger jaren - bij zijn tante in Huize Meerwijck op 
visite kwam. Iedereen, die meegewerkt heeft deze avond te doen slagen wordt reuze 
bedankt. (Zeker Joke de Groot) In het volgende blad meer nieuws van het V.V.V. 

flndries. 



Toneeí-
verenigmß 
T.O.M.L 

De repetities voor de klucht in drie bedrijven "De 
onbetaalbare loodgieter" van Hans van Wijngaarden zijn 
begonnen. Er spelen 5 dames en 3 heren in. Voor Jan 
Moesker wordt het de vijfenvijft igste keer, dat hij op de 
planken staat. Hij heeft verkondigd, dat dit de laatste 
maal is dat hij als speler mee zal doen. Hij speelt de 
tweelingbroer van een wel heel gierige zus (Dina 
Scheper) en hun beider opkomst zal zeker verrassend 

zijn. Het stuk wordt op 27 januari opgevoerd in 'Sprookjeshof' in Zuidlaren. De regie zal 
dit keer gedaan worden door Annie Zwaagman en ondergetekende. Tussendoor heeft 
TOMI een kleine bijdrage geleverd aan de feestavond van de V.V.V. op 30 september. 
Binnenkort beginnen ook de voorbereidingen voor het optreden bij een Sinterklaasfeest 
in Café ' t Keerpunt in Spijkerboor. Hiervoor doen wij een beroep op onze drie jeugdige 
aspirant leden. Indien er Midlaarders zijn, die het leuk l i jkt iets op het gebied van 
toneel te doen, dan zou het meespelen in onze Sinterklaasstukjes een mooi begin kunnen 
zijn. Neem voor informatie even contact op met ondergetekende. Gewoon doen!!! We 
hebben een te klein ledenbestand en toneelspelen is gewoon heel leuk. 
I n het decembernummer uitgebreide informatie i.v.m. de uitvoering van TOMI. 

(Dinus Vos. 
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I.v.m. mijn gezondheid moet ik mijn papegaai te koop 
aanbieden. Het is een Blauwkop Amazone papegaai. 
De papegaai is inclusief de kooi te koop voor f I 700. 
Te bevragen bij: 
Andries Haaijer, Tolhuisweg 8, 9475 PG, Midlaren. 
9 050-4093558 
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Tot /n december maar weer! 



Een kozijn 
met profiel9 
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K U N S T S T O F 
K O Z I J N E N 
R E N O V A TI E - N I E U W B O U W - V E R B O U W I N G 

NARVIKWEG 5-10, POSTBUS 9101 
9703 LC GRONINGEN 

TELEFOON (050) 549 32 00, FAX (050) 549 35 50 

GLAS ABELN B.V. 



Volop genieten 
aan het Zuidlaardermeer 
Bij Paviljoen De Bloemert is het 
goed vertoeven, in een gezellige 
sfeer aan het meer. 

Ons restaurant is ook voor u... 
Voor: diners, buffetten en feeste-
lijke partijen, ook kinderfeestjes 
met verschillende arrangementen 

en een fantastische speeltuin voor 
uw kinderen. 

Verhuur van comfortabele 
6-persoons bungalows (4****) 
Speciale hotel- en langhuur arran-
gementen. 
Jachthaven en Camping. 

Tennis-, 
watersport-, 
midgetgolfbaan 
Zeil- en 
surfs chool. 

Captainsbar aan 
het meer met 
terras. 

Vraag naar onze folder! 
Bel: (050) 409 15 55 
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