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VOORWOORD 

Nu de vakantie alweer ver achter ons lijkt te liggen en de vakantiefoto's weer 
opgeborgen worden tot het moment dat zij wellicht in de verre toekomst eens 
ingeplakt zullen worden, wordt het weer eens t i jd voor het herfstnummer van 
het Kabinet. Het weer past er goed bij. 

Wij begroeten een aantal nieuwe inwoners van Midlaren, vooral de Tolhuisweg 
weerde zich daarbij geducht. Een aantal panden zullen gesloopt worden, we 
hopen dat daar aantrekkelijke nieuwbouw, passend in de omgeving voor in de 
plaats zal komen. 

Alle nieuwkomers van harte welkom, wat ook geldt voor de nieuwe bewoners van 
de AVO op de Bloemert, waarin tegenstelling tot eerdere berichten weer 
tijdelijk asielzoekers gevestigd zullen worden. Niet zo'n dik nummer deze maal, 
de bijdragen vanuit de Midiaarder bevolking kwamen na de luie zomervakantie 
moeizaam op gang. 

Veel leesplezier - Wouter Warnaar 

(Advertentie) 

OPPASSEN!!! 
Hallo, ik ben Sarah 
Warnaar, ik ben 14 

jaar en ik zoek 
oppasbaantjes. 
Ik kan op alle 

avonden behalve 
de dinsdagavond. 
Mijn telefoonnum
mer is 4090493. I 

Agenda; 

26 oktober 
Vrouwenvereniging bestaat 
50 jaar 

27 november 

Sinterklaasfeest ':iÈÊ 

1 december 
Klaverjassen 

•Zfy januari 
Uitvoering 1 
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Dus toch nog weer een Aanvullende Opvang voor asielzoekers in 
Midlaren, dit in tegenstelling tot eerdere berichten in het 
Kabinet. Er zullen ong. 150 asielzoekers gehuisvest worden uit 
Iran, Rusland, Angola, Afghanistan, enz. enz. Zowel gezinnen als 
alleenstaande vaak jonge mannen. Er is weer behoefte aan 
vrijwilligers voor de vrouwengroep en de kinderclub en als 
búngalowbezoeker. Als bungalowbezoeker kunt U aangeven of U 
liever contact heeft met b.v. een gezin met jonge dan wel met 
wat oudere kinderen of met een groep alleenstaande mannen. 

Het contact loopt in eerste instantie via de leiding van de AMO, frequentie en 
vorm worden daarna in overleg met de bungalowbewoners afgesproken. Het is 
niet vrijblijvend, wel gelijkwaardig en zeer leerzaam en boeiend. Probeer het 
eens! 

Door veranderend COA beleid is het niet langer nodig om kleding e.d. voor de 
asielzoekers in te zamelen, daarvoor willen de gezamenlijke kerken in Zuidlaren 
een soort bazaar openen. Uw spullen kunnen dus daar naar toe gebracht worden. 
Wel is er nog wel behoefte aan speelgoed waarmee een soort van speel-o-theek 
ingericht zal gaan worden. 
Als U informatie wilt over deze en andere zaken, kunt U contact opnemen met de 
leiding van de AVO. Zij houden kantoor in bungalow 47, tel. 4090219 en zijn daar 
alleen op de doordeweekse ochtenden aanwezig. 

Van be VVV 

De V.v.V. hield op zaterdag 25 augustus een 
barbecue voor alle inwoners van Midlaren. Het 
was deze dag prachtig zomerweer. En dat was 
aan de belangstelling te merken. Er kwamen 

maar liefst 74 mensen op deze gezellige avond af. De barbecue was prima 
verzorgd door Joke de óroot. Na de barbecue werd er nog enige tijd 
gezellig nagepraat. Dus voor de V.v.V. en voor de deelnemers was dit een 
zeer geslaagde avond. 
Dan wil ik u verder nog even wijzen op ons Sinterklaasfeest voor de 
kinderen van Midlaren op 24 november. 
Op 1 december organiseren we onze klaverjas- en sjoelavond. 
Over beide aangelegenheden ontvangt u nog tijdig bericht. 

Namens het V.V.V. Bestuur A Haaijer Tel: 4093558 
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30 km tolhuisweg 

Sedert enige t i j d was de Tolhuisweg de trotse bezitter van een 30 km 
bord, bij het begin van de Tolhuisweg. 
Sinds enige t i j d is het bord op mysterieuze wijze verdwenen. 
Wie is de dader??? I s het bord ontvreemd, omver gereden of op andere 
wijze verdwenen. 

Wie kan hierover meer vertellen. En hoe komt de Tolhuisweg aan een nieuw bord. 
We houden ons aanbevolen voor inlichtingen en komen er dan in het volgende Kabinet op 
terug. 

Bouke Klaassens 

(Symnastiekclub 

Al weer voor het tweede jaar 
organiseert een clubje vrouwen uit 
Midlaren en Noordlaren een 
gymnastiekclubje elke dinsdag 
avond van half negen t o t half tien. We hebben eigenlijk nog een aantal deelnemers te 
weinig, wie heeft er zin om ook mee te doen? 
Het eerste half uur doen we wat oefeningen; rennen, springen, spieren losmaken, het 
tweede half uur spelen we volleybal, tenminste zo noemen we het. We spelen met een 
zachte bal die alle kanten op vliegt, maar hebben reuzenlo!. Na afloop zijn we best moe, 
maar een superconditie is zeker niet nodig (zelfs niet gewenst want dan valt onze matige 
conditie zo op). 
Wie heeft er zin mee te doen kan zich opgeven bij Bouke Klaassens tel. 4095973 

Tolhuisweg 

• • • 

De Tolhuisweg is in een permanente staat van 
verandering. Er komen regelmatig nieuwe bewoners 
en er zijn regelmatig bouwactiviteiten. Het huis van 
Toos Gros is kort geleden verkocht, onlangs is het 

!

huis hoek Tolhuisweg/Schutsweg, het houten witte 
• H ' | huis, verkocht en ook is het huis op de hoek van de 

I H I ¿f l^ l i_l_^-H Schutsweg/Tolhuisweg, het huis van Davids 

verkocht. De redactie heeft vernomen dat er plannen zijn deze beide laatste huizen plat 
te gooien en er iets nieuws neer te zetten. We zijn benieuwd wat het gaat worden. 

Bouke Klaassens 



.'•• 
dorpshuis 

In september werd in de commissie Welzijn van de gemeente Tynaarlo gesproken over 
wijkcentra en dorpshuizen in de gemeente. Door de gemeente was een overzicht 
gemaakt van de dorpshuizen en wijkcentra binnen de gemeente in de notitie 
"Ontmoetingscentra voor jong en oud". Het bleek dat de meeste kleine dorpen binnen de 
gemeente wel een voorziening hebben. In Midlaren is echter helemaal niets, zelfs geen 
ijsbaangebouwtje. 
Raadslid Klaas Kuipers uit Midlaren vroeg hiervoor aandacht in de commissievergadering, 
want ook in Midlaren zou er in de (nabije) toekomst behoefte kunnen ontstaan aan een 
voorziening. 

Wie hebben ons in Midlaren tot nu toe voor allerlei vergaderingen en georganiseerde 
bijeenkomsten goed kunnen redden met de plaatselijke cafés, maar dat wordt wel 
Steeds krapper. Heel veel werd georganiseerd ¡n Plankensloot en in de Hunebedden, 
beide locaties hebben intussen een ander soort horeca gekregen, waardoor we er met 
vergaderingen en bijeenkomsten niet meer terecht kunnen. Ook in de Bloemert is het 
veranderd, ook daar zijn niet veel mogelijkheden meer. We hebben alleen nog Paviljoen 
Meerzicht over. Als dat nog eens van bestemming zou veranderen hebben we hier in het 
geheel geen mogelijkheden meer om een ledenvergadering van bijvoorbeeld 
Dorpsbelangen of de vrouwenvereniging te organiseren. 

• 

Wordt het niet t i jd dat Midlaren eens aan de bel gaat trekken? Als we dat gaan doen 
als er niets meer over is vissen we achter het net. 

• 

In de notitie van de gemeente wordt onderscheid gemaakt tussen de grotere 
multifunctionele 
centra in de grotere dorpen en de dorpshuizen in de kleine dorpen, onder klein dorp 
wordt verstaan een dorp met minder dan 2000 inwoners (Midlaren is dus een piepklein 
dorp). Van de kleine dorpen hebben er zeven een dorpshuis. De Groeve, Oudemolen, 
Tynaarlo, Yde, Zeijen, Zuidlaarderveen en Bunne i.o. In de dorpen Donderen, 
Eelderwolde en Midlaren staat geen dorpshuis. 
De gemeente signaleert in de nota dat er in Eelderwolde en Donderen nog gebruik kan 
worden gemaakt van horecavoorzieningen maar dat problemen zijn te voorzien. 
Datzelfde geldt echter ook voor Midlaren, zoals hierboven al werd geschetst en het is 
goed dat Klaas Kuipers daarvoor aandacht heeft gevraagd. 

De gemeente gaat ervan uit dat in elk dorp van enige omvang één dorpshuis of een als 
dorpshuis dienstdoende voorziening zou moeten zijn. De gemeente gaat uit van 
zelfwerkzaamheid van het dorp en subsidieert in beginsel 2/3 van de kosten onder de 
voorwaarde dat het dorp de rest opbrengt. 

Misschien iets om aandacht voor te hebben binnen de Midiaarder verenigingen?? 

Bouke Klaassens 
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Feenstra mist de 
aansluiting niet. 

Feenstra Noord B.V. 
Groningen Emdenweg 5 Tel. 0505422322 
Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 637111 
Drachten Bolder 59 Tel. 0512 526258 

feenstra \ 
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GARAGE HOLLANDER 

groot in banden, 
nieuw en gebruikt, 

zeer scherp geprijsd 

ook voor schade's uw adres 
BOVAG lid 

G R O N I N G E R S T R A A T 5 D 

9 4 7 5 P C M I D L A R E N 

9 D 5 D - 4 D 9 2 D 3 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 
staat midden in de samen
leving. Daarom zijn we 
vaak bettokken 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 

Rabobank 

M 050-4096969 

bouwbedrijf 

gout 
schipborg 

tel. 4090000 



Het Roosje 
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 

Esther Julius, GfouingefsüBat 49,9475 PA Midlaren, Tel. 050 409 0940 
Drivé: 050 409 5687 

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

Meerzicht la 
9475 TA Midlaren 
_ï 050-4091446 

'TtCét&t*^ 

Gastencentrum ""Jfflont- &os¡a" Portugal 1 
Een kleinschalig gastencentrum, gelegen in een stukje ongerepte natuur van de Port 
weg van het massatoerisme. We beschikken over een paar in rustieke stijl gerenove 

op een terrein van 3,5 ha. met veel amandel-,olijf- en vijgenbomen. 
Rondom de gebouwen een prachtige tuin en zwembad. 

"Monte Rosa" ligt op 1,7 km van S. Joao, een authenthiek dorpje en 10 km van Lagos, 
stad met prachtige stranden. Vanaf Faro(vliegveld) is het ongeveer 1,5 uur rijdei 

We verhuren huisjes en kamers; ook kan er op het terrein gekampeerd wo 

Voor meer informatie: Sandra Falkena tel. 00351 -282687002 
Fax. 00351-282687015 - Email: Monte.Rosa@dix.pt 

VeéuincUgheld/ metVÍM& 

CASANDER OVERDUIN 
b e d r i j fs m a k e l a a r s bv 

Zülderpark 25, Postadres; Postbus 366, 9700. AJ.Groningen 
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90 

www.overduincasander.nl, E-Mail: ¡nfo@overdulncasander.nl 

BOG 

mailto:Monte.Rosa@dix.pt
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ï Vuzzelruoriek voor be groten. 

I n het zomernummer stond een Zweedse puzzel. Uit de vier goee 

inzendingen is er een winnares geloot en wel Mevr. AA. Loeröp-Nijhof. 

Gefeliciteerd! U ontvangt een V.V.V. bon. Dit keer is er voor een 

kruiswoordraadsel gekozen. I k wens u veel plezier bij het oplossen ervan. De 

oplossingen kunnen in de brievenbus van (5roningerstraat 47. 

KRUISWOORDRAADSEL 
HORIZONTAAL 
1 vaartuig 6 plaats in Israël 10 gebakje 14 bob
bel 15 nog niet volgroeid 16 beddengoed 
18 boom 19 vezelplant 21 deel van het hoofd 
22 luchtig gebak 23 neon 24 Internationaal 
Monetair Fonds 26 tuingerei 28 voordeel 
29 verhoogde toon 30 zwaar metaal 32 part 
33 Eng. aanspreektitel 34 toestand v. razernij 
35 autoped 37 meterton 38 bijbelse figuur 
39 voorzetsel 41 hoofdstad van Noorwegen 
43 voegwoord 45 klank 47 voorbij 49 stro
ming in de popmuziek 51 woonschip 52 het 
binnenste 53 onderofficier 54 hoeveelheid 
55 los, pulverig 56 tijdmaat 57 wasem 58 wel
willende lezer 59 spoorstaaf 61 vordering 
63 dom 65 tussentijds 66 weg met bomen 
67 onbenullig 69 Eng. schrijver 71 reisbege
leider 72 fijn weefsel 73 of dergelijke 75 rivier 
in Nederland 77 nulpunt 78 peulvrucht 
79 kort, droog geluid 81 spies 83 vreemde 
munt 84 Franse kaassoort 85 plaats in de Ver
enigde Staten 87 volgroeid 88 noot 89 fiasco 
90 deel van het gezicht 91 Administratieve 
Rechtspraak Overheidsbeschikkingen 93 Chi
nese maat 94 verborgen 96 gedicht 97 voor
deel 99 stuk stof 100 vleesrooster 101 Turk. 

VERTICAAL 
1 heelal 2 rivier in Rusland 3 ten behoeve van 
4 ver (in samenstellingen) 5 groot hert 6 niet 
dubbel 7 bloem 8 touw 9 Amsterdams Peil 
10wijnsoort 11 in orde 72 getijde 13de oude
re 14 voorspoed 16 insect 17 bureau 
20 spraakorgaan 22 contant geld 25 afbeel
ding 27 plaats in Frankrijk 28 onvriendelijk 
29 slotwoord van gebeden 31 roekeloos per
soon 33 zuivelproduct 34 diner 36 paraplu 
(pop.) 38 vis 39 handvat 40 muziekgezelschap 
42 onenigheid 44 onder andere 45 interval 
46 duplicaat 48 dwaas 50 nonsens 52 zoen 
53 grootmoeder 60 lokspijs 61 verharde huid 
62 muzieknoot 64 eenheid v. elektr. weer
stand 66 vreemde munt 67 kapitein (pop.) 
68 gebrom 70 koopmansgoed 71 af 72 uit
stapje 74 gegevens (Latijn) 76 meetk. lijn 
77 ongerustheid 78 bijwoord 79 projectiel 
80 legerafdeling 82 pijnlijk ongemak 84 dun 
metaal 85 rommel 86 maatstaf 89 tovergodin 
90 wijfjesschaap 92 slang 95 voermansroep 
96 public relations 98 muzieknoot 



J Drentse bijdrage 

£ In deze Drentse bijdrage een kort gedicht van LA. ftoessingh over 
, "het zoepertien". Roessingh leefde van 1873 tot 1951 en was 

J ereburger van Westerbork. Hij woonde en werkte als 
kunstschilder in dit dorp en schreef daarnaast een aantal, vaak 

korte, gedichten. Zoepertien is het verkleinwoord van zoepert en betekent zuiplap. 

Verder een gedicht van Hans Heyting over de weemoedige sfeer die er in de oktobermaand over 
het land kan hangen, een gedicht van Harm Boer genaamd Lockerbie, dat afgezien van de titel 
ook geheel toepasselijk is op de ramp in Amerika van 11 september. 
Tot slot een gedicht van AAarga Kool, dat ze zelf heel bescheiden een liedtie heeft genoemd, 
maar dat naar mijn idee toch wel wat meer is dan zo maar een liedtie. 

Bouke Klaassens 

Oktober 
Hans Heijting 

De nevel weeft 
zien grieze wao 
tusken de bomen. 
Waor ik ok gao 
V\nY\n+ t>e>n \f\try\o 

Lockerbie 
Harm Boer 

As een vogel 
in de locht 
J ~ i i . l ;~~+.. . . . . 
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Wit 

AAarga Kool 

Een liedtie 

As ik old bin lieve-lieve 
kiek de kleur schöf uut mien haoren 
wit kleurt mettert ied mien jaoren 
bliej dan nog wat van mij holden 

wonderfel de zommervuren 
wonderhoog de drinkensschalen 
zuks kan ja niet ieuwig duren 

elk die leeft de t ied schatplichtig 
nao de rente 't kapitaal 
dommies kleurt mien vel deurzichtig 
en mien aders blauw opaal 

drinkt wij thee uut dunne glazen 
parelmoer wordt de gebaren 
brozer nog as ze al waren 
ik gao -smalle wit te dame
deur de dag van craquelé 

gao'k dan liggen lieve-lieve 
op een wi t te wintermörgen 
as het echt niet langer wil 

en mien vel kleurt kold en sti l 
kooj dan nog ienmaol veur mij zorgen 

leg mij mit oen waarme haanden 
die mien bloed hebt laoten zingen 
die mien lief hebt laoten braanden 
leg mij zachies in mien kleren 
barg mij op mien plekkie vut 

dat gienien mij an huuft raken 
dat gien mèens mien armoe zöt 

as ik weg bin lieve-lieve 
diel wor van de wit te bomen 
schöf mien kleur weer in oen dromen 
bliej dan nog wat van mij holden. 
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Hallo Miblaarber jeuab 

De goede oplossingen uit het zomernummer waren: 
1. Kijk uit hier slaapt een heer 
2. Transport 
3. Rozemarijn 
4. 109 jaar oud 

Lakmalie Kuipers had alle vragen goed en heeft dus een Intertoys bon 
gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Doen jullie allemaal weer mee met het oplossen van de 
volgende puzzels? Veel plezier ermee en to t de volgende keer. Oplossingen in de bus aan de 
ôroningerstraat 47. @iatty'/Vefwma'. 
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ga, van bouer* naar beioedén ¿oor de p-trap/u. 
maan j e mag al leen ot/er ^ t a l l e n dVelbaa-r 
doo r ƒ • och ryJ ! 2 e op. 
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U^elk t>preeíciuoorci 2ifc m de rebus Verborqeh? 



IJsvereniging Midlaren 

Contributie; 
Omdat de ¡jsvereniging meewerkt aan het organiseren van de toertochten op het meer ,met en dankzij de hulp 
van vele vrijwilligers, en we hiervoor een vergoeding ontvangen is de financiële situatie vaak rooskleurig. 
U hebt ons vast weer gemist bij het ophalen van de jaarlijkse contributies? 
Toch komt door het uitblijven van winterde laatste jaren de bodem van onze schatkist in zicht. 
De jaarlijkse leden afdrachten aan KNSB en verzekeringen moeten wel elk jaar worden voldaan. 
Mocht het zo zijn dat we nu weer geen winter en geen toertochten krijgen dan kunt u ons dus volgend jaar zeker 
verwachten. 

Midlaarders, 

Bovenstaande stukje komt uit het verslag van de jaarvergadering in het winterkabinet 
van 2000, voor de ¡jsvereniging van Midlaren was 2000-2001 echter weer een 
slechte winter, niet genoeg ijs om toertochten te houden en dus geen inkomsten. 
U voelt natuurlijk al wat dit betekent, we zullen dit jaar langs komen voor contributie! 
Voor een ieder is het al ? jaar geleden dat men betaalt heeft voor deze Midiaarder 
vereniging, het bestuur hoopt daarom dat u ons op dit moment niet laat vallenen ons 
helpt de oudste vereniging van Midlaren in stand te houden. 

Alle nieuwe inwoners zijn natuurlijk van harte welkom,voor fl. 7,50 bent u lid en kunt u 
samen met ons genieten van de prachtig besloten gelegen ijsbaan en meedoen met 
de georganiseerde activiteiten. 

Het bestuur 

2 _ _ * 

LIMOUSIN VLEES 

Vanaf heden weer nieuwe voorraad vlees bij 
Fam. Lamberts Groningerstraat 27 Midlaren. 
Pakketten van 10 kg. Heeft u ook belangstelling? 

Graag even bellen voor afhalen: 0504093265 
Ook kunt u mailen: gieswlam@bart.nl 

mailto:gieswlam@bart.nl


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 Tbuhenhuis 

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

eikseizoen den»eite\*fcaid 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 k**V&¿*«-lf Wir w 

caravans viaduct zuidlaren V.O.F. 

Telefoonstraat 17 
9471 EK Zuidlaren 
Tel.: 050 409 2069 

CV-BENODIGDHEDEN/SANITAIR 
HISTOR VERF 
ELECTRA 

IT 

99 
WATERSPORTBEDRIJF 

de scheve'9 

Havenstraat 18, Zuidlaren 

SCHEEPSACCESSOIRES 
HENGELSPORT ARTIKELEN 
RYDS-MOTORBOTEN 

BUITENBOORDMOTOREN 

mm 
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AANHANGERVERHUUR 

05905 - 92946 



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

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

rolpens 
bakjes kanensmeer 
bekers rundvet 
boerenleverworst 
droge metworst 
droge boeren ham (schenk) 

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON 050 409 1553 

^ k GR A ALM AN 
¡•••••i K%tiewiea&& a.v. 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

*Meubilering 
*Tapijten 
^Gordijnen 
*Slaapsystemen 
*Zonwering 

Rijksstraatweg 204 
9752 BR Haren 
Tel 050 5345131 

WÊÊÈËm>< 
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Betrouwbaar en snel 
installeren, onderhouden, 
reparen of vernieuwen 
van dakgoten, riolen, 
waterleidingen en al uw 
andere sanitaire 
installaties. 

Vraag vrijblijvende 
informatie aan. 

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

Gun uw kinderen het plezier van muziek 
W^W-MÊÊÊ^ ;' I Naast hun schoolopleiding 

een muzikale vorming. 
Een vorming waar zijl) 

hun hele leven 
dankbaar voor zullen zijn. ? ••••im 

%A 

m 
* 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! 
r-————————_—_—__———————_——______________ 

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: 

f ~?^-Xcc-/__-A^-. ia__a>LX7-5 Bv 

' Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 



XOJVLI 

De repetities voor het blijspel " 'n Misreken", dat op zaterdag 
26 januari in café-restaurant 5prookjeshof zal worden 
opgevoerd, zijn weer begonnen. Annie Zwaagman zal deze keer 
de regie op zich nemen. Tijdens de eerste repetities was er al 
veel hilariteit omtrent de diverse typetjes en dwaze scenes. 
Het belooft dus weer een heerlijk ontspannen avondje toneel te 

worden in januari. 

De eenakteravond, die georganiseerd zou worden door de Culturele Vereniging te 
Zuidlaren in De Kimme op 30 november, gaat niet door omdat de toneelvereniging 
Commedia zich ter elfder ure afmeldde. Volgend jaar wil de C.V.-vereniging alsnog een 
eenakterfestival organiseren, maar dan worden alle verenigingen in de gemeente 
Tynaarlo aangeschreven. 

Onze zes jeugdleden variërend van 11 to t en met 16 jaar zijn begonnen met de 
repetities van een Sinterklaastoneelstuk in twee bedrijven, dat in NWdlaren en 'm 
Spijkerboor zal worden opgevoerd. Samen met ondergetekende doet Annie hierbij ook 
de regie. 

I n december zullen de TOAAI-leden alle donateurs weer bezoeken ten einde hun 
jaarli jkse bijdrage te innen en de donateurs kaarten af te geven. Ook dit jaar ligt het in 
de bedoeling een programma boekje samen te stellen. Hiervoor zullen we onze 
adverteerders weer benaderen, die voor een kleine bijdrage een advertentie in het blad 
kunnen plaatsen en daarbij extra vrijkaarten voor de voorstelling krijgen. 

Onze diverse oproepen en smeekbeden t.a.v. nieuwe (vooral mannelijke) spelende leden, 
helpers bij het ontwerpen en maken van het decor hebben to t op heden geen enkele 
reactie van de Midiaarder inwoners opgeleverd. Jammer!!! 

Voor de opvoering van het Sinterklaas toneelstuk zullen we nieuwe decorstukken moeten 
ontwerpen en bouwen. Voor het blijspel zullen diverse panelen overgeschilderd moeten 
worden. Dus de oproep blijft... 
Wie zijn creativiteit tekenend, knutselend, schilderend en uitbeeldend wil botvieren, is 
zeer welkom bij onze vereniging. 
Zo er sprake mocht zijn van enige schroom, bel dan de secretaris toch maar even en kom 
eens een repetit ie bezoeken. Gewoon doen! 

Dinus Vos. 



Met de jaarvergadering in mei wordt het 
winterprogramma van de vrouwenvereniging altijd 
beëindigd. Daarom is er in het zomernummer van het 
Kabinet geen nieuws van ons vermeld. Wel hebben een 
groepje leden in juli de Knapzakroute ñMdlaren -
Noordlaren gelopen. Het was een mooie middag en met 

twee stops onderweg was de route goed te doen. Wat gezellig was het, dat gewandel 
samen!! 
Onze jaarlijkse fietstocht, waar zich helaas maar weinig sportievelingen lieten zien was 
op 11 september gepland en ondanks dreigende luchten waagden we het er toch maar op. 
Dina Scheper heeft een verslag gemaakt, dat u hieronder kunt lezen. 
De eerste van onze avonden, altijd op de dinsdag en meestal aan het eind van de maand, 
is alweer geweest. Zijn wij gewoonlijk altijd bij Joke de Groot in Meerzicht, nu was de 
openmgsavond 'm de Barn, van Marian Kooiman, aan de Tolhuisweg. Het was leuk de leden 
eens kennis te laten maken met deze mooie ruimte, waar ook wel theater is gespeeld en 
muziek wordt gemaakt. 
Op 26 oktober as. is het alweer 50 jaar geleden dat de vrouwenvereniging, toen nog 
Naaikrans geheten, werd opgericht. Tien jaar geleden hebben we er een groot feest van 
gemaakt met een receptie met vele genodigden. Vijf jaar geleden gingen we met alle 
leden in de bus naar de Rheehorst in Ede, waar de West Side Story werd opgevoerd, 
met eraan vooraf een Chinees-Indisch buffet. Dat is zo goed bevallen dat de 
feestcommissie heeft besloten nogmaals te kiezen voor een etentje en een musical. 
Het totale feestprogramma ziet er nu zo uit: 
Op zaterdag 27 oktober is 's middags van 15.00 - 17.00 uur een "Afternoon tea" voor de 
leden en oud-leden in Watersportpaviljoen Meerzicht. 
Op zondag 28 oktober vertrekken de leden om halftwaalf per bus naar Amsterdam, 
waar we om twee uur met champagne worden ontvangen in het Grace-theater. Hier 
begint dan om halfdrie de musical Grace, over een periode uit het leven van Grace 
Kelly/prinses Gracia van Monaco. Aansluitend wordt ons een diner geserveerd met de 
toepasselijke naam Monaco. Tegen 8 uur vertrekt de bus weer richting Zuidlaren. 
De rest van het winterprogramma is soms een grote verrassing, soms wat bekender 
omdat we het onderdeel al vaker hebben gehad, zoals 11 december: Kerststukjes met 
Kees. Dit was vorig jaar zo goed aangeslagen dat gelukkig Kees Huisman nog een keer 
terug wilde komen! 

27 november: 
18 december: 
8 januari: 
29 januari: 
26 februari: 
26 maart: 
23 april: 

Paradijzen in verf - de tuin in de beeldende kunst 
Kerstviering 
Nieuwjaarsvisite met Mia Theunissen, bekend van radia Drenthe 
De heer J. de l^aar vertelt over de gevangenis Veenhuizen 
Spelletjesavond 
Verassingsavond!!!!!!!!!! 
Voorlichting door de brandwondenstichting 

En dan zijn we weer toe aan de jaarvergadering die is gepland op 21 mei 2002. 
De bustocht wordt gehouden op 4 juni en de fietstocht op 20 augustus. 
Over fietstocht gesproken, hier volgt het beloofde verslag van Dina Scheper. 



Fietsverslag 11 september 2001. 

Bij het begin van een nieuw seizoen wordt het programma doorgenomen; ook wordt een 
nieuwe f ietscommissie gevraagd. Elk jaar weer een hele opgave, maar deze keer hadden 
Annie Meisner en Greet j e Sinnema het op zich genomen om een route uit te stippelen. 
De datum werd vastgelegd. Alle leden kregen ruim van tevoren een prachtig briefje 
thuis met het programma, wat we die dag zouden gaan doen. Om halfnegen verzamelen 
op de Brink in Zuidlaren. Omdat we buiten onze regio gingen moesten we dus eerst met 
de auto. 
De opkomst was wel heel matig. De vier bestuursleden en de twee dames van de 
f ietscommissie waren er. I k was de enige van de leden en mijn zus Geesje was er. 
Jammer voor Annie en Greet je. 

Het weer deed ook al niet veel goeds, het regende, dus we zouden met Annie overleggen 
of we met de auto het programma zouden gaan doen. 
Met een omweg via Yde waren we om 9 uur bij Annie in Norg. Hier was het droog, dus 
toch een f iets gehuurd en op pad. Via prachtige bossen en natuurschoon kwamen we om 
halfelf in Roden. Zo nu en dan viel er een buitje en de regenpakken gingen aan en uit. 
I n café de Wi t te Hoek lekker zitten kletsen en heerlijke koff ie met appelgebak 
genomen. Om elf uur naar het speelgoedmuseum waar een prachtige collectie antiek 
speelgoed was. Een geheimzinnige waarzegger voorspelde via handlijnen onze toekomst. 
Touwtje springen, hink-stapsprong, hinkelpark, stelten lopen; heerlijk ouderwets 
gespeeld. 
Tegen half een een hapje gaan eten ¡n het Wapen van Drenthe. De dames waren heel 
beschaafd met een broodje kroket. Martha en ik genoten van een heerlijke Drentse 
uitsmijter. 
Na het eten zijn we naar museum Havezate Mensinge gegaan. Vele jaren geleden woonde 
hier nog familie van onze eerdere burgemeester Kymmel. 
Van meneer Henk, een vrijwilliger, kregen we een prachtige rondleiding en uitleg. Het 
mooie in de Mensinge is dat je in alle kamers mag komen, ook worden er trouwpartijen 
gehouden. I n de kelder stond nog f ru i t , groente en vlees in de weck. Het zag er redelijk 
uit maar of het nog lekker was? Nou?? Datum: 1943 !!!! 
Na een lekker snoepje van Annie stapten we om half 4 weer op de f iets, richting Norg. 
Het was weer droog gelukkig, via Langelo hadden we bij het Lieversdiepje nog even een 
stop voor een drankje. 
Martha kreeg een telefoontje van Niesco, dat er wat was gebeurd in Amerika. Wi j gaven 
geen gehoor, want het begon nu toch wel heel hard te regenen. We waren allemaal 
kletsnat toen we in Norg aankwamen. Zullen we maar naar huis of toch nog even de kroeg 
in gaan? Het laatste maar gedaan. Lekker thee met een heerlijke wafel met warme 
kersen en slagroom viel goed naar binnen. 
Annie en Greet j e werden bedankt, ondanks zo'n kleine groep was het heel gezellig. De 
fietsen werden weer ingeleverd en gauw naar huis. Bij aankomst thuis en het aanzetten 
van de TV was de wereld werkelijk veranderd. I k moest even weer aan Martha haar 
telefoon denken. 

Dina. 



Omdat er voor deze pagina geen kopij meer beschikbaar is, voegen we maar een 
kleurplaat toe. 
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Een kozijn 
met profiel9 
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NARVIKWEG 5-10, POSTBUS 9101 
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TELEFOON (050) 549 32 00, FAX (050) 549 35 50 
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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 
surfschool. 

Captainsbar aan 
het meer met 
terras. 

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