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Vcoirwcordl 
Algemeen over ' t Kabinet in 2001. 
Het afgelopen jaar was een goed jaar voor het Kabinet. De vormgeving was en bleef 
prima verzorgd door Dinus. Inhoudelijk lukte het ook redelijk, mede dankzij de 
bijdragen van derden, die gelukkig regelmatig binnenkwamen. Al met al heeft het 
Kabinet een behoorlijk kwaliteitspeil gehandhaafd. I n de loop van het jaar is Anke Heida 
vanuit de Vereniging van Dorpsbelangen toegetreden to t de redactie. We hebben binnen 
de redactie een prett ig en informeel overleg en dat willen wij graag zo houden. Enkele 
malen stond de ti jdige bezorging van het Kabinet onder druk door een te krappe 
tijdsplanning, volgend jaar moeten we de planning wat ruimer nemen. Overigens bl i jkt 
wel dat de meeste inwoners van Midlaren de komst van het Kabinet erg op pri js stellen 
en de krant positief waarderen. Het Kabinet heeft duidelijk een functie in ons dorp. 

Financiën 
Door minder expl. bi j de drukker te bestellen konden de kosten enigszins "gedrukt" 
worden, ook op de cadeaubonnen voor de puzzels hebben we iets bespaard. De inkomsten 
van de advertenties bleven op peil, zodat we ook financieel een goed jaar achter de rug 
hebben. We bouwen niet echt een reserve op, maar we komen goed uit. 

Irvkas hadden we op 1-3-2002 €25,45, fitrosaldo €45,57. Daarnaast nog een beperkte 
voorraad VVV en cadeaubonnen. De kosten voor de advertenties moesten omgezet 
worden in Euro's. Een kwart pagina gaat €40,-- kosten (was f80,—), een halve €60,--
(was f 120,--) en een hele pagina €95,— (was f200,—). 

Wijknieuws 
Wat we graag in het komende jaar willen realiseren is dat er via de wijkhoofden meer 
nieuws en nieuwtjes uit de wijken in het Kabinet terechtkomen. Het kan dan gaan om b.v. 
nieuwe bewoners, activiteiten in de wijk enz. We doen hierbij een appèl op de 
wijkhoofden om regelmatig in hun wijk om te zien naar drukbare zaken, die een breder 
publiek verdienen. 
De wijkhoofden kunnen die berichten dan aan de redactie aanbieden. 

Redactioneel 
De winter was winderig, zacht en nat. Geen winter om in het grote gedenkboek van ons 
geheugen een prominente plaats te verwerven. Met de aanvulling dat maart vaak zijn 
staart roert, maar toch verwacht ik geen imposante winterbuien meer. Neen, lettert i jk 
en ook geestelijk begeven wij ons al ruimschoots richting lente! Het seizoen van de 
vrolijke oprispingen en de dartele bokkensprongen. Let wel; rustig aan vooreerst, eerst 
wat lichte lenteoefeningen (warming-up) voor aan het grote werk begonnen wordt! 

I k hoop dat alle bewoners van Midlaren goed overwinterd hebben en dat ze met mij 
reikhalzend uitkijken naar de komende lente, die naar wij hopen mild en droog en 
aangenaam zal zijn. I n dit nummer weer de bekende rubrieken en de 
verenigingsverslagen. I k wens U veel leesplezier toe. 

Namens de redactie - Wouter Warnaar 



Agiemdlai 

mm 

23 maart 10.00-16.00 hout brengen 
voor het Paasvuur. 

I april 20.00 uur Paasvuur. 
i 23 april Ploegvoorstelling Pietersplein-
« Pieterburen in Appingedarn 
m m.m.v. Johan Willem Frisokapel 

érratis kaarten bi j Dinus Vos. 
I I mei 's morgens vertrek sponsor-

tocht b i j De Bloemert 
11 mei Eenakterfestival in Spijkerboor 
25 mei Eenakterfestival in Norg 

23 juni Voetbalwedstrijden 
Midlaren tegen Noordlaren. 

m 



uuonoa 
Dorpsfeest-

Paasvuur in Midlaren 

Vorig jaar werden we gedwarsboomd door de MKZ 
crisis, maar dit jaar gaat het zeker door: Paasvuur 
in Midlaren! 

Het paasvuur wordt gehouden op tweede paasdag, 1 april 2002. 
Het vuur zal rond 20.00 uur worden ontstoken op het land tussen de 
Groningerstraat en de Esweg, toegang via de Esweg. 

Voor een mooie paasbult is natuurlijk veel hout nodig. 
Op zaterdag 23 maart kunt u tussen 10.00 uur en 16.00 uur zelf uw hout naar 
de genoemde locatie brengen. Dat kost 2 euro per vrachtje. Ook kunt u het laten 
ophalen, dat kost 10 euro. De opbrengst komt ten goede aan de 
dorpsfeestcommissie. 

Aan zo'n vuur worden natuurlijk strenge eisen gesteld: 

wat mag wel: 

• snoei hout en takken 
• onbehandeld hout 

wat mag absoluut niet 

• autobanden 
• geverfd en/of geïmpregneerd hout 
• planken, deuren enz. waar spijkers of 

stukken ijzer aan zitten 
• stobben 
• afgewerkte olie of plastic producten 

Mocht u op een andere datum na 23 maart het hout willen brengen, of wilt u 
graag dat het opgehaald wordt, dan moet u even contact opnemen met Cor van 
der Sterren: 4095825, of met Michiel Kanon 4092151 

De dorpsfeestcommissie staat garant voor een (hart)verwarmende avond, weer 
of geen weer! 

Tot tweede paasdag! 



Een eigien Midiaarder begraafplaats? 
I n de afgelopen winter-editie van het Kabinet heeft u 
kunnen lezen over de initiatieven die zijn ontstaan over het 
mogelijk realiseren van een eigen Midiaarder begraafplaats 
en over de informatieavond die Dorpsbelangen daarover 
had georganiseerd. Sraag brengen wij u op de hoogte van 
wat er daarna is gebeurd. 

Rond de jaarwisseling heeft u een korte enquête in uw brievenbus aangetroffen met een 
paar vragen: deze enquête is enkele dagen later bij veel van u weer opgehaald. Dus eerst 
maar eens iets over de enquête. Er zijn in totaal 172 uitgedeeld: uiteindelijk zijn er 106 
ingevuld teruggekomen (dat is een respons van 62%). Die getallen hebben betrekking op 
huishoudens en niet op individuele personen. Met die respons zijn we best tevreden. 

Op de eerste vraag 
'Hoe zou u het vinden wanneer Midlaren een eigen 
begraafplaats zou hebben?', 
was de respons als volgt: 

goed: 65 
niet goed: 21 
geen mening: 20 

De tweede vraag 
'Wanneer u geen bezwaar tegen een begraafplaats hebt, wilt u daarvan zelf 
gebruik maken?' 
werd als volgt beantwoord: 

ja : 39 
nee 31 
weet ik niet: 26 
blanco: 10 

Van de 65 mensen die de eerste vraag met 'goed' hebben beantwoord, geven er 37 aan 
dat ze ook van de begraafplaats gebruik zouden willen maken, 10 personen hebben 'nee' 
aangekruist en 18 keer is 'weet ik niet' aangegeven. Als we even alleen op de getallen 
afgaan, heeft de werkgroep die zich hiermee bezighoudt geconcludeerd dat er een 
redelijk belangstelling bestaat. Enkele mensen hebben nog opmerkingen aan de 
antwoorden toegevoegd, die varieerden van 'onzin' to t 'zeer goed', ongeveer in een 
gelijke verhouding. Gelet op de getalsverhouding en de gemaakte opmerkingen ligt de 
zaak dus wat genuanceerd. 

2?—-£-
Dorpsbelangen 

Nublaren 



I n totaal zijn er 54 suggesties gedaan voor een locatie (vraag 3). 
Grofweg laten die zich als volgt wat rubriceren: 
% in de omgeving van de 50 Bunder / schietbaan / einde Tolhuisweg 
% omgeving van de Duinweg 
% een aantal plekken langs de Tolhuisweg 
% omgeving hunebedden / Steenakkers / Schutsweg 
% Schutsweg richting Noordlaren 
% omgeving Huttenweg / De Kampen 
% langs de Esweg 
% Meerwij ck 

Bij vraag 4, suggesties of opmerkingen, heeft een aantal Midlaarders nadrukkelijk 
aandacht gevraagd voor cq hun mening gegeven over de landschappelijke inpassing. 
Sommigen deden de suggesties te bezien of het mogelijk zou een combinatie te maken 
met de begraafplaats in Noordlaren. 

Om wat meer greep op de materie te krijgen en daardoor duidelijker uitspraken t e 
kunnen krijgen, hebben we besloten enkele zaken nog even wat verder te bekijken, zoals 
aantallen en oppervlakte. Je moet in een dorp als Midlaren, en er van uitgaande dat de 
begraafplaats alleen voor de eigen (oud)inwoners is, rekenen op ca. 75 graven en ca. 75 
urnengraven voor een periode van 40 à 50 jaar. Dat is gebaseerd op ongeveer 3 
begrafenissen per jaar. Daarvoor zou je ongeveer 2.200 m2 grond nodig hebben. 
Rekening houdende met een niet al te krappe opzet, enkele parkeerplaatsen en een 
schuurtje voor de opslag van wat materiaal, zou in eerste instantie een oppervlakte van 
0,5 ha. voldoende zijn. 

Verder hebben we nog eens even nadrukkelijk gekeken naar de civiel-technische kant 
van de zaak. Je moet natuurlijke een geschikte plaats hebben die droog is, goed 
bereikbaar is, etc. Het bl i jkt dat met het nemen van een aantal relatief eenvoudige 
maatregelen de samenstelling van de bodem al niet eens meer zo erg van belang is; dat 
heeft ook een gunstige invloed op de kosten. Sommige locaties die werden aangedragen 
zijn slecht of pas na aanpassingen goed bereikbaar te maken. Ook hebben we 
geprobeerd een globale inschatting te maken van de exploitatiekosten. De conclusie is 
dat als je bijvoorbeeld het onderhoud door derden zou laten uitvoeren, dat met name in 
de beginperiode een zware last legt op de exploitatie. Dat betekent eigenlijk dat je , om 
de kosten te drukken, met een behoorlijke zelfwerkzaamheid rekening zou moeten 
houden. We zijn nog aan het onderzoeken of het mogelijk is om subsidie te krijgen. 

Wat we aan het doen zijn, zijn dus vooral verkenningen. We vinden dat als we iets aan 
het dorp willen voorleggen, dat toch enigszins onderbouwd moet zijn. Vragen willen we 
zo goed mogelijk kunnen beantwoorden. We houden u op de hoogte. 

namens het bestuur van Dorpsbelangen 
Rik Timmer 



Jaarverslag! 2CC1 vari de verenig ing Dorpstielarigeri 
Midlaren 

I n het jaar 2001 waren er eigenlijk twee onderwerpen waar het bestuur van 
Dorpsbelangen Midlaren veel aandacht aan heeft gegeven: de keuteri j t jes bi j het 
hunebed en de begraafplaats. Daarnaast zijn er natuurlijk ook een aantal andere 
onderwerpen en de reguliere verenigingszaken aan de orde geweest. 

de keuterijtjes 
Dorpsbelangen heeft in het verleden bij de gemeente regelmatig aandacht gevraagd 
voor het behoud van, wat wordt genoemd, "de cultuurhistorische en beeldbepalende 
elementen" in ons dorp. Man gemeentewege werd ons dan verzekerd geen vrees te 
hebben want met het welstandstoezicht was dat behoud gegarandeerd. Dorpsbelangen 
heeft echter besloten de voorheen afwachtende houding te vervangen door een meer 
actieve houding en te proberen op voorhand die cultuurhistorische en beeldbepalende 
elementen een beschermde status te geven. Dat heeft er onder andere toe geleid dat in 
het afgelopen jaar contact is gezocht met het Drents Landschap om te bezien of de 
twee keuteri j t jes, die samen met het hunebed als bijzonder waardevol moeten worden 
aangemerkt, een beschermde status zouden kunnen krijgen. Daarmee zouden we willen 
bereiken dat het prachtige beeld zoals we dat nu langs de Schutsweg aantreffen, 
behouden b l i j f t . Het Drents Landschap was hier onmiddellijk voor te vinden en heeft-
een van beide keuteri j t jes aan kunnen kopen. Intussen heeft Dorpsbelangen op eigen 
initiatief een verzoek ingediend bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg om beide 
keuterijt jes als monument aan te wijzen. Dat heeft er weer toe geleid dat ook de 
gemeente zich voor de zaak is gaan inspannen en inmiddels heeft de gemeente een 
officieel verzoek ingediend. Daarmee is de formele procedure gestart. I n die procedure 
worden zorgvuldig alle belangen geïnventariseerd en gewogen. Door de Rijksdienst en de 
gemeente worden we op de hoogte gehouden van het verdere verloop. En zo lang de 
procedure loopt, kan er niets gebeuren. De aanvraag l i jk t beslist niet kansloos te zijn. 
Het bestuur van Dorpsbelangen is verheugd dat de gemeente zich nu actief inzet voor 
het behoud van deze twee keuterijt jes. 

een Midiaarder begraafplaats 
Op de jaarvergadering van Dorpsbelangen in april vorig jaar is de vraag gesteld of er 
belangstelling zou zijn om een eigen Midiaarder begraafplaats te realiseren. Dat bleek 
inderdaad het geval en na enige discussie is besloten dat het bestuur van Dorpsbelangen 
zich eens over de zaak zou buigen. Dat heeft uiteindelijk geleid to t een soort 
informatieavond in de 'Barn' bij Marian Kooiman. Het bestuur heeft twee deskundigen 
uitgenodigd het onderwerp begraven eens wat nader te belichten alvorens de discussie 
over een eigen begraafplaats te starten. Een verslag van deze avond heeft in het 
Winterkabinet 2001/2002 gestaan. Besloten werd een werkgroep in te stellen die het 
onderwerp wat verder zou uitdiepen en met een enquête de belangstelling in het dorp 
zou peilen. De enquête is rond de jaarwisseling uitgezet en opgehaald en heeft een 
redelijk grote respons opgeleverd. De resultaten van de enquête die in het lentenummer 



van het Kabinet van dit jaar zijn opgenomen, waren van dien aard dat besloten is een 
zeer globale verkenning naar de (on)mogel i j kneden te doen. 

en verder ... 
zou er voor het eerst sinds jaren in Midlaren weer een paasvuur worden georganiseerd. 
Dorpsbelangen heeft in samenwerking met de Dorpsfeestcommissie bekeken hoe een en 
ander zou moeten gebeuren (vergunning, plaats, verzamelen materiaal), waarna de 
uitvoering door de Dorpsfeestcommisssie ter hand werd genomen. Helaas kon het 
paasvuur vanwege de MKZ geen doorgang vinden. 

Bouke Klaassens heeft zich in het Kabinet afgevraagd af of een dorpshuis iets voor 
Midlaren zou zijn. Alle verenigingen zouden daar een goed onderkomen kunnen vinden en 
er zouden tal van activiteiten georganiseerd kunnen worden. De gemeente zou zelfs 
subsidie beschikbaar stellen. Het bestuur heeft zich in deze materie verdiept, maar 
komt to t de conclusie dat het veel energie en geld kost om een dorpshuis 'in de lucht' te 
houden. De gemeente geeft weliswaar 70% subsidie op de investering, maar dat 
betekent dat we zelf die overige 30% moeten opbrengen en dan daarbij nog het beheer 
en onderhoud. Een besluit of er mee verder gaan is nog niet gevallen. 

verenigingszaken 
De jaarvergadering van 2001 werd bij Joke de Groot gehouden. De opkomst leek 
aanvankelijk wat klein, zodat we met z'n allen in kleine kring rond 2 tafels aan de 
vergadering begonnen. I n de loop van de vergadering kwamen gelukkig steeds meer 
mensen, zodat de kring al groter werd. Omdat de vereniging in financieel opzicht aan 
het interen is terwi j l er toch het nodige moet gebeuren, is to t een contributieverhoging 
besloten. Het innen van de contributie gebeurt nu door de bestuursleden zelf, net als 
bij de meeste andere verenigingen. Het bestuur heeft er over nagedacht of dat in 
Midlaren niet op een andere manier zou kunnen gedaan en dan wellicht gecombineerd 
met alle verenigingen. We willen dit eens met de andere verenigingen bespreken. Gies 
Lamberts verlaat het bestuur van Dorpsbelangen, terwi j l Marian Kooiman zijn plaats 
inneemt. Het bestuur wordt nu gevormd door Trudy Steenhuis, voorzitter, Rik Timmer, 
Secretaris, Anke Heida, penningmeester, Henk Schuiling en Marian Kooiman. De heer 
Michiel Gerding vertelt in het informele gedeelte na de pauze over het behoud van 
waardevolle objecten en gebieden, een actueel onderwerp in ons dorp. 

Dorpsbelangen Midlaren is aangesloten bij de GBOT, de Gezamenlijke 
Belangenvereniging Overleggroep Tynaarlo. Het doel van deze GBOT is om gezamenlijk 
een stevige gesprekspartner van de gemeente te kunnen zijn. Ook zou er mogelijk via 
dat kanaal wat subsidie te verdelen zijn. We zijn een paar keer bij die vergaderingen 
geweest, maar hebben het gevoel dat we er niet genoeg mee opschieten. We houden 
onze eigen contacten met de gemeente in stand. I n september hebben we de 
tweejaarlijkse landelijke dag van de vereniging van kleine dorpen bezocht. 

Het regulier overleg met de gemeente Tynaarlo dat we proberen jaarl i jks in het najaar 
te hebben, heeft in 2001 niet plaatsgevonden; het is doorgeschoven naar maart 2002. 



t o t slot 
Hoewel we allerlei actuele zaken natuurlijk niet uit het oog verliezen, heeft het bestuur 
zich het afgelopen jaar ook wat meer willen richten op de toekomst. Nadenken over een 
eventuele begraafplaats, de toekomst van de keuteri jt jes, een dorpshuis, etc. We 
vinden dat het nadenken over de toekomst van Midlaren een belangrijke taak voor het 
bestuur is. Niet dat we zoveel nieuwe zaken willen ontwikkelen en Midlaren willen 
veranderen. Wel willen we meer anticiperen op mogelijk gunstige of ongunstige 
ontwikkelingen en niet afwachten to t we daardoor worden 'overvallen'. We zullen 
daartoe niet alleen het gemeentelijk, maar ook het provinciaal en landelijk beleid volgen 
waar het mogelijk consequenties voor ons dorp kan hebben. Ook over dit soort zaken 
houden we het dorp op de hoogte! 

Vereniging Dorpsbelangen Midlaren 
Rik Timmer, secretaris 

Spreeuw Stmrnis vmlgians 
NATUUR In 't Drents "sprao"genoemd, vroeger ook wel "sprioen n tt // 

(In Midloaren - spruffer) 
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Onlangs op de openhuis borrel van onze nieuwe buren Gerda en Anne hadden alle 
Groningerstraters het over het indrukwekkende gezicht van de Spreeuwenwolk die al 
enige avonden te zien was.. Schitterende wervelingen vonden plaats in de schemering, 
steeds doken tientallen loodrecht naar beneden om te gaan slapen in de laurierhaag 
achter de kapschuur van Gies. Ze zijn vroeg wakker, want om 6.30 uur was ik te laat om 
ze te zien uitvliegen. 

Jac. P. Thijsse, natuurkenner en bekend van de Verkadealbums was dol op spreeuwen, 
"geen tevredener en gezelliger vogel dan de spreeuw" schreef hi j in het Lente album uit 
1906. Thijsse was zelfs zo enthousiast over de spreeuw dat hij hem koos als ex-libris 
met als devies "onbekommerd". Een nadere kennismaking met de spreeuw, die ons 
verbaast met imitatiekunsten, spreeuwenwolken en met kleurenpracht. 

Serieuze vogelaars hebben weinig belangstelling voor spreeuwen: ze zijn letter l i jk op 
elke straathoek te vinden. Vreemd eigenlijk dat de populariteit van een vogel 
tegenovergesteld is aan de mate waarin hij voorkomt. Als de spreeuw een zeldzame 
dwaalgast was, zou heel vogelend Nederland zich, gewapend met telescopen en 
verrekijkers vergapen aan z'n leuke gedrag, het gladde verenpak met die mooie kleuren. 



Kijk naar een zonnebadende spreeuw en je ziet zwart, bruin en wit, overgoten met een 
paarse of groene zweem. 
Ook de zang van de spreeuw mag er wezen: een aaneengeschakelde geheel klikkende, 
rollende en sissende geluiden, onderbroken door een hard in toon dalend geluid,. Hi j 
heeft bovendien een fenomenaal vermogen to t imitatie. Niet alleen de zang van andere 
vogels maar ook sirenes, autoalarm, wekkers, gekwaak van kikkers kan hi j feilloos 
nadoen. I\hen zegt dat spreeuwen zelfs kunnen leren praten. Het repertoire is zo 
uitgebreid dat spreeuw feitel i jk alles in zich heeft om de nachtegaal naar de kroon te 
steken. 
Waarom er desondanks geen prachtige zangvogel is geëvolueerd, is een raadsel. 
Misschien omdat de zang nauwelijks een rol speelt b i j de paarvorming en de 
voortplanting. Want een spreeuwenman verleidt een vrouw niet door romantische 
liefdesliederen, maar nogal materialistisch; met een huis. 

De spreeuw is een holenbroeder en zoekt dan ook geschikte holle bomen, 
schoorsteenpijpen, dakpannen. I n Australië zi jn zelfs spreeuwennesten op de rug van 
een schaap aangetroffen. Het populairste zijn de hooggelegen nestplaatsen, bi j ons 
onder de nokpannen van de schuur. Een spreeuwenman zou hoog scoren op de 
feministische maatlat: in maart begint hij zelf met de grote schoonmaak van oude 
nesten. Eerst moet de rommel eruit, daarna legt hi j op de bodem een ovaal basisnest van 
takjes, stro en hooi. Als hi j de kans kr i jgt maakt het mannetje vaak zelfs meerdere 
nesten, die hij fel verdedigt tegen mannen die te dicht bijkomen. Daarna gaat hij zingen 
in de buurt van een van de nesten. 
Met opgezette keelveren en geflapper van vleugels maakt hij daar een hele show van. 
Heeft hi j eenmaal de aandacht van en vrouwtje getrokken dan vliegt hi j haar voor naar 
het nest. Het vrouwtje inspecteert de woning aandachtig en kiest al of niet voor het 
nest en ... daarmee voor de man. Zelf maakt ze het nest af door het te versieren met 
veertjes, draadjes en andere zachte materialen. 
Als bi j afspraak leggen alle spreeuwenvrouwen ongeveer tegelijk een legsel van v i j f to t 
zes blauwige eitjes. Dit gebeurt zo tegen half april - afhankelijk van het lenteweer iets 
eerder of later. 

•"" Beide vogels broeden, maar het 
mannetje is nu heel wat minder 
geëmancipeerd: hij houdt het zelden 
meer dan een uur vol en nooit 's 
nachts. 

Na twaalf dagen broeden komen tegen 
eind april, begin mei de eieren van alle 
spreeuwen vrijwel tegelijk uit. Een 
raadselachtige synchroniteit. Dan 
begint het grote voeren. Spreeuwen 

agrarisch gebied 

1980 85 90 95 2000 
Spreeuw / Common Starling ,. . . 
index broedpopulatie (BMP) ¡n bos en agrarisch gebied in eten alles, maar halen voor de jongen 
Nederland in 1984-99 (SOVON & CBS) / Breeding population vooral insecten. Als VOedsel VOn 
indices (or woodland and farmland in The Netherlands. 

ùrentse spreeuwen wordt genoemd 



vlierbes, vogelkers, lijsterbes, meidoorn, appel, peer, kers, pruim en verder ritnaalden, 
eikenbladrollers en beestjes die van de rug van koeien en schapen worden gepikt. 
Families sluiten zich bij elkaar aan en elke dag worden de groepen groter, to t zich in 
augustus enorme troepen hebben gevormd Dat leidt tenslotte to t de bekende 
spreeuwenwolken, die op tientallen slaapplaatsen in het land overnachten, soms wel 
100.000 spreeuwen per plek. 

« r J * 
•-'•• 

I n september en oktober vindt de najaarstrek plaats. I n september uit ' t Oostzee 
gebied, in oktober uit Midden- en Oosteuropa. Er zijn wel trekkende groepen van een 
miljoen exemplaren gezien! 
Pleisterende vogels foerageren graag in f ruitgebieden en graslanden. Onder invloed van 
koude invallen in de tweede helft van november en december trekken veel spreeuwen 
weg. Tijdens Strenge vorst ontbreekt de soort geheel, t-ia het overwinteren raken in de 
loop van februari en maart de meeste broedgebieden weer bevolkt. De voorjaarstrek 
vindt zijn hoogtepunt in eind maart - begin april. Dit jaar dus een kleine maand eerder, 
massaal in Midlaren waargenomen. 

Zingende spreeuwen zijn waargenomen van begin januari to t begin augustus, het meest 
in maart en in april. I n alle delen van Europa wordt gebroed. De Nederlandse spreeuw 
gedraagt zich als stand, zwerf of trekvogel. Drentse broedvogels worden veel 
teruggemeld als wintergast of doortrekker uit België. Uit Nederland op meer dan 100 
km van de ringplaats. Buiten de broedtijd wordt de spreeuw in alle delen van Drenthe 
waargenomen. Er wordt aangenomen dat het broedbestand van de spreeuw in Drenthe 
tussen 50- en 100.00 paar ligt. Uit inventarisatie bl i jkt de stand van de spreeuw stabiel 
te zijn. Waarom spreeuwen zo massaal overnachten is een nog steeds niet goed 
begrepen verschijnsel. Veilig voor roofvogels zijn ze niet echt, want zo'n gekwetter 
t rek t al van verre de aandacht. Wel is de kans dat een spreeuw in de groep wordt 
gegrepen kleiner omdat de roofvogel moeite heeft met kiezen. 
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Fig. 273. Slaapplaatsen van de spreeuw vin half augustus tot begin 
ma" 1970-80. 
• =" <1500 ex op slaapplaats 
• - 10 000-100 000 ex op slaapplaats 

B = 100 001-200 000 ex op slaapplaats 
O = onregelmatig gebruikte slaapplaats m« < 1500 ex 
• = onregelmatig gebruikte slaapplaats met 10 000-100 000 ex 
-— — sbaptcek (avondvluchren) 
? ~ slaapplaatsen of slaaptrek onbekend 

Profiteren van eikaars lichaamswarmte 
kan ook niet de reden zi jn, omdat er 
juist ook in de nazomer verzameld 
wordt. De biologe Edwards houdt het 
erop dat ze zich verzamelen bij wijze 
van volkstelling. Ze willen zien met z'n 
hoevelen ze zi jn, met het oog op de 
beschikbare hoeveelheid voedsel in de 
omtrek. 
De golvende ongerichte zwerf beweging 
(dispersie) houdt mogelijk verband met 
in conditie brengen van jonge vogels, 
uitwijk gedrag aanleren, het in de buurt 
van de slaapplek blijven, het verzamelen 
en wachten op elkaar. Wetenschappers 
zijn er nog niet uit. 

"bat zijn me nog eens aardige vogels. 
En ze zien de ontwikkeling van de 
menschenmaatschappij aan zonder 
enige bezorgdheid, ja met een 
goedmoedig knikje en een 
onvergelijkelijk komiek trekje om 
den mond". 

Jac. P. Thijsse 
In het - Vogeljaar 1903 

Bronnen: 
Atlas van de Nederlandse SOVON 
Avifauna van Nederland H 
Vogels van Drenthe WAD 

Trudy Steenhuis 

••.::..•• 



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 Tbuitenhuis 

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

eikseizoende moeite waaid 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. 

partner m 
Telefoonstraat 17 

9471 EK Zuidlaren 
Tel.: 050 409 2069 

CV-BENODIGDHEDEN/SAMITAIR 
tllSTOR VERF 
ELECTRA 
I UIM fl UU I E-maü:Hubozuidlaren@hotmail.coni 

99 
WATERSPORTBEDRIJF 

de scheve" 
Havenstraat 18, Zuidlaren 

¿fe)> 

SCHEEPSACCESSOIRES 
HENGELSPORT ARTIKELEN 
RYDS-MOTORBOTEN 

mm&mm 
r-^^iJBííiHüWÍ: 

BUITENBOORDMOTOREN AANHANGERVERHUUR 
05905 - 92946 



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 

m Julius, GíDíiingerstraat 49,9475 PA Midlaren, Tel. 050 409 0940. 
Privé: 050 409 5687 

Watersport paviljoen Meerzicht 
Botenverhuur 
Terras aan het meer 
Barbecue ook in de winter 
Meerzicht la 
9475 TA Midlaren 
ÍS 050-4091446 

IfTHlH«! 
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Gastencenïmm ""jffltmt- Äoaa" Portugal 
Een kleinschalig gastencentrum, gelegen in een stukje ongerepte natuur van de Portugese Algarve, 
weg van het massatoerisme. We beschikken over een paar in rustieke stijl gerenoveerde gebouwen 

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, 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 -282687002 

Fax. 00351-282687015 - Email: Monte.Rosa@clix.pt 

Ve^kiA4\(ii^^ 

OVERDUIN 
b e d r i j f s ma k e la 

CASANDER 
Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen 

Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90 
www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overduincasander.nl 

VM-BOG 

mailto:Monte.Rosa@clix.pt
http://www.overduincasander.nl
mailto:info@overduincasander.nl
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IPuzzeinifoiiefr; veer die jeuigd 

Hallo, Midiaarder jeugd! 

3 De vorige puzzel, waarbij er in het Kabinet letters verstopt 
zaten, is gewonnen door tKarcel Juistinga. 
De goede oplossing is: Kerstversiering. 
Dit keer mogen jullie woorden zoeken, die van alles te maken 
hebben met boten en varen. Als j e ermee klaar bent, vormen de 
letters, die overblijven een uitdrukking. 

Veel succes en plezier ermee! 
Oplossingen graag weer in de brievenbus van öroningerstraat nr. 47. 

Patty. 

BALLAST 
BOEG 
BRUG 
BUITENBOORD-
MOTOR 
COCKPIT 
DEKHUT 
DRINKWATER-
RESERVOIR 
GENERATOR 
HANGMAT 
HELMSTOK 
KAARTENHUT 
KABEL 
KABELGAT 
KAJUIT 
KIEL 

KOMPAS 
LADING 
LUIK 
PANTRY 
PROMENADEDEK 
RADIOHUT 
SCHROEF 
SEINVLAG 
SJORTOUW 
STUURSTOEL 
TOUW 
TOUWLADDER 
TROS 
V U G 
WANDELDEK 
WANT 
ZONNEDEK 
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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 

"*ftá?í 

feenstra 
nHBBanrai-_--fl--H-_-i-_-BgB--a--g • 

We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
Oe Rabobank is een bank met een idee. Het 
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank ván mensen vóór mensen. 
Dat merkt u al snel in het persoon-
lijke contact. Elke Rabobank 
staat midden in de samen-
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs-
leven, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er lééft, ook als het niet 
om bankzaken gaat. Kort-
om,; we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt alsu. 

Rabobank 

!T |@ 050-4096969 
. . . . -- - . . . . . = 

GARAGE HOLLANDER 

groot in banden, 
nieuw en gebruikt, 

zeer scherp geprijsd 

ook voor schade's uw adres 
BOVAG lid 

G R Q N I N G E R S T R A A T 5 D 8 
9 4 7 5 P C M I D L A R E N 
Í-? D 5 D - 4 D 9 2 G 3 1 % 

bouwbedrijf 

gout 
schipborg 

tel. 4090000 
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ce:: 
De puzzel uit het kerstnummer is goed opgelost door José Vos. 
Gefeliciteerd met de VVV-bon. 
I k wens u veel puzzelplezier en succes met het kruiswoordraadsel in 
di t Kabinet. De oplossingen kunnen weer in de brievenbus van 
Groningerstraat nr. 47. 

HORIZONTAAL 

1 bende 5 rijmelarij 9 werpstrik 13 met elkaar 
14 dom 16 rustbank 18 deel 20 langzaam 
22 blikken doos 24 gebruiker van tabak 25 
lichaamsdeel 26 rijksgrens 28 ondeugend 
29 hevige wervelwind 30 achter 31 alleenzang 
33 het koken 34 Japans bordspel 36 made 
38 langwerpige opening 40 bedrag 41 insect 
43 wintersportartikel 45 bejaard 46 materie 
47 voorstelling in de slaap 49 nu nog 52 altijd 
54 aan elkaar 56 houtsoort 57 toegehaalde lus 
59 niet parkeren 60 m orsdoekje 62 contant geld 
64 ingenieur 65 neon 67 in zee uitlopend ge-
bergte 69 terpentine 71 schraal 72 tv-program-
ma 74 vreemde munt 76 geneesheer 77 voer-
tuig 78 administratietroepen 79 kledingstuk 
81 volksoverlevering 83 uitroep van smart 
84 hooihoop 86 afmeting 88 in vloeibare vorm 
afgezette damp 90 Olympische Spelen (afk.) 
91 genoeg 92 schoorsteenzwart 94 vergif 
95 zaadkorrel 97 honingbij 99 vfaktemaat 
100 uitroep 101 Wildwestfilm 104 tussen (in sa-
menst.) 106 op elkaar 108 tijdperk 109 tocht 
111 bitterheid 112 langspeelplaat 113 weldoor-
voed 114 bedaard 115 btoembeginsel 117 be-
woner van Libanon 119 toiletartikel 121 gepel-
de gerst 123 lichte overjas 125 voegwoord 
126 poging tot kopen 128 vervelend 130 be-
werkte dierenhuid 132 het Romeinse Rijk 
133 gedroogde druif 134 emmertje 136 afdak 
138 kunststijl 139 oogappel 141 licht misselijk 
142 keukengerei 143 tweetal 145 tennisterm 
147 laag, gemeen 148 een zekere 149 hoofd-
stad van Bulgarije 151 krachtig 154 laatstge-
noemde 15S gedorste halmen 156 vertaler 
157 gij 158 mooi, welgevormd 159 wuivende 
beweging 162 bevel 163 afslagplaats bij golf 
164 tapijt 166 zeker onderricht 168 gevecht 
170 zwarte stof 171 ploegsnede 172 plaats in 
Engeland 174 rijksdaalder (pop.) 175 wond-
vocht 176 gevlochten ring van bloemen 
177 nauwgezet. 

VERTICAAL 

1 verschil tussen bruto- en nettogewicht 2 lijst 
3 grootmoeder 4 postscriptum 5 aangeslibd 
land 6 ontroering 7 hoofddeksel 8 indruksel 
9 Los Angeles 10 geest 11 bewoner van Saksen 
12 vreemde munt 13 onaangename geur 
15 motorraces 17 gulden 19 overwinning 
21 grap 23 middelbaar onderwijs 24 diefstal 
27 doorschijnend materiaal 29 Amerikaanse 
boeienkoning 32 zwaardwalvis 33 biljartstok 
34 vuil 35 klank 37 soort stof 39 dik en zwaar 
40 autoped 41 schop 42 lichte bedwelming 
44 jongen 46 dikke, vette mist 47 ritmische 
beweging 48 wagen van een melkman 50 
seconde 51 holte onder de arm 53 spraak-
orgaan 55 nevens 58 blijvend 61 uitroep van 
afkeer 63 woning 65 van notenhout 66 Instru-
ment 68 toneelverhoging 70 landbouwvoertuig. 
71 treurig 72 kegelvormig 73 open plek in het ijs 
75 ik 77 keukenwekker 80 zonder medelijden 
82 bekrompen 85 uitgang 86 golfbeweging 
87 en omstreken 89 ver onder de oppervlakte 
93 lid van verdienste 95 kerklied 96 voorzetsel 
98 mijns inziens 100 schor 102 daarmee ver-
bonden 103 veerkracht 105 hoeveelheid 
106 nogmaals 107 door twee deelbaar 110 
verenigingsgebouw 112 dun plaatje 116 Europese 
hoofdstad 118 bolletje lucht 120 matig 122 hijs-
werktuig 124 boom 126 deel van een eetservies 
127 langs een dijk gebouwd dorp 129 schraal 
131 gordel 132 klinkklaar 133 zonderling 
135 oosters voedsel 137 gebeurtenis 138 
bevreesd 139 wijfjesschaap 140 luizenei 
142 gevernist 144 ongeïdentificeerd vliegend 
voorwerp 146 voederbak 149 grote plaats 
150 opnieuw 151 van zeker materiaal 
152 school lokaal 153 al 155 erwtensoep 
157 wettelijk gemerkt 158 herrie 159 grafsteen 
160 verbrandingsrest 161 een beetje 163 uit-
stapje 165 watering 166 lichamelijke opvoe-
ding 167 schoolonderzoek 169 vlekkenwater 
171 vrouwelijk (afkorting) 173 Neder!. Spoor-
wegen. 
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Streefooaí 
J Hieronder een gedicht van de inmiddels overleden Drentse 
1 dichter Hans Heijting. Het gedicht is niet geheel vr i j van 

¡ x J een speelse impressie van het voorjaar en de mooie wichter 
_r __w I in hun kliedties vol kleur. 
fll II 1111 I l - T l -Ill II' - I ' .. , _. „ . . . . . . 

Daarnaast een gedicht van Jan Boer, hij dichtte in het 
Drents en in het Gronings. Dit gedicht is in het Gronings, maar vond ik erg aardig 
vanwege alle ouderwetse bloemen die erin voorkomen. Alvast ter inspiratie voor de 
tuinliefhebber. 

Oe wichter en de dichter 

Wat mooi bint 
de wichter, 
as veurjaors 
de zun 
waer gie t schienen 
en kussies van kleur 
drukt op blote 
arms en bienen. 
As de lije wind 
speuls hör andouwt 
en jonge He fies 
bieldhouwt in 
kliedties vol kleur 
en alles reur 
wodt van binnen 
bij 'n half sleten 
dichter. 
Wat mooi bint de 
wichteH 

Hans Heijting 
uit de bundel Maandewark 
van het Drentse Boek 



Grootmoes Blomtoentje 

Veur 'tglaas bie 't bonte fledderke1 

Heur foksioa's* aan 't ledderke 
Pantoweltjes, geroanium, 
Het is ain blom aal blom. 

Stokrozen sfonnen stoef an muur, 
En aan heur vouten kooltjes-vuur^, 
Sierattjes4 hangen over 'tgoas 
En zunneblom is boas. 

Oe schostainvegeré', hailapaarf, 
het akkelaaike6, ' f bluiend haart7, 
en witte knoopkes en megriet, 
bei doun 't 'n haile tied. 

n Dikke deuskedoahlioa, 
En ronnomheer de rezidoa, 
DegoldjeS9 sloagen zo moar op, 
Maondrooskes, mainst nog knop. 

De golden piepkes9 gr uien gaail, 
De doezendschoonders10 sfonnen sfaail 
De floxen bluien fleureg, f leeg, 
Noast pispotjes" ien heeg. 

Het zelveboske staait aan kaant, 
Plevaaierkes12 dei moaken raand, 
En midden over 't harkte pad 
Doar kropt het doezendblad. 

Mien grootmoe let ze stil zo sfoan, 
Ze haolf gain blom oet toen vandoan, 
Het nooit nog ain op toavel zet: 
Doar pronkt heur kunstboeket. 

Jon Boer 

1 fledderke = vlier 
2 foksioa = fuchsia 
3 kooltjes-vuur - geum 
A sierattjes = siererwtjes 
5 schostainveger = blauwe lis 
6 akkelaaike = akelei 
7 bluiend haart = gebroken hartje 
8 goldjes = goudsbloemen 
9 golden piepkes = oost-indische kers 
10 doezendschoonders = duizendschoon 
11 pispotje = hagewinde 
12 plevaaierkes = primula 



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^ GR A ALM AN 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

^Meubilering 
^Tapijten 
^Gordijnen 
*Slaapsystemen 
* Zonwering 

Rijksstraatweg 204 
9752 BR Haren 
Tel. 050 5345131 

is. 
''•:<•<•-''-y--:--y-

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 zij u 

. hun hele leven 
dankbaar voor zullen zijn. 

mtm*á 

Ons land kent een dicht gespreid net van muziek-
scholen. Adressen sturen wij u graag toe. 
Daarnaast vele privé-les mogelijkheden. 
voor het eerste iesjaar 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: 

_—- 'S —/LLlr-rkaÁMi— r\.LOMU3 ís B.V. 
ó Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 



StemDjsiiitsiag rHIcliaren 

Het leek ons aardig u op de hoogte te stellen van de 
stembusuitslag van het stemdistrict Midlaren. 
De opkomst was redelijk en hoger dan landelijk namelijk 
72,59 % 

De stemmen werden als volgt uitgebracht: 

VVD 
Groen Links 
Leefbaar Tynaarlo 
CDA 
PvdA 
öemeentebel. Tynaarlo 
D'66 
Christen Unie 
Burgerbelangen B6T 

Aantal 
2002 

39 
33 
32 
21 
20 
20 
17 

5 
1 

Midlaren 
2002 

20.7% 
17.5% 
17.0% 
11.1% 
10.6% 
10.6% 

9.0% 
2.6% 

Midlaren 
1997 

33.6% 
15.1% 

0.7% 
10.3% 
23.3% 

3.4% 
12.3% 

1.4% 

hele gemeente 
2002 

19.0% 
15.1% 
17.7% 
10.3% 
23.3% 
13.5% 

6.7% 
5.0% 

Totaal aantal stemmen 188 

Een hoge score voor Leefbaar Tynaarlo en Gemeentebelangen vooral in vergelijking met 
de vorige verkiezingen. Vooral de PvdA wijkt af van het beeld in de hele gemeente, de 
PvdA is daar de tweede par t i j , in Midlaren komt de PvdA op een gedeelde plaats met 
Gemeentebelangen. 
Voor nog meer gegevens kunt u terecht op de website van de gemeente Tynaarlo, 
www.tynaarlo.nl. 

Bouke Klaassens 

, Lücj?iens bijdrage $ 

Hieronder weer een bijdrage van Luchien Haaijer. 
Dit keer vertelt hi j over Pasen en de paasbulten. 
Wat hi j nog niet wist toen hi j di t schreef is dat er 
dit jaar toch weer een paasvuur in Midlaren komt. 

Hallo /HidUaarders 
Hoi allemaal, wat gaat dat snel hè? Zo is het Kerst en nu is het al weer bijna Pasen. Dat 
doet me denken aan paasbulten. Maar voor ik daar over begin, wil ik mensen bedanken 
voor hun leuke reactie voor mijn verhaal rond Kerst. Ik vind het leuk om te doen, alleen 

http://www.tynaarlo.nl


mijn telefoonnummer stond er verkeerd in, dit is het goede nummer : 06 21617527. Kom 
maar op met die sms-en. 

Zoals ik al zei Pasen doet me denken aan paasbulten slepen, wij hadden dat eigenlijk 
overgenomen van de vorige generatie slepers, een paar namen; Willem Frieling, Lucas 
Davids, Geert Bruins, Johan Nijman, Manco Honebeek, Albert van de Veen en 
ongetwijfeld waren er meer bij. Ik kende toen ook niet iedereen. Ze haalden overal 
takken op, uit het bos en bij mensen thuis, dat werd op een kar gegooid en de kar 
duwden ze naar het veldje bij de familie van Burg aan de Haasakkers, dat ging niet altijd 
makkelijk door die zandweg. En zoging dat wat jaren door. 

Op een gegeven moment gingen de oudsten niet meer mee en als ik me goed herinner 
gingen Henk Sants, Ronald Boes en nog een paar van hun klasgenoten mee en wij deden 
ook al mee: Anthony de Jong, Albert Schlimmer, Bruno Boucher, Johan Sijbring en Huib 
Boes. We sleepten in twee groepen, we haalden een kar bij de familie Lokhorst op. 
Enorme bulten takken lagen bij familie van Burg op het veldje. In de top van de bult 
stond meestal een pop, en die pop zat wel eens vol met vuurwerk. De pop bungelde aan 
een galg en onder luid gejuich ging de hens erin. Na wat jaren werd onze groep kleiner. 
Henk Sants nam een tractor mee en daarachter twee karren en zo konden we overal 
heen om takken te halen, zelf s uit Zuidlaren. De bulten werden steeds groter, de poppen 
ook. Elk jaar ging de paasbult met pop onder veel belangstelling van het publiek de fik in. 
Op een gegeven moment kregen we problemen. Er waren mensen die autobanden en 
geverfd hout met schroeven en spijkers op de paasbulten gooiden en andere troep. Het 
werd op den duur als een soort stortplaats gebruikt en er werd niet meer opgeruimd. 
Dat was jammer en terecht werd de stekker eruit getrokken en er mochten geen 
paasbulten meer op het erf komen waar zegelijk aan hadden. 

Ik zelf was er niet meer bij maar op het sportveld was af en toe nog een paasbult, maar 
volgens mij stak de gemeente er een stokje tussen met hun milieueisen. Langzaam maar 
zeker verdween er weer een stukje nostalgie uit Midlaren en voor zover ik weet zijn de 
paasbulten verleden tijd in Midlaren, net zoals die gigantische poppen die er bovenop 
stonden. 

Maar de herinnering blijft, net als de herinnering van paaseieren zoeken in het 
Midiaarder bos. We zaten toen in de klas van juf Lamberts en vanuit de klas liepen we 
naar het bos en als je goed zocht vond je zomaar achter een boom of een bosje een 
paasei. Ze lagen door het hele bos. De paashaas was gul en in de klas bliezen we rauwe 
eieren leeg om ze vervolgens te schilderen. Dat waren dejaren '70 en de paasbulten 
waren er in de jaren '70 en '80. 

Ik wens iedereen een vrolijk Pasen toe en tot de volgende keer. 

Groetjes vanuit de Groeve, 
doeiiii, Luke 
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Misschien hebt u toevallig iets gehoord of gelezen m.b.t. bovenstaand logo van de 
Stichting Pietersplein-Pieterburen. Zo niet, dan volgt hierna voor u toch belangrijke 
informatie. 
Toen ruim drie jaar geleden een paar vermetelen uit de stad Groningen het idee 
opperden om de Giro d' I tal ia in het jaar 2002 vanuit de stad Groningen te laten 
vertrekken als teken van de Europese eenwording m.b.t. de invoering van de Euro, kwam 
bij Henk Baron (oud -wielrenner) al snel het idee naar boven een monster toertocht te 
organiseren voor een goed doel van het Pietersplein in Rome naar Pieterburen dicht bij 
de Waddenzee onder het motto "Als je er maar in gelooft". 
Destijds ti jdens één van onze toertochten op de f iets kwam Henk bij me met de vraag: 
"Zeg, Dinus, heb j e zin om een toertocht te rijden van Rome naar Pieterburen voor een 
goed doel in 2002 en zou j i j dan misschien wegkapitein willen zijn?" 
Omdat het rijden van tochten op de f iets een passie van me is, hoefde ik niet lang na te 
denken en antwoordde dus met: "Ik ben je man, ik doe mee, desnoods neem ik onbetaald 
verlof!" 
Er werd vervolgens een bestuur gevormd van enkele leden van onze Fietstoerclub "De 
Dobberieders" en een stichting opgericht. De bestuursleden zijn Henk Baron en Douwe 
Boddèus uit Zuidlaren, Cor Linstra (Schipborg) en Richard Jacobs (Groningen). 

jß*** Het goede doel zal het Ronald MC Donaldshuis 
/ ^ ö * - * in Groningen worden en het streefbedrag voor 

/ \ '( dit goede doel is € 45.000. 
I -J—J] Nu bijna twee jaar verder weten we dat de 

S i J I. P^-*»^|^-^^_^^!^-^_5|_^|_^^^^^^^^ tocht doorgaat, dat we al flink op weg zijn 
naar het streefbedrag, maar er nog lang niet zijn; er dr i f t ig geprobeerd wordt de 
organisatiekosten zo veel mogelijk te drukken door de deelnemers een flinke eigen 
bijdrage te laten betalen en vervoer en overnachtingen zo goedkoop mogelijk vast te 
leggen; veel zaken gesponsord zien te krijgen. We hebben een lange l i jst met sponsoren, 
die we voor een deel met hun logo's op shirts, helmen en broeken zullen presenteren. 
Het bestuur kreeg medewerking van de Hanzehogeschool in Groningen, die een studente 
(Thamar Bos) de stageopdracht meegaf het bestuur te ondersteunen bij de algehele 
organisatie en het werven van sponsors. Z i j heeft al heel wat werk verzet en zal als 
bestuurder van één van de begeleidende busjes, gratis te r beschikking gesteld door 
Koop Tjuchum, de gehele tocht meemaken. 
Er is een l i jst gemaakt door het bestuur met mogelijke deelnemers. Uiteindelijk bleven 
daar 25 fietsers van over. Een aantal dat de laatste weken door verschillende 



omstandigheden gedaald is tot 21. De meeste deelnemers komen uit de omgeving, maar 
enkelen uit andere delen van ons land. De deelnemers zijn allemaal mannen variërend van 
34 to t en met 59 jaar. 
Samen met Cor Linstra (ICT-er St.Maartens) en Hans Veldhuizen (gepensioneerd 
medewerker Gasunie) mocht ik de route samenstellen met behulp van kaarten en de 
routeplanner van de ANWB. We kwamen to t de volgende etappe-indeling: 
30 apri 
1 mei 
2 mei 
3 mei 
4 mei 
5 mei 
6 mei 
7 mei 
8 mei 
9 mei 
10 mei 
11 mei 

Prima Porte (Noord Rome) Sinaluga Sinaluga 
Vergato 
Piacenza 
Biasca 
Küssnacht (Zwits.) 
Mackolsheim (Elzai 
Zweibrücken 
Emmelshausen 
Berg Neustadt 
Münster 
Zuidlaren 
Groningen 
Pieterburen 

195 km 
185 km 
180 km 
195 km 
165 km 

;)190km 
200 km 
175 km 
170 km 
180 km 
180 km 
15 km 
45 km 

Sinaluga 
Vergato 
Piacenza 
Biasca 
Küssnacht 
Marckolsheim 
Zweibrücken 
Emmelshausen 
Berg Neustadt 
Münster 
Zuidlaren 
Groningen 

Totaal 2075 km in 12 dagen. 
De lichtste etappe zal vast van Münster naar Zuidlaren zijn en de zwaarste, als de 
weersomstandigheden het toelaten, van Biasca naar Küssnacht, die over de St. 
Gotthardt gaat en waar we boven de 2000 meter komen. 
De planning is dat we zaterdag 27 april met de bus naar Rome vertrekken en daar in de 
loop van zondag aankomen. Niaandag 29 april brengen we een bezoek aan het Vaticaan. 
(voor mij privé betekent dat een klein beetje eerbetoon aan mijn overleden katholieke 
schoonouders, die hun schoonzoon met een niet op een geloof gebaseerde levensvisie 
zondermeer geaccepteerd hebben) 
De derde etappe zullen we vergezeld worden van Claudio Chiapuzzi, voormalig Italiaans 
beroepswielrenner. 
De laatste etappe zullen we in Duitsland to t de grens vergezeld worden door leden van 
een f ietsclub uit Haselünne. Verder proberen we nog te regelen, dat Anni en Jan 
Friesinger een stuk met ons meef ietsen door Duitsland. Vanaf de Duitse grens to t 
Stadskanaal worden we vergezeld door leden van de toerfietsclub "De Windhappers" 
(met Renate Groenewold?), die ook druk doende zijn onze activiteiten geldelijk te 
ondersteunen met acties. 
Na elf lange dagen fietsen, op 10 mei, zullen we dus weer in Zuidlaren aankomen. 
Hoe aankomst en vertrek in Zuidlaren gaan plaatsvinden is op dit moment nog onzeker in 
verband met de sponsoring, maar u zult daarvan t i jdig op de hoogte worden gebracht. 

De bedoeling was dat er een groep jonge wielrenners van 
de wielerclub uit Groningen vanuit Zuidlaren met ons mee 
zouden pedaleren naar Groningen. Maar de Italiaanse 
tourorganisatie heeft dat verboden. De enigen, die op het 
t i j d r i t parkoers mogen komen zijn de 21 fietsers van de 

sponsortocht. Z i j zullen voor aanvang van de t i j d r i t over het parkoers rijden en 

rmistivni *ti 

rantngen 



a 
vervolgens de donatie aan het Ronald Mc Donaldhuis overhandigen. Daarna worden de 
laatste kilometers naar Pieterburen volbracht. 

Het laatste nieuws is, dat Pare De Bloemert ook 
sponsor zal worden. I n dat geval is het mogelijk 
dat de groep 10 mei 's morgens van Bio Pharma 
Resurch samen met scholieren naar De Bloemert 
f ietst , waar bepaalde manifestaties plaats zullen 

HfTTT"- L/V, LMV/V.I11V11 vinden en daarna verder toer t naar Groningen. 
I k ben gevraagd om wegkapitein te zijn en in die 

hoedanigheid regel ik hoe er gefietst wordt (Tempo, verkeerstechnisch, samenstelling 
van de groep enz.), waar gepauzeerd wordt en moet ik optreden als leider als er zich 
calamiteiten voordoen. 
Gedurende de voorbereidingsweken in maart en april regel ik de trainingen op de 
zaterdag en de zondag en bepaal daarbij de routes, die gaan to t een straal van 70 km 
vanaf Zuidlaren, waarbij fietspaden en grote wegen zoveel mogelijk vermeden worden, 
omdat die voor een groep fietsers gevaar op leveren en in afstand variërend van 120 to t 
180 km. 
Verder heb ik de routes voorbereid voor ons trainingsweekend op 13 en 14 april, waarbij 
we van Zuidlaren naar Melle (oostelijk van Osnabrück) fietsen (207 km) en weer terug. 
(210 km) Dat weekend ís een test voor de groep fietsers, maar ook voor de begeleiders, 
die de route moeten "lezen" en aangeven. 
Toevallig hebben we dit jaar twee weken meivakantie en toevallig valt de sponsortocht 
precies in die meivakantie. I k hoef dus geen onbetaald verlof te nemen. De enige, die er 
echt bij inschiet is mijn vrouw, want we kunnen nu niet in de meivakantie gezamenlijk 
iets ondernemen. 
Gedurende de tocht zal er dagelijks iets van onze belevenissen beschreven worden in 
"Het Nieuwsblad van het Noorden" door verslaggever Wim Jassies. Hij zou in eerste 
instantie de tocht ook meefietsen, maar moest daar vanwege persoonlijke 
omstandigheden van afzien. Hoe hij van kopij wordt voorzien is nog niet helemaal zeker. 
(Telefonisch of emailen?) 
Twintig jaar geleden als bijna veertiger zou ik voor zo'n tocht m'n hand niet omdraaien, 
maar nu als bijna zestiger weet ik dat het veel van mijn lichaam zal vergen. Sinds 7 
januari ben ik in training en heb er nu op 11 maart 2.500 km op zitten. Eind april zal dat 
minimaal 5.500 km moeten zijn. Sinds mijn wielerti jd als amateur zo'n dertig to t veertig 
jaar geleden heb ik niet meer zoveel gefietst dan in dit vroege voorjaar. 
Naast de sponsoren, die de stichting binnenhaalt, bestaat er voor de individuele 
deelnemers de mogelijkheid kleine privé sponsoren te werven op een persoonlijke l i jst, 
die het goede doel per km van de deelnemer willen Steunen. Mijn l i jst is nu nog leeg. 
Hopelijk komt er bovenaan ODBS "De Zuid-Wester" te staan, waarbij alle leerkrachten 
en leerlingen mijn prestatie gezamenlijk met b.v. 5 eurocent per km ondersteunen. 
(Totaal € 100) 
I k zal het geweldig vinden (en het Ronald tAc Donaldhuis daarmee ook) als Midiaarder 
verenigingen, bedrijven of individuele personen op mijn persoonlijke sponsorlijst willen 
voorkomen en daarmee het goede doel financieel gaan steunen. I k kom graag even bi j u 
langs om uzelf op de l i jst te laten intekenen. 
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CcSb 
Elke gereden km kan ik dan vaststellen, dat ik namens Midlaren 
weer iets gedoneerd heb aan het Ronald hKc Donaldhuis. I k ben 

O ^ benieuwd en hoopvol. 

Voor nog meer informatie kan men op het internet de websites 
bezoeken van de stichting Pietersplein/Pieterburen en de FTC 
"De Dobberieders". 
( http://www.pietersplein-pieterburen.nl en 
http://www.dobberieders.nl) 

Dinus Vos. 

Advertentie 

TE KOOP: 

Zeer goed onderhouden Caravan Continent 
Bouwjaar 1979 
Met kachel, koelkast+diepvriesvakje en 
twee pits kooktoestel 
Voortent en nieuwe luifel 

Vraagprijs € 8 0 0 , - -

Te bevragen bi j : 
Luchien Haayer, Hunzeweg 61, 9473 TD te De Groeve. 
S 050-4092822 of 06-21617527 

Aaiinlkeindlügiiirgi 

Zondag 23 juni 
wordt er weer gevoetbald 
tussen de teams 

MIDLAREN-NOORDLAREN 

(op het veld van Midlaren) 

http://www.pietersplein-pieterburen.nl
http://www.dobberieders.nl


Nieuws van de vrojwerrvereriigirig 

Op 11 december werden er door de leden van de 
vrouwenvereniging weer vele kerststukjes gemaakt, net 
als vorig jaar onder deskundige leiding van Kees Huisman, 
werkzaam bij "Juf fer t je in 't Groen" te Zuidlaren. 

De kerstviering op 18 december was iets anders dan anders. Onder de kerstboom lagen 
presentjes, die door de leden waren meegenomen en die gedurende de avond werden 
uitgepakt. Velen hadden kaartjes met kerstgedachten bijgevoegd. Tussendoor speelde 
Joukje op haar accordeon, namen we een hapje en een drankje en zongen mee met de 
kerstliedjes. 

Helaas is de Nieuwjaarsvisite, vanwege het plotseling afzeggen van onze gastspreker, 
niet doorgegaan. Omdat ze een dag van tevoren afzegde, konden we zo gauw geen 
vervanging bedenken. 

Veenhuizen, gesticht uit Weldadigheid, was het onderwerp van een dia-lezing op 29 
januari 2002 door Jan de tAaar uit Assen. Hij is werkzaam in Veenhuizen en geeft les 
o.a. in drama wat aan zijn presentatie goed te merken was. Op een boeiende manier en af 
en toe theatraal als een echte acteur gaf hij een beeld van het reilen en zeilen van de 
gedetineerden. Momenteel kunnen in Veenhuizen ruim 800 gedetineerden worden 
geplaatst en zijn er ongeveer 650 volledige arbeidsplaatsen. 

Op 26 februari werden we in groepjes ingedeeld en deden ons best op de 5 Oud-
hollandse spelletjes, die op de tafels stonden opgesteld. Na het drankje met 
bittergarnituur werd in de uitslag duidelijk dat Geesje Huisman, Kiny Marissen en 
Greetje Sinnema samen de meeste punten hadden behaald, waarvoor ze met een 
cadeautje werden beloond. Als troost kreeg het groepje met de minste punten ook nog 
een klein presentje. 

Nog even wat gegevens over de vrouwenvereniging. We hebben 30 leden, waarvan de 
helft niet in Midlaren woont, maar veelal Oud-Midlaarder is. We komen één keer per 
maand op dinsdagavond in Paviljoen "Meerzicht" bij elkaar en betalen € 19 per jaar. 
Ieder jaar gaan we een dagje fietsen, een busreisje maken en afgelopen jaar zijn we 
samen nog een middag wezen wandelen, t.w.: de knapzakroute Midlaren-Noordlaren. 
Ons Seizoen begint in September en loopt tot in mei met de jaarvergadering. De busreis 
is meestal in juni, het fietsen in augustus/begin September en het is al t i jd heel gezellig. 
Het zou f i jn zijn als we uit Midlaren eens een paar nieuwe leden konden verwelkomen! 

José Vos 

Wordt lid voor maar € 19 per jaar! 
Gewoon doen! 

wmwwwmwM 
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TOMI - nieuws 

Op 26 januari was de jaarlijkse uitvoering in "Sprookjeshof" in 
Zuidlaren. Er waren ongeveer 100 toeschouwers en dat was iets 
minder, dan we de afgelopen jaren gewend waren. Dat zal zijn 
oorzaken wel gehad hebben. Er was een décor nodig met 

openslaande tuindeuren met uitzicht en dag- en nachtlicht. Daar hebben de Tomiaten 
wat tijd in gestoken en het zag er sfeervol uit. Het publiek heeft weer genoten van een 
heerlijke klucht en we kunnen dan ook terugzien op een succesvolle avond. 
Inmiddels is hetzelfde stuk eveneens met veel succes in februari opgevoerd in 
Tienelswolde. Een gemakkelijke opgave waS dat niet, want décor en verlichting moesten 
opgebouwd worden en zo was ondergetekende samen met Arjan Oosting van 14.00 uur 
tot 24.00 uur in touw. 
Op donderdag 4 april gaan we nog één keer optreden met 'n Misreken in 't HolthuuS in 
Annen. 
Ondertussen zijn Annie Zwaagman en Ity Hoving begonnen met het instuderen van hun 
rollen in "Een tijdloos moment van helderheid" van Jan Berk, een eenakter, die voor het 
eerst wordt opgevoerd tijdens het eenakterfestival in Spijkerboor op zaterdag 11 mei. 
Het zou leuk zijn als er daar wat aanhang uit Midlaren aanwezig zou zijn! 
Woensdagmiddag 22 mei wordt dezelfde eenakter opgevoerd in Tienelswolde en op 
zaterdag 25 mei spelen we met nog 4 andere verenigingen in de voorronden om de Pieter 
Brandsmaprijs in Norg (in de Brinkhof). Ook hier is Midiaarder ondersteuning van harte 
welkom. De andere voorronde vindt plaats in Zuidwofde. (totaal 10 verenigingen) 
Eindigt TOMI bij de eerste vier, dan mag zij naar de finale in "De Tamboer" in 
Hoogeveen op 15 juni. 
De eenakter gaat over twee bejaarde dames, die regelmatig afspreken in een 
bejaardenhuis tegenover het huis van de ex-man van één van de dames. 
Geen gemakkelijke opgave voor Ity en Annie om een en ander goed weer te geven. Dinus 
zal zich een beetje met de regie bemoeien, maar veel tijd heeft hij daar niet voor 
vanwege zijn andere bezigheden. Verder hopen we professionele ondersteuning te 
krijgen van de Stichting Kunst en Cultuur Drenthe. 
Op 29 mei heeft TOMI haar jaarvergadering voor leden in "Sprookjeshof"in Zuidlaren. 
Donateurs zijn daarbij van harte welkom, maar moeten dat van te voren wel even bij de 
Secretaris melden. 
Er zijn al weer boekjes ter inzage besteld om een nieuwe klucht uit te zoeken voor het 
komende seizoen. Vaak geen gemakkelijke opgave, omdat we erg afhankelijk zijn van een 
kleine heren bezetting. 
De dag van de volgende uitvoering is al gepland en we! op zaterdag 25 januari 2003. 
En zo als zo vaak, eindig ik ook nu maar weer met: 
Vind je toneelspelen leuk, zou je willen leren grimeren of regisseren, zou je mee willen 
helpen bij het ontwerpen en maken van decors of je op een andere manier willen 
inzetten bij een kleine, gezellige yereniging, neem dan even contact op met één van de 
bestuursleden of leden. 
Het lidmaatschap is slechts € 12 per jaar voor volwassenen. 
Pfaus Vos. 

Toneei-
veremginß 
XOJvLL 



Een kozijn 
met profiel9 

E S T H E T I S C " 
K U N S T S T O F 
K O Z I J N E N 
R E N O V A T I E-NI EU 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 A B E L N B.V. 



gemeten 
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 

• i 
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