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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen:
Dorpsbelangen
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4090428
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Dorpsfeestcommissie
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IJsvereniging "Midiaren"
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4095732
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Jachtveld "Midiaren"
S
4094133

Natuur- en Milieuwerkgr. Midiaren
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Toneelvereniging 'T.O.M.I.'
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4093527

Vereniging van Volksvermaken
S
4095843
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De redactie houdt 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, te
plaatsen in andere publicaties.
Het Midlaarder Kabinet" is een
uitgave onder verantwoordelijkheid
Van de Vereniging Dorpsbelangen.
Oud papier:
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De volgende
vrijdagen en
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30 maart 2006
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Voorwoord
Met rappe schreden zijn we op weg naar de kortste dag. De laatste blaadjes hangen nog aan de
forsythia - ongewoon laat dit warme najaar. Een paar duizend kilometer verderop naar het noorden
heerst nu duisternis, 24 uur per dag. In Midiaren op het Brinkje branden weer de lichtjes van de
kerstboom. De feestdagen komen eraan! Tijd dus voor een kers(t)verse aflevering van het Kabinet,
met nieuws uit het dorp en uiteraard een sfeervol kerstverhaal, in het Drents. En noteert u alvast: op
zondag 15 januari, 's middags om 15.00 uur in de Gasterie is de nieuwjaarsreceptie van de
Dorpsfeestcommissie, met een quiz die de winnaar de eretitel "Meesterkenner van Midiaren"
oplevert.
Bij voldoende deelname start in januari 2006 een cursus over de Drentse geschiedenis, gewoonten,
taal en muziek. Zin om mee te doen? Weest dan snel. U moet zich voor 24 december opgeven bij
Rik Timmer (4090428).
Nieuws is zeker dat de Vereniging Dorpsbelangen een nieuwe voorzitter zoekt. Trudy Steenhuis zal
in april aanstaande aftreden en wil na een intensieve periode van zes jaar de hamer graag aan een
nieuwe voorzitter overhandigen. In het verslag van Dorpsbelangen in deze aflevering van het
Kabinet kunt u hierover lezen, evenals over de plannen van de gemeente Tynaarlo om aan de
Schutsweg een nieuw fietspad te maken, maar helaas ook het huidige fietspad aan de Hunebedweg
te 'sluiten'.
De aantrekkingskracht van ons mooie dorp behoeft geen uitleg. In deze aflevering presenteren zich
nieuwe bewoners die de verhuisdozen al grotendeels hebben uitgepakt. Welkom in Midiaren!
Verder legt Margreet Zant van de Tolhuisweg 16 uit dat de inzamelingsactie voor Pakistan van de
Gasunie, waaraan ook de Tolhuisweg heeft meegedaan, een mooi succes is geworden.
Wist u trouwens dat dorpelingen over het stukje nieuwe natuur aan het eind van de Tolhuisweg
(rechts) mogen lopen, ook al is er geen officieel pad. Het zou leuk zijn als dit gebied een eigen
naam krijgt, ter onderscheiding van het Noordlaarder bos en de Vijftig bunder. Daarom graag
suggesties voor namen.
Natuurlijk ook het nieuws van de verenigingen, zoals de jaarvergadering
van de ijsvereniging en van TOMI (op 21 januari is de uitvoering 'Janpies léste oetvinn'; komt dat zien!).
Voor de kerstdagen is er natuurlijk een puzzel, eventueel voor jong en
oud. Overigens, na de feestdagen gaan de dagen weer lengen. Dat is dan
wel geen nieuws, maar de wetenschap dat het zo is, is toch een zekere
geruststelling.
Namens de redactie van het Kabinet: alvast prettige feestdagen en een
gelukkig 2006!
Toon van der ¡Hammen

Agenda:
28 december 2005

Kaart- en sjoelavond in Meerzicht - 19.30 uur

15 januari 2006

Nieuwjaarsvisite in de Gasterie - 15.00 uur

21 januari 2006

Uitvoering TOMI in Sprookjeshof- 20.00 uur

Buitenhuis "de VEENHORST"
Hans Blaauboer en Els Wiggers
; . Duinweg 2,9475 PK MIDIAREN
Tel.; 050 4092132 Fax: 050 4092132 B U I T E N
E-mail: ¡nfo@veenhorst.nl
Website: www.veenhorst.nl
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eenhorst

"de VEENHORST" is een 4-sterren groepsaccommodatie
voor in principe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen.
llAGËRHUIS" is een apart gelegen zaal met eigen terrein voor dag(deel)verhuur
paàn 4 t/m 35 personen. Het is tevens startpunt voor klootschieten en LETTERBOXEN !
eide accommodaties zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken en moderne
faciliteiten voorzien. Ideaal voor het houden van
'v«*^ ,„.
uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten.
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Kerkstraat 7 0

I

947I GA Zuidlaren
Tel.:050-4092069

Wij zijn geopend op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 16.00 uur.
(keuken geopend van 17.00 tut 21.00 uur).

Feestje Beven in de LanteenP
informeer eens naar de uitgebreide mogelijkheden
(ook in het weekend)
Eetcafé "De Lanteem"

Tot ziens in Noordlaren!

Middenstraat2. TeL 4029890/4095907

Borium

Watersportbedrijf
Havenstraat 18
9471 AM Zun dl aren
tel./fax 050-4092946
info www.descheve.nl

Corporaal

De Scheve
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Van het bestuur van Dorpsbelangen

"
b O/ÖD OOR

we zoeken een nieuwe voorzitter
*n a P " ' v °l§ e n d J a a r ls n e t de beurt aan Trud>' Steenhuis om reglementair af te
treden. Zij heeft inmiddels te kennen gegeven na een periode van 6 jaar niet
•Jflff opnieuw benoemd te willen worden. Dat betekent dat wij in het bestuur een
vacature hebben voor de functie van voorzitter van Dorpsbelangen. Anders dan
andere keren wilden we dat deze keer tijdig bekend maken en mensen de gelegenlieid geven om na te denken
over een eventuele kandidatuur en zich bij ons te melden. Dorpsbelangen Midiaren is een officiële
vereniging, waarvan (bijna) alle Midlaarders lid zijn. We proberen niet alleen te reageren op dingen die 'van
buiten" op ons afkomen (bijvoorbeeld Zuidoevers Zuidlaardermeer en andere gemeentelijke ontwikkelingen)
. maar juist ook zelf met zaken aan de slag te gaan waar door het dorp om wordt gevraagd of waarvan het
bestuur vindt dat ze opgepakt moeten worden (bijvoorbeeld Loverslane. dorpsommetjes, speelplaats). Soms
wordt er een wandeling of fietstocht georganiseerd. Ook organiseert Dorpsbelangen de 'Drenthe cursus'
begin 2006. We vergaderen doorgaans 5 à 6 keer per jaar. hebben een algemene ledenvergadering in april en
we organiseren de najaarsbijeenkomsten in november bij Marian Kooiman. Daarnaast hebben we een keer
per jaar overleg met de gemeente over allerhande zaken, maar waarbij de nadruk toch wel ligt op onderhoud
en verbeteringen aan infrastructuur en groenvoorzieningen en op allerhande zaken met betrekking tot de
ruimtelijke ordening. Meedraaien in het bestuur doe je omdat je woonomgeving je lief is, je hoort wat er
speelt in de omgeving van het dorp. je hebt contact met de Midlaarders zelf. het geeft betrokkenheid bij het
dorp en het is natuurlijk ook gezellig. En misschien heb je wel ergens verstand van waar het hele dorp van
kan profiteren. We vragen geïnteresseerden vooral contact op te nemen met het bestuur.
cultuurprijs gemeente Tynaarlo
Deze zomer heeft de gemeente Tynaarlo een oproep gedaan kandidaten voor te dragen voor de Cultuurprijs
2002-2004 van de gemeente. Deze prijs wordt iedere 3 jaar uitgereikt. De vorige keer hebben we TOMI
voorgedragen, waar zij wonnen de prijs toen helaas niet. Het bestuur van Dorpsbelangen heeft deze keer het
boek 'het Geheugen van Midiaren' van Trudy Steenhuis en Ineke Noordhoff voorgedragen. Eind november
Averd bekend dat onze inzending helaas niet tot de drie genomineerden behoorde. De cultuurprijs 2002-2004
van de gemeente Tynaarlo is deze keer gegaan naar het museum Vosbergen.
najaarsbijeenkomst
Op 15 november jl. heeft Dorpsbelangen weer haar najaarsbijeenkomst gehouden in De Bam bij Marian
Kooiman; dit jaar met ruim 60 belangstellenden. Eerst heeft Bouke Klaassens een demonstratie gegeven van
onze internetsite wwsA.midlaren.net en wat daar allemaal is te vinden. Het is een fraaie en overzichtelijke site
geworden. Bouke riep iedereen op mee te werken aan het up to date houden van de site en door bij te dragen
met nieuwtjes, foto's, verhalen, links etc. Daarna was de beurt aan Marian Boucher die werkt aan een boek
over de geschiedenis van Midiaren. Aan de hand van enonn veel kaartbeelden. foto's en dergelijke gaf zij
ons een zeer uitgebreide indmk van het boek. Dat boek zal ruim 400 pagina's omvatten en. zo bleek wel uit
de presentatie, is zeer gedetailleerd. We zijn erg benieuwd naar het boek en venvachten er op grond van de
reacties die avond, dan ook veel belangstelling voor. Tenslotte hebben Philip Boucher en Trudy Steenhuis de
stand van zaken rond de Midlaarder begraafplaats toegelicht. Philip toonde aan de hand van enkele foto's
wat wel en wat niet de bedoeling was met de inrichting van de begraafplaats. Daarnaast toonde hij een
mogelijk inrichtingsplan van de begraafplaats op het terrein in de oksel" van de Tolhuisweg en het fietspad
langs de 50 Bunder, naast het bos. Dat terrein is eigendom van Philip en Marian Boucher en mogelijk de
toekomstige locatie van de begraafplaats.
kerstboom
Op zaterdag 10 december zal het bestuur van Dorpsbelangen. zoals de laatste jaren gebruikelijk was. weer de
kerstboom op het Brinkje voorzien van de kerstverlichting. De feestdagen komen er weer aan!
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Dorpsbelangen Midiaren
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plaats en datum:
Midiaren, 30 november 2005

Hunebedpad 1, 9475 TN Midiaren
050-409 04 28
Het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Tynaarlo
Postbus 5
9480 AA VRIES
betreft:
inspraakreactie Fietsbeleidsplan Tynaarlo

Geacht College,
Graag maakt het bestuur van Dorpsbelangen Midiaren gebruik van de gelegenheid haar bevindingen over het
Fietsbeleidsplan Tynaarlo aan u kenbaar te maken. Het bestuur is van mening dat het goed is dat de
gemeente over een dergelijk plan beschikt en spreekt de wens uit dat met voortvarendheid zal worden
gewerkt aan de uitvoering van de in het plan opgenomen maatregelen.
Onderstaand geven wij u onze reactie op de in het plan voorgestelde maatregelen; wij beperken ons daarbij
tot die maatregelen die voor Midiaren van belang zijn. Wij hebben hierbij de nummering van de knelpunten /
maatregelen uit het plan aangehouden.
Cl ontbrekende schakel Okkenveen - Noordlaarderbos
Wij zijn het met u eens dat hiermee een belangrijke schakel van het fietsnetwerk kan worden gerealiseerd.
Wij onderschrijven het belang van uitvoering op korte termijn.
C31 opheffen fietspad langs Westerseweg
Het opheffen van het fietspad langs het verharde deel van de Westerseweg heeft onze instemming.
Dl ontbrekende schakel tussen Noordlaren en Midiaren
De aanleg van een fietsvoorziening langs de Schutsweg tussen Midiaren en Noordlaren heeft van harte onze
instemming. Dit is een belangrijke fietsroute voor de kinderen uit de omgeving van de Tolhuisweg die naar
de school in Noordlaren gaan. In dat kader vragen wij u de oversteeksituatie in Noordlaren (aantakking van
de Schutsweg op de Zuidíaarderweg) met de gemeente Haren te bespreken. Door het verbeteren van deze
route zal het gebruik naar alle waarschijnlijkheid ook toenemen.
D2 fleisoversteek Groningerstraat
Wij onderschrijven de noodzaak het functioneren van de fietsoversteek over de Groningerstraat bij de
bushalte te analyseren. Wij vragen u nadrukkelijk de kruising Tolhuisweg - Groningerstraat bij die analyse
te betrekken. Met name de hoge snelheden van het gemotoriseerde verkeer op die plek maken het
oversteken, met name voor kinderen, gevaarlijk. Overigens zorgen die hoge snelheden op de Groningerstraat
in het dorp voor hinder en gevaarlijke situaties. Ook graag uw aandacht daarvoor.
D3 opheffen fietspad langs het Hunebedpad
Wij zijn het beslist niet eens met het voornemen het fietspad langs het Hunebedpad op te heffen. Voor het
instandhouden hebben wij de volgende argumenten:
- het fietspad wordt vooral in de zomermaanden druk bereden; een probleem vormt een ontbrekend deel
van het fietspad waardoor de (oudere) mensen met de fiets aan de hand door het rulle zand moeten lopen;
- het Hunebedpad maakt onderdeel uit van de Lentenroute, zoals in het rapport is opgenomen. Wij kunnen
ons niet voorstellen dat een dergelijke bewegwijzerde route op dit punt niet is voorzien van een fietspad;
- de onderhoudstoestand van de zandweg is op bepaalde plekken van een dermate slechte kwaliteit, dat dit
geen alternatief is voor fietsers en dat dus een fietspad noodzakelijk is;

3

-

het Hunebedpad is samen met de Tolhuis weg de kortsluiting tussen de Groningerstraat en het
achterliggende deel van Midiaren. Twee goede fietsverbindingen is wel het minste dat de inwoners van
Midiaren kan worden geboden;
- dat het schelpenpad steeds smaller lijkt te worden heeft niet zozeer met het aantal fietsers te maken. De
breedte van het pad is zodanig dat daar nooit twee fietsers naast elkaar kunnen rijden, waardoor het pad
niet op breedte wordt gehouden. Omdat fietsers daar altijd achter elkaar aan moeten rijden, versmalt het
pad als vanzelf tot een enkelspoor;
- het Hunebedpad vormt vanaf de Groningerstraat de verbinding met de twee hunebedden aan de
Schutsweg. Vanuit cultuurhistorische en recreatieve overwegingen is het van belang dat de hunebedden
voor de recreatieve fietsers goed bereikbaar blijven;
- voetgangers willen graag droge voeten houden. Vanwege de slechte onderhoudsstaat van het
Hunebedpad op sommige plekken, is het goed dat er een fietspad is waar men naar kan uitwijken. Het
Hunebedpad maakt onderdeel uit van een knapzakroute en is voor wandelaars van het Pieterpad een
mooie korte verbinding naar de camping van Van der Helm voor een overnachting;
- wij waren verheugd te zien dat in 2005 twee keer onderhoud is uitgevoerd aan het fietspad, nadat dit in
jaren niet was gebeurd.
Al met al voldoende argumenten om het fietspad langs het Hunebedpad in stand te houden. Wij verzoeken u
het plan dienovereenkomstig aan te passen.
D4 fietspad langs de Esweg
Dit is een belangrijk fietspad voor zowel woon-werk, woon-school als recreatief fietsverkeer. Het is een
korte en rechtstreekse verbinding tussen Zuidlaren en Midiaren en voorts richting Noordlaren, Haren en
Groningen. Het is daarom van belang dat dit fietspad voldoende breed is en is voorzien van goede openbare
verlichting in verband met de sociale veiligheid. Wat ons betreft is dit geen studie project, maar vooral een
kwestie van onderhoud.
D5,6 rondje Zuidlaardermeer

Dorpsbelangen Midiaren heeft al meerdere keren in het kader van het project Zuidoevers Zuidlaardermeer
het belang van onder andere adequatefietsvoorzieningen in het gebied onderstreept. Met name is door ons
gepleit voor het handhaven van de directe nabijheid en bereikbaarheid van het Zuidlaardermeer voor de
fietsers en wandelaars in het gebied, dat zo met ons dorp is verbonden. Het doet ons dan ook genoegen dat u
in het Fietsbeleidsplan op pagina 32 schrijft: "Van belang is vanaf de wal, ook per fiets, de beleving van het
meer te verbeteren". Wij doen hier dan ook nogmaals een beroep op u om daar in de verdere uitwerking van
de plannen voor de Zuidoevers daadwerkelijk invulling aan te geven. Ook op deze plaats willen wij
nogmaals pleiten voor een adequate (kort en direct) fietsverbinding vanuit Midiaren naar het meer
(surfstrand, Meerzicht, etc), mede ter voorkoming van onnodig autoverkeer. Dit past prima in de door u
opgenomen doelstellingen in het Fietsbeleidsplan (hoofdstuk 5).
project L fietspad naar De Bloemert
Wij zijn het met u eens dat de status van dit fietspad onduidelijk is. Het pad is slechts een aantal jaren
geleden aangelegd. Het voorziet in een vrijliggende route tussen De Bloemert en het fietspad langs de
Groningerstraat in Midiaren. De Lageweg, tussen Midiaren en Noordlaren, is een relatief smalle weg met
diepe kuilen in de bermen. De weg is bij donker slecht (niet) verlicht. Tussen de Groningerstraat en De
Bloemert zitten er een aantal bochten in de weg, waardoor autoverkeer (mede als gevolg van de slechte
bermen) elkaar maar moeilijk kan passeren. Voor fietsers is dit een ongelukkige situatie. Wij adviseren u om
het functioneren van dit fietspad te bezien in samenhang met hetgeen hiervoor onder D2 is vermeld en het
pad niet op voorhand te bestemmen als voetpad.
Tot zover onze inhoudelijke reacties op de voorgestelde maatregelen.
Het bestuur van Dorpsbelangen Midiaren rekent op een terugkoppeling van uw zijde naar aanleiding van
onze inspraakreactie. Wij zijn graag bereid nader met u in overleg te treden om de geconstateerde en
benoemde knelpunten zo goed mogelijk op te lossen.
Met vriendelijke groeten
J.RTimmer, secretaris
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© Verhuur van zeilboten, motorboten,
kano's, surfplanken, waterfietsen
© Privé-lessen voor zeilen of surfen
© Surf- of zeilweken 'm de zomervakantie
voor de jeugd, in- of extern
© Verhuur van accommodatie tot max. 52
personen

Het is tijd voor een goede buur.

Zeilschool Zuidlaardermeer
De Bloemert 1
9475 TG Midiaren

tí : 'jtl voö 'M Habí bank

050-4092379
www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl

Rabobank

Massagepraktijk Tien*

Party Ships & Trips

Duinweg 1, Midiaren

De Bloemert 3
9475 TG Midiaren

http://massagepraktijk-tienplus.nl
Bij Manueel Praktizijn Tineke van Stipriaan kunt U
terecht voor:
• Klassieke massage
• Segmentale massage
• Voetreflexzonetherapie
• Manuele lymfdrainage
• Shiatsu (drukpuntmassage)
Veel klachten kunnen verholpen of verlicht worden door
massage, zoals:
• Vochtophoping
• Stress
• Spierpijn
• Hoofdpijn
• Tennisarm
Maar massage is ook heerlijk ter ontspanning!
Behandeling alleen op afspraak. S

050-4091055

Een groeiend aantal zorgverzekeraars vergoeden deze
behandeling. Informeer bij uw verzekeraar.

050-4095950

PARTTSMPS

TP PS

ZUIDLAARDERMEER/PATERSWOLDSEMEER
partyships.trips@worldonline.nl
www.partyships-trips.nl

Nieuwe bewoners I Steenakkers
Vanaf 1 april 2005 wonen wij, Ineke van Guidener en Ben Szabó
aan de Steenakkers 3 in Midiaren, in het huis waar voorheen de
familie Hahn woonde.
Even voorstellen:
Ineke van Guidener
Geboren op 4 januari 1948 te Groningen en getogen in Noordlaren aan de Zuidíaarderweg 58, waar mijn
moeder (mevr. J.Kingma) stationhoudster was van het postkantoor. Mijn vader was timmerman aannemer in
Zuidlaren.
Getrouwd, gewoond en samen met Joris twee kinderen gekregen in Zuidlaren.
Joris overleed na langdurig ziek te zijn geweest in april 1997 aan de gevolgen van kanker.
Lars (30) woont en werkt in Groningen en Vanja (27) woont met haar partner Niels en hun zoontje Tim (geb.
17 mei 2005) in mijn voormalige huis aan de Stationsweg in Zuidlaren. U leest het goed ik ben dit jaar oma
geworden en dat is een fantastische ervaring!
Mijn twee poezen en hondje (caimterrièr) Chico zijn met mij meeverhuisd naar de Steenakkers en zijn hier
inmiddels goed gewend. Mede dankzij mijn dagelijkse wandelingen met Chico heb ik inmiddels kennis
gemaakt met een aantal buurtgenoten. Trouwens Chico nam tot twee keer toe zelf het initiatief voor een
wandeling, de vrijheid die we hem hier gunden bleek te groot. Degenen die er voor zorgden dat hij weer
terug kwam ben ik zeer erkentelijk.
Werken met en voor kinderen deed en doe ik met veel plezier. Vroeger was ik kleuterleidster, daarna
leidster in een peuterspeelzaal en nu ben ik locatiemanager voor skidkinderopvang van de vestiging Gieten /
Gasseltemijveen. Ik geef leiding aan een kinderdagverblijf met twee groepen voor kinderen van 0 - 4 jaar,
twee groepen buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 - 12 jaar in Gieten en aan een kinderdagverblijf in
Gasseltemijveen voor kinderen van 0 - 4 jaar. Dat doe ik part-time, drie dagen per week.
Eind 2002 ontmoette ik Ben, we bleken lotgenoten. Vorig jaar namen we de beslissing om te gaan
samenwonen, dat bevalt inmiddels wonderwel en samen genieten we elke dag van het voorrecht om op zo'n
prachtig plekje te wonen.
Ben Szabo
Geboren: 18 oktober 1941 in Djocjacarta, Indonesië. Na een periode van 3 jaar in een kamp, zijn we naar
Nederland gegaan. Doordat mijn vader op 38 jarige leeftijd tandheelkunde ging studeren in Groningen,
kwamen we als gezin in 't Noorden terecht. Ondanks gewoond te hebben in Den Haag en Amsterdam ben ik
mij thuis gaan voelen in Groningen. Hier heb ik ook medicijnen gestudeerd en heb mij na mijn studie
gespecialiseerd in kankergeneeskunde. Na tien jaar als specialist in Leeuwarden te hebben gewerkt, ben ik in
januari 1991 benoemd als hoogleraar in de kankergeneeskunde en hoofd van de bestralingsafdeling in het
AZG, thans UMCG in Groningen. Als hoogleraar heb ik mij beziggehouden met patiëntenzorg, het managen
van de bestralingsafdeling, het doceren aan medisch studenten, kankeronderzoek en het opleiden van
medisch specialisten op mijn afdeling. Daarnaast heb ik lesgegeven op vele plaatsen in de wereld. Nadat in
2001 bij mijn echtgenote een ongeneeslijke ziekte werd vastgesteld, ben ik ogenblikkelijk met werken in het
ziekenhuis gestopt. Na haar overlijden in 2002 geef ik weer les aan studenten en ben ik ingeschakeld bij het
afnemen van het artsexamen met name de kankergeneeskunde. Vanaf 1980 heb ik samen met mijn
echtgenote en twee zoons, Eelco en Bas, aan de Duinweg in Noordlaren gewoond. Het is daarom als een
geschenk uit de hemel op te vatten dat ik een partner heb ontmoet, die hetzelfde lot was overkomen en dat
we nu samen op deze prachtige plek in Midiaren wonen. We hopen hier nog vele gelukkige jaren door te
brengen.
Na een ingrijpende verbouwingsperiode, die eind maart begon en door de zelfwerkzaamheid vaak
vermoeiend was, is deze nu bijna afgerond en kan het "grote genieten" kan beginnen .
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Nieuw aan de Groningerstraat
Na een jaar de kat uit de boom gekeken te hebben is het nu toch wel tijd me even voor te stellen. Ik ben
Albert Broersma geboren op 28 mei 1964 in Scheerwolde (zoek maar op ) en de jongste zoon van Rouke
Broersma en Jelly Buisman. Ik woon in een van de knuste huisjes van Midiaren, dat gelegen is aan de
Groningerstraat 29, het is dat witte huisje naast de Gasterij. Mijn vroegste herrinering stamt uit ongeveer
1970 en ik woonde toen samen met mijn 1 jaar oudere broer en ouders in het tolhuisje tegenover het
vliegveld in Eelde. In '76 zijn we naar Bunne verhuisd en mijn ouders wonen daar nog steeds. Ik heb een
aantal buitenlandse uitstapjes niet mee gerekend, maar ik heb 10 jaar in Groningen gewoond en 6 jaar in
Onnen waarna ik na het verbreken van mijn relatie de schuur met pittoresk huisje in Midiaren heb kunnen
verwerven. Die schuur die nog verbouwd moet worden is erg belangrijk voor mij, omdat een van mijn
hobby's het rijden en repareren van motorfietsen is. Ik ga er regelmatig op uit met m'n vrienden die ook
allemaal motorfietsliefhebbers zijn. De verdien mijn geld met het repareren van gokkasten en dergelijke en
doe dat nul 1 jaar. Een andere interesse is die van de geschiedenis in het algemeen en die van mijn omgeving
in het bijzonder en het lijkt me leuk reactie te krijgen van mensen die weten wanneer mijn huis is gebouwd
wie er gewoond hebben en die er misschien wel foto's van hebben.
ßfäert (Broersma
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Sinds 1 november 2005 zijn wij de nieuwe bewoners van Groningerstraat 27. En wij zijn dan : Freek en
Diane Keizer. De boerderij op nummer 27 is jarenlang het huis en de werkplek geweest van de fam.
Lamberts. Voor zowel Gies en Margje, als voor ons, is er dus de afgelopen maanden en essentiële
verandering in het leven gekomen. Zowel Gies en Margje, als wij, hopen en verwachten de goede keuze
gemaakt te hebben !
Diane en ik hebben elkaar in het midden van dejaren zeventig op de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding (ALO) in Groningen leren kennen. Diane is opgegroeid in Eelde/Paterswolde en ik in Nijeveen.
Dus de buurt kennen we wel een beetje. Na onze ALO tijd hebben we op verschillende plaatsen in binnen en
buitenland gewoond. De laatste 15 jaar hebben we in Amersfoort gewoond, waar onze kinderen ( Kim en
Ludo ) ook grotendeels zijn opgegroeid. Kim en Ludo leven overigens nu zelfstandig en zullen alleen af en
toe bij een familie bezoek in Midiaren te bewonderen zijn.
Diane is na haar studie aan de ALO eerst als lerares Lichamelijke Opvoeding aan het werk geweest, maar is
daarna al vrij snel "door gaan leren" ( bedrijfskunde ). Met haar nieuwe kennis is ze werkzaam geweest
binnen diverse onderwijsorganisaties, o.a als lid van het College van Bestuur van een grote HBO instelling
en als Plaatsvervangend Secretaris Generaal op het ministerie van OC&W. Nu is ze sinds anderhalfjaar
Gemeentesecretaris van de stad Groningen. Een drukke, maar ook zeer interessante baan !
Ik ( Freek ) heb na mijn ALO tijd jarenlang gewerkt voor de landelijke
Stichting Spel en Sport als sportpromotor / sportopleider. De laatste 4
jaar heb ik gewerkt als sportopleider op het CIOS Haarlem ( voorheen
Overveen). Leuk en boeiend werk ! Naast mijn werk heb ik het een en
't ander in de korfballerij gedaan ( In '97 en '98 Coach van het Jaar; in
'99 / 00 interim bondscoach ). En
nu dan boer. De vraag is
natuurlijk word ik een boerende sporter, of word ik een sportende boer.
Waarom Midiaren ? Gewoon omdat het een mooie plek is; dicht bij
Groningen ligt; ik weer af en toe Drents mag proaten, en omdat we
hopen dat we nog een keer vanaf ons eigen land het ijs op mogen
stappen. We hopen goede Midlaarders te worden !
TreebjKeizer
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Bewonersgeschiedenis van Midiaren.
Al enige tijd zijn wij- Winy Verdegaal en Trudy Steenhuis- wekelijks te vinden in het
archief van de gemeente Tynaarlo. Met deskundige ondersteuning van de
gemeentearchivaris proberen wij zoveel mogelijk te weten te komen van de bewonersen bouwgeschiedenis van de huizen in Midiaren.
Ook gaan we te rade bij de mensen zelf. Zo zijn we dit jaar van start gegaan met het
filmen van de oudste huizen in Midiaren en hun huidige bewoners; in het voorjaar zijn
we nog op bezoek geweest bij de heer Ellens!
Aan de hand van bouwaanvragen en hinderwetvergunningen
die we op het gemeentehuis in mogen zien komen we een heel eind, het ziet er
echter niet naar uit dat we op deze wijze alle relevante weetjes en feiten boven
tafel zullen krijgen.
Vandaar dat wij u om uw medewerking willen vragen: Weet u ons te vertellen over
de oudere huizen in Midiaren en hun bewonersgeschiedenis dan luisteren wij
graag!
U kunt ons bereiken via de mail, een briefje of een telefoontje. Wij
nemen dan kontakt met u op.
Alvast onze dank voor uw medewerking!
Winy Verdegaal
Trudy Steenhuis

p/a
Groningerstraat 39
Tel .4092727

Of mail:
vrdgl26@xs4all.nl

Nieuws van de ijsclub.
De ijsvereniging Midiaren heeft op 15 december haar algemene
jaarvergadering gehad. Helaas kunnen we geen verslag van deze
vergadering plaatsen omdat daar net geen tijd meer voor was.
Wel willen we u berichten dat de gezamenlijke IJsverenigingen
bezig zijn met het organiseren van de Nederlandse
Kampioenschappen marathon op het Zuidlaardermeer, de start en
finish zal zijn bij Paviljoen de Bloemert.
Het bestuur wil graag een beroep doen op een aantal vrijwilligers
om dit evenement tot een succes te maken. U kunt zich opgeven
als vrijwilliger bij E.Broersma. tel.4095732 of via e-mail
ijsvereniging.midlaren@eeuwebroersma.nL bij opgave via e-mail
gaarne geboortedatum vermelden. Het organisatiecomité gaat de
vrijwilligers namelijk collectief verzekeren.
Ook alle nieuwe inwoners van Midiaren
worden uitgenodigd lid te worden van
de ijsvereniging. Voor € 4 bent u lid als
gezin en kunt u al genieten van de
prachtig gelegen ijsbaan en meedoen
met de georganiseerde activiteiten.
En nu maar hopen dat het hard gaat
vriezen!

Verslag van de vrouwenvereniging
13 sept.: opent Trieneke Piers de eerste avond in het nieuwe seizoen.
Na enkele mededelingen leest Margje Lamberts het verslag voor van de
fietstocht op 6 sept. j.l. Een tocht van ong. 60 km. Die via Gieten,
VrouwenGasselte naar het Hunebed Centrum in Borger ging. Een schitterende
fietstocht, waarbij de weergoden ons heel goed gezind waren. Margje
vereniging
J Lamberts en Marie Kanon hadden deze fietstocht heel goed voorbereid.
Na de pauze is het woord aan Niesco Loerop. Hij vertelt ons heel veel over het ree. De dia' s laten
ons hier mooie beelden van zien. Het Ree is een van de drie in het wild levende hoefdieren in
Nederland. Ons land telt 50 tot 60.000 reeën. Een leerzame en gezellige avond mede dankzij onze
dorpsgenoot.
25 okt: Jenny Streutker van Bureau Groeps Voorlichting verzorgt een diaserie en geeft informatie
over persoonlijke verzorging, voeding en gezondheid.Wij gaan naar huis met een informatietas
waarin wij alles terug kunnen vinden van brochures tot proefverpakkingen.
22 nov.: Deze avond staat in het teken van de Chinese Zijderoute. De heer Pilon uit Eelde reed deze
tocht in 2001 samen met zijn (in Iran gesluierde) dochter Kim in een oldtimer, een Jaguar uit 1959.
De lezing en de dia' s geven een goed beeld van het immens grote China.De tocht start in de oude
hoofdstad XT an en gaat langs de Chinese Zijderoute, door de Taklimakan woestijn, door Kyrchizië,
Centraal Azië en Iran naar Istanbul en Venetië, de oude handelssteden in Europa. De heer Pilon
heeft er 100 dagen over gedaan over een afstand van precies 18.888 km. Met uiteraard de camera
altijd in de aanslag. Een zeer boeiend reisverslag waar ook de introducé" s van hebben genoten.
Het museumclubje is in september ook weer van start gegaan. Of je nu van oude meesters houdt of
van moderne kunst, van cultuur of natuur, het museum opent alle deuren.
Dit is het verslag van de afgelopen 3 maanden.
Wij houden U op de hoogte en wensen iedereen Fijne Feestdagen en een heel goede Jaarwisseling
toe.
Jlnnie iHeisnersecr.
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Nieuws van de Vereniging voor Volksvermaken

V.V.V.
Op woensdag 28 december houdt de VVV

een kaart- en sjoelavond
in Watersport Paviljoen "Meerzicht".
Er zijn heerlijke vleesprijzen te winnen.
De toegang is vrij voor iedereen en alle leeftijden.
De avond begint om 19.30 uur.
Komt allen, dan wordt het vast gezellig!!
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Nieuws van de toneelvereniging TOMI
Toneel-

Zaterdag 21 januari 2006 vindt de jaarlijkse uitvoering plaats in Café-restaurant
"Sprookjeshof' te Zuidlaren. Er wordt op dit moment druk gerepeteerd met 'Ain
dolle boudel in drei bedrieven' geschreven door Joh. E.G. Ruiter. Het stuk heeft
T.O.M.I.
als titel Jampie's leste oetvinn. Het is in het plat Gronings geschreven, maar
onze spelers hebben er zo hun eigen dialect van gemaakt en de rol van Kitty,
afgestudeerd in medicijnen, wordt in het ABN uitgevoerd. Om u een kleine indruk te geven, volgt hier een
stukje, dat de heer Ruiter zelf over zijn "bliedspul" schrijft:

vereniging

Zeunjan, kind van 't echtpoar Bertus en Sien, is ein apaarde en het liekt net of e nait wies is. Hai denkt, dat
hai oetvinder is en dut de maist gekke oetvinns, wat maist nait goud ofiopt. Den hebt wie nog Kitty, dochter
van de vrougere dorpsdokter, die zai dus nog van vrouger kennen en dei 't leven op de boerderij nog wel ais
een poar weken metmoaken wil. Jampie het slechte herinnerings aan 't wicht, dei hum aaltiedpluig. Doar is
ook nog de knecht Willem, dei 'n oogje op Kitty krigt. Buurwichie Hendrikje is ain slome donder, dei ook
nog ais hail laaizig prat. Heur Moeke Antje bemuit zok overaal mit en heur zuster Jantje beoamt dat aaltied.
Badjuffer komt er ook nog even in veur, woarbie zai heul kwoad is op Jampie. An 't end van 't stuk dut
Jampie zien leste en belangriekste oetvinn, dei zulfs gevolgen heft veur de baide dreuge buurvrouwen.
Doordat TOMI al enige jaren bezig is met het Sinterklaastoneel kunnen we nu een beroep doen op een
aantal jeugdige spelers. Zo maken Gerda Pavlis en Elise Gruber (beiden 16 jaar) hun toneeldebuut. Elise is
van plan het beroeps toneel in te gaan en gaat ook spelen bij het Noord Nederlands Toneel. Linda Bruinsma
(17 jaar) debuteerde vorig jaar en speelt nu de flitsende rol van Kitty. Sander Eefting speelt al voor het derde
jaar mee en de rol van Jampie is hem op het lijf geschreven.
Binnenkort komen we weer langs met de donateurskaarten, die recht geven op gratis toegang bij de
uitvoering. Met onze Midlaarder donateurs zijn we heel blij, want dankzij hen kunnen we blijven bestaan.
Voor alle zekerheid nog even een overzicht van de kosten. (Staan ook op de website)
Donateur
€ 3,50
Ieder volgend gezins-of verenigingslid
€ 2,50 (dus twee personen € 6)
Lidmaatschap volwassenen
€ 12,00
Jeugdlidmaatschap (tot 18 jaar)
€4,00
Normale entree aan de zaal
€ 4,50
Entree tot 16 jaar aan de zaal
€ 2,5 0
Naast het optreden in 'Sprookjeshof brengen we het blijspel ook nog ten tonele in
Tienelswolde en 't Holthuis in Annen. De muziek wordt in Sprookjeshof verzorgd door "Mingo".
Midlaarders, die nog graag donateur of lid willen worden, kunnen zich melden bij ondergetekende.
(gegevens zie colofon voorin dit blad) Vooral toneelspelende mannen zijn zeer welkom.
Willem Dijkema uit Zuidlaren heeft twee jaar lang de regie gevoerd, maar kon dat dit jaar helaas niet doen
i.v.m. drukke andere toneel werkzaamheden. In zo'n geval houden we de regie in eigen hand en dit jaar heeft
de secretaris van de vereniging die taak op zich genomen.
<Dinus Vos.

Nieuws van de Dorpsfeestcommissie

Dorpsfwstcommissie

15 januari om 15.00 uur houden we

een Nieuwjaarsvisite
in de Gasterie
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Wat zou het fantastisch zijn, als alle Midlaarders en leden van Midlaarder
verenigingen zich zondagmiddag om 15.00 uur melden in 'De Gasterie' om
elkaar een heel gelukkig en voorspoedig jaar 2006 toe te wensen.
Op die middag heeft de Dorpsfeestcommissie twee activiteiten op het programma
staan.
Via een quiz, waarbij de vragen zijn gemaakt door één van de oudste inwoners
van ons dorp, willen we te weten zien te komen, wie het meeste weet over z'n
eigen dorp. Diegene, mag zich dan eenjaar lang de 'meesterkenner' van
Midiaren noemen.
Tuusendoor houden we, om onze kas een beetje te spekken, een rondje Rad van Avontuur, waarbij er hele
leuke prijzen zijn te winnen.
Beste Midlaarders, houdt u dus vooral die middag vrij en zorgt dat u om 15.00 uur aanwezig bent op de zo
mooi centraal gelegen locatie, zodat u niets gaat missen van deze interessante en vast heel gezellige middag,
die officieel wel voor 18.00 uur zal zijn afgelopen.
0<FC

Spannende natuurwandeling naar de Galgenberg
Zondagmiddag 6 november. Een lage herfstzon scheen flauwtjes over de
deelnemers aan de najaarswandeling door het Noordlaarderbos. Het
begon met heldere tekst en uitleg over zomereiken en hoe de duintjes in
het bos zijn ontstaan, en eindigde met een sinistere ontmoeting op de
Galgenberg.
Oude Koning van het bos
Op de conduitestaat van de Midlarense dorpsfeestcommissie is opnieuw een
succesvolle activiteit bijgeschreven: de najaarswandeling. Zo'n 26 deelnemers hebben
zich verzameld bij de Veenhorst. Onder aanvoering van het drietal Midlaarder IVN-natuurgidsen Willem
Bok. Ineke Noordhoff en Egbert Veenstra. gaat het gezelschap op weg. Eerste stop is bij een boom bij 'het
bosw-achtershuis'. even van de Duinweg af. Niet zomaar een boom. maar een zomereik van reusachtig
formaat, waarschijnlijk een van de grootste en oudste bomen in zijn soort in de hele omgeving. Op
aanstekelijke wijze geeft Egbert Veenstra uitleg over deze "Koning van het bos', en liet híj de aanwezigen de
leeftijd van dit exemplaar schatten (circa 150 jaar).
Duinweg ver van de zee
Daarna begeven de wandelaars zich dieper in het Noordlaarderbos. Als het smalle bospad begint te stijgen en
te dalen wordt opnieuw stilgehouden en vertelt Willem Bok waarom de Duinweg niet aan zee lag. zoals je
misschien zou verwachten. De hier aanwezige duintjes zijn restanten van opgewaaid zand uit de laatste
ijstijd, afkomstig van de bevroren Noordzeebodem.
Nadat de namiddagzon vrijwel is gedoofd en de schemering al begint in te zetten, snijdt Ineke Noordhoff het
onderwerp 'sporen in het bos" aan. Al in het verre verleden was het Noordlaarderbos een plek waar mensen
kwamen en een kleine overtreding genoeg was voor een benauwd en gruwelijk einde aan een hoge boom. Op
dus naar de Galgenberg.
Enge verhalen
De wind is gaan liggen en een eenzame kraai krast. Verder is het stil
bovenop de berg. doodstil. Ineens staan daar vier in zwart geklede
gestalten met puntmutsen: 'De Dood' met drie heksen. Nadat iedereen
de Galgenberg heeft beklommen, komt er leven in de zwarte gestalten.
De 'man met de zeis" draait langzaam zijn bleke tronie naar het
publiek en vertelt hoe vele mannen en vrouwen op deze berg aan hun
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einde zijn gekomen. Zo ook het zigeunermeisje dat om een klein vergrijp naar de galg werd gebracht. Maar
de rechter die vonnis moest wijzen, vond het zielig. Hij onderwierp het kind aan een test en toonde haar een
appel en een gouden munt, waaruit zij kiezen moest. Het meisje koos voor de gouden munt, waarmee ze
volgens de rechter aantoonde geen kind meer te zijn, maar een volwassene. Zonder pardon kreeg het arme
scharminkel de strop om haar nek en werd ze gehangen. Een lichte huivering gaat door het publiek.
En toen was er soep en bier
De boog kan niet altijd gespannen staan. Zelfs 'de man met de zeis' ziet dit in en geeft de aanwezigen voor
deze keer een vrijgeleide. De heksen krijgen opdracht om iedereen een goeie kop soep te schenken.
Ofschoon de wandelaars even lijken te aarzelen, gaat het zoals
bij de schapen; als er één over de dam is, volgt de rest vanzelf.
In korte tijd zijn de soepketels tot de bodem toe leeg. Daarna
gaat het zoals het hoort bij een uitje en wordt het steeds
mm>
gezelliger. In een lange rij begeven onze montere wandelaars
zich na deze sinistere ontmoeting naar de Veenhorst. Daar is
bier, wijn en limonade, en nog veel meer. Na enige
verversingen wordt het heel gezellig. Overigens, voor enkele,
soms ook oudere, dorpsgenoten, blijkt dit de allereerste keer
van hun leven dat ze op de Galgenberg zijn. Waar een
natuurwandeling al niet goed voor is!
Toon van der Jfammen

Sinterklaasfeest Midiaren.
Zaterdag 3 december organiseerden de V W en TOMI wederom een
Sinterklaasmiddag voor de Midlaarderjeugd tot en met 10 jaar.
Om 14.00 uur 's middags zaten een twintigtal kinderen en een aantal volwassenen vol
spanning te wachten op wat er die middag te gebeuren stond. Na een kort
jfl/j ¿ tí
welkomstwoordje door Jan Moesker en het voorstellen van de jeugdige toneelspelers
—S*w )
door Dinus Vos werd begonnen met het toneelstukje in één bedrijf 'Pieterman is
'^¡^r
verliefd'.
De kinderen leefden intens en vol spanning mee met de
belevenissen van Pieterbaas, Pieterman, Grote Piet, de
<
-*'•». . .
Bakkersvrouw, Aagje Eetgraag en de Dokter, omdat de jonge
1 ••-' :•'. « J
spelers vol enthousiasme en met verve hun rol speelden.
Tegen 15.00 uur was het toneelspel afgelopen en was het voor
de toeschouwertjes jassen aantrekken en naar buiten om
^^^H[
Sinterklaas, die in een open rijtuig met Zwarte Piet aankwam, te
verwelkomen.
Sinterklaas had een Zwarte Piet meegenomen naar Midiaren, die
M
nog al wat voor verwarring en hilariteit zorgde, doordat het
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lezen hem niet zo goed afging. Misschien moet de Sint hem toch
maar eens een leesbril geven voor zijn verjaardag. Uiteindelijk
lukte het toch om alle kinderen van een leuk cadeautje te
voorzien. Veel kinderen verrasten de Sint met een mooie tekening
en dat deed Sint beloven om volgend jaar de kinderen van
Midiaren zeker weer te bezoeken.
Onder het zingen van het liedje 'Dag Sinterklaasje" verlieten Sint
en Piet om ongeveer 16.00 uur weer per rijtuig het Paviljoen
Meerzicht.
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Slagerij e.P. ttcers
I e klas Rund- en varkensslagerij
en
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Onthaasten doe je in Noordlaren
Onze minicamping is gelegen op korte afstand van het
Pieterpad op het Groningse deel van de Hondsrug.
Meerdere korte en langefietsrouteshebben start- en
eindpuntop de camping. We hebben 15 ruime, van
electra voorziene staanplaatsen en nieuw sanitair.
Wij bieden u een beetje meer !!
Fam,R Kroeze
Lageweg 29a - 9479 TA Noordlaren
Tel.050 4093237

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

Groningerstraat 5 6 , 9 4 7 5 PC Midiaren
®
050-4091553
www.campingachterdehoven.nl
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V.V.

Als u kiest voor kwaliteit en
vakmanschap
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Antiekrestauratie
Meubelstoffering
Gordijnen
Tapijten
Meubilering
Zonwering
Slaapsystemen

Fax

Bouwbedrijf Wolters

Nieuwbouw
Verbouw

Onderhoud

Ruitersteeg 4/1
9752 VB HAREN
ffl" 050-5345131
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050-5348070

Kerkstraat 14
9 4 7 9 P K NOORDLAREN
m
050-4091297
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il www.midlaren.net
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Op donderdag 13 oktober werd de website "www. Midlaren.net" geopend door
burgemeester Rijpstra. Hij deed dit door een bord met de naam van de website
onder het bebouwde kom bord te onthullen. Rijpstra hield bij de opening een
speech waarin hij vooral zijn waardering uitsprak voor de feit dat in een klein
dorp als Midiaren veel wordt georganiseerd. Hijzelf woont nu in Donderen en waardeert het
bijzonder dat in dergelijke relatief vrij kleine dorpen zoveel initiatieven ontstaan.
Intussen draait de website volop. We proberen hem zo goed mogelijk actueel te houden en blijven
ieder vragen om nieuws, groot of klein nieuws, foto's en reacties aan de redactie te zenden.

Inzamelingsactie Pakistan.
Margreet Zant van de Tolhuisweg 16 in Midiaren bericht ons dat de
inzamelingsactie voor Pakistan van de Gasunie waaraan ook de
Tolhuisweg heeft meegedaan een succes is geworden.
Donderdag 17 november jongstleden zijn alle spullen die zijn ingezameld
aan de Tolhuisweg en binnen Gasunie in Alphen a/d Rijn afgeleverd. De
Gasunie heeft het vervoer naar Alphen a/d Rijn voor haar rekening
genomen. In totaal is er bijna 22 m3 aan tenten, dekens, kleding en
schoeisel ingezameld en afgeleverd (25 rolcontainers).
In Alphen a/d Rijn was het afleverpunt een loods van de Stichting RASA, deze stichting zamelt kleding,
dekens en dergelijke in voor onder andere het Oostblok, Afrika en nu ook voor Pakistan. Inmiddels heeft
RASA al 34 zeecontainers verscheept naar Pakistan. Een vrachtschip doet er ongeveer 10 dagen over van
Nederland naar Pakistan, dus dat is redelijk snel. In Pakistan worden de spullen verdeeld via Islamitische
organisaties, die hierin worden gesteund door de Pakistaanse regering.
Zie voor een aantal foto's het fotoalbum Pakistan-actie.
Margreet Zant dankt alle straatbewoners voor hun inbreng.

Deelnemers gezocht voor de Drenthe cursus
vY= á'**j

ï£&Si
*

Op initiatief van de Vereniging Dorpsbelangen gaat bij voldoende deelname
in januari 2006 een Drenthe cursus in Midiaren van start. In 8
bijeenkomsten van 2 uur leren de cursisten van alles over de Drentse
geschiedenis, gewoonten, taal en literatuur en muziek. Zowel geboren en
getogen Drenten als nieuwe Drenten zijn welkom. De cursus wordt
gehouden in De Barn, aan de Tolhuisweg 41. Vanaf 16 januari steeds op
maandagavond van 8 tot 10 uur. De kosten zijn 60 Euro, inclusief
cursusboek.

De minimale deelname is 15 personen, voor de kerst moet Dorpsbelangen daarom weten hoeveel deelnemers
er zijn.
Wilt u meedoen? Geef u dan voor 24 december 2005 op bij Rik Timmer tel 050 4090428 of via e-mail
jrtimmer@hetnet.nl.
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Beste Midlaarderjeugd,

Etf]i i n r r r n

De oplossing van de puzzel uit het herfstkabinet is; Het Land van Ooit kent
geen tijd. Yorrick Kuipers heeft dit keer gewonnen, hij gaf het goede antwoord. Gefeliciteerd met je
Intertoysbon. En iedereen bedankt voor het meedoen. Voor het winterkabinet heeft Marloes
Venema dit keer een puzzel voor jullie gemaakt. Hopelijk is hij niet te moeilijk, ik wens jullie veel
puzzelplezier. Goede feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar gewenst! Oplossing in de bus aan
de Groningerstraat 47.
Çroetjes (Patty.

Landje van de bakker
Het begint al een beetje groen te worden op het stukje nieuwe natuur aan het einde van de
Tolhuisweg (rechts). De draglines zijn definitief vertrokken en de natuur mag het terrein
nu in gebruik nemen. Samen met Willem Bok ga ik voor Natuurmonumenten volgen wat
er zoal gaat groeien en bloeien; andere IVN'ers zullen later inventariseren welke vogels en
insecten er zitten.
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Dorpelingen mogen over het stuk land lopen, al is er geen officieel pad.
Het lijkt ons leuk om voor dit gebied een eigen naam te hebben, ter onderscheiding van het Noordlaarderbos
en de Vijftig bunder. Toen ik hierover sprak met Markus Lokhorst, wees die erop dat het land vroeger van
bakker Hidding uit Noordlaren was. Daarom noemde hij het wel 't landje van Hidding. Zijn er nog andere
namen voor dit stuk grond in gebruik geweest of zijn er mensen met een suggestie? We horen ze graag, en
willen dan in overleg met de grondeigenaar en de dorpelingen kiezen hoe we het stuk land in het
spraakgebruik voortaan aanduiden.
Ideeën en suggesties welkom bij Ineke Noordhoff, Tolhuisweg 37, tel. 050-3113251.
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Het Karstfeest van Wemeltien en Willem Zwarf
een verhaal van Roel Reijntjes naar een oud Drents vertelsel
't Was op de aovend veur 't Kerstfeest en het sneide slim. En het was jao goed, dat
het sneide, want wat is Kerstaovend zunder snei? Maor Willem Zwarf was der niet
slim wies met. Hij gunk langs 's Heren wegen umheer - en was een man zunder
vaste woon- of verbliefplaots. En dan hef een mens miestenpaarts niet zoveul van doen met tere gevulens .
En hij was vanaovend vraanterig en dronken. Het duchtte hum dat 't Kerstfeest niks aans was as je zölven
wat wies maken. Der weur nog aid kribd en daon èn oorlog voerd. De meeste mensen leuten de arme lugies
in heur nood allènt - En dan wer 't Kerstmis ... en gunk alman op de kerk an, um te zingen van "vrede op
aarde en in de mensen een welbehagen!"
Ze mussen hier zölf mor ies, deurnat, in de snei lopen te baggern, met klompen an met een hoepien der urn
en ok nog versleten en lek. Maor, dizze Kerstaovend zul e 't er toch ies lekker van nimmen!
Hij har, net as aander lu, toch ok recht op Kerstfeest... en zo was dat. t Was hum metlopen, hij har
proletarisch winkeld in Assen en har daor an de Brink een fijn flessie
wien steulen, met een dreuge metworst. Hij har nog een hompe stoete.
As 't nou mor niet zo sneide ... 't Was zo'n natte bedoening! Waor
mus e met 't spul hèn? Hij wol dizze aovend nou ok wel es op zien
iegen wieze wil hebben! Lekker de boel opeten op een dreug steegien,
met de deuren dichte. lao, hij zul ienerwaorens wal een hoesien of een
hokkien vinden, waor as e as vrijgezelle jong, dreug en warm de boel
rustig op kun kauwen.
En jao, an't diekien in Elp, daor vun e wat. Stun daor, zo waor, niet een
echt keuterijgien leeg en onbewoond? De deure stun waorachtig an en
de blinden veur de glazen waren dichte, 't Was een aolde kwint van
een hoesien. Meugliek was 't onbewoonbaor verklaord.
Hij zul de deure dicht doen en dan op een aolde kiste of bred zien
etenswaoren oetstallen.
Der stun hum, daor an dat Elperdiekien, een mooie Kerstaovend te wachten, zo duchtte hum.
't Aolde Wemeltien was mettertied in slaop zakt nao heur zoveulste pienaanval. 't Was slim west, ditmaol,
maor ze zul der nog wal niet an starven. Der was heur deur de dokter zegd dat het niet gevaorliek was in die
maote, dat er bij heur waakt mus worden. En de buurvrouw, de vrouw van de naober kwaamp aalgedurig
overdag even kieken. Zij braacht heur wat te eten en drinken, waskerde heur wat en stookte de kachtel op ,
zij zette het keteltien, dat stoomde, op het kacheltien. En met dizze naoberhulp kun dat aolde Wemeltien het
toch nog wal redden. Jao, 't volk was goed veur heur. Maor toch was het wal heun, dat zij daor zo alennig
toehöl in dat aolde balderik van een hoesien an het diekien.
Zie har an de buurvrouw vraogd, de deure op slot te doen en de sleutel met hen hoes te nimmen, as zie - de
buurvrouw, votgunk. Buurvrouw dee dat dan ok trouw. Maor ... dat zie het ditmaol deur de drokte van de
Kerstdagen vergeten har en dat zie in heur drökte de deure zölfs niet dicht har daon, maor an har laoten staon
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... dat kun aoP Wemeltien ok niet weten. En wat de naobervrouw ok niet wus, dat Wemeltiens ziekte inienen
veul slimmer worden was.
De koorts was nao de leste pienaanval zo umhoge gaon, dat d' aol' stumper te
weitem lag op bedde en begunde te ielen, en in de wiere te raken. Nou wur zie oet
heur sloemer wakker deur een geluud. Zie har net zo fijn dreumd. Zeker deur wat
buurvrouw over 't Kerstfeest van heur kinder har verteld. Och jao, wat har zie der
zölven ok aid van geneuten. Zie much geera hen de kerk in Börk gaon. En zie
herinnerde zuk nog de zundagschole in Elp. Zie was innerliek rustig en daordeur nou
ok niet bange, zo allènt.
Het Kind dat in Betlehem geboren wuur, elk jaor overnei, dat was aid bij heur, zo
mus zie maor denken, zo har de domnee heur dat nog zölven verteld, doe e kös bij
heur op ziekenbezuuk was.
Vrömd, maor zie hef iniens het gevuul dat Hij vanaovend maor ies mus kommen! 't
Zul niks gek wezen, as Hij heur, aold ziek frommes, in heur ienzaomheid op Kerstaovend kwamp troosten!
Dat har e wel meer daon. Hij was zo goed veur arme en zieke mensen. Die zocht Hij toch aid het eerste!
Daor was e eigenliek toch ok het mieste veur! "Komt allen tot Mij, die verdrietig zint en vol van zörge ..."
En inienen strekt zie dan beide narms oet. Wied lös spreidt zuk heur vingers. Groter wordend staort de
strakke pupillen van heur ogen. Want: daorin! Zie zöt, in 't daansende locht van heur ogen, een lange
gedaonte, die an taofel zit.
Veurover beugen. Net as op de zundagsschoolplaaties. 't Locht van het klein schienvat, het
pietereulielaampien schient in zien gezicht. Op zien schedel glumt de weerschien van 't laampien as een
lochtkraans. 't Vonkendaansen veur heur koortsogen wordt te stark en zie valt weerumme in heur duusternis.
Maor nou heurt zie een stemme tot heur spreken. Dat is Hij, maor wat e zèg verstiet zie niet. Zie zinkt weer
in de slaop ...
Willem Zwarf die in zien bedrievigheid de aolde vrouw in de beddestee niet zien har was bij heur kreet
opspmngen. Heur aomen was as een piepen, net as van een moesien ... 't Har hum an 't schrikken maakt. Hij
dacht dat e hier allènt was. Wal har e het even mal vunden. Al die sporen dat 't hoesien toch niet onbewoond
was; 't vuur in 't kacheltien, dat e daornet oppookt har ... en het keteltien, waorin zien koffie har zeten, 't
laampien en het blad met de koppies en schöttelties op het bredtien op de taofel.
Maor hij har dacht dat de bewoonster vot was, hen de kerk of zo wat.. en dat hij zolang het riek allènt zul
hebben. Hij kun jao aid nog bij het eerste gerucht maken dat e vot kwaamp? En nou lag doar een aold
frommes in de beddestee ... dat blikstiense aolde wiefien! Mus die hum nou votdaolijk veur de voeten
kommen nou alles zo lekker klaor stun um op te eten? 't Kleine stoetien met een dik stuk metworst en zien
flessien wien. En nou har e net, oet gewoonte, zegd: "Here zege dizze spijze, Amen"en daor haj dat aole
wief! As e heur ies een klap gaf? ... Maor nee ... hij was toch gien misdaodiger? Hij kun toch met heur
akkederen. En hie gunk naor de beddestee toe.
Doe e de beddestee wieder lös trokken har en met het laampien het gezicht van de vrouw bescheen, doe weur
Willem Zwarf op ienmaol wonderliek andaon. 't Dee hum herinnern an wat, waor e in lange tied niet meer
an dacht har. Wel har daor ok zo legen? Met net zo'n gelig gezicht tusken warrig grauw haor en in zo'n witkatoenen ponne?
Heremientied, wat was dat aolde stumper min in order! De traonen waren de zwarver in de ogen sprangen.
Was 't jao niet net of e zien eigen moedertien weer veur zuk zag? Zien eigen moeder, tiedens heur ziekte en
hengaon.
Wat was dat lang leden! Maor hoe dudeliek kwamp 't hum weer in de zin. Hoe zie daor legen har en met net
zukke gele magere vingertjes boven de dekens wriemeld har. En doe har ze tusken heur stennen en poesten
flüstert: "Willem, mien kind zuj goed oppassen?"
Verduid, daor was niet veulc van terecht kommen. Hij mus zuk schamen. Maor was het nou niet net of zien
moeder daor nog lag? Hij keek naor de aolde vrouw, tot ze de ogen weer opsluug, en met een bliede blik
hum scheen te herkennen. En - vrömd ... maor as een vanzelfsprekende zaak dee e nou wat e ok doe daon
har. Met zien zaachste en vrandliekste stemme zee e heur troostwoordties ... dekte heur haanden under de
dekens, schudde het ofzakte kussen terechte en vruug heur of ze niet wat hebben wol? Een lekker koppie
koffie ... of... En inienen dachte: "Wat duvel ... ik heb jao wien!"
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Net as doedertied. Wien, dat har zien moeder neudig had urn de hartslag wat op te wekken. Hie zul heur een
glassien wien inslaon. En doe, veurzichtig, schunk e een klokkend straoltien vanoet zien flessien. De aolde
vrouw volgde hum met koortsige ogen. Ze was in een toestand van verbeeldende opwinding. En dit haandein
van de bezuker bracht heur in een staot van betoezeling en grote bliedschup. Dit was jao het tieken waormet
"de Goede Scheper" in gemeenschap kwam met Zien volk. Hie gunk Aovendmaol holden met heur, met
Wemeltien, op Kerstaovend! Heur strak-spannen blik volgde het bloedrood straoltien, dat veurzichtig in het
laampelicht gluide en de kelk vulde met Zien kostbaor bloed ... En hie kwaamp. Behoedzaom tilde Hie met
zien linkernarm heur knikkend heufdtien op en met de rechter braacht hij de kelk naor heur leer-dreuge
lippen ...
En doe hef hij eten en dranken ... hef alles ofwast - en is van heur vot gaon.
Wieder de wegen naor 't westen ... langs het diekien met de hoezen van
Roessingh en Dozy en aal aander naobers - en gien iene hef hum weer zien
kommen.
Met een lachien op de lippen hef e wieder zwörven - en met een glumlach
um de lippen, zo hebt de naobers de volgende morgen dat Wemeltien vunden
... dat in die Kerstnacht tot de grote vrede en bliedschup was ingaon ... En
doe zie henbracht weur hebt de Elper kinder an heur groeve zungen "Vrede
op aarde en in de mensen een Welbehagen".
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Massage in Midiaren
Massage is waarschijnlijk de oudste geneeskundige behandeling die we kennen. In een Chinees
geneeskundige boek dat tussen 400 jaar voor C. en 200 na C. is ontstaan, wordt massage al beschreven. Ook
in de Indiase Ayurvedische geschriften van rond het begin van onze jaartelling wordt massage genoemd.
Hippocrates, de Griekse vader van de geneeskunde, schreef omstreeks 400 voor C. al dat een stevige
massage toniserend (opwekkend) werkt en dat een zachte massage sederend (rustgevend) is.
Ik ben nu zo'n vier jaar bezig met allerhande vormen van massage. Eerste de
sportmassage, waar klassieke massage aan ten grondslag ligt, toen de
voetreflexzone-therapie, manuele lymfdrainage, segmentale massage, Shiatsu, en
nog wat minder bekende therapieën.
Veel namen voor de gebruikelijke massagetechnieken zijn aan het Frans
ontleend: effleureren, pétrisseren, frictioneren, vibreren en tapoteren. Deze vijf
handgrepen worden in de hele geschiedenis van de massage beschreven.
Vandaar dat de massagevorm waarbij deze vijf handgrepen worden toegepast,
klassieke massage wordt genoemd. Deze massagevorm volgt de ontwikkeling
van de westerse geneeskunde.
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Naast de klassieke massage is vooral de voetreflexzonetherapie populair in
Midiaren. Bij onderzoek van de voeten blijkt dat vooral op de voetzool zones
voorkomen die corresponderen met de organen in het lichaam. De ligging van de
orgaanzones op de voetzool lijkt sterk op het patroon van de organen in het lichaam.
Er bestaat geen eenduidige verklaring waarom het lichaam op deze wijze op de
voeten wordt geprojecteerd.
Sinds dit najaar volg ik de cursus
stoelshiatsu.
Stoelshiatsu is een effectieve
drakpuntmassage van hoofd, rag, nek,
schouders, armen en handen. De techniek is
gebaseerd op de traditionele Japanse Shiatsu.
De eveneens speciaal voor dit doel ontwikkelde stoel ondersteunt alle
ledematen zodat het lichaam kan ontspannen. De stoelmassage
ontspant de spieren die het meest te lijden hebben van werkstress of
een verkeerde werkhouding. Een behandeling duurt 20 minuten en
wordt door de kleding heen gegeven.
Om mijn diploma te kunnen verkrijgen moet ik een aantal
behandelingen geven.
Dit leek me een leuke aanleiding om mijn dorpsgenoten wat bekender
te maken met massage.
Graag geef ik de lezers van Het Kabinet de gelegenheid gratis kennis
te maken met deze vorm van massage.
Van 25 november tot 10 januari kunt u bellen voor een behandeling. De enige tegenprestatie is uw
handtekening op mijn lijstje.
Hopelijk heb ik met dit stukje wat vragen beantwoord over verschillende vormen van massage.
Voor uitgebreidere informatie kunt u ook mijn website bezoeken:
http://massagepraktijk-tienplus.nl
Tineke van Stipriaan
Massagepraktijk Tien+
Duinweg 1
050-4095821

De redactie van de dorpskrant
'Het Kabinet'
))_)
wenst u heel tevreden
Kerstdagen
en een gezond en voorspoedig
¡aar zoo 6.
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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, Groningerstraat 49, 9475 PA Midiaren, 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 Midiaren
S 050-4091446

<^tetée^fU¿x£€;

Bouwbedrijf Mark Wieland
Zuidíaarderweg 97 9 4 7 9 PR Noordlaren
Tel./Fax 0 5 0 4 0 9 27 82

OVERDUN •CÄSÄNDER
Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90
www.overduincasander.nl, E-Mail: ¡nlo@overduincasander.nl
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olop 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 feestelijke partijen, ook kinderfeestjes
rnet verschillende arrangementen

en een fantastische speeltuin voor
uw kinderen.

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

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

Captainsbar aan
het meer met
terras.

Verhuur van comfortabele
6-persoons bungalows (4****)
Speciale hotel- en langhuur arrangementen.
Jachthaven en Camping.
.
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ZUIDLAARDERMEER • DE BLOEMERT 1 • 9475 TG MIDLAREN

.BLOEMERT.NL • E-MAiL PAVILJOEN@BLOEMERT.NL

