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DATA OUD PAPIER 
2021 

Rond 09:00  

        ● 4 Februari 2023 
        ● 1 April 

We zijn u dankbaar voor uw gift       
Vanaf 09:00 wordt het oud papier 
opgehaald. 
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AGENDA SPIL 

Datum Activiteit Tijd 

     

8   Januari Nieuwjaarsreceptie 16.00 – 19.00 

17 Januari Koffieochtend 10.00 

   

10 Februari Kinderbingo 15.00 

14 Februari Koffieochtend 10.00 

25 Februari Vesperdienst   
40 dagentijd               
St. Nicolaaskerk 

19.30 

   

 

Contact adres van Dorpsvereniging                                          

Voorzitter van Dorpsvereniging                                                               

Doede de Jong, 

Harlingerstraatweg 36 

Tel: 0517 – 417650 
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Beste Midlumers! 

Het jaar is nog niet om en toch is hier alweer de eerste dorpskrant 

nummer 1 van 2023! In verband met de drukker en de planning, verschijnt 

deze iets eerder dan gebruikelijk.  

De dorpskrant wordt huis aan huis verspreid en is naast facebook en de 

website een mooi medium om inwoners van het dorp te betrekken bij wat 

er gebeurt en leeft in Midlum. Helaas merkten we dat de inhoud van de 

dorpskrant steeds minimaler werd. Daarom hebben we  o.a. OBS 

Middelstein en de jeugdactiviteiten commissie gevraagd om ook in de 

dorpskrant te vertellen over hun activiteiten of misschien hebben ze 

andere leuke info. We hopen het in deze en volgende dorpskranten terug 

te kunnen lezen. Heeft u ook iets te melden, stuur het dan tijdig in naar 

het redactieadres van de dorpskrant: dorpkrantmidlum@gmail.com.  

We wensen iedereen veel leesplezier toe! 

 

Bluesnight Midlum 

Bluesliefhebbers konden zaterdag 29 oktober genieten van goede 

bluesmuziek bij de Bluesnight Midlum, dit evenement is terug van 

weggeweest in het dorpshuis, super!  

 

Koffieochtenden 

De koffieochtend in november trok een mooi aantal mensen naar het 

dorpshuis. Onder het genot van een bakje was er voldoende tijd om bij te 

praten. Leuk dat er zoveel animo is voor de koffieochtend, daar doen we 

het voor! Alle aanwezigen bedankt! We zien jullie graag terug bij de 

koffieochtenden op de dinsdag 20 december (is waarschijnlijk al geweest 

als deze dorpskrant op de mat valt) en in het nieuwe jaar op dinsdag 17 

januari en 14 februari.  

about:blank
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Gezelligheid in het dorpshuis tijdens de koffieochtend. 

Kerstbomen 

De mooi verlichte kerstbomen zijn weer geplaatst op 3 plekken in het 

dorp. Een beetje licht in de duisternis is altijd leuk in deze donkere 

periode. De bomen zijn geplaatst door Johannes, de stroom wordt 

gesponsord door een aantal dorpsbewoners, bedankt hiervoor! 
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Kerstbingo 

De kerstbingo is i.v.m. het voetbal verplaatst van 9 naar 16 december, we 

doen in de volgende dorpskrant verslag hierover. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Na 2 coronajaren lijkt het erop dat de nieuwjaarsreceptie in 2023 weer 

door kan gaan. Op zondag 8 januari zijn de deuren van het dorpshuis van 

16.00 - 19.00 uur geopend. We nodigen alle Midlumers en andere 

belangstellenden van harte uit om met ons te proosten op het nieuwe 

jaar, we hopen op een mooie opkomst! 

 

Oud papier 

De oud papier vrijwilligers gaan in weer en wind op pad om papier in te 

zamelen. Met de opbrengsten van het oud papier worden leuke extraatjes 

voor de jeugd van OBS Middelstein gedaan. De inzameling van 3 december 

heeft 2 karren vol, in totaal 3000 kilo papier opgebracht.  

De eerstvolgende inzameling van het oud papier is op zaterdag 4 februari 

vanaf 9.00 uur ’s ochtends wordt het papier opgehaald. Doet u mee en 

plaatst u het oud papier tijdig langs de weg? Alvast bedankt! 

 

Dorpshuis 

Een aantal jaren geleden zijn we gestart met het verduurzamen van het 

dorpshuis. Met de stijgende energieprijzen is het van groot belang om het 

duurzaamheidsverhaal door te zetten. Het plan is om het dak van de grote 

zaal van het dorpshuis te isoleren, te voorzien van nieuwe dakbedekking 

en het ventilatiesysteem aan te passen. Hierdoor wordt het een stuk 

smûker in het dorpshuis, wat vervolgens een gunstig effect heeft op het 

energieverbruik. Daarnaast zijn we aan het bekijken of de verlichting, voor 

zover dit nog niet gebeurd is, kan worden vervangen door LED-verlichting. 

Aan dit alles hangt een kostenplaatje. We hopen met hulp van vrijwilligers 

en met subsidie de plannen te kunnen realiseren. Wordt vervolgd.  
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Vrijwilligers bedankt! 

Via deze weg bedanken we iedereen die zich het afgelopen jaar als 

vrijwilliger heeft ingezet voor het dorp, dorpshuis, dorpsfeest, dorpskrant, 

website, speeltuin, ijsbaan en wat al niet meer in stand wordt gehouden 

met en door vrijwilligers. Zonder de inzet van het fantastische mensenras 

genaamd ‘vrijwilliger’ zouden we al deze zaken niet in stand kunnen 

houden. Jullie zijn goud waard, BEDANKT! 

 
 

Kerstgroet 

De vrijwilligers van dorpshuis en dorpsbelang wensen iedereen fijne 

feestdagen en een mooi nieuwjaar toe! 
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Beheerscommissie,Dorpsbelang en alle vrijwilligers 

wensen u fijne feestdagen en een gezond en mooi 2023 

toe. 

                     
Noteer zondag 8 januari 2022 in uw agenda, dan wordt in 
dorpshuis “De Spil”de 
nieuwjaarsborrel gehouden. 
 
Iedereen die zich verbonden voelt met het dorp, dorpshuis of 
dorpsbelang is van 16.00 – 19.00 uur van harte welkom. 
Onder het genot van een hapje en drankje is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten. 
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Persbericht voor Harlinger Courant en dorpskrant Midlum!!!!!! 

Begraafplaats Midlum 

Rond de Nicolaaskerk van Midlum ligt een prachtig kerkhof. Het wordt 
met liefde verzorgd en veel mensen leggen regelmatig een bloemetje neer 
bij de steen van hun geliefde. Enkele graven lijken echter verlaten en het 
lukt de beheerders van het kerkhof niet om het adres van eventuele 
eigenaren/erfgenamen te achterhalen. Als de grafrechten verlopen zijn of 
het onderhoud niet betaald wordt vervalt een dergelijk graf aan de 
protestantse gemeente en kan het opgeruimd worden. Zoiets doen we 
niet graag zonder overleg met de betrokkenen. Daarom zijn we op zoek 
naar de eigenaren van onderstaande graven. Mocht u als stads- of 
dorpsgenoot eventuele nabestaanden kennen, zouden we u zeer 
dankbaar zijn als u dat zou melden. Dat kan via email 
begraafplaatsmidlum@pg-harlingen.nl en ook met een briefje naar 
R.Nijendijk-Cnossen, Folkert Poststraat 13, 8872 NZ Midlum. 
 
Sinds december staat in het mededelingenbord van het kerkhof het 
volgende bericht:  
 
Eigenaren/belanghebbenden gezocht: 
Van onderstaande graven blijken de belanghebbenden/eigenaren niet te 
bereiken. 
In verband met het aflopen van de grafrechten, omdat de termijn 
verlopen is of omdat onderhoud gedurende drie jaar niet betaald is (zie 
reglement begraafplaats hfst.6.2) verzoeken we belanghebbenden voor 
januari 2025 schriftelijk contact op te nemen met de beheerder van de 
begraafplaats: Mevr. R.Nijendijk-Cnossen, Folkert Poststraat 13, 8872 NZ 
Midlum. Email: begraafplaatsmidlum@pg-harlingen.nl,  
Zie ook: www.pg-harlingen.nl/begraafplaats 
Wanneer belanghebbende of eigenaar zich niet meldt vervalt het 
betreffende graf per januari 2025 aan de protestantse gemeente 
Harlingen.  
 
 

about:blank
about:blank
about:blank
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Het betreft de graven: 
… Graf 0201 begraven: Jan van der Wal, overl. 6-12-1929. Laatst bekende 
eigenaar: Dhr. R.J. van der Wal, Jansoniusstraat 4-113, 8934BM 
Leeuwarden 
Graf 0301-0302 begraven: Sije Jans Dijkstra, overl. 29-6-1967 en Anna 
Visser, overl.3-1-1973. Laatst bekende eigenaar: Mw. Dijkstra-Visser, 
W.Wierdsmastraat 4, 8801GS Franeker 
Graf 0906 begraven: Sijbren de Vries, overl.6-9—1969 en Johanna de 
Groot overl. 3-9-1969. Laatst bekende eigenaar: Mw. O. de Vries-de Vries, 
Mieddyk 44, 9036LG Menaldum 
Graf 1805-1806 begraven: Cornelis Boonstra, overl 7-7-1968 en Pietje van 
der Laan overl. 17-9-1958. Laatst bekende eigenaar: Dhr. A. Boonstra, 
Hearewei 37, 9035EK Dronrijp 
Graf 2019-2020 begraven: Evert Cornelis Vellinga, overl.26-6-2018. Laatst 
bekende eigenaar: Dhr. E.C. Vellinga, Ulbe Twijnstrawei 60, 8491CG 
Akkrum 
Graf 2030 geen begravene, maar juiste adres eigenaar ontbreekt. Eigenaar 
is Dhr. S.Heeres te Voorburg laatst bekende adres, Nw. Oosteinde 460, 
2274GK Voorburg 
Graf 2131 begraven: Trijntje Tichelaar, overl. 28-12-1992. Laatst bekende 
eigenaar: Dhr. S. Heeres te Voorburg laatst bekende adres, Nw. Oosteinde 
460, 2274GK Voorburg 
Graf 2304 begraven: Akke Snoekstra, overl. 22-6-1957. Eigenaar onbekend 
Graf 2807 begraven: Pieter F. Alberda, overl. 4-1-1946. Laatst bekende 
eigenaar: Mw. G. Boersma-Zondervan te Dronrijp 
Graf 3021 begraven: Dirk Sijbesma, overl. 20-1-1967. Laatst bekende 
eigenaar: Mw. Bijlsma-Sijbesma, Kerkpad 5, 8861ES Harlingen 
Graf 3232 begraven: Geertje Kerkhoven, overl.19-11-1968. Eigenaar 
onbekend 
 

R.B.Nijendijk-Cnossen, beheerder begraafplaats. 
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De Spil staat niet stil,                                                                              
2022 kan bijna weer de boeken in als afgesloten jaar, maar niet 

voordat we even hebben teruggekeken met elkaar.                                                         

Door Corona bleef het afgelopen jaren in ons fijne dorpshuis aardig stil, 

maar inmiddels staat het weer bol van de activiteiten in de Spil.                

Drie biljartclubs, een muziek vereniging, de toneelclub en Yoga, Pilatus 

en diverse feestjes vullen wekelijks de zalen. 

En inmiddels hebben we ook de Bluesavond weer naar Midlum weten 

te halen.                                                                                                                          

Al met al zijn we allemaal blij dat we in Midlum weer gezamenlijk 

kunnen genieten van alles wat er op het programma staat. 
En voor al die activiteiten staan onze vrijwilligers altijd weer paraat. 

We hopen op nog meer handen want die maken nu eenmaal licht werk 

én het is super gezellig zo met een heel team sterk.                                            

Het verduurzamen van de Spil staat hoog op de agenda, daar kunnen 

we in deze dure tijden niet omheen. 

Het dak, de verlichting en de energiekosten hebben allemaal prioriteit 

nummer één. 

De prijzen van de huur en de consumpties gaan de komende tijd iets 

omhoog, we proberen het te beperken. 

Maar net zoals een ieder zal de Spil het ook in de portemonnee  gaan 

merken. 

Voor komend jaar begint de agenda ook al aardig te lopen, dat bezorgt 

ons allemaal een fijn gevoel.  

Laten we er met zijn allen in het hele dorp komend jaar weer iets 

moois van maken in de Spil, dat is ons gezamenlijke doel.                                         

Hele fijne feestdagen en graag tot ziens aan de bar of erachter als 

vrijwilliger, je bent welkom in De Spil. 

Op naar een nieuw jaar vol met activiteiten en we heten je welkom bij 

de nieuwjaarsborrel voor een ieder die dat wil.  

De beheerscommissie,                                                                                  

Douwe, Teja, Marijke en Gringa  
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Beste dorpsgenoten, 

Wij hebben goed nieuws! 
 
Wij zijn verheugd om jullie te mogen melden dat een aantal 
enthousiaste vrijwilligers zich heeft gemeld en wij de organisatie van 
het dorpsfeest vanaf komend jaar mogen overdragen. Na een aantal 
jaren ons prachtige feest met veel plezier te hebben georganiseerd 
is het voor ons tijd om het stokje over te dragen en andere leuke 
uitdagingen aan te gaan. Wij hebben alle vertrouwen in de nieuwe 
ploeg en we zullen ze uiteraard de komende periode helpen waar 
nodig om ook de komende editie(s) tot een succes te maken. We 
wensen ze veel succes en vooral heel veel plezier! 
 

Groetjes Hilde en Andrea 
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VRIJWILLIGER IN DE SPOTLIGHTS!!! 

We hebben heel veel vrijwilligers in het dorp. Al die vrijwilligers zorgen er 
met elkaar voor dat het dorp leefbaar blijft. Vaak hebben we geen flauw 
idee wat iemand allemaal doet en wat iemand beweegt om 
vrijwilligerswerk te doen. Daarom is het idee ontstaan om in de 
dorpskrant een vrijwilliger in de spotlights te plaatsen. 

In de vorige dorpskrant konden we lezen op welke manier Michiel 
Wijbenga zich inzet voor het dorp. Michiel heeft de pen doorgegeven aan 
Rob Visser.  

 

Rob samen met zijn kleindochter aan het grasmaaien.  
 
Beste Rob, voor mensen die je nog niet kennen, stel jezelf eens voor. 
Dag medebewoners van Midlum. 
Mijn naam is Rob Visser, 65 jaar en getrouwd met Anja, trotse vader van 
Tom en Floor, schoonvader van Anna en opa van kleindochter Jazz. 
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Vanwege ons werk zijn we 45 jaar geleden vanuit Twente naar Harlingen 
verhuisd. Ik was werkzaam bij de (gemeente)politie en Anja werkte in het 
ziekenhuis. (Oranjeoord en MCL). 
In 1987 hebben we een woning aan de Bernhardlaan in Midlum gekocht 
en in 1995 zijn we verhuisd naar de andere kant van het dorp. 
 
Wat zijn je hobby’s? 
Mijn hobby’s zijn oude en mooie boeken verzamelen en lezen. Oude en 
antieke spullen verzamelen zoals bijvoorbeeld kerstballen. 
Mens, dier en natuur hebben mijn interesse, met name het beschermen 
van de weidevogels. 
Ik ben secretaris van de Vogelwacht Harlingen/Kimswerd. Momenteel geef 
ik, samen met nog enkele leden van de Vogelwacht, workshops op een 
lagere school in Harlingen. Ons thema is de jeugd en de verbinding met de 
natuur.  
In het verleden hadden we meerdere honden (golden retrievers en 
Mechelse herders). Nu nog maar 1 hond(je ) “Tukker”. Ik loop dus graag 
even een rondje met de hond. 
Verder ben ik graag bezig in de tuin, af en toe een klus thuis of bij één van 
de kinderen en oppassen op onze kleindochter. 
 
Waar woon je? 
Alweer 27 jaar in de Folkert Poststraat in Midlum. 
 
Je bent actief als vrijwilliger in Midlum, wat doe je allemaal voor het 
dorp? 
In de zomermaanden maai ik het gras van de paden aan de noordzijde van 
ons dorp. Wat we het Midlumer bos noemen. Ik noem het altijd het 
Fluitenkruidbos. 
Dit gedeelte ten noorden van Midlum is sinds kort eigendom van de 
gemeente Harlingen. Voorheen was Staatsbosbeheer de eigenaar. De 
paden werden toen niet onderhouden en om toch gebruik te kunnen 
maken van de wandelpaden hebben we privé een zitmaaier gekocht en 
hielden zo het gras op de paden mooi kort. Dit werd door andere 
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hondenbezitters/ wandelaars in het dorp gewaardeerd en zo stond er wel 
eens een jerrycan met benzine bij de voordeur. Mechanisatiebedrijf van 
der Laan nam meestal de reparatie- en onderhoudskosten voor haar 
rekening. Later schonk Stichting de Riedpolder aan Dorpsbelang een 
andere zitmaaier. 
Het onderhoud van de zitmaaier wordt nog steeds gedaan door 
Mechanisatiebedrijf van der Laan en ik maai vrijwillig het gras en tevens 
wordt het “zwerfafval” opgeruimd. 
Naast “grasmaaier” ben ik sinds kort lid van het Stembureau in het 
dorpshuis van Midlum. 
In het verleden zat ik in de Beheerscommissie van het dorpshuis en deed 
de organisatie van de schoonmaakploeg van het dorpshuis. Anja zat toen 
in de activiteitencommissie en in het bestuur van de toenmalige 
peuteropvang. 
 
Waarom ben je vrijwilliger geworden? 
Toen wij in Midlum kwamen wonen zijn we vrijwilliger geworden om de 
dorpsbewoners beter te leren kennen en tevens ons steentje bij te dragen 
aan de leefbaarheid en mienskip in het dorp. 
Het grasmaaien kwam voort uit eigen belang maar blijkt door de jaren 
heen een grote meerwaarde te hebben gekregen. 
 
Wat is het mooiste plekje in Midlum en waarom? 
Ik vind het “bos” bij de grote speeltuin wel de mooiste plek. Hier zijn 
reeën, hazen, hermelijntjes, (vleer)muizen, spechten, vlaamse gaaien, 
houtsnippen, uilen, buizerds, en allerlei kleine vogels te zien. 
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Heb je nog tips voor Midlum of de Midlumers? 
Ik merk dat veel mensen het druk hebben en dat er een groeiende 
behoefte is aan vrijwilligers. 
Het bestaansrecht van een vereniging of Dorpsbelang wordt gedragen 
door haar peilers: en dat zijn toch echt de vrijwilligers. 
Dus: aarzel niet om je op te geven als vrijwilliger, ook de kleinere klussen 
kunnen samen worden geklaard. 
 
Wie zou je de volgende keer graag in deze rubriek zien oftewel ik geef de 
pen door aan: 
Hanny Dijkstra 
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                    Heb je ook goede voornemens voor 2023? 

 

Een gelukkig nieuwjaar met gezonde keuzes, meer energie, een paar kilo 
afvallen of werken aan je weerstand. Het draagt allemaal bij aan een langer 
en een mooier leven. 
Wie wil dit nu niet? 
Mijn naam is Linda Ploeg en ik geef je de steun als coach om je doelen te 
halen. Dit keer echt en op lange termijn. Samen gaan we aan de slag en 
werken aan een gezond voedingspatroon, lichaamsbeweging of 
ontspanning, wellicht een combinatie hiervan.   
Na een intake gesprek, waarbij we een plan maken hoe je wilt veranderen, 
zal ik je verder begeleiden. Je zult je beter gaan voelen, sterker en een 
waardevol, gelukkig leven leven. 
Ben jij gemotiveerd om nu te beginnen om meer te stralen, minder stress te 
ervaren, innerlijke rust te ontvangen, dan ontvang je van mij inzichten en 
handvatten om je leven te veranderen. 

'Geluk is altijd daar waar je zelf bent' 
Gelukkig nieuwjaar !!! 
 
Namasté, 

Yoga Linda 
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Oproep! Kom naar de koffieochtend in de Spil. 
 
Al enkele jaren organiseren we vanuit dorpsbelang in de 
wintermaanden iedere maand op de 3e dinsdag een koffie ochtend 
in de Spil van 10.00 tot ongeveer 11.30. 
Deze gezellige koffieochtenden worden goed bezocht. We mogen 
rekenen op een groot aantal trouwe bezoekers.  
Tegenwoordig hebben we bijna allemaal social media. We spreken 
elkaar via de whatsapp en facebook maar elkaar ontmoeten voor 
een praatje, weten wat er in het dorp leeft heeft wel een 
meerwaarde voor de sociale contacten in ons dorp. 
Bij deze nodigen wij u als bewoner van Midlum van harte uit om ook 
eens langs te komen voor een bakje koffie en een praatje 
De eerste koffieochtend is weer op 17 Januari om 10.00. 
Kom gezellig langs. Iedereen is van harte welkom. 
Wij vinden het erg leuk om u te ontmoeten. 
Namens koffieteam Midlum. 
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PILATES  PILATES  PILATES  PILATES  PILATES 
  
Een  inspannende  ontspanningsles ! 
Spieren , Flexibiliteit , Evenwicht , Coördinatie. 
Alles komt voorbij met een heerlijk muziekje 
op de achtergrond  o.l.v. Linda Ploeg. 
Iedere maandagmiddag van 16.00 – 17.00 
En maandagavond van           19.30 – 20.30 
in Dorpshuis “de Spil “ te Midlum 
  
Kom eens langs voor een gratis proefles. 
Info, Eva van Zandbergen  tel. 412026 
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                          Zin in een feestje??                               
Voor dorpsgenoten is De Spil af te huren voor een feestje (verjaardag,  

jubileum, enz).  
Je huurt het dorpshuis al voor een avond (van 20.00 tot 24.00 uur) 

vanaf € 50,-.  

De prijs per consumptie is € 2,10  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

"Spil”- arrangement 

 
Dit arrangement kost € 25,00 per persoon en bestaat uit:  

• 2 maal koffie en/of thee met een heerlijk stuk oranjekoek 

• 3 consumpties (mix is 2 consumpties) 

• Schaal met kaas/worst 

• 2 borrel hapjes (warm) 

• zaalhuur en bediening.  

Dit arrangement is mogelijk vanaf 20 personen.  

Wil je met minder mensen komen, neem dan contact met ons op voor een 

prijsopgave.   

   

Het "Spil”- arrangement  kan worden aangevuld met bijvoorbeeld:  

• soep met belegde broodjes  

• een koud en/of warmbuffet 

De prijs hiervan is afhankelijk van je wensen en daarom op aanvraag.  

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Teja de Haan 

Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-37132498 

             Dorpshuis De Spil het middelpunt van Midlum 
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GEZOCHT!  GEZOCHT!  GEZOCHT!  GEZOCHT! 

  

Vrijwilligers om onze 
schoonmaakploegen te versterken. 
  

Heb je zin / tijd om ons te helpen 
met het schoonmaken van 
Dorpshuis   “de Spil “ ? 
  

Eèn keer in de maand op 
maandagochtend 
schoonmaken  en  dan koffie! 
  

Info  Eva van Zandbergen  Tel. 412026 
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Kinderopvang Middelpunt biedt opvang van 0-12 jaar. 

De opvang heeft binnen IKC Middelstein een 

aantal ruimtes waar de kinderen fijn met 

elkaar kunnen spelen en zich kunnen 

ontwikkelen. 

Kinderdagverblijf 

Bij het kinderdagverblijf vangen we ’s 

ochtends de kinderen van 0-2 jaar op.  

’s Middags bestaat de groep uit kinderen van 0-4 jaar.  

We hebben een speciale babyhoek voor de allerkleinsten en in de ruimte 

ingerichte hoeken voor spel. Naarmate de kinderen wat groter worden, 

gaan zij meedoen met activiteiten die passen bij het thema die op dat 

moment centraal staat. We laten de kinderen vooral ontdekken, voelen, 

ervaren. In de herfst hebben de kinderen gespeeld met de bak met 

herfstmaterialen, waarbij van alles te ontdekken en te voelen was.  
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We ondersteunen de taal bij jonge kinderen met baby- en kindgebaren. 

We hebben een ouderavond georganiseerd waarbij ouders kennis hebben 

gemaakt met baby- en kindgebaren. Dit wordt al bij veel gezinnen 

toegepast en ook bij ons op het kinderdagverblijf en de peuteropvang. 

De kinderen maken bij het kinderdagverblijf kennis met de 

dagritmekaarten van Uk&Puk, waar we bij de peuteropvang mee werken. 

Ook de pop Puk speelt gezellig met de kinderen mee.  

Peuteropvang 

Bij de peuteropvang is er ook veel ruimte voor spel. Door met de kinderen 

mee te spelen ontstaat er interactie met de kinderen, tussen de kinderen 

en breiden we het spel uit. Kinderen leren samen te spelen en om te gaan 

met elkaar. We doen activiteiten die passen bij het thema. We werken 

vanuit de nieuwe methode Uk&Puk, deze methode zijn we dit jaar aan het 

implementeren. Het team volgt een teamtraining Uk&Puk. De 

dagritmekaarten geven een houvast en de kinderen zijn actief betrokken 

bij wat geweest is, de kaart wordt omgedraaid. En zo zien zij ook wat de 

volgende activiteit van de ochtend is. Verkleden doen de kinderen ook 

heel graag, zoals bij het thema Sinterklaas.  
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BSO 

Bij de BSO maken de kinderen een eigen keuze of zij meedoen met de 

aangeboden activiteiten of lekker met elkaar gaan spelen. We bieden zelf 

activiteiten aan bij een thema, maar er worden ook activiteiten 

aangeboden door anderen, zoals het beweegteam Harlingen, het 

activiteitenteam van Midlum of JoJo’s kinderfeestjes, die 4x per jaar 

workshops komt geven op de BSO. Zo hebben we een leuke 

knutselworkshop in de herfst gehad, een reptielenmiddag in het dorpshuis 

en een drumworkshop met emmers. 
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Zaterdag 26 november kwam Sinterklaas met twee pieten op 
uitnodiging van het Activiteitenteam naar de Spil in Midlum! 
Er was een grote opkomst met veel kinderen wat het feest extra leuk 
maakte. Er werd gezongen, gedanst, gegeten en gedronken en 
natuurlijk... werden er cadeaus uitgepakt! 
Tot slot konden de kinderen nog hun tekening aan Sinterklaas 
geven, een handje geven of een heuse selfie met de Sint. 
Iedereen bedankt voor de gezelligheid en namens Sinterklaas, tot 
volgend jaar! 
 
Om alvast in de agenda te zetten. 
Op vrijdag 10 februari hebben we Kinderbingo in De Spil. We 
beginnen om 15.00u. Opgave is niet nodig. Zien we jullie dan!! 
 
Hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer info. Heb je 
vragen of opmerkingen dan kun je ons bereiken 
op activiteitenteam.midlum@gmail.com 
 
We wensen iedereen alvast fijne feestdagen en een mooi 2023. Tot 
volgend jaar. 
 
Groeten, 
Het Activiteitenteam 
Lieneke, Patricia, Mascha, Linda, Milou en Ina 
 

 

mailto:activiteitenteam.midlum@gmail.com
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                                                 IKC   Middelstein 
De kerstvakantie staat alweer voor de deur. De afgelopen weken hebben 
we naast hard werken een hoop andere dingen mogen leren, beleven en 
ervaren!  
 
Op 5 december hebben we Sinterklaas 
mogen vieren. Net als ieder jaar was dit 
weer een spannende periode. Gelukkig 
kwam alles goed en kwam hij maandag 5 
december aan met de boot?!!! Jazeker met 
de boot!  
Eerst met zijn allen zingen en dansen in het 
speellokaal. Daarna zijn de groepen 1 t/m 4 
op bezoek geweest bij Sinterklaas en de 
Pieten in de het speellokaal. Hier is wederom gezongen, gedanst en 
gekletst met de Sint. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben de mooiste 
surprises gemaakt en vierden feest in het lokaal. Sinterklaas en de Pieten 
zijn nog even bij ze op bezoek geweest.  
 
Op IKC Middelstein heeft een voorleeswedstrijd plaatsgevonden. 
Leerlingen uit groep 7 en 8 mochten hieraan meedoen. Acht leerlingen 
hebben een favoriet fragment voorgelezen aan de andere groepen. 
Kinderboekenschrijver Thys Wadman en oud-docenten Lolerei en Kees van 
Ingen (van toneelvereniging Midlum) jureerden onze toppers. Er zijn veel 
complimenten gegeven en uiteindelijk is er een winnaar gekozen. Eva gaat 
IKC Middelstein vertegenwoordigen bij de Nationale voorrondes.  
 
Een paar weken geleden zijn de leerlingen van groep 7 en 8 op bezoek 
geweest bij de toneelvereniging in de Spil. Ze hebben geleerd dat er 
verschillende functies zijn binnen de vereniging maar ook wat een decor is, 
een souffleur en een regisseur. Natuurlijk hebben ze ook zelf op het toneel 
gestaan om te leren improviseren.  
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Groep 5 en 6 mogen dit jaar vier keer naar de Elfstedenhal in Leeuwarden. 
Een mooie manier om in aanraking te komen met schaatsen en dit onder 
de knie te krijgen. Dit gaat steeds beter en sneller!  
 
Een andere mooie ontwikkeling binnen IKC Middelstein is dat we sinds kort 
een leerlingenraad hebben. Leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 konden zich 
verkiesbaar stellen. De kandidaten hebben poster gemaakt en hun 
speerpunten gepresenteerd. Vervolgens hebben de verkiezingen 
plaatsgevonden en hebben de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 mogen 
stemmen. De eerste vergadering met de leerlingenraad is inmiddels 
geweest. De leerlingen brengen mooie punten in en in februari staat de 
volgende vergadering op de planning.  
 
Eind oktober is er op school een inloopmiddag georganiseerd. De OR had 
een presentatie gemaakt over hetgeen ze het afgelopen jaar gedaan 
hadden. Ook de MR was aanwezig en heeft laten zien waar zij mee bezig 
zijn geweest. Onder het genot van lekkere hapjes die gemaakt waren door 
alle leerlingen was het een gezellige middag.  
 
In oktober heeft de jaarlijkse kinderboekweek plaatsgevonden. Dit jaar was 
het thema GIGA-GROEN. Er werd volop gelezen in de school. Als het 
leesalarm klonk, was de hele school in rep en roer! Zo snel mogelijk je boek 
pakken, een plekje zoeken en lezen. Prachtig om te zien, iedereen verdiept 
in zijn boek en genieten van een verhaal! De kinderboekenweek hebben we 
feestelijk afgesloten met een bingopuzzeltocht door het dorp. De leerlingen 
zijn in het dorp op zoek gegaan naar boeken die voor het raam waren 
geplaatst.  
 
Dit schooljaar zullen we gaan afsluiten met een kerstfeest. Op donderdag 
aan het einde van de dag (rond 17.00 uur) zullen we een lichtjestocht door 
het dorp houden en liedjes zingen. Vervolgens vieren we feest in de eigen 
groep met een heerlijk kerstdiner. Vrijdagochtend gaat het feest nog verder 
met groepsdoorbroken activiteiten en vrijdagmiddag begint dan de 
kerstvakantie!  
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BUURTKAST MIDLUM 
 
Fonteinstraat 16 
Voor een ieder die het nodig heeft.  
Je kan spullen ruilen of gewoon pakken wat je nodig hebt. 
 
Er zijn een paar spelregels;  
Pak voor 1 dag uit de kast!  
Zo blijft er ook wat over voor een ander!                                                  
Er wordt aan jou gedacht dus denk ook aan een ander  
 
Donaties zijn erg welkom. 
Voedsel schoonmaakmiddelen verzorgingsproducten. 
( boeken kleding etc zijn andere plekken voor) 
Als je vragen hebt kun je aanbellen  

 
No judging only love   
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DERDE LUSTRUM ! 
 
Van de Midlumers die in 2008 positief reageerden op de oproep 
van Bauke Kappers in de Nieuwsbrief om te proberen een 
toneelstuk in te studeren en vervolgens daar een voorstelling van 
te geven zijn er nog altijd vier spelers actief bezig. Het gezelschap 
is ondertussen uitgegroeid tot 15 mensen varierend in leeftijd van 
17 tot 77. Met deze enthousiaste club gaan we volgend jaar ons 
derde lustrum vieren. Graag zouden we nog meer mensen bij ons 
gezelschap willen betrekken, bij voorkeur uit het dorp. Kom gerust 
een keer langs op de repetities op dinsdag (datum en tijdstip zie 
hieronder) of neem contact op met de secretaris ( info hieronder). 
 
We kunnen terugkijken op twee geslaagde voorstellingen in het 
afgelopen seizoen. Maar liefst 140  mensen zijn naar De Spil 
gekomen om “Verliezers” te zien. in dat publiek zaten ook 
kinderen van de school (groep 7/8) die (samen met een ouder) 
nieuwsgierig waren geworden naar deze komedie nadat ze een 
workshop toneel hadden bijgewoond in ons dorpshuis. 
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Er zijn in de vereniging vijf leden die vroeger op onze dorpsschool 
hebben gezeten en we hopen met de nieuwe contacten ook meer 
leerlingen warm te maken voor het toneel. 
 
De planning voor het komend seizoen is in volle gang. De 
afgelopen twee voorstellingen (2020 en 2022) konden door de 
lockdowns pas na de zomer plaatsvinden. Deze “afgedwongen”, 
maar -qua tijdstip- positieve ervaring brengt ons ertoe om het 
volgende stuk in het najaar van 2023 te plannen.  
 
 
We  zullen u in het nieuwe jaar  op de hoogte houden en hopen u 
dan te kunnen begroeten bij een van de voorstellingen. 
 
De repetities op dinsdagvond (vanaf 19.00 uur) in De Spil zijn vanaf 
31 januari. 
 secretaris: Kees van Ingen, Kerkstraat 7 telefoon: (0517)412147 

website:     www.toneelmidlum.nl 
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                      Voor maar 60,- euro per jaar !!!!!!!! 

U promoot daarmee uw bedrijf in ons dorp en steunt daarmee 
ook de dorpskrant. 
Neem contact op; dorpskrantmidlum@gmail.com> 
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