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Van de redactie 
Het zomernummer heeft meer pagina's dan we tot nu toe gewend zijn geweest. Ik denk dat dat een goeo 
teken is, want de redactieleden hebben niet meer geschreven dan anders, dus heeft de redactie van de 
Midlaarders meer copy binnen gekregen. Zo is een leuke brief van de familie Al, die kort geleden naar 
Zwitserland is verhuisd, binnengekomen. Ook van de kant van de verenigingen in het dorp blijft de copy 
binnen komen, zo gaf ook de milieuvereniging weer tekenen van leven, nadat zij enige Kabinetten had 
overgeslagen. Dit alles is zeer bemoedigend en geeft aan dat we met het Kabinet een goede formule te 
pakken hebben. En even ter herinnering, als u copy heeft voor het Kabinet dan graag aanleveren op een 
floppy, als u tenminste in het bezit bent van een computer. Op de omslag kunt u lezen hoe u e.e.a. kunt 
opslaan op floppy. Wanneer u copy heeft, houdt u dan de uiterste inleverdatum in de gaten? Een fijne 
zomervakantie toegewenst ! 

Namens de redactie 
Jaap Gros. 

Molens in Mid- en Zuidlaren 
Op 28 april 1819 trouwde 
Berend v.Bon en Aaltje Hagedoorn 
Ze woonden op "Plankensloot". 
"Plankensloot" bestond toen uit 
een paar huizen en het huis wat 
er nu nog staat was er nog niet. 
Dit is gebouwd in 1856. 
"Plankensloot" is het oudste 
kanaaltje van Drenthe .Berend 
van Bon was houthandelaar, 
tapper en beurtschipper. 
De Zuidlaarder Vaart was er 
nog niet, die kwam pas in 1834. 
Later komt er een houtzaagolie-
molen. Deze brandt af, wordt weer 
opgebouwd om twee jaar later 

weer af te branden. Nu kwamen er De Plankensloot te Midiaren met houtzaagmolen en olie-molen. 
twee molens. Een houtzaagmolen ZOals die in de eerste jaren van ~1900 nog bestonden. 
halverwege de sloot en achter de 
boerderij een ol¡emolen. 
Berend en Aaltje van Bon hebben tien kinderen. Zoon Jan neemt later de houtzaagmolen over en Hendrik 
de oliemolen. Een derde zoon Egbert, huwt met Anna Bazuin. Zij woont in de boerderij waar nu Roelof 
Schuiling woont. Egbert bouwt in 1851 een molen "De Wachter" geheten. Het is een combinatie van een 
koren- en een oliemolen. Als er wind is kan de molen draaien. Staat er geen wind dan is er geen inko
men. In 1895 koopt grootvader Medendorp "De Wachter". In 1889 zet hij er een stoommachine in. Hij is 
niet meer afhankelijk van de wind. Een hele vooruitgang. Later neem vader Medendorp de molen over en 
nog later zoon Medendorp, Dick Medendorp, die nu nog naast de molen woont. Ongeveer vanaf 1950 
staat de molen stil. Aangezien de industrie zo'n opgang gemaakt had, dat dit niet langer lonend is. In 
1987 wordt de molen overgenomen door een Stichting. Alles wordt weer in oude staat hersteld. Nu in 
1995 staat er een monumentale molen, met maalinrichting, olieslagerij, stoommachines, bakkerij, smede
rij, winkel en een grote ruimte voor museum. Dit laatste moet nog ingericht worden. We werken met veel 
vrijwilligers aan dit project. Het is een bezit voor Zuidlaren. Een bezoek aan de molen is zeker de moeite 
waard. Bent u geïnteresseerd, u kunt ook donateur worden voor f25,- per jaar. Er wordt graan gemalen, 
olie geperst, brood gebakken en ouderwets smidswerk gedaan. Dus genoeg om te bezichtigen en u bent 
op onze open dagen zeer welkom. Op woensdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur en zaterdags van 10.00 -
16.00 uur. Van 1 mei tot 1 oktober zijn wij open. Ik hoop dat ik u eens mag begroeten in onze molen "De 
Wachter". 
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Vereniging van Dorpsbelangen 
Jaarvergadering 1995 

Op 20 maart 1995 werd de Algemene 
Ledenvergadering gehouden in café Plankensloot. 
Om ca. 20.00 uur opent Bouke Klaassens de ver
gadering. Aanwezig zijn : 26 leden, 1 erelid en 5 
bestuursleden. De voorzitter maakt excuses voor 
het feit dat Gerard Jonker wegens ziekte verhin
derd is zijn verhaal te doen over zijn onderduik
ervaring in Midiaren. Als redster in de nood heeft 
het erelid, Lammie Korringa, echter uitkomst 
geboden door enkele films van oud-Zuidlaren te 
laten vertonen. In haar openingswoord brengt de 
voorzitter naar voren vooral klachten bij het 
bestuur in te brengen. Alle klachten of wensen 
zullen dan met de gemeente besproken worden. 
In principe 2 maal per jaar. Als aanspreekpunt zal 
de secretaris functioneren. Op de notulen en het 
jaarverslag waren geen op- of aanmerkingen en 
werden onveranderd goedgekeurd. De kas ver
toonde een voordelig saldo van f1099,03. Mevr. 
de Boer doet namens de kascommissie verslag. 
De penningmeester wordt bij acclamatie gede
chargeerd. In de nieuwe kascommissie werden 
benoemd mevr. de Boer en mevr. de Groot. 

Dorpskrant 
Dit agendapunt wordt door Bouke Klaassens uit 
de doeken gedaan. Er is geen verandering in de 
samenstelling van de redactie opgetreden. Deze 
blijft bestaan uit 5 redactieleden, hiervan zijn 2 
leden lid van het bestuur van Dorpsbelangen. 
Door toevallige omstandigheden is het voorjaars-
nummer te laat verschenen. De krant voldoet 
ruimschoots aan de verwachtingen en de bedoe
lingen. De redactie is veel dank verschuldigd aan 
Rob Arends, de belangeloos de lay-out verzorgt. 
Het streven is de kwaliteit zo te houden. 
Financieel is de exploitatie zo te houden. De 
financiële armslag was zelfs zodanig dat de 
advertentietarieven voor 1995 zijn verlaagd. Er 
waren geen reacties uit de zaal op het beleid 
m.b.t. de dorpskrant. 

Oostermoertentoonstelling 
Gies Lamberts is belast met de taak om de ver
sierde wagens op de weg te brengen. Hij doet 
verslag. Voor de optocht zijn 15 aanmeldingen. 
Het is de bedoeling dat Midiaren meedoet met 2 
wagens. Het thema is Spanje, de tweede wagen 
kan dan voor de kinderen gereserveerd worden. 
Hij legt uit dat het meedoen met 2 wagens het 
voordeel heeft dat je dan ook een bijdrage van 2 
x f250,- krijgt. Inmiddels is dat al 2 x f 500,-
geworden. Er ontstaat een levendige discussie 
hoe 't te organiseren. Eén van de voorstellen is 
het kindercircus van Karka Speelman in te scha

kelen. De voorzitter vraagt om een korte schor
sing om hierna nog meer ideeën naar voren te 
kunnen brengen. Verder heeft dan de fam. Bos de 
gelegenheid om de door hen aangeboden koffie 
in te schenken. Na de schorsing zegt de voorzitter 
toe nog f250,- extra beschikbaar te stellen uit de 
verenigingskas. Verder stelt ze vast dat er vol
doende animo is. Gies stelt voor om een brief 
naar de wijkhoofden te sturen om per wijk 2 
personen beschikbaar te stellen en dan zo snel 
mogelijk een bouwvergadering vast te stellen. 
Ook stelt hij Keke Scheper voor als aanspreek
punt te dienen. 
Trudy Steenhuis van de Groningerstraat zegt 6 
personen beschikbaar te hebben om daar een 
boog te bouwen. Verder is er nog een voorstel 
om Meerwijk bij de Groningerstraat te voegen. 

Verkeerssituatie 
Bouke doet de verkeerssituatie uit de doeken. Bij 
de rondvraag van de vergadering 1994 bleek dat 
velen niet tevreden waren met de situatie aan de 
Tolhuisweg. Naar aanleiding hiervan is een 
oproep in 't Midlaarder Kabinet geplaatst. Hierop 
kwamen toen 2 reacties. In 't bestuur vroegen we 
ons toen af of dit probleem nu voldoende leefde 
bij de belanghebbenden. Dit was de reden om 
een enquête onder de aanwonenden te houden. 
De enquête is inmiddels geïnventariseerd. De uit
komst werd in het Kabinet gepubliceerd. Omdat 
het Kabinet nog niet uit is doet Bouke verslag. De 
conclusie is dat het toch echt wel leeft. Zij ver
wees in deze naar een rapport van het 
Rijksorgaan Verkeersveiligheid (ROV), dat onder
zoek doet in deze gevallen. Het idee is om verder 
te gaan en de direct-aanwonenden en anderen, 
die regelmatig van de weg gebruik maken, hierin 
te betrekken. Het is belangrijk hoe je het doet. 
Niet alleen de meningen van de belanghebben
den zijn belangrijk, maar ook de mening van des
kundigen kan tot een oplossing leiden, waar 
anders niet aan gedacht was. Daarom eventueel 
het ROV inschakelen. De conclusie is om een 
aparte vergadering met de direct betrokkenen te 
houden om dan ook voorlichting hierover te 
geven. De heer Timmer, die verkeersdeskundige 
is, stelt zich beschikbaar om te adviseren. De bij
eenkomst moet voor de vakantie gehouden wor
den. 

Bestuursverkiezing 
De aftredende bestuursleden Bouke Klaassens en 
Marie Kanon zijn beiden herkiesbaar. Er zijn geen 
tegenkandidaten. Gies Lamberts stelt voor hen bij 
acclamatie te kiezen. Dit voorstel wordt luide 
ondersteund, zodat zij weer voor 3 jaren zijn ver
kozen. De interne samenstelling van het bestuur 
blijft ongewijzigd. 



Rondvraag 
Zoals van ouds komen hier allerlei zaken aan de 
orde. Er wordt gevraagd wat voor rol de vereni
ging Dorpsbelangen heeft gespeeld, dat Meerwijk 
weer goed gespeld is. Hierover is telefonisch kon-
takt geweest. 
Dan kam weer de vraag hoe het is gesteld met de 
bewijzering van de ondernemers in Midiaren. 
Bouke antwoordt hierop dat het toch conflicte
rende belangen zijn. leder vindt zijn eigen bord 
mooi. De bestaande borden zijn niet direct sto
rend. Het ligt niet direct op de weg van 
Dorpsbelangen om hier het voortouw te nemen. 
Mocht iemand individueel moeilijkheden onder
vinden bij het plaatsen van een bord, dan wil 
Dorpsbelangen wel steun geven. De verstopping 
van het riool aan het Hunebedpad wordt naar 
voren gebracht. De secretaris zegt het hele pro
bleem bij de gemeente aangekaart te hebben. 
Op de vraag hoe het met de kabel t.v. staat, 
wordt geantwoord dat er nogmaals kontakt met 
het E.G.D. zal worden opgenomen. 
Op de vraag of de weg naar Meerwijk een eigen 
weg is werd bevestigend geantwoord. In feite is 
de weg naar Meerwijk het eigendom van de eige
naar van het Meerwijk-perceel. De andere aan
wonenden hebben recht van overgang. 

De Duinweg moet beter onderhouden worden. 
De gemeente zegt er juist alles aan te doen. 
Verder vraagt iemand meer belangstelling voor 
TOMI. Dorpsbelangen moet in deze aktief zijn. 
Het fietspad aan de Esweg is ook een hot item. 
Dit is te smal. De steunpalen zijn hinderlijk bij 
het passeren. Het bosje aan de Esweg is een puin
hoop. De duizendknoop moet weg. Het bosje 
heeft cultuur-historische waarde. Van oudsher is 
het een hakhoutbosje. De scholieren steken de 
weg al over bij Koers, er is niets veranderd. 
Na deze vragen sluit de voorzitter het officiële 
gedeelte af en zegt toe dat alle problemen weer 
bij de gemeente worden aangekaart. 
Lammie Korringa draagt nog een gedicht voor en 
zij zorgt verder voor de videofilm over oud-
Zuidlaren, waarbij zij de namen noemt van 
bekenden. Om ong. 23.00 uur werd ook dit 
gedeelte afgesloten. Lammie Korringa en de fam. 
Bos werden nog een bloemetje aangeboden voor 
hun medewerking. Hierna is er nog tijd om gezel
lig na te keuvelen waarvan tot in de kleine uurtjes 
gebruik werd gemaakt. 

Abel Aeilkema 
secr. Dorpsbelangen 

Nieuws vanuit de Dorpsfeestcommissie 
Vanaf het begin na het aantreden van de huidige 
Dorpsfeestcommissie waren we van mening het 
eerstvolgende Dorpsfeest al na 3 jaar te houden: 
in 1996 dus. Niet meer samen met het dorpsfeest 
in Noordlaren en niet meer zo lang wachten op 
een grote gezamenlijke aktiviteit. Een duidelijke 
meerderheid van de wijkhoofden was het daar 
ook mee eens. Voorwaarde was natuurlijk, dat 
het financieel haalbaar moest zijn. 
De financiële situatie op dit moment is zodanig, 
dat dat absoluut geen probleem zou zijn. Er doet 
zich echter wel een andere situatie voor. De 
Vereniging van Volksvermaak (V.v.V) in Midiaren 
bestaat in 1996 50 jaar en wil dit natuurlijk niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. Om voor de 
zomervakantie twee feesten te organiseren leek 
ons niet wenselijk. Om het Dorpsfeest na de 
zomervakantie te houden stuitte op andere 
bezwaren. Derhalve hebben we besloten om het 
eerstvolgende Dorpsfeest in 1997 te houden. 
Verder hebben we afgesproken om op 31 decem
ber weer een Oliebollenactie te houden vanuit 
Café "Plankensloot" 

In 1996 houden we, o.a. door oprukkende con
currentie, geen 3e Paasmarkt meer. Daarnaast 
willen we ook af en toe nieuwe activiteiten om 
dan weer makkelijker extra publiciteit in de pers 
en op de radio/t.v. te krijgen. Maar niet getreurd 
actieve dorpelingen: er komt een schitterend en 
origineel alternatief in het najaar van 1996 met 
opnieuw duidelijk aandacht voor de kinderen! 
Blijf ondertussen al uw papier verzamelen voor 

het Dorpsfeest. Het is weer behoorlijk veel geld 
waard: de laatste keer is er voor bijna f 1000,-
opgehaald! Zaterdag 17 juni wordt het oud 
papier weer opgehaald. Doe allemaal mee, ook 
voor het milieu!! 
Waar u ook allemaal aan mee kunt doen, is de 
gezamenlijke maaltijd op 2 juli, verzorgd door 
Restaurant "De Bloemert" op het terrein van of in 
het Buitenhuis "De Veenhorst" aan de Duinweg 
nr. 2, qua speelruimte ideaal voor de kinderen. 
Maak eens kennis met andere Midlaarders onder 
het genot van een hapje en een drankje. Laten we 
hopen dat het net zo gezellig wordt als vorig jaar. 
Dus tot ziens!! 

Hans Blaauboer 
namens de dorpsfeestcommissie. 



Gun uw kinderen het plezier van muziek 
Naast hun schoolopleiding 

een muzikale vorming. 
Een vorming waar zij IJ 

hun hele leven 
dankbaar voor zullen zijn. 

Ons land kent een dicht gespreid net van muziek
scholen. Adressen sturen wij u graag toe. 
Daarnaast vele privé-les mogelijkheden, 
voor het eerste lesjaar kunt u bij ons een piano huren. 
Kom eens langs of stuur onderstaande bon in; 
U wordt dan volledig geïnformeerd! 

Ja, Wij zouden graag willen dat onze zoon/dochter 
van jaar leert pianospelen. Wilt U ons informeren 
over: 
O huurmogelijkheden van een piano 
O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel 
O lesmogelijkheden in onze omgeving 

••* Met Uw naam en adres zenden aan: 

2 M. —rtJLh-HLaÀML-nJMsijo'js B.V. 

* Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 

AMBACHTELIJKE KAARSENMAKERIJ 

TRUUS KUIPERS 
Breed assortiment van zowel standaard als 

afwijkende maten en kleuren 

Haasakkers 1 

geopend van 10.00-17.00 uur 

Donderdag gesloten 

DESIGN 
Reklame-Werktekenstudio 
Damsterdiep 31b 
9711 SG Groningen 
Tel. 050-137544 
Fax. 050-137579 
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We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
De Rabobank is een bank met een idee. Het 

idee dat je samen sterk bent. De Rabobank 

heeft als geen ander een traditie van 

samenwerken en bouwen aan relaties. Het 

¡s een bank van mensen vóór mensen. 

Dat merkt u al snel in het persoon

lijke contact. Elke Rabobank -

staat midden in de samen- .rr>:'^ • 

leving. Daarom zijn we 

vaak betrokken bij activi

teiten in het bedrijfs

leven, verenigingen en 

scholen. We weten wat 

er leeft, ook als het niet 

om bankzaken gaat. Kort

om, we zijn een bank die 

net zo thuis is In de buurt als u 

Rabobank 

Rabobank Zuidlaren, Stationsweg 17, 9471 GJ ZUIDLAREN. 
Tel.:05905-9 25 01. 



Natuur- en Milieuwerkgroep Midiaren. 
Zorg voor een leefbare toekomst begint heel dichtbij, bijv. in en om je eigen huis en natuurlijk ook in je 
eigen dorp. Zie je bijvoorbeeld in berm, bos of sloot illegaal gestort vuil, dan is de gemakkelijkste weg er 
gewoon aan voorbij gaan. Misschien dagen achter elkaar, misschien weken lang. Maar je ziet het wel! 
Het kan veel beter; bel de gemeente Zuidlaren (96868) vraag naar de heer Langeland en binnen een paar 
dagen is het weg. Minder ergernis, minder verloedering, een schoner dorp, perfect dus. 

Iets anders dat de leefbaarheid in tenminste een deel van Midiaren kan beïnvloeden is het de laatste jarer! 
zeer sterk toegenomen vliegverkeer vanaf Eelde. Met name het rondjes vliegen (circuit vliegen) vanwege 
oefen- en lesprogramma's gaat geregeld over het gebied Schutsweg, Tolhuisweg, Heiveen, Haasakkers en 
Duinweg. Meestal laagvliegende toestellen met zware motoren en veel lawaai. Soms zijn er zelfs 2 of 3 in 
de lucht en komt er om de 1 a" 2 minuten één over. Ook op rare tijden, zoals 's avonds of in weekends 
vliegen er soms grote toestellen laag over. Geluidsoverlast is een zeer belangrijke ziekmaker geworden in 
deze tijd en het harder zetten van radio of t.v. is dus geen echte oplossing. Het aantal vliegbewegingen op 
Eelde zit al boven de 100000 per jaar en blijft stijgen, vooral door de oefenvluchten. Het aantal klachten 
over geluidshinder werd in de laatste paar jaar dan ook 20 keer zo groot. Omdat het voorheen zo rustige 
Midiaren tegenwoordig kennelijk in de routes wordt opgenomen is het misschien een idee om met een 
aantal Midlaarders aansluiting te zoeken bij de bekende actiegroep VOLE (= Vereniging van 
Omwonenden Luchthaven Eelde). Reacties graag bij ondergetekende. 

Verder kan de natuur- en Milieuwerkgroep best een aantal actieve Midlaarders gebruiken die zich ook in 
hun eigen dorp een beetje willen inzetten voor natuur en leefomgeving. Ben je jong of oud, woon je hier 
pas of je hele leven al, het maakt niet uit, als je maar bezig wilt en durft zijn voor een leefbare wereld. 

Tenslotte een goed bericht: de bestelgroep voor milieuvriendelijk voortgebrachte produkten wordt groter. 
Meer informatie bij: 
Egbert Feenstra 

Het VVV Midiaren 
De eerste evenementen van het W V zitten er al 
weer op. Op 15 april was er weer de eierzoek-
wedstriid voor kinderen. Er kwamen maar liefst 
51 kinderen op af. Bij de jongens ging de eerste 
prijs naar Robert Enting en bij de meisjes naar 
Diana Enting, beiden uit Annen. Na het uitdelen 
van een gratis glas drinken en allemaal een prijs 
ging iedereen tevreden naar huis. 

Maandag 17 april weer het traditionele noten 
schieten. Dhr. en mevr. Bruins werden deze mid
dag als kampioenen van Midiaren onttroond. En 
wel door dhr. G.Mellens te Midiaren en mevrouw 
? Deze naam ben ik helaas kwijt geraakt. Het was 
in elk geval geen Midlaarster. Er tussen door was 
er ook nog enkele keren het rad van avontuur om 
prachtige prijzen. Al met al dachten wij dat deze 
dagen prima geslaagd waren. 

Dan op 18 juni een enorm gebeuren ! Een gras-
baanrace. Geheel nieuwe opzet ! Bij genoeg 
deelname is er ook een bromfietsrace. Hierover 
kunt u kontakt opnemen met A.Haayer, tel. 
93558. De entree bedraagt slechts f5,- p.p. incl. 
programmaboekje. Aanvang 13.00 uur op het 
sportveld van Midiaren. 

Op 8 juli een fietstocht met verrassing. Aanvang 
19.00 uur. Inleg f5,- p.p., kinderen t/m 12 jaar 
f2,50. 's Avonds is er gelegenheid voor het bijwo
nen van een feestavond. Aanvang 21.00 uur. 
Dusnamens het W V graag tot ziens. 

Namens het bestuur 
A.Haayer 

) 

' 

Wist u dat u voor een abonnement op het 
Nieuwsblad van het Noorden en ook voor adver
tenties terecht kunt bij A.Haayer, Tolhuisweg 8 te 
Midiaren. U krijgt de krant altijd 2 weken gratis!! 
Tevens kunt u zich abonneren op de ochtendbla
den de Telegraaf, de Volkskrant en Trouw. 

A. Haayer,Tolhuisweg 8,Midlaren,Tel. 93558 



Hunebedden 
Als Midlaarders weten wij natuurlijk precies hoe 
een hunebed eruitziet, aangezien er één ligt aan 
de Schutsweg tussen de woningen van Spiegelaar 
en Ellens. Wanneer gevraagd wordt naar de oor
sprong, het doel, de middelen waarmee de hune
bedden werden gebouwd enz., dan zullen waar
schijnlijk vele mensen het antwoord schuldig blij
ven. Hunebedden zijn de oudste door mensen 
gemaakt bouwwerken in ons land. Daarvan zijn 
er nog 53 over, één in Groningen (Noordlaren) en 
de rest in Drenthe. Verreweg de meeste liggen op 
de Hondsrug. tussen Groningen en Emmen. De 
hunebedden behoren tot de categorie megalithen, 
dat is een Grieks woord voor 'grote stenen'. Deze 
categorie van monumenten vinden we op tal van 
plaatsen in Europa. Bekend zijn Stonehenge in 
Zuid-Engeland en de dolmen in Bretagne. De 
monumenten zien er wel anders uit, maar er 
werd van grote stenen gebruik gemaakt en ze 
waren bestemd voor een zelfde doel. Bij de bepa
ling van de ouderdom van de archeologische 
vindplaatsen wordt gebruik gemaakt van bepaal
de technieken waarvan de belangrijkste techniek 
de C 14 methode is. Bij deze methode wordt de 
ouderdom van organische koolstof (c is daarvoor 
het scheikundig symbool) bepaald door de nog in 
die koolstof aanwezige radioactiviteit te meten. Je 
meet dus de tijd die verlopen is, sinds de koolstof 
deel was van levende stof. Men gebruikt hiervoor 
van bepaalde vindplaatsen afkomstige stukjes 
hout of bot. De hunebedden dateren van ca. 
3000 tot 2000 v.Chr. De bouwers van de hune
bedden behoorden tot de trechterbekercultuur. 
Deze beschaving is genoemd naar een voor haar 
kenmerkende vorm, de trechterbeker. Deze trech
terbeker mens was boer en woonde in kleine 
gemeenschappen ín uitgestrekte bossen. In de 
naaste omgeving van zijn uit houten huizen 
bestaande nederzettingen bracht men de grond in 
cultuur, door het bos met vuurstenen bijlen te 
kappen. Op deze akkertjes werd vermoedelijk 
koren verbouwd. De opgegraven hunebedinven
tarissen bestaan vaak uit de scherven van honder
den stuks aardewerk. De hunebedden waren oor
spronkelijk bedekt met zgn. dekheuvels en veel 
informatie kan worden ontleend aan de botani
sche analyse van stuifmeel korrels gevonden in 
grondmonsters uit de oppervlakte van deze dek
heuvels. Hieruit blijkt dat de Trechterbekermens 
in een klimaat leefde dat door het heersende 
milde klimaat bebost was met voornamelijk 
elzen, hazelaars, linden, essen en eiken. De 
hunebedden dienden als begraafplaatsen en 
komen alleen voor op plaatsen waar in de bodem 
zwerfkeien voorkwamen, die in de ijstijd door het 
landijs uit Scandinavie werden aangevoerd. Om 
een hunebed te bouwen moesten veel mensen uit 
de omgeving gemobiliseerd worden, aangezien 
de stenen enige tonnen konden wegen. Het hune-
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bed bij Borger heeft een paar dekstenen die meer 
dan 22 ton wegen. Voor het verslepen van een 22 
ton zware kei waren ongeveer 150 man nodig. In 
Frankrijk is daar eens mee geëxperimenteerd en 
het bleek dat 200 mannen een steen van 32 ton 
konden verslepen. 
Waarschijnlijk werden de hunebedden als volgt 
in elkaar gezet. Eerst werden gaten gegraven 
waarin de draag- en sluitstenen werden gekan
teld, waarna zetstenen werden geplaatst om de 
draag- en sluitstenen te fixeren. 

Met stopstenen werden de openingen tussen deze 
stenen opgevuld. Mogelijk werd na deze werk
zaamheden de kelder opgevuld met grond tenein
de de dekstenen te kunnen plaatsen. Nadat de 
dekstenen waren geplaatst werd de grond weer 
uit het hunebed gehaald, waarna met de afwer
king van de grafkelder werd begonnen. Soms 
werd de ingang, die steeds aan de zuidzijde ligt, 
gemarkeerd door grote poortstenen, al of niet 
voorzien van een grote deksteen. Tenslotte werd 
het hele hunebed overdekt met grond, zodat het 
geheel er uitzag als een grafheuvel, waarbij 
alleen de ingang werd vrijgehouden. Het aantal 
in de hunebedden bijgezette doden kon in de 
honderden lopen. De doden werden n.l. verbrand 
en in urnen bijgezet. De aanwezigheid van de 
hunebedden speelden een belangrijke rol in het 
Drentse volksgeloof. De bouwers, of bewoners 
zouden reuzen, geesten, duivels of "witte wie
ven" zijn. De stenen bijlen worden gezien als 
'donderbeitels' en werden een tegen bliksemin
slag beschermende kracht toegeschreven. In de 
18de eeuw begint men met de afbraak c.q. sloop 
van de hunebedden. Dit was geen vandalisme, 
maar een tak van nijverheid. De keien dienden 
als bouwmateriaal voor bijv. kerkbouw en voor 
bedekking van zeeweringen. In de 19de eeuw 
ontstond vraag naar steenslag als verhardingsma
teriaal voor wegen. Men boorde gaten op rij 
waarin kruitpatronen tot ontploffing werden 
gebracht. Gelukkig heeft de overheid op tijd een 
eind aan deze praktijken gemaakt en zijn van de 
ong. 87 hunebedden, die ons land rijk was, er 
toch nog 53 overgebleven. Gelukkig is ook het 
hunebed van Midiaren bewaard gebleven, zodat 
dit imponerende bouwwerk ook nu nog te 
bewonderen is. 

Jaap Gros 

Gebruikte literatuur: Leereenheid 8 van de cursus 
Cultuur Wetenschappen van de Open 
Universiteit. 
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GARAGE HOLLANDER 
GROOT IN BANDEN 

EN 
MOOIE TWEEDE HANDS 
SPORT VELGEN 
ook voor schade's uw adres 

BOVAG lid 
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tel. 05905-92031 fax: 05905-9-145 

Groencentrum 
J.H. Roelfzema 

boomkwekerij 
speciaalzaak voor tuinplanten 
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vaste planten, coniferen, 

rozen, heide enz. 
Tevens potgrond, 

turfstrooisel en compost. 
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INTERVIEW MET 
JOAN MEISSNER 
Met Joan Meissner spraken we over hoe goed het 
haar hier in Midiaren bevalt en vooral over haar 
praktijk voor fysiotherapie en acupunctuur. 
Joan woont samen met haar man en twee kinde
ren van 9 en 7 jaar aan de Schutsweg nr.34 in 
Midiaren. In 1993 kochten ze de boerderij van 
Jan en Jantje Moesker. Ze woonden de eerste 
zomer in het zomerhuisje en trokken na een 
grondige verbouwing in de woning. Als het aan 
Joan ligt gaan ze daar nooit meer vandaan en 
blijven ze hun verdere leven in Midiaren wonen. 
Na een verblijf van negen jaar in het buitenland, 
vijfjaar in Engeland en vier jaar op Borneo in 
Zuid-Oost Azië, voelen ze zich thuis hier in 
Drenthe. Joan is actief in de dorpsfeestcommissie, 
de kinderen gaan in Noordlaren op school. 

Vanaf januari 1994 is Joan gestart met haar prak
tijk voor fysiotherapie en acupunctuur. Vrij vlot 
breidt de praktijk zich uit vooral via mond tot 
mond reclame. Ook in het buitenland was ze in 
dit beroep werkzaam. 
Door fysiotherapie en acupunctuur beide uit te 
oefenen combineert ze de oosterse en westerse 
geneeskunde met elkaar. Het spreekt haar vooral 
aan dat de verschillende manieren van benade
ring van de oosterse en westerse geneeskunde 
elkaar versterken en aanvullen. Het westen is 
vooral gericht op de concrete klacht en de oplos
sing daarvan, het oosten beziet meer de totale 
mens. In heel veel gevallen blijkt dat een combi
natie van fysiotherapie en acupunctuur een hele 
goede behandeling kan bieden. 
We vroegen Joan wat haar manier van behande
len inhoudt en hoe dit verschilt van de gewone 
aanpak, die we gewend zijn. 

Om te beginnen is het eerste gesprek heel 
belangrijk, dit is de basis van de behandeling en 
is daarom heel uitgebreid. Ze trekt hiervoor ruim 
een uur uit. Dal is belangrijk om een goede 
inschatting te kunnen maken van wat er eigenlijk 
aan de hand is. Klachten worden namelijk lang 
niet altijd veroorzaakt door wat op het eerste 
gezicht aan de hand is. Een goed voorbeeld is 
een tenniselleboog. Een klacht die heel goed met 
acupunctuur te behandelen is. Deze klacht kan in 
verband staan met darmklachten, door hiermee 
rekening te houden wordt niet alleen aan symp
toombestrijding gedaan maar wordt aan de oor
zaak van de klacht gewerkt. 
Hoe gebeurt dat dan eigenlijk, wat doet acupunc
tuur en krijgt elke patiënt die eigenlijk alleen voor 
fysiotherapie komt een paar naalden in zijn lijf. 
Dat is zeker niet het geval. In het ene geval ligt 
de combinatie met acupunctuur meer voor de 

hand dan in het andere. De patiënt krijgt boven
dien altijd de keus. Hoe acupunctuur werkt is 
niet eenvoudig uit te leggen. Het is een zeer oude 
vorm van geneeskunde, die afkomstig is uit 
China. Een bekende toepassing is pijnbestrijding, 
maar het gaat zeker om meer dan alleen symp
toombestrijding. Acupunctuur helpt het lichaam 
om zelf weer gezond te worden. 
De basis van de acupunctuur is dat uitgegaan 
wordt van energiebanen die door het lichaam 
lopen, de zogenaamde meridianen. Als er ergens 
een storing in zo'n energiebaan zit veroorzaakt 
dit klachten. Door middel van acupunctuur wordt 
deze storing opgelost. Concreet gebeurt dit door 
het aanbrengen van uiterst kleine naaldjes op 
belangrijke punten van een energiebaan. Het 
lichaam krijgt als het ware een stootje waardoor 
de energie weer vrijelijk gaat lopen. Deze ener
giebanen zijn voelbaar aanwezig, vooral kinderen 
zijn in staat om een hele energiebaan aan te wij
zen. Voor de sceptici onder ons, het werkt ook 
zonder dat de patiënt erin gelooft. 
Massage vanuit de fysiotherapie en acupunctuur 
samen hebben vaak een goed resultaat. 
Wordt er nu gewerkt binnen de gewone genees
kunde? Joan werkt vaak samen met huisartsen en 
specialisten. Het liefst werkt ze in samenspraak 
en overleg met de behandelend arts. Soms kan op 
die wijze medicijngebruik, ook bijvoorbeeld anti
bioticum, worden voorkomen of worden vermin
derd. 

Een belangrijk deel van haar patiënten bestaat uit 
kinderen. Ze heeft een aanvullende opleiding op 
het gebied van acupunctuur voor kinderen 
gevolgd. Zelfs babies kunnen al vanaf dat ze een 
paar maanden oud zijn met acupunctuur worden 
behandeld. Op de vraag of dat niet erg zielig is 
met naalden in een babietje te prikken moet Joan 
lachen. Die vraag wordt vaak gesteld. Van het 
prikken merkt een patiënt heel weinig, het gaat 
om uiterst dunne naaldjes. Een baby drinkt bij
voorbeeld gewoon door op het moment van de 
behandeling. Kinderen hebben geen probleem 
met de behandeling en gaan vrolijk weg en 
komen evenzo vrolijk weer terug voor de volgen
de behandeling. Kinderen zijn juist hele dankbare 
patiënten voor acupunctuur. De resultaten zijn er 
vaak heel snel. 
Klachten die bij kinderen met acupunctuur goed 
behandeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld oor
ontsteking, chronische verkoudheid en astma en 
zelfs bedplassen. Bij babies zijn darmklachten 
vaak de oorzaak van veel ellende, ook hiervoor 
biedt de acupunctuur mogelijkheden. Joan heeft 
een aantal huilbabies onder haar patientjes en 
vrijwel altijd heeft de behandeling snel en goed 
resultaat tot geluk van ouders en baby. 
Behandeling bij astma kan zelfs tot resultaat heb
ben dat medicijnen, die elke dag gebruikt moes
ten worden, staan kunnen blijven. 



Bouke Klaassens 

Klachten die ze bij volwassenen vaak behandelt Het lijkt ons dat we in Midiaren een 
zijn migraine, slapeloosheid, maag-darm klach- welkome aanvulling hebben gekregen 
ten, reuma en klachten die verband houden met op de gewone medische behandel-
spierspanning als nekklachten en de eerderge- mogelijkheden. Het telefoonnum-
noemde tenniselleboog. Een botbreuk en herstel / á í 0 Q ^ \ m e r v a n J°a n Meissner is 
daarvan is een voorbeeld van een klacht waarbij IMêLA ß \ 05905-94656. 
doorgaans alleen fysiotherapie gebruikt zal wor
den. 
Als iemand twijfelt of een behandeling bij haar 
zin heeft is het mogelijk een oriënterend gesprek 
te hebben, zonder direct aan een behandeling 
vast te zitten. Zo nodig bezoekt ze ook mensen 
thuis. Een wachtlijst is er gelukkig nog niet. 

Paasmarkt 1995 
Wederom was de Paasmarkt een groot succes,alle wijken hebben 
weer enorm hun best gedaan om weer met originele paasversieringen 
en cadeaus te voorschijn te komen. Om 10 uur werd de markt 
geopend met een muzikale palmpasen optocht aangevoerd door 
Annie die accordeon speelde,gevolgd door ongeveer 32 kinderen. 
Nadat de ouders van de kinderen en bezoekers vertederd de optocht 
hadden gadegeslagen liep de markt binnen de kortste keren vol. 
Een nieuw gezicht op de markt was "het Theemuseum"uit Houwerzijl. 
Het pony-rijden was weer een succes,ditmaal waren zelfs 2 pony"s 
beschikbaar gesteld waar de kinderen op konden rijden. 
De kinderen van het kindercircus "de Crazy Kids" hebben onder begeleiding van Karka en Errie een 
geweldige voorstelling gegeven.Ondanks de kou vertoonden zij hun kunsten op blote voeten waar 
zij,gezien hun enthousiasme,geen probleem mee hadden.Aangezien deze zondag ook monumentendag 
was kwamen veel mensen via de molen "de Wachter"naar de Paasmarkt waardoor het aantal bezoekers 
kon oplopen tot ongeveer 2000.Het horeca-gebeuren liep als een trein,met gezellige zitjes en muziek, 
voor de kinderen pannekoeken, limonade enz. en ze konden zich tevens laten schminken in de hoek. 
Om 16.00 uur was de markt afgelopen en na het opruimen en vegen werd nog gezellig nageborreld en 
gesproken. Jan en Anna werden bedankt voor het beschikbaar stellen van hun ruimte. En de opzet, dat 
iedereen weer met elkaar in de wijken bezig was geweest, en er plezier in had, was weer geslaagd. 

Namens de dorpsfeestcommissie 
Anna Creydanus 
Esther Julius 
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T.O.M.I.T0ChOpgericht 
Met Inspanning. 

Binnenkort komen leden van T.O.M.I. bij u aan de deur. 
Niet om voor u privé een toneelstuk op te voeren, maar 
om te vragen of u donateur wilt worden van de toneelvereniging. 

Van de Midlaarder toneelvereniging was in het verleden bijna het hele dorp donateur. Door verhuizing 
naar elders is het aantal donateurs drastisch afgenomen. Daar gaan de leden van T.O.M.I. wat aan doen. 
Wat kost zo'n donateurschap? Slechts f7,50 voor een één-persoons huishouden, voor ieder gezinslid meer 
f5,- per persoon. 
Wat levert u het op? Gratis toegang voor donateurs op de jaarlijkse uitvoering van T.O.M.I. 
Wat levert het T.O.M.I. op? Geld om de noodzakelijke kosten van Buma rechten en decorbouw te beta
len. 
Wat levert het u en T.O.M.I. op? Een nog beter spelpeil en voor T.O.M.I. het élan om door te gaan als 
Midlaarder toneelvereniging. 

Arnold Goulmy 
bestuurslid 



-TONEELVERENIGING "Tomi" MIDLAREN-

Sekretariaat: 
José Vos-Puthaar 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midiaren 
8 05905-93527 

TONEELNIEUWS 

van de 
toneelvereniging 

T.O.M.I. 
(Toch Opgericht Met Inspanning) 

Sinds 22 november 1945. 

Als klein Midlaarder jongetje uit de klas 
van meester Hof, door wie de verhalen 
over Michiel de Ruyter en de Vier Heems
kinderen zo beeldend werden verteld, dat 
ze m'n hele leven lang zijn bijgebleven, ging 
ik destijds ook naar de voorstellingen van 
T.O.M.I. in Café Nijhof. En ik genoot van 
het toneelspel van de gebroeders Moesker, 
waarbij Jo met zijn hese stem voor mij 
onsterfelijk is geworden. Maar ook Dien 
Scheper en vrouw Hovenkamp maakten 
diepe indruk op me en zijn daardoor 
onvergeetbaar geworden. En misschien is 
het wel dat dit, het in zo'n kleine elkaar 
goed kennende gemeenschap samen 
beleven van een toneelvoorstelling, er mij 
toe bracht vele, vele jaren nadien ook te 
gaan spelen bij T.O.M.I. 
Jo en Dien, jong nog in die tijd en vol 
levenslust, waren erbij, toen op 22 
november 1945 de toneelvereniging werd 
opgericht. Zij speelden ook mee bij de 
eerste uitvoering - "Het Goudvisje" - op 16 
april 1946. 
Jan Moesker wilde ook graag mee doen, 
maar hij was nog geen 18 jaar en mocht 
eigenlijk niet 's avonds in het café komen en 
bovendien wilde regisseur Van der Heide 
"geen kinderspul" bij de vereniging. 
En dus moest Jan een jaartje wachten. 
Maar door alle woelige jaren heen, waarbij 
TOMI verschillende keren op het randje 
van opheffen heeft gestaan, is Jan Moesker 
gebleven, trouw als geen ander, goed 
spelend als geen ander, altijd vrolijk en 
opgewekt als geen ander en zijn rol niet 

altijd evengoed lerend als geen ander. 
In 1980 gooide een Midlaarder caféhouder, 
die restauranthouder werd, roet in het eten 
van de florerende vereniging TOMI. Het 
restaurant twee dagen dicht voor twee 
uitvoeringen was financieel voor de 
toenmalige eigenaar, Jan Kremer, geen 
haalbare kaart. En zo moest TOMI uitzien 
naar een nieuwe lokatie. En dat werd het 
'Blauwe Paard" in Zuidlaren. 
Veel Midlaarder donateurs bleven de 
vereniging trouw en kwamen naar de 
voorstellingen in Zuidlaren. Maar TOMI, in 
de regio toch bekend vanwege z'n goede 
spel, mede getuige de vele eerste en tweede 
plaatsen bij eenakterfestivals, trok al gauw 
ook veel kijkers en nieuwe donateurs uit 
Zuidlaren. 

In dat zelfde jaar begonnen aktievelingen in 
de club ook met de oprichting van het 
'Kapstok Cabaret'. De roem van het cabaret 
verspreidde zich snel en men werd al gauw 
veel gevraagd. In die jaren presenteerde 
TOMI zich dan ook als 'Totaal Theater 
Thuis', waarbij men een toneel- en 
cabaretvoorstelling als avondvullend 
programma aanbood. 
Aan het spelen in het 'Blauwe Paard' kwam 
een eind, toen Dave Jonkers er met zijn 
sportschool begon. De nieuwe lokatie werd 
het dorpshuis 'De Hoeksteen' in Noord
laren. Het kleine toneel en de slechte 
overlegsituatie met de beheerders deed het 
bestuur besluiten, weer terug te keren naar 
Zuidlaren. En zo werd voor de eerste keer 
in 1987 in Café-Restaurant "Sprookjeshof' 



de klucht 'Mien vrund de Prefester' 
opgevoerd. 'Sprookjeshof en TOMI is een 
uitstekende combinatie gebleven. De 
jaarlijkse uitvoeringen worden steeds 
minstens door zo'n 150 à 200 bezoekers 
bezocht. 
Maar dat kleine jongetje van vroeger denkt 
nog steeds terug aan die gezellige avonden 
van vroeger in Midiaren. En zo lukte het 
hem het bestuur over te halen om naast de 
opvoeringen in 'Sprookjeshof ook een 
toneelavond in Midiaren te houden. 
Op 28 mei 1994 vulden de zanggroep 'Kört 
Bestek' en TOMI met de eenakter 'Betty 
Poncho' uit het stuk 'Vier maal verkocht' 
van J. Baryet en J.P.Grédy de gezellige 
avond in Café 'Plankensloot'. 
De eenakter opgevoerd tijdens een festival 
in Norg en bekroond met een uitstekend 
jury-rapport zou het Midlaarder publiek in 
grote getale moeten doen toestromen. 
De kleine jongen van toen had een kleine 
angst dat Plankensloot wel eens te klein 
zou kunnen zijn. 

Het werd een prachtige en gezellige avond, 
maar de aanwezige Midlaarders waren op 
de vingers van beide handen te tellen. (Er 
waren meer mensen van buiten Midiaren). 
Het knulletje, dat later als sportman leerde, 
dat opgeven niet bestaat, deed het bestuur 
besluiten om op 8 maart 1995 het blijspel 
"Bruintjes Bier" in Restaurant 'De Hune
bedden' op te voeren. Dit moest de grote 
wending worden. TOMI weer terug in 
Midiaren. De aanwezigen hebben genoten 
van een een heerlijk avondje toneel. Maar 
waar blijven toch steeds die Midlaarders? 
Ze waren dit keer op de vingers en tenen 
van handen en voeten te tellen. Jawel, jawel 
, een kleine vooaiitgang! 
De toneelvereniging kan haar hoofd maar 
net financieel boven water houden, door 
haar sponsors, haar donateurs en haar 
jaarlijkse uitvoering. Op de aktiviteiten in 
Midiaren heeft de vereniging tot nu toe 
nogal wat geld moeten toeleggen. 
Dus maar niet meer spelen in Midiaren? 
Het kleine jongetje wil er niet aan toegeven 
en hoopt, dat al die andere kleine jongetjes 
en meisjes van toen daar ook niet aan 
willen toegeven. 

Op 22 november 1995 bestaat TOMI al 
weer 50 jaar. Vijfjaar geleden vierde de 
vereniging het 45-jarig bestaan met een 
eenakterfestival op twee avonden in 
'Sprookjeshof. 
Dit keer zal het jubileum gevierd worden 
op zaterdag 2 december in Sprookjeshof. 
Natuurlijk zullen oudleden persoonlijk 
uitgenodigd worden. Alle donateurs kunnen 
die avond vanaf 20.00 uur gratis 
meemaken. Maar ook niet-leden en niet-
donateurs zijn, uiteraard tegen betaling, 
welkom. Er zal een eenakter opgevoerd 
worden en er zal een cabaretprogramma 
gepresenteerd worden. 
De jaarlijkse uitvoering van een groot 
blijspel, dialect of Nederlandstalig is op dit 
moment nog niet bekend, zal zijn op 24 
februari 1996. Ook hier hebben donateurs, 
zoals gebruikelijk, gratis toegang. 
Misschien, dat het kleine jongetje het voor 
elkaar krijgt, dat de toneelvereniging in het 
voorjaar van 1996 nog een avond in 
Midiaren verzorgt. 
Voor Midlaarders, die onze vereniging nog 
niet steunen middels het donateursschap 
een extra stimulans om dat toch maar zo 
snel mogelijk te doen. In dit blad vindt U 
daaromtrent meer informatie. 
Hoewel TOMI ook spelende leden heeft, 
die buiten Midiaren wonen, is en blijft 
TOMI een echte Midlaarder vereniging. 
Jarenlang heeft regisseur Bart Wiersum, nu 
woonachtig in Buinen, de scepter gezwaaid 
over de club. Aankleding, décor en spel, 
waren bij hem altijd tot in de puntjes 
verzorgd. Bart heeft door zijn huidige 
functie helaas geen tijd meer het regisseur
schap op zich te nemen. 
Gelukkig is Clara Schouten, afgestudeerd 
dramaturge en woonachtig in Zuidlaren, 
sinds twee jaar lid van onze vereniging en 
zij heeft nu het regisseurschap overgeno
men. En precies vandaag, de dag na mijn 
verjaardag en op de dag, dat Marinus 
Schuiling 53 jaar is geworden, toen ook een 
klein jongetje, heeft Willeke Tjassens, ons 
grote talent uit Tynaarlo, bekend gemaakt, 
dat ze, na een afwezigheid van twee jaren, 
weer bij ons komt spelen. 

Dinus Vos. 



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 05905 - 91553 

A^GRAALMAN 
L—J Jtn/ei<%e€&K}> á.v. 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

^Meubilering 
*lapijten 
^Gordijnen 
*Slaapsystemen 
* Zonwering 

Rijksstraatweg 204 
9752 BR Haren 
Tel. 050-345131 

•*v? 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 05905-91455 

ll»,l,tlJi.,̂ llll',nWI.I.U'l.|i;iti»l>iltailMNi.hill̂ !.ll[Nl.a,Hll.lMn.lt;WMiH!!lft1i;MMI|.\limi,7 

Feen&tra mist de 
aansluiting niet. I 

Feenstra Noord B.V. 
Groningen Emdenweg 5 Tel. 050 - 422322 

Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 05130-37111 

Drachten Bolder 59 Tel. 05120-26258 

^¡&£L^ I 
feenstra 

itHÎ B»l:1wBMIH,»ailf.̂ l.llHI,[|»Jllil)»)lll.>,lt«^JI.:I.Wl';faW:l,',ll.'l,ll,'HMin)UHIIHIil:|<i 



Prijspuzzel i l UtfAltfA--

De prijs voor het oplossen van de volwassenen puzzel is wederom door José Vos gewonnen. Zij is één 
van de trouwste puzzelaarsters en aangezien er nooit veel inzenders zijn, maakt zij natuurlijk veel kans 
om de prijs te winnen. Ook dit keer was het aantal ingeleverde oplossingen laag, n.l. 3, waaronder 2 kin
deren. Misschien is de moeilijkheidsfaktor te laag en is er geen uitdaging. De puzzel in het zomernummer 
is een stukje moeilijker, misschien leuk om tijdens de zomervakantie een poging te wagen om hem op te 
lossen. ' < 

Jaap Gros Welk woord blijft over? 
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In deze letterdoolhof zijn 25 woorden van zes, zeven of acht letters te vinden. Vier en twintig woorden worden- in 
alfabetische volgorde - gegeven. Die woorden moeten tevens worden ingevuld in het kriskrasmodel en wel zodanig 
dat een normaal ingevuld kriskrasraadsel ontstaat. Het 25e woord moet tenslotte nog worden ontdekt. 

¡ »Welk woord is dat? 
i In de speurpuzzel doen sommige letters geen dienst. Die zijn er alleen 'ter opvulling' tussen gezet. Andere letters 
worden vaker dan één keer gebruikt, bijvoorbeeld bij een kruisend woord. Eén letter in het in te vullen 
kriskrasraadsel staat reeds op z'n plaats. 

Dit zijn de 24 op te sporen en (in het kriskrasraadsel) in te vullen woorden: 
AGENTE - AREAAIr- BERAAD - BJJTBBS - GfcffiNTE - BEININO-- GAREEt- GENEIGD- GORDIJN -
INSTBSrCT - JUWELÏER - KWARTET - LAAGTE - MOEZEL - ONEVEN- - PAGANINI - PALADIJN -
JBAÏENT- REÜNIE- RGEMOPS - SEREEN - SERGEANT - SJABRAK- STBbIST 

¥H&7) j R 'S 

i 
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Hallo Midlaarder jeugd 
Voor jullie weer een nieuwe kinderpuzzel, deze keer niet te moeilijk dacht ik. Probeer zoveel mogelijk 
woorden met een K te vinden. De puzzel uit het voorjaarsnummer is gewonnen door Fleur van Wijck. 
Gefeliciteerd met je waardebon. In totaal waren er 5 inzendingen. Van Marloes Venema is er dit keer een 
tekening + kort verhaaltje over het optreden van de Crazy Kids tijdens de Paasmarkt. 
Rest mij nog jullie een hele fijne zonnige vakantie toe te wensen. Tot in het herfstnummer en kunnen we 
dan op wat bijdragen, een leuke tekening of verhaaltje, van jullie rekenen? 

Patty Venema 

Zoek de woorden die met een K beginnen! 

w Wf 

r. t 

s^, 

WOW 

In de tekening zijn minstens 25 woorden te vinden die met de letter K beginnen.Hoeveel woordjes kan jij ontdekken? 
Schrijf de gevonden woorden in de vakjes hieronder. Later kun je de tekening ook nog kleuren. 
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Kindercircus 
Voor het optreden van ons circus hebben we niet niks gedaan. We hebben heel hard gewerkt. Eerst 
koprol, daarna radslag en noem maar op. Fleur en ik waren goochelaars en heel veel mensen kwamen kij
ken. Iedereen deed haar of zijn best bij het optreden op de Paasmarkt. 

Marloes Venema 

mm* 
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Herkent u dit huisje? 
Het staat in Midiaren en is een paar jaar geleden behoorlijk verbouwd. 
Misschien herkent u het nog van voor de verbouwing. 
Op de laatste pagina kunt u lezen om welk huis het gaat. 

MOPPEN EN RAADSELS 
Wat krijg je als je een sigaar en een worst bij 
elkaar doet? 

Waarom maakt een musje kleine sprongetjes en 
waarom loopt een merel? 

Er zit een jongetje op straat te huilen en dat ziet 
een man. De man stapt op het jongetje af en 
zegt: "Wat is er?". "Ik ben mijn kwartje verloren". 
"Nou alsjeblieft, hier heb je je kwartje weer", 
zegt de man en loopt door. Maar het jongetje 
blijft huilen en de man loopt terug en vraagt wat 
er nu weer is. Zegt het jongetje: "Ik vind het zo 
jammer dat ik geen gulden heb gezegd". 

Vader tegen Jan: "Ga even buiten de bloemetjes 
water geven". "Maar vader het regent toch bui
ten". "Nou dan trek je je jas maar aan". 

Tim Gros 

De ene sportvisser tegen de ander: "Mag ik je dob
ber even lenen? De mijne gaat steeds onder". 

Jan tegen vriend: "Ik heb al twee nachten slecht 
geslapen. Mijn vrouw heeft haar been gebroken en 
ze mag van de dokter niet traplopen. Nu word ik 
elke nacht wakker als ze bonkend de regenpijp 
beklimt. 

Wat springt hoger dan een huis? 

Wat is 
een dronken aap? 
het achterwerk van een boef? 
een miljonair op de w.c? 
een dikke dame in de lift? 
aambeien in het Italiaans? 

Marjan Darnevie 

De antwoorden staan op de laatste bladzijde. 



Rondje Scandinavië 
Via Cor v.d. Sterre kreeg ik een reisverslag toegespeeld van Alfons Bodewes uit Noordlaren. Het gaat om 
een zeiltocht die hij samen met anderen maakte op het zeiljacht Tarka. Zij vertrokken uit Den Helder op 7 
juni 1995 en voeren via de Noorse kust, de Noordkaap en de Witte Zee naar Archangelsk. Vervolgens 
voerde de reis hen via St. Petersburg en de Oostzee terug naar Nederland, waar zij op 17 september weer 
voet aan wal zetten. Tijdens hun verblijf in Archangelsk hebben zij kennis gemaakt met enkele Russische 
mensen van de plaatselijke jachtclubs, waarvan er twee in december te gast waren bij Jan Heyns in , * 
Zuidlaren. Eén van hen, Sergei Zvyagin, een fervent tekenaar en schilder, werd tijdens een fietstocht zo 
getroffen door de oude wilg te Midiaren, dat hij onmiddellijk aan de slag ging om de boom op papier vast 
te leggen. 
Bijgaand de tekening die uit dit Nederlands-Russisch kontakt is ontstaan. 

Jaap Gros 
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MtiMo !UMam,jUu Iwi&edauzL, loop &«, J&uuaeL <U 

VtM. MWM¿JU¿, yfaMM, QIWWL udiio UJ¿ , u¿b^u;a/a¿ de?or 
Tatty f MCM^O ¿u, ¿uto kUidêAAui t ¡¿¿¿b tU f>actM¿ IüUUHJQO vu ¿a uct 
d¿ fau¿4<Aj¿utim¿,0p tM¿c¡ naeu outekjtiwjjc ivoeuféaaJd,4ké 
UJtÁcL au- àûci,i djoot ¿fi&bùuù, WfitL . Toeu, use ¿e, </¿?¿W¿& 
d¿U> \JCUA, lit Hm, VOU. ú¿#¿V¿ t>\J¿U- Ot4¿Ao0¿fA2d&tc- U4ZOA 0U¿a¿(?U 

iaddfa ¿Muupitfaffttc a&uoudtA, &u utcuzth«, efeèâk i/4Ç voor 
wit¿cüdj¿M- . 
lu, Ntd&JbAicL lUH ht d£U tuhtet üMé Ojo uat Ae*f¿wu<, da¿ 
utùbeu, ¡uMa.tííet &dd Mt mbop wtt ¿M¿¿U>¿IO,¿{, U h bàu*-
UtMuo ¡aÂùo tutb zo vtd G&Malítt* . % c%Uat¡¿ oía dote, of> seo «&., 
oboiûcWMA ubi bttfûi oU 4njtjU(M>QA¿uA íuft) -*-at¿u, oelt uttféí 
dit ¡4M mddmÏK,. Uet Imfykí lüU u tvd dat fe ZO¿U¿L<& 

Pfk, 4elDktf¿¿¿¿fot, hunt 2ttt¿K . 
£uuU¿U¿*> Adíe*, tut oíík Aoo\t¿tc utw*. cftLazC- '&4qh< uuz¿ u>¿t 
io turnte ZO'HS *r?. Tot tk ^UtJU CùL -Adt* cCaa tuiÙuL 4HMUMJ V¿¿¿^ <& 
¿¿c (U éeAncto s/laM. cuJJbA, OUá ^ac^w-iaitc &¿&-u*acd tvct UHZA&U.'. 2¿/¿fi 
tifd&ia dj^ÀUUùuu. looAJb ctib htt; Lk v'uucL ld> bAsulMttt . 
Vid MJbiUltL. VAJCMUUL, Ot*4 O f LO l H40O¡¿> UJOiaUêù^iOt^ IMdki^ . \Vot 
h-íoétucc wt ¿oía, wuuu oCooAjùnt ¿it ¿tu, id IOULQ io iuau*¿, u 
tAüfpAti' we ¿t <tacU (¿m, U, : ¿aajhb u/m ¿¿¿o UUUL waf of MûO *<.. 
OJCUáíOUíU wmMÂ 4HOUMJ, ¿u, uoa x wiMtc ^¿àdut, 2.<ziéé^ u>¿ <¿í 
ju¿ivíale ûovtAA., ok %oe u*-, t#t ovéA. ouM luùttu, aLooJLÁMci. . ~pau 
evil zc 'to urOiidâùuef ideb M? ée¿6 . 
JUL Jtmtut/ U ¿ùt ¡a¿& tiu< > W & ^ MOA. CU bocu* . £U¿GL W¿¿ 
act/m, du koeien, mêJb ¿dêuc ou*. ¿^ ¿à ÂooJUu ¿ftt&oùd tmt 
\toembuAlm , otuUe<f ^CWX dt (Uf toam Xc bob &¿u¿L (pUtoéeA 
¿¿ui/eto, ¿te. UHJUM. teKhùduw kam ùL. éofei woitü^<ym<zci<lcb .yet 
\<wx u éK ¿¿Uu nov at&t- a^cut ¿a, Hot ¿CUOO¿A Àoe HVUA, ajeode«. 
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tue ujoneu, ¿u au, *¿oy> ujam. OUJ>IL èoétàMiM* igt ¿euUiuic 
voUuetu . Je kotittt koimu. dut dooA, de ¿Ucoat ouu a¿tuo(M¿OL. 
tt ujoAdju^ , teuXu' 2¿ uat ¿cocu htJLvUUu écùttu* Âbocêuc . TàaeÙxa 
\JO> U Ait: AoodL- èUtùo ¿>on& tudtÎcotiêA^ , eu, d^nÀiAtUduj, of 
-LWUAJJL kotUus tuet kcdvtUu • lie kttL, <2¿tu> àcU-iCt*., 'b â&ùta&b iMt 
tu loot*, u AM tuet -zo vcutÁMj4ftet¿ttfL ctt* ùu, KidlaA&u, 3>e 
Vukfiudvui U ¿tu IdUiUeAzdàfi^ dem, ùu, UedêAtcuut, uiaCLL ¿¿e 
boiW^ Ad beu, uiêl kiüuttLÏAL ; dtt u.a.- ¿ou du- ^olM£^. éoveu, eu 
let va, éùjveu,. 
OveK ¡deiuidjalùa - of ctMÁÁUtL- ^UjoAokect,.. Zu>¿aed¿utd , ueq 
(dJM, ? M¿¿¡oe¿u UULUOIAJ¿U/ iufb A.3 Luuit&M ¿ftevuuMu) 'd¿2 ¿en, 
ahjote, mxte vau ^^¿búot¿dt¿fltiuL 4d¿é*L • 2>¿ Aee/6 Udt¿ kautoie 
lija, ¿¿¿ie«, oudeuvcfs ¿¿o iLijio éíoiUe. l¿itu¿tLe>eu*~. ML een, d&tAtt 
vuioA. (¿ut, cumsZUuMud, kóíMtou, vedwUb vedíat ¿y iMu, ¿aau, 
4AJL, uefí CUJUU %&>\/0igdÚ¿dL uc Ujiu UÙUWC oun^fjevCuo . &í- dáut 
Ojoiduuu excuueu, tt, WO^CùM, a&diuiu, . utuUMu»^ u IAAOOA -¿¿to 
vooAJbtdd vaou de, \M¿¿deu¿euJjdd,, ¿i *.&& ex u¿ec\, ¿j°o¿tUe/ 

{Uuu euA.) 
le ùsveiaitatidaOAd u l¿u ofvotkud ¿ooa . TAJMU*, uvéaetc ¿u, 
Ofüdct/xJL veivoex t aoeele 2.¿¿̂ W*¿>-í# . "Pe OAù uuaa/t. ¿Je AJUU, G üuf 
om, keu-uu te i4WÀeu, HAUU u*e, UMA. CU> tàjd, eu, cUecL \M£>b¿¿u, uuuu 
Ou, aicuAMUcu oitdU^oek . Tm, cUu^ ¿f/Ade«^ iieit- ¿vu de. 
"(JM¿^ U vau, 4¿t dMùàtytftuk ZikMeUuâ ¿coifxc ûeeu, ^^>k^ . 
XL tucHZoLs ¿t tut ¡uet ¿¿u, vetoucfbia, ¿itAt #í¡°s, l¿u¿Á.¿¿e«. t ivat 
vtdotMjcL ¿u, iMjedLMjMct, voot oU ÙUÙ, u¿uA;t; edíu vAä^ocütyk t 

êJ/ieiëub ¿a, ¿ed ve\LtAjOiuue^weU.k¿M^L • J>at JJMAUL^ U¿?ftA¿c<. 
ûO&IAS Adieu, U v*Zj íw^utaceí] ê^wvAttt mt ^utuc ov¿ut¿,k 
aitouwol. PUu, ùctat val uut ^t¿u,/ ¿u, vo¿cUM^U4¿dd¿¿¿ce 'ujtc 
vêtu, Jiooe ^wcdiUtt . JeJUdvc m*t&L ¿u, éeuÀtuA. u alia díouA . 
D¿ Cornu 2-Sn, deu pcL 4x>oot e¿u vid \jiouweu, Ád¿¿¿^ éaautjeif 

¿VüdjiA ota, wat è>ï( te, vtidUkêu, dan, uit ¿OááLÍU - oo&»uut . 
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Uli LÂéeu, ht Itu eu^^ut, OLilAojftbL.. Otu iuu u fân>; ex 
zu K, vid vo&eù ,o.tv.. buJA&btù , U/JOAù, ujouMjeu., dœoAJ^kkecotU 
(otftíjituaf luuaMt A/>o€UbúuiÁJlic,foutU¿¿ eu~fde tte?t¿ vcuc let 
do-^f, ¿ouu Uu, telaM. •. . 2 y itwvù uueeA zteu, tue, o* &r ¡au. 
ojÁ^Cujüd, de. Kûut ^laAut ¿¿Aoitu, ujCüb ook voo\, ed do^i -
ienroiMM e&u, bctiA/euLu ¿¿Oft • Ve. uwueu, etj/n, v<U¿uoL¿¿cjk ¿u, vaak 
Uu voo-t ¿¿a, bÁJLotje, t HUIQA veuíel toidazt u niet ¿eu,voud¿£j , &¿ 
ujeid, ¿k ¿eu. uueek, tuet IUI^H, O^VCUùULCU, ¿jifietu-poob, tioee. k¿&\ 
U dl*, ûJbVActfLqd • 
liAiAjOJud! u ved ¡M, '6 kuùteuJbud . Ulf a vewMtuuoohjdd^k. wa 
¿e*u ofiùidjM^èedUj-f met roo uudeweiUu,dct aMtty u 'ut, 
10 ¿audiu) ¿L ld> U o.a.. ¿.if H, temt ouu dat aantal uil tt 
¿UtdêM • Ht¡ Iwud Hu uJt * àLuu * vcuu tyn, UUU^ . Uoeiod 
lit ¿¿u /oituitùf U, e*, ook let (dùMZiat u)^^*tex U dzu*- h 

\Uoo*udé*s\ JUltkiuxf vozdc IUAUVOS w¿¿ ftiMJtAj^. Uet u 
tu, mit m, iubdù^,** i^fUU^o^*^* ^ ^ 

* f 

ê'u^oadM . 

UaAtdLyke ùtoet / Too? eu, ICHJUIML Ûl 



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! 

"V Tbuitenhuis 

de Veenhorst Hans en Gretha Blaauboer 
Duinweg 2, MIDLAREN 

eikseizoen de moeite waard Teh/Fax: 05905 - 92132 

WATERSPORTBEDRIJF 
PLANKENSLOOT" 

CHRIS en ANNY BOS 
Groningerstraat 21 
9475 PA Midiaren 

tel. 05905-91546 

* ligplaats voor boten 
* camping 
* café - slijterij 

s 

Ook verzorgen wij uw partijtjes en recepties tot 80 pers. 

hamming drogist 
homeopatie 
v.n.r. reform 
foto quelle 

DROGISTERIJ 

Stationsweg 24, Zuidlaren 

I P. P£ 

C) K 
1 

WATERSPORTBEDRIJF 
f f de scheve" 
Havenstraat 18, Zuidlaren 

SCHEEPSACCESSOIRES 
HENGELSPORT ARTIKELEN 
RYDS-MOTORBOTEN 

raSxJ 

aSMnlM 
¡föira/m!T J 

L B a lïkfK CHÍSÜII 

BUITENBOORDMOTOREN AANHANGERVERHUUR 

05905 - 92946 



OUD PAPIER DATA 

ONDERSTAANDE LIJST IS GEWIJZIGD !! 

1995 
Zaterdag 17 juni '95 -

16 sept. '95 -
16 dec. '95 -

1996 
Maart '96 - Tolhuisweg 1 
Juni '96 - Tolhuisweg 2 

Groningerstraat 
Achteroet 
Plankensloot 

Lijst van de wijken met de daarbijbehorende 
wijkhoofen. 

Wijken 

Achteroet 
Heihazen 
Tolhuisweg 1 
Tolhuisweg 2 
Schutshut 
Groningerstr. 
't Brinkje 
Plankensloot/ 
Meerzicht 
Emigranten 

Wijkhoofden 

- Rob Posthuma 
- Philip Boucher 
- Andries Haayer 
- Karka Speelman 
-?? 
- Trudy Steenhuis 
- Keeke Scheper 

- Winy Verdegaal 
- Bouko Kroon 

Tel.nr. 

96593 
92837 
93558 
96521 

92727 
95819 

94197 
92230 

O P R O E P - O P R O E P - O P R O E P 

OOSTERMOERTENTOONSTELLING ZUIDLAREN D.D. 25-07-95 

Vanaf dinsdag 13 juni 1995 wordt er op iedere dinsdag en donderdagavond 
vanaf 19.30 uur gewerkt/gebouwd aan 

D E S P A A N S E W A G E N 
Dit gebeurt in de schuur van de familie Greydanus, aan de Groningerstraat waar ook de paasmarkt was. 

We hopen dat we met vele handen een mooie wagen kunnen maken. 

O P R O E P - O P R O E P - O P R O E P 

Het huisje van de foto staat aan Tolhuisweg nr. 3 

Oplossingen raadsels. 
Een rookworst. 
Om vooruit te komen. 
Niets. Een huis kan niet springen. 
Een champagnesee 
Een rovershol. 
Een rijke stinkerd. 
Een spektakel. 

I 
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aren 

* 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 05905-90940 
Privé: Tel. 05905-95687 

Specialiteiten-Restaurant 

" De Hunebedden 

i 

Het adres voor: 
- bruiloften, partijen en recepties 

- buffetten ook aan huis 
3 gangen menu's v.a. ƒ19.50 

div. salades à ƒ7.50 p.p. af te halen 
kijk ook eens in onze pannekoekkaart 

ook voor maaltijdverzorging aan huis 

Fam. Stevens - Groningerstraat 31 - 9475 PA Midiaren - Telefoon 05905-91462 

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

Meerzicht la 
9475 TA Midiaren 
Tel. 05905-91446 
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RECREATIEPARK 'DE BLOEMERT 
EEN REGENBOOG VAN MOGELIJKHEDE 

Bungalowpark 
Verhuur van comfortabele 
6-pers. bungalows (4****) 
Speciale hotel en 
langhuur-arrangementen 
Jachthaven en camping 
De Bloemert + card met vele 
voordelen 
Tennisbanen, fietsverhuur, 
dierenpark. 

Restaurant 
Bruiloften, partijen 
en vergaderingen. 
Dagarrangementen 
met partyboot 
en zeilschool 

0' üä zeil-/ 
surfschool 

interne en externe 
jeugdzeilweken. 
verhuur van zeilboten, 
waterfietsen en kanos 
Privélessen 
Watersportarrangementen 

Partyboot 
de Wolf horn 

de Bloemert 1 / 9475 TG Midiaren 
tel. 05905-91555 / fax 05905-95190 

Zeer geschikt 
voor feesten en 

reünies. Vraag naar onze folder! Bel 05905-91555 
Volop genieten aan het Zuidlaardermeer 


