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Midlaarder Verenigingen Secretariaat: 
Vrouwenvereniging Midiaren mevr. C. de Boer 

Meerzicht 15, Midiaren 
tr 409 4350 

Toneelvereniging TOMI mevr. J. Vos 
Haasakkers 2, Midiaren 
« 409 3527 

Dorpsbelangen A. Aeilkema 
Tolhuisweg 2 1 , Midiaren 
9 409 4160 

Vereniging van Volksvermaken A. Haaijer 
Tolhuisweg 8, Midiaren 
» 409 3558 

IJsvereniging Midiaren mevr. J. de Groot 
Meerzicht 1a, Midiaren 
tf 409 1446 

Jachtveld Midiaren S.J, van der Helm 
Esweg 50, Midiaren 
« 409 2969 

Dorpsfeestcommissie mevr. T. Gros 
Tolhuisweg 7, Midiaren 
tr 409 4447 

Natuur- en Mi lieu werkgroep Midiaren E. Veenstra (coördinator) 
Tolhuisweg 27, Midiaren 
» 409 6053 

Boermarke Midiaren G.J. Schenkel 
Ter Heyll 4, Zuidlaren 
« 409 4647 

Kopij voor volgende Midlaarder Kabinet inleveren 
voor 10 juni 1997 

bij een van de redactieleden! 
Kopij graag aangeleverd op Word for Windows 

Colofon 

Redactie/eden: 
- Abel Aeilkema 

Tolhuisweg 21 
« 4 0 9 4160 

- Jaap Gros 
Tolhuisweg 7 
« 409 4447 

- Bouke Klaassens 
Hunebedpad 5 
* 409 5973 

- Patty Venema 
Groningerstraat 47 
« 409 4466 

Lay-out: 
- Toos Gros 

Tolhuisweg 7 
* 409 4447 

Druk: 
- Printservice 

Postbus 64,9470 AA Zuidlaren 
« 409 3553 

De redactie behoudt zich het 
recht voor om publicatie van 
ingezonden brieven te weige-
ren indien deze inhoudeli jk 
van zodanige aard blijken te 
zijn dat men erdoor gekwetst 
zou kunnen worden. 

Het is niet toegestaan om ad-
vertenties die niet kompleet 
zijn aangeleverd, en derhalve 
zijn opgemaakt door de makers 
van deze uitgave, te plaatsen 
in andere publicaties. 

Het Midlaarder Kabinet is een 
uitgave onder verantwoorde-
lijkheid van Vereniging Dorps-
belangen. 

OUD PAPIER DATA 

1997 

14 juni '97 - Groningerstraat 
13 september '97 - Achteroet 
13 december '97 - Plankensloot 

Wijken Wijkhoofden Tel.nr. 
Achteroet Rob Posthuma 409 6593 
Heihazen Philip Boucher 409 2837 
Tolhuisweg 1 Barbara van Blanken 409 0493 
Tolhuisweg 2 ...v Karka Speelman 409 6521 
Schutshut ..IA 
Groningerstr Trudy Steenhuis 409 2727 
't Brinkje Keeke Scheper 409 5819 
Plankensloot/Meerzicht... Winy Verdegaal 409 4197 
Emigranten Bouko Kroon 409 2230 



Van de redactie 

Helaas is er ditmaal niet door alle verenigingen copy ingezonden, zodat we niet 
op alle fronten van het Midlaarder verenigingsleven worden bijgepraat. 
Belangrijk dit jaar is natuurlijk het dorpsfeest waar de. dorpsfeestcommissie de 
afgelopen jaren al veel inspanning voor heeft geleverd teneinde aan de 
geldmiddelen te komen om er een mooi feest van te maken. U kunt in dit nummer 
lezen waar al die moeite in zal uitmonden. 
We hebben alle adverteerders weer bereid gevonden om onze krant te steunen 
d.m.v. advertenties, waarvoor de redactie hen weer bijzonder erkentelijk is. 
Hierdoor blijft het mogelijk dat de krant gratis bij u in de bus valt. 
De 'lay-out vrouw ', Gea Breider is verhuisd en is niet meer in staat om het 
Kabinet in elkaar te zetten. De redactie bedankt haar voor de inzet, die zij heeft 
gehad bij de lay-out van het Kabinet. 
De lay-out zal worden overgenomen door Toos Gros, die hier totaal geen 
ervaring mee heeft, maar die zal proberen om er iets leuks van te maken. Veel 
succes ermee!! 
Voor de Midlaarder Mixers staat een wedstrijd op het programma en wel tegen 
Noordlaren. Dit zal een bijzondere gebeurtenis worden met leuke dingen die 
voor, tijdens en na de wedstrijd georganiseerd zullen worden. Details vindt u 
verderop in dit Kabinet. 
Ook het bestemmingsplan van de kom van Midiaren komt aan de orde. Verder 
nog een interessant stukje over totaal vervoer, nieuwe soorten taxi 's enz. 
Veel leesplezier ! 

Jaap Gros 

Beste lezers, 

Zoals u in hel stukje hierboven kunt lezen 
verzorg ik de lay-out van hel Kabinet. Ik 
had hel idee van 'dal doe ik even ', maar 
niets is minder waar. Ik hoop dat ü het 
Kabinet toch leuk in elkaar vindt zitten. 
Zelf vind ik het wat 'statisch ', dal heeft te 
maken met hel feit dat ik nog niet van alle 
leuke programma 's op dit gebied op de 
hoogte ben. Ik ga ervan uit dal ik me 
steeds meer zal bekwamen en het Kabinet 
er in de toekomst nog leuker uit zal gaan 
zien.. 

Toos Gros ('layout vrouw ') 
Li 



Foto's gevraagd 

Op 30 augustus zal het dorpsfeest plaatsvinden in Midiaren. Op die dag zal er een 
speciale editie van het Midlaarder Kabinet uitkomen waarin verhalen zijn 
opgenomen over hoe het vroeger in Midiaren toeging. Deze verhalen 
komen natuurlijk van de oudere Midlaarders. Om de verhalen in deze uitgave nog 
meer tot de verbeelding te laten spreken leek het ons leuk om oude foto's van 
Midiaren bij de verhalen af te drukken. Wij, Wouter Warnaar en Jaap Gros, 
vragen daarom aan iedereen in Midiaren om, als zij in het bezit zijn van oude 
foto's, deze in bruikleen te geven, zodat wij er een kopie van kunnen maken en 
afdrukken in de extra uitgave. Wij zullen zeer voorzichtig met de foto's omgaan 
en zo snel mogelijk bij u terug bezorgen. U kunt de foto's in een envelop met uw 
naam en adres erop in de bus gooien van Wouter Warnaar, Tolhuisweg 2 of bij 
Jaap Gros, Tolhuisweg 7. Ook kunt u bellen met ons zodat wij de foto's even bij 
u ophalen. 

Wouter Warnaar 
Jaap Gros 
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Emigranten 

Deze club is opgericht in 1978. Dit is 
gebeurd n.a.v. een schoolfeest in 
Midiaren, waardoor oud-Midlaarders 
een praalwagen moesten bouwen. Dit 
werd de beroemde paardentram. 
Naar aanleiding hiervan zijn de 
mensen, die toen de wagen bouwden, 
al die jaren bij elkaar gebleven. 
Zo houden wij b.v. elk jaar een 
dagtocht per auto. 
De heer J.Hanns is j.l. als voorzitter 
afgetreden en opgevolgd door 
B.Kroon. 

B.Kroon 
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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! 

" \ 7" buitenhuis 

de Veenhorst 
Hans en Gretha Blaauboer 
Duinweg 2, MDDLARJËN 
Tel. 050 409 2132 

dkseizoende moeite waaid Fax 050 409 0483 

HUUR 'N CARAVAN 
Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt. 
* VOOR EEN DAG 
* EEN WEEKEND 
* VAKANTIE 

Tel: 050 409 3320 

3© à 
caravans viaduct zuidlaren V.O.F. 

Telefoonstraat 1 7 
9471 EK Zuidlaren 
Tel.: 050 409 2069 

(V-BEN0DI6DHEDEN/SANITAIR 
HISTOR VERF 
ELECTRA 
TUINHOUT 

WATERSPORTBEDRIJF 

"de scheve" 
Havenstraat 18, Zuidlaren 

SCHEEPSACCESSOIRES 
HENGELSPORT ARTIKELEN 
RYDS-MOTORBOTEN 

íLjf^Laamsí 

BUITENBOORDMOTOREN AANHANGERVERHUUR 

050 409 2946 



ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING DORPSBELANGEN 

Op dinsdag 15 april wordt de algemene ledenvergadering van de 
Vereniging Dorpsbelangen Midiaren gehouden in café-restaurant 
de Hunebedden. 
Een uittfodiging met agenda zal tevoren huis aan huis worden 
bezorgd. 
Wel willen we nu alvast meedelen dat we voor het informele 
gedeelte Henk Luning hebben uitgenodigd als spreker. De heer 
Luning weet veel te vertellen over de historie van Midiaren en 
omgeving. 
Hij heeft bijna zijn hele leven in Noordlaren gewoond en heeft 
een studie gemaakt van de omgeving van Midiaren en Noordlaren. 
In 1980 is van zijn hand een boekje verschenen, dat wellicht 
bij veel Midlaarders in de kast zal staan. Het heet "de 
buitenplaatsen Meerlust, Bloemert, Meerwijk, van 
bisschoppelijk tafelgoed tot recreatieoord" en bevat vele 
wetenswaardigheden over de geschiedenis van deze streek. 
We willen een ieder nu alvast uitnodigen bij deze zeker 
interessante lezing aanwezig te zijn. 

Bouke Klaassens 
KW——1 - D'JJ»L w a w w j i u i i 

Volleybal 

Dit jaar willen we weer mee gaan 
doen met het stratenvolleybaltoemooi 
in Ziiidlaren. Dit toernooi vindt plaats 
eind mei - begin juni. Opgave voor 
15 april a.s. bij Barbara van 
Blanken, Tolhuisweg 2, tel. 4090493 

MgBmtfSMfflmmimœœsmmixit 

TE KOOP GEVRAAGD 
Voetbalschoenen maat 32/33 Oude bromfietsen en/of onderdelen. 
Bouke Klaassens tel 4095973 Mm Darneviel, Tolhuisweg 9, 

TeL 4092561 



totaal vervoer, nieuwe soorten taxi 's 

Sinds enige tijd is er bij de bushalte richting Groningen in 
Midiaren naast het gewone busbordje een bordje bijgeplaatst. 
De bushalte is tevens halte voor de Lijntaxi naar de Meerweg 
in Haren geworden. 
Omdat elke vorm van openbaar vervoer, ook zaken als treintaxi, 
deeltaxi en lijntaxi interessant zijn voor de leefbaarheid van 
een dorp als Midiaren, hebben we nadere informatie over de 
diverse taxisoorten ingewonnen. 

lijntaxi 

De lijntaxi is ingevoerd op het moment dat het busvervoer 
vanuit Midiaren 's avonds volledig werd afgeschaft. Een paar 
jaar geleden reed er ook 's avonds elk uur nog een bus van en 
naar Midiaren. Daarna reed er enige tijd alleen 'savonds laat 
nog een bus. Sins kort is ook dat afgeschaft. Vanuit Groningen 
gaat de laatste bus om 18.38 naar Midiaren, vanuit Midiaren 
gaat de laatste bus naar Groningen om 18.33. Daarvoor in de 
plaats is de lijntaxi gekomen. Eigenlijk een soort belbus. 
Deze lijntaxi rijdt vanuit Midiaren om 20.44 uur en 22.44 uur 
naar het centrum van Haren, vervolgens kan men overstappen op 
de bus naar Groningen. De omgekeerde richting is ook mogelijk. 
Men kan om 19.49 uur bus 51 uit Groningen nemen en in het 
centrum van Haren overstappen op de lijntaxi naar Midiaren, 
dit kan ook nog om 21.51 uur via bus 54. De lijntaxi rijdt 
alleen op verzoek, men moet minimaal een uur van tevoren 
bellen. De kosten zijn gelijk aan het openbaar vervoer. 
Informatie kunt u krijgen tel.nr 0900 9292 

totaal vervoer taxi 

De totaal vervoer taxi kan u ophalen van huis of van uw 
bezoekadres. Het verschil met een gewone taxi is dat u 
minimaal een uur van tevoren moet bellen en dat de rit 
gecombineerd kan worden met anderen die ongeveer in dezelfde 
richting gaan. De taxi kan een kwartier eerder of later zijn 
dan is gevraagd, daar moet rekening mee worden gehouden. Hier 
staat tegenover dat de kosten, zeker als u alleen reist, 
aanzienlijk lager zijn dan de kosten van een gewone taxi. Het 
gebied is ingedeeld in zones, de prijs voor de eerste twee 
zones is f6,-, elke zone extra kost f3,-. Het maximum aantal 
zones tegen dit gereduceerde tarief is 5. De zone van waaruit 
men vertrekt telt mee bij de berekening van het aantal zones. 
Vanuit Midiaren kan men bijvoorbeeld voor f6,- naar Vries of 
Annen, en voor f15,- naar Groningen en voor f 12,- naar Assen. 
Het telefoonnummer vanuit Midiaren:0592 352242 

totaal vervoer taxi met pas 

Mensen die door een handicap geen gebruik kunnen maken van het 
openbaar vervoerkunnen een pasje aanvragen bij de gemeente, na 
een beoordeling van de medische toestand kan de gemeente een 
pasje verstrekken, wel geldt er een inkomensgrens. Met dit 
pasje kan tegen een gereduceerd tarief gebruik worden gemaakt 
van de totaal vervoer taxi. Met pasje kosten de eerste twee 
zones f2,20 , elke zone extra kost ca 0,70 meer. Het maximum 



a a n t a l zones met p a s j e l i g t ook hoger n a m e l i j k op 6. 
Naar Annen of V r i e s z i j n de k o s t e n b i j v o o r b e e l d f 2 , 2 0 n a a r 
Assen f 3 , 7 0 en n a a r Groningen f 4 , 4 0 . 

t r e i n t a x i 

Al e e r d e r s c h r e v e n we over de t r e i n t a x i . Vanaf of n a a r h e t 
s t a t i o n i n Assen kan men met een t r e i n t a x i n a a r en van 
Mid i a r e n g e b r a c h t en g e h a a l d worden. Deze m o g e l i j k h e i d b e s t a a t 
a l l e e n a a n s l u i t e n d op of voorafgaand aan t r e i n v e r v o e r . De 
k o s t e n bed rage n f 6 , - p e r p e r s o o n . Ook d i t i s een t a x i d i e 
gecombineerd kan worden met ande re r e i z i g e r s . Het 
te lefoonnummer van de t r e i n t a x i i s 0592 346000 

Bouke K l a a s s e n s 
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SLAGERIJ G.P. KOERS 
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ 

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

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

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON 050 409 1553 

L 

> ^ GRAALMAN 
f I J tórá^ a. v. 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

*Meubilering 
*Tapijten 
^Gordijnen 
*Slaapsy sternen 
* Zonwering 

Rijksstraatweg 204 
9752 BR Haren 
Tel 050 5345131 

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 4 1 , Noordlaren (Gr.) 
Telefoon 050 409 1455 

Gun uw kinderen het plezier van muziek 
Naast hun schoolopleiding 

een muzikale vorming. 
Een vorming waar zij LI 

hun hele leven 
dankbaar voor zullen zijn. 

mm\ * 

.•:•:••:-• -".': 
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 

i 

i 
- j 

Met Uw naam en adres zenden aan: 

(Ù zrrjJU^-r-LaJiu^-. kx.ia.yuD '. _S BV. 

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 

http://kx.ia.yuD


Bestemmingsplan Kom Midiaren. 

Zoals u wellicht al in de Oostermoer hebt gelezen, heeft de 
gemeente Zuidlaren een concept bestemminqsDlan ontwikkeld, 
voor de kom van Midiaren. Op donderdag 20 maart wordt er een 
inspraakavond georganiseerd in café restaurant de Hunebedden. 
Het plan ligt op het kantoor van de gemeente aan de 
Havenstraat 6 ter inzage gedurende 4 weken vanaf 6 maart. Het 
gebied waar het om gaat is globaal het gebied tussen de 
bebouwde kom borden. 
Het is voor de inwoners van Midiaren zeker van belang van dit 
plan kennis te nemen en zo nodig gebruik te maken van inspraak 
en bezwaarmogelijkheden. Een bestemmingsplan bepaalt voor een 
langere periode in de toekomst waar en hoe er gebouwd, 
bijgebouwd en verbouwd mag worden. Een ieder kan daar mee te 
maken krijgen. 
Een belangrijk verschil met het huidige bestemmingplan is het 
uitgangspunt dat er geen woningen in Midiaren bijgebouwd mogen 
worden. Het vorige plan kende nog de mogelijkheid van een 
uitbreidingsplan(netje) . Ook werd er tot nu toe af en toe een 
nieuwe woning gebouwd op open plekken, ook dat zou in het 
huidige voorstel niet meer kunnen. 
De vereniging Dorpsbelangen heeft tot nu toe het standpunt 
ingenomen dat wij geen voorstander zijn van een 
nieuwbouwwijk(je), in zoverre zijn we het eens met het 
uitgangspunt van het bestemmingsplan. Wel vonden we dat het 
mogelijk zou moeten zijn om in beperkte mate nieuwbouw te 
plegen op open plekken. Hierbij vonden we het vooral van 
belang, dat er nog een mogelijkheid was voor jonge Midlaarders 
of Midlaarders die de eigen woning niet meer kunnen bewonen, 
toch in Midiaren te kunnen blijven wonen. Intussen lijkt het 
er wel op dat een groot deel van de in aanmerking komende open 
plekken al zijn bebouwd. 
Ook rijst de vraag of de geplande uitbreiding van de Bloemert 
met een behoorlijk aantal recreatiewoningen niet in strijd 
komt met het uitgangspunt dat er in Midiaren en omgeving geen 
bebouwing meer bij moet komen. 

Uitbreiding de Bloemert 

Zoals u zich wellicht nog herinnert heeft de Bloemert plannen 
ontwikkeld om te komen tot een uitbreiding van het aantal 
vakantiewoningen tegelijkertijd met een kwalitatieve 
verbetering van de recreatiemogelijkheden. In het voorjaar van 
1995 heeft de Bloemert zelf daarover een voorlichtingsavond 
georganiseerd. In het Kabinet berichtten we daarover. Voor een 
uitbreiding van het aantal woningen is een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig. Het geldende bestemmingsplan kent wel 
een recreatiebestemming op de plek waar de Bloemert wil 
uitbreiden, maar kent niet de mogelijkheid van bebouwing. De 
gemeente Zuidlaren staat in beginsel positief tegenover deze 
ontwikkeling en is doende met het voorbereiden van een nieuw 
bestemmingsplan. Van de gemeente hoorden we dat het 
ontwerpbestemmingsplan waarschijnlijk in de loop van april van 
dit jaar in de inspraak komt. 

Bouke Klaassens 



Ter inleiding 
Het gemeentebestuur van Zuidlaren heeft besloten een ge-
deelte van het bestemmingsplan 'Uitbreidingsplan in onderde-
len voor het recreatiegebied aan het Zuidlaardermeer en voor 
de kern Midiaren' te herzien. Dit plan is in 1964 door de raad 
vastgesteld. Gezien de leeftijd van dit bestemmingsplan en de 
huidige inzichten over de ontwikkeling van het plangebied is 
het noodzakelijk het bestemmingsplan te herzien. 

Het gedeelte dat een nieuw plan krijgt betreft het dorp Mid-
iaren. De gemeente wil met het nieuwe plan de in het dorp 
aanwezige waarden behouden en versterken. 

Het nieuwe bestemmingsplan voor Midiaren is in concept ge-
reed. Hieronder wordt ingegaan op de uitgangspunten, de be-
grenzing van het bestemmingsplan en de inspraakprocedure 

Uitgangspunten 
Midiaren is een van oorsprong agrarische nederzetting. Een 
beperkt deel van de agrarische bebouwing wordt nog steeds 
als zodanig gebruikt. De oorspronkelijke historische structuur 
is nog duidelijk in het dorp aanwezig. 

Het dorp bestaat uit twee delen die gescheiden worden door 
het Midlaarderbos. De bebouwing is voornamelijk geconcen-
treerd langs enerzijds de Tolhuisweg en anderzijds de Gronin-
gerstraat. Langs de Tolhuisweg bevindt zich vooral 
vooroorlogse woonbebouwing. Tussen de bebouwing aan de 
Groningerstraat zijn open plekken die gebruikt worden voor 
agrarische doeleinden. Deze ruimten zijn karakteristiek voor 
het dorp. Deze open plekken bepalen voor een belangrijk deel 
de samenhang met het omringende landschap. 

Bij het indelen van de ruimte streeft de gemeente naar de 
handhaving en eventueel versterking van de gave ruimtelijke 
structuur, het behoud van waardevolle landschapselementen 
en de karakteristieke verschijningsvorm van de bebouwing. 

Het bestemmingsplan 
Het plangebied betreft de bebouwde kom van Midiaren en 
het Midlaarderbos. De bebouwde kom bestaat uit de bebou-
wing langs de Groningerstraat, de Tolhuisweg, de Schutsweg, 
de Steenakkers en het Heiveen. De begrenzing sluit aan op 
de begrenzing van het bestemmingsplan buitengebied. 

In het plan is de huidige ruimtelijke situatie vastgelegd. Het is 
niet mogelijk nieuwe woningen te bouwen. 
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Een aantal bedrijven is aangeduid met een specifieke bestem-
ming. Met die bestemming wordt rekening gehouden met hat 
huidige gebruik van het perceel. 

Voorlichting en Inspraak 
Het concept bestemmingsplan ligt vanaf do 6 maart 1997 
gedurende vier weken ter inzage bij de sector grondgebied in 
het kantoor Havenstraat 6 te Zuidlaren. 
Op 20 maart 1997 wordt om 20.00 uur in restaurant üe Hu-
nebedden een toelichting op het plan gegeven en wordt de 
mogelijkheid geboden vragen te stellen over of inhoudelijk te 
reageren op het concept-bestemmingsplan. Burgemeester en 
wethouders nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. 

Tot 3 april 1997 kan ook schriftelijk worden gereageerd. De 
brief moet worden gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders van Zuidlaren, Postbus 12, 9470 AA 
Zuidlaren. 

Tot slot 
Parallel aan de inspraakprocedure die nu gevolgd wordt, vindt 
overleg plaats met de adviserende provinciale- en rijksinstan-
ties. De vaststelling van het bestemmingsplan door de raad 
zal op z'n vroeast eindt dit iaar kunnen plaatsvinden. 



Kruiswoordraadsel 

V_ ^OyPQ^^^W ^*^€—/ Zo af e n toe als het 
zonnetje schijnt is er al een beetje een voorjaarsgevoel, het is langer licht en 
de vogels fluiten. Hebben jullie ook al de voorjaarskriebels? Even terug naar 
ons vorige 'Kerstkabinet', waarin de kerstpuzzel stond. Deze puzzel moet 
wel erg moeilijk zijn geweest want niemand heeft een oplossing 
ingeleverd jammer volgende keer maar weer een keer proberen! De nieuwe 
puzzel is een kruiswoordraadsel dat naar ons idee niet te moeilijk is dus zet 
hem op en los die zaak eens even op! 

Een puzzel voor een slimme jonge puzzelaar! 
Slechts één van de gegeven woorden is juist! Dat woord moet je 

invullen in he t kruiswoordraadsel . 

HORIZONTAAL 

1. as, ik, pij 
2. basterd, probaat , voldaan 
7. alk, leo, vel 
8. ali, fat, los 
9. enig, nota, toen 
12. rog, sta, vis 
14. een, nap, ode 
15. oka, ski, vee 

17. em, hl, ra 
18. do, ga, nv 
19. ander, leger, vader 
20. dos, nat, ten 
22. kra, nik, ons 
23. al, ar, ur 
24. kroot, oraal, rozijn 
26 kar, kra, rak 
28. dak, ole, ran 
29. atol, nona, orde 
30. eest, mand, smak 
31. koord, pikol, snaar 

1 

• 7 

9 

14 

18 

20 

10 

2 3 4 

I8 

5 

• 11 • 12 

| 1 5 

• 19 

n 
21 1 2 2 

27 B 2 8 

30 

25 

6 I 

16 | 1 7 

13 

| 2 3 

I 26 

• 29 

I31 

VERTIKAAL 

1. aanleg, iemker, pa ten t 
2. ben, pal, vis 
3. al, of, re 
4. br, di, ta 
5. aak, aap , els 
6. aard , ant i , r i te 
7. a rm, log, ven 
10. nader , omber, oever 
11. akker , begin, skaat 
13. ameraal , garnaal , strkel 
15. odeur, sober, venijn 
16. ali, eek, iep 
21. nora, stop, torn 
23. abel, a rno, uier 
25. aam, oef, zak 
26. kam, kok, ris 
27. im, os, re 
29. as, ni, ok 
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Beste Midlaarders, 

Zoals u elders in deze krant kunt lezen wil de dorpsfeestcommissie op het 
dorpsfeest een gelegenheids-shantykoor op laten treden. Bij deze vraag ik een 
ieder (zowel mannen als vrouwen) om zich bij mij op te geven voor dit 
gelegenheidskoor. U hoeft absoluut niet goed te kunnen zingen,het gaat er vooral 
om dat we met elkaar plezier hebben en daarbij ook nog een redelijke 
voorstelling kunnen geven.Het is de bedoeling dat het koor 2 keer 10 minuten een 
paar zeemansliederen ten gehore gaat brengen. We willen in de maanden april, 
mei en juni een aantal avonden op dinsdag oefenen. Voor dit doel mogen we 
gebruik maken van de schuur van de fam. Greydanus. Hennie Tuinman uit 
Zuidlaren heb ik bereid gevonden om ons Midlaarder Shantykoor te begeleiden 
op de accordeon. Als u er iets voor voelt om op 30 augustus een aantal 
zeemansliederen ten gehore te brengen wilt u zich dan voor 7 april a.s. bij mij 
opgeven? 

Als u wil kunt u op de wijs van Berend Botje een tekst verzinnen die bij de 
aankomst van meneer Botje ,tevens de aanvang van het dorpsfeest, gezongen zal 
worden door het Midlaarder Shanty koor,d.w.z. niet alle teksten die binnen 
komen maar de leukste en meest originele tekst.Het toezingen van Botje zou 
anders misschien wat al te veel tijd in beslag nemen.De tekst stuurt u op naar 
Toos Gros Tolhuisweg 7.Prijzen zijn er niet aan verbonden maar wel zal men tot 
in lengte van dagen over het lied spreken. 

Toos Gros 
Tel. 4094447 
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Feenstra mist de 
aansluiting niet. 

Feenstra Noord B.V. 
Groningen Emdenweg 5 Tel. 050 5422322 
Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 637111 
Drachten Bolder 59 Tel. 0512 526258 

feenstra 
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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 
is een bank van mensen vóór mensen. 
Dat merkt u al snel in het persoon-
lijke contact. Elke Rabobank B 

staat midden in de samen- ¿$& 's 
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 Eelde-Vries Zuidlaren 
tel:050 409 2501 

GARAGE HOLLANDER 

groot in banden, 
nieuw en gebruikt, 

zeer scherp geprijsd 
ook voor schade's uw adres 

BOVAG lid 

Groningerstraat 50 
9475 PC Midiaren 

tel. 050 409 2031 | fax 050 409 0145 
autotel. 06 53 269948 

AMBACHTELIJKE KAARSENMAKERIJ 
TRUUS KUIPER 

Breed assortiment van zowel standaard als 
afwijkende maten en kleuren 

Voor jong en oud de mogelijkheid om 
kaarsen te maken. 

Haasakkers 1. Geopend van 1000-1700 uur. 
Donderdag gesloten 
Tel:050 409 5575 



VVVMidlaren 
Hallo Midlaarder jeugd. Het V.v.V. start haar programma weer met haar 
traditionele EIERZOEKWEDSTRUD voor kinderen t/m 11 jaar. 
Er wordt gezocht in twee groepen. Groep 1 t/m 7 jaar en groep 2 t/m 11 jaar. 
Jullie krijgen allemaal een consumptie aangeboden en natuurlijk allemaal een 
prijs. De deelname is gratis. Door de verbouwing bij caie Plankensloot vindt de 
zoekwedstrijd dit keer plaats bij de farn. De Groot van watersportbedrijf 
Meerzicht. De aanvang is 14.00 uur. Dus wij hopen dat jullie hier in grote getale 
op afkomen. Was ik nog bijna de datum vergeten. Dat is op 

ZATERDAG 29 MAART 

Dus tot dan. 
Het V.v.V. bestuur 

Tevens willen we de Midlaarders even attent maken op onze jaarlijkse 
NOTENSCHIET WEDSTRIJD om het jaarlijkse kampioenschap van 
Midiaren. Dus welke dame en heer worden dit jaar kampioen? Als u dit nog nooit 
hebt meegemaakt zou ik zeggen komt u ook eens kijken. Het is altijd reuze 
gezellig. Dit evenement vindt plaats op Lutje Pasen zondag 6 april, aanvang 
14.00 uur. De inleg bedraagt f5.00,- p.p. Ook dit vindt plaats bij de fam. De 
Groot van watersportbedrijf Meerzicht. 
Voor telefonische inlichtingen 4093559. 

Namens het bestuur graag tot ziens, 
A.Iiaaijer. 

Hoe een koe een haas vangt 
Een koe die ooit een haas wou vangen 
vertolkte aan een stier haar diepst verlangen. 
De kwestie is, verzuchtte die helaas, 
u vangt bij mij slechts ossehaas. 

Raymond 



DORPSFEEST 1997. 
Eindelijk is het dan weer zover. We hadden het graag eenjaar eerder willen doen, maar vorig 
jaar bestond de Vereniging van Volksvermaak 50 jaar en een feest per jaar in Midiaren is mooi 
genoeg. 
Wel hebben we nu extra geld binnen kunnen halen en kunnen we behoorlijk uitpakken op het 
komende Dorpsfeest: zaterdag 30 augustus. 

Wat gaat er allemaal gebeuren? 
Met de wijkhoofden hebben we elk jaar een keer en de laatste maanden al drie keer vergaderd 
om in nauw overleg ideeën uit te wisselen en plannen verder uit te werken. Dit heeft tot nu toe 
geresulteerd in de volgende globale opzet: 

Het thema van de dag is: Midiaren op ontdekkingstocht in heden en verleden. 

's Middags willen we om 13.30 uur beginnen bij Plankensloot. Daar verwelkomen we Berend 
Botje, die na een lange reis uit Amerika op bekende bodem terugkeert. We hebben TOMI 
gevraagd hier een prachtige act van te maken. 0.1.v. Toos Gros zal een Shantykoor 
samengesteld worden, die Berend een welkomstlied zal toezingen. Lammie Korringa zal hem 
verwelkomen en samen zullen ze enkele korte herinneringen ophalen. 
De kinderen zal gevraagd worden een verhaal over Midiaren te schrijven. Deze verhalen 
worden met evenzovele ballonnen op reis gestuurd. De vinder wordt gevraagd een verhaal 
terug te sturen. Een aantal, zeker van de meest verre plekken, zullen in het Kabinet afgedrukt 
worden. Natuurlijk is er een mooie prijs voor degene, wiens verhaal het verst gekomen is. 

Om 14.00 uur gaat u op reis door uw eigen dorp. De verschillende wijken zal gevraagd 
worden uit te zoeken of er iets bijzonders te vertellen valt over de geschiedenis van hun wijk. 
Misschien is er wel een veenlijk of een oud wiel uit de Prehistorie gevonden. Je zult maar zo'n 
bult keien in je wijk hebben of een voormalige schietbaan of een prachtig buiten of zelfs een 
voormalig zwembad, enz. Alles wat de moeite waard is om vooral de nieuwe Midlaarders te 
vertellen ofte laten lezen of zien is prima geschikt om aandacht aan te besteden tijdens deze 
rondtocht. Het ligt in de bedoeling, dat alle teksten over de geschiedenis van de verschillende 
wijken, aangevuld met verhalen van oud-Midlaarders en kinderen, samengebundeld worden in 
een bijzondere uitgave. We hebben de Kabinet-redaktie gevraagd dit verder inhoudelijk en qua 
vormgeving te verzorgen. 
De rondtocht zal gaan met behulp van verschillende vervoersmiddelen en u zult allerlei 
barrières moeten overwinnen - water oversteken, moeras door trekken, puzzels oplossen, 
opdrachten vervullen. Halverwege ontmoeten we elkaar allemaal voor een korte pauze. We 
zorgen er in ieder geval voor, dat iedereen mee kan doen: jong en oud. Zo zullen er voor de 
kinderen ook leuke spelopdrachten zijn. 

Om ongeveer 17.00 uur verwachten we iedereen weer zo'n beetje bij Plankensloot. 
Zoals u welücht al weet, wordt daar hard gewerkt aan een themarestaurant: "Het Ei van 
Columbus". Dit gedeelte wordt helemaal omgebouwd in scheepvaartstijl. U waant zich hier in 
een andere wereld. De eigenaar, Patrick Beijk, heeft voor ons een speciaal arrangement voor 
een speciale prijs gemaakt, waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn. 
Maar voordat u aan boord gaat van dit bijzondere schip, is het de bedoeling, dat u dat doet in 
passende kledij. Om die reden vragen we u, voordat u 's middags op reis gaat, kleren e.d. mee 



te nemen, die passen in de tijd van Columbus, eind Middeleeuwen rondom het jaar 1500. 
Onderweg krijgt u de gelegenheid om u te verkleden en wij zorgen, dat u op de juiste wijze 
geschminkt zal worden. Daarna kunt u zo aan boord. 
Vanaf 17.30 uur tot 20.30 uur hebben we de tijd om daar een culinaire reis te maken langs 
allerlei gerechten, wijn- en biervaten en vooral om kennis te maken met andere reisgenoten. 
Ook daarbij zullen we regelmatig opgeschrikt worden door gekke gebeurtenissen die passen in 
die tijd en op die plaats. 

Wanneer we onze honger en dorst onbeperkt hebben kunnen stillen, gaan we ons opmaken 
voor het grote feest. Dit begint om 21.00 uur. Met de 4-mans formatie TIME maken we een 
muzikale trip over de hele wereld, want ze spelen alle soorten muziek. U ziet het, we blijven in 
stijl, de dag wordt een grote ontdekkingstocht in heden en verleden. 
Zo nu en dan gunnen we de muzikanten rust en zullen anderen iets ten tonele brengen, o.a. Jan 
Moesker met stukken uit zijn nieuwe programma en iemand anders houdt een voordracht in 
het Drents over Columbus. Op deze manier willen we ook iets bieden aan onze oudere 
inwoners van Midiaren. We zijn van plan de oudste inwoners met de huifkar van huis op te 
halen. Natuurlijk worden ze ook weer thuis gebracht op het moment, dat zij dat willen. Om 
1.00 uur stopt de muziek en om 1.30 uur drukken we de laatste reizigers de deur uit, nadat we 
ze de bijzondere uitgave over de geschiedenis van ons dorp hebben meegegeven. 
Het laatste deel van uw reis naar huis verzorgt u helemaal zelf op eigen risico. 

We hopen op deze manier met steun van zoveel mogelijk Midlaarders en ex-Midlaarders er een 
fantastische dag van te maken. Waar heel veel kan en gaat gebeuren, maar niets moet, ja, een 
goed humeur en veel zin meenemen. 

De commissie nodigt iedereen uit, die permanent in Midiaren woont, maar ook iedereen, die de 
afgelopen 4 jaar in Midiaren gewoond heeft en vanzelfsprekend de Emigranten uit Zuidlaren. 
Kinderen die alleen in het weekend in Midiaren wonen, zijn natuurlijk ook van harte welkom. 
Alleenstaanden kunnen een partner meenemen. 
De commissie biedt u het middagprogramma en de maaltijd aan. Voor het "onbeperkt" kunnen 
drinken van 17.30 uur tot 1.30 uur en voor allerlei hapjes 's avonds, zullen we u een bijdrage 
vragen van waarschijnlijk f. 15,- per persoon. Maar voor mensen of gezinnen voor wie dit 
financieel te bezwaarlijk is, bestaat de mogelijkheid om in overleg met de penningmeester, Tine 
Hospes, daarvan vrijgesteld te worden. Want iedereen moet aan het feest deel kunnen nemen. 
Voor personen die niet onder de bovengenoemde groepen vallen, is de bijdrage f. 50,- om 
de maaltijd en het feest bij te wonen; voor alleen het feest is dit f. 27,50. 

Tot zover deze eerste informatie. Via de wijkhoofden, het volgende Kabinet en een speciale 
uitnodiging wordt u verder geïnformeerd. Daarna kunt u zich voor de verschillende onderdelen 
opgeven, opdat we voorafweten hoeveel personen per onderdeel mee doen. Mocht u nog 
vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u kontakt opnemen met uw wijkhoofd of een van 
de commissieleden. 
In ieder geval tot ziens op het DORPSFEEST 1997, ZATERDAG 30 AUGUSTUS. 

Hans Blaauboer 
namens de Dorpsfeestcommissie. 



O L I E B O L L E N A K T I E 

OUDJAAR 1996. 

Even was er twijfel binnen de Dorpsfeest-
commissie of de oliebollenaktie nog wel 
weer gehouden moest worden, 
ïn het verleden was het meestal veel werk 
voor een geringe netto-opbrengst. Maar om 
de aktie ook voor een volgende 
feestcommissie open te houden werd tot 
continuering besloten. 
Ten einde de wijken aktief te betrekken bij 
dit gebeuren werden in iedere wijk twee 
vrijwilligers gevraagd om de oliebollen te 
bezorgen in hun wijk en in een deel van 
Noordlaren. Helaas kwam er van de 
uitwerking van dit lumineuze idee niet veel 
terecht. De meeste wijken zagen het nut 
van deze onderneming blijkbaar niet in en 
lieten verstek gaan bij de aanmelding van 
hun helpers. 
Op de avond voor de laatste 'jaardag' werd 
daarom een, door voorzitter Hans 
voorgesteld, alternatief plan uitgevoerd. 
Alle inwoners van Midiaren werden door 
de commissieleden gebeld met de vraag of 
ze oliebollen bezorgd wilden hebben. 
Mensen, die niet aan de lijn te krijgen 
waren, werden de volgende morgen door 
Lammy hoogstpersoonlijk nogmaals 
telefonisch benaderd. 
Dezelfde vraag werd door Hans en Dinus 
telefonisch gesteld aan de bewoners van de 
'buitenwijken' van Noordlaren. 
De aankondiging in de Dorpskrant van 
Noordlaren omtrent de 'Bollenverkoop' 
heeft gefunctioneerd, want er werden vlot 
zakken vol besteld. 

Toen ik zaterdagsmorgens om 7.00 uur in 
een donkere 'Captains Bar' aankwam, 
brandde ín de keuken volop licht en 
hadden Tine en Ab Seubring, (Wat 
fantastisch toch, dat deze man zich zo 
volledig in wilde zetten voor onze aktie! !) 
gekleed als een echte kok, de eerste 
oliebollen al klaar. 

Zelf wilde ik de telefoonlijsten van alle 
commissieleden uitwerken tot 
bezorglijsten, maar kon helaas nergens de 
lichtschakelaars van 'Captains Bar' vinden. 
Toen om half negen de door de familie 
Bosch van De Bloemert ingehuurde 
bardame verscheen, werd dit euvel snel 
opgelost, maar was het ondertussen ook 
licht geworden. 
(Fam. Bosch hartelijk dank voor de 
belangeloze hulp en het mogen gebruiken 
van de keuken!) 
Doordat een aantal Mid-/Noordlaarders 
zelf hun oliebollen kwamen halen, werd 
het langzamerhand, op deze prachtige 
winlermorgen, gezellig in de bar. 
Vanaf zo'n tien uur begonnen Trudy, 
Winie, Dinus, Jenny, Hans, Adrienne, 
Rogier en later ook Joan en Paul met de 
bezorging. (Hulde aan de 'niet-commissie-
leden' die zo driftig meegeholpen hebben!) 
Alles liep gesmeerd en de verkoop als een 
trein. Dit had tot gevolg, dat een klein deel 
van de niet-gebelde Noordlaarders van 
oliebollen verstoken bleef. (Op is helaas 
op!) 
Om 17.00 uur was de hele aktie achter de 
rug. Alle nog bijgehaalde eieren waren 
verwerkt in de laatste oliebollen voor 
Noordlaren. Ab was al weer met zijn 
meegebrachte deegmengmachine 
vertrokken en de keuken opgeruimd door 
enkele leden van de feestcommissie. 

Toen 'fine na afloop aan het rekenen sloeg, 
bleek de omzet maar liefst ƒ 2300,-- te 
zijn. Van de vier gehouden akties was deze 
laatste veruit de beste met een winst van ± 
ƒ 2000,-. 
Alle helpers en kopers hartelijk bedankt! ! ! 

Heel aardig vond ik, dat er een meneer 
kwam, die een zak krentebollen bij iemand 
anders liet bezorgen. Een leuke afsluiting 
van het oudejaar. 

Dinus Vos. 
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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 

M e r Julius, Gfoningerstraat 49,9475 DA Midiaren, Tel. 050 409 0940 
Privé: 050 409 5687 

Specialiteïten-Restaurant 

" De Hunebedden11 

* 

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.i. Stt ,«ns - Groningerstraat 31 - 9475 PA Midiaren - Telefoon 050 409 1462 

Watersport paviljoen Meerzicht 
Botenverhuur 
Terras aan het meer 
Barbecue ook in de winter 
Meerzicht la 
9475 TA Midiaren 
Tel. 05905-91446 

H»HW«f 
BBI8 I Í I 
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RECREATIEPARK 
EEN REGENBOOG VAN RE CREATIEMOGEUJKHEOEN 

Bungalowpark 
Verhuur van comfortabele 
6-persoons bungalows (4 )• 
Speciale hotel- en langhuur-
arrangem enten, 
lachthaven en camping-
Tennisbanen, fietsverhuur, 
dierenpark. 

Etens 
Restaurant, Diners, Buffetten, 
^ o t T u n t uterecht voor een 
hapje en een drankje ook op het 
ruime terras aan het water. 

Rondvaart en Partyboot. 
Zeer geschikt voor feesten en 
reünies. Barbecues aan boord. 

Zeil-/surfschoo! 
Interne en externe jeugd-

zeil weken. 
Verhuur van zeilboten, 
waterfietsen en kano's. 

Pr'tvélessen. 
Watersportarrangementen. 

Een enthousiast team van 
goed opgeleide instructeurs. 

ïTfl 
Bruine kroeg 

Terras aan het meer. 

Vraag naar onze folder! Bel: 0 5 0 ^ 0 9 ^ ( ^ JQ ^ ^ 


