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Midlaarder Verenigingen Secretariaat:

Colofon

Vrouwenvereniging Midiaren

mevr. C. de Boer
Meerzicht 15, Midiaren
« 409 4350

. Wouter Warnaar
Tolhuisweg 2
«409 0493

Toneelvereniging TOMI

mevr. J. Vos
Haasakkers 2, Midiaren
w 409 3527

Dorpsbelangen

ABoes

Redactie/eden:

Tolhuisweg 17, Midiaren
* 409 1963
Vereniging van Volksvermaken

A. Haaijer
Tolhuisweg 8, Midiaren
« 409 3558

IJsvereniging Midiaren

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

Jachtveld Midiaren

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

Dorpsfeest Commissie

mevr. T. Gros
Tolhuisweg 7, Midiaren
« 409 4447

Natuur- en Milieuwerkgroep Midiaren

E. Veenstra (coördinator)
Tolhuisweg 27, Midiaren
» 409 6053

Boermarke Midiaren

G.J. Schenkel
Ter Hey II 4, Zu id laren

* 409 4647

Kopij voor volgende Midlaarder Kabinet inleveren

voor 5 december 1997
bij een van de redactieleden!

- Jaap Gros
Tolhuisweg 7
« 409 4447
- Bouke Klaassens
Hunebedpad 5
f 409 5973
- Patty Venema
Groningerstraat 47
w 409 4466
Lay-out:
. Toos Gros

Tolhuisweg 7
o 409 4447
Druk:
- Printservice
Postbus 64,9470 AA ¿uidlaren
* 409 3553

De redactie behoudt zich het
recht voor om publicatie van
ingezonden brieven te weigeren indien deze inhoudelijk
van zodanige aard blijken te
zijn dat men erdoor gekwetst
zou kunnen worden.
Het is niet toegestaan om advertenties die niet 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 verantwoordelijkheid van Vereniging Dorpsbelangen.

Kopij graag aangeleverd op Word for Windows
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maart '98
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dec. '98
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Tel.nr.
409 1055
409 2837
409 0493
409 0952
409 2727
409 5819
409 4197
409 2230

Van de redactie
In het zomernummer schreef ik dat het niet
goed ging met Abel Aeilkema, redactielid
van het Kabinet. Op 17 juli is Abel
overleden. Na een maandenlang ziekbed
werd het duidelijk dat de ziekte het van
Abel zou winnen. Hijzelf verzette zich tot
het uiterste en bleef doorvechten om de
ziekte de baas te blijven. De geest wou nog
wel, het lichaam niet meer. Wij blijven ons
Abel herinneren als een consciëntieus en
trouw medewerker aan het Kabinet.
Mede dankzij zijn aanwezigheid werden de
Kabinetsvergaderingen altijd gezellige
bijeenkomsten. Wij wensen Ina Aeilkema
veel sterkte met het verwerken van haar
verdriet
Wij moeten verder en ¿o ook de redactie.
Als vervanger van Abel hebben wc Wouter Warnaar bereid gevonden zitting te nemen in de
redactie. Wouter is 47 jaar en woont aan de Tolhuisweg 2. Zijn vriendin Barbara van Blanken
en zij hebben twee dochters. Sarah van 10 jaar en Benthe is 7 jaar. Wouter is werkzaam als
groepsleider in de kinder/jeugdpsychiatrie.
In dit nummer natuurlijk een verslag van het dorpsfeest, dat op 30 augustus is gehouden, met
een verslag van de openingsact van TOMI waarbij zij de aankomst van Berend Botje in
Plankensloot naspeelden.
Een stukje Plattelandspraot waarin wordt ingegaan op de problematiek van het platteland
terwijl u in de gelegenheid wordt gesteld om ideeën voor verbetering aan te dragen tijdens een
bijeenkomst die wordt gehouden op 6 oktober in rest. De Hunebedden. Kabeltelevisie komt
aan de orde, evenals de bestemmingsplannen, de stand van zaken.
De kinderpagina wordt uitgebreid met een kinderpuzzel voor kinderen van 10 t/m 15 jaar,
deze keer door Sarah Warnaar in elkaar gezet.
Lees en huiver.
Jaap Gros
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Vrouwen Vereniging Midiaren
Het loopt weer tegen de herfst en het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Dat
betekent echter niet dat we de zomermaanden stil hebben gezeten. Allereerst was er
ons jaarlijkse uitstapje. Deze keer een hele
geslaagde busreis met o.a. een bezoek aan
de Kaasboerderij van Evert van Benthem,
die behalve een zeer goed schaatsenrijder,
ook een uitstekende kaasmaker blijkt te
zijn. Wat is een gezellige dag zonder lekker eten en drinken? Ook dit onderdeel van
de reis was weer prima verzorgd. De tingieter, die 's middags nog werd bezocht,
had naast een hele geestige babbel, ook
dankzij onze dames nog een goede omzet.
Al met al weer heel geslaagd. Evenals onze
fietstocht in augustus, die deze keer in de
omgeving van Exloo werd verreden. De
Kerstmarktcommissie heeft natuurlijk ook
niet stil gezeten. Onze dames zijn al weer
druk bezig met de voorbereidingen en met
het maken van o.a. mooie kaarten, kaarsen,
kleden en andere kerstartikelen, die u op
onze komende Kerstmarkt, 13 en 14 december a.s. weer kunt bewonderen en natuurlijk kopen in de locatie bij Mevr. Meisner, Groningerstraat 52. 16 September:
houdt de Vrouwen Vereniging haar eerste
bijeenkomst in Café Plankensloot. Na eerst
gezellig bijpraten zal mevr. Frijters een
"doe-avond" verzorgen. 28 Oktober: vertelt de heer Kelder over Rusland. 25 November: laat de Midlaarder heer Errie de
Vries ons kennis maken met zijn sport Tai
Chi. 23 December: Kerstviering. 6 Januari: Nieuwiaarsvisite, waar de heer Brinkman vertelt over de Kon. Ned. Redding
Mij. 27 Januari: komt mevr. Dicky de
Boer ons adviseren over kleuren in kleding
en make-up. 24 Februari: wordt de avond
verzorgd door een 1-dagsbestuur. Dus een
verrassing. 24 Maart: Doe-avond verzorgd
door mevr. Frijters. 28 April: houdt mevr.
Drs G Huisman een voordracht uit de serie
"Vrouwenportretten" (deze avond zijn ook
dames uit het dorp, die geen lid zijn van de
VVM van harte welkom om ons kennis te

maken met onze vereniging). 19 Mei: Jaarvergadering. 2 Juni: Uitstapje. 25 Augustus: Fietstocht. Zoals u ziet weer een heel
gevarieerd programma. We hopen er dan
ook een fijn seizoen van te maken.
Catrien de Boer
Nieuwe leden zijn weer van harte welkom!
Zij kunnen zich opgeven bij:
Stef Wouts
tel.: 4095247
Jose Vos:
„ 4093527
Ingrid Juistinga „ 4094749
Marie Kanon~ „ 05922-72584
Catrien de Boer „ 4094350

Het boekje Midiaren vroeger
Zoals u misschien weet is er een boekje
uitgegeven over de historie van Midiaren.
Dit boekje kon iedere deelnemer aan het
dorpsfeest 's avonds in het Ei van
Columbus gratis meenemen. Een aantal
mensen heeft deze kans gemist, omdat zij
vroeg zijn weggegaan, of omdat zij niet aan
de feestavond hebben deelgenomen. Deze
mensen worden in staat gesteld om alsnog
zo'n boekje te bemachtigen en wel door dit
voor 15 oktober a.s. op te geven bij Jaap
Gros, Tolhuisweg 7, tel. 4094447. Het is
wel de bedoeling om 1 boekje per gezin te
verstrekken. Mensen die per gezin extra
boekjes willen hebben moeten er rekening
mee houden dat dit eventueel geld zal gaan
kosten. Onzeker is nog de hoogte van dit
bedrag, maar waarschijnlijk zal dat rond de
f5,- liggen.
Ook Marjan Boucher is bezig om een
boekje samen te stellen wat zal gaan over
het verleden van Midiaren. Het zal
ongeveer 90 blz. gaan bevatten met onder
meer talloze foto's die een beeld geven van
Midiaren zoals het er vroeger uitzag.
Als u, wanneer het boekje klaar is,. In het
bezit wil komen van het boekje dan kunt u
dit bestellen bij Marjan Bouche,
Haasakkers 3 ,tel. 4092837. Kosten f25,oer boekje.

Jaao Gros
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Feenstra mist de
aansluiting niet.
GARAGE HOLLANDER

Feenstra Noord B.V.
Groningen Emdenweg 5 Tel. 050 5422322
Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 637111
Drachten
Bolder 59
Tel. 0512 52625 8
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We zijn net zo
thuis in
de buurt
alsu
Oe Rabobank is een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank ván mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel ¡n het persoon
lijke contact. Elke Rabobank
,iV>.<> |

staat midden in de samenleving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bcdnjfs¡
leven, verenigingen en
\
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bonk die
net zo thuis is in de buurt als u

#

Rabobank
Rabobank Eelde-Vries Zuidlaren
tel:050 409 2501

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
TetOSO 409 5575

PLATteîandsPROAT in Gorecht

Wie zal zeggen wat er moet gebeuren.

In de maanden oktober en november van
dit jaar zullen er in de dorpen Midiaren, De
Groeve, Kielwindeweer, Westerbroek,
Noordlaren en Onnen, als onderdeel van
het gebied Gorecht, informatie
bijeenkomsten plaats vinden. Deze
bijeenkomsten staan in het teken van het
plattelandsbeleid van de provincie
Groningen en een aantal aanliggende
gemeenten in Drenthe.

Er worden in de dorpen van Gorecht
bijeenkomsten georganiseerd om de
mensen te vragen wat er moet gebeuren.
Want wie weten het beter dan de inwoners
zelf? Niet dat alle plannen door kunnen
gaan, maar er is vaak meer mogelijk dan u
denkt.
Op deze avonden vraagt de provincie aan
de inwoners om alles naar voren te
brengen: problemen, zorgen, vragen,
ideeën en plannen. Alle mogelijke
onderwerpen kunnen aan bod komen:
toerisme en recreatie, werkgelegenheid,
landbouw, ( verkeersveiligheid, jeugd,
wonen, vervoer en bereikbaarheid, winkels
en andere voorzieningen etc.

Problemen op het platteland?
Het platteland "ontgroent" en vergrijst". Er
is niet genoeg werk (in de landbouw zeker
niet), er zijn minder winkels en andere
voorzieningen, het openbaar vervoer is er
niet beter op geworden, de auto's rijden
sneller dan ooit en het aantal scholen wordt
steeds minder. Er zijn mensen die er heilig
van overtuigd zijn dat delen van het
platteland over 35 jaar zo goed als leeg
zullen zijn, terwijl andere delen worden
volgebouwd. Ook binnen het gebied
Gorecht, dat bestaat uit de gemeenten
Haren, Hoogezand-Sappemeer en
Zuidlaren, bestaat een groot verschil in
problematiek.
Het mag duidelijk zijn: er moet wat
gebeuren om ook Gorecht leefbaar te
houden. Dat betekent voldoende werk.
bereikbaar blijven van voorzieningen en
behoud van voorzieningen als winkels,
scholen, bibliotheek, zwembad enz., dit
alles in een aantrekkelijke woonomgeving.
Het provinciaal bestuur wil de komende
jaren veel doen om Gorecht leefbaar en
aantrekkelijk te houden. Er is geld en er
zijn mensen voor beschikbaar. In
samenwerking met de gemeentebesturen
van de dorpen in het gebied, het
waterschap Hunze & Aa en de bevolking
wil de provincie van alles gaan
ondernemen.

GORECHT

De bijeenkomst in Midiaren vindt plaats op
maandag 6 oktober in café-restaurant de
Hunebedden, aanvang 20.00 uur
Informatie
Nieuw aan het plattelandsbeleid is dat er
samengewerkt wordt. Dat klinkt
eenvoudiger dan het in de praktijk is. Toch
heeft de samenwerking tussen provincie,
gemeenten en waterschap en groepen uit
de samenleving al resultaat opgeleverd.
Een voorbeeld uit de omgeving is de
skeelerbaan achter de school in
Noordlaren. Een kort verslag van de
activiteiten en projecten tot nu toe is te
vinden in het Werkprogramma Gorecht
1997, op te vragen bij het secretariaat van
het plattelandsbeleid, Anette Doornbosch
of Linda Huisman, tel 050-3164444.
Bert Bagerman is degene die vanuit de
provincie het plattelandsbeleid in Gorecht
coördineert. Hij is te bereiken via
bovengenoemd telefoonnummer.
Enige ideeën van de redactie: veiligheid
kruispunt Tolhuisweg/Groningerstraat,
herstel oude paden, fietspad in het
verlengde van de zandweg Schutsweg naar
de school in Noordlaren voor veiliger

Verslag Dorpsfeest 1997.
•

30 augustus was het dan zover. Na 4 jaar voorbereiding om voldoende middelen te vergaren en
enkele maanden om het feest zelf te organiseren waren we er klaar voor.
De wijken zijn dit keer minder opvallend, maar niet minder aktief bezig geweest met de
voorbereidingen. De historie van de wijk moest achterhaald worden. Daarvoor is veel
onderzoek gedaan. Over Heiveen is zelfs een compleet boekwerk verschenen, dat men nog kan
bestellen bij Marjan Boucher. De opzet was om Midlaarders met het hele dorp kennis te laten
maken. Vanaf de grafheuvels in de Vijftig Bunder en de schietbaan aan de rand van het
Noordlaarderbos tot aan het oermoeras langs het Zuidlaardermeer. Voor onderweg waren er
spelaktiviteiten voorbereid door 7 wijken. Daarnaast was er op het sportveld een compleet
overdekte taveerne ingericht om een drankje te drinken. Ook was ten noorden van het
Buitenhuis "De Veenhorst" op een historische plek een plaggenhut gebouwd, waar de Fam.
Kuipers op ambachtelijke wijze kaarsen ging maken.
Speciaal voor het Dorpsfeest werd het inmiddels beroemde Shantykoor door Toos Gros
opgericht. Onder leiding van dirigent Barbara van Blanken en met muzikale ondersteuning van
Hennie Tuinman werd intensief een heel repertoire ingestudeerd.
De dag zelf begon 's morgens met een rondgang door het dorp van leden van TOMI met een
huifkar om boeren, burgers en buitenlui op te roepen deel te nemen aan de aktiviteiten van het
Dorpsfeest. 's Middags was de openingsact ook van TOMI om Berend Botje te ontvangen bij
Plankensloot. Dit werd een groot succes. Met name de rollen van Jan Moesker als Berend en
van Dinus Vos als visserman werden fantastisch uitgevoerd. Lammie Korringa was goed op
dreef in haar rol van de Burgemeester van Midiaren en heette Berend welkom. Nadat het
Shantykoor hun eerste optreden achter de rug hadden, gingen vele kleurige ballonnen de lucht
in met de verhalen en tekeningen van de Midlaarder kinderen.
Om de integratie van vele nieuwe bewoners te bevorderen werden de groepen voor de
middagtocht door loting samengesteld. Iedere groep kreeg een aantal kinderen onder haar
hoede. De kinderen moesten een 10-tal vragen beantwoorden en onderweg moesten allerlei
voorwerpen verzameld worden, als bewijs dat men er ook echt geweest was. Op een recente
luchtfoto van het dorp moest men zich oriënteren. Er moest een keuze gemaakt worden om op
tijd om 17.00 uur terug te zijn bij Plankensloot. Maar de fanatieke groepen waren niet te
stoppen en kwamen zingend met een eigen tekst op de melodie van Berend Botje te laat terug.
De meeste groepen hadden ook nog kunnen uitzoeken, dat Berend Wolters (27-10-1905) de
oudste en Tim Popken (12-6-1997) de jongste inwoner van Midiaren is.
Tussen half 6 en half 7 kon men bij het Ei van Columbus binnenkomen om de gezamenlijke
maaltijd te gebruiken. Gelukkig kwamen velen in aangepaste kleding, wat de sfeer alleen maar
goed deed. Ad en Diana Duijn, de exploitanten, boden ons eerst een welkomstdrankje aan. Het
warme en koude buffet was zeer uitgebreid en overvloedig en stond opgesteld in een
fantastisch omgebouwde accommodatie. Men kon de hele avond onbeperkt drinken. Het
opvallende was echter, dat dit absoluut geen problemen heeft gegeven, waarvoor we iedereen
zeer erkentelijk zijn.
Om half negen vond de prijsuitreiking plaats. Alle kinderen t/m 6 jaar, die verkleed en
geschminkt waren 's middags, kregen een mooie teken/verfdoos. Alle kinderen van 7 t/m 13
jaar kregen een reisspel. De winnaars Fleur van Wijck, Henk Jan Loerop en Lyckle Meissner
kregen een extra prijs. Van de "volwassen" groepen kregen "Bijeengeraapt zootje",
"Boekaniers" en "Dorstige Vlegels" respectievelijk de Ie, T en 3e prijs in de vorm van een
grote slagroomtaart.

Ity Hoving verzorgde namens TOMI in het Drents nog een optreden met de vertoning hoe
Columbus Amerika ontdekte. Hiermee werd opnieuw aangetoond, dat het absoluut de moeite
waard is om het jaarlijkse optreden van TOMI in Zuidtaren of Midiaren te bezoeken (eerste
gelegenheid is 31 januari 1998).
Vanaf 21.00 uur speelde de 4-mans formatie 'TIME', die een zeer afwisselend repertoire had..
Opnieuw had het Shantykoor groot succes met een optreden in een pauze, nadat ze ook al
tijdens de maaltijd gezongen hadden.
Omdat de wijkhoofden de afgelopen 4 jaar nogal eens ingeschakeld waren voor aktiviteiten,
werden ze tegen het eind van de avond naar voren gehaald, bedankt en verwend met een
prachtig boeket. Hetzelfde overkwam alle commissieleden, waarna ondergetekende verwend
werd door "zijn" dames met een blijvende herinnering in de vorm van een broedende kip. Heel
toepasselijk, want ik hoop, dat die kip nog vele goede ideeën zal uitbroeden.
Jaap en Toos Gros werden ook nog even in het zonnetje gezet vanwege het vele werk, dat ze
samen verzetten voor het Midlaarder Kabinet en in het bijzonder voor de extra uitgave ter ere
van het Dorpsfeest. Deze bestond o.a. uit een bundeling van alle bijdragen van de wijken
betreffende de historie van het dorp. Dit unieke boekje mocht men aan het eind van de avond
als aandenken meenemen naar huis.
Tot 1 uur is er constant gedanst op de muziek van de band, maar na een toegift wilden ze er
echt mee stoppen. Om half 2 gingen de tapkranen dicht en werd iedereen verzocht van boord
te gaan.
Ik denk, dat we kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag en avond. Natuurhjk waren
er een paar kleine details, die voor verbetering vatbaar zijn. Die bespreken we met een
eventuele nieuwe Dorpsfeestcommissie. We hopen oprecht, dat er voldoende andere mensen
gevonden worden in de wijken om een nieuw Dorpsfeest te organiseren.
Elke keer blijkt toch, dat men het heel gezellig en leuk vindt om andere dorpelingen te
ontmoeten, zeker nu er zoveel nieuwe mensen zijn komen wonen in ons dorp. Daarom wens ik
een nieuwe commissie bij voorbaat veel succes!
Tenslotte wil ik iedereen, die de afgelopen 4 jaar meegedaan heeft aan een van de vele
voorbereidende aktiviteiten hartelijk bedanken voor de medewerking. Tot ziens! ! !
Hans Blaauboer
Voorzitter Dotpsfeestcomrnissie in de overgang.

SLAGERIJ G.P. KOERS
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN
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Betrouwbaar en snel
installeren, onderhouden,
reparen of vernieuwen
van dakgoten, riolen,
waterleidingen en al uw
andere sanitaire
installaties.

"\

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

Vraag vrijblijvende
informatie aan.

Bronkhorst
sanitaire installaties
GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN
T E L E F O O N 050 409 1553

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

Gun uw kinderen het plezier van muziek
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GR A ALM AN

Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zij U
hun hele leven
dankbaar voor zullen zijn.

Als U kiest voor kwaliteit
en vakmanschap
^Meubilering
*Tapijten
^Gordijnen
*Slaapsy sternen
^Zonwering
Rijksstraatweg 204
9752 BR Haren
Tel. 050 5345131

Ons land kent een dicht gespreid net van muziekscholen. 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:
>,
L-s=^JMLc-NuiJu^-.
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Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen

De zomerpuzzel is gewonnen door Itie Hoving. Gefeliciteerd ! Ook met de volgende puzzel is
er weer een VVV bon te verdienen. De puzzel die we nu hebben is een horizontale doorloper,
waar een verticale spreuk uit moet ontstaan.
Je hoeft hem niet op te lossen, maar als je het doet, doe het dan met plezier.
Jaap Gros
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In deze horizontale doorloper worden de woorden uitsluitend horizontaal
ingevuld. Als dat op de juiste wijze gebeurd is, zullen de verticale rijtjes - die Àdk MA U
gerasterd zijn - van boven naar beneden gelezen een spreuk vormen.
1 niettemin - grassoort - achterbout van een varken; 2 verzoekschrift - grond bij en
gelegen om een boerenwoning - rode muts met blauw kwastje; 3 verblijf - langwerpig
gebakje met vulling van amandelspijs - ramp; 4 bravourestukje - duw - ondienstig; 5
oudste (van twee broers bijv.) - bouwland - plaats in Gelderland; 6 boom - spoedig begrensd vlak - vereniging voor vreemdelingenverkeer; 7 voetpunt - op die tijd gebaar; 8 voorwerp - soort - handvest; 9 propvol - kegelvormig - bederf in handel en
bedrijf; 10 ziekteverwekkende vloeistof - positieve elektrode - raamscherm; 11
klederdracht - zonder enige grond - gestampte aardappelen met bruine bonen; 12
instemming - iets onbestaanbaars; 13 graansoort - deelteken - dier; 14 boom - lid van
een min of meer vrije kloosterorde - rivier; 15 volksnaam van zekere meeuw windhlop.m

fietsen voor de kinderen, subsidie aanleg
kabeltelevisie, begroeiing rond
Zuidlaardermeer.

Kabeltelevisie
In juli van dit jaar ontving de Vereniging
Dorpsbelangen het bericht dat het mogelijk
zou worden om aan te sluiten op de
kabeltelevisie. Tot onze schrik ging het om
enorme kosten, terwijl lang niet iedereen
zou worden aangesloten.
Het zou gaan om 55 aansluitingen, terwijl
Midiaren ca 140 woningen heeft.
Bij een deelname van 100% zouden de
kosten fl 730,- per woning bedragen, bij
een deelname van 80% f2574,Het zou nog van subsidiemogelijkheden
van de gemeente afhangen of de kosten
voor de burger lager uit zouden kunnen
pakken.
We werden niet echt vrolijk van dit bericht.
Intussen hebben we geïnformeerd bij Castel
hoe de zaken ervoor staan en om welk
gebied het precies gaat.
Het gebied waar het om gaat betreft het
gebied binnen de bebouwde kom. Er is
misschien een mogelijkheid om huizen die
vlak bij de bebouwde kom liggen ook nog
mee te nemen. Als een veel groter deel van
Midiaren zou worden meegenomen zouden
de kosten nog veel hoger uitkomen. Er is
nog geen contact geweest met de gemeente
in verband met subsidiemogelijkheden, men
komt hierop nog nader terug.
Vanuit de Vereniging Dorpsbelangen
zullen we de gemeente benaderen met het
verzoek om te bevorderen dat een groter
deel van Midiaren wordt aangesloten en
dat er een financiële bijdrage komt.
Als er daar geen mogelijkheden zijn, komt
het erop neer dat we in Midiaren de
kabelaansluiting wel kunnen vergeten, we
vrezen dat de animo om voor een bedrag
van meer dan fl 500,- kabel te nemen bij
veel mensen niet aanwezig is.
Toch menen we ons stellig te herinneren
dat het ooit de bedoeling was dat vrijwel
iedereen op de kabel zou worden

aangesloten. Weliswaar zouden eerst de
rendabele gebieden worden aangesloten,
maar daarna zouden de onrendabele
gebieden zonder meer volgen. Daar komt
dus weinig van terecht.
BESTEMMINGSPLANNEN, stand van
zaken
Er zijn op dit moment twee
bestemmingsplannen in de maak, die voor
Midiaren van direct belang zijn. Het
bestemmingsplan voor de kom van
Midiaren en het bestemmingsplan voor de
Bloemert.
Het voorontwerp van beide plannen is dit
voorjaar in de inspraak geweest.
In het bestemmingsplan voor de Bloemert
wordt voorzien in een toekomstige
ontwikkeling en uitbreiding van de
Bloemert.
Het bestemmingsplan voor de kom van
Midiaren voorziet vooral in het handhaven
van de huidige situatie wat betreft woningbouw, en maakt nieuwe woningbouw
onmogelijk. Daarnaast zijn allerlei
detailvoorschiften natuurlijk van groot
belang voor diegenen die ooit nog eens
verbouwings- of uitbreidingsplannen
hebben.
Belanghebbenden, in elk geval alle
bewoners van Midiaren, hebben de
mogelijkheid invloed uit te oefenen op de
inhoud van het bestemmingsplan. Eerst kon
dat via de inspraakronde. Deze
inspraakronde is dus al in het voorjaar
geweest.
Daarna is invloed mogelijk via het maken
van bezwaar. Eerst tegen het door het
College van Burgemeester en Wethouders
opgestelde ontwerp-bestemmingsplan.
Vervolgens door het maken van bezwaar
tegen het door de gemeenteraad
vastgestelde bestemmingsplan.
Verdere procedure
De voorontwerp bestemmingsplannen, die
in de inspraak aan de orde zijn geweest,
zijn met het verslag van de inspraak naar

diverse instellingen gestuurd en voor advies
voorgelegd aan de PPC (Provinciale
Planologische Commissie). Zodra het
advies van de PPC binnen is, stelt het
College van Burgemeester en Wethouders
een ontwerp-bestemmingsplan vast. Dit
ontwerp-plan wordt gedurende een aantal
weken ter inzage gelegd en gedurende deze
periode kunnen mensen die bezwaren
hebben tegen het ontwerp-plan bezwaar
indienen bij B&W. Daarna wordt het
bestemmingsplan vastgesteld door de
gemeenteraad. Bij de besluitvorming door
de gemeenteraad worden de ingediende
bezwaren beoordeeld.
Als er vervolgens een bestemmingsplan
door de gemeenteraad is vastgesteld,
kunnen degenen die al bezwaar hebben
gemaakt tegen het ontwerpbestemmingspan, weer opnieuw bezwaar
maken, als aan hun bezwaren niet tegemoet
is gekomen. Degenen die eerder geen
bezwaar maakten kunnen in dit stadium
geen bezwaar meer indienen, tenzij er
sprake is van een wijziging van het
ontwerp-plan door de gemeenteraad.
Men hoeft dus niet al in de
inspraakprocedure bezwaren of
opmerkingen te hebben ingediend. Wel
moet men in het stadium van het ontwerpplan bezwaren bij B&W tegen het ontwerpplan indienen, als men later nog bezwaar
wil kunnen maken tegen het door de
gemeenteraad vastgestelde plan.
Wanneer?
Het ontwerp-plan zal door B&W
waarschijnlijk in de loop van oktober of
november worden vastgesteld. In de krant
verschijnt hierover een publikatie (in elk
geval in de Oostermoer), daarin staat ook
tot wanneer er bezwaren kunnen worden
ingediend.
Bouke Klaassens, Vereniging
Dorpsbelangen

Abel Aeilkema
Op 17 juli 1997 is Abel Aeilkema,
secretaris van onze vereniging overleden.
Abel was de drijvende kracht binnen ons
bestuur. Als geen ander had hij de zaken
voor elkaar. Zeer actief benaderde hij de
gemeente en andere instanties, vaak met
direct en duidelijk resultaat.
Abel wist niet alleen van aanpakken, maar
was ook een bestuurslid met wie het prettig
samenwerken was. Zijn droge humor werd
zeer gewaardeerd. We zullen hem erg
missen.
We willen vanaf deze plek Ina nog heel
veel sterkte wensen.
Bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen

Dorp in 't groen
Nadat op 25 juli j.l. een informatieavond
gehouden is over het project "Dorp in 't
groen" van de Vereniging Kleine Dorpen in
Drenthe, hebben zich 29 Midlaarders
opgegeven. In het kader van de 'L.v.Z.' de
Landschaps verzorgingsdbij drageregeling,
is het mogelijk gesubsidieerde "Drentse"
aanplant te bestellen. De Rijksoverheid
heeft extra middelen beschikbaar gesteld,
terwijl de provincie met de uitvoering van
het project is belast. In 29 gevallen is hier
dus gebruik van gemaakt, veelal voor het
aanvragen van heggen, fruit- en laanbomen.
De projectcoördinator, de heer
G. Wezenberg, is 3 dagen rond geweest in
het dorp, samen met iemand van de
commissie, om de aanvragen te beoordelen.
Soms kon gelijk meegedeeld worden dat
een en ander te verwezenlijken is, soms
volgt nader overleg. De
plantinstructieavond zal op woensdag 5
november om 20.00 gehouden worden in
restaurant "De Hunebedden". Tijdens deze
avond hoort u dan ook wanneer de
plantdag is en u het gevraagde kunt
ophalen.
Namens de commissie
"Dorp in 't groen"
Trudy Steenhuis

De Veenhorst is een 4-stcrren 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!

mn

"V Tlxütenhuis

de Veenhorst

Hans en Gretha Blaauboer
Duinweg 2, MIDLAREN
Tel. 050 409 2132

eik seizoen de moeite waard

Fax 050 409 0483

H U U R 'N C A R A V A N

Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt.
* VOOR EEN DAG
* EEN WEEKEND
* VAKANTIE
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caravans viaduct zuidlaren V.O.F.

Tel: 050 409 3320
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HISTOR VERF
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Telefoonstraat 1 7
9471 EK Zuidlaren
Tel.: 050 409 2069
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Havenstraat 18, Zuidlaren
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SCHEEPSACCESSOIRES
HENGELSPORT ARTIKELEN
RYDS-MOTORBOTEN
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BUITENBOORDMOTOREN
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AANHANGERVERHUUR

050 409 2946

Kleurplaat + Kaacisei
Als je de goede antwoorden invult,
lees je in de hokjes met een cijfer een
dier.

warmste tijd van het jaar
2. meisjesnaam
1 niet je zus maarse .4. komt muziek uit
5. vrucht

x

¡11
14
'15

HORIZONTAAL
1. niet verdrietig
4. geroosterd brood
6. over ... en kalfjes praten
8. deel
9. heel erg leuk
10. deel van je voet
12. boven
13. bewoner van Ierland
15. dit maakt een spin
VERTIKAAL

Hallo Midlaarder jeugd

1. kasteel
2. bekeuring
3. koude lekkernij
4. de scheve ... van Pisa
5. hoge mannenstem
6. mannetjespoes
7. beteuterd
11. waar of... waar
14.... en vloed

Hoe was jullie zomervakantie en dan moetje weer naar school met hele zomerse temperaturen!
Maar dat hebben we allemaal al weer gehad. We zijn al weer uit met het 'Herfstkabinet',
waarin ook weer een puzzel voor jullie. De vorige puzzel is door niemand gewonnen, want er
waren geen inzendingen. Denken jullie er nog eens aan iets in te sturen voor de kinderpagina?
Jullie verhalen en tekeningen zijn welkom.
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Deze puzzel is gemaakt door Sarah Warnaar. Hij is bedoeld voor kinderen van 10 t/m ! 5 jaar.
Het is gebleken dat de kinderpuzzels voor deze leeftijdscategorie te makkelijk zijn en de puzzel
voor de volwassenen is te moeilijk Vanaf nu kunnen jullie steeds een puzzel verwachten voor
de leeftijd in bovengemelde categorie. De redactie vraagt steeds een van hen een puzzel te
maken. Uiteraard is er een VVV bon van f 15.- mee te winnen
Puzzelen dus maar en hieronder volgen de woorden die je weg moet strepen. Sarah heeft alle
woorden die weggestreept moeten worden verbonden met het laatste dorpsfeest.
Fietstocht- verkleden-avondfeest-horika-rniddeleeuwen-plaggenhut-shantikoor-dansen
springkussen-eten-opdrachten.

Het op zijn heupen krijgen
Hij had haar altijd dik gevonden
hoewel hij over vet maar zweeg,
maar raakte minder opgewonden
toen zij het op haar heupen kreeg.

Hoop doet ¡even
Een herdershond, al in zijn stervensuur,
ontzegde zich bewust een wonnenkuur.
Orridat, zo sprak hij (overdreven)
elke worm mijn hooo doet leven.

Goede rasa is duur
De imker die zo lelijk was bestolen
bleef wekenlang nog overstuur
omdat zo zei hij onverholen
"een goede raat is vaak te duur".
Een gegeven paard niet in de bek kijken
'n aftandse merrie had zich heel bedreven
stiekem aan een blinde hengst gegeven,
omdat die haar, zoals zou blijken,
als hij paart niet in de bek kon kijken.

Raymond

Voetbal
Na de succesvolle en zinderende
voetbalontmoetingen tussen Noordaren en
Midiaren in mei van dit jaar, werd er
afgesproken dat dit initiatief een vervolg
moest krijgen, Deze wedstrijden zouden in
het najaar van '97 in Midiaren plaats
moeten hebben. Echter, het is helaas niet
haalbaar gebleken om het sportveld in
Midiaren op tijd in een heuse 'ArenA' om
te toveren. Eerst onlangs zijn de doelen
gearriveerd, vriendelijk geschonken door de
ZFC Zuidlaren. Tijdens het vervoer door
Gemeentewerken is er helaas enige schade
aan de doelen ontstaan, die nog
gerepareerd moet worden. Daarna zal het
voetbalveld in overleg met de andere
gebruikers uitgezet worden. De planning is
nu dat in het voorjaar van '98 de derbies
om de wisseltrofee "Het Grensgeval" zullen
plaatsvinden. Nadere mededelingen
hieromtrent zullen in het Kabinet
verschijnen.
De voetbalcommissie
Gros - Meissner Warnaar
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Los Zaand
Ze kwamen uit alle hoeken van het dorp.
Nieuwkomers om wat meer mensen te leren
kennen, oudgedienden voor de gezelligheid
en ook voor het kontakt. Ze hadden
allemaal iets gemeenschappelijks, ze wilden
graag in een koor zingen, of ze het nu
konden of niet!! Het was als 'los zaand' en
het klonk Als 'los zaand' (voor zover dat al
zou kunnen). Maar naarmate ze elkaar
vaker troffen en vaker oefenden werd het
een hechte club, met een vaak grenzeloos
enthousiasme. En gezellig, dat was het ook
Tegen de grote vakantie zat het repertoire
er al aardig in, maar door de verschillende
vakanties konden we maar liefst zeven
weken niet oefenen. Zo af en toe bekroop
me even de angst dat we weer als 'los
zaand' zouden klinken op het dorpsfeest.
Maar niets was minder waar! De sfeer en
entourage tijdens het feest maakten dat
iedereen zijn of haar allerbeste muzikale
kwaliteiten tevoorschijn wist te toveren en
als ik mag afgaan op het enthousiasme van
het publiek, heeft het koor een hele goede
bijdrage geleverd aan het dorpsfeest van
1997. Wat mij betreft maken we hier een
traditie van en staan we er over 4 jaar
weer ! !
Barbara van Blanken

rr*.
L.S,
Langs deze weg willen wij een ieder bedanken die ons een
kaart, bloemetje en/of presentje gestuurd heeft vanwege de
geboorte van onze zoon.
. •

THIJS
. . Bedankt a l l e m a a l voor de v e l e
o n t v a n g e n en nog s t e e d s o n t v a n g e n .

reakties

die wij

hebben

PETER en DINEKE
KNOL-VAN DELDEN
MIDLAREN.

VERLOREN VERLOREN
Foto's dorpsfeest
Op het dorpsfeest j.l. een gele
blouson, met korte mouwen en
knoopjes. Voor diegene die het
gevonden heeft: graag terug bezorgen
bij Annie Veldman, Groningerstraat
54, Midiaren, tel. 4091564.
99999999999999999

Voor wie geïnteresseerd is in de foto's, die
op het dorpsfeest gemaakt zijn, het
volgende: de foto's zijn te bekijken (en bij
te bestellen) bij Esther Julius in het Roosje
van Midiaren, Groningerstraat 45. De
openingstijden zijn woensdag, donderdag
en vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur en
op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Te koop gevraagd
Een roeibootje van ca. 3 meter. Liefst
kunststof, maar als u iets anders heeft
Iitigen is dat ook goed. Gevraagd door:
Toos Gros. tel. 4094447

BALLONNENWEDSTRIJD
De redactie heeft vernomen dat er al een
aantal kinderen bericht heeft ontvangen dat
hun ballon ergens is geland. Geefje kaartje
voor begin december af bij een van de
redactieleden, zodat we de leukste brief of
ansichtkaart in het Kabinet kunnen
afdrukken.
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Hieronder een greep uit de gedichten, opmerkingen enz. die als tol betaald moest worden
alvorens men tijdens het dorpsfeest het horecaterrein kon betreden.
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De heer B.Botje
Her dorpsfeest begon zaterdagmiddag met
een optreden van Tomi, waarin zij de
legende van Berend Botje uit Zuidlaren op
een geestige manier wisten om te buigen tot
een verhaal dat zich ook in Midiaren zou
hebben afgespeeld. Voor die mensen die
deze openingsact gemist hebben, heeft het
Kabinet het nog eens op papier gezet. Het
is geschreven door ltie Hoving.
In Klazinaveen, een kleine Drentsche
nederzetting, werd in het jaar 1791 een
jongen geboren: Berend Botje. Zoals
destijds in veel Drentsche dorpen heerste
ook in Klazienaveen, dat slechts 7
plaggenhutten telde, grote armoede. Op 15
jarige leeftijd besloot hij het ouderlijk huis
te verlaten en zijn geluk in het buitenland te
beproeven. Hij vertrok naar Frankrijk. In
Parijs had hij geluk: hij vond werk bij een
hoefsmid, waar hij 1 gouden Dukaat per
jaar verdiende. Zes jaar woonde en werkte
hij in Parijs, tot hij in 1812 werd
opgeroepen voor het leger van Napoleon,
die oorlog wilde voeren in Rusland. Maar
Berend was een vredelievend mens en hij
besloot te vluchten. Hij ging terug naar
Holland, naar Klazienaveen. Daar waren ze
blij hun Berend terug te zien, maar z'n
vader zei: "Berend jong. Napoleon zal je
vast laten zoeken. Hier in Klazienaveen ben
ie niet veilig; in 1 van de zeven
plaggenhutten hebben ze je zo gevonden.
Ga naar Zuidlaren, daar is paardenmarkt. er
zullen veel mensen zijn en dan kunnen ze je
niet vinden". Dus ging Berend naar
Zuidlaren. Hier dook hij onder in het
feestgedruis, waarbij hij veel geld uitgaf.
Hij danste met een leuke meid, die wel wat
zag in zo'n rijke vent. Van 't een kwam het
ander en omdat Berend voorlopig niet
terug kon naar Klazienaveen besloot hij te
trouwen en in Zuidlaren te blijven. Hij vond
werk bij Plankensloot. waar men een
zaagmolen bouwde. Men had er een
schipper nodig om boomstammen te halen
uit Hoogezand. Hij kon twee

boomstammen in een keer vervoeren en
voor elke boomstam kreeg hij 2 duiten. Per
dag kon hij 2 vaarten maken, dus verdiende
hij 8 duiten per dag. Dit vond Berend niet
veel en op een dag besloot hij 3
boomstammen in een keer over te varen.
Dat werd hem echter noodlottig. Er stak
een hevige storm op en mede doordat zijn
bootje te zwaar beladen was , zonk het
scheepje en van Berend werd niets meer
vernomen.
Dagenlang dacht men dat Berend was
verdronken. Boze tongen beweerden dat hij
was vertrokken, dat hij zijn vrouw verlaten
had. Misschien was hij zelfs wel naar
Amerika gevaren?
Tot op de dag van de opening van de
molen. Er was groot feest bij Plankensloot.
Er werden spelen gedaan, men kon
onbeperkt eten en drinken en een minstreel
bracht een aantal liederen ten gehore.
Plotseling ontstond er grote opschudding.
Er werd geroepen vanaf het water; een
visser kwam aangeboomd met een
bewusteloze man aan boord. Tot hun grote
verbazing herkenden de omstanders in de
drenkeling Berend Botje. Wat was er met
hem gebeurd? Was hij dus toch niet naar
Amerika vertrokken? De visser vertelde dat
hij hem op het Zuidlaardermeer had
gevonden, waar hij zich vastgeklampt aan
een boomstam drijvend hield. Met behulp
van een aantal omstanders werd Berend aan
wal gebracht. In afwachting van de komst
van de dokter kreeg Berend een borrel
toegediend door de dienster van de kroeg.
Volgens een ooggetuige kwam hij na de
derde borrel bij kennis. Een gelukkige
vrouw Botje kon haar Berend weer in de
armen sluiten. De inmiddels gearriveerde
dokter onderwierp hem uit voorzorg aan
een grondig onderzoek, waarna de
burgemeester van Midiaren haar vreugde
uitsprak over de redding van Berend Botje.
Daarna was er dubbel feest in Plankensloot.

Het Roosje
.van jy
* 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, Groningerstraat 49,9475 DA Midiaren, Tel. 050 409 0940
Drivé: 050 409 5687

Specialiteiten-Restauranf

" De Hunebedden"
.¿säte

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 maaltijdverzorginq aan huis
Famo. 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
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RECREATIEPARK
de

Bloemert

EEN REGENBOOG VAN RECREATIEMOGELIJKHEDEN
Partyboot 'de Wolfhorn'

ZUIDLAARDERMEER

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

Bungalowpark
Verhuur van comfortabele
6-persoons bungalows (4****).
Speciale hotel- en langhuurarrangementen.
Jachthaven en camping.
Tennisbanen, fietsverhuur,
dierenpark.

Eterij - Schenkerij 'de Bloemfontein1
Restaurant, Diners, Buffetten,
Recepties.
Bij ons kunt u terecht voor een
hapje en een drankje ook op het
ruime terras aan het water.
¿SHI
•»3*3 . •» -

Zeil-/surfschool
Interne en externe jeugd-

zeilweken.
Verhuur van zeilboten,
waterfietsen en kano's.
Privélessen.
Watersportarrangementen.
Een enthousiast team van
goed opgeleide instructeurs.

Captain's Bar
Bruine kroeg
Terras aan het meer.

Volop genieten aan hetZuidlaardermeer
Vraag naar onze folder! Bel: 050 - 409 15 55
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