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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: 

Dorpsbelangen 
« 4090428 

Dorpsfeestcommissie 
« 4091055 

Gezelligheidskoor "Los Zaand"_ 
» 4092154 

IJsvereniging "Midiaren" 
a 4091446 

Jachtveld "Midiaren" 
a 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midiaren 
a 4096053 

Toneelvereniging T.O.M.I.' p. 
a 4093527 

Vereniging van Volksvermaken • 
a 4095843 

Vrouwenvereniging 'Midiaren' 
B 4090538 " 

Hr. Rik Timmer 
Hunebedpad 1 
9475 TN Midiaren 

Mevr. T.v.Stipriaan 
Duinweg 1 
9475 PK Midiaren 

Mevr. M. van Dijken 
Meerwijk 15 
9475 TC Midiaren 

Mevr. J . de ©root 
Meerzicht la 
9475 TA Midiaren 

Hr. N. Loeröp 
Tolhuisweg 30 
9475 PG Midiaren 

Hr. E. Veenstra 
Tolhuisweg 27 
9475 Midiaren 

Hr. E. Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midiaren 

Mevr. S.H. Hovius 
Westrup 7 
9472 RP Zuidlaren 

Mevr. T. Piers 
Kerkbrink 38 
9471 AL Zuidlaren 

Colofon: 

Redactieleden: 
• Wouter Wamaar 

Tolhuisweg 2 
9475 PG Midiaren 
* 4090493 

Q Bouke Klaassens 
Hunebedpad 5 
9475 TN Midiaren 
* 4095973 

Q Patty Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midiaren 
S 4094466 

Q Marian Kooiman 
Tolhuisweg 21 
9475 PE Midiaren 
« 050-4092048 

• Anke Heida 
Tolhuisweg 31 
9475 PD Midiaren 
B 4096544 
Email: ahheida@wanadoo.nl 

Layout: 
Q Dinus Vos 

Haasakkers 2 
9475 PJ Midiaren 
» 4093527 

Druk: 
Q Multabedriiven 

W.A. Scholtensstraat 15 
9403 AJ Assen 
» 0592-377115 

De redactie houdt zich het recht voor 
om publicatie van ingezonden brieven te 
weigeren, indien deze inhoudelijk van 
zodanige aard blijken te zijn dat men 
erdoor gekwetst zou kunnen worden. 

Het is niet toegestaan om advertenties 
die niet compleet zijn aangeleverd, te 
plaatsen in andere publicaties. 

Het 'Midlaarder Kabinet' is een uitgave 
onder verantwoordelijkheid 
Van de Vereniging Dorpsbelangen. 

Wijken: 

Achteroet 
Heihazen 
Tolhuisweg 1 
Tolhuisweg 2 
Schuts-/Huttenweg 
Groningerstraat 
't Brinkje 

Wijkhoofden: 

Herman van Dop 
Philip Boucher 
Barbara van Blanken 
Ton Kolkman 
Marjan Giebels 
Trudy Steenhuis 
Rik Timmer 

Plankensloot/Meerzicht Winy Verdegaal 
Emigranten Piet Kanon 
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4091055 
4092837 
4090493 
4095792 
4090952 
4092727 
4090428 
4094197 
4092359 

Oud papier: 
De volgende 
vrijdagen en 
zaterdagen: 

2/3 mei 
6/7 juni 

Zelf brengen!! 

Kopij inleveren 
voor 

2 juni 2003 

bij één van de 
redactieleden! 

Graag inleveren 
op diskette of 

emailen! 

mailto:ahheida@wanadoo.nl


Voorwoord 

De lange pauze vanaf de winter tot op heden heeft heel wat Midlaarders ertoe 
aangezet om eens de pen of de schrijfmachine ter hand te nemen om een bijdrage 
te leveren aan het Kabinet. 
Dat maakt het voor ons als redactie een stuk gemakkelijker om voor een leesbare 
inhoud te zorgen. Alle inzenders van harte bedankt voor hun bijdragen! 
De opbrengst vanuit de wijken kan daarentegen nog wel wat beter, eigenlijk willen 
wij in ieder Kabinet over alle wijken iets kunnen vermelden. Nogmaals dus het 
verzoek aan de wijkhoofden om het nieuws uit "hun" wijken aan ons door te geven, 
om zo in ieder geval enigszins op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in ons 
dorp. 
Tenslotte nog de vreugdevolle tijding dat de redactie van het Kabinet versterkt is 
met Marjan Kooiman, we zijn daar erg blij mee en denken daar in de toekomst de 
vruchten van te kunnen plukken! 

reeffeerpfezier- 'Wouter"Wa 
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19 april Eierzoeken. 14.00 uur. Meerzicht. 
21 april Paasvuur. 20.30 uur. Esweg. 
27 april Neuten schalten. 14.00 uur. 

Meerzicht. 
27 april Trijn Moesker 90 jaar. 
3mei Seizoenopening "De Wachter" 9.30. 
10 mei Eenakteravond in Café 't Keerpunt 

in Spijkerboor. TOMI speelt: 
"Ik voel me zo veilig bij jou." 
(Een volwassen love story) 

Opmerking: 
Hoewel er van de toneelvereniging TOMI ook nog wel het één en ander t e vermelden 
valt, is daarvoor in deze editie van de Dorpskrant helaas geen plaats. De eerste 
toekomstige activiteit staat in de agenda hierboven vermeld. Op 127 meii is <sr 
jaarvergadering van de toneelclub. 

vt#ut& VCùi 
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Nieuws uit de Dorpsfeestcommissie 

De eerstvolgende activiteit die gepland staat is het Paasvuur. 
We rekenen weer op een grote bult en veel toeschouwers. 
Bovendien zijn we heel benieuwd naar de heksen die de 
kinderen gaan maken. En allemaal duimen voor een mooie 
zonsondergang! 

Tijdens de laatste vergadering hebben we de oliebollenactie geëvalueerd. 
Bijna iedereen was enthousiast over de kwaliteit. Helaas hadden een paar mensen pech, 
een aantal zakken oliebollen waren veel te vet en daardoor echt oneetbaar. Maar de 
krentenbollen waren verrukkelijk. De opbrengst bedraagt € 257,-. We kunnen er niet 
Marco Borsato voor contracteren, maar het is toch weer een leuke bijdrage voor het 
aanstaande Dorpsfeest. 

Ja, het Dorpsfeest. We hebben het gepland rond Midzomernacht 2004. Mooi tussen de 
schoolvakanties en met een redelijke kans op goed weer. 
En verder kunnen we er natuurlijk niks over zeggen. 
Dat het een lange vergadering was. 
Dat er veel zakken chips zijn opgegaan. 
Dat we veel hebben gelachen. 
En misschien kan ik wel verklappen dat nee, ik doe het niet. 
Het blijft voorlopig allemaal in nevelen gehuld, van die echte Drentse 'witte wieven'. 

Tot tweede paasdag! 

teute' 

V.v.V. Midiaren 
Op zaterdag 19 april is het weer zover: Eieren zoeken voor de jeugd tot en 
met 10 jaar bij Watersportbedrijf 'Meerzicht'. 
De inleg bedraagt slechts € 1 per kind. 
En jongens en meisjes, jullie weten het: 
Voor iedereen is er een leuke prijs en een glaasje met drinken. 
I k zou dus zeggen: 
Kom op zaterdag 19 april naar Meerzicht. 
We beginnen om 14.00 uur. 
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LÖS 
A4 Zaanè 

Lös Zaand is springlevend en we zingen er één keer in de 
veertien dagen steeds lustig op los. 
We hadden het afgelopen seizoen weer veel optredens, 
waaronder twee avondvullende, met sketches, solo en 
zang. Buiten de bekende optredens in bejaarden 
tehuizen, zongen we nog in winkelcentra en voor diverse 
vrouwenverenigingen. 

We konden di t jaar dan ook twaalf nieuwe muziekstanders en drie nieuwe 
richtmicrofoons aanschaffen; wat een hele vooruitgang bleek. Ons repertoire wordt nog 
steeds uitgebreid met gezellige en luister liedjes; dus zijn we tevreden. 
Vier maart bestond Lös Zaand in de huidige vorm 5 jaar. Om dit fe i t niet ongemerkt 
voorbij te laten gaan, gaan we met z'n allen een Rijnreis maken. We verheugen ons er erg 
op en hoe het verlopen zal, leest u wel weer eens in het Kabinet. 

V.V.V. 
Begin maart is er weer een druk!! bezochte ledenverga-
dering geweest. Na de opening door de voorzitter werden 
de notulen en het jaarverslag voorgelezen. Deze werden in 
orde bevonden en voor gezien getekend. Daarna het 
verslag van de kascommissie. De kas werd ook prima in 
orde bevonden. Hierna volgde een heikei punt nl. de 

bestuursverkiezing. Er hadden zich helaas geen kandidaten uit het dorp aangemeld, 
zodat we er met elkaar uit moesten komen. Omdat er dringend iemand bij moest komen 
heeft Andries zich maar weer verkiesbaar gesteld en to t zijn grote verbazing ook nog 
aangenomen. 
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen: 
Voorzitter en secretaris: Cisca Hovius 
Penningmeester: Andries Haaijer 
Bestuursleden: D. Enting en M. Postema 
Als raadgever wordt Jan Moesker toegevoegd. 
We zitten nog dringend verlegen om een bestuurslid uit Midiaren zelf. Dus we zouden 
zeggen: Meldt u spontaan aan en kom bij deze gezellige club. 
Verder vond de bespreking van het programma voor 2003 plaats. Naast de vaste 
evenementen zal het bestuur bekijken wat er verder zoal mogelijk is. Eén ding kan ik wel 
al zeggen nl. dat er een grote kans bestaat, dat de grasbaanraces niet doorgaan. 
Om dan toch aan enig inkomen te komen is het de bedoeling om deze zomer een enorme 
rommelmarkt te houden op het sportveld. 
Wi j zullen u over alles t i jd ig inlichten. 

Namens het bestuur: 

Tolhuisweg 8, a 4093558 



SLAGERIJ G.P. KOERS 
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ 

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

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

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON 050 409 1553 

^ k GRAALMAN 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

• Antiekrestauratie 
• Meabelstoffering 
• Gordijnen 
• Tapijten 
• Meubilering 
• Zonwering 
• Slaapsystemen 

Riiitersteeg 4/1 
9752 VB Haren 
Tel. 050-5345131 Fax 050-5348070 
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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 
Osloweg 41 
9723 BH GRONINGEN 
Telefoon 050-4091455 

Gun uw kinderen het plezier van muziek 

\ * 

Naast hun schoolopleiding 
een muzikale vorming. 
Een vorming waar zij U 

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: 

j . —+4 i ir—l+siiLn yt-ixmn _ 5 B.V. 

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 



Jaarverslag 2002 van de vereniging 
Dorpsbelangen Midiaren 

In het jaar 2002 is weer een groot aantal 
onderwerpen aan de bestuurstafel besproken. 
Belangrijke zaken waren de Midlaarder 
begraafplaats als vervolg op de start die daar in 
2001 mee was gemaakt en de zeer succesvolle avond 
Midlaarder nostalgie. Van gemeentewege kregen we 
te maken met de start van het project Zuidoevers 
Zuidlaardermeer en de sluiting van het stembureau. 

Midlaarder nostalgie 
In een van de bestuursvergaderingen werd de geschiedenis van Midiaren en haar 
inwoners aangesneden. Het is bekend dat een aantal mensen zich daarmee bezighoudt, 
maar dat er eigenlijk weinig informatie over breed toegankelijk is. Daarom ontstond het 
idee om een avond bij Marian Kooiman te houden waar een aantal prominente (oud) 
Midlaarders in een soort rondetafel gesprek werd uitgenodigd om herinneringen van 
vroeger op te halen. De avond werd een groot succes, met veel belangstellenden. In het 
winterkabinet heeft een prachtig sfeerverslag van de avond gestaan, opgetekend door 
Ineke Noordhoff. Als vervolg op deze avond zijn Trudy Steenhuis en Ineke Noordhoff 
aan de slag gegaan om de oudere inwoners thuis te interviewen om zo meer over de 
geschiedenis van ons dorp te kunnen achterhalen. Onderzocht wordt op welke wijze de 
verkregen verhalen en gegevens in boekvorm zouden kunnen worden gepubliceerd. 

Stembureau Midiaren 
Het College van BáW had ineens besloten de stemdistricten opnieuw in te delen. 
Consequentie daarvan was dat het stembureau in Midiaren werd gesloten en dat we in 
het vervolg in Zuidlaren zouden moeten gaan stemmen. In een brief werd ons dat besluit 
kenbaar gemaakt, zonder dat we van te voren waren geïnformeerd. Met het besluit en 
met de procedure waren we het dus niet eens. Meteen een 'boze' brief naar het College 
gestuurd en in afschrift naar de gemeenteraad. Radio Drenthe heeft dat opgepikt en 
heeft in een van haar nieuwsuitzendingen een kort interview met onze secretaris 
uitgezonden. Ook het Dagblad van het Noorden had er een item van gemaakt. In de 
krant konden we lezen dat de burgemeester niet van plan was het besluit terug te 
draaien. In Zuidlaarderveen speelde hetzelfde en ook dat dorp heeft bezwaar gemaakt. 
Gelukkig was ook de hele gemeenteraad tegen dat besluit, zodat het College zich 
genoodzaakt zag het besluit alsnog terug te draaien. En terecht. 

een Midlaarder begraafplaats 
Gedurende 2002 hebben we in het bestuur regelmatig over een mogelijke Midlaarder 
begraafplaats gesproken. Uit de enquête, die we rond de jaarwisseling 2001-2002 
hadden uitgevoerd, bleek dat er voldoende belangstelling voor een begraafplaats was. 
Belangrijke elementen waren natuurlijk het vinden van een geschikte plek, het 
bestemmingsplan en de financiën. In de loop van het jaar hebben we een aantal 
verschillende exploitatiemodel Ien doorgerekend. Uitgangspunt is een mogelijke lening 
tegen gunstige voorwaarden van het Drents Landschap, een sobere aanleg en een aantal 

aren 



graven dat op voorhand verkocht zou moeten worden. Dat laatste is nodig om de 
jaarli jkse exploitatielasten over de eerste 10 jaar te kunnen dekken. Over de kansen van 
een bestemmingsplanwijziging horen we van de gemeente wisselende berichten. De 
behandelend ambtenaar geeft ons weinig kans, terwi j l vanuit het bestuur van de 
gemeente ons juist positieve berichten bereiken. Over een geschikte locatie is nog niets 
met zekerheid t e zeggen. 

Project Oevers Zuidlaardermeer 
Met veel tamtam kondigde de gemeente Tynaarlo de start aan van het project 
Zuidoevers Zuidlaardermeer. De start was een druk bezochte informatieavond in 
september in het Sprookjeshof. Veel inleiders hebben die avond geprobeerd uit te 
leggen wat de inhoud van het project zou zijn. Het was snel duidelijk dat er veel 
parti jen waren die allemaal wel iets wilden in het gebied, maar dat er nog lang geen 
sprake was van enige samenhang tussen dat alles. I n ieder geval zou er voor de Kerst 
een stedenbouwkundig plan moeten liggen. Een denktank, samengesteld uit 
belanghebbenden, zou gedurende het planproces meedenken. De plannen zullen, zoals 
het zich nu laat aanzien, grote consequenties hebben voor de situatie rond het paviljoen 
Meerzicht. Joke de Groot zit dan ook in die denktank en via haar zal Dorpsbelangen zich 
laten informeren. Daarnaast kr i jgt Dorpsbelangen regelmatig een door de gemeente 
uitgegeven nieuwsbrief. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend. 

en verder ... 
De formele procedure voor de aanwijzing van de keuterijt jes aan de Schutsweg is in 
2002 in gang gezet. De huidige en toekomstige eigenaars van beide panden hebben hun 
medewerking aan de procedure toegezegd. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen heeft op 3 februari 2003 besloten de beide keuteri j t jes aan te 
wijzen to t beschermd rijksmonument. Inmiddels heeft het Drents Landschap voor het 
door haar aangekochte keuteri j t je al een bouwplan ingediend om verder verval te 
voorkomen. De gemeente stemt beide procedures op elkaar af, zodat de restauratie vlot 
kan beginnen. 

Omdat er de laatste jaren in het dorp veel aandacht is geweest voor het behoud van 
beeldbepalende panden, heeft het bestuur nagedacht of het niet verstandig zou zijn te 
bezien of meer karakteristieke panden voor bescherming in aanmerking zouden kunnen 
komen. Navraag bij de betrokken instanties heeft echter geleerd dat er geen geld meer 
is en dat geen nieuwe panden meer aan de provinciale en rijksmonumentenlijsten kunnen 
worden toegevoegd. 

Het bestuur heeft zich in 2002 beraden op vragen uit het dorp of het mogelijk zou zijn 
om in Midiaren een dorpshuis te krijgen. Een dorpshuis zou onder andere onderdak 
kunnen bieden aan de Midlaarder verenigingen. Er zou 70% subsidie te verkrijgen zijn 
voor de stichtingskosten. Het dorp zou de overige 30% voor haar rekening moeten 
nemen en de exploitatie. Het bestuur heeft het Drents Landschap gevraagd of het door 
haar aangekochte keuteri j t je een optie zou kunnen zijn; dat bleek helaas niet het geval. 
I n de loop van het jaar heeft het bestuur van Dorpsbelangen besloten af te zien van een 
dorpshuis omdat de kosten die dat met zich mee brengt, door een klein dorp als 
Midiaren niet zijn op te brengen. 



verenigingszaken 
Ook in 2002 werd de jaarvergadering weer bij Joke de Groot gehouden. Ook di t jaar is 
de opkomst helaas wat laag. Jammer, want als bestuur proberen we de belangen van de 
het dorp en haar inwoners zo goed mogelijk te behartigen. Via regulier jaarl i jks overleg 
met de gemeente en omdat we als gesprekspartner van de gemeente worden uitgenodigd 
bi j allerlei informatie- en inspraakavonden, hebben we de mogelijkheid om onze 
gedachten en wensen naar voren te brengen en daar hebben we de inwoners van het 
dorp ook bij nodig. I n de jaarvergadering hopen we stevige input van de leden te krijgen 
voor het nieuwe verenigingsjaar. 

Het huishoudelijke deel van de jaarvergadering verliep vlot. Het bestuur deed verslag 
van a\ haar bezigheden en gaf inzicht in het financieel beheer van de vereniging. De 
vergadering riep het bestuur op de toekomstige situatie rond Meerzicht goed te blijven 
volgen. Anke Heida verlaat na een flink aantal jaren het bestuur van Dorpsbelangen; 
haar plaats wordt ingenomen door Jan Jaap Hamming. Het bestuur kende in 2002 de 
volgende samenstelling: Trudy Steenhuis voorzitter, Rik Timmer secretaris, Henk 
Schuiling, penningmeester, alsmede Marian Kooiman en Jan Jaap Hamming. 

De heer Jan Tuttel vertelt in het informele gedeelte na de pauze op een enthousiaste 
wijze over de betekenis van paasvuren en hoe de paasvuren regionaal op verschillende 
wijze worden gehouden. 

Met het GBOT, de Gezamenlijke Belangenvereniging Overleggroep Tynaarlo, is d i t jaar 
niet veel contact geweest. Daarentegen zijn de contacten met de BOKD aangehaald. Het 
regulier overleg met de gemeente Tynaarlo heeft in maart plaatsgevonden. Het overleg 
verliep op een plezierige en constructieve manier. De gemeente had verschillende 
deskundigen aan tafel uitgenodigd om ons persoonlijk over de onderwerpen die we 
hadden ingebracht, te kunnen bijpraten. I n het Kabinet is gepubliceerd over de actuele 
zaken van het betreffende moment. 

to t slot 
I n 2002 heeft de gemeente een begin gemaakt met het project Zuidoevers 
Zuidlaardermeer. Omdat dit project ook ons dorp raakt, heeft het bestuur de 
voortgang met meer dan normale belangstelling gevolgd. De gemeente is ook nog steeds 
bezig met de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied: ook van belang voor 
ons dorp. En dan gaat de gemeente in 2003 ook nog aan de slag met een Structuurplan 
voor de gehele gemeente. Belangrijke thema's daarin zijn hoe de gemeente in de 
toekomst om wil gaan met wonen, werken, voorzieningen, verkeer en recreatie en 
toerisme. En wellicht gaan we als dorp aan de slag met een Dorpsomgevingsplan. Allemaal 
plannen die in meer of mindere mate invloed zullen hebben op ons dorp. Omgekeerd 
kunnen wij de inhoud van die plannen beïnvloeden. Zie daar een van de belangrijkste 
uitdagingen voor het bestuur in 2003. We houden u op de hoogte. 

Vereniging Dorpsbelangen Midiaren 
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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! 

buitenhuis 

orst 
De Fam. Blaauboer 
Duinweg 2 Midiaren 
Tel.050 4092132 

dkseizoende moeite waand Fax 050 4090483 

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

Tel: 050 409 3320 

k â 
caravans viaduct zuidlaren V.O.F. 

Uw partner in doe-het-zelf: 

Kerkstraat 7D 
9471 GA Zuidlaren 
Tel: 050-4092069 

CV-BENODIGOHEDEN/SAHITAIR 
HISTOR VERF 
ELECTRA 

T E-mail : Hubozuidlaren@hotmail. com 

27 jr WATERSPORT DE SCHEVE 
X3 Havenstraat I 8 

9471 AM ZUIDLAREN 
Tel./Fax : 050-409 7.9 46 

IMPORTEUR VOOR 
NEDERLAND van 

Sloepen: Wato 490 outboard, 5 i 0 Diesel, 620 Díesei, Hunze síoep. 
Boten: Ranieri, Hilie,Yamarin, Pioner, Crescent, Plastimo. 

Opblaasboten Yam van 2.30 m t/m 5.50 m. Yamaha b.b.motoren. 
i — -~—•——j 
j irsfo: w w w . d e s c h e v e . n l j 

ftifoa» Pega en At lan ta t ra i lers . Accessoires, jacht lakken e n henge l spor t 

http://www.descheve.nl
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Voor de grotere puzzelliefhebbers hebben we een Zweedse puzzel. 
Helaas zijn er voor de oplossing hiervan geen prijzen meer 
beschikbaar. 
Toch hebben we de puzzel geplaatst, zodat mensen, die zich de 
komende vrije dagen vervelen, de scherpte van hun hersenen op peil 
kunnen houden. 
Veel plezier bij het oplossen. 
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Beste Midlaarder jeugd, 

Jolanda Venema heeft als enige (!) de oplossing van de 
Kerstpuzzel ingestuurd. 
Zij heeft dus een Intertoysbon gewonnen. 
Hopelijk puzzelen er dit keer meer kinderen mee. 
Veel succes gewenst. De oplossingen kunnen weer in de 
brievenbus bij fironingerstraat 47. 
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Drie markante Midlaarders naar Tienelswolde 

Drie Midlaarder persoonlijkheden zijn afgelopen maanden verhuisd naar 
Tienelswolde: Tinie Hovenkamp, Dienie Oosting en Lammie Korringa. De 
dames kennen elkaar goed van het dorpsleven. Jarenlang zaten ze een avond 
per week met elkaar te handwerken 'm café Nijhof annex De Hunebedden, 
annex De Gaster i je . Ze vierden samen Sinterklaas. Kerst en Koninginnedag -
of ze gingen zelfs twee dagen met elkaar op stap tijdens het zomeruitje van 
de vrouwenvereniging. Trudy Steenhuis en Ineke Noordhoff zochten de 
dames op om hun verhalen over Midiaren op te tekenen. In dit 
Midlaarderkabinet een korte impressie. 

Vanuit haar kamer (nummer 115) in het verzorgingshuis heeft Jantina Hovenkamp- van 
Wijngaarden, mooi uitzicht over de landerijen. Een troep vogels s t r i j k t neer in de bomen voor 
haar raam. Zo mooi als in haar huis naast café Nijhof, kr i jg t ze het natuurlijk niet. Daar lag het 
Zuidlaardermeer in haar achtertuin. Maar ze is tevreden: als 95-jarige moet je het leven maar zo 
nemen als het komt, vindt ze. Die f lexibi l i teit heeft haar geholpen de verhuizing van haar eigen 
woning naar de verzorg i ngsf lat redelijk soepel te ondergaan. 

Over haar bed ligt een zelfgehaakte sprei. Bijna dezelfde is te vinden op het bed van Lammie 
Korr inga-Veenstra (74 jaar). Ook Lammie heeft het naar haar zin in haar kamer (nummer 107): 
„Lekker weer tussen mijn eigen spullen." Ze wijst op het schilderij van Plankensloot, een 
geborduurde afbeelding van de markante boerderij uit 1845, een prachtig kabinet dat haar man 
op de Freylemaborg op de kop t ik te, en een oude Franse klok waarover ze t ro ts vertelt dat er 
maar twee van in Nederland zijn. I n Tienelswolde gebeurt er van alles om haar heen: lezingen, 
muziek spelletjes en koffiedrinken. De oude uitbaatster van café Plankensloot heeft weer 
aanspraak zoals vroeger, toen iedereen aan de stamtafel aanschoof. De activiteiten geven 
structuur aan haar leven en kleur aan haar bestaan. 
De kleuterjuf uit Tynaarlo had nooit gedacht toen ze in 1966 op Plankensloot kwam met haar 
man, dat die drukte om hen heen zo leuk zou zijn. „ I k deed het voor mijn man. Die hield van 
bootjes en van koken." Lammie deed het café, haar man de botenverhuur en de keuken. 
Vanaf 12 april 1966, ze weet het nog precies, zaten ze op Plankensloot. Om daar 26 jaar te 
blijven. I n het café ontwikkelde ze zich to t spil in het dorpsleven van Midiaren. „ I n het begin zat 
alleen de visclub bi j ons. De andere verenigingen zaten in 'De Hunebedden'." Maar dat 
veranderde. En het duurde niet lang of Lammie werd gevraagd voor bestuursfuncties. 

Woonden de dames Korringa en Hovenkamp aan de ene kant van het dorp, Dienie Oosting-
Lokhorst streek ais 25 jarige vrouw in 1952 neer aan de 'bos'kant van het dorp. Met haar man 
Tinus en een baby op de arm kwamen ze destijds wonen aan de Tolhuisweg 26. Ze zouden nog drie 
kinderen krijgen in het huis dat ze met pijn in het hart ontruimd heeft. 
6oed gemutst, zoals Dienie vaak is, blikt ze vooruit: „ I k bl i j f niet in mijn kamer (nummer 14) 
zitten hoor, ik ga d'r wel op uit." Naar de gezellige middagen voor bewoners en natuurlijk naar de 
gezamenlijke ruimten om koff ie te drinken. En vast en zeker op visite bi j een van de vele 
bekenden die er wonen. „Mevrouw Hovenkamp woont boven me, mevr. Korringa even verderop." En 
als er een van de 15 kinderen op haar stuk van de Tolhuisweg jarig is, dan zien we haar weer door 
de straat lopen. Want dan gaat ze even langs, met een cadeautje. 

De drie dames maakten met elkaar de bloeitijd van het verenigingsleven mee. De oprichting van 
de naaikrans, in 1951, is daarin een ijkpunt. Niet alleen omdat de dertig leden zulke gezellige 
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avonden hadden rond de potkachel terwi j l Tinie een boek voorlas. De dames haakten en breiden 
alle voeten in het dorp warm. Want de sokken en gehaakte beddenspreien werden verloot. Van de 
opbrengst werd groots Sinterklaas-feest georganiseerd voor alle kinderen van het dorp. Met 
voor iedereen een presentje. Zo werd de naaikrans, later omgedoopt to t Vrouwenvereniging 
Midiaren, een legendarische club. 
Tinie zocht meestal een boek uit om uit voor te lezen. Ook nu, 95 jaar oud, t re f fen we haar 
lezend op haar kamer aan. Ze houdt ervan zich mee te laten voeren door een verhaal. Gelukkig 
zijn haar ogen nog goed. „Voor de naaikrans koos ik meestal romans. I k had zelf een kast vol 
mooie boeken." Het eerste boek dat tijdens de clubavonden werd gelezen was 'De blauwe tegel' 
van J.W. Ooms. I n de notulen van de naaikrans is de verklaring te lezen van deze tradit ie: 
„Omdat er van een hele avond praten geen goeds to t stand komen zal, wordt er elke avond een 
uur voorgelezen." De naaikrans moest geen roddelclub worden! 

Velen herinneren zich de Midlaarder naaikrans van het jaarlijkse zomerreisje. Op 16 juni 1955 
stapten de dames voor het eerste dagje uit in de bus. Lammie was er toen nog niet b i j , ze woonde 
nog in Westlaren. Tinie en Dienie wel. Het ging naar de luchthaven Eelde, een tocht je op het 
Paterswoldsemeer, bezoek aan de schelpengrot in Nienoord en de kerk in Midwolde. Die eerste 
keer waren de dames voor het avondbrood terug. Maar twee jaar later werd er een diner aan 
vastgeknoopt. Tinie was een van de twee dames die de warme maaltijd verzorgden. Het jaar 
daarop werd er gegeten in hotel Frederiksoord en in 1966 was het zomertripje al uitgegroeid t o t 
een tweedaags uit je naar Valkenburg. 
De busreizen waren geheide klappers. Hoe verder van huis, des te groter de moed. Dienie 
Oosting verhaalt over een bezoek aan de Tweede Kamer, waar de dames bijkans het parlement 
werden uitgezet omdat ze vogelgeluiden gingen maken toen boer Koekoek aan het woord kwam. 
Nadat de bode de Midlaarder delegatie to t de orde riep werd menig dameszakdoekje vol 
geproest van het lachen. 

De zomerreisjes waren louter voor de pret, de uitjes door het jaar heen hadden vaak een 
educatief t int je. Het begon met een demonstratie van Persil in Zuidlaren op 26 februari 1953. 
De dames gingen er samen heen, en spraken onderweg af dat ze sokken zouden gaan breien voor 
'het rampgebied'. I n de notulen van de naaikrans is een korte melding te vinden waaruit is op te 
maken dat de dames het v i j f t ig jaar geleden rondom hun potkachel zeker ook hadden over de 
akelig koude en natte voeten in Zeeland. Maar ook 'de was' hield de dames toen behoorlijk bezig. 
Nu, met een goeie wasmachine in huis, komt dat wat potsierlijk over. f^aar Tinie verklaart: „Praat 
me niet van dat wassen. Dat was zoveel werk. I k zette 's maandags de was direct in de tobbe. Wi j 
hadden geen stookhut, dus ik deed het buiten onder een afdak. Maar voor je het water heet had, 
dat was zo'n gedoe. Dan wilde het hout niet branden en rookte het wat." Als er geen regenwater 

MEffiS&M ." - f; was, moest ze naar de rolput lopen om het water 
in een emmer omhoog te hijsen. 
Geen gas, geen elektra, geen stromend water; wie 
kan zich dat nog voorstellen? Dienie d'r huis 
herbergde een gezin, een winkel en het 
achterhuis fungeerde als stal. Vandaag de dag is 
het voor één gezin nog niet groot genoeg. 
„Toen wij kwamen zat hier de toonbank", wijst 
Dien de deur van de woonkamer. We bezoeken 
haar een paar dagen voor ze verhuist. Het 
gangetje achter de voordeur, een ruimte van 
misschien 2,5 bij 2 meter, was vroeger het 
winkeltje van Geert Luiken en Aal, zijn vrouw. 
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„Daar aan de muur had j e van die houten laatjes en daar zat de r i j s t en suiker in en andere 
waren die ze verkochten." 
„W i j hadden een kamer met bedstedes, een keukentje en de stal. I n de tuin stond een rolput, 
zoals op meer plaatsen in Midiaren." Elf meter onder het maaiveld stootte de emmer op f r is koel 
water. „ Je moest draaien om de emmer op te halen", weet ze nog. „ Later in 1961 hebben wij d i t 
huis verbouwd. Toen is de put gedempt. Met zakken van het cement en dergelijke is hi j 
volgestopt. En toen is er grond over gekomen." 

Alle drie deze vrouwen namen deel aan het verenigingsleven. Ieder op haar eigen manier. De een 
wat meer op de achtergrond, de ander wat meer vooraan. Lammie had als jonge kleuterjuf al geen 
angst om Sinterklaas, de ouders of het bestuur welkom te heten op een officiële bijeenkomst. 
Met haar grote postuur en kloeke stem trad ze gemakkelijk op. I s het gek dat ze de 
voorzittershamer van menige vereniging in handen kreeg? Als voorzitter van de 
vrouwenvereniging en Dorpsvereniging zocht ze zonder dralen contact met de burgemeester als 
de Midlaarder zaken dat vroegen. Als kind nog zag ze enorm op tegen notabelen als de 
burgemeester en de dokter. „Dat was zo in die t i j d . De burgemeester, goh dat was wat!" I n het 
café leerde ze zich aan te passen. Met gevoel voor drama laat ze het verschil horen; 'Meneer wilt 
u een kopje koffie' of 'Wa wolstu drink'n?' Toen Lammie een koninklijk lintje kreeg in 1992 en de 
burgemeester zei: 'Ze noemen u de burgemeester van Midiaren', riposteerde ze pardoes 'Maar 
dan zijn we collega's'. Ze slaat haar hand voor de mond: „Oh, dat kwam zomaar in me op en ik 
flapte het er zo uit." 

I n de koffieruimte van Tienelswolde kunnen Tinie, Dienie en Lammie met elkaar lachen om zulke 
verhalen, herinneringen ophalen aan de t i jden van hard werken, of aan hun tochten in het donker 
naar het armenhuis om zelf gemaakte kleding te schenken. En natuurlijk zullen ze het wel eens 
hebben over de Sinterklaas-vieringen. Het aantal malen dat Midiaren over de tong gaat in 
Zuidlaren is flink gestegen nu deze drie dames zich in Zuidlaren hebben gevestigd. Voor 
Midlaarders zijn er drie goede redenen bi j gekomen die het de moeite waard maken om naar de 
Ludinge te fietsen en dorpsgenoten op te zoeken. 

ímm 
De emigranten 

De Emigranten 

Al een t i jd je heeft U niets meer gehoord van "De Emigranten"! 
Voor de nieuwe bewoners onder ons, zal ik ze nog even aan U 

^ ^ » ^ ^ j L l i > ^ l » j | t voorstellen. Het is een groep Midlaarders, die hier zijn geboren of 
langere t i j d gewoond en gewerkt hebben en die later in Zuidlaren 

zijn gaan wonen, de meeste door bedrijfsbeëindiging. Het is nog al t i jd een hechte groep, die elk 
jaar diverse activiteiten organiseert en dat al 25 jaar lang! Ja, d i t jaar in de zomer het 25-jarig 
jubileum. We hopen er een leuke feestelijke dag en avond van te maken. 
Er is in de loop der jaren een zeker verloop geweest. Veel van de oudste emigranten zijn 
overleden of verhuisd, maar gelukkig komen er weer andere emigranten bi j . We hebben elk jaar 
meestal een vast programma. Nieuwjaarsvisite + jaarvergadering, Neutenschaitn' op Lutje Poas, 
Een viswedstrijd met een barbecue en natuurlijk een drankje en ons jaarli jkse dagje uit. Ook 
wordt er door een kleine groep van ons regelmatig een f ietstocht gehouden. 
Rest nog te vermelden, dat ons oudste lid Tr i jn Moesker op 27 april a.s. de hoge leeft i jd van 90 
jaar hoopt te bereiken! 



Een fluitje van een cent!) 
Oh, moet je een nieuwe heup? Och, dat is een f lu i t je van een cent! 
Na vi j f dagen ben je weer thuis en veel beter dan j e bent (zegt Jannie) 

Oh, een nieuwe heup? Een fluitje van een cent (zegt Willie) 
Mijn buurvrouw heeft er zelfs twee en doet aan alles al weer mee! 

Oh, een fluitje van een cent zo'n nieuwe heup. 
Oom Jan van tachtig ging direct weer autorijden (zegt Annemarie) 
En was nog nooit zo goed sinds lange, lange ti jden. 

Zo zijn er tientallen geweest, 't Was o zo goed bedoeld 
Maar geen van deze mensen. Die het aan de lijve hebben gevoeld! 

Dag van opname, dag van wachten 
En alvast maar wennen aan de slapeloze nachten 
De volgende dag om een uur of twee 
Brengen twee zusters me naar benee 

I n de operatiekamer toen gebracht 
Waar ik door een "achtling" al wordt opgewacht. 
Gelijke mutsen, kleding en gelijke doeken voor de mond 
Nieuwsgierig kijk ik eerst eens in het rond 
Ze lachen wat en praten en maken wat kabaal 
Schuchter durf ik vragen: "Is hier ook een dokter in de zaal?" 
Eén van de acht laat zijn monddoek even zakken en zegt: 
" Ik ben dokter Veen en ga uw heup aanpakken" 

Nou dat heeft hij ook gedaan en 
Tot nu toe is alles goed gegaan 
Een kunststof kom, een stalen pen en wat cement 
En je kunt weer lopen, ' t is ongekend. 

Dat is dan het einde van 't verhaal 
Nou vergeet het maar, dan begint het pas allemaal 
Infuus werkt niet, dan maar zoeken naar een andere plek 
Kan je geen ader vinden? Dat is toch al te gek! 

Twee giebelwichter komen om wat bloed af te halen 
Dat is zo zeggen ze om wat waarden te bepalen 
Het lachen is hun (en mij) al gauw vergaan 
Na zes vergeefse pogingen zijn ze weer weggegaan 

We zullen Harrie halen, die heeft het zo voor elkaar 
Harrie komt, klopt en prikt, klopt en prikt en zowaar 
'k weet niet na hoeveel prikken? Heeft hij een buisje bij elkaar 
Maar met hun drieën hebben zi j een wondertje verricht 
Op de binnenkant van mijn arm ontstond een kleurig zeegezicht. 

Pijnlijke spieren in rug, in benen en in billen 
Maar ja , j e moet ook niet te snel iets willen 
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Drie dagen flinke koorts, niet in ' t programma opgenomen 
Zwak zweten en maar zwoegen om op krachten weer te komen 
Oefenen met looprek en met krukken 
Ho, ho niet draaien met dat been en ho vooral niet bukken! 

Dan alle ellende, klysma's, drains, koorts, pijn en zweten 
Liefst zo gauw mogelijk maar vergeten 
Want opeens is daar het moment, dat je jezelf weer bent 
En eindelijk niet meer de patiënt! 
En wie weet, zeg j e dan later ook 
"Och, ' t was maar een f lu i t je van een cent" 

STICHTING KOREN- en OLIEMOLEN S.N 
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Molen Museum "de Wachter" opent op 3 mei a.s. weer de 
deuren, 's Morgens om 9.30 uur is er een openingsshow voor de Molen en 's middags zi jn 
er optredens van het Molenkoor "de Wachter Stars" onder leiding van Bé de Jong. 
Afgelopen winters is er weer heel veel werk verzet door onze vrijwilligers. Diverse 
vernieuwingen en reparaties werden uitgevoerd o.a. in onze stoomboot "de kleine 
Wachter" werd een nieuwe Stoommachine geïnstalleerd. Een sprinklers installatie werd 
aangelegd, het orchestrion gerepareerd en zo zijn er weer talloze winterkarweien 
verricht. En wat dacht u van een Molen, een olieslagerij, vier stoommachines, een 
smederij, een bakkerij, een ouderwetse kruidenierswinkel en een museum schoonmaken?! 
Maar we hopen u hier weer f r is en met goede zin te mogen ontvangen. De ruim 100 
vrijwilligers verdienen weer een grote pluim! Over vrijwilligers gesproken, we hebben 
nog steeds behoefte aan nieuwe vrijwilligers M/V. 
Wi j hebben afgelopen jaar een molenaar, een smid en een bakker verloren, ook enkele 
dames van horeca en rondleiding moesten hun taken opgeven. Dus kom maar eens naar 
ons Museum, misschien l i jk t het u ook leuk ons team te komen versterken. 
Elke zaterdag wordt er ambachtelijk brood gebakken, wit, volkoren, krenten en diverse 
kleine broodjes. Deze mogen wij echter alleen verkopen aan bezoekers met een geldig 
toegangsbewijs of aan donateurs. Misschien een extra reden voor u om voor € 12.50 per 
jaar donateur te worden?? Uiteraard heeft u als donateur met het hele gezin gratis 
toegang. 
We zien u graag di t seizoen eens in ons mooie Molen Museum. 



Nieuwe natuur in Midiaren 

Uitgenodigd door de vereniging Natuurmonumenten gingen 
op 25 maart ongeveer 20 Midlaarders en enkele andere 
belangstellenden in de avondschemering op een kleine 
excursie. Het betref t het gebied begrensd door de 

Tolhuisweg, Westertseweg, Noordlaarderbos en de voormalige schietbaan. Voor dit 
vierkant, bestaande uit vroegere agrarische percelen, heeft natuurmonumenten nadat 
een aantal jaren het braakliggende land goed is geobserveerd een 
natuurontwikkelingsplan opgesteld. Enkele deskundige "hoofdboswachters" hebben ons, 
tijdens een wandeling in het terrein en met plaatjes bij de koff ie in het NIVON-huis, 
uitgelegd wat de bedoeling is. I n grote lijnen komt het plan op het volgende neer. 

Het noordoostelijke deel gelegen tegen de schietbaan is een vr i j schraal grasland 
(vroegere schapenweide) met gevarieerde flora, vlinders, insecten, vogels, etc, en 
wordt daarom ongemoeid gelaten. 
De meest zuidelijke akker, grenzend aan de Tolhuisweg, heeft een te vruchtbare 
bovenlaag waar nu vooral pitrus en berken op groeien. Deze bovenlaag wordt 
afgegraven en het bestaande vennetje drastisch vergroot. Zo moet op den duur 
een zogenaamd nat heidegebiedje ontstaan. De berken langs de Tolhuisweg 
blijven staan. 

- De westelijke akker, liggend aan de Westertseweg, wordt ook gedeeltelijk 
afgegraven waarbij tevens een hoogte met een aanliggende diepte, zoals die op 
oude kaarten staat, weer terug komt. Meer reliëf in het landschap dus. Dit 
perceel moet een meer droge heidevegetatie opleveren. 

Doel van deze forse ingrepen is het scheppen van een gebied met veel grotere variatie 
in f lora en fauna waar bovendien een aantal zeldzame planten zich definit ief kan 
vestigen. "Nieuwe natuur" met meer en leukere planten en dieren waarbij het 
eindresultaat zich uiteraard niet precies laat voorspellen. Best spannend eigenlijk. Het 
eindresultaat zal in elk geval een half open landschap met hier en daar bosjes en 
struiken moeten worden. De afgegraven grond wordt naar de akker aan de oostkant van 
de schietbaan gebracht, waarna daar een bosje wordt aangeplant. Met de 
werkzaamheden kan worden begonnen zodra de overheid subsidies toezegt en de 
benodigde procedures zijn doorlopen. Wil t u nog wat meer details van di t plan weten, 
dan kunt u zich bij ondergetekende melden, want ik beschik inmiddels over de volledige 
tekst inclusief kaarten. 

BIJDRAGE 
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Feen&tra mist de 
aanfluiting niet. 

i 

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

feenstra 
'MJIMtUHIIlMiHnlM«lll!.l:M,l<III.WIII)hHIH.IHlJIJWM«IMI«HI)»»WMtfl|liJIII.|ll 

We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
De Rabobank is een bank met een idee. Het 
idee dat je samen sterk bent. Oe 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 
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 
——• • 

1 8 050-4096969 

GARAGE HOLLANDER 

groot in banden, 
nieuw en gebruikt, 

zeer scherp geprijsd 

ook voor schade's uw adres 
BOVAG lid 

« 

G R O N I N G E R S T R A A T 5 D 

9 4 7 5 P C M I D L A R E N 
® G 5 0 - 4 D 9 2 D 3 1 

bouwbedrijf 

gout 
schipborg 

tel. 4090000 



Geluk 

Op de antenne f lu i t een I ¡ester 
En krokussies bluit an het tegelpad 
Op 't roestig deksel van de regenbak 
Z i t in de zun een wi t te vlinder 

Het barkie1 hef zukzölf versierd 
Met spikkels gruun en speuls gebommel 
En op zien bast r ipteert2 een vrogge 
hommel 
een donker wiesie3 van plezier 

I k bin weer kind: de kleine vreugden 
Stroomt saomen to t een groot geluk 
En ' t is ien ogenblik 
Of het een ieuwigheid zal duren. 

Jaorgetieden 

Doe ik veur de Spiegel 
mien grieze haor stun te kammen 

kwam zie naost mij staon 

str ikte een blauw lint 
in heur blonde krullen 

en in het glas 

bluide de meitied 
gruide de harfst 

1 berkje 
2 repeteert 
3 wijsje 

Wilpen 

I n dizze stille veurjaorsnacht 
Heur ik een lokroep, klaor en zacht 
't Bint wilpen 
Heur f luittoon in de hoge locht 
Die tiekent mij de verre tocht 
van wilpen. 

Ze klaagt, as hadden ze verdriet 
Maor d'undertoon klinkt iel en blied 
van d'wilpen 
Waor komt ze heer1, wat is heur doel 
Woar vindt ze straks as ' t regent 
schoei? 
die wilpen? 

' t Bint vraogen die ik niet verstao 
En 'k t rek heur in gedachten nao 
Mien wilpen. 

As d' bloemen oet de knoppen Springt 
Wel bint ' t die over d' heide zingt? 
' t Bint wilpen. 
Dan t intelt ' t leven deur heur bloed 
Dan jubelt ze heur vreugde oet 
Mien wilpen. 

Zo wied as hiel oes Drenthe giet 
Zingt dan het zulvren tri l lerslied 
van wilpen. 
O, ik wol dat 'k ok ies trekken mach 
in zingend eindeloze vlucht 
as wilpen.. 

vandaan 



Het Doosje 
van Midiaren 

* 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, GroningersLmat 49,9475 DA Midiaren, Tel. 050 409 0940. 
Drivé: 050 409 5687 

Watersport paviljoen Meerzicht 
Botenverhuur 
Terras aan het meer 
Barbecue ook in de winter 
Meerzicht la 
9475 TA Midiaren 
S 050-4091446 

<^?&Cee4>&¿cs£& 

Gastencentrum "'jJWonU &o£aM Vortucjal% 

Een kleinschalig gastencentrum, gelegen in een stukje ongerepte natuur van de Portugese Algarve, 
weg van het massatoerisme. We beschikken over een paar in rustieke st i j l gerenoveerde gebouwen 

op een terrein van 3,5 ha. met veel amandel-,olijf- en vijgenbomen. 
Rondom de gebouwen een prachtige tuin en zwembad. 

"Monte Rosa" ligt op 1,7 km van S. Joao, een authenthiek dorpje en 10 km van Lagos, een mooie oude 
stad met prachtige stranden. Vanaf Faro(vliegveld) is het ongeveer 1,5 uur ri jden naar Barao 

We verhuren huisjes en kamers; ook kan er op het terrein gekampeerd worden. 

Voor meer informatie: Sandra Falkena tel. 00351-282687002 
Fax. 00351-282687015 - Email: Monte.Rosa@clix.pt 

VeJ&AAArv&ti}^^ 

OVERDUIN 
b e d r i j f s r 

'CASANDER 
e l a a r s 

Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen 
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90 

www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overduincasander.nl 

BOB 

mailto:Monte.Rosa@clix.pt
http://www.overduincasander.nl
mailto:info@overduincasander.nl


Onderstaand het al eerder toegezegde artikel van 
F. W. Clason uit "natuur en landschap"uit 1954. De heer 

• j § WerhdUl Clason was het tweede hoofd van de school in Midiaren. In 
^ B l ^ ^ ^ ' het huis van Wouter Warnaar hangt een portret van Clason 

P » (naast portretten van vele andere oud-schoolhoofden). Het 
'—ff • * ' stuk is gevonden door Marinke Steenhuis en ingezonden door 
haar moeder Trudy Steenhuis. Het stuk is in twee delen geknipt in het volgende 
nummer verschijnt deel twee. 

HET ZUIDLAARDERMEER EN HET NOORDLAARDERBOS 
en de stand van de wilde eenden. 
Natuurlijke terreinverheffingen zijn in het landschap van het Noorden van ons land 
zeldzaam en worden daarom des te meer gewaardeerd. Een dergelijke zeldzaamheid is 
de Hondsrug, waarvan het zuidelijk deel de steile rand van het Drents Plateau is, die 
naar het noorden uitloopt in een rug met op het uiterste einde de kern van de stad 
Groningen. 
Een der mooiste landschappen t r e f t men aan ter hoogte van Noordlaren. Aan de 
oostkant van de Hondsrug ligt daar de wijde watervlakte van het Zuidlaardermeer in de 
groene maden op het moerasveen van het oerstroomdal van de Hunze. De groenlanden 
zetten zich naar het westen voort op de vlakke zandige postglaciale dalopvulling, die ook 
grotendeels de harde zandige bodem van het ondiepe meer vormt. Dan volgt naar het 
westen de Hondsrug zelf, zich tot ongeveer acht meter boven de groenlanden 
verheffende. Zowel de steile oosthelling als het aansluitende gedeelte van de zacht 
golvende helling naar het westen zijn bedekt met koren- en aardappelakkers, die op de 
oosthelling onderbroken worden door het geboomte van de dorpskernen van Noordlaren 
en Midiaren. Het eeuwenoude Drents landschap met zijn indeling in groengronden en 
daartegen aan dorpen met omringende essen, is hier nog betrekkelijk weinig ontsierd 
door lintbebouwing. 
Hoever de es zich oorspronkelijk naar het westen heeft uitgestrekt, valt niet 
nauwkeurig op te maken. I n elk geval is di t vroeger minder ver geweest. Wellicht bevond 

'ftt/r. 

•HB*. 

X 
'T 6V.V, 

Blokdiasram van het Hondscufflandschap bij Noordlaren gezien vanuit liet Noorden. 
Op de voorgrond de dwarsdoorsnede door de Hondsrug O-W ter breedte van 8 k m : 
de diepte In N-2-fictt t tng bedraagt 1.5 km. Op de voorgrond Noordlnren (met toren» 
op de Zuidrand bet geboomte van Midiaren. 
Verklaring der lottern langs de Zuidrand: M m Zuidlaarder Meer: O - oevervege-
tat ie ; G « groenland: OH oostelijke hellingen van de Hondsrug: WHE — weste-
lijke helling, oorspronkelijk met heideveld, thans akker land en Noordlaarder Bos; 
GO groenland langs de Drentse Aa. 
Verklaring der cijfers op de doorsnede: II B - postglaciale dalopvulling:; II 4 Eiu-
vloglactaal dek: II 3 - keileein of Jeemachtige g tondmora ine; I 6V — moerasveen 
(gewijzigd naar Geel. Kaar t van Ned., bl. 12). 



zich het hunebed, dat ten westen van Noordlaren in een eikenhakbosje is gelegen, reeds 
buiten de oude es. Nog niet zo lang geleden t r o f men westelijk van het hunebed nog 
resten van een heideveld aan; ook de typische diepe bouwvoor van de oude essen 
ontbreekt daar. 
De golvende akkers vinden thans hun westelijke begrenzing in de donkere massa van het 
Noordlaarder Bos. Waar nu het bos is, heeft zich vroeger de heide to t aan de 
groenlanden van het oerstroomdal van de Drentse Aa uitgestrekt. tAeer zuidelijk is di t 
heideveld ook nu nog niet geheel verdwenen. De zogenaamde "Vi j f t ig Bunder'ls nog 
gedeeltelijk heideveld met eikenbosjes; door de vele, gelukkig niet te opvallende 
zomerhuisjes heeft het een belangrijke recreatieve functie. 
Hoewel het Noordlaarder Bos derhalve een nieuw element is, dat in de plaats is gekomen 
van het heideveld, accentueert het naar mijn mening op zeer aangename wijze de 
ruimtelijke indeling van het landschap. De tegenstelling van het donkere bos doet ook 
het boomloze van het to t in het verschiet vervagende, groene oerstroomdal van de 
Drentse Aa goed to t zijn recht komen. 
I n de loop der t i j d is er in zoverre een verandering gekomen dat het Zuidlaardermeer is 
"ontdekt" door de watersport. I n 1928 lag het meer ook zomers meestentijds zonder 
een enkel zeil, thans vindt men aan het meer een viertal watersporthavens met een vloot 
van zeilboten. Ter plaatse van de watersportpaviljoens zijn gedeelten van de 
oevervegetatie verdwenen, terwi j l elders deze vegetatie door boten beschadigd en 
verontrust wordt. Voor zover ik heb kunnen nagaan, heeft dat de rijkdom aan vormen 
van de levende natuur geenszins benadeeld. Op meer plaatsen dan vroeger zijn de 
eentonige velden van vooral r iet, lisdodde en biezen onderbroken door open kommen met 
een r i jke flora. De rijkdom van de flora moge geïllustreerd worden met het fe i t dat ik 
bij een dergelijke kom onlangs Potamogetón Zizii Mert. et Koch vond, een fonteinkruid, 
dat nog niet met zekerheid in Nederland werd aangetroffen. I n deze kommen kan men 
het grootste deel van het jaar wilde eenden vinden. I n de t rek t i j d wisselt het aantal 
eenden op het meer van dag t o t dag. Daarnaast is er ook een bevolking van blijvers. De 
eenden zoeken hun voedsel overal in de oevervegetatie, maar hun geliefde 
verblijfplaatsen zijn toch de kommen. Ze vertrappen daar aan de rand van dr i j f t i l len de 
vegetatie en werken zodoende ongetwijfeld daadwerkelijk mee om de kommen voor 
dichtgroeien te behoeden. 

-.. ; fei 
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% 
een kom in de oevervegetatie van het Zuidlaardermeer (aug.1950) 



Zonder andere vogels zoals futen, meerkoeten, Sterntjes, kiekendieven, tekort te doen, 
kan men de eenden als een zeer belangrijk verlevendigend element in het landschap 
aanmerken. 
De eenden vonden vroeger in de omgeving van het meer een broedplaats in het heideveld 
op de westelijke helling van de Hondsrug. Dit moet daar thans nog in zekere mate het 
geval zi jn, want ik vernam dat men ook nu nog op de es eenden aantreft , die met een 
toom kuikens op weg zijn naar het meer. Maar bij de steeds verdergaande ontginning en 
bewoning van de resten van het heideveld, moet men zich afvragen, hoe lang de wilde 
eendenbevolking van het meer nog broedplaatsen in de omgeving kan vinden. 
Het wil mij voorkomen dat sommige vogels zich aan de veranderende situatie aanpassen. 
Vroeger was op het Zuidlaardermeer de roerdomp een uiterst schuwe vogel die men niet 
gemakkelijk te zien kreeg. Nu kan men de vogels in de broedtijd geregeld op de steigers 
van de jachthaven "de Bloemert" zien zitten. Het overkwam mij, dat in het botenhuis 
een nieuwsgierige ijsvogel op de gestreken mast van mijn boot kwam neerstrijken en -
alhoewel kennelijk zenuwachtig - geïnteresseerd keek naar wat ik uitvoerde. 
(wordt vervolgd) 

Nieuws uit de 6roningerstraat 

Aan de Noordlaarderweg 13 in de voormalige 
"kapschuur" van MarinuS Schuiling wonen Margrieta 
Kroeze met zoon Thieu die het Maartenscollege 

^ W bezoekt. Het wonen in Midiaren bevalt ze goed; 
001^ vanaf de op de eerste verdieping gelegen woonlaag 

00 S 

00' hebben ze een prachtig uitzicht op het meer. 
no 15 is nog niet bewoond 
op no 17 wonen Jon Kruyt en Anneke Oelof, ook naar genoegen en druk doende 
met de aanleg van een grote "Noordhuis"tuin. 
Aan de Groningerstraat 47a zijn vanuit de Zuides te Zuidlaren Tineke en Albert 
Renkema komen wonen. Hij is leraar economie en aardrijkskunde aan het 
öomaruscollege, zi j part-time tandartsassistente. Hun drie kinderen zijn al uit 
huis. Aaf en Klaas Schipper die hier 14 jaar woonden verruilden Midiaren voor 
Eelde waar ze nu rustig en praktisch wonen. 

â/ttu/tf ¿Ptee4iJi44Í&' 

Nieuws war\ 't Achteroet. 

De nieuwe paardenschuur van Jan van Burg en Roeleke Ketelaar (Haasakkers 3) 
nadert zijn voltooiing. We zien Roeleke al regelmatig een 'buitenrit' maken met 
buurvrouw Marjan Boucher. 



a Na vorig jaar deelgenomen te hebben aan de sponsortocht van het Pietersplein in 
Rome naar Pieterburen t.b.v. een nieuw te bouwen Ronald ̂ c huis in Groningen zal 
Dinus Vos midden mei meedoen aan een rondje IJselmeer (één rit van 450 km) 
voor een goed doel. Merder wil hij begin juli (hij is dan inmiddels 60 geworden) 
nog eens een poging wagen de Marmotte (een r i t over vier Alpencols) te 
volbrengen. 

Nieuws van de Huttenweg. 

• Arnold Goulmy, eigenaar van Caravans Viaduct v.o.f. aan de Verlengde 
Stationsstraat in Zuidlaren (naast het Viaduct), gaat zijn bedrijf beëindigen. 
Hij wil vooral meer t i jd vrij maken om zijn kleinkinderen te zien opgroeien. Hij zal 
vast een geweldige opa zijn. 

Opmerking: 
Ondanks de gele en groene kaarten die Dina en Dinus (TOMI) op de nieuwjaarsreceptie 
aan verschillende wijkhoofden uitdeelden, omdat ze juist wel voor wijknieuws zorgden of 
domweg grof in gebreke bleven, is er sindsdien dus niets veranderd. 
Heel veel klein persoonlijk nieuws van de dorpsgenoten is wel van belang voor de 
dorpskrant. Een ieder die iets interessants weet van personen in gezin, straat of buurt 
heeft de taak dit te melden bij het betreffende wijkhoofd, zodat die dit nieuws kan 
melden bij de redactie. Als iedereen in dit dorp even z'n best doet, zullen er heel wat 
meer nieuwigheden te vermelden zijn. 
öraag attentie hieromtrent en help meel! 

Zuidoever Zuidlaardermeer 
plannen NRZ 

De NRZ heeft plannen gemaakt voor de zuidkant van het Zuidlaardermeer. De 
NRZ is de Stichting Natuur en Recreatie Zuidlaardermeer waarin een aantal 
gebruikers van het Zuidlaardermeer zich verenigd heeft. De NRZ vindt dat te 
vaak de natuurbescherming de overhand had bij ontwikkelingen rond het 
Zuidlaardermeer. De NRZ vindt dat er sprake moet zijn van een evenwichtige 
afweging tussen ontwikkeling van belangen van recreatie enerzijds en 
natuurbehoud en natuurontwikkeling anderzijds. Omdat het plan direct te maken 
heeft met Midiaren geven we hier een korte samenvatting van de plannen met 
een kaart van de plannen van de NRZ en een kaart van hoe het nu is. 
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hierboven: de plannen van de NRZ 
hiernaast: zo is het nu 

I n het plan van de NRZ b l i j f t horecabedrijf Meerzicht bestaan (en dus ook het café 
waar wij als Midlaarders vaak activiteiten hebben.) evenals de in dit gebied aanwezige 
vakantiehuisjes en camping. We hoorden dat Joke ( de huidige uitbater van Meerzicht) 
bli j is met de plannen van de NRZ. 
De Zuidlaardervaart in Zuidlaren wordt verbreed. Vanaf molen de Wachter komt een 
nieuwe brede waterverbinding noordwaarts naar het Zuidlaardermeer, zodat het gebied 
tussen de Zuidlaardervaart en het nieuwe water als het ware een eiland wordt. 
De weg die even voorbij het voormalige Plankensloot (nu het Ei van Columbus) naar het 
surfstrandje en richting Meerzicht loopt, gaat met een aquaduct onder dit water door. 
Er zijn nu twee hoogholtjes over de Zuidlaardervaart. I n de plannen wordt één 
hoogholtje vervangen door een fietspontje, terwi j l de andere, vlakbij Zuidlaren, 
verdwijnt. 
Waar nu het vaartje van Plankensloot in het meer uitkomt, komt een vuurtoren met 
jachthaven. Ook komt er een jachthaven bi j de molen de Wachter. 
Het hele gebied tussen de Zuidíaarderweg en de huidige vaart vanaf Zuidlaren naar het 
meer wordt natuurgebied met veel f iets- en wandelpaden. Dit is nu landbouwgebied. Ook 
worden er in het nieuwe gebied strandjes en vissteigers aangelegd, net als aan de 
noordzijde van het vaartje vanaf Plankensloot, dit strandje wordt met een nieuw 
fietspad bereikbaar. 
Naar verluidt heeft de gemeente positief gereageerd op het plan al heeft men van 
sommige onderdelen al wel aangegeven problemen te zien. Een aquaduct nabij het 



surfstrandje acht de gemeente veel te duur net zoals het vervangen van het hoogholtje 
door een pontje. 
Organisaties die vooral het milieu in het vaandel hebben nog niet officieel op de plannen 
gereageerd. Wel werd vernomen dat de IVN meer nadruk op natuurbehoud zou willen 
leggen. 

Als er Midlaarders zijn die alvast willen reageren dan zal Het Kabinet ze graag in het 
volgende nummer een platform bieden. Schri j f ons wat u van deze plannen vindt. 

'Van Kerst tot Pasen' 

I n het vorige Kabinet werd als laatste onderdeel van het 
programma 10 december genoemd - Kerststukjes maken o.l.v. 
Kees Huisman. 

Ons Kerstfeest was een week later en werd georganiseerd door de drie leden 
Marie Kanon, Annie hheisner en Greetje Sinnema. 

Voor ieder was er een kerstkaart met het programma erin, dat bestond uit o.a. 
kerstvertellingen en -liederen en aan het eind van de avond kregen we allen een 
dikke versierde kerstkaars mee naar huis. 
De Nieuwjaarsvisite op 7 januari 2003 werd verzorgd door Lucy van Zanten van 
het Ryahuis te Zuidlaren. Ze kwam met een modeshow van gebreide truien, 
vesten, hesjes en zelfs rokken, aangevuld met hoedjes, t r icot basiskleding en 
kleine artikelen uit de winkel. Vi j f van onze leden, Margje Lamberts, Ingr id 
Juistenga, Greet je Sinnema, Annie Meisner en Ge Kroon waren de mannequins en 
maakten er een fleurige show van, die door de rest van de leden samen met een 
groot aantal ¡ntroducees met veel enthousiasme werd bekeken. 
Eind februari togen we met een extra tas naar Meerzicht, vanwege onze gast 
van die avond, de heer van Delden, van antiekboerderij Het Wagenwiel te 
Gasselte. 
Hi j had zelf een aantal oude voorwerpen meegenomen, waar hi j met veel 
vermakelijke anekdotes over vertelde, maar de door ons meegenomen -wel of 
geen - kostbaarheid werd ook bekeken en getaxeerd. 

- Op 25 maart zouden de "Sisters in law"optreden, maar een van de dames moest 
naar het ziekenhuis voor een operatie aan haar hand. Gelukkig was het notariaat 
Zuidlaren bereid een van hun notarissen de avond te laten verzorgen met als 
onderwerp, het nieuwe erfrecht. Met behulp van een grote flap-over kon ze ons 
heel duidelijk uitleggen wat er dit jaar is veranderd. 

Momenteel zien we uit naar het etentje in de Hotelvakschool waar we de dinsdag na 
Pasen heen gaan. 
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Betreft: Peuterspeelzaal Noordlaren met sluiting bedreigd. 

Beste ouders en verzorgers. 

Al 12.5 jaar bestaat de Peuterspeelzaal Klein Duimpje in 
Noordlaren. 12.5 jaar lang spelen peuters op maandag, 

(00°"'"" woensdag en de donderdagochtend met elkaar onder de 
bezielende leiding van Marion Verhulst samen met haar vrijwilligers. 

Echter door terugloop in de aanmeldingen van nieuwe peuters komt het bestaansrecht 
van de peuterspeelzaal in het geding. Zoals het er nu voor staat zal de peuterspeelzaal 
in mei al te maken krijgen met sluiting van in ieder geval 1 dagdeel. 

Veel ouders hebben geschokt gereageerd op dit bericht. Immers een peuterspeelzaal is 
van groot belang voor de ontwikkeling van de peuter. Hier wordt de basis gelegd voor 
samen spelen/samen delen. Tevens wordt de overstap naar groep 1 heel gemakkelijk 
gemaakt omdat de peuters al kennis hebben gemaakt met het schoolsysteem en de 
kleuterklas is maar 1 deurtje verder. Voor veel kinderen een veilig gevoel. 

Graag willen wij een oproep doen. Heeft u kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar en 
staan ze nog niet op de wachtlijst voor de peuterspeelzaal in Noordlaren, meldt u zich 
dan alstublieft zo snel mogelijk aan. Voor ouders die al een kind op de peuterspeelzaal 
hebben maar een extra dagdeel overwegen zijn natuurlijk ook mogelijkheden. Wij zijn 
erg blij met nieuwe aanmeldingen. 

U kunt zich opgeven bij: 

Marion Verhulst, Steegakkers 12 te Noordlaren. 
Telefoon: 050-4094091 

Met vriendelijke groet, 
De oudercommissie van peuterspeelzaal Klein Duimpje. 

V.v.V. Midiaren 
Op zondag 27 april - 'Lutje Poasen'- wordt weer het 'Neutenschaiten' (noten 
schieten) om het kampioenschap van Midiaren gehouden. 
De aanvang is 14.00 uur. De inleg bedraagt € 2,50 per persoon. 
Ook draaien we het 'Rad van Avontuur" met prachtige prijzen. 
Daarom ook voor de nieuwe inwoners van Midiaren een evenement, dat u niet 
mag missen. , *. xm. ^-^r~~\ 1 
Graag to t ziens op 27 april. <\J áQ > i ( V \J ) U 
Namens het bestuur, \ ^ r^\y^_J^~^^ U 
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Volop genieten 
aan het Zuidlaardermeer 
Bij Paviljoen De Bloemert is het 
goed vertoeven, in een gezellige 
sfeer aan het meer. 

Ons restaurant is ook voor u... 
Voor: diners, buffetten en feeste-
lijke partijen, ook kinderfeestjes 
met verschillende arrangementen 

en een fantastische speeltuin voor 
uw kinderen. 

Verhuur van comfortabele 
6-persoons bungalows (4****) 
Speciale hotel- en langhuur arran-
gementen. 
Jachthaven en Camping. 

Tennis-, 
watersport-, 
midgetgolfbaan 
Zeil- en 
surfschool. 

Captainsbar aan 
het meer met 
terras. 

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