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Hr. Rik Timmer 
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Hr. E. Veenstra 
Tolhuisweg 27 
9475 Midiaren 

- • Hr. E. Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midiaren 

- • Mevr. S.H. Hovius 
Westrup 7 
9472 RP Zuidlaren 
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Groene Wegje 18 
9331 BN Norg 
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Redactieleden: 
a Bouke Klaassens 

Hunebedpad 5 
9475 TN Midiaren 
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• Path Venema 
Groiúngerstraat 47 
9475 PA Midiaren 
S 4094466 

D Marian Kooiman 
Tolhuisweg 21 
9475 PE Midiaren 
S 4092048 

Q Anke Heida 
Tolhuisweg 31 
9475 PD Midiaren 
a 4096544 

Layout: 
Q Dimis Vos 

Haasakkers 2 
9475 PJ Midiaren 
8 4093527 

Druk : 
Q Multabedrijven 

WA. Scholtensstraat 15 
9403 AJ Assen 
S 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 met 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 I 
Tol hu is weg 2 
Schuts-/Huttenweg 
Groningerstraat 
"t Brinkje 

Wijkhoofden: 

Heiman van Dop 
Philip Boucher 

Ton Kolkman 
Marjan Giebels 
Trudv 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 juli 
6/7 augustus 
3/4 september 

Zelf brengen!! 

Kopij inleveren 
voor 

5 sept. 2004 

bij één van de 
redactieleden! 

Graag inleveren 
op diskette of 
mailen naar 
ahheida'a; 

wanadoo.nl 

http://wanadoo.nl


Voorwoord 

Voor u ligt het zomernummer van het Kabinet. Net als bij de televisie en de krant is 
er in de zomermaanden niet heel veel nieuws. De notulen van de jaarvergadering en 
een verslag van de lopende zaken van Dorpsbelangen zijn in deze krant opgenomen. 
Evenals een stukje over de opgraving bij de Bloemert, een gedicht, een verhaal in de 
Drentse taal, een puzzel voor de kinderen, VW, Tomi en niet te vergeten het 
dorpsfeest op 21 augustus. Is iedereen al druk bezig? 
Vorige keer hebben we een oproep gedaan voor nieuwe adverteerders. Gereageerd 
hebben Mark Wieland uit Noordlaren en Tineke van Stipriaan. We zijn er heel blij 
mee. U kunt de advertenties elders in dit Kabinet vinden. Wij wensen u namens de 
redactie een fijne zomer en tot ziens op het dorpsfeest! 

Namens de redactie 
Utnke jrfeiaa 

w e,vJ c, 

Agenda voor de komende periode: 

Zaterdag 

21 augustus 

(Dorpsfeest. 



> DDDDDG 
Dorpsfeest-
commissie 

FC AANKONDIGING 

Dorpsfeest Midiaren 
op 

zaterdag 21 augustus 2004 

Het thema van het feest is "TIJD", een thema waar je alle kanten mee op kunt: 
bedtijd, borreltijd, prehistorie, Romeinse tijd, geen tijd... 

Elke wijk krijgt de gelegenheid een presentatie te geven of iets moois, leuks 
of geks te bouwen op het sportveld. 
Binnenkort zullen de wijkhoofden met meer informatie komen en in de 
wijken de werkzaamheden gaan coördineren. 

Voor de broodnodige lichamelijke inspanning komt er een spannende 
zeskamp. Daarvoor moet natuurlijk hard getraind worden deze zomer! 
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Verder willen we al die mensen die 
denken dat ze te oud zijn voor de 
zeskamp, of geen fantasie hebben 
voor een mooie presentatie de kans 
geven toch hun steentje bij te dragen 
door een deel van de maaltijd te 
verzorgen. Grootmoeders soep, 
broodjes met Zuidlaardermeerpaling, 
hartige taart met courgette uit eigen 
tuin, dat moet toch lukken. 

Na de maaltijd neemt de band "Time" 
ons mee van de Roaring Twenties 
naar de Flower Power en van salsa 
naar Rock and Roll. 

Noteer dus 21 augustus op de 
kalender! 
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Ook de afgelopen maanden ging de archeologische opgraving op De 
Bloemert gestaag verder. Het grootste gedeelte van het terrein is nu 
onderzocht. Het deel waar de recreatiewoningen worden gebouwd is 
begin juni klaar gekomen. De laatste vakken waar de zwarte aarde 
verwijderd werd en die vervolgens werden "geschaafd" waren bijzonder 
ingewikkeld zoals op de foto te zien is. Er lopen tal van sporen van 
wanden, greppeltjes, kuilen en paalgaten door elkaar heen. Door het 
droge, winderige weer werden de sporen vaak weer overstoven en 
werden de archeologen tot wanhoop gedreven. Daarbij werd de hete 
adem van de bouwers, die verder willen met het plaatsen van de huizen, 
in de nek gevoeld. 
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Het is nu even rust voor de opgravers. In de maanden juli en augustus 
zal het laatste deel van het terrein worden opgegraven. Het gaat dan om 
het gebied waar de camping komt en waar de aanleg van de 
infrastructuur wat minder haast heeft. Daarna wacht de archeologen de 
schone taak om uit de massa van gegevens een samenhangend beeld 
van het oude Midiaren te destilleren. 
iPieler oen Jzeays/ 



Het Roosje 
van Midiaren 

* Antiek en decoraties voor de landelijke sfeer* 

Openingstijden: Zaterdag van 10.00 -17.00 uur en 
wcensdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 13.00 -17.00 uur 

Esther Julius, Groningerstraat 49,9475 DA Midiaren, Tel. 050 409 0940. 
Privé: 050 409 5687 

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

Meerzicht la 
9475 TA Midiaren 
9 050-4091446 

<^2&ceéjz^¿&£& 

Bouwbedrijf Mark Wieland 
Zuidlaarderweg 97 9479 PR Noordlaren 
Tel./Fax 050 409 27 82 

Ve¿kAA#ufc>%^ 

CASANDER OVERDUIN 
b e d r i j f s m a k e l a a r s by 

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 

•BOG 

http://www.overduincasander.nl
mailto:info@overduincasander.nl
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1. Opening 
Klokslag 20.00 uur opent voorzitter Trudy Steenhuis de vergadering. Inclusief het 
bestuur zijn er 23 personen aanwezig. 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Notulen van de vergaderingen van 15 april en 13 november 2003 
De notulen van de beide vergaderingen worden, met dank aan de secretaris, 
ongewijzigd vastgesteld. 

4. Jaarverslag 2003 
Het jaarverslag is gepubliceerd in het Lentekabinet en Ugt bovendien op de tafels ter 
inzage. Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarna het jaarverslag 2003 wordt 
vastgesteld. 

5. Stand van zaken diverse onderwerpen en overleg gemeente 
• de Midlaarder begraafplaats: in november 2003 is een (voorlopig) bestuur 

samengesteld dat de verdere planuitwerking ter hand heeft genomen. De 
gemeente is aan de slag gegaan met het bestemmingsplan buitengebied en door 
het voorlopige bestuur is een brief naar de gemeente gestuurd met het verzoek 
rekening te houden met onze plannen voor een eigen Midlaarder begraafplaats. 
Klaas Kuipers heeft gesuggereerd om aanvullend de raadsleden uit te nodigen en 
hun uit te leggen wat onze plannen precies zijn. Immers de raad moet 
uiteindelijk het bestemmingsplan vaststellen waarin een eventuele begraafplaats 
mogelijk wordt gemaakt. Voorts is duidelijk geworden dat er eerst tal van 
(verplichte) onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Omdat die onderzoeken veel 
geld kosten, moet er beginkapitaal worden verzameld (door de verkoop van 
grafruimte) om die te kunnen laten uitvoeren. Het is nu zaak om daarin een 
handige werkwijze te volgen. 

• Midlaarder nostalgie en interviews ' kort gelden zijn de laatste interviews 
gehouden. Er is inmiddels veel kopij en er zijn ook veel foto's beschikbaar. In het 
boekje worden ook nog eens 10 Midlaarder verengingen beschreven. De eerste 
gedachten waren een boekje van ca. 100 pagina's te maken, maar het lijken er 
wel 150 te gaan worden. De Dorpsfeestcommissie heeft zich aangesloten bij dit 
initiatief, zodat het boekje tijdens het dorpsfeest in augustus als gebruikelijk 
presentje kan worden aangeboden. 

• Zuidoevers Zuidlaardermeer' er is weinig nieuws te melden. Er wordt op basis 
van het vlekkenplan gewerkt aan een bestemmingsplan, waar we actief bij 
betrokken zullen worden. De locatie van het surfstrandje is nog steeds niet 
duidelijk. 

• wateroverlast Groningerstraat*- de gemeente is nu met een concreet plan bezig 
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• beeldbepalende elementen' de gemeente zal geen gemeentelijke monumenten 
aanwijzen. Wel zal het mogelijk zijn beeld bepalende elementen in te 
actualiseren bestemmingsplannen op te nemen. Het bestuur zal zich daar dit 
najaar (opnieuw) over buigen 

• onderhoud oevers Zuidlaardermeer: de gemeente zal bekijken op welke wijze zij 
het onderhoud in haar beheerprogramma's kan opnemen 

• bestemmingsplan buitengebied' verwacht wordt dat op korte termijn de inspraak 
van start gaat 

• welstand: er is een welstandsnota in voorbereiding die kort gelden in de inspraak 
is gegaan, het bestuur zal er kennis van gaan nemen en zonodig reageren 

6. Financiën 
Henk Schuiling licht de stand van de financiën kort toe. De uitgaven vorig jaar 
hebben € 575,00 bedragen. Terwijl er € 512,00 aan contributie is geïnd. Dat houden 
we natuurlijk niet lang vol; daarom wordt voorgesteld de contributie te verhogen 
van € 4,00 naar € 5,00. Hoewel er in de vergadering stemmen op gaan voor een 
grotere contributieverhoging in verband met reservevorming, wordt besloten tot de 
voorgestelde contributieverhoging. Volgend jaar kan dan opnieuw een verhoging 
worden toegepast. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde 
bevonden. Margje Lamberts wordt in de kascommissie gekozen. Trudy bedankt Alice 
Sluiman voor haar werk in de kascommissie de afgelopen twee jaren. 

7. Bestuursverkiezing 
Rik Timmer en Marian Kooiman treden volgens een nieuw opgesteld rooster af. In 
de nieuwe statuten is bepaald dat personen voor maximaal drie termijnen van drie 
jaren kunnen worden benoemd. Men wordt nu niet meer in een aan de 
bestuursfunctie gekoppeld rooster benoemd. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld 
en worden bij acclamatie herbenoemd. 

8. Rondvraag 
Cor van der Sterren zegt dat er recentelijk goede ervaringen zijn opgedaan met een 
half open verharding in de bermen van smalle wegen. Wellicht zou dat ook voor 
enkele wegen in ons dorp (Huttenweg, De Kampen) een goede oplossing zijn. Dit zal 
met de gemeente worden besproken. 
De heer Schoenmaker vraagt naar aanleiding van de opgravingen bij de Bloemert of 
er een tekening te maken is van de vroegere situatie. Wellicht is zelfs mogelijk het 
boerderijtje na te maken en daar een klein museum in te vestigen. Pieter den 
Hengst heeft daar bij de projectleider ook al eens aandacht voor gevraagd, maar 't 
zou wel erg duur zijn. Ook de heer Bos van de Bloemert zou het al eens geopperd 
hebben. De heer Schoenmaker doet de suggestie van sponsoring. Trudy Steenhuis 
zegt toe dat het bestuur dit idee zal oppakken. 
Jan Juistenga vraagt naar de status van de Steenakkers' je kunt er niet langs. 
Volgens enkele aanwezigen is het ook geen openbare weg. 
De heer Schoenmaker doet nog de suggestie om in het boekje met interviews iets 
over de geschiedenis van Midiaren te schrijven. Daar is al in voorzien. 
Jan Juistenga vraagt nog even naar het onderhoud van het fietspad langs het 
Hunebedpad. De gemeente gaat met een fiets(paden)plan aan de slag en daar zou 
ook het onderhoud in worden meegenomen. De belangenverenigingen zullen bij het 
opstellen van dat plan worden betrokken. 

5 



Na de pauze houdt de heer Van Ginkel een onderhoudende dialezing over de 
verschillende typen boerderijen. Hij laat zien hoe de relatie kan worden gelegd 
tussen het gebruik van het land door de boeren en hoe zich dat vertaalt in de bouw 
van een boerderij. Hij laat verschillende kenmerkende stijlelementen van 
boerderijen zien en toont vervolgens hoe die terug te vinden zijn in de boerderijen in 
Midiaren. 

ilit net o-eituwz. van zDoitAio-elanaen 

Op 11 mei jl. zijn Trudy Steenhuis en Rik Timmer naar de jaarvergadering van de 
BOKD geweest. De jaarvergadering zelf bood weinig spectaculaire agendapunten' 
voor het informele gedeelte na de pauze was een interessante gast uitgenodigd. 
Gastspreker was de heer Jaap Modder, voorzitter van het College van Bestuur van 
het Knooppunt Arnhem-Nijmegen. De heer Modder heeft als lid van de VROM-raad 
minister Dekker van VROM geadviseerd over woningbouw op het platteland. Het 
advies komt eind mei uit is op het moment dat u dit leest beschikbaar (maar nog 
niet toen dit stukje werd geschreven). Een van de conclusies van zijn onderzoek is 
dat niet te verwachten valt dat er een enorme druk op het platteland gaat ontstaan; 
mensen blijken maar in zeer beperkte mate bereid om over grotere afstanden te 
verhuizen (dat wil zeggen ver van hun werk af). Hij kan zich dan ook goed vinden in 
de Nota Ruimte, waarin de zogenoemde rode en groene contouren van oud minister 
Pronk niet meer zijn opgenomen. Hij is van mening dat in goed overleg de lokale en 
regionale bestuurders zelf kunnen bepalen of en waar er woningbouw op het 
platteland komt. De provincie Drenthe hanteert daar in haar Provinciaal 
Omgevingsplan (POP) overigens een vrij strikt beleid in. 

Terughoudend is ook de gemeente Tynaarlo waar het het bestemmingsplan 
Buitengebied betreft. Men is heel conserverend en wil in het buitengebied eigenlijk 
geen nieuwe ontwikkelingen toestaan. Wij zijn nog steeds in afwachting van de 
inspraakprocedure van dat bestemmingsplan. Overigens heeft, op advies van Klaas 
Kuipers, het bestuur i.o van de Midlaarder begraafplaats in overleg met 
Dorpsbelangen raadsleden van de gemeente Tynaarlo uitgenodigd om hen 
vooruitlopend op de behandeling van het bestemmingsplan in de raad, te informeren 
over onze plannen. Bij Marian Kooiman zijn ze op de hoogte gebracht van de 
plannen en hebben ze de locatie bekeken. Philippe Boucher had snel een 
alleraardigste en informatieve brochure voor hen gemaakt, dat in dank werd 
aanvaard. We hebben de indruk dat ze prima kunnen instemmen met de plannen, 
maar dat we wel met een goed onderbouwd financieel verhaal moeten komen. 

Van de gemeente hebben we begrepen dat ze op afzienbare termijn gaan starten met 
de herziening van alle bestemmingsplannen. Die herziening heeft te maken met het 
feit dat bestemmingsplannen tegenwoordig allemaal digitaal gemaakt worden en zo 
ver was Tynaarlo nog niet. Ook de bebouwde kom van Midiaren komt dus op enig 
moment weer aan de beurt. Dat is tegelijkertijd het moment om in overleg met de 
gemeente te bezien of beeldbepalende bebouwing met een speciale status in dat 
bestemmingsplan kan worden opgenomen. Deze winter zullen we daar als bestuur 
weer mee aan de slag gaan, natuurlijk in overleg met de bewoners. 
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Het jaarlijkse ambtelijke overleg met de gemeente op 30 maart bracht ons dit jaar 
een nieuwe gesprekspartner: Theo Rijnbeek, chef wijkbeheer. Het overleg, dat 
namens Dorpsbelangen door Jan Jaap Hamming en Rik Timmer werd gevoerd, 
verliep in uiterst plezierige en informatieve sfeer. Op vragen van ons hadden we 
binnen de kortste keren alweer antwoord. Zo is men bezig met plannen om de 
wateroverlast op d Groningerstraat aan te pakken. Er is een tekening gemaakt met 
te verdiepen en te herstellen sloten. Wat volgt is overleg met het waterschap en 
betrokken eigenaren. Voor wat betreft de begroeiing langs de oevers van het 
Zuidlaardermeer gaat men na welke delen in eigendom zijn bij de gemeente en gaat 
men onderzoeken op welke wijze het onderhoud kan worden opgenomen in de 
meerjarenplanning onderhoud landschappelijke elementen. Over de voortgang van 
de ontwikkeling van de Zuidoevers Zuidlaardermeer was weinig nieuws te horen. Op 
basis van het door de raad vastgestelde schetsplan wordt nu een bestemmingsplan 
gemaakt; hier zullen we actief bij worden betrokken. 

Op 10 mei is er overleg geweest van Zuidlaarderveen, De Groeve en Midiaren met 
wethouder Kosmeijer. Ondanks de late aankondiging was er gelukkig toch een 
aantal Midlaarders naar de bijeenkomst toe gekomen. Omdat het overleg in 
Zuidlaarderveen was, werd er natuurhjk veel over dat dorp gesproken. Ook de 
Dorpsomgevingsplannen en Dorpsagenda's zijn besproken. Eerder hadden we als 
bestuur als eens onderzocht of een Dorpsomgevingsplan iets voor Midiaren zou zijn. 
Omdat er met name op het gebied van de ruimtefijke ordening geen 'grote' zaken 
spelen, was dat niet aan de orde. We zullen ons dit najaar beraden op een 
Dorpsagenda (dat is een Dorpsomgevingsplan zonder de ruimtelijke component en is 
meer gericht op leefbaarheid). In dat kader kan een eventueel dorpshuis wellicht ook 
weer aan de orde komen. Door Jan Juistenga is nogmaals gewezen op de 
wateroverlast op de Groningerstraat. De gemeente bevestigde dat ze aan 
oplossingen werken. 

Op 28 april zijn we opnieuw naar de gemeente getogen om de concept welstandsnota 
in te zien. Het doel is om de welstandsadvisering te baseren op vooraf geformuleerde 
criteria, die in de welstandsnota zijn vastgelegd. Hiermee gaat de werkwijze van de 
commissie om in beslotenheid en zonder vooraf geformuleerde criteria adviezen uit 
te brengen met verstrekkende gevolgen voor de burger tot het verleden behoren. In 
een reactie aan het College van B&W hebben we als bestuur gevraagd om ook 
criteria toe te voegen die het karakter van de bebouwing betreffen. Het gaat er om 
dat bij vervangende nieuwbouw, het nieuw te bouwen pand een vergelijkbaar 
karakter dient te hebben als het pand dat wordt vervangen. Dus als er een 
keuterijtje verdwijnt, dient daar iets voor terug te komen in de oorspronkelijke stijl 
en niet in een wezenlijk afwijkende bouwvorm. 

Op 15 april hebben we onze jaarvergadering gehouden. De notulen van die 
vergadering treft u elders in het kabinet aan. 

Namens het bestuur van Dorpsbelangen Midiaren, 
J\.ih öinvmer 
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Jjoo-Â cftaAn o-v-evleden. 

In mei van dit jaar is onze buurtgenoot Joop JCafin overleden. In hete korte tijd 
hleekdat hij ongeneestijkziekwas en aCheetsneten onverwacht overfeed hij Joop 
heef hier samen met Ineke vete jaren gewoond en had een veelbewogen teven achter 
de rug. 
ßt op jonge teeftijd was hij Betroffen 6ij het verzet in de Tweede Wereldoortog, hij 
activiteiten die zijn broer en zijn vader het teven kostten. 
Joop werd op een prachtige zaterdag hegraven op het kerkfiofinßnloo, nadat erin 
de iMagnuskerf^ ookjn flntoo, een 
indrukwetimende dienst was gehouden. 
JCet zat vreemd zijn, straks een dorpsfeest 
zonder Joop erhij We wensen Ineke veet sterkte 
hij het oppakken van het teven zonder Joop. 

J)oiw<> Jl laassens 
•f^^/Wf: 

u a v- v- í« o u ia €. eevite o-ve V n ledi en y 
Op 6 mei jf brachten we "buurvrouw Çeertje 
"(Bruins naar haar laatste rustplaats. Samen met 
haar man heeft ze ruim 42 jaar aan de 
Tothuisweg 16 gewoond. (De kinderen zijn er geboren.. 
Çeertje was altijd in de weer. Ze fietste naar Zuidlaren voorde boodschappen en 
aß de fietstassen wat te zwaar waren, liep ze naast de fiets het heuveltje naast het 
kraaienbosje op, om daarna weer op te stappen en fietsend thuis te komen. 
Ze was erg betrokken hij de buurt-Voor de kinderen had ze aCtijdeen koekje of een 
mandarijn. 
Vorig jaar betrokken Çeert en Çeertje een seniorenwoning in Zuidlaren om dat de 
gezondheid van Çeert te wensen overliet. (Begin van dit jaar kreeg Çeertje te horen 
dat ze ongeneestijkziekwas. Ze heeft haar ziekte zeer moedig gedragen. Tot op het 
laatst was ze de lieve, altijd be langste Hing hebbende moederen oma. We wensen 
Çeert, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies. 

CftnAeJreic/a 
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Feenstra mist de 
aansluiting niet. 

BBSSSHSSaSSStjBrt 

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

r uJ%&£^ 
feenstra 
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We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
De Rabobank ¡s een bank met een ¡dee. Het 
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank van mensen vóór mensen. 
Dat merkt u al snel ¡n het persoon-
lijke contact. Elke Rabobank 
staat midden in de samen- s»-r 

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 

m 050-4096969 

GARAGE HOLLANDER 
groot in banden, 
nieuw en gebruikt, 

zeer scherp geprijsd 
ook voor schade's uw adres 

BOVAG lid 

G R D 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 
© D 5 D - 4 D 9 2 G 3 1 

SB 99 9 9 afin 9 9 8j3 9 9 j . 

schipborg 
tel. 4090000 



Strecktüol 
zDventitaliae y®iid'*a>ae 

Scheupers van de taol. 

Sinds eind vorig jaar maak ik dankbaar gebruik van de 
verzamelbundel " Scheupers (herders) van de taol", een 
bloemlezing van de Dreentse schrieverij van 1837 tot 
2003, samengesteld door Rouke Broersma. Voor 
degenen die meer willen lezen in en over het Drents een 

fantastische aanwinst. Bijna alles wat in de loop der jaren in het Drents is geschreven en de 
moeite waard is staat erin opgenomen. Het gebonden boek is mooi verzorgd uitgegeven, van 
groot formaat en 230 pagina's dik. Dankzij de subsidie van de Provincie Drenthe kon de 
prijs van dit prachtige boek laag blijven namelijk 25 Euro. ISBN nummer 90 6509 219 6 
Het onderstaande gedicht "Oes Mam" komt uit deze bloemlezing verder nog een verhaal dat 
mijn moeder heeft geschreven. 

OSoutiQ DQaassens 

Oes mam 
(vrij naor Nijhoi) 

Ik gung hen Balloo urn de brem te zien. 
Ik zag de golden brem - twee bossies 
Die daor lossies deelsmakt leken 
Kregen nei verband. Een minuut of tien 

Dat ik daor zeten heb an het raandtie 
Van het zandpad naor het veld, 
De brem in brand zet deur de zun, 
Heur ik iniens een vrumd bekende stem 

Een vrouwmens was 't die bij de baander stun. 
Heur handen as een toeter an de mond. 
Ze reup naor mij - kon 't wezen dat 

Oes mam dat was, oes grintpad, oeze hond 
En ik het kiend wat naost zien moe kwam staon? 
Het was etenstied, ik bin op hoes an gaon. 

€>rii Jfarieoe/t/fl93jJ 

Lös van 't wief 
Met een kaalm gangegie ree Ebbert de Honsrug of en het veen in. 't Was hum breeid naor 't 
zin, zo allen met de hond in de auto. Hie heufde niet luustern en niet praoten, hie kun 
kieken en denken, 't was de hond ok mooi toou, hie kun nou veurin zitten naost de baos. Dat 
was hiel wat beter as op de achterbaank liggen, daor kun e haost niks zeein. 
Fersoounshaalve har Ebbert an de vrouw vraogd of ze met gung. Hie was der niks rouwig 
urn west dat ze leeiver in hoes bleef. Ze wol naor de radio luustern op zundagmörgen. 
Smaoken verschillen. 
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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! 

"X Tbuitenhuis 

de Veenhorst 
De Fam. Blaauboer 
Duinweg 2 Midiaren 
Tel.050 4092132 

dkseizjoen de moeite waard Fax 050 4090483 

Massagepraktijk Tien+ 
Duinweg 1, Midiaren http://tienplus.netmenu.nl 

Bij Manueel Praktizijn® Tineke van Stipriaan kunt u terecht voor: 
klassieke massage, segmentale massage, voetreflexzonetherapie, manuele 
lymfdrainage en Shiatsu (drukpuntmassage). 

Veel klachten kunnen verholpen of verlicht worden door massage zoals vochtophoping, 
stress, spierpijn, hoofdpijn, tennisarm, maar massage is ook heerlijk ter ontspanning 

Behandeling alleen op afspraak te l : 050-4091055 
Een groeiend aantal zorgverzekeraars vergoeden deze behandelingen. Informeer bij uw verzekeraar. 

Üw partner in doe-het-zelf: 

Kerkstraat 7D 
9471 GA Zuidlaren 
Tel: 050-4092069 

CV-BEH0DI6DHEDEH/SAHITAIR 
H1ST0R VERF 
ELECTRA 
I UIU i FI U U I E-mail:Hubozuidlaren@hotmail.com 

2 7 jr WATERSPORT DE SCHEVE 
~£^\ Havenstraat 18 IMPORTEUR VOOR 

9471 A M ZUIDLAREN NEDERLAND van 
Tel./Fax : 050-409 29 46 MaÊim E~»»« CZ^ZtïT 

Sloepen: Wato 490 outboard, 510 Diesel, 620 Diesel, Hunze sloep. 
Boten: Ranieri, Hi!le,Yamarin, Pioner, Crescent, Plastimo. 

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

Riba, Pega en Atlanta trailers,Âccessoires, jachtlakken en herïEe!si>ort 

http://tienplus.netmenu.nl
mailto:Hubozuidlaren@hotmail.com
http://www.descheve.nl


Wat was het rustig, gien gedreun van vrachtwaogens in de verte. Hie zul 't hum wel 
verbeelden mor het was hum toou of ok de naotuur op zundagmörgen rustiger en vrediger 
was. Het laand wur al aorig leeg, de kombains harren het drok had de leste weken. Daor 
stun nog een stuk gaarst op worrel, die boer was ok altied zo laot. Der was veul mais dit 
jaor, dat mus dommit inkoeld worden. Der waren veul meer aarten as e tieds tieden zeein 
har. Een boer met een reumesien kwam veurbij. Die har zeker gien tied um zundag te 
holden. De Avebe draaide volop. Bieten waren wee helemaol bijkommen nao de veul te 
dreuge zummer. As het sukkergehalte nou mor neeit tegenviel! 
Ze stopten bij een stuk greeunlaand. De hond wol er graog even oet en runde langs de weg. 
Ebbert leunde tegen 't hek. Wat leuipen doar een paor mooie jonge peerden. Der was ok een 
völlegie bij. De hond gung ok es in 't laand kieken. Het vooltie wol speulen en kwam op hum 
aof, de hond maaide der tussen oet en meuik dat e bij zien baos kwam. Het vool dee een 
paor stappen naor het hek toou, toen keerde hum urn en galoppeerde deur het laand. Wat 
een gangen! Dat wur een prima peerd! 
Ze reden weer wieder. Wat was het veen veranderd toen ze het deeip anpakt harren. 
Vrogger was 't hier allen mor graslaand, veur zover 't gien onlaand was en nou kun je der 
zowat alles verbouwen. De moerasplanten waren verdwenen, mor van blooumen doar kun 
gien boer van leven. De tieden waren wel veranderd. Zien grootollen hadden wel verteld 
over de tied dat het veen nog mandielig was. 
Bij het Drents Deeip zat een visser. Ebbert stopte. "Vangt 't wat?" "Och, 't mag gien naom 
hebben." Beiden keken toerloos naor de dobber. Der kwam gien beweging in. Nao een ketier 
zee de viskerman* "Al vangt ok neeit, het zit hier rustig." Ze begrepen mekaor. 
"Kom", zee Ebbert, "ik stap mor es weer op." 
In de auto mus hij denken an de hengelclub hiel lang leden. Die har een tooupasselijke 
naom had: "Lös van 't Wief'. 
Hie zuchtte es. As ter op an kwam har e niks te kloagen, mor toch... Ze reden naor het dorp 
weerum. De hond lag rustig naost hum op de veurbank. Hie har genog rund en rond keken, 
hie har voldoounde haozen en vogelies zeein. 
Ebbert kreeg zin an kowie. De vrouw zul wel weer veul te kwedeln hebben, dat was nou ien 
keer niet aans. Je mus het leven nemen zo as het worden was. 

Shroumien SXjaassens—7>eroak 

(M Toneei-
verenißiYig 
TOMI A^ 

^Laatite nietiun van de *jftidla<iitdeit 

to-neelveveniaina zrtDr./iCy'. 

Het goede nieuws is, dat onze toneelvereniging doorgaat. De nieuwe regisseur Willem 
Dijkema is druk bezig met het lezen van nieuwe stukken. Vanuit Midiaren hebben we nog 
geen reacties gekregen op onze oproep voor nieuwe leden, maar gelukkig uit Zuidlaren wel. 
Geeft; Eisinga heeft zich gemeld, zodat we in ieder geval over vier spelende mannen 
beschikken. Het jeugdtoneel gaat heel goed. Alhoewel het alleen meisjes zijn, die toneel 
spelen. Zij voeren op de laatste schooldag een toneelstukje op. Verder willen we weer 
Zwarte Pietentoneel spelen en zal er op mijn laatste schoolwerkdag voor de Kerstvakantie 
door deze kinderen levend poppenkast, worden gespeeld. 
Maandagavond 5 juli is (was) onze jaarvergadering. Door een aantal omstandigheden later 
dan normaal. Op die avond zal ook de definitieve uitvoeringsdatum (vermoedelijk eind 
januari) worden vastgelegd. 

öecre/aris, JJinus L/a» 
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SLAGERIJ G.P. KOERS 
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ 

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

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

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON 050 409 1553 

> ^ GRAALMAN 
v>. 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

• Antiekrestauratie 
• Meubelstoffering 
• Gordijnen 
• Tapijten 
• Meubilering 
• Zonwering 
• Slaapsystemen 

Vaiitersteeg 4/1 
9752 VB Haren 
TeL 050-5345131 Fax 050-5348070 

JS:(W:!(Sr:«sv. 

ü 

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 lesmogeiijkheden in onze omgeving 

UB 
Met Uw naam en adres zenden aan: 

y —rLLlr4-LaJi-t^. yilxLyvo ís B.V. 
Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 



«DJ tf0& 
Veito-a uu>tn •9 

* * * * * 

De verbouwing van het boerderijtje naast het hunebed, waar 
Berend Spiegelaar woont is zo goed als af. Zoals u nog wel zult 
weten is met grote inspanning van Dorpsbelangen (en dan vooral 

, van Trudy Steenhuis) voor elkaar gekomen dat deze boerderij is 
W * aangekocht door het Drents Landschap. Het Drents Landschap 

zou gaan restaureren en Jan Ellens kon erin blijven wonen. 
Het is bijna klaar. Het hele achterhuis en het dak zijn vernieuwd en prachtig opgeknapt. 
Aan de buitenkant is nauwelijks te zien dat bijna alles opnieuw is opgebouwd, het enige en 
grote verschil is dat alles nu stevig staat en er weer jaren (eeuwen?) tegen kan. 
Jan Ellens woont nog altijd zoals hij eerst woonde in het voorhuis, binnenin is in het 
voorhuis weinig veranderd. In het achterhuis, waar eerst alleen de deel was is alles over de 
kop gegaan, er ligt nu een hardstenen vloerbedekking met vloerverwarming. Er is een 
kamer gekomen met uitzicht over het veld, een slaapkamer en een royale badkamer. De 
gebinten zijn volledig vervangen en op oude wijze weer neergezet. De oude constructie is op 
veel plekken nog te zien. Bij de voordeur is een royale raampartij met deur gemaakt met 
daarvoor een ouderwetse baanderdeur, geverfd in de ouderwetse kleur donkergroen, bijna 
zwart. 
Voor Midiaren een aanwinst dat zo'n karakteristieke bebouwing op zo'n mooie plek op deze 
manier behouden kon blijven. 

O&ouhe DQaaxsens 

V.V.V. 
Namens het VW, 
lAnories Jlaaiier. 

reveniaina vo-o-v ro-lKïveitinaKen %jfvidlciriten. 

Er staan diverse evenementen op het programma. Deze moeten 
echter nog uitgewerkt worden. Dus is er deze keer niet veel 
nieuws. Zo gauw er sprake is van activiteiten zal daar tijdig 
bericht over verschijnen. 

iSVieuuH t>an ««* K&anteno-exoitoeit. 

Hierbij deel ik u mede, dat ik gestopt ben met het bezorgen van 
de huis- aan huiskranten: het Oostermoertje, het, Handje 
Contantje en de Hoogezand-Sappemeerster. 
Wist U, dat u op elke krant een abonnement kunt nemen alleen 
voor het weekend? Verder wens ik u allen een prettige vakantie 

toe! 
En u weet: als u weggaat, meldt dit dan even, zodat ik niet met volle brievenbussen zit. Als 
u uw krant niet opgezegd hebt, kan ik hem eventueel voor u bewaren. 

A. Haaijer 
Kranten-
bezorger 

Met vriendelijke groeten, 
lAnories ¿rfaaifer, 
S 050-4093558 
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e¿/e Ksvtidlaaicdeitieuad, 

In de puzzel van het vorige kabinet zaten 2 fouten; kipkerrieslaatje en 
kippensoep deze moesten namelijk ook aangestreept worden. Onze excuses 
hiervoor. Douwe Kolkman had al gezien dat er iets mis was met de puzzel. 
Helaas is er dus dit keer geen prijs voor de oplossing van de puzzel.Voor de 
zomervakantie heb ik een nieuwe puzzel voor jullie. Hopelijk gaat hier 

niets mis mee. Als je hem goed oplost weet je waar de kamelen leven. In de zomervakantie 
kun je er een fijn mee bezig zijn. Veel zon en plezier toegewenst deze vakantie. 
Oplossing van de puzzel kunnen in de bus aan de Groningerstraat 47. 

^Paffy juryens 

APEBROOD-
BOOM 

BANTOE 
BAUXIET 
CHOPI 
DANS 
DEKOLONI 
SATIE 

DIAMANT 
FLAMINGO 
GAMBIA 
GOUD 

HUTTEN 
IBIS 
INITIATIE 
INWIJDINGS-
RITE 

IVOORKUST 
KLIKTAAL 
KOPER 
LEEUWEN 
LIBERIA 
LIPSCHIJF 

DE OVERGEBLEVEN LETTERS VORMEN EEN ZIN. 

T R 
E A 
I R 
T L 
A T 
S A 
I P 
N S 
0 N 
L I 
0 D 
K D 
E L 
D U 
T S 

I 
E 
N 
E 
V 
V 
0 
I 
H 
T 
A 
Y 
N 
T 
Z 

K 
V 
P 
G 
G 
A 
H 
U 
U 
T 
N 
I 
A 
E 
L 

E E 
P I 
0 E 
0 0 
A K 
N N 
C A 
M S 
T T 
E K 
S M 
M R 
B T 
F Y 
I B 

0 
K 
T 
E 
R 
E 
J 
T 
E 
E 
A 
A 
E 
H 
E 

R 
G 
L 
A 
E 
K 
I 
I 
N 
N 
0 
T 
I 
C 
R 

A 
E 
N 
I 
I 
W 
U 
P 
K 
T 
E 
0 
X 
S 
I 

LITTEKEN-
TATOEAGE 

MASAI 
NIGER 
NUBIERS 
OLIFAN1 
SPITSMUIS 

ORANJE-
RIVIER 

SAVANNE 
SENEGAL 
SLANG 

N 
0 
W 
I 
K 
T 
I 
S 
L 
A 
N 
G 
U 
P 
A 

] 
T 
L 
B 
M 
T 
I 
T 
T 
T 
M 
0 
A 
I 
N 

E 
N 
E 
I 
A 
A 
A 
N 
N 
0 
0 
E 
B 
L 
U 

R 
A 
N 
S 
N 
B 
L 
A 
I 
E 
R 
M 
E 
I 
B 

I 
B 
I 
A 
S 
A 
M 
F 
L 
A 
A 
F 
R 
R 
I 

STAMMEN 
STEPPE 
TANGANYIKA 
MEER 

TANGER 
TOGO 
TSJAAD 
TUNIS 
WITTE NUL 
ZEBRA 
ZIMBABWE 
ZUID 

V 
M 
I 
N 
W 
Y 
D 
I 
N 
G 
S 
R 
I 
T 
E 

I 
N 
E 
W 
U 
E 
E 
L 
Z 
E 
N 
I 
G 
E 
R 

-AFRIKA 

E 
M 
0 
0 
B 
D 
0 
0 
R 
B 
E 
P 
A 
K 
S 

R 
T 
5 
3 
A 
A 
D 
T 
N 
A 
M 
A 
I 
D 
A 

A 
Z 
U 
I 
D 
A 
F 
R 
I 
K 
A 
D 
U 
0 
G 



Een kozijn 
met profiel' 

S T H E T I S C " " 
K U N S T S T O F 
K O Z I J N E 
R E N O V A T I E - N I E U W B O U W - V E R B O U W I N G 

NARVIKWEG 5-10, POSTBUS 9101 
9703 LC GRONINGEN 

TELEFOON (050) 549 32 00, FAX (050) 549 35 50 

P 

ABEL-N B.V. 



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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