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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen:
Dorpsbelangen
9
4090428

+.

Dorpsfeestcommissie
9
4091055

-*•

Gezelligheidskoor "Lös Zaand"
9
4092154

IJsvereniging "Midiaren"
9
4091446

_•

Jachtveld "Midiaren"
9
4094133

Natuur- en Milieuwerkgr. Midiaren
9
4096053

Redactieleden:
a
Boxike Klaassens
Hunebedpad 5
9475 TN Midiaren
9 4095973
a
Pattv
Venema
Mevr. T.v.Stipriaan
Groningerstraat 47
Duinweg 1
9475 PA Midiaren
9475 PK Midiaren
9 4094466
Q
Marian Kooiman
Tolhuisweg
41
Mevr. M. van Dijken
9475 PE Midiaren
Meerwijk 15
9 4092048
9475 TC Midiaren
Q
Anke Heida
Tolhuisweg 31
9475 PD Midiaren
Mevr. J . de Groot
9 4096544
Meerzicht la
Layout:
9475 TA Midiaren
O
Dimis Vos
Haasakkers
2
Hr. N. Loerö'p
9475 PJ Midiaren
Tolhuisweg 30
9 4093527
9475 PG Midiaren
Druk :
D
Multabedriiven
Hr. E. Veenstra
W.A. Scholtensstraat 15
Tolhuisweg 27
9403 AJ Assen
» 0592-377115
9475 Midiaren

Hr. Rik Timmer
Hunebedpad 1
9475 T N Midiaren

Toneelvereniging 'T.O.M.I.'
9
4093527

+.

Hr. E. Vos
Haasakkers 2
9475 PJ Midiaren

Vereniging van Volksvermaken
9
4095843

-•

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

Vrouwenvereniging 'Midiaren'
9
0592-614630

_^

Wijken:

Wijkhoofden:

Achteroet
Herman van Dop
Heihazen
Philip Boucher
Tolhuisweg 1
Yvonne Korringa
Tolhuisweg 2
Ton Kolkman
Schuts-/Huttenweg
Marjan Giebels
Groningerstraat
Trudv Steenhuis
't Brinkje
Rik Timmer
Plankensloot/Meerzicht Winy Verdegaal
Emigranten
Piet Kanon

Colofon:

Mevr. A. Meisner
Groene Wegje 18
9331 BN Norg

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.

8

Oud papier:

Kopij inleveren
voor

4091055
4092837
4092088
4095792
4090952
4092727
4090428
4094197
4092359

De volgende
vrijdagen en
zaterdagen:

5 dec. 2004

1/2 oktober
5/6 november
3/4 december
Zelf brengen!)

bij één van de
redactieleden!
Graag inleveren
op diskette of
mailen naar
iihheiihi«

wanadoo.nl

Voorwoord
Het heeft even geduurd, maar het herfstnummer van onze Dorpskrant ligt dan
eindelijk bij u in de brievenbus of is u persoonlijk overhandigd door de bezorger.
Het is maar een dunne krant dit keer. Het nieuws van de verschillende Midlaarder
verenigingen is kort, maar krachtig. Een nieuwbakken jonge Midlaarder meldt zich
met een leuk stukje en dat stellen we zeer op prijs. Verder plaatsen we de
nieuwsbrief met betrekking t o t de Zuidoevers wan het Zuidlaardermeer.
Er is wat wijknieuws en de streektaal komt zoals altijd ook aan bod.
De feestcommissie blikt nog even kort terug op ons geslaagde dorpsfeest en we
gaan er vanuit, dat de nieuwe feestcommissie zich in de volgende dorpskrant wel zal
roeren.
Het boek - ons boek - komt ter sprake en is voor liefhebbers nog t e bestellen voor
dezelfde prijs. En nu we langzamerhand Midiaren wel heel uniek beginnen t e vinden,
kijken we ook vol verwachting uit naar het geschiedkundige boek over Midiaren,
waaraan Marjan Boucher al een aantal jaren werkt.
Namens de redactie
Anke Heida

Agenda voor de komende periode:
•
•

Zaterdagmiddag 4 december Sinterklaasfeest
Zaterdag 12 februari toneeluitvoering T O M I

idsopgave:
lt/ml
2 t/m 2
3 t/m 3
3 t/m 4
5 t/m
6 t/m
7 t/m
7 t/m
9 t/m
9 t/m

5
7
7
8
9
11

Voorwoord, agenda en inhoudsopgave.
Het is voorbij, het Dorpsfeest.
Wijknieuws, Nieuws van de Krantenbezorger.
VVV-nieuws, Dorpsbelangen, Löss Zaand en Gevonden
voorwerpen.
Puzzelrubriek voor de jeugd.
Het boek van Midiaren.
Vertrek mevrouw Heringa.
Drentse taal.
Laatste nieuws van TOMI.
Zuidoever Zuidlaardermeer.

1

Buitenhuis "de VEENHORST"
Hans Blaauboer en Els Wiggcrs
; .Duinweg 2,9475 PK MIDLAREN
; Tel.: 050 4092132 Fax: 050 4092132
E-mail: info@veenliorst.nl B U I T B N nvAs
DMWebsite: www.vcenhorst.nl

X

Elk seizoen de moeite waard

**••

"éenhorst

"de VEENHORST" is een 4-stcrren groepsaccommodatie voor
F
in principe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen.
S "het LAGERHUIS" is een apart gelegen zaal met eigen terrein voor
dag(dccl)verhuur aan 4 t/m 35 personen.
Het is tevens startpunt voor klootschieten en LETTERBOXEN!
eajçcpmmodatics zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken en moderne faciliteiten voorzien
: voor het houden van uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten.
^Ü heeft een keuze uit zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons.

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 tel: 050-4091055
Een groeiend aantal zorgverzekeraars vergoeden deze behandelingen. Informeer bij uw verzekeraar.

Uw partner in doe-het-zelf:
Kerkstraat 7D
9471 GA Zuidlaren
Tel: 050-4092069

I U I 'l î i l w U I

27 jr WATERSPORT
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CV-BENODIGDHEDEH/SANITAIR
HISTOR VERF
ELECTRA
DE

E-mail:Hubozuidlaren@hotmail.com

SCHEVE

Havenstraat I 8
947f A M Z U I D L A R E N
Tel./Fax : 050-409 29 46

IMPORTEUR VOOR
NEDERLAND van

Mitic S—T*. cSüFT'

Sloepen:Wato 490 outboard, 510 Diesel, 620 Diese!, Hunze sloep.
Boten: Ranieri, Hiüe,Yarnarin, Pioner, Crescent, Plastimo.
Opblaasboten Yam van 2.30 m t / m 5.5Ö m. Yamaha b.b.motoren.
info: www.descheve.nl

Kîha, l*ega e n Atlanta

:J*
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I=<] Het is voorbij, het Dorpsfeest 2004.

Dorpsfeestcommissie
•

i

Vier jaar voorbereiden, vier jaar rommelmarkt,
oliebollen. Paasvuur, oud papier, midzomerfeest. Dat
was onze manier om geld bij elkaar t e halen voor het
feest.
Het waren leuke jaren, maar toch, het is mooi
geweest. We dragen de taken over aan een nieuwe,
frisse club Midlaarders, met ongetwijfeld weer heel

andere ideeën. We zijn benieuwd!
Dit feest was geslaagd. Die dikke regenbui
kwam net toen de zeskampers toch al nat
waren wan het waterballonnetjes gooien.
Het springkussen, de gezellige tent, de
aanvullende catering, de presentatie wan het
prachtige boekje wan Trudy en Ineke en niet t e
vergeten de fantastische band Time, zorgde
voor de puntjes op de i. Bovendien was onze
voorzitter Cor als spreekstalmeester
fantastisch op dreef.
De inzet wan de wijken was echt geweldig. De
laatste weken stond de telefoon roodgloeiend:
"Is er ook een microfoon, is er een podium,
kunnen we er nog wat tenten bijzetten,
kunnen we muziek draaien, we hebben véél
meer ruimte nodig!" Alles kwam voor elkaar.
En dan nog het eten! Overweldigend! Zijn alle
slabakken, ovenschalen en opscheplepels weer
in de juiste keukens terechtgekomen?
Wijkhoofden, bedankt voor het mede
organiseren.
Maar vooral natuurlijk: Midlaarders
bedankt! Zonder jullie inzet en
enthousiasme was er helemaal geen
feest geweest. We hebben er nu zelf
ook echt wan kunnen genieten.
We wensen de nieuwe commissie veel
plezier en succes!
De oude Dorpsfeestcommissie
(foto's Martijn Vos)
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Feenstra mist de
aansluiting niet.
GARAGE HOLLANDER

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

groot in banden,
nieuw en gebruikt,
zeer scherp geprijsd
ook voor schade's uw adres
BOVAG lid
«

feenstra

We zijn net zo
thuis in
de buurt
alsu
De Rabobank is een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank van mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samenleving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank

9

050-4096969

GRDNINGERSTRAAT

5D

9475PC
MIDLAREN
Sï
D5D-4D92G3 1
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tel. 4090000

Het is als nieuw Midlaarder toch wel een hele cultuurshock om te
verhuizen wan een groot naar een klein dorp. Als j e hier een pak
melk vergeten bent te kopen, ben j e al weer een half uur
U1ÍS
onderweg om deze alsnog te halen. Deed j e dat daar. Dan had j e
itfjKNI
binnen vijf minuten een pak gehaald bij de 'buurtsuper'.
0 00*
Behalve de buurtsuper is er nog een verschil: ze zijn hier veel
00<
100
intensiever in het houden wan buurt- en dorpsfeesten. Nu heb ik
me laten vertellen dat we toevallig in een "feestperiode" binnenkwamen, maar 'de toekomst
zal het leren'.
Na het buurtfeest was er natuurlijk ook nog het superdorpsfeest (en dit is niet ironisch
bedoeld) met allerlei leuke dingetjes die er te doen waren. Een zeskamp, verzorgd door de
scouting wan Zuidlaren (zo roept m'n neefje plotseling) met een hoop nattigheid en vage
dingen. Zo vraag ik mij al enige t i j d af hoe het spel "spijkerbroekhangen" toch ontstaan is!?
Zou er dan echt iemand geweest zijn in de 16c eeuw die dacht: „Go, laat ik eens een dag aan
mijn spijkerbroek gaan hangen!"
Ook als voordeel heeft dit prachtige dorpje dat j e dichterbij Haren zit. Dat houdt in dat ik
ongeveer tien -twintig minuten later naar school hoef t e fietsen en ik dus ook tien -twintig
minuten later op hoef te siaan © en daar wordt een Atheneum-leerling als ik toch wel heel
erg blij wan.
Nou, wil j e nog meer weten over mij, kun j e gaan kijken op: http://surf.to/Superkoe! Dat is
mijn website, daar kun j e als j e nog een vraag hebt altijd f f een mailtje sturen! $
Jop van den Berg

r
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A. H-aayer
Kyantendezorger

Nieuws van uw krantenbezorger Andries Haaijer.
Per één oktober kunt u in Midiaren de Groningereditie van het
Dagblad wan het Noorden krijgen, althans, dat is mij toegezegd!
We hebben er lang op moeten wachten, maar het is er dan toch wan

gekomen.
Met vriendelijke groeten,
Andries.

V.v.V Midiaren.

V.V.V.

Dinsdag 3 augustus hadden we op het sportveld weer een
rommelmarkt. Het was die dag erg warm weer, waardoor we enige
afzeggingen kregen. Echter met 86 standhouders waren we nog goed bezet. Het werd die

3

dag een gezellige drukte. Volgens het bestuur voor herhaling vatbaar. Mede door de inzet
van enige vrijwilligers was deze dag weer zeer geslaagd, hiervoor onze hartelijke dank.
De fietstocht kon dit jaar geen doorgang vinden, doordat het dorpsfeest gehouden werd.
Het eerst volgende evenement is het Sinterklaasfeest voor de jeugd. Hierover krijgt u nog
tijdig bericht.
Namens het bestuur wan de V.v.V Midiaren,
Andries Haaijer.

Vereniging voor dorpsbelangen Midiaren.

DorpsbeLmßen

aren

Het bestuur van dorpsbelangen Midiaren is deze zomer niet bijeen
geweest. De eerst volgende vergadering word gehouden op 12
oktober.

Lös Zaand.

Lös
A-fr Zaand

Ook voor ons is het nieuwe winterseizoen alweer begonnen. We
hebben al twee optredens achter de rug, en al weer acht in het

boek!

Het afgelopen seizoen zijn we 12 keer uit zingen geweest, wat een
welkome aanvulling opleverde voor onze kas. We hebben een geheel nieuwe geluidsinstallatie
kunnen kopen en zijn nu bezig nieuwe kleding aan te schaffen. Er word al weer druk gewerkt
aan een nieuw repertoire, zodat er volop leven in onze zanggroep zit. Er moet o.a. een
avondvullend programma worden verzorgd, zodat er weer nieuwe sketches worden
ingestudeerd. We hebben dit jaar afscheid moeten nemen wan Aaltje Mellens die vanaf het
begin wan lös Zaand altijd zeer bij ons betrokken was en t o t het laatst met ons mee dacht.
We zullen haar missen.
I n het voorjaar zullen we weer verslag doen (in het kabinet) wan onze activiteiten van het
komend seizoen. Tot slot nog even dit, een wan onze dames is op het sportterrein tijden het
Midlaarder dorpsfeest een zwart laktasje kwijtgeraakt met daarin al haar persoonlijke
spullen, zoals rijbewijs pasjes enz. Heeft een wan de Midlaarders deze ook gevonden? Dan
graag bericht aan de redactie.

Gevonden voorwerpen:
Tijdens het Dorpsfeest zijn de volgende artikelen blijven liggen:
• Een rode en een zwarte jas
• Een blauwwitte paraplu en een bordeaurode paraplu
Bovenstaande bevindt zich bij Anke Heida.
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Beste Midlaarder jeugd,
Kamelen leven in Noord-A frika, dat was de oplossing van de puzzel uit
het zomerkabinet. Marcel Juistinga had deze goed opgelost en krijgt
een Intertoys bon. Gefeliciteerd!
Er is weer een nieuwe puzzel voor jullie, en ik hoop weer op veel
inzendingen, die in de bus kunnen aan de Groningerstraat 47.
Groetjes Patty.

<¡o* * *
**«
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ö n e e U W W l t j e (de overgebleven letters vormen een zegswijze)

0
T
S
N
U
K
N
E
S
K
E
H
0

G
N
I
D
U
0
H
S
I
U
H
R
R

0

»

V
N
B
Z
W
A
R
T
E
H
A
R
E

M
E
D
E
L

IJ
D
E
N
A
E
S
K

N I

Bangerik
Bedjes
Bedrog
Bewusteloos
Binnenlaten
Boerenvrouw
Breien
Dochtertje
Donkere bos
Gehoorzamen

N
E
K
A
W
T
N
0
B
S
D
0
0

S
W
K
I

R
E
G
N
A
B
N
0
N
R P

L
E
A
N
E
R
E
I
D
E
D
L
I
W

E G S
E B E
J G I
A D E
A R E
K L S
S G E
G R 0
G L C
N 0 IJ
D U T
E T S
N G S
U 0 R

G
0
H
N
I
B
C
H
R
S
K
U
Z
V

R
N
B
0
N
P
T
H
I
D
W
W
O
N

Glazen kist
Heksenkunst
Huishouding

Jaloezie
Koningszoon
Medelijden

Naaien
Onbeweeglijk
Onherkenbaar
Ontwaken

0
W
I
E
0
E
S
K
U
E
E
E
0
E

D
0
V
Z
R
R
N
R
N
W
V
B
N
R

W Z N J
E D E A
E J I L
T N A 0
A Z A E
E B N Z
Z K R I
L A N E
E A M 0
E V T E
I I O E
0 N E T
D E G R
E 0 B N

IJ
G
S
E

J
K
R
0
V
D
N
N
Z
B

Prins
Rood
Toverspiegel
Verbazing
Vorkjes
Waarschuwing
Wilde dieren
Woede
Zeven bergen
Zwarte haren
5
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* Antiek en decoraties voor de landelijke sfeer*
Openingstijden: Zaterdag van 10.00 -17.00 uur en
woensdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 13.00 -17.00 uur

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&^&t^¿cs£&

Bouwbedrijf Mark Wieland
Zuidíaarderweg 97 9479 PR Noordlaren
Tel./Fax 0 5 0 409 27 82

De¿fcu4a<i¿^
OVERDUN

CASANDER

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

• •'. • . • , • • •••.' • . ' •'.•••• '••
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Lovende reacties op 'Het geheugen van Midiaren'
Het Boek

Op 21 augustus ontstond een run op het boek 'Het geheugen wan
Midiaren'. Alle dorpelingen brandden wan nieuwsgierigheid om t e
lezen over het dorp, en vooral wat de verschillende geïnterviewden
zich herinnerden ower het bestaan vroeger.
I n vele bewoordingen kregen we complimenten t e horen. 'Echt heel mooi', kwam Jenny
Haaijer vertellen; 'Mijn moeder las het direct uit en vond het prachtig', aldus Bouke
Klaassens; 'Wij vinden dit echt heel leuk om t e lezen', meldden Harm en Titia Tinge. Zo
kunnen we nog wel even doorgaan.
Een bloemlezing uit wat we terughoorden: Via de verhalen wan bewoners zijn heel veel
verschillende facetten van het dorpsleven beschreven, vaak is het een feest wan
herkenning, de interviews maken de geschiedenis toegankelijk voor velen; het leest heel
vlot; de kaders vullen de persoonlijk gekleurde verhalen uit de geheugens wan bewoners
goed aan; de drukker heeft fraai werk geleverd; de foto's komen prachtig t o t hun recht op
het glanzende papier.
'Het is alsof het t e boek stellen wan de recente geschiedenis er mede voor zorgt dat het
dorp Midiaren sterker gaat leven', kwam Jan-Errit de Vries nog even melden.
Gaatjes in het geheugen
Maar natuurlijk waren er ook wel kleine dingen aan te merken op de productie. Zoals de
namen wan de kinderen Hovenkamp, die natuurlijk Jan en Jannie heten en niet Jan en
Jacoba zoals in het boek staat. Voor de dorpelingen hechtten we eraan zoveel mogelijk
verbeteringen en aanvullingen in 'Het kabinet' aan u door te geven. Naast dingen die
verkeerd zijn opgeschreven, is er ruimte om vraagtekens weg t e nemen. Wie weet
bijvoorbeeld alle namen van de mensen op de foto op pagina 38? Het beschrijven van een
dorpsgeschiedenis is geen sinecure. Niet alleen omdat de feiten soms lastig t e achterhalen
zijn, soms kleurt het geheugen de gebeurtenissen in; na verloop van t i j d worden verhalen
soms een beetje 'sterker' of 'anders'. Daarom kozen we ook voor de titel 'Het geheugen wan
Midiaren', die laat ruimte voor eigen interpretaties van de geschiedenis. Maar daardoor
gebeurt het soms dat de ene dorpeling wat anders op een gebeurtenis terugkijkt dan een
ander. En dat kan ook wel eens nare gevolgen hebben. Zo staat op pagina 97 bij vergissing
de naam van Spiegelaar genoemd. Natuurlijk hadden en hebben buren wel eens onderlinge
strijd over de erfafscheiding. Maar er is geen sprake van dat Spiegelaar zich oneerlijk land
toeeigende; als die suggestie al wordt gewekt, dan betreuren wij die zeer.
Stuur uw aanvullingen of opmerkingen over 'Het geheugen van Midiaren' naar Ineke
Noordhoff, Tolhuisweg 37, 050 3113251, ineke@zeerondom.nl.
Herdruk

Velen vinden het boek zo aardig dat ze het ook cadeau willen geven aan een familielid of
bekende. Zij meldden zich al om extra exemplaren af te nemen. Helaas zijn die er nu niet:
de hele eerste druk was al snel uitverkocht. Daarom is besloten t o t een herdruk.
De verkoop wan de tweede druk loopt via Trudy Steenhuis; door een briefje in haar
brievenbus t e gooien (Sroningerstraat 39) kunt u exemplaren van de tweede druk
( a € 12,50 ) reserveren. Wacht niet te lang met uw bestelling, want dit is echt de laatste
gelegenheid om het boek aan te schaffen.
De nieuwe boeken worden in de tweede helft wan september uitgeleverd.
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De herdruk is mede mogelijk gemaakt door de enthousiaste reactie wan boekhandel Wolters
in Zuidlaren - waar het boek gretig aftrek vindt. Boekhandel Wolters organiseert op
zaterdag 2 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur een extra feestelijk Midlaren-dag: dan zullen
de auteurs 'Het Geheugen wan Midiaren' in de winkel signeren; desgewenst kunt u een
opdracht in het boek laten zetten. Dat geldt ook voor 'Zee rondom', een documentaire ower
wonen op een waddeneiland wan de hand van Ineke Noordhof f. 'Zee rondom' is begin
augustus door uitgeverij Atlas op de markt gebracht. Ook wan dit boek is al snel na het
verschijnen een tweede druk uitgebracht. Die is bij onder meer boekhandel Wolters voor
€ 16,50 t e koop. En op 2 oktober kunt u ook dit boek dus laten signeren.
Ineke Noordhof f.

Vertrek Mevrouw Heringa.
15 April j.L, Nu alweer zo'n half jaar geleden is de oudste
bewoonster (95) van Midiaren uit haar boerderijtje aan het Heiveen
MlïJK!»1
3 weggegaan na 44 jaar daar gewoond te hebben. Ze is er in 1960
•0t
•00"
samen met haar man komen wonen; spijtig genoeg is hij in 1972
00 •0(01
overleden. Ze heeft er veel geweven, genoten wan het tuinieren en
vooral ook van de contacten met de buren.
Ze is verhuisd naar een zorgcentrum in Ermelo en heeft het daar naar haar zin. Ze is
inmiddels gewend aan alle verzorgsters die om de haverklap haar kamer binnenkomen om te
vragen of ze iets nodig heeft. I n het afgelopen half jaar t i j d heeft ze 2 staaroperaties
ondergaan en ze ziet een heel stuk beter, waar ze erg blij mee is!
Onlangs zijn de familie Tinge en Marjan Kooiman bij haar op bezoek geweest. Z i j hebben
gezien hoe ze daar woont en geconstateerd dat ze er wel 100 kan worden (26 okt. wordt ze
96).
Haar zoon en schoondochter (Albert Heringa en Florry l^aarse) zullen in het boerderijtje
gaan wonen, waar nu volop verbouwd wordt. I n het volgende Midlaarder Kabinet zullen zij
zich voorstellen.
Adres van Mw. Heringa-V.d. Borgh is:
Henriette wan Heemstrahuis,
Smutslaan 5 - 2002,
3851ZA Ermelo
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Hieronder twee gedichten. Het eerste wan Roel Reijntjes, de
bekende Drentse dichter en schrijver die in 2003 overleed. Het
tweede wan Marga Kool, vroeger gedeputeerde en nu dijkgraaf,
maar vooral ook Drentse dichter en schrijfster. Aan haar werd op
ons dorpsfeest het boek "Het geheugen wan Midiaren" uitgereikt. Z i j hield op het feest een
mooie toespraak met veel lovende woorden voor de samenstellers wan het boek.
Bouke Klaassens

*£ö& van tie toerecd
De wind blas zachies in oes haor
boven de veenties ris de maon
zacht zingend bint wij wieder gaon
wat is een leugen, wat is waor?
bevrijd wan doezend dingen 't hart
wat maonlocht over blinkend water
er is gien heden meer, gien later
veurbij de zörge en de smart.
Roel Reijntjes (1923-2003)

De straoten daorvan ik de klinkers telde
dorp daorbinnen ik de kamers kenne
kiender daorin ik de olders herkenne
t ô t in het darde geslacht
straoten daorvan ik de verlaotenheid
de winterse verraoderlijkheid
van de klinkers kenne
huzen, lös de achterdeure
daorachter ik 't gef luuster wete
stried in de kamers heure
kiender daorvan ik de toelomst kenne
t ô t 'm het darde geslacht
en altied deur toch nog:
d'ogen van het dorp
kiender huzen en straoten
bint verdacht op mij
de honden waorschouwt heur:
geef acht
een vrömde komp veurbij
^Karga Kool

SLAGERIJ G.P. KOERS

Betrouwbaar en snel
installeren, onderhouden,
reparen of vernieuwen
van dakgoten, riolen,
waterleidingen en al uw
andere sanitaire
installaties.

1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

rolpens

bakjes kanensmeer
bekers rundvet
boeren leverworst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

Vraag vrijblijvende
informatie aan.

Bronkhorst
sanitaire installaties
Osloweg 41
9723 BH GRONINGEN
Telefoon 050-4091455

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN
TELEFOON 050 409 1553
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Als U kiest voor kwaliteit
en vakmanschap

&

Antiekrestauratie
Meubelstoffertng
Gordijnen
Tapijten
Meubilering
Zonwering
Slaapsystemen

Ruitersteeg 4/1
9752 VB Haren
Tel. 050-5345131 Fax 050-5348070

Gun uw kinderen het plezier van muziek
Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zijTl
. hun hele leven
dankbaar voor zullen zijn.
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* Ons land kent een dicht gespreid net van muziekscholen. Adressen sturen wij u graag toe.
* Daarnaast vele privé-les mogelijkheden.
* voor het eerste lesjaar kunt u bij ons een piano huren.
* Kom eens langs of stuur onderstaande bon in;
* U wordt dan volledig geïnformeerd!
¡
¡
i
i
!
!

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:
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Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen

Toneeí-

Laatste nieuws

De repetities voor de spelers van T O M I zijn weer begonnen.
veremßinQ Het dolkomische stuk, dat we gaan spelen is door onze
regisseur Wim Dijkema uitgezocht en is getiteld "Madame
Gucci". Er zijn rollen, die in het Nederlands gespeeld worden,
maar ook hebben we weer een paar rollen in het dialect
overgezet. De uitvoering staat gepland op zaterdag 12 februari. Houdt u deze datum al vast
vrij. Want na een jaar zonder uitvoering zullen de Tomiaten natuurlijk proberen er een
spetterende voorstelling van te maken. I n het decembernummer wan deze krant zullen we
er nog uitvoeriger op terugkomen. T O M I heeft een echte jeugdafdeling, die al bezig is een
nieuw Zwarte Pieten stuk in te studeren. Het is een heel leuk en grappig blijspel in één
bedrijf, dat in ieder geval op vrijdagmiddag 3 december in ODBS "De Zuid-Wester" zal
worden opgevoerd en dat zal hoogstwaarschijnlijk op zaterdag 4 december ook in Midiaren
gaan gebeuren. Maar daarover krijgt u nog bericht. Eind december zullen we onze
donateurs een bezoekje brengen. De prijzen voor de donateurskaarten zijn onveranderd
gebleven.
Dinus Vos.

T.O.M.I.

Zuidoevers Zuidlaardermeer.
De gemeente is al enige t i j d bezig met plannen om de inrichting van de zuidkant wan het
Zuidlaardermeer te wijzigen. Wij hebben hier al eerder over bericht. Hieronder vindt u de
laatste nieuwsbrief van de gemeente over deze plannen.
Vanuit Midiaren is zorg uitgesproken over de vraag of in de nieuwe plannen het
Zuidlaardermeer vanaf Midiaren nog wel bereikbaar zou blijven, omdat rechtstreekse
toegang via het "surfstrandje" bij Meerzicht zou vervallen, (zie onder andere het kabinet
wan winter 2003)
Op 2 december 2003 werd een schetsontwerp voor de zuidoevers van het Zuidlaardermeer
aan de gemeenteraad voorgelegd. I n dit schetsontwerp was een recreatiegebied gepland
ten noorden van Plankensloot, zodat men vanuit Midiaren toch rechtstreeks bij het meer
kon komen. Van de kant van Dorpsbelangen is toen nog een voorstel voor een andere
oplossing gedaan door de staande mast route te verplaatsen, zodat de bestaande toegang
tot het meer (de weg richting Meerzicht) zou kunnen blijven. Daar werd toen niet positief
op gereageerd. Na deze vergadering is de gemeente aan de slag gegaan met het maken van
een voorontwerp bestemmingsplan voor het gebied. Er zou een inspraakavond in juni komen,
maar deze is niet doorgegaan. I n de B&W vergadering van 28 september 2004 is het
voorontwerp bestemmingsplan vastgesteld. We hebben begrepen dat dit plan nu eerst naar
de gemeenteraad gaat en daarna in de inspraak komt. Op dit moment is nog geen datum wan
de inspraakavond bekend. Let op de aankondiging van de inspraakavond, zodat u ook mee
kunt praten over de ontwikkeling van het Zuidlaardermeer en het gebied tussen
Zuidlaardermeer en Midiaren.
Bouke Klaassens
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Stedenbouwkundig plan bijna gereed

Nieuwsbrief
Zuidoevers
Zuidlaardermeer
nummer 9, juli 04
Inhoudsopgave:
• Stedebouwkundig
ontwerp Zuidoevers
gereed
• Wie zitten er nu in de
Denktank?
• Planning iets
doorgeschoven
• Tijdplanning

Contactpersonen

Johannes Frieling
wethouder ruimtelijke
ordening, en lid van de
Stuurgroep
Zuidlaardermeer

Het stedenbouwkundig plan Zuidoevers is nu zo goed als
gereed. Atelier Dutch heeft in opdracht van de gemeente
het schetsontwerp dat eind 2003 door de raad was
vastgesteld nader uitgewerkt. Tegelijkertijd is de gemeente
bezig met de voorbereidingen voor het ontwerpbestemmingsplan. Het stedenbouwkundig plan en het
ontwerp-bestemmingsplan zullen na de zomer aan de raad
worden voorgelegd, waarna de formele inspraak zal
starten.
Projectleider Oscar Strijker: 'Je ziet dat de verschillende
onderdelen van dit project Zuidoevers steeds concreter
worden. Nu, zomer 2004 willen we graag naar buiten
komen met verschillende uitwerkingen. Het gaat dan om
'spannende' onderdelen in het project, zoals de
woningbouwlocatie bij De Groeve, de recreatieve
herontwikkeling met recreatiewoningen, een camping voor
caravans en stranden bij Meerzicht en een nieuwe
jachthaven met informatiecentrum aan de oostkant van
Zuidlaren.'
Het tussenliggende natuurgebied zal gerealiseerd worden
in een tweede (latere) fase door Het Drentse Landschap.
Strijker: 'Net voor de zomer hebben we deze zaken
besproken met de Denktank, de deelgebiedscommissie en
de buurtvereniging de Groeve. De geplande
informatieavond voor juni hebben we laten vervallen. Naar
verwachting is er in september of oktober een
inspraakavond als het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage
komt. Maar zover zijn we nu nog niet. Eerst presenteren we
hier en op de website die nadere detaillering.'

Woningbouwproject De Groeve
1

«*

Oscar Strijker
projectleider Zuidoevers
Zuidlaardermeer,
tel.0592-266662
Kijk op www.tynaarlo.nl
onder plannen en
projecten/zuidoevers
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Er komen 25
kavels met
vrijstaande
woningen, die
worden gekoppeld
aan het bestaande
bebouwingslint
van De Groeve en
aan het
oevergebied van
het
Zuidlaardermeer.

Tot beide landschappelijke elementen wordt een bepaalde
afstand in acht genomen met groenstroken zodat de
nieuwbouw, het bestaande dorpslint en het natuurgebied
van de oevers van het meer, zich ieder afzonderlijk kunnen
ontwikkelen zonder directe beïnvloeding van elkaar.

Wie zitten er nu in de
Denktank?
De Denktank bestaat uit
vertegenwoordigers
vanuit ondernemers,
eigenaren en
omwonenden. De
Denktank is door de
gemeente ingesteld als
forum van betrokkenen
die een specifieke
inspraak hebben in de
deeldocumenten van het
project Zuidoevers. Voor
opmerkingen en
suggesties kunt u terecht
bij onderstaande
personen:
• mw. A.J. Noorbergen
(recreatiebungalows)
• mw. M. Reneman
(woonboot eigenaren)
• mw. J. de Groot
(ondernemers)
• mw. M. Van Dam
(ondernemers)
• dhr. E. Lubbers
(Stichting natuur &
recreatie Zuidlaardermeer en gebruikers
van het meer)
• dhr. B. Van Moorsel
(Stichting Zeeverkenners Nicolaas)
• dhr. W.O. Nachbahr
(ondernemers)
• dhr. H.J. Bosch
(deelgebiedscie)
• mw. G. van de Veen
(bewoners de Groeve)
• dhr. D. Schoppers
(IVN)
• E. de Jonge (bew.
Groningerstraat)

Colofon:
Uitgave gemeente Tynaarlo
redactie Dorinda Hijszeler,
telefoon 0592-266618

Recreatieve ontwikkeling Meerzicht

•

Het huidige
recreatiecomplex dat
bestaat uit
recreatiewoningen,
de camping en
Paviljoen Meerzicht
blijft gehandhaafd.
Wel vindt een
herschikking plaats
doordat er meer
natuur en water
komt. Ook komt er
een nieuwe
toegangsroute.

De verschuiving van de uitmonding van de Hunze maakt
aan de noordkant meer ruimte vrij voor recreatie. Hier
komen een zwemstrand, en een surfstrand met
landinwaarts een lig- en speelweide. Ook komt er
parkeerruimte.
Nieuwe jachthaven met informatiecentrum
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Het nieuwe plan maakt een koppeling tussen Zuidlaren en
het gelijknamige meer. Er komt een vaarroute en een
nieuwe jachthaven. Dit versterkt de relatie tussen dorp en
meer. In de nieuwe haven komt ook ruimte voor de
rondvaartboot en een botenberging. Bij molen De Wachter
wordt plaats ingeruimd vooreen informatiecentrum. Ook
komt er meer parkeergelegenheid.

Tijdsplanning
zomer '04
ontwerp Bestemmingsplan voorbereid
zomer'04
voorbereidingen stedenbouwkundig plan
sept/okt
inspraakavond/voorontwerp bestemmingsplan
jan '05
besluitvorming voorontwerp bestemmingsplan
Tussentijds
(tweemaandelijks) nieuwsbrieven
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Fotocollage van de wijk "Achteroet" var\ het Dorpsfeest.
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Schone Roeleke
De Chirurgijn
en de non

De schout
De rakker
En de jager

3t

De jager

De landloper
en de jager

12

Een kozijn
9
met profiel
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RENOVATIE-NIEUWBOUW-VERBOUWING
NARVIKWEG 5-10, POSTBUS 9101
9703 LC GRONINGEN
TELEFOON (050) 549 32 00, FAX (050) 549 35 50

ABELN

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 feestelijke partijen, ook kinderfeestjes
met verschillende arrangementen

en een fantastische speeltuin voor
uw kinderen.

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

Tennis-,
watersport-,
midgetgolfbaan
Zeil- en
surfschool.
Captainsbar aan f|
het meer met
terras.

Verhuur van comfortabele
6-persoons bungalows (4****)
Speciale hotel- en langhuur arrangementen.
Jachthaven en Camping.
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ZUIDLAARDERMEER • DE BLOEMERT 1 • 9475 TG MIDLAREN • WWW.BLOEMERTNL • E-MAIL PAVILJOEN@BLOEMERT.NL

