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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen:
Dorpsbelangen
a 4090428

+. Hr. Rik Timmer
Hunebedpad 1
9475 TN Midiaren

Dorpsfeestcommissie
8 4095973

•> Mevr. B. Klaassens
Hunebedpad 5
9475 TN Midiaren

Gezelligheidskoor "Lös Zaand"_
S 4092154

Mevr. M. van Dijken
Meerwijk 15
9475 TC Midiaren

IJsvereniging "Midiaren"
a 4095732

_•

Jachtveld "Midiaren"
8 4094133

•> Hr. N. Loeröp
Tolhuisweg 30
9475 PG Midiaren

Natuur- en Milieuwerkgr. Midiaren
a

Hr. E. Broersma
Schutsweg 44
9475 PL Midiaren

Tolhuisweg 27
9475 Midiaren

Vereniging wan Volksvermaken
a 4095843

Redactieleden:
Q
Bouke Klaassens
Hunebedpad 5
9475 TN Midiaren
'S 4095973
•
Patty Venema
Groningerstraat 47
9475 PA Midiaren
S
4094466
Q
Marian Kooiman
Tolhuisweg 41
9475 PE Midiaren
8
4092048
Q
Gies Lamberts
Groningerstraat 27
9475 PA Midiaren
S
4092365
•
Toon van der Hammen
Tolhuisweg 37
9475 PD Midiaren
S
3119680
Q

Layout: Dinus Vos
Haasakkers 2
9475 PJ Midiaren
S
4093527

O

Druk Multabedriiven
W.A. Scholtensstraat 15
9403 AJ Assen
S
0592-377115

„ Hr. E. Veenstra

4096053

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

Colofon:

-•

Hr. E. Vos

Haasakkers 2
9475 PJ Midiaren
Mevr. S . H . Hovius
Westrup 7

9472 RP Zuidlaren

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.

Vrouwenvereniging 'Midiaren'
a 0592-614630

Mevr. A. Meisner
Groene Wegje 18
9331 BN Norg

Wijken:

8

Oud papier:

4091055
4092837
4092088
4095792
4090952
4092727
4090428
4094197
4092359

De volgende
vrijdagen en
zaterdagen:

Wijkhoofden:

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

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

4 / 5 november
2 / 3 december
6 / 7 januari
Zelf brengenll

Kopij inleveren
voor
30 nov. 2005
bij één van de
redactieleden!
Graag inleveren
op diskette of
mailen naar
gwlamberts
@hetnet.nl
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Voorwoord
Midiaren heeft een splinternieuwe internetsite. Niet zomaar een site, maar één die mooi is en ook nog
eens toegankelijk. Rond de verschijning van dit najaarsnummer van het Midlaarder Kabinet is de website
feestelijk in gebruik genomen door burgemeester J . Rijpstra van de gemeente Tynaarlo. Dat deed de
burgervader door het nieuwe internetadres (www.midlaren.net) t e onthullen bij de dorpsgrens aan de
Tolhuisweg waar het blauwe bord 'Midiaren' staat. Vanaf nu heeft ons dorp ook een plekje op het
wereldwijde web. Als u ooit eens erg ver weg bent en last krijgt van heimwee: één klik op de muis, en u
bent weer helemaal thuis!
Wie een computer heeft met internetaansluiting, hoeft geen seconde t e wachten om een kijkje t e nemen.
Oordeel zelf, en laat vooral weten wat u ervan vindt! Heeft u zo'n aansluiting niet? Geen nood; er zijn
genoeg dorpelingen in uw buurt die er wel een hebben. Vraag er gerust naar.
De nieuwe site van Midiaren is een initiatief van de redactie van het Midlaarder Kabinet, in overleg met
de Vereniging Dorpsbelangen Midiaren en is een coproductie van een heel bijzonder team: Bouke
Klaassens en Thomas Kuipers (15). I n dit nummer van het Kabinet leest u hoe de samenwerking tussen
moeder en zoon is verlopen en waarom Midiaren nu een internetsite heeft.
Verder aandacht in dit nummer voor een initiatief van het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen,
namelijk een cursus in de Drentse taal. Bij voldoende belangstelling wordt de cursus in Midiaren
gehouden.
Leuk nieuws is dat "Het geheugen van Midiaren" is genomineerd voor de Culturele prijs van de gemeente
Tynaarlo. Daaronder dus ook de auteurs van dit veel gelezen en geprezen boek: Ineke Noordhoff en
Trudy Steenhuis, die één van de drie kandidaten zijn. Op vrijdagavond 25 november wordt bekend
gemaakt wie gewonnen heeft, en zal de prijs worden uitgereikt.
We staan in dit nummer stil bij het overlijden deze zomer van de oudste inwoner van Midiaren: Jan
Ellens. Hij werd 95. Buurman Berend Spiegelaar, Marjan Giebels en Bert Leegte gedenken deze markante
man.
Verder natuurlijk ook het nieuws van de Vereniging Dorpsbelangen en de andere verenigingen (VVV, Lös
Zaand en de vrouwenvereniging). En voor de puzzelaars onder ons is er een puzzel voor de jeugd. Voor de
ouderen is er dit keer geen puzzel i.v.m. het aantal pagina's.
We wensen u veel leesplezier! En .... vergeet niet om naar www.midlaren.net t e gaan. Gewoon doen!
riooti van fJet .yiatn/ttcjt

Agendas
6 november

Çalgenwandeling vanaf de Veendorst.

IS november

Najaarsbijeenkomst van (Dorpsbelangen.

25 november

Vitreikjng Culturele (prijs

3 december

Sinterklaasmiddag voor de jeugd (?)

9 januari

Start (Drenthe cursus in (De (Barn.

21 januari

Vitvoering van TÖiM.! (Sprookjesfiqf)
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V a n het bestuur van Dorpsbelangen
Op het moment van schrijven is het bestuur van Dorpsbelangen nog met zomerreces,
maar de eerstvolgende vergadering is nog in september. We zullen dan "onze agenda'
voor de herfst en whiter opmaken en bezien wat ons te doen staat. Belangrijk moment
is natuurlijk weer onze najaarsbijeenkomst, die gehouden wordt op dinsdagavond 15
november bij Marian Kooiman in De Barn. Die avond zal in het teken staan van de
vorderingen met betrekking tot de begraafplaats en het boek over Midiaren van
Marian Boucher.

Bewoners van de Tolhuisweg hebben ons gevraagd
of het mogelijk is om in overleg met de gemeente
te komen t o t het opwaarderen van de speelplaats
op het sportterrein. Omdat er steeds meer
(kleine) kinderen in Midiaren wonen, is er
behoefte aan uitbreiding van de speelvoorzieningen. Bijkomend punt is dat het voetbalveld
eigenlijk niet of nauwelijks gebruikt wordt, zeker
niet door de kleine kinderen. Het idee is om een
voetbalveldje dwars over het terrein te maken
met kleinere doelen. Dat zou dan precies passen
tussen het huidige voetbalveld en het verhoogde
gedeelte waar nu de speeltoestellen staan. Met
deze ideeën zijn we naar de gemeente gegaan en
die bleek er best positief tegenover te staan. Het
voetbalveld overdwars plaatsen en twee kleinere
doelt jes plaatsen wil de gemeente wel voor haar
rekening nemen. Maar als 'compensatie' wil de
gemeente dan het maaien van het grote
voetbalveld beperken t o t 2 keer per jaar. Uit
contacten met de IJsvereniging en de VVV bleek
dat daar geen bezwaar tegen bestaat, mits de
gemeente op verzoek een keer extra wil maaien,
bijvoorbeeld bij een activiteit zoals de
rommelmarkt van deze zomer.

De uitbreiding van het aantal speeltoestellen
is ¡ets lastiger. Hoewel de gemeente daar
wel een potje voor heeft, zal er toch een
flinke eigen bijdrage moeten komen. En
omdat speeltoestellen vanwege allerlei
veiligheidseisen erg duur zijn, kan dat fors
in de papieren gaan lopen. Zelfbouw is niet
aan de orde omdat de gemeente
verantwoordelijk is voor het beheer en
onderhoud. Mocht er eens wat gebeuren, dan
is de gemeente aansprakelijk.
We hebben ook nog aanvullend om een
picknick tafel gevraagd. Dat zal
waarschijnlijk niet al t e veel problemen
opleveren, omdat eenvoudig een tafel bij de
bestaande bankjes geplaatst kan worden. En
dat kan dan weer tegelijkertijd met het
verhelpen van wat achterstallig onderhoud
aan de speeltoestellen. Dat laatste heeft te
maken met de grond onder de
speeltoestellen; die is nu te hard voor een
zachte landing.

Kortom: er is in overleg met de gemeente best wat mogelijk aan verbeteringen; voor een echte
uitbreiding zullen we zelf ook in de buidel moeten tasten. I n overleg met de gemeente gaan we dit
najaar een plannetje maken en dat zal nog met het dorp worden besproken.

I n juli zijn Trudy Steenhuis en ondergetekende
bij wethouder Frieling op bezoek geweest. Het
doel van het bezoek was tweeledig: enerzijds het
verkrijgen van meer informatie over de
mogelijke uitbreiding van De Bloemert en
anderzijds, mede op verzoek van de
jaarvergadering, nog eens doorpraten over het
e f f e c t van al onze inspraakinspanningen met
betrekking t o t de planontwikkeling van de

Zuidoevers. Over De Bloemert zijn we
inhoudelijk niet wijzer geworden. Wel heeft de
wethouder ons toegezegd dat wij direct door de
gemeente zullen worden geïnformeerd, nadat
BAW zich een oordeel over de plannen heeft
gevormd. Dat zou na de zomer zijn, dus we
kunnen nu zo ongeveer bericht verwachten. Als
die brief binnen is, zullen we iedereen daarover
informeren.

2

Met betrekking t o t de Zuidoevers hebben we aangegeven dat al onze inspanningen (inspraak in
raadscommissie, brieven, mondelinge en schriftelijke ingebrachte zienswijzen op de diverse
inspraakavonden), bij wijze van spreken, als tegen een dove waren gericht. Het ontbreken van enige
(beargumenteerde) reactie van de kant van de gemeente heeft ons teleurgesteld. W i j hebben
aangegeven dat wij namens het dorp spreken en dat wij ook een taak hebben om aan het dorp uit t e
leggen wat de gemeente van onze reacties vindt en wat ze er mee doet. Door de werkwijze van de
gemeente zijn wij naar het dorp toe in gebreke gebleven. De wethouder had daar uiteindelijk wel enig
begrip voor. We vertrouwen er op dat het in de toekomst beter gaat. Zo niet, dan staan we zo weer op
de stoep.

Laatste nieuws uitbreiding Pare de Bloemert
Vlak voor het ter perse gaan van het Kabinet ontving het bestuur von Dorpsbelangen een brief van de
gemeente Tynaarlo met de volgende tekst:
"In uw brieven van 22 mei en 24 juli uit u uw zorg over de berichtgeving over een uitbreiding van Pare
De Bloemert in het gebied tussen het huidige complex en de Groningerstraat in Midiaren. Wij kunnen u
mededelen dat wij onlangs hebben besloten geen medewerking te verlenen aan een uitbreiding van het
complex in deze richting omwille van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden op deze plek. "
Het bestuur van Dorpsbelangen zal de ontwikkelingen blijven volgen.

V.v.V.

Vereniging voor Volksvermaken M i d i a r e n .

I n samenwerking met Dorpsbelangen hadden we op 16 juli een
fietstocht door de omgeving uitgezet welke begeleid werd door
enkele natuurgidsen van I.V.N. Er hadden zich 24 deelnemers aangemeld die er een gezellige en leerzame
tocht van maakten. Na afloop werd er bij Meerzicht onder het genot van een hapje en een drankje nog
even gezellig nagepraat. Het muzikale gedeelte werd verzorgd door Marga van Dijken en collega.
Op 3 augustus was er weer een rommelmarkt op het sportveld, waarvoor zich ongeveer 100(!)
standhouders hadden gemeld. Het weer was die dag prachtig en mede door hulp van enkele vrijwilligers
werd dit een succesvolle dag. Hiervoor bij deze onze hartelijke dank!

AiicVies Haaijer

Nieuws v a n Andries Haaijer.

Daar het voor mij ondoenlijk is iedereen persoonlijk te bedanken voor de vele
Krantenbezorger
blijken van belangstelling, in de vorm van kaartjes, fruitmanden, of even een praatje
met Jenny, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis wil ik bij deze iedereen heel
hartelijk danken! I k kan u melden dat het geleidelijk aan steeds beter gaat. I k hoop
dan ook, dat ik binnenkort uw krantje of de reclame folders weer op de brommer kan bezorgen! Tijdens
mijn afwezigheid is al dat werk gedaan door mijn vrouw Jenny, en ik dacht t o t volle tevredenheid! Jenny
BEDANKT!!
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Vrouwenvereniging M i d i a r e n

Vrouwenvereniging
6 september 2005
13 september 2005
25 oktober 2005

22 november 2005
13 december 2005
20 december 2005
17 januari 2006
22 februari
21 maart
4 april
25 april
23 mei

2006
2006
2006
2006
2006

Jaarprogramma 2005/2006
(De eerste bijeenkomsten zijn inmiddels al achter de rug.)
Fietstocht
Lezing door Niesco Loeröp
Met kennis en kunde van het BVG.
Informatieavond over huishouden, persoonlijke verzorging, voeding en
gezondheid.
Lezing met dia's door de heer Pilon uit Eelde over zijn reis langs de Chinese
zijderoute.
Kerststukjes maken onder het toeziend oog van Kees Huisman / J u f f e r t j e in 't
Groen.
Kerstviering.
Nieuwjaarsbijeenkomst.
Jan Germs, bekend van Drentse Taol, verzorgt deze avond.
Bezoek aan Hooghoudt distil leerder ij t e Groningen.
Quiz-avond
Voorjaarsdecoratie o.l.v. Dina Scheper.
Jaarvergadering.
Uitstapje naar Oost-Groningen.

Wilt u ook lid worden van onze vereniging en deze avonden kunnen bezoeken?
Neemt u dan contact op met Annie Meisner, telefoonnummer 0592-614630.

De Wachter.
Bij het wisselen van de seizoenen is er altijd weer een terugblik en een blik vooruit.
Bij het molenmuseum "de Wachter" kunnen we terug blikken op een heel goed seizoen. Het
bezoekers aantal is weer gestegen en ook de verkoop van ons molenbrood en andere
producten gaf een record omzet t e zien. Dit alles is natuurlijk te danken aan de ongeveer
130 vrijwilligers die zich er jaar na jaar volledig voor inzetten, en er voor zorgen, dat dit
unieke museum in stand kan worden gehouden, en er zelfs een uitbreiding gaat komen.Ook
de stoom-raderboot "de Jonge Wachter" was dit seizoen erg actief ! Er werden promotie
vaarten verzorgd op het Hoornse en Paterswoldsemeer, en ook de wekelijkse rondvaarten op ons
Zuidlaardermeer trokken veel publiek. Maar ook in het winter seizoen zitten we natuurlijk niet stil en
gaan de uitbreidings- en onderhoudswerken gewoon door. Na in 2003 de vrijwilligersprijs van de
Gemeente Tynaarlo t e hebben gewonnen, zijn we nu genomineerd voor de "Nationale Schouderklop" een
landelijke prijs voor vrijwilligerswerk en van de ruim 420 aanmeldingen, zijn we al gevorderd t o t de
laatste twintig. Afwachten en hopen, wat het in december gaat worden. Ook de repetities van de
Molenzanggroep "de Wachters" zijn weer begonnen.

Lös
te

Midlaarder shantykoor "Lös Z a a n d "
En dat brengt me meteen bij de zanggroep uit Midiaren Lös Zaand. Ja de oude
naam is er nog steeds, maar we hebben in de loop der jaren een hele
metamorfose ondergaan. De beide accordeonisten hebben versterking gekregen
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van een accordeonistdirigent en ook het oude repertoire van zeemansliedjes is volledig veranderd. We
oefenen nog steeds een keer in de veertien dagen en hebben er altijd veel plezier in. We verzorgen in het
jaar ong. 10-15 optredens en dit doen we met veel enthousiasme I n het voorjaar verzorgden we met drie
koren onder leiding van onze dirigent een optreden in het Sprookjeshof en hadden er een bomvolle zaal.
De "Wachter Stars", het Schipperskoor (ontstaan uit de vaarclub Zuidlaardermeer) en natuurlijk "Los
zaand" bezorgden de toehoorders een heel gezellige avond. Ook heel uniek was het optreden voor de
Culturele Club in de Gouden Leeuw met Wia Buze. Om en om werden er drie blokjes gezongen en aan het
eind samen met Wia Buze het slotoptreden. Een heel fijne ervaring. U hoort nog wel nader van ons in een
volgend Kabinet.
¿/{allien/.

Advertenties
TUIN FEEST?
PARTY TENT.

TE HUUR:

4 X 8 METER MET ZIJWANDEN EN RAMEN.
UITTE BREIDEN MET EEN TWEEDE ZODAT EEN TENT ONTSTAAT VAN 8X8 METER.
€ 35 per deel per dag.

Truus Kuiper.

050-4095575

Te koop aangeboden t.e.a.b.:
Kop v a n Jut
Gemaakt ter gelegenheid van het Dorpsfeest in 2004.
Te bevragen bij Gies Lamberts, (adres/tel/nr. etc zie 'Colofon')

Nieuws Groningerstraat W i j k .
De Groningerstraat vergrijst! Al het jonge spul verdwijnt Al vlug na de
geboorte in juli van de tweeling Koen en Luuk, vertrokken Mathilde en Jan
Oosterveld (no. 35) met Karlijn en Martin en de nieuwe jongetjes naar
00
Zuidlaren. Daar werd aan de Hofakkers een groter huis gevonden dat dichter
bij de school gelegen was.
Begin oktober verlaten Theo en Margreet Overduin (no. 45) met Maartje en Pieter Midiaren, om in ons
buurdorp Noordlaren in een grote boerderij t e gaan wonen, ook dichter b i j de school.
Drie Groningerstraters bezitten de respectabele leeftijd van vijftig jaar: Henk Schuiling, Jan Juistenga
en Ronald v.d. Veen zorgen o.a. voor de vergrijzing!!
I n september waren Jan en Ingrid Juistenga 25 jaar getrouwd. Hun zoon Marcel verruilde de basisschool
van Noordlaren voor het Zernicke in Zuidlaren. Hij heeft de eer nu de jongste wan onze wijk t e zijn.
Sfaatluy ffKccnAtMA'

Culturele prijs v a n de gemeente Tynaarlo.
Het boek het "Geheugen wan Midiaren" is genomineerd voor de Culturele prijs van de
gemeente Tynaarlo. Door een jury zijn uit 31 kandidaten, 3 kandidaten voor de Culturele
Prijs voorgedragen. Ineke Noordhof f en Trudy Steenhuis behoren met hun boek het
"Geheugen wan Midiaren" bij deze drie. Het College van Burgemeester en Wethouders zal,
na advies wan de jury, uit deze drie kandidaten de winnaar kiezen. Op vrijdagavond 25
november zal worden bekend gemaakt wie heeft gewonnen en zal de cultuurprijs worden uitgereikt.
Daarnaast kon het publiek t o t 12 oktober 2005 een winnaar kiezen uit de 31 voorgedragen kandidaten
voor de publieksprijs. Ook de winnaar van de publieksprijs wordt 25 november bekend gemaakt.
Er is een lange lijst met kandidaten, de lijst met kandidaten ziet er als volgt uit:
Dhr. A. Geertjes - beeldend kunstenaar te Eeldewolde
Dlir. J. Eckhardt - muzikant / dirigent Eelder Shantykoor
Dhr. G. Krol - schrijver te Oude Molen
Klompenmuseum Gebroeders Wictzes
Galerie Niet Nieuw Design te Tynaarlo
Mevr. A Harderberg-Ensing - schrijfster 'Verhalenboek van Yde-De Punt e.o.
Dhr. A. Zuidersma - beeldend kunstenaar Ploegstroming
Verenging van Volksvermaken Vries
Vereniging van Volksvermaken Eelde
Dhr. C. Schaafsma - medeoprichter Ol Eel
Mevr. H. van Voom - organisator exposities te Yde
Dhr. O. Bakker - organisator Bevrijdingsherdenkingen, Nieuwjaarsconcerten, Oranjecomité Eelde-Paterswolde
Galerie Zuidlaren
Toneelgroep EPOI
Stichting Volksuniversiteit Zuidlaren
Volksdansgroep DIOS
Drents Schilders Genootschap
Mevr. T. Steenhuis / mevr. I. Noordhoff, schrijfsters 'Het geheugen van Midiaren'
Dhr. K. Noteboom - beeldend kunstenaar te Winde
GGZ Groningen, locatie Zuidlaren - exposities De Kimme
Mevr. L. E.Noordliof / dhr. J. Fcunekes - vrijwilligers Historische Vereniging Vries
Eelder Shantykoor
Commissie Oud Taarlo - film 'Dat is over, dat is voorbij, dat brengt de tijd'
Mevr. H. Platje-Stroetinga - regisseuse ADO Eelde / radiopresentatrice
Mevr. F. van der Haar- balletschool Zuidlaren
Mevr. L. Hamminga - leerkracht te Zeijen - toneellessen basisschool
Mevr. C. Keizer - danseres musicals 42nd Street, Aida, Cats

We zijn heel benieuwd wie er gaat winnen en wensen Trudy Steenhuis en Inke Noordhoff veel succes!

Drenthe cursus.
Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in de taal, cultuur en geschiedenis van onze provincie.
Op 9 januari start de al eerder aangekondigde Drenthe cursus. I n acht lessen van twee uur leren de
cursisten van alles over de Drentse taal, de Drentse geschiedenis, Drentse gewoonten en Drentse
literatuur en muziek. Zowel geboren en getogen Drenten als de nieuwe Drenten zijn zeer welkom.
De bijeenkomsten vinden plaats in "de Barn" Tolhuisweg 41.
Vanaf 9 januari, acht keer steeds op maandagavond van acht t o t tien uur.
Cursus kosten inclusief cursusboek € 45, voor zaalhuur en koffie € 15, tezamen dus € 60.
Aanmelden bij Rik Timmer tel. 4090428 of Trudy Steenhuis tel. 4092727.
n.b. De cursus kan van start bij een deelname van 15 cursisten.
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Buitenhuis "de VEENHORST"
Hans Blaauboer en Els Wiggers
Duinweg 2, 9475 PK MIDLAREN
.*>*&

Tel.: 050 4092132 Fax: 050 4092132 B U Í T E N
E-mail: ¡ n f o @ v e e n h o r s t . n l
Website: www.veenhorst.nl

* + **

De

eenhorst

WÉEas
"de VEENHORST" is een 4-sterren groepsaccommodatie
voor in principe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen.
"het LAGERHUIS" is een apart gelegen zaal m e t eigen terrein voor dag(deel)verhuur
aan 4 t/m 35 personen. Het is tevens startpunt voor klootschieten en LETTERBOXEN!
- B e i d e accommodaties zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken en moderne
faciliteiten voorzien. Ideaal voor het houden van
u w werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten.
U heeft een keuze u i t
zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons.

ijp

M«

Elk seizoen de moeite waard

Wij zijn geopend op vrijdag, z a t e r d a g en z o n d a g vanaf 16.00 u u r .
(keuken geopend v a n 17.00 tot 21.00 u u r ) .

Feestje geven in de L a n t e e r n ?
informeer eens naar tie uitgebreide mogelijkheden
(ook in het weekend)
Tot ziens in N o o r d l a r e n !

Eetcafé "De Lanteera"
Middenstraat.2. Tel. 4029890/4095907

Barbara

Corporaal

HOÖIGOHEOEH/SAMSTÄIR

RW
Uw partner in doe-het-zeif:

TRA

Kerkstraat 7D
9471 GAZujQiaren
TeL: 050-4092069

Til

27 jr WATERSPORT
<~\ ^
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E-mail :J iubozuidlarcn@hotmail.com

SCHEVE
Havenstraat 18

947! AM ZUIDLAREN
Tel./Fax : 050-409 29 46

IMPORTEUR V O O R
N F D E R L A N Î D van

#####«?

Sloepen:Wato 490 o u t b o a r d , 5 !ö Diesel, 620 Diesel, H u n z e sleep.
Boten: Ranierr« H!He,Yamar«n, Pioner, C r e s c e n t , Plastîmo.
Qpbíaasboten Yam van 2.30 m t/m 5.5Ö m . Y a m a h a b . b . m o t o r e n .
info: w w w . d e s c h e v e . r s i
Riba-, P e g a e n A t l a n t a t r a i l e r s , A c c e s s o i r e s , j a c h t l a k k e n e n h e n g s i s p o r î
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Slagerij G.P. rcers
I e klas Rund- en varkensslagerij
en
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Onthaasten doe je in Noordlaren
Onze minicamping is gelegen op korte afstand van het
Pieterpad op het Groningse deel van de Hondsrug.
Meerdere korte en langefietsrouteshebben start- en
eindpuntop de camping. We hebben 15 ruime, van
electra voorziene staanplaatsen en nieuw sanitair.
Wij bieden u een beetje meer !!
Fam,R Kroeze
Lageweg 29a - 9479 TA Noord la ren
Tel.050 4093237

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

Groningerstraat 56, 9475 PC Midiaren
8
050-4091553
www.eampingachterdehoven.nl
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GR ñ ALM AN
Bouwbedrijf Wolters

Als u kiest voor kwaliteit en
vakmanschap
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Antiekrestauratie
Meubelstoffering
Gordijnen
Tapijten
Meubilering
Zonwering
Slaapsystemen

Verbouw
Onderhoud

Ruitersteeg 4/1
9752 VB HAREN
M

050-5345131

Nieuwbouw

Fax 050-5348070

Kerkstraat 14
9479 PK NOORDLAREN
050-4091297

De Midlaarder Website.
www.
MIDIAREN.
NET

www. midiaren. net

Midiaren heeft sinds kort een eigen website!!
U kunt het nieuws over Midiaren niet alleen meer lezen in ons Kabinet maar ook
op de eigen website van Midiaren. Op het moment dat u dit leest heeft
burgemeester J . Rijpstra wan Tynaarlo, op 13 oktober de website op feestelijke wijze geopend. De
besturen van alle Midlaarder verenigingen, de wijkhoofden en de sponsors/adverteerders en ereburger
Geert Koerts waren voor de opening uitgenodigd.

He

De volgende onderwerpen komen aan bod:
Actueel, met nieuws over ons dorp en zijn inwoners.
Ower Midiaren: het dorp, de omgeving en natuur, de recreatieve mogelijkheden.
De geschiedenis: 20 e eeuw, hunebedden en archeologie.
Over de verenigingen en hun activiteiten met jaarplannen, verslagen en informatie.
Met fotoalbums en een vraag en aanbod pagina.
Met een agenda. En een gastenboek waarop iedereen kan reageren, niet alleen op de website, maar ook op
gebeurtenissen in en om ons dorp.
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Onderverdeling hume

• Midiaren
• Agenda
• Geschiedenis
• Dorpsbelangen

PROEFVERSIE!!!

Waarom deze website?

Dit is een proefversie van deze site die we alvast draaien
om te zien wat er nog niet klopt en werkt,

De Vereniging Dorpsbelangen maakt
samen met de redactie van de
dorpskrant "Het Midlaarder Kabinet"
een website voor en over het dorp
Midiaren.

Actueel
Hieronder vindt u nieuwsberichten.
Klik op "meer" om alles te lezen.

• Dorpskrant

Uzelf kunt ook nieuws doorgeven!

• Dorpsfeestcommissie

Als u nieuws hebt, klein of groot,
geef dat dan aan ons door!

• Verenigingen

• Foto's

per mail: midlarengtmidlaren.net; per telefoon, bel: 0504092365; per post naar: Groningerstraat 27 947S PA
Midiaren

. Links

Ook foto's zijn welkom.

• Vraag en Aanbod

• Gastenboek
• Adverteerders

campino.de Bloemert. toeoevoegdj?P^3P-O_9r.20q5_.,
De gemeente geeft geen toestemming voor de
geplande uitbreiding van de camping bij de Bloemert,
In de krant viel begin juli te lezen dat Recreatiepark
De Bloemert zou willen uitbre... meer
¿peelterrein lisboon, toegevoegd op 30-Q9-2UP5
De Vereniging Dorpsbelangen heeft overlegd met de
bewoners van de Tolhuisweg en met de gemeente
over een mogelijke uitbreiding van de speelplaats bij
het sportveld/ijsbaan. Do gomo ... meer
y rouwen vereniging, toegevo e gd P P ^ ? 6 - 09^2p_o 5. ..

We geven algemene informatie over
het dorp Midiaren. Op deze pagina
vindt u nieuws. Ook is er een agenda
en kunnen op de vraag en aanbod
pagina inwoners van Midiaren hun
advertentie of oproep gratis plaatsen.
Foto's die betrekking hebben op
Midiaren zijn welkom, ze kunnen
worden geplaatst op de fotopagina.
Graag digitaal insturen op 3PG
formaat, zonodig kunnen foto's of
oude ansichten worden gescand.
Heeft u informatie, opmerkingen of
suggesties voor verbetering of
aanvulling van de website? Neem dan
contact op met
midlaren@midlaren .net.
Ook voor mogelijkheden van het
opnemen van een link en adverteren

Een website b l i j f t alleen leuk als er vaak en veel nieuws op staat. Voor dat nieuws en voor het bijhouden
wan de agenda en voor een spannend gastenboek, hebben we u nodig. U kunt rechtsreeks reageren op de
website of mailen naar de website redactie ( voorlopig dezelfde als de Kabinet redactie). We hopen dat u
van deze mogelijkheid ruim gebruik gaat maken!
Ter geruststelling: het Kabinet b l i j f t gewoon bestaan, we zien de website als een aanvulling en de website
zal zeker niet het Kabinet gaan verdringen.
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Verhuur van zeilb oten,
motorboten, kano's, surfplanken,
waterfietsen
Prive lessen voor zeilen of surfen
Surf-ofzeilwekenin de
zomervakantie voor de jeugd, inof extern
Verhuur v an ac c omm o dati e t ot
rnax. 52 personen
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Zeil school Zuidlaar denn eer
De Bloemert 1
9475 TG Midiaren
050-4092379

i

wv/v/.z eilscho olzuidlaar denn e er .til

üassagepraktijk Tie#i+
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Duinweg 1, Midiaren
www.massagepraktijk-tienplus.nl
Bij Manueel Praktizijn Tineke van Stipriaan kunt U
terecht voor:
» Klassieke massage
« Segmentale massage
» Voetreflexzonetherapie
« Manuele lymfdrainage
» Shiatsu (drukpuntmassage)
Veel klachten kunnen verholpen of verlicht worden door
massage, zoals:
» Vochtophoping
» Stress
® Spierpijn
s Hoofdpijn
» Tennisarm
Maar massage is ook heerlijk ter ontspanning!
Behandeling alleen op afspraak. 'S

OSO-4091055

Een groeiend aantal zorgverzekeraars vergoeden deze
behandeling. Informeer bij uw verzekeraar.

ZUIDLAARDERMEER/PATER5WOLD5EMEER

Party Ships & Trips
De Bloemert 3
9475 TG Midiaren
050-4095950
partyships.trips@worldonline.nl
www.partyships-trips.nl

Moeder en zoon m a k e n internetsite
Midiaren heeft een splinternieuwe internetsite. Niet zomaar
een site, maar één die er mooi en goed toegankelijk uit
ziet. I n gesprek met de twee makers: Thomas Kuipers (15)
en Bouke Klaassens. Moeder en zoon hebben eer van hun
werk. Want de eerste reacties wan de Midlaarders zijn erg
positief.
Van wie komt het initiatief voor de internetsite?
Bouke: 'Het idee is binnen de redactie wan het Kabinet ontwikkeld. Toen hebben we het aan
'Dorpsbelangen' voorgelegd tijdens de jaarvergadering. Daar vond men het een goed idee. Theo Overduin,
onze hoofdsponsor, heeft een startbedrag beschikbaar gesteld, waardoor we konden beginnen. Samen
met Gies Lamberts, die de foto's maakte en enthousiast mee keek, zijn we aan het werk gegaan.'
Waarom eigenlijk een internetsite voor Midiaren?
'Naast het Midlaarder Kabinet, dat gewoon elk kwartaal b l i j f t uitkomen, is zo'n site een geweldige manier
om van alles over Midiaren t e laten zien. J e kunt bovendien actueel zijn, met nieuws en de agenda. Het is
ook een manier om mensen meer t e betrekken bij wat er in het dorp leeft. De site is interactief en j e
kunt dus reageren. Of dat ook echt gaat gebeuren, is natuurlijk afwachten.'
Hoe lang hebben jullie eraan gewerkt?
Bouke en Thomas: 'Daar zijn wel heel wat uren in gaan zitten. I n juni zijn we begonnen. Nu is de site
vrijwel klaar.'
Hoe verliep de samenwerking?
Thomas: 'Wel goed; soms hadden we ook discussie of snapte Bouke het niet.'
Bouke: 'Heel erg leuk. Af en toe was het ook lastig als ik weer eens kwam wan kun j e dit of dat doen. Maar
meestal ging het heel goed.'
Thomas, wat vond je het leukste om te doen?
'Het ontwerpen van de site, hoe die eruit gaat zien. Met een tekenprogramma heb ik een soort
voorontwerp gemaakt. Dan kun j e daar samen over praten.'
Bouke, wat is het sterkste punt van Thomas?
Vol trots: 'Hij ziet hoe zo'n site mooi kan worden. Kijk bijvoorbeeld maar naar de fotobalk als j e de
website opent. Zijn ideeën over wat mooi is past hij aan aan degene voor wie de site is bedoeld.'
Thomas, en wat vind jij het sterke punt van je moeder?
Nuchter: 'Al die teksten maken, dat had ik niet gekund.'
Bouke, hang jij je toga nu in de kast om de overstap te maken naar de snelle wereld van het internet?
'Ik vind het leuk om hiermee bezig t e zijn en het allemaal t e bedenken. Maar ik houd ook erg van mijn
eigen vak.'
Krijgen jullie reacties?
'De nieuwe site is nog niet officieel 'in de lucht', maar de eerste reacties zijn positief. Degenen die al
gekeken hebben vinden de site mooi en goed toegankelijk.'

Feestelijke start
Op donderdag 13 oktober is de website officieel in gebruik genomen door burgemeester J. Rijpstra van de
gemeente Tynaarlo. De burgemeester onthulde een bord met het internetadres (www, midiaren.net) van de
nieuwe site dat onder het bekende blauwe bord 'Midiaren '(bij binnenkomst van het dorp) M'as geplaatst. Na
afloop van de feestelijke 'ingebruikname ' was er een drankje in de Barn aan de Tolhuisweg waarbij onder
meer ook bestuursleden van de Midlaarder verenigingen aanwezig waren.
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Ontmoeting met Jan Ellens
Mijn eerste ontmoeting met Jan Ellens was in het voorjaar van 2004. Samen
met Trudy Steenhuis ging ik naar hem toe om foto's t e maken voor "Het
geheugen van Midiaren". Toen kreeg ik de kans om eens beter rond t e kijken
in het huisje, waar de t i j d lijkt t e hebben stilgestaan. Bijzonder wat zich
daar allemaal moet hebben afgespeeld de afgelopen eeuw. Al 95 jaar heeft
Jan Ellens dit huisje met veel plezier bewoond. Na dit bezoek dacht ik nog
regelmatig aan deze bijzondere ontmoeting terug en langzamerhand vond ik
het t i j d worden, om nog eens bij hem langs t e gaan voor een fotoreportage.
Je weet natuurlijk nooit hoe lang hij nog in leven zou zijn en ik wilde hem
graag nog eens ontmoeten en fotograferen. Per slot van rekening is zijn
manier wan leven toch tamelijk uniek t e noemen.
Na een afspraak gemaakt te hebben, ging ik op een mooie vrijdag in het vroege voorjaar van 2005 bij hem
langs. Hij herkende mij nog van een jaar eerder en had geen enkele moeite met het f e i t dat ik van hem en
het huisje foto's ging maken. Sterker nog, hij was zeer bereidwillig om t e poseren en een rondje om het
huis te maken voor de foto's. Zijn geruite pet en jasje ontbraken uiteraard niet, want zo kende iedereen
hem toch. Het leek wel alsof hij er van genoot om in de belangstelling t e staan. Voor hem was dit dan ook
een leuke afleiding wan het dagelijkse bestaan. Hij genoot, maar datzelfde gold ook voor mij, om op deze
manier kennis t e maken met zo'n bijzondere man.
Enkele maanden later is Jan Ellens overleden. Toen ik dit hoorde kregen de foto's wan toen een nog
grotere betekenis voor mij. Midiaren is een unieke persoonlijkheid kwijtgeraakt en hopelijk b l i j f t het
keuterijtje bewaard en wordt het in oude luister hersteld. Want de bewoner hiervan willen we ons toch
blijven herinneren.

d3e*¿fjßee&Jes

Zeil-liefhebbers opgelet!!
Sinds een tiental jaren bevaar ik met mijn stalen kajuitzeilboot wan 9 meter (voor kenners: type Nienke
I ) de Waddenzee, genietend wan het samenspel van wind, getij, stromen, landschap en eilanden en alles
wat daar deel van uit maakt. De boot is daar prefect voor met zijn geringe diepgang en de mogelijkheid
om rechtop droog te vallen.
Sinds ik in Midiaren woon ligt mijn schip in de jachthaven wan Lauwersoog. Een ideale plek om zo het wad
op te gaan, maar ook het Lauwersmeer is heel geschikt voor kortere tochten.
Aangezien ik geen vaste medezeilers heb en de boot ook niet is ingericht voor éénmans bediening kan ik
alleen zeilen als er anderen zijn die mee willen zeilen, voor één of meer dagen.
I n augustus organiseer ik nu al een jaar of zeven achtereen een verblijf wan 4 weken op de wadden,
waarin verschillende vrienden, kennissen en familie elkaar om de 4-6 dagen aflossen Dat is erg leuk en
afwisselend, maar het beperkt ook mijn actieradius vrijwel t o t de Nederlandse wadden.
Volgend jaar zou ik graag een paar weken met dezelfde bemanning weg willen om verder weg t e kunnen
gaan: de rest van de wadden richting Denemarken en eventueel ook naar de Deense eilanden en de
Oostzee. I k ben nu op zoek naar liefhebbers die daar wel zin in hebben.
Overigens is iedereen welkom die belangstelling heeft om eens een dag of meer mee t e zeilen. Er is plaats
aan boord voor nog 3 à 4 mensen (afhankelijk van het weer en de duur). Een vaste zeilmaat is ook heel

welkom.
Belangstellenden kunnen contact met mij opnemen:
Albert Heringa, Heiveen 3, Midiaren 050-4091733

aheringa@wanadoo.nl
9
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Beste M id laar derjeugd,
BC_3 Het goede antwoord op de puzzel in het zomerkabinet is gegeven door Jeske
Geerts. De toren van de nieuwe kerk in Delft is 110m. hoog. Goed zo Jeske, de
rubriek^ l puzzel
was niet makkelijk, gefeliciteerd. Er is weer een nieuwe puzzel, die jullie
hopelijk met veel plezier zullen maken. Veel succes, en de oplossing kan in de bus
H orrrnam
a
de Groningerstr. 47.
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Tack de overgebleven letters, en wat kent geen tijd?

ATTRACTIEPARKEN
ARCHEON
AUTOTRON
BURGERS
BUSH
CARROUSEL
DIERGAARDE
BLUDORP
DISNEYLAND
DOLFINARIUM
DOOLHOF
DUIZELIG
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DUIZEND-ENEEN-NACHT
FANTASIALAND
GLIJBAAN
GONDEL
HOTDOG
KASSA
KINDEREN
MARIONET
MONORAIL
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E
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U
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MUZIEK
MYSTERIEUS
NOGA
PATAT
PLEZIER
POFFERTJES
PONY'S
POPCORN
PREHISTORIE
PRET
PYTHON
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SPEELTUIN
THEMAPARK
TIKIBAD
TRAMPOLINES
VOLK VAN
LAAF
IJSJE
ZWEEFMOLEN

A
E
A
E
A
K
E
0
0
E
D
S
P
0
E

I
T
N
M
Z
T
A
G
R
Z
L
Y
0
R
D

L
D
0
L
F
I
N
A
R
I
U
M
N
P
N

N
I
U
T
L
E
E
P
S
U
E
G
Y
N
0

T
H
E
M
A
P
A
R
K
D
B
E
S
T
G

In Memoriam.
I n de laatste maanden zijn ons drie Midlaarders ontvallen en daar willen we ook in onze
Dorpskrant even bij stilstaan en enige aandacht aan schenken.

ï

Op 11 april 2005 overleed , op de verjaardagsdatum van haar moeder, Ginie
Loeröp-Nijhof op de respectabele leeftijd wan 83 jaar. Haar levensverhaal met
veel schoolherinneringen kunt u vinden in het boek "Het geheugen van Midiaren".

• i

Jarenlang was zij mijn buurvrouw, toen zij nog woonde op Haasakkers 1. I k kwam
daar regelmatig als klein jongetje over de vloer, want Ginie was gezellig en kon
goed met kinderen overweg. Opvallend in mijn herinneringen is, dat ze er altijd
*
mooi uitzag. Ze kleedde zich goed en maakte haar gezicht op en dat was op het
platteland in die t i j d bij vrouwen nog niet zo gebruikelijk. Ze was haar t i j d
":vooruit.
Later ging ze met haar gezin verhuizen naar de Tolhuisweg. Meer dan 30 jaar
fietste ik dagelijks meerdere malen voor haar huis langs op weg naar school. Al die jaren keek ik naar het
raam van de voorkamer en zwaaide als groet naar Ginie. Een zwaai, die, als ze mij zag, ook altijd werd
beantwoord.
I k was niet de enige. Een paar jaar geleden klopte een mevrouw, die jarenlang van Zuidlaren naar haar
werk in Haren had gefietst bij Ginie aan om t e zeggen, dat ze nu met haar werk ophield en dus niet meer
langs kwam, maar dat ze het zo f i j n vond dat haar zwaai elke morgen door Ginie werd beantwoord.
Nu ik niet meer werk, fiets ik minder vaak voor haar huis langs, maar alle keren als ik daar passeer kijk ik
en houd ik mijn hand klaar om te zwaaien me dan ineens realiserend dat Ginie daar niet meer zit en de
groet achterwege kan blijven. I n gedachten is die groet er natuurlijk wel en wie weet bereikt die haar
nog steeds.
Veel mensen kwamen al vele jaren zo nu en dan even bij Ginie op bezoek, want Ginie had een luisterend oor
en was geïnteresseerd in de ander. Heel typisch is dat die bezoeken niet beantwoord hoefden t e worden.
Men kwam even bij Ginie een praatje maken en omgekeerd hoefde dat niet.
I k weet, dat veel mensen net als bij mijn groet, dat praatje zullen missen.
Zoon Niesco beschreef tijdens de begrafenis plechtigheid een gewone dag uit het leven wan zijn moeder
en uit die beschrijving werd mij duidelijk, dat Niesco, Martha en de kleinkinderen nog lange t i j d dagelijks
het gemis wan Ginie zullen ervaren. Maar wat is er mooier als j e na een lang leven door velen gemist wordt
en die daarbij regelmatig aan j e denken?

.•

Cornelia Johanna Cecilia Maria (Janneke) Terhal werd op 15 oktober 1936 in
Heerlen geboren en stierf in Midiaren op 30 mei 2005. Tussen deze
tijdstippen lag een leven wan intense genieting, vooral van de levende natuur,
«•i
maar ook van grote zorgzaamheid voor haar man Jos Wessels en kinderen Paul,
'
Marja, Ellen en Hans. Tegelijk was ze professioneel actief als lerares Biologie
en later als science teacher aan een internationale school. Haar liefde voor de
natuur kreeg ze mee van haar vader, eveneens leraar biologie, hetgeen
resulteerde in een studie Biologie aan de Universiteit wan Leiden. Hier leerde
ze ook haar man kennen, eveneens bioloog, en gedurende 44 jaar huwelijk
hebben ze samen de natuur verkend. De laatste jaren gebeurde dat vooral
tijdens lange-afstand wandelingen in binnen- en buitenland. Janneke hield ook
bijen in de parktuin rond hun huis in Midiaren waar ook paddestoelen werden
gekweekt. Haar liefde voor mensen was echter nog groter dan de liefde voor de natuur. Als vrijwilligster
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verleende ze hulp bij de opvang wan asielzoekers en zieke en eenzame mensen hadden haar grote
belangstelling. Ze werd door haar leerlingen op school op handen gedragen vanwege haar bescheidenheid
en natuurlijk overwicht. Ook haar vriendinnen en kennissen sloten haar ¡n hun hart. Haar inspiratie putte
ze uit haar Christelijk geloof en in dit geloof is ze ook rustig heengegaan.
Moge haar leven voor ons een voorbeeld zijn.

•

i

.

•

Op donderdagavond 29 juni overleed Jan Ellens op de leeftijd wan 95 jaar na een
kort ziekbed. Hij was de oudste inwoner wan Midiaren en een markante dorpeling.
Elke morgen kon j e Jan Ellens het pad naar de twee hunebedden zien oversteken,
altijd zijn jasje dichtgeknoopt en een geruite pet op, op weg naar buurman Berend
Spiegelaar. Vroeger kwam hij daar om te werken, later dronken de mannen dagelijks
een kop koffie. Berend, zelf net hersteld van een operatie: 'Jan was een taaie; hij
was geen prater, maar wist wel goed wat ie wilde en ook niet wilde. Klagen, dat deed
hij niet. "Het is zoals het is," zei die dan.'

w

Ellens is altijd vrijgezel gebleven en was iemand die zijn eigen gang ging. I n zijn huis
naast het hunebed was de t i j d stil blijven staan. De inrichting was nog precies zoals
zijn moeder ooit had bedacht. Hij kwam maar weinig buiten de deur, behalve om bloembollen t e poten of
nog met de handschaar zijn heg t e knippen. Berend: 'En niet alleen die van hem. Een paar dagen voordat ik
deze zomer uit het ziekenhuis kwam, had ik aan Jan Moesker gevraagd om mijn heg te knippen. Maar
toen had Jan Ellens dat al gedaan. Hij had nog tegen Moesker gezegd: "Zeg maar tegen Berend dat ik dat
doan heb." Een paar dagen later werd-ie ziek en moest hij met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Nog
geen week later was het gebeurd met hem.' Berend valt even stil en zegt dan: 'Hij was een goeie man.'
Op zijn crematie hield Jan Moesker, die ook veel voor Jan Ellens heeft betekend, een mooie toespraak.
Hieronder de woorden die Marjan Giebels sprak ter herinnering.
Tk zal het niet gauw vergeten, Jan Ellens en zijn kleine verstilde wereld. Dat mooie, onberoerde plekje in
ons dorp en de mooiste meidoornheg van Drenthe. Zijn zelfredzaamheid, zijn berusting zonder
verlangens. Dat schalkse lachje en zijn pretoogjes. Zijn berookte kamer waar we wel eens mijmerden over
"vrouger" ...met nóg maar een sigaret en soms een borrel. Toen hij zaterdag 25 juni op een brancard het
huis werd uitgedragen, hoopte ik dat hij terug zou komen. Alles nog even zo laten.
Dit ging ineens veel t e snel.
Jan Ellens, we zullen j e allemaal missen. Jouw kleine, verstilde wereld. Jouw mooie, onberoerde plekje in
ons dorp en jouw mooiste meidoornheg van Drenthe.'

J^ In 't Achteroet.
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Met Henk Jan Loeröp gaat het dit jaar voorspoedig. Hij heeft in één keer
zijn rijbewijs gehaald en is er ook nog in geslaagd zijn jachtdiploma te
halen.
Dat laatste is goed nieuws voor de mensen, die er voorstander van zijn, dat
er een weloverwogen wildbeheer wordt toegepast en slecht nieuws voor
diegenen, die vinden, dat de mens zich niet moet bemoeien met het regelen
van de wildstand.
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Het Schimmerbankje
Nel Windhorst en Albert Schimmer
gaan Midiaren verlaten.
Voor Albert's verjaardag heeft Nel
een bankje laten maken en dat staat
nu op een pracht plekje bij Jan
Oosterveld. Daarnaast maakte ze een
gedicht dat ze 's ochtends bij het
bankje voorlas, op een andere t i j d
dan ik had begrepen. I k was er dus
niet bij. Dit gedicht lezende wordt
duidelijk dat ze er best een beetje
moeite mee heeft. I k hoop dat het
ze bevalt in het Westen. En Nel en
Albert, dank voor de bank!
Marjan Giebels

15 juli 2005

Voor Albert
Denkend aan "Midiaren"
Zie ik boeren erven,
verscholen in 't groen
Zompig moeras
Onder oude wijze bomen
bewoond door witte wieven.
Die je beschermen
Daar kleurt de heide paars,
en wordt bevolkt door schapen.
Paarden staan te dromen,
over een ver verleden.
Zo ook de hunebedden,
nu verheven tot "cultuur".
Liggen zij, moegestreden
te mijmeren
over vroeger tijd en heden.
Soms voel ik
dat de heimwee brandt.
Als ik denk
aan dit liefelijk land.
Dit alles overwegend
vanaf "'T SCfflMMERBANKJE"
aanschouw ik het Drentse land,
waar 'k zo van hou!
- Nel Windhorst
(vrij naar Marsman)

Wandeling

Dorpsfeestcommissk

Op zondag 6 november organiseert de dorpsfeestcommissie een
wandeling passend bij de herfstsfeer van donker en schimmel,
griezel en grauw, in het Noordlaarderbos.

De galgenwandeling
V

I
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De wondeling begint vanaf 1 5 . 0 0 uur 's middags vanaf de Veenhorst aan de Duinweg met
onderweg een consumptie. Een borrel na in de Veenhorst om van de schrik t e bekomen kan
van ca 1 7 . 3 0 t o t 1 8 . 3 0 uur.

Kosten: € 2,50, inclusief consumptie, kinderen gratis.

«s*

Publicatie over de opgraving op De Bloemert

Met de uitvoering van een aanvullend onderzoek in het vroege voorjaar van
2005 is de archeologische opgraving op het terrein van De Bloemert aan het
Zuidlaardermeer afgesloten. Bij de opgraving zijn over een gebied van 6 ha
enkele tienduizenden grondsporen uitgespit en bijna 5000 zakken met
aardewerk en andere vondsten verzameld. Op het ogenblik wordt er door een
team van onderzoekers hard gewerkt aan de uitwerking van alle gegevens. Uiteindelijk zullen de
resultaten in een boekwerk gepubliceerd worden. Dit boek wordt een kloek werk van zo'n 350 bladzijden.
Het is weliswaar een wetenschappelijke verslaglegging, maar de doelgroep die men voor ogen heeft
bestaat niet alleen uit specialisten maar ook uit geïnteresseerde niet-archeologen. Aan het boek werken
20 auteurs mee die in ongeveer 30 hoofdstukken alle aspecten van het onderzoek zullen behandelen. De
redacteur is Johan Nicolay onder wiens leiding ook de opgraving is uitgevoerd. Verwacht wordt dat het
boek in de loop van het jaar 2006 zal verschijnen. I e t s om naar uit t e zien!
8ri&t&i/cleii'¿K4inaAÍ/
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PRAKTIJK VOOR LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE
in Midiaren - Albert C. Heringa
Als nieuwbakken Midlaarder ben ik hier een praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie begonnen.
Geïnteresseerden kunnen contact met mij opnemen voor een oriënterend gesprek, dat eventueel kan uitmonden in een
'intake'gesprek (beide kosteloos). Enige toelichting is wellicht nuttig.
Lichaam en ziel worden in ons westerse gedachtegoed meestal als twee aparte elementen van het menszijn gezien en
navenant behandeld als er iets mis lijkt te zijn; de arts voor het lichaam, de psycholoog voor de ziel. Als een arts
geen verklaring kan vinden voor een klacht dan wordt vaak gezegd, dat het wel "tussen de oren" zal zitten. Niet
zelden wordt daarmee gesuggereerd dat het dus wel 'niet serieus' zal zijn, ingebeeld wordt of iets dergelijks. De
gang naar de dokter vinden we allemaal doodgewoon, maar de gang naar een psycholoog, psychiater of
psychotherapeut is vaak heel beladen, alsof je dan meteen 'gek' bent. Eigenlijk is dat vreemd.
Het besef groeit tegenwoordig, ook in wetenschappelijke kringen, dat lichaam en ziel twee nauw verweven aspecten
van de mens zijn, als twee kanten van dezelfde medaille. Dat maagzweren vaak nauw samenhangen met langdurige
stresssituaties is zo langzamerhand wel gemeengoed. Maar er zijn veel meer (soms onbegrepen) lichamelijke
aandoeningen die op zijn minst een belangrijke een psychiese component hebben: RSI, Fibromyalgie, ME/CVS,
chronische hoofd- of buikpijn, e.d. Ook gewone ziekten blijken vaak sneller te genezen als men goed in z'n vel zit. Het
functioneren van ons immuunsysteem blijkt stressgevoelig.
Lichaamsgerichte of 'Neo-Reichiaanse' therapie baseert zich op dit (holistische) inzicht, namelijk dat de
mens een psychootbiologische eenheid is, in een bepalende sociale omgeving. I n het lichaam worden vaak
allerlei (vroege) levenservaringen vastgelegd, wat ons toen hielp en waarvan we ons nu niet of nauwelijks
bewust meer zijn, maar die soms wel door anderen als onverbale (onuitgesproken) signalen kunnen worden
opgevangen. Met gerichte lichaamsoefeningen, dans, ademoefeningen, vormen van aanraken en soms
massage, wordt de cliënt geholpen contact te maken met zijn onderliggende gevoelens en emoties, die
zich veelal uiten in bepaalde gedragspatronen of klachten.
Dergelijke gedragspatronen, die hun oorsprong als regel hebben in de vroege jeugd (0-6 jaar), kunnen het
volwassen functioneren soms onbewust hinderen. Gevoelens van onveiligheid, jaloezie, angsten, gepest
worden, verbinden en loslaten, relaties aangaan en verbreken, functioneren op het werk e.d. kunnen met
deze therapie naar de oppervlakte worden gebracht, verhelderd en bespreekbaar gemaakt worden.
De lichaamsgerichte therapie leidt veelal t o t een beter inzicht en begrip van het eigen doen en laten en
daarmee ontstaat ruimte voor veranderingen in de richting die men zich wenst. Die kan eventueel
uitmonden in een voortgaande persoonlijke groei.
I k ben als therapeut nog in opleiding (4 de en laatste jaar) en werk daarom onder de supervisie van een
bevoegde leertherapeut, met wie alles besproken wordt. I k ben lid van de beroepsvereniging (NVPITea)
en onderworpen aan alle betrokken beroepscodes, waaronder die van privacy en geheimhoudingsplicht.
Sessies van 1,5 uur kosten € 35,- . Het (eerste) 'intake'gesprek is kosteloos.
Voor informatie en aanmelding:
Albert C.Heringa Heiveen 3, 9475 PH Midiaren
Tel: 050-4091733 (Fax: 4090313)
Email: aheringa@wanadoo.nl

Van de Toneelvereniging T O M I , wegens plaatsgebrek geen bijdrage. Het bestuur zal
u via de website op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Vergissing!!!
Helaas is er verwarring ontstaan over de oud papier datum in oktober. De container stond op de eerste
zaterdag van oktober (dus op 30 september en 1 oktober) bij de Bloemert. I n het Kabinet stond als
datum de eerste vrijdag van oktober (dus 7 en 8 oktober). Onze excuses aan alle mensen die voor niets
zijn geweest! De volgende keer is het op 4 en 5 november.
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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, Growngerstraat 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
@ 050-4091446
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Bouwbedrijf Mark Wieland
Zuidíaarderweg 97 9 4 7 9 PR Noordlaren
Tel./Fax 0 5 0 409 27 82

VejkuM^Mjfa
OVERDUIN

CASANDER

bedrijfs make laars
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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

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.

Tennis-,
watersport-,
midgetgolfbaan
Zeil- en
surfs chool.

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

Captainsbar aan |
het meer met
terras.

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

ZUIDLAARDERMEER • DE BLOEMERT 1 • 9475 TG MIDLAREN • WWW.BLOEMERTNL • E-MAIL PAVILJOEN@BLOEMERT.NL

