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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.
Oud papier:
De volgende
vrijdagen en
zaterdagen:
5/6
2/3
7/8
5/6

mei
juni
juli
augustus

Zelf brengen!!

Kopij inleveren
voor
15 juni 2006
bij één van de
redactieleden!
Graag inleveren
op diskette of
mailen naar
gwlamberts
@hetnet.nl

Voorwoord
Af en toe wringt een dun voorjaarszonnetje door de wolken. Bij Harm Tinge (die net 75 is geworden) in het
weitje maken twee lammeren om beurten een malle reuzensprong in de lucht. De lente is in het land, al is het
koud en doet de ijskrabber 's ochtends nog wel eens dienst.
Het is bijna tijd voor het Paasvuur. Op paasmaandag 's avonds vanaf 19.00 uur kunt u bij het knetterende
vuur weer eens een paar dorpelingen spreken die u al te lang niet meer gezien heeft. De feestcommissie zal,
net als voorgaande jaren, haar best doen om er voor iedereen een feest van te maken. Breng zoveel mogelijk
snoeihout en takken naar de paasbult aan de Esweg. Op zaterdag 15 april, tussen 10.00 en 15.00 uur, is de
laatste kans. De opbrengst (een kleine vracht kost 2 en een grote 5 euro) is voor het dorpsfeest dat over twee
jaar wordt gehouden!
Op woensdag 12 april rond de verschijning van dit 'Kabinet' kiest de Vereniging Dorpsbelangen tijdens de
jaarvergadering haar nieuwe voorzitter. In dit nummer een interview met de scheidend voorzitter. Zes jaar
lang heeft Trudy Steenhuis met veel inzet de belangen van Midiaren gediend. Een terugblik: "Het was leuk
om te doen en als bestuur hebben we zeker dingen voor elkaar gekregen."
In dit nummer ook het jaarverslag van Dorpsbelangen. Over de contacten met de gemeente Tynaarlo valt te
lezen dat de vereniging onvoldoende bij de ontwikkelingen in en rond Midiaren wordt betrokken. Een reactie
op voorstellen of ingediende zienswijzen blijft vaak uit. De wethouder is erop aangesproken en gevraagd om
hierin verbetering te brengen.
De Drenthe cursus in de Barn is inmiddels afgelopen en was een groot succes. De man die de cursus gaf,
wist iedereen als een oude schoolmeester te boeien, schrijft Winy Verdegaal. En Jan Jaap Hamming bleek
over de grootste Drentse woordenschat te beschikken!
Over haar nieuwe boek dat in mei uitkomt, schrijft Marian Boucher een lezenswaardig artikel. Daaruit blijkt
onder meer dat het oude Heijveen in het verleden een soort doorgangsroute was van Groningen via de
Hondsrug en Coevorden naar het Duitse achterland. Een zoektocht tot in het zeer verre verleden!
Verder een bijdrage van Bert Leegte. Hij wil graag een actueel tijdsbeeld maken van de
bewonersgeschiedenis van dit dorp en vraagt toestemming aan alle Midlaarders om hun huis op de foto te
zetten, inclusief een interieurfoto mét de bewoners. Leuk idee!
En dan nog het wijknieuws in dit nummer. Andries en Jennie Haaijer zijn zojuist vertrokken van de
Tolhuisweg en wonen voortaan in Zuidlaren. Gelukkig blijft de bezorging van de kranten in hun vertrouwde
handen.
Voor de paasdagen is er tenslotte een puzzel.
Namens de redactie van het Kabinet: prettige paasdagen!
Toon van derJTammen

Agenda:
12 april
12 april
15 april
15 april
17 april
23 april
25 april
29 april
30 april

Jaarvergadering Dorpsbelangen - De Barn - 20.00 uur
Jaarvergadering TOMI - Sprookjeshof- 20.00 uur
Eierenzoeken -jeugd t/m 10 jaar - Meerzicht - 14.00 uur
Houtbrengen voor het Paasvuur aan de Esweg
Paasvuur aan de Esweg vanaf 19.00 uur
Kampioenschap Neutenschaiten - Meerzicht - 14.00 uur
Jaarvergadering van de Vrouwenvereniging — alleen voor leden
Koninginnedag
Sluiting van de inschrijving voor het boek "Vijfduizend jaar overleven
op de rand van de Hondsrug"
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JAARVERSLAG

Dorpsbelangen

2005

VAN DE VERENIGING DORPSBELANGEN MIDLAREN
(CONCEPT)

De dag dat ik dit jaarverslag schrijf (eind februari), begint met prachtige zon,
blauwe lucht, drie reeën vlak naast de tuin, een eekhoorntje op het terras en een
paar hazen in de tuin. Zelfs voor het eerst dit jaar een uurtje buiten in de zon gezeten. De dag eindigt echter
grijs en met een paar eerste sneeuwvlokken. Zo afwisselend is het jaar 2005 ook voor Dorpsbelangen
geweest. Veel leuke dingen voor het dorp gedaan, maar helaas ook een paar minder gelukkige ervaringen,
met name met de gemeente.
gemeentelijke plannen
In 2005 hebben we ons actief bemoeid met 2 gemeentelijke plannen: de Zuidoevers en het Fietsbeleidsplan.
Hoewel het Bestemmingsplan Buitengebied nog niet vastgesteld is, hebben we daarover in 2005 niet veel
meer aan kunnen doen dan naar de stand van zaken vragen. Het plan is nog steeds in procedure; vaststelling
door de gemeenteraad wordt pas in 2006 verwacht.
De gemeente is al weer enige tijd geleden gestart met de voorbereiding van het Fietsbeleidsplan voor de
gemeente. In de beginfase van de opstelling van het plan is in Klankbordgroepen gesproken over wensen en
knelpunten. Dorpsbelangen heeft via de GBOT (de overkoepelende organisatie van de kleine dorpen in de
gemeente) haar inbreng geleverd. Tijdens het planproces bereikte ons het bericht dat het fietspad langs het
Hunebedpad zou worden opgeheven. We hebben de planvoorbereiding goed gevolgd. Toen de inspraak via
de krant werd aangekondigd, hebben we direct gereageerd. Inmiddels is duidelijk geworden dat het fietspad
langs het Hunebedpad behouden blijft en dat de gemeente naar de situatie rond de kruising Groningerstraat Tolhuisweg gaat kijken. Daarmee is men tegemoet gekomen aan onze twee belangrijkste bezwaren tegen het
conceptplan.
De schetsplannen voor de Zuidoevers van het Zuidlaardermeer zijn in de loop van het jaar omgezet in een
ontwerp bestemmingsplan. Op verschillende momenten hebben we als Dorpsbelangen geprobeerd de
plannen op onderdelen bij te stellen, zowel door in te spreken op openbare bijeenkomsten als per brief. Dat is
niet gelukt. De gemeente bleek in het geheel niet open te staan voor onze bezwaren en alternatieven.
contacten met gemeente
Over de contacten met de gemeente Tynaarlo hebben we dit jaar wat gemengde gevoelens. Onze jaarlijkse
overleggen met onze contactambtenaar, de heer Theo Rijnbeek, verlopen altijd in plezierige sfeer. Hoewel
we best begrijpen dat de gemeente niet direct aan al onze wensen tegemoet kan komen, vinden we dat de
uitwerking van de gemaakte afspraken soms wel erg lang op zich Iaat wachten. Ook vinden we dat de
gemeente ons onvoldoende betrekt bij de ontwikkelingen in en rond Midiaren. Dat blijkt vooral op de
momenten dat wij als Dorpsbelangen formeel reageren op beleidsvoornemens van de gemeente. Wij krijgen
geen antwoord op de door ons ingediende zienswijzen in de vorm van een inspraakverslag of brief. Op door
ons voorgestelde wijzigingen wordt niet of nauwelijks (formeel) gereageerd. We moeten de zaken in de krant
lezen of opmaken uit de agenda voor de raadsvergaderingen. Vaak ben je dan te laat. In de zomer van 2005
hebben we wethouder Frieling hierop aangesproken en gevraagd hierin verbetering aan te brengen. Wij
vinden als bestuur van Dorpsbelangen dat we de contacten tussen gemeente en dorp goed op orde moeten
hebben. Zowel dorp als gemeente hebben daar belang bij. Het laatste voorbeeld hiervan is onze reactie op het
Fietsbeleidsplan. Op onze brief kregen we binnen een week bericht dat we een reactie van de gemeente
binnen 8 weken tegemoet zouden kunnen zien, en als dat niet mocht lukken, dan zouden we bericht krijgen
wanneer dat wel het geval zou zijn. En toch moeten we, na ruim 8 weken, uit de krant vernemen wat er met
onze reactie is gebeurd. Van de gemeente hebben we helaas niets meer gehoord. Dat betekent dat we scherp
moeten zijn op wat de gemeente doet en de procedures nauwlettend volgen. We kunnen er helaas niet op
vertrouwen dat de gemeente ons tijdig informeert.
najaarsbijeenkomst
Het is al geruime tijd bekend dat Marian Boucher werkt aan een boek over Midiaren. Velen zagen dan ook
met veel belangstelling uit naar een eerste presentatie van haar werkzaamheden. Tijdens de
najaarsbijeenkomst heeft Marian uitgebreid verteld over het boek dat begin 2006 moet uitkomen. Aan de
hand van enorm veel kaartbeelden, foto's en dergelijke gaf zij ons een zeer uitgebreide indruk van het boek.
Dat boek zal ruim 400 pagina's omvatten en, zo bleek wel uit de presentatie, is zeer gedetailleerd.
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Tijdens de najaarsbijeenkomst hebben Philip Boucher en Trudy Steenhuis de stand van zaken rond de
Midlaarder begraafplaats toegelicht. Philip toonde aan de hand van enkele foto's wat wel en wat niet de
bedoeling was met de inrichting van de begraafplaats. Daarnaast toonde hij een mogelijk inrichtingsplan van
de begraafplaats op het terrein in de 'oksel' van de Tolhuisweg en het fietspad langs de 50 Bunder, naast het
bos. Dat terrein is eigendom van Philip en Marian Boucher en mogelijk de toekomstige locatie van de
begraafplaats.
www.midlaren.net
Dat is sinds oktober 2005 de site van het dorp Midiaren. Na vele uren noeste arbeid in Huize Klaassens is
onze site officieel door burgemeester Rijpstra in gebruik genomen. In een korte maar goed bezochte
bijeenkomst is de toevoeging van een bordje met de aanduiding 'www.midlaren.net' aan het plaatsnaambord
door de burgemeester onthuld. In korte tijd is de site goed gevuld met allerlei nieuws over en uit het dorp en
de verenigingen. Bouke Klaassens schept er een eer in nieuwtjes sneller op de site te hebben dan ze in de
krant staan. Tijdens de najaarsbijeenkomst heeft Bouke de inhoud van de site aan de aanwezigen
gedemonstreerd en iedereen opgeroepen nieuwtjes, foto's, verhalen, links, etc. toch vooral aan haar door te
geven.
En verder...
• zijn we begonnen met het verkennen van een aantal mogelijke dorpsommetjes;
• zijn we samen met enkele bewoners van de Tolhuisweg bezig ideeën te ontwikkelen voor de uitbreiding
van de speelplaats bij het sportveld;
• hebben we ook in 2005 weer een bijeenkomst van de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Kernen
Drenthe) bezocht;
• heeft het besmur van Dorpsbelangen het boek 'het Geheugen van Midiaren' van Trudy Steenhuis en
Ineke Noordhoff voorgedragen voor de Cultuurprijs 2002-2004 van de gemeente Tynaarlo. Deze prijs
wordt iedere 3 jaar uitgereikt. Eind november werd bekend dat onze inzending helaas niet tot de drie
genomineerden behoorde. De cultuurprijs 2002-2004 van de gemeente Tynaarlo is echter gegaan naar
het museum Vosbergen;
• konden we in de krant lezen over nieuwe uitbreidingsplannen van De Bloemert voor een camping
(buiten het huidige terrein van De Bloemert) met 150 à 200 staanplaatsen. De gemeente heeft die
plannen echter afgewezen;
• zijn Trudy Steenhuis en Winy Verdegaal begonnen met historisch onderzoek naar de bewoning van
Midiaren. De bedoeling is een film op DVD uit te brengen waarin enerzijds de geschiedenis van de
woningen aan de orde komt en anderzijds een beeld wordt gegeven van de huidige bewoning.
Verenigingszaken
De jaarvergadering werd op 19 april 2005 bij Joke de Groot in paviljoen Meerzicht gehouden. De opkomst
bedroeg in totaal 28 personen, inclusief het bestuur. Net als andere jaren hebben de leden en het besmur weer
over de diverse actuele onderwerpen die voor het dorp van belang zijn, gesproken. Daarnaast deed het
bestuur verslag van al haar werkzaamheden en gaf het inzicht in het financiële beheer van de vereniging. Jan
Jaap Hamming was aan de beurt om af te treden en gelukkig was hij bereid tot herbenoeming voor een
nieuwe termijn, hetgeen dan ook geschiedde. Het bestuur kende in 2005 dan ook weer dezelfde
samenstelling als in 2004: Trudy Steenhuis voorzitter, Rik Timmer secretaris, Henk Schuiling,
penningmeester, alsmede Marian Kooiman en Jan Jaap Hamming.
Na de pauze heeft Pieter den Hengst uitvoerig verteld over de opgravingen die bij De Bloemert hebben
plaatsgevonden. Knap om te zien hoe men aan de hand van de sporen die in de grond zijn achtergebleven,
een beeld kan geven over hoe de nederzetting er destijds ongeveer uit gezien moet hebben. De vondsten
dateren van 200 jaar voor Chrisms tot en met loopgraven uit de tweede wereldoorlog. De lezing gaf een
interessant beeld hoe Midiaren zich in de loop van de afgelopen 2 eeuwen ontwikkeld heeft.Het is de
bedoeling dat er een boek over de opgravingen uit komt.
Vereniging Dorpsbelangen Midiaren
<Rik\fIimmer, secretaris
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VAN HET BESTUUR VAN DORPSBELANGEN

Dorpsbelangen

Het is een betrekkelijk rustige winter geweest voor het besmur van
Dorpsbelangen. De lopende zaken en de voorbereiding van de jaarvergadering
konden in één vergadering worden afgewikkeld. Op het moment dat het Kabinet
bij u in de bus valt, is de jaarvergadering al geweest. Dan is ook bekend of de twee
kandidaten die het bestuur heeft voorgedragen voor de openvallen plekken door het terugtreden van Trudy
Steenhuis en Henk Schuiling zijn benoemd: Arend Jan Julius als voorzitter en Yvonne Korringa als lid.
Elders in het Kabinet staat het jaarsverslag van Dorpsbelangen over het jaar 2005 afgedrukt.
Fietsbeleidsplan Tynaarlo
In het vorige Kabinet heeft onze reactie gestaan op het concept Fietsbeleidsplan van de gemeente Tynaarlo.
Inmiddels is (via de krant) bekend geworden dat het fietspad langs het Hunebedpad zal worden gehandhaafd
en verbeterd. Ook zal naar de kruising Groningerstraat - Tolhuisweg worden gekeken. Het pad vanaf de
Groningerstraat naar de Bloemert wordt definitief een voetpad, hoewel Dorpsbelangen had gevraagd dat in
samenhang met een onderzoek naar de kruising Groningerstraat - Tolhuisweg te bezien. Dorpsbelangen
wacht de verdere berichten en activiteiten van de gemeente eerst af, maar zal er in ieder geval in ons jaarlijks
overleg met de gemeente op terug komen. Hoewel we natuurlijk blij zijn met het bereikte resultaat, vinden
we het jammer dat we niet rechtstreeks door de gemeente zijn geïnformeerd, ondanks dat we in onze reactie
in het plan daar expliciet om hebben gevraagd.
Zuidoevers Zuidlaardermeer
Eind december heeft de gemeenteraad van Tynaarlo het bestemmingsplan voor het plan Zuidoevers
Zuidlaardermeer vastgesteld. Het plan ligt nu opnieuw ter inzage en er bestaat de mogelijkheid bezwaren op
de aangebrachte wijzigingen in het plan in te dienen bij het College van GS van Drenthe.
Dorpsbelangen heeft naar aanleiding van de publicatie in de krant tal van vragen gekregen; kennelijk was er
nog veel onduidelijkheid. Daarop zijn we naar de gemeente gegaan en hebben ons nog eens laten uitleggen
wat er nu wel en niet gaat gebeuren. Er komt geen directe verbinding van Midiaren naar Meerzicht. Hier is
tijdens de raadsbehandeling van het bestemmingsplan nog wel aandacht voor gevraagd, maar het heeft geen
toezeggingen opgeleverd anders dan dat het "wellicht ooit nog eens gerealiseerd zou kunnen worden". Er
komt aan onze kant van het meer geen surfstrand; het surfstrand komt op de landtong bij Meerzicht, waar
ook de scouting een plek zal krijgen. In het bestemmingsplan is de mogelijkheid opgenomen om een fietspad
te realiseren vanaf Plankensloot, langs de oever van het Zuidlaardermeer naar Meerwijck. Het tracé van dit
fietspad blijkt te liggen op particuliere grond. De gemeente heeft aangegeven dat in het plan de mogelijkheid
is opgenomen een fietspad te realiseren, hetgeen niet wil zeggen dat het er ook daadwerkelijk komt. Volgens
een woordvoerder van de gemeente is het beslist niet uitgesloten dat het pad niet eens zal worden aangelegd
vanwege ingediende bezwaren en onteigeningsprocedures. Helaas blijkt ook hier weer het contact vanuit de
gemeente met de inwoners niet in orde te zijn geweest: met de grondeigenaren heeft men geen contact
gezocht, in tegenstelling tot wat in het plan staat geschreven.
speelplaats bij het sportveld
In februari hebben we een verzoek ingediend bij de gemeente voor het aanleggen van een aantal
speeltoestellen bij het sportveld. In onze aanvraag zitten kleine voetbaldoeltjes, wipkippen, een wip-wap, een
tafeltennistafel, volleybalnet en een jeux de boulles baan als aanvulling op wat er staat. DE gemeente blijkt
maar heel weinig budget te hebben (in totaal € 7.000,-- voor de realisatie van speeltoestellen in de periode
augustus-september in de hele gemeente!). Er blijken 7 of 8 aanvragen te liggen, dus afwachten maar. Als er
wat wordt gerealiseerd zal er ook een bijdrage uit het dorp moeten komen. Enkele verenigingen hebben al
een bijdrage toegezegd, met de Dorpsfeestcommissie bekijken we of er samen met de jeugd een
geldinzamelingactiviteit kan worden georganiseerd specifiek voor de speelplaats.
Drenthe cursus
In de periode januari - maart is door de Stichting Drentse Toal een Drenthe cursus gegeven in De Bam bij
Marian Kooiman. In totaal hebben 14 dorpelingen aan de cursus meegedaan. Het was een erg aardige cursus,
waarin naast de Drentse taal, ook tal van specifiek Drentse culturele en historische zaken zijn behandeld. In
totaal hebben we 8 gezellige avonden beleefd. Alle cursisten kregen na afloop van de cursus het felbegeerde
diploma uitgereikt.
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Jaarlijks overleg met de gemeente
Op 22 maart hebben Marian Kooiman en ondergetekende weer ons jaarlijks overleg met de gemeente gehad.
We spreken dan met Theo Rijnbeek (chef wijkbeheer), die er afhankelijk van het onderwerp, diverse
collega's bij betrekt.
Het is nog niet bekend of onze aanvraag voor de speelvoorzieningen wordt gehonoreerd. Wel is duidelijk
geworden dat de gemeente graag meewerkt aan het creëren van een kleiner voetbalveld met kleine doeltjes.
Dit is iets dat door de gemeente wordt meegenomen in een grotere actie met betrekking tot het beheer, en dat
proces loopt wat langzamer dan gedacht. Ook ziet men wel in dat als je dan toch bezig gaatje het meteen
goed moet doen.
We hebben ook aandacht gevraagd voor het Jacobskruiskruid. In de gemeente is de omvang nog niet zodanig
dat er sprake is van een groot probleem en dat het beheer daarop wordt aangepast. Vorig jaar heeft men op
een aantal plekken extra gemaaid. Men houdt het wel in de gaten en wordt daarbij ondersteund door het IVN.
De gemeente is dus alert, maar is ook afhankelijk van meldingen van de inwoners.
Inmiddels hebben we ook bericht van de gemeente gekregen over het Fietsbeleidsplan; echter nadat het plan
door de gemeenteraad is vastgesteld. In ons overleg hebben we nog even gezegd dat we dat niet zo erg
zorgvuldig vinden.
De gemeente is zich aan het heroriënteren op het kleine kernen beleid; hoe gaat de gemeente met de dorpen
om? Wat is de rol van het GBOT, de gezamenlijke 'club' van de kleine dorpen in de gemeente Tynaarlo? We
wachten af; we hebben in ieder geval aangegeven ons jaarlijks gesprek met de gemeente bijzonder op prijs te
stellen. Gelukkig vindt de gemeente dit overleg ook erg zinvol. Men verwacht rond de zomer meer concreet
te zijn over het plattelandsbeleid en de leefbaarheid..
We hebben nogmaals aandacht gevraagd voor het onderhoud van de Loverslane en de randen van het
Zuidlaardermeer. De gemeente is hierover in overleg met Landschapsbeheer Drenthe, maar heeft helaas nog
geen afspraken kunnen maken.
We hebben allemaal gezien dat er graafwerkzaamheden in het land van Henk Schuiling plaatsvinden; dat is
ten behoeve van de riolering. We hebben de gemeente gevraagd of in dat kader de wateroverlast van de
Groningerstraat ook niet meteen kan worden opgelost.
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Aan alle midlaarders,
Inmiddels wonen wij hier al weer een tijdje en
zijn we al bij meerdere feestjes aanwezig geweest,
maar voor degene die ons nog niet kennen wilden
we ons toch nog even voorstellen.
Mark-Pieter (31) heeft hiervoor in de stad
Groningen gewoond in de wijk helpman en ik
(maya (24)) kom vanaf Texel hierheen. Samen
met onze twee honden Riva en Rover zochten we
een huis dat aan al onze behoeften zou voldoen in
een plaats waar we tot rust konden komen. We
hadden het niet beter kunnen uitzoeken. We
worden elke dag verliefder op deze geweldige
plek
Eén november kregen we de sleutel van ons
mooie boerderijtje aan de Huttenweg nummer 8.
We besloten er direct in te trekken (we hadden er
voor ons gevoel al zolang opgewacht).
Om 9.30 uur kwamen we in Midiaren aan. Om 10
uur stonden de stukadoors op de stoep en om 12
uur arriveerde al onze spullen. Als een geoliede

machine begonnen wij te slopen, de stukadoors te
stuken en de verhuizers met in- en uitladen.
Het bed in elkaar gezet, een tafel en twee stoeltjes
en we woonden er. We hebben 3 weken in de
rotzooi gewoond, (vanwege de lichte verbouwing)
maar dat is het meer dan waard geweest om toch
nog te genieten van de laatste zonnestralen van de
herfst in dit prachtige gebied.
Nu dan de winter met al haar verassingen. Alle
dieren opzoek naar eten in onze tuin. De reeën, de
vogels, konijnen en een enkele fazant kleuren
onze tuin in dit schrale winterlandschap.
Wouw, wat wonen wij hier mooi!
Nu weten jullie een beetje hoe wij hier wonen en
wie we zijn.
We hopen dat jullie hier ook met zoveel plezier
wonen en misschien komen we elkaar wel eens
tegen in "ons" dorp.
Groeten,
CMark^Pieter (Bakker c£ iMaya Jfoogerfieüfe
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Geachte Medemidlaarders,

Ik woon nu een kleine twintig jaar
aan de Tolhuisweg 4A, in de
voormalige school.
Mijn naam is Wubbo Wierenga,
geboren 3 januari 1933.
Ik heb negen broers en zussen, van
wie slechts één niet in het onderwijs heeft
gewerkt.
Ook mijn ouders zijn in het onderwijs werkzaam
geweest.Al mijn broers en zussen zijn nog in
leven. Ik ben de op één na oudste.
Ik heb theologie gestudeerd, en ben 35 jaar
dominee geweest. Dat ben ik nog steeds, al ben ik
met pensioen. Ik preek nog bijna elke zondag,
soms tweemaal op een zondag. En als ik niet
preek, ga ik in Zuidlaren naar de kerk. Naar de
gereformeerde kerk. Het kerkgebouw staat aan de
Schipborgerweg.
Sinds ik hier woon, is er heel wat in dit huis
gebeurd. Mijn vrouw, de moeder van mijn
kinderen is hier in 1992 overleden. In 1993 is hier
een bij mij logerende dochter overleden.
Ik heb nu nog vier kinderen in leven. Twee
dochters en twee zoons.En ik heb 11
kleinkinderen. Ook een kind van mijn overleden
dochter.
Na drie en halfjaar alleen te zijn geweest, ben ik
tot mijn grote vreugde hertrouwd met Ineke
Oldenhuis, afkomstig uit een gezin waarmee mijn
ouders al contacten hadden. Ook zij heeft in het
onderwijs gewerkt en een broer van haar was mijn
collega-predikant in de laatste gemeente waar ik
werkte. In Groningen-Zuid.
Je kunt zeggen dat mijn vrouw en ik christenen
zijn. We weten wat we geloven en we proberen
daar zo goed mogelijk naar te leven.
Wij gaan af op wat de bijbel die net weer opnieuw
in het Nederlands is vertaald, ons, mensen over
God vertelt. En dat is niet een klein beetje.
En eigenlijk schrijf ik dit stukje in Het Kabinet
om te laten zien dat het christelijk geloof lang niet
gek is. Ik persoonlijk vind het heerlijk christen te
zijn.
Ik weet wel dat christenen nog al eens overkomen
als vreugdeloze, doodernstige, wat angstig
levende mensen. Somber, streng.
Dat is een misvorming van het christelijk geloof.
Er staat ergens in de bijbel dat geloof in God
uitwerkt: eerlijkheid, vree houden met elkaar en
blijdschap. Zo zou het moeten zijn met alle
christenen. En daar komt helaas soms bitter
weinig van terecht. Maar daar moetje God niet
aan afmeten.
Ik ben geweldig blij met God. Ik heb Hem
evenmin als U ooit gezien. Maar dat Hij er is, ja

dat kan ik op geen enkele wijze bewijzen, maar ik
ben er helemaal van overtuigd.
En ik beschouw U, geachte lezers, als mensen die
door God zijn gewild. Ik bedoel dat ik ervan
overtuigd ben dat mijn God wilde dat U op deze
aarde zou leven, kortere of langere tijd. En ik vind
het ook niet toevallig dat we met elkaar in
Midiaren wonen.
Een christen beschouwt zijn medemensen, al zijn
medemensen, als waardevolle schepselen van
God. God heeft ons mensen bedacht, is met de
eerste mensen begonnen en wij stammen dus in
bepaalde zin van Hem af.
Daarom begrijp ik het
ook goed, dat mijn God
tegen mij zegt dat ik
geen moord mag plegen,
niet mag stelen,
niemand een romaam
mag bezorgen en
zomeer.Uit die geboden begrijp ik hoe hoog God
de mensen heeft: kom niet aan je medemens, niet
aan hemzelf en niet aan zijn spullen en niet aan
zijn goede naam en niet aan zijn huwelijk.
Dat zijn heel waardevolle geboden.
Je hoeft niet elke medemens aardig en lief te
vinden. Dat is onmogelijk. Ook onder christenen
van mijn eigen kerk zijn er best onplezierige
mensen.
Maar mijn God wil wél dat ik al mijn
medemensen liefheb. En dat is heel wat anders
lief vinden.
Liefhebben betekent datje er bent als je
medemensje nodig heeft. Dan moetje bedenken
wat jij graag van je medemensen zou willen
merken dat jijzelf in de ellende zit.En gelukkig is
die hulpvaardigheid bij erg veel mensen, ook nietchristenen, aanwezig.
Zo hoog heeft God alle mensen. Want wij
stammen in bepaalde zin van Hem af. We lijken
zelfs wel een beetje op Hem. Hij heeft
eigenschappen die wij op ons lagere niveau en in
geringere mate hebben.
Verstand is daar een goed voorbeeld van. Wat is
met dat verstand niet geweldig veel bereikt.We
zijn bijna ook schepper, zoals God de Schepper is.
Daarom zegt de bijbel ook wel dat God de mensen
bijna goddelijk heeft gemaakt.
Daarom wil ik juist als christen ook met respect
met U, wie U ook bent, omgaan.
Er is een hoop ellende in onze wereld Er kan ons
zomaar iets overkomen. Je kunt zomaar opeens de
dood in de ogen kijken. Maar het is met het leven
als met een stadsbus.
Je kunt het in zo'n bus moeilijk hebben. Nu eens
een dot gas, dan hard geremd, dan een zwaai naar
6

rechts, dan de andere kant op.Met een wat wilde
chauffeur is het helemaal erg. Moet je je
voorstellen datje geen zitplaats hebt en staande je
nergens aan vast kunt houden.
Dan lig je de ene keer op je snuit en het volgende
moment sla je achterover en je valt links of rechts.
Zo vind ik het leven. Zeker na wat ik in mijn werk
zoal heb meegemaakt en trouwens ook zelf heb
ondervonden.
Maar ik heb wél een lus in die bus. Een lus die
vastzit aan het dak. Die lus heb ik stevig vast en ik
val niet om.

£U

w

Maar uit dit alles bleek ook, dat er vóór ±1850
in dit buurtje nog geen enkel huis stond. Het was
hier allemaal kale hei en zandverstuivingsgebied,
met midden daarin een drassig stuk land, begroeid
met wilgen en elzenbosjes, het Heijveen, zoals het
op een oude landkaart uit 1853 staat aangegeven.
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Ik hoop dat ik nog eens vaker iets mag schrijven
in ons kabinet.
Uw medemidlaarder,
'W. Wierenga,
Tolhuisweg 4A, 9475PG, Midiaren.
wierold@wanadoo.nl

VIJFDUIZEND JAAR OVERLEVEN OP DE
RAND VAN DE HONDSRUG

Zoals de meeste
mensen inmiddels
wel zullen weten, heb
ik eindelijk dan toch mijn boek over de
geschiedenis van Midiaren afgerond. Het heeft
wel heel lang geduurd. Want in feite is het
allemaal al begonnen in 1997, toen alle wijken
van Midiaren een klein stukje over de
geschiedenis van hun buurt zouden opschrijven.
In gesprekken met bewoners van onze wijk bleek
toen, dat van drie families die hier ooit zo'n 150
jaar geleden waren neergestreken, er nog steeds
nakomelingen in, of vlak rond dit buurtje
woonden. Zij wisten me allerlei verhalen te
vertellen over hun vaders, grootvaders en
overgrootvaders (en -moeders natuurlijk) en ik
kreeg de beschikking over heel veel foto's. Dat
was het eigenlijke begin.

/

Dat is mijn geloof in mijn God. Mijn lus in de
bus.
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Eén van de oudste gedetailleerde kaarten die ik
tegenkwam, was er een die in opdracht van
Napoleon werd gemaakt in 1812. De bestaande
kaarten van Drenthe vond hij niet goed genoeg en
daarom liet hij nieuwe kaarten tekenen door
Franse ingenieurs, die gewapend met een groot
vel tekenpapier en meetapparatuur het veld in
togen om al het land in kaart te brengen.
De volgende vraag die zich opdrong was: hoe
komt het eigenlijk dat er begin 1800 alleen maar
hei is in deze buurt, terwijl er volgens andere
verhalen oorspronkelijk heel veel bos geweest
moet zijn? Ik stuitte in de bibliotheek op een
interessant artikel dat van alles vertelde over
vroegere landbouwmethodes en hun invloed op
het landschap. En ik vond dat dit verhaal toch ook
in het boek moest... Enfin, zo ging het verder. Ik
kon niet meer ophouden en vond steeds meer
gegevens die het beeld over Midiaren verder
compleet maakten.
Mijn uitgangspunt daarbij was steeds ons eigen
buurtje, en eigenlijk bleek dat de streek rond het
oude Heijveen in het verleden een soort
doorgangsroute was van Groningen via de
Hondsrug en Coevorden naar het Duitse
achterland. De Hondsrug was eigenlijk sinds
onheugelijke tijden de enige droge doorsteek door
een tamelijk moerassig gebied. En daardoor kwam
ik ook buiten ons eigen kleine buurtje terecht,
want oorlogvoerende legers trokken links en
rechts van het Heijveen langs, de postkoets en
andere individuele reizigers passeerden er...
Sommigen van hen lieten een reisverslag achter,
dat vertelt hoe Midiaren en omgeving er in hun
tijd uitzag. Om een goed beeld van de
geschiedenis van het Heijveen te kunnen schetsen,
moest ik me dus wel breder gaan oriënteren en
zijn er heel veel gebeurtenissen uit de meer

ïv'.<-i:i!x<ïit Clin W>J
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algemene geschiedenis van Drenthe in het boek
beland, die toch allemaal direct of indirect iets
met dit streekje te maken hebben.
Verder waren er de hedendaagse bewoners, die
zo af en toe interessante vondsten deden op hun
eigen land, die stamden uit nog veel oudere lijden,
voordat er überhaupt iets werd opgeschreven. Zo
vond Marten de Swart van Heiveen 5 tijdens de
afgraving van het land rond hun boerderij, allerlei
potscherven en vuurstenen werktuigen die
afkomstig bleken te zijn van de
Trechterbekercultuur, de eerste boeren die zich
±5300 jaar geleden in Drenthe vestigden en die
ook de hunebedden bouwden. Even ten Noorden
van het Heijveen staat nog het hunebed G1, het
enige bewaard gebleven hunebed van de provincie
Groningen, dat ongetwijfeld gebouwd is door
mensen uit de nederzetting waarvan Marten de
overblijfselen heeft gevonden, niet ver van het
Bolleveen (in de volksmond De Koel geheten),
een veentje dat zich achter op zijn land bevond.
Uit datzelfde Bolleveen, kwamen een paar jaar
later twee wagenwielen omhoog, die ca 4600 jaar
oud bleken te zijn.

,
;

4¿

^fi
%:. ;•
•*^x¿£

;

.
BS

Â

'

Ook andere bewoners van Midiaren deden
interessante vondsten. Zo werd er uit Jantjes Gat,
achter de boerderij van Moesker (Schutsweg 34)
in de oorlog een menselijke voet opgevist, terwijl
de familie daar klandestien aan het turfsteken was.
Pas na de oorlog werd die vondst gemeld en bleek
het om een veenlijk te gaan, dat echter naderhand
is zoek geraakt. De tegenwoordige bewoner van
die plek, Rutger Meissner, vond in de buurt van
datzelfde veentje een prehistorisch vuurstenen
bijltje.
Ook bij de twee hunebedden van Midiaren zijn
in het verleden een aantal vondsten gedaan en in
augustus 2003 heeft er, voorafgaande aan de
verbouwing van het huisje van Spiegelaar, nog
een kleine opgraving plaats gehad in het
schuurgedeelte van dat huis. Daarbij kwamen ook
nog nieuwe vondsten aan het licht. De opgraving
bij De Bloemert hoef ik hier niet verder te
vermelden, die is inmiddels bekend genoeg.

De laatste en verreweg de oudste vondst werd
gedaan door Albert Heringa, die het huisje van
zijn moeder (Heiveen 3) eind vorig jaar heeft
overgenomen en verbouwd. Onder de leemvloer
van de oude deel, vond hij een vuurstenen kling
die afkomstig bleek te zijn uit de periode dat er
rendierjagers door Drenthe trokken, aan het eind
van de laatste ijstijd, ± 14.000 jaar geleden. Die
laatste vondst zorgde er voor dat het boek nog
meer uitdijde, want daardoor dook ik toen nog
verder het verleden in, om uit te zoeken hoe
tijdens de ijstijden het landschap hier in Drenthe
was gevormd. Want ik wilde een beeld kunnen
schetsen van de omgeving waarin die
rendierjagers hier ooit hun vuurstenen kling aan
de rand van het Heijveen hebben achtergelaten.
Maar nu is het dan toch eindelijk zover: Eind
maart wordt het manuscript opgestuurd naar de
drukker en ongeveer half mei moet het dan klaar
zijn. Het is de bedoeling, dat er op 19 mei een
officiële presentatie van het boek plaatsvindt in
De Barn, bij Marian Kooiman, met aansluitend
daaraan ook een gelegenheid waar Midlaarders en
andere geïnteresseerden hun boek kunnen afhalen
en een aantal van de vondsten kunnen bekijken
die ooit in Midiaren zijn gedaan, en die we voor
die gelegenheid willen lenen van het Drents
Museum. Jammer genoeg zal het door Marten de
Swart gevonden wagenwiel daar niet bij zijn, want
dat is inmiddels zo beroemd, dat het nu in een
reizende tentoonstelling op weg is naar Amerika,
samen met het meisje van Yde...
Nadere berichten over het precieze tijdstip en
het programma volgen te zijner tijd.
Marian (Boucher-van flCôada
N.B. De officiële intekentermijn is verlengd tot
30 april. Tot die dämm bestaat de mogelijkheid
om alsnog een exemplaar tegen de intekenprijs
(€35,-) te bestellen. Na verschijnen kost het boek
in de boekhandel €45,Bestellingen op onderstaand adres:
Philippe Boucher
Haasakkers 3
9475 PJ, Midiaren
tel: 050-4092837
of via de website van Midiaren:
www.midiaren.net
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Drenthecursus.
Acht keer zijn we bij
elkaar geweest voor de
Drenthe cursus in de
Barn. De heer Vonk uit
Roden wist ons als een oude schoolmeester
te boeien.Een paar beelden van de laatste avond
waar de heer Vonk over het ontstaan van kloosters
in Drenthe vertelde, vindt u binnenkort op de site!
Muziek en gedichten in het Drents verluchtigden

de les. Van hunebed tot salamander, van gletsjer
tot aan kloostermop, van alles passeerde de revue.
Klaas Jan Hamming bleek over de grootste
Drentse Woordenschat te beschikken!
Dorpsbelangen verdient een bedankje voor dit
historisch initiatief! Bijzonder om zo'n cursus
in eigen dorp te kunnen volgen!
Winy VerdegaaC

BEWONERSGESCHIEDENIS VAN MIDLAREN.
DEEL 2
Aansluitend op het vorige artikel
in het Kabinet over de
bewonersgeschiedenis van
Midiaren van Winy Verdegaal en
Trudy Steenhuis, wil ik-Bert Leegte- graag ook
nog iets vertellen over mijn plannen m.b.t. de
historie van ons dorp.
Allereerst zal ik mij even voorstellen, want ik
denk niet dat iedereen mij kent.
Mijn naam is Bert Leegte en ik woon aan de
Tolhuisweg 23, tegenover Andries en Jenny
Haayer. Zij zijn echter de verhuisdozen al aan het
pakken, want zoals bekend verlaten ze Midiaren
en gaan in Zuidlaren wonen. Enkele jaren geleden
heb ik meegewerkt aan het boek "Het Geheugen
Van Midiaren", waarvoor ik de actuele foto's heb
gemaakt.
Daarna heb ik nog een serie foto's van de heer
Ellens gemaakt, enkele maanden voor zijn
overlijden. Een aantal van deze foto's staan op de
Midlaarder website.
Tijdens het meewerken aan het boek over
Midiaren, ontstond bij mij het idee, om in de
toekomst een aantal zaken in ons dorp vast te
leggen op foto's voor later. Nu is ons dorp
gelukkig niet aan veel verandering onderhevig,
maar toch zie je bepaalde dingen wel wijzigen.
Het boek over Midiaren laat dit ook duidelijk
zien: zonder die opgetekende verhalen verdwijnt
een stuk geschiedenis, want mensen overlijden of
verhuizen en daardoor verdwijnt de kennis.
Wat is nu het plan? Het is mijn bedoeling om alle
huizen van Midiaren te fotograferen aan de
buitenkant. Voor het boek van het geheugen heb
ik al een aantal huizen kunnen fotograferen, maar
nog lang niet alle. Tot zover nog geen probleem,

maar voor het volgende heb ik de toestemming
nodig van de bewoners. Ik ben n.l. van plan ook
een foto in het huis te maken, met daarop de
bewoners van het huis.
Het gaat om één foto, bv. aan de keukentafel of op
de bank, in de gang, noem maar op. Kiest u zelf
maar uit! Dit is belangrijk voor het project, om het
verhaal compleet te krijgen. Ik besef dat er
regelmatig mensen zullen verhuizen, dus helemaal
compleet zul je het nooit krijgen en aanvullingen
zullen altijd noodzakelijk blijven. Maar het gaat
natuurlijk ook om een tijdbeeld.
Nu zult u zich afvragen wat hiermee gaat
gebeuren? Welnu, mijn verhaal sluit enigszins aan
op het verhaal van Winny Verdegaal en Trudy
Steenhuis. Ook zij zijn bezig met het vastleggen
van de bewonersgeschiedenis van Midiaren en dit
zal een aanvulling gaan vormen op hun project.
We gaan dit verder uitwerken en wellicht gaat er
in de toekomst een boekje hierover verschijnen.
Verder worden de foto's vastgelegd in het
Midlaarder archief, waardoor we weer meer
kennis erbij krijgen van onze geschiedenis.
Als u er prijs op stelt kunt u ook zelfde foto's van
uw huis ontvangen.
Uiteraard is het voor dit project belangrijk dat
iedereen zijn medewerking zou willen verlenen.
Als u nog vragen heeft kunt u mij mailen of
bellen. Het is de bedoeling dat ik hiermee
binnenkort ga starten en dat het project ook dit
jaar afgerond zal worden.
Alvast bedankt voor de medewerking!
(Bert Leegte
Tolhuisweg 23 Tel.:4092088
b.leegte@zonnet.nl
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Dorpsfeestcommissie

Verslag van de vergadering
van de Dorpsfeestcommissie met de wijkhoofden.
Damm:
dinsdag 21 maart 2006.

Aanwezige wijkhoofden:
Herman van Dop - Achteroet
Yvonne Korringa - Tolhuisweg 1
Trudie Steenhuis - Groningerstraat
Rik Timmer - 't Brinkje
Winy Verdegaal - Plankensloot/Meerzicht
Jan Moesker - Emigranten
Van de wijken Heihazen, Schuts-/Huttenweg en
Tolhuisweg 2 waren er geen wijkhoofden
aanwezig en van de DFC ontbraken wegens
omstandigheden Ineke Noordhoff en Bouke
Klaassens.
Dorpsfeestcommissielid Hansje had met de
uitbater van "De Gasterie" geregeld, dat de
vergadering aldaar zou plaatsvinden.
Helaas kwamen we met z'n allen voor gesloten
deuren te staan en ondanks verwoede pogingen
van Hansje om de verantwoordelijke persoon ter
verantwoording te roepen, bleven de deuren
gesloten.
DFC-lid Arnold Goulmy, die onlangs nog
ervaring had opgedaan met het ontvangen van
veel bezoekers tijdens zijn "Open huis", stelde
spontaan voor de vergadering bij hem thuis te
houden en zo verplaatste een ieder zich per auto
of op de fiets naar de Huttenweg, terwijl Arnold
ondertussen z'n vrouw Ineke per mobiel inseinde,
wat er stond te gebeuren.
Gelukkig bezit Arnold in z'n nieuwe huis een
super grote tafel en daar pasten we met z'n allen
precies omheen en in "no time" had Ineke
koffie/thee en iets erbij geregeld.
Na de opening, een voorstellings/kenningsmakingsrondje en het uitwisselen van
wijknieuws stonden als punten op de agenda:
• Activiteiten van de DFC
• Financiële situatie
• Jaar waarin het volgende dorpsfeest wordt
gehouden
• Thema van het Dorpsfeest
De voorzitter (Dinus) somde in het kort even de
activiteiten van de afgelopen 2 jaren op:

wandelingen, paasvuren, oud-papier,
rommelmarkt en nieuwjaarsbijeenkomst.
De penningmeester (Kee) kon verheugd melden,
dat er op dit moment al ongeveer € 4.500 ter
beschikking staat voor het komende dorpsfeest en
er zijn nog een paar jaar te gaan.
Het voorstel van het bestuur van de DFC om het
volgende dorpsfeest in het jaar 2008 te houden,
werd door alle aanwezigen ondersteund.
Daarbij werd tevens door meerdere wijken
aangegeven, dat het op prijs zou worden gesteld,
indien het feest op één vaste locatie wordt
gehouden. Aldus wordt besloten en vastgelegd.
Het bestuur kwam met het voorstel om als thema
van het komende feest Olympische Spelen en
China te nemen. In augustus 2008 worden nl. in
China de Olympische Zomerspelen gehouden.
Alle aanwezigen vinden het een prima thema en
binnen de kortste keren viert in de vergadering
chaos hoogtij als zo ongeveer ieder deelgenoot
begint met een opsomming van wat er allemaal
we niet mogelijk is bij dit thema.
Trudie van de wijk Groningerstraat brengt naar
voren, dat haar wijk wel heel erg groot is
vergeleken bij de andere wijken. Ze vraagt of er
mogelijkheden zijn tot splitsing van haar wijk,
zodat er nog een wijk en een wijkhoofd bijkomen.
Er worden wat mogelijkheden geopperd qua
indeling, maar Trudie (namens haar wijk) ziet
graag, dat de DFC hierin het voortouw neemt. De
voorzitter zegt toe, dat het bestuur zich over deze
kwestie zal buigen en t.z.t. met een voorstel
richting de wijk Groningerstraat zal komen en
daarna in onderling overleg mogelijk tot een
besluit.
Vastgesteld wordt, dat de volgende vergadering
van het bestuur van de DFC met de wijkhoofden
zal plaatsvinden op 20 maart 2007.
Al om 22.00 uur kon de voorzitter de vergadering
sluiten, daarbij Arnold en Ineke bedankend voor
hun gastvrijheid.
(Dinus 'Vos.

Tuinfeest? Te huur: partytent. 4 x 8 meter met zijwanden en ramen, uit te breiden met een
tweede, zodat een tent ontstaat van 64 m2. € 35 per deel per dag. Truus Kuiper 050-4095575
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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 I T
E-mail: info©veenhorst.nl
Website: www.veenhorst.nl
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"de VEENHORST" is een 4-sterren groepsaccommodatie
voor in principe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen.
.GERHUIS" is een apart gelegen zaal met eigen terrein voor dag(deel)verhuur
4 t/m 35 personen. Het is tevens startpunt voor klootschieten en LETTERBOXEN!
eide accommodaties zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken en moderne
faciliteiten voorzien. Ideaal voor het houden van
^^»i^
uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten.
- S*
U heeft een keuze uit
zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons.

^m'
Elk seizoen de moeite waard

>CV-benodigdheden/sanitair
>Histor verf
Kerkstraat 70
>Electra
9471 GA Zuidlaren
Tel.: 050-4092069
>Tuinhout
uw partner in doe-het-zeifl

Email: hubozuidlaren@hotmail.com

Wij zijn geopend op vrijdag, zaterdag en zondag
vanaf 16.00 uur.(keuken geopend van 17.00 tot 21.00 uur).
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© Verhuur wan zeiboten, motorboten,
kano's, surfplanken, waterfietsen
© Privélessen voor zeilen of surfen
© Surf- of zeil weken in de zomervakantie
voor de jeugd, in- of extern
tÊaÜi

© Verhuur van accommodatie t o t max. 52
personen

Het is tijd voor een goede buur.
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9475 TG Midiaren
050-4092379
www.zeiischoolzuidlaardermeer.nl
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Bouwbedrijf myitis

W/e/md

Zuidíaarderweg 97

| Tel. / Fax

9479 PR

S 050-40-92782

Noordlaren

050

4095

PflPTY StllPS

TPIPS
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partyships.trips(S>worldoiiliiie.iil
www.partyships-trips.iil

Paasvuur
Dit kabinet komt net op tijd om u
nogmaals uit te nodigen voor het
Paasvuur.
Op paasmaandag 17 april om
19.00 uur wordt aan de Esweg in
Midiaren de traditionele paasbult
aangestoken.
Bij het knetterende vuur kunt u weer eens een paar
dorpelingen spreken die u al te lang niet meer
gezien heeft. De feestcommissie zal, net las
voorgaande jaren, haar best doen om er voor
iedereen een feest van te maken.
Breng uw snoeihout naar de paasbult!
Hout voor het paasvuur kan op zaterdag 8 en 15
april tussen 9.00 en 15.00 worden gebracht naar de
Esweg in Midiaren. Een kleine vracht kost € 2, een
grote € 5.

De opbrengst wordt gebruikt voor de
organisatie van het dorpsfeest in 2008.
Let op! Aan het hout worden strenge eisen gesteld:
Wel: snoeihout en takken, onbehandeld
hout.

Geen: autobanden, geverfd hout,
deuren of planken met spijkers,
stobben, plastic of olie.
We hopen dat er veel mensen komen genieten van
het paasvuur.
Dorpsfeestcommissie Midiaren
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Ineke Noordhoff, 3113251

Komt allen!

Jaarverslag toneelseizoen 2005/2006.
Toneel-

Dit toneeljaar kan de
boeken in gaan als één
van de betere TOMIT.O.M.I.
jaren. De stukkeuze
s*^
was snel bepaald evenals de rolverdeling. De
repetities verliepen over het algemeen vlot en
enthousiast; zij het dan dat school, werk en ziekte
zo nu en dan nog wat roet in het eten gooiden.
Ook financieel mogen we niet mopperen: nog
steeds veel donateurs, veel adverteerders voor ons
programmaboekje, een prima verloting en
goedkope en goede muziek.
vereniging

Op woensdag 31 augustus was de eerste
leesrepetitie bij Willem en Sander thuis. Heel
belangrijk was, dat toen iedereen het stuk zag
zitten en er enthousiast over was. Met dank aan de
leescommissieleden Koosje en Greet.
Op een bestuursvergadering bij Greet thuis werd
de jaarlijkse TOMIdag voorbereid.
Op zaterdagavond 1 oktober troffen we elkaar in
zalencentrum Boelens in Wildervank, alwaar we
van een koffietafel hebben gesmuld en daarna
elkaar in groepjes bestreden hebben bij allerlei
behendigheidsspelletjes. Jammer genoeg voor de
winnaars heb ik helaas geen uitslagenlijst
meegekregen en kan dus nu geen melding maken

van de "keien" en gelukkig eveneens ook niet van
de minder fortuinlijken onder onze leden.
Gerda Pavlis fungeerde dit jaar als
leescommissielid voor het Sinterklaastoneel. Ze
heeft een leuk stuk uitgezocht, "Pieterman is
Verliefd", dat met veel plezier is ingeoefend, door
een bijna compleet nieuwe groep jeugdspelers.
Genoeg jeugdig talent, want de uitvoeringen in
Paviljoen "Meerzicht" en ODBS "De ZuidWester" verliepen uitstekend. Alle spelers gaven
te kennen, dat ze het heel leuk hebben gevonden
en dat ze volgend jaar weer graag van de partij
willen zijn.
Doordat de taken goed verdeeld waren, verliep de
organisatie van de uitvoeringsavond prima. Over
het aantal toeschouwers (Ongeveer 160) kunnen
we tevreden zijn; zeker omdat er toch ook veel
betalende bezoekers waren. Iedereen was vol lof
over de stukkeuze "Jampies leste oetvinn"en het
spel. Een groot compliment is zeker op zijn plaats
voor onze jongste acteurs: Elise, Linda en Sander.
Jammer, dat we het spel van Linda het komend
seizoen gaan missen, maar wie weet komt ze later
nog weer terug?!
Dat dit stuk ook zeer geschikt was voor de
bewoners van het Holthuys en Tienelswolde bleek
11

uit de lovende reacties, die we daar hebben mogen
ontvangen.
Indien we het positivisme van het afgelopen
speeljaar doorzetten naar het komend seizoen, dan
wordt het vast en zeker een nog leuker toneeljaar.

Ik denk, dat dit het kortste jaarverslag is, dat ik de
afgelopen jaren heb geschreven, maar het zij zo!
(Dinus Vos.

Verslag van de Vrouwenvereniging
13 dec: Onder het toeziend oog en de nodige assistentie van Kees Huisman
worden er mooie kerststukjes gemaakt.
• 16 dec: 's Avonds gaat de reis naar Wezup. Elk jaar organiseert dit dorp een
J
week voor de Kerst een Kerstmarkt. Een markt die er mag zijn. Je maakt een
rondje langs 16 boerderijen waar veel te bekijken en te koop is. De sfeervolle verlichting, de
kerststal, de kerstman en een strijkkwartet maken het plaatje compleet. Met vele hebbedingetjes
keren wij tegen tienen huiswaarts.
20 dec: Deze avond staat in het teken van "De Kerst - Evening Tea". Joke heeft de scones, cakes en
al het lekkers bereid. Kiny Marissen vertelt een Drents kerstverhaal en Marie Kanon draagt een
kerstgedicht voor. Na een paar kerstliederen worden de presentjes uitgepakt en de gedichtjes
voorgelezen. De voorzitter bedankt de kerstcommissie, Joke de Groot, Ingrid Juistenga en Marie
Kanon en wenst ons allen fijne feestdagen.
17jan.: Nieuwjaarsbijeenkomst. Trieneke Piers opent de avond en houdt haar speech in het Marums
dialect. Zoals ze zelf zegt is dit een mengelmoes van het Fries - Gronings. Ze doet dit naar
aanleiding van onze gast van vanavond Jan Germs, bekend van Streektaolinstituut Drentse Taol. Na
een toost uitgebracht te hebben op het Nieuwe jaar geeft zij het woord aan Jan Germs die op zijn
beurt ons weet te vermaken met mooie Drentse verhalen en anekdotes. Jarenlang werkte Jan Germs
als onderwijzer in het openbaar basisonderwijs in Gasselte.
In 2002 maakte hij de overstap naar Drentse taol. Samen met Abel Darwinkel is hij daar alle dagen
"reur" met de Drentse taol.. Het kantoor is gevestigd in het gebouw van de Prov.Bibliotheekcentrale
in Assen.
Ook kunnen wij even genieten van een meegebrachte CD van Harm en Roelof uit Sleen.
22 febr.: gaan wij op 'Ontdekkingstocht' naar het recept van Hooghoudt, distilleerderij in Groningen.
In combinatie met een andere groep dames krijgen wij, onder het genot van een welkomstcocktail,
informatie over het reilen en zeilen van het bedrijf. Wat is het recept van Hooghoudt? Zijn het de
flessen, de drank, het distillatieproces of ligt het geheim in de ruim 115 jaar geschiedenis van het
familiebedrijf. Wij mochten kijken, ruiken, voelen en proeven in het sfeervolle proeflokaal. Er
worden uiteraard kwaliteitsdrankjes mee naar huis genomen. Wij kijken terug op een interessante
middag.
21 mrt.: Quiz-avond, verzorgt door ondergetekende. Reclame-slogans, logo' s dieren en zegswijzen,
puzzel-vragen en foto's ministers en ministerschap. Alles komt deze avond aan de orde. Een echte
hersenkraker! Maar het resultaat mag er zijn. Het hoogst aantal punten is behaald door Gé Kroon,
Trieneke Piers en Marion Beek. Het onderlinge verschil is miniem. Tot zover het verslag.
4 april: verzorgde Dina Scheper een workshop. Er is gewerkt aan een voorjaarsdecoratie.
25 april a.s. is de Jaarvergadering. Er vindt dan een bestuurswisseling plaats. Het bestuur maakt zich
zorgen omtrent het voortbestaan van de Vrouwenvereniging.
Het ledental is helaas in korte tijd drastisch gedaald van 24 naar 19 personen. Wij moeten ons de
vraag stellen heeft onze vereniging bij een verder dalend ledental nog wel bestaansrecht. Hierover
wordt uitgebreid van gedachten gewisseld op deze avond
Wij houden U op de hoogte.
jlnnie Meisner

Vrouwenvereniging

•

Opnieuw archeologische vondsten in Midiaren
Voor de aanleg van een rioolpersleiding tussen
Midiaren en Zuidlaren is er dit voorjaar een brede
sleuf door het Midlaarder land opengetrokken.
Omdat Midiaren archeologisch een 'hot spof is, is
deze graafpartij archeologisch begeleid, wederom
door het onderzoeksbureau ARC, dat ook de
opgraving op De Bloemert heeft uitgevoerd.

tijd en de vroege middeleeuwen opgegraven.
Maar het spectaculairst zijn hier de 20
angelsaksische urnen (ca. 500 na Chr.), die in
1856 opdoken, maar waarvan de exacte vindplaats
nooit is achterhaald. De bekende Prof. Van Giffen
heeft er in 1919 nog vruchteloos navraag naar
gedaan bij de kleinzoon van de vinder, bewoners
van de boerderij van de familie Greijdanus ('Prof.
Van Giffen en het geheim van Midiaren'). Het is
duidelijk dat er bij Plankensloot een oude
nederzetting heeft gelegen, waarover echter veel
minder bekend is dan over De Bloemert.

Fotoboven: Een archeologe van het ARC in aktic

De hooggespannen verwachtingen werden niet
beschaamd. Vooral in de strook tussen Meerwijk
en Plankensloot zijn een aantal interessante
grondsporen gevonden. Achter huize Julius
werden de sporen van twee 'spiekers' opgegraven.
Spiekers zijn kleine opslagschuurtjes die op palen
staan, waarin de boeren hun oogst opslaan. Van de
aangetroffen spiekers had de één vier palen en de
andere zes. Waarschijnlijk heeft hier ergens een
boerderij gestaan, die toevallig niet door de sleuf
is aangesneden. In dit stuk waren vondsten te
verwachten omdat hier een aantal jaren geleden in
een plantgat een stuk van een urn uit de late
ijzertijd (ongeveer het 'jaar 0') gevonden was.
Bij Plankensloot zijn er, behalve een derde spieker
en een aantal greppeltjes, ook een flink aantal
paalgaten gevonden, wellicht van een boerderijtje.
Het aardewerk is nog niet door de specialisten
bestudeerd, maar het ziet er wel 'oud' uit, ruwweg
ergens uit de periode ijzertijd tot middeleeuwen,
dus vergelijkbaar met de vondsten op De
Bloemert.
In de streek van Plankensloot werden eerder
bewoningsporen en een grafveld uit de Romeinse

Boven: De zes paalgaten van een 'spieker'

Met deze nieuwe vondsten zijn er weer een paar
stukjes gevonden van de archeologische puzzel
die Midiaren is.
Bij het begin van de oprijlaan naar Meerwijk zijn
in de sleuf de resten gevonden van een boerderij
die hier omstreeks 1800 stond. De waterput van
de boerderij is uitgegraven om aan de hand van de
gevonden scherven vast te stellen sinds wanneer
dit huis hier gestaan heeft. De waterput is
opgebouwd uit losgestapelde stenen, echt een
stukje vakwerk. Nadat op ongeveer 2 m diepte het
graven onmogelijk werd door het toestromende
water is de put weer dichtgeggooid en zorgvuldig
afgedekt. De aannemer is gevraagd zorgvuldig
met de put om te gaan zodat hij niet beschadigd
wordt. Misschien een idee om hem ooit te
restaureren en publiek toegankelijk te maken?
(pieter den Hengst

Op de volgende pagina staan de twee afbeeldingen, die bij de waterput horen.
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Zo te zien heeft er dus
noordelijk van de
oprijlaan naar Meerwijk
vroeger een
(boeren)behuizing
gestaan aan de oostkant
van de Groningerstraat.

****i

Tolhuisweg 1

Op 31 januari 2006 is
Ben Vinken vleugel
geboren !
De trotse ouders Paul en
Enna en zusje Karina wonen aan de Tolhuisweg 2.
Omdat Ben te vroeg geboren is ligt hij nog in het
ziekenhuis.
Gelukkig gaat het heel goed met hem en groeit hij
als kool.
We hopen hem binnenkort in het dorp te kunnen
begroeten.
#

4P*

het woongedeelte is als een soort bouwunit in het
voorste gedeelte van de schuur geplaatst. Veel
Midlaarders hebben het gebouwde ondertussen te
zien gekregen. Er wacht Arnold en Ineke nu nog
een stevige klus met de aanleg van de tuin.

Groningerstraat
Op 19 maart is Margje Lamberts 60 jaar
gewordfen. Ze vierde dit samen met Gies door een
ballonvaart te maken. We feliciteren haar van
harte met haar verjaardag. Eén vanuit de lucht
genomen foto's drukken we hierbij af.

Andries en Jennie Haaijer gaan ons dorp verlaten.
Het vertrouwde beeld van Jennie die Max uitlaat
en van Andries die regelmatig aan het klussen is
zullen we missen. Gelukkig blijft Andries de krant
bezorgen, dus helemaal kwijt zijn we ze niet. Het
nieuwe adres van Andries en Jennie is per 8 april :
Schutsweg 13 in Zuidlaren. Veel geluk in jullie
nieuwe woning i

Huttenweg
Op zaterdag 25 februari hielden Arnold en Ineke
Goulmy samen met de architect en aannemer een
open dag tussen 1 en 6 uur 's middags. Er is een
geheel nieuw voorhuis verrezen en een deel van

V.v.V.

De Midlaarder VVV
organiseert op
zaterdag 15 april voor kinderen tot en met 10 jaar
Paaseieren zoeken.
Dit vindt plaats bij Paviljoen "Meerzicht" en het
begint om 14.00 uur.

Op 23 april, "Lutje Poasen", wordt eveneens door
de VVV het Midlaarder Kampioenschap
Neutenschaiten gehouden. Dit gebeurt ook bij
Paviljoen "Meerzicht" en neemt een aanvang om
14.00 uur.
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Puzzelrubriek oor de jeugd.
(Puzzel- ï
tE:3
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Beste Midlaarderjeugd,
Zoek de eieren.
Onder aan deze pagina vind je
ze allemaal en maak er een
woord mee dat te maken heeft

met Pasen.
We wensen jullie veel plezier met het uitzoeken.
Misschien een leuk werkje tijdens de
paasvakantie. Oplossingen graag in de bus aan de
Groningerstraat nr. 47.

De vorige puzzel is gewonnen
door Ellen Hadderingh, zij
vond de tien verschillen in het
winterse plaatje. Gefeliciteerd
met je Intertoys bon. Hele fijne
paasdagen gewenst.
Çroetjes (Patty.

Gemeenteraadsverkiezingen 2006.
Voor een ieder, die het niet heeft gezien, of al weer is vergeten, drukken we de uitslag van de
Gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Tynaarlo en in het bijzonder van Midiaren nogmaals
af.
2002
2006
2006
2002
2006
2006
Raadszetels
% Tynaarlo
% Midiaren
% Midiaren
Abs. Midi.
Raadszetels
4
17
21
WD
5
31
64
4
3
12
17
5
Leefb. Tyn.
10
PvdA
4
6
11
21
26
44
Gem. Bel.
3
13
11
3
6
12
2
11
5
CDA
3
10
11
2
3
12
18
23
Gr. Links
49
1
D66
1
6
9
5
11
Chr. Unie
1
1
4
3
4
8

Het woord wordt:
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Het dorp is meer dan een verzameling
individuen."

1
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Het was bekend, maar nu is het zover. Trudy Steenhuis heeft
de voorzittershamer van de vereniging Dorpsbelangen
neergelegd. Zes jaar lang heeft ze, samen met de andere
bestuursleden, op haar energieke manier, dat wil zeggen op
volle kracht vooruit, de belangen van Midiaren gediend. "Als
vereniging hebben we dingen voor elkaar gekregen. Het was
ook leuk om te doen. Maar nu is het tijd om te stoppen." Een
terugblik.

Wat was nou het mooiste in jouw tijd als
voorzitter van Dorpsbelangen?
Trudy: 'Voor mij persoonlijk zijn dat
herfstbijeenkomsten die we als Dorpsbelangen
organiseerden in 'De Barn'. Die avond dat Geert
Koers, Piet Kanon, Jan Moesker en Lammie
Korringa tegenover een tjokvolle zaal stil stonden
bij het vroegere Midiaren ("Gedane zaken"). Onze
oude Midlaarders verstaan de kunst van het
verhalen vertellen; geweldig was dat om te zien en
te horen. Ook de film- en andere avonden hebben
echt veel mensen op de been gebracht. Ik vind dat
ook prettig in een klein dorp. Datje met elkaar
over je interesses kunt praten. Het was leuk om dit
op te starten. Met plezier kijk ik ook terug op 'Het
geheugen van Midiaren' dat Ineke Noordhoff en
ik hebben gemaakt. De deadline van het
dorpsfeest in 2004 dwong ons om het snel te doen.
Daar heb ik veel van geleerd. Nu ben ik samen
met Winnie Verdegaal bezig aan een film over de
woongeschiedenis van het dorp. Ook heel leuk."
Wat voor resultaten hebben jullie als vereniging
geboekt en ben je daar tevreden over?
Beslist: "We hebben best wat voor elkaar
gekregen. De 'Lovers lane' (het vrijerspad - red.)
in het Midlaarder bos die was dichtgegroeid en nu
dankzij veel vrijwilligershanden weer begaanbaar
is. Het was wel flink duwen en trekken voordat de
gemeente akkoord ging. Vroeger was dit het
wandelpad van de borg 'Meerwijck' waarop de
Van Swinderens wel eens een luchtje gingen
scheppen. Een ander favoriet project was 'Dorp in
't groen'. Dorpelingen kregen gratis Drents-eigen
plantmateriaal en gingen op cursus in de herberg.
Toen zijn kilometers meidoornhaag en honderden
hoogstam fruitbomen aangeplant. Tevreden ben ik
ook dat we mede dankzij de financiering door 'het
Drents landschap' het voor elkaar kregen dat de
twee keuterijen naast het Midlaarder hunebed
onder monumentenzorg vallen. Het huis waarin

Berend Spiegelaar woont, dat is toch iets om als
dorp trots op te zijn. Maar ook het initiatief voor
een dorpsbegraafplaats en niet te vergeten de
Drenthe cursus in 'De Barn' die net is afgerond,
zijn waardevolle initiatieven."
Wat is je eerste reactie als ik zeg: gemeente
Tynaarlo?
"Jammer dat het zo groot geworden is. Alles wat
we vreesden, lijkt bewaarheid. De gemeentelijke
heffingen zijn hoger geworden, overleg is
moeizaam, de procedures langer. Jammer,
jammer, maar het is niet tegen te houden. Positief
is dat burgemeester Jan Rijpstra er bij was toen
de nieuwe site van het dorp eind 2005 officieel in
gebruik werd genomen en dat we jaarlijks met de
contactambtenaar buitendorpen kunnen spreken."
Zijn er dingen waarin je minder hebt bereikt dan
je wilde?
"De bereikbaarheid van "Meerzicht" in het
Zuidoeverplan, bijvoorbeeld. Daarop hebben we
steeds gehamerd door brieven te schrijven en naar
inspraakavonden te gaan. Er is niet op gereageerd.
Als het om makkelijke dingen gaat, lukt het nog
wel, maar zodra het wat moeilijker wordt, doet de
gemeente weinig. Het duurt allemaal zo lang. De
gemeente zegt dat ze de burgers meer wil
betrekken bij de besluiten. Nou, ik merk daar
weinig van. Ik heb het allemaal graag gedaan,
maar door de contacten met de gemeente en de
steeds ingewikkelder procedures, moetje af en toe
diep adem halen om je goede humeur te bewaren
en het vol te houden."
Hoe vondje het desondanks om voorzitter zijn?
Enthousiast: "Erg leuk, niet in de laatste plaats
omdat Dorpsbelangen een goeie club met mensen
is, die de handen uit de mouwen steken. Nooit
kinnesinne. Geweldig om iemand als Rik Timmer
erbij te hebben voor alle technische
ondersteuning. Hij weet veel van gemeentelijk
16

"De nieuwe voorzitter moet nog gekozen worden.
Arend Jan Julius is kandidaat (rond de tijd dat
deze aflevering van het kabinet verschijnt, is de
verkiezing) en goed in staat om voet bij stuk te
houden. Ik was blij met zijn kandidatuur. Ik denk
dat verstedelijking en woningbouw onderwerpen
zijn waarmee het dorp en dus Dorpsbelangen te
maken krijgt. Een zorg vind ik de situatie dat er
inmiddels meer recreatiewoningen in Midiaren
staan dan gewone huizen, al kun je daar ook
anders over denken. Maar eerlijk gezegd, geloof
ik dat het volgende bestuur heel goed in staat is
om zijn eigen boontjes te doppen."

beleid, bestemmingsplannen en dat soort zaken.
Die kennis heb je hard nodig. Ik heb het graag
gedaan. Waarom ik het gedaan heb? Als je, zoals
ik, 35 jaar in Midiaren woont, moetje ook iets
terug doen voor de dorpsgemeenschap. Dat is
mijn opvatting."
Hoe belangrijk is het voor dorpsbelangen om de
sociale functies van een kleine
dorpsgemeenschap overeind te houden?
"Daar draait het om. Mensen op de been zien te
brengen, zodat het dorp meer is dan alleen een
verzameling individuen. Midiaren is bijzonder,
omdat hier de oude instituties nog bestaan. Kijk
naar de verenigingen: die zijn er allemaal nog. Dat
de bijeenkomsten zoals "Gedane zaken" zoveel
mensen trokken en in een duidelijke behoefte
voorzien, is precies wat we wilden als
dorpsbelangen. Dat geldt ook als de
feestcommissie een drukbezocht paasvuur
organiseert of een nieuwjaarswandeling."

Je bent gestopt met werken, nu ook nog
voorzitter af. Krijg je niet erg veel tijd?
Lachend: "Ik doe nog zoveel, heb veel tijd nodig
om de film over Midiaren af te ronden. Daar moet
ik ook de rust voor zien te vinden. Dato gaat
binnenkort met pensioen; er komen kleinkinderen
bij en ik ben ook nog bezig met filosofie."
Kortom, stil zitten is er niet echt bij.

Heb je nog tips voor je opvolger?
Toon van der Hammen

Watersport paviljoen

Meerzicht

Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
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Meerzicht l a
9475 TA Midiaren
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050-4091446
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Zuiderpark 25. Postadres: Postbus 366,9700 AJ Groningen
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Fire íf$ Brazil
reizte ycA\ revier* M

Een nieuwe trend in uit eten:
Braziliaans Grill restaurant in
Midiaren.
Geopend vanaf 21 april.

Vrijdag en zaterdag (€ 40,00 p.p.)
all-in-arrangement met RodizioGrill
gerechten, luxe buffet, drankjes* en
livemuziek.
(18.30 uur tot 23.30 uur)
Zondag (€ 30,00 p.p)
all-in arrangement met RodizioGrill
gerechten, luxe buffet, drankjes*,
(vanaf 14.00 uur)
*frisdranken, bier en wijnen

Braziliaans Rodizio Grill restaurant Fire of
Brazil, (voorheen Het Ei van Columbus )
opent haar deuren!

Fire of Brazil, Groningerstraat 21 te
Midiaren.
Voor informatie of reserveringen: tel 050
3110515
www.fireof brazil. nl

Unive's waardevolle adviezen
pakken altijd laag uit
Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen, Want bij het
Ur.ivé- kant oor bij u in do buurt staat de.deur wagenwijd
open. Li. bent van harte welkom vcor een goed persoonlijk
advies. Uiteraard met een lace premie, een uilgobrelde
dekking or. oen periecls service.
Univé Zuidlaren
Mark:«: ras 1 9,
c-rnnil:
2uidlorenldurive.nl

YF.ri7.FKF.T<TNrfF.N

Daar plukt ú de vruchten van!.

Slagerij G.P. Rcers
( @êê®$

)

I e klas Rund- e n varkensslagerij
en

H*erdz<V&^
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 lange fietsroutes hebben 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 Noordlaren
Tel.050 4093237

* M f c OUDERWETSE
JL^K AMBACHTELIJKE
( | U

SLAGERSPRODUKTEN

# rolpens
•k bakjes kanensmeer
Tïr bekers rundvet
& boerenleverworst
•& droge metworst
-& droge boerenham (schenk)
Groningerstraat 5 6 , 9475 PC Midiaren
® 050-4091553

www.campingachterdehoven.nl

^ ^

GRAALMAN
I J JiiBoowtedrlif Wolters

Als u kiest voor kwaliteit en
vakmanschap
>
>
>
>
>
>
>

Antiekrestauratie
Meubelstoffering
Gordijnen
Tapijten
Meubilering
Zonwering
Slaapsystemen

Ruitersteeg 4/1
9752 VB HAREN
S 050-5345131 Fax 050-5348070

-<(> Nieuwbouw
^>-

Verbouw

JL
Onderhoud

jy

Kerkstraat 14
9479 PK NOORDLAREN
W 050-4091297

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
surfschool.

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

Captamsbar aan
het meer met
terras

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