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Secretariaten van de Midiaarder verenigingen: 

Dorpsbelangen 
9 4090428 

Dorpsfeestcommissie 

9 4095973 

Gezelligheidskoor "Lös Zaand" ^ 
9 4092154 

IJsvereniging "Midlaren" 
9 4095732 

Jachtveld "Midlaren" 
9 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren 
9 4096053 

Toneelvereniging 'T.O.MX' 
9 4093527 

Vereniging van Volks ver maken • 
9 4095843 

Vrouwenvereniging 'Midlaren' ^ 

9 0592-272584 

Hr. Rik Timmer 

Hunebedpad 1 
9475 TN Midlaren 

Mevr. B. Klaassens 
Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 

Mevr. M. van Dijken 
Meerwijk 15 
9475 TC Midlaren 

Hr. E. Broersma 

Schutsweg 44 
9475 PL Midlaren 

Hr. N. Loeröp 

Tolhuisweg 30 
9475 PG Midlaren 

, Hr. E. Veenstra 

Tolhuisweg 27 

9475 Midlaren 

Hr. E. Vos 

Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 

Mevr. S.H. Hovius 

Westrup 7 

9472 RP Zuidlaren 

tAevr. M. Kanon 

Annerstreek ZT 

9486 AK Annen 

Wijken: 

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

Wijkhoofden: 

Herman van Dop 
Philip Boucher 
Yvonne Korringa 
Ton Kolkman 
Marjan Giebels 
??? 
Rik Timmer 

Plankensloot/Meerzicht Winy Verdegaal 
Emigranten Piet Kanon 

8 
4091055 
4092837 
4092088 
4095792 
4090952 

4090428 
4094197 
4092359 

Colofon: 

Redactieleden: 
O Bouke Klaassens 

Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 
8 4095973 

Q Pattv Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midlaren 
8 4094466 

Q Yvonne Korringa 
Tolhuisweg 23 
9475 PD Midlaren 
8 4092088 

a Gies Lamberts 
Groningerstraat 27 
9475 PA Midlaren 
8 4092365 

Q Toon van der Hammen 
Tolhuisweg 37 
9475 PD Midlaren 
a 3119680 

Q Layout: Dinus Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 
a 4093527 

• Druk Multabedrijven 
W.A. Scholtensstraat 15 
9403 AJ Assen 
8 0592-377115 

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

Een abonnement voor niet-inwoners 
van Midlaren kost € 5 per jaar, indien 
het blad bezorgd kan worden. Bij 
verzending via de post kost een 
abonnement € 10 per jaar. 

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

W e b s i t e : w w w . M i d l a r e n . n e t 

Oud papier: 

De volgende 
vrijdagen en 
zaterdagen: 

5 / 6 januari 
2 / 3 februari 
2 / 3 maart 
6 / 7 april 

Zelf brengen!! 

Kopij inleveren 
voor 

25 maart 2007 

bij één van de 
redactieleden! 

Graag inleveren 
op diskette of 
mailen naar 
gwlamberts 
(«hetnet.nl 

http://www.Midlaren.net
http://�hetnet.nl


Voorwoord 
Het is weer bijna kerst. Voor de tweede keer op rij hadden we een bovengemiddeld warm 
najaar. Nog even en de krokussen staan volop in bloei terwijl de 'Witte Kerst' nog slechts een 
vage herinnering is en kan worden bijgezet in het andere kabinet: dat van de curiosa. Maar 
hoe dan ook, sommige dingen veranderen ook niet: op het Midiaarder Brinkje is de kerstboom 
weer opgetuigd, terwijl de lampjes branden. En voor u ligt de nieuwe aflevering van het 
Kabinet, met volop nieuws uit het dorp en een kerstpuzzel voor jong en oud. 

In deze aflevering lezen we over de geslaagde najaarsbijeenkomst van Dorpsbelangen op 15 
november. Goed dat er veel nieuwe dorpelingen aanwezig waren. Het thema leefbaarheid en 
wonen in een klein dorp stond die avond centraal. Belangrijke boodschap, ook van wethouder 
Assies die er bij was : de wens om het dorp te behouden zoals het is. Het bestuur is content dat 
Midlaren in de warme belangstelling staat van de wethouder. 

Verder aandacht voor de bekroning van 'de Veenhorst' aan de Duinweg. Het buitenhuis, al 
vele jaren geëxploiteerd door Hans en Els Blaauboer, is uitgeroepen tot Groepsaccomodatie 
van het jaar. Van harte proficiat. 

Uiteraard in het Kabinet ook een kerstverhaal, in het Drents. Het is van J a n s Pol en er s taan 
rake typeringen in. Bijvoorbeeld: 'Meensen kunt ja niet luustern. Ze praot liever zölf as dat ze 
luustert naor aandermans verhaal. ' 

En om in de sfeer te blijven: Harm Tinge kreeg van zijn vrouw Titi twee bijzondere 
kerstgeschenken. Ze lopen in het weilandje tegenover hun boerderij aan het Heiveen, ze zijn 
muisgrijs en balken af en toe dat het een heve lust is. Gaat u zelf eens kijken en luisteren. 

Om te noteren: op zondagmiddag 14 januari organiseert de dorpsfeestcommissie een 
nieuwjaarswandeling met daarna een nieuwjaarsbijeenkomst - met quiz en Geert Koers als 
juryvoorzitter • in de Bodega van de Gasterie. De wandeling begint om 
14.00 uur en gaat langs een route die niet bij veel mensen bekend zal 
zijn. Komt allen! 

ëToort/ vansden D e r e d a c t i e v a n he t k a b i n e t w e n s t 

a l l e d o r p e l i n g e n p r e t t i g e 

k e r s t d a g e n e n e e n ge.zond 2 0 0 7 ! 

Agenda^ 

31 december 2006 
5/6 januari 2007 
14 januari 2007 
20 januar i 2007 
2/3 februari 2007 

Oliebollenactie 
Oud papier 
Nieuwjaarswandeling en -borrel 
Uitvoering TOMI 
Oud Papier 

Meerzicht 
De Bloemert 
Bar Bodega (De Gasterie) 
Sprookjeshof 
De Bloemert 



Vrouwen
vereniging 

i 

Nieuws van de Vrouwenvereniging. 

Het seizoen begon met de jaarlijkse fietstocht. Op 13 september 
maakten slechts 7 dames de tocht rond het Paterwoldse en Hoornse 
meer onder ideale weersomstandigheden. We brachten een bezoek aan 
Johanna Nijlunsing in Glimmen, beeldhouwster van houten 
(dieren)beelden en grafzerken! ze heeft onlangs geëxposeerd in het 

Veerhuis in Noordlaren en voorheen ook al eens bij Klaas Vos (aan de vaart in Noordlaren) in 
de schuur. We hebben ook nog even binnen gekeken bij Reinhard orchideeën- en 
Anthuriumkwekerij; het was echter veel te warm in de kas en 
toen hebben we maar een terras opgezocht. 
De eerste bijeenkomst was op 26 september; dit is meestal een 
"bijpraatavond". Het programma plus verdere activiteiten werd 
besproken en de avond werd afgesloten met een spelletje Bingo. 
31 Oktober was een bijzondere dag; de Vrouwenvereniging 
(vroeger 'Naaikrans") bestond 55 jaar en dat moest natuurlijk 
gevierd worden, 's Middags hadden we een leuke middag met het 
doen van Oud-Hollandse spelen bij Activiteiten Centrum 
Breeland in Annen, 's Avonds in Meerzicht waren er 
voordrachten, een toneelstukje en werd er teruggeblikt naar hoe 
het was, toen het begon,' tussendoor konden we genieten van een 
heerlijk buffet, verzorgd door Joke van Meerzicht en een aantal 
dames van de Vrouwenvereniging. 
Een enthousiaste vrijwilliger van het Drentse Landschap kwam ons op 28 november vertellen 
over het vele veelzijdige werk van het Landschap. Er was een diapresentatie over het Reestdal 
i.v.m. de aanleg van een bergingsgebied; over het beheer van heidevelden! het teruggeven aan 
de natuur van landbouwgrond; het verzorgen van ooievaarsnesten en het ringen van de jongen 
in het Ooievaarsstation in De Wijk enz., enz., te veel om op te noemen. 
Na de pauze werden er dia's vertoond over het nu meanderende Hunzegebied in het 
Annermoeras en de Breevenen; herkenbaar dus voor veel dames. Het was een interessante en 
leerzame avond. 
In december gaan we weer kerststukjes maken met Kees en vrijdag 15 december gaan we een 
bezoek brengen aan de Kerstmarkt in Münster. 

% 

•Het b e s t u u r v a n d e 

W o u w e n v e r e n i g i n g /vAidlaren 

w e n s t ÍÁ 

Kret t ige Kerstdagen 

en e e n V o o r s p o e d i g 2 0 0 7 

o-p p l a t ge.ze.gcli: 

"Vewl Hei l e n Z e g e n 

in't Alije ¿JcxoA" 
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V.v.V. 
Nieuws V.v.V. Midlaren 

Allereerst voor de kinderen van 
Midlaren het volgende: 
Sinterklaas biedt bij deze zijn verontschuldigingen aan dat hij 
dit jaar niet in Midlaren aanwezig kon zijn. Hij heeft echter 
beloofd dat hij ons volgend jaar zeker weer een bezoek brengt. 
Op oudejaarsdag hebben wij weer onze OLLIEBOLLENACTIE! 
De bollen worden gebakken door de topkoks uit het noorden. Dus 
kwahteit verzekerd. We hopen dat u massaal zullen bestellen. U heeft of u ontvangt één dezer 
dagen een bestelformulier. Een deel van het formulier vindt U hieronder in het Midiaarder 
Kabinet aan. De oliebollen kunnen eventueel bij u thuis worden gebracht. 
Ook in Noordlaren worden de bestellijsten rondgebracht. 
Rest ons nog u allen een voorspoedig 2007 toe te wensen. 

Namens het V.v.V. bestuur Secretaris: Andries Haaijer S 050-4093558 
Email: ahaaiiei-@hetnet.nl of 

dirkenting@home.nl 

Oliebollenactie 
2006 / 2007 

Een zak met 12 oliebollen kost € 5,00 
Een zak met 10 oliebollen met rozijnen kost € 5,00. 

De bestelformulieren kunnen voor 29 december ingeleverd worden bij: 

• Dinus Vos, haasakkers 2, Midlaren 
• Menze Postema, Tolhuisweg 19, Midlaren (in de brievenbus) 
• Dina Scheper, Esweg 48, Midlaren 
• Joke de Groot, Meerzicht IA, Midlaren ( Ä 050-4091446) 
• Bert Ippen, Zuiderstraat 2, Noordlaren 
• Emigranten: Jan Moesker, Stationsweg 72, Zuidlaren) 

De bestelde oliebollen kunnen op oudejaarsdag, zondag 31 december, tussen 14.00 en 
16.00 uur opgehaald worden bij Joke de Groot, Meerzicht IA te Midlaren en bij Bert 
Ippen, Zuiderstraat 2, Noordlaren. 

Op het bestelformulier vermelden, waar u de oliebollen ophaalt en of deze eventueel 
bezorgd moeten worden. 

Door uw koop, steunt u onze vereniging! 
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Nieuwjaarswandeling 

op zondagmiddag 14 januari 

Op zondagmiddag 14 januari 2007 organiseert de 
dorpsfeestcommissie een nieuwjaarswandeling met 

daarna een nieuwjaarsbijeenkomst in de bodega van de 
Gasterie aan de Groningerstraat. 

De wandeling begint om 14.00 uur bij de Gasterie. We volgen een 
route die niet bij veel mensen bekend zal zijn. We wandelen vanaf 
de Gasterie via Plankensloot langs de oever van het 
Zuidlaardermeer. We worden weer begeleid door de Midiaarder 
natuurgidsen. 

Daarna kunnen we, vanaf ongeveer 15.00 uur in de bodega van de 
Gasterie een drankje nuttigen (op eigen kosten) en kunnen we ons 

vermaken met een quiz over Midlaren, weer met de onvolprezen Geert Koers als 
juryvoorzitter. 

Kamerverkiezingen. 

Midlaren had bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van dinsdag 22 
november een hoge opkomst. Er stemden 267 mensen, dat waren er 
aanzienlijk meer dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar, 
toen stemden er 209 mensen. 

De W D was de grootste (26,95%), de PvdA de tweede (17,23%). Het CDA werd derde en de SP 
kwam daar dichtbij. Groen Links doet het in Midlaren naar verhouding altijd goed en haalde 
30 stemmen. De Partij voor de Dieren was ook in Midlaren een goede nieuwkomer, evenals de 
partij van Geert Wilders. D'66 haalde in Midlaren evenveel stemmen als Wilders. 
Voor meer uitslagen in Tynaarlo kunt u terecht op www.Tynaarlo.nl/verkiezingen 

Hieronder vindt u de uitslag van de tweede Kamerverkiezingen van het stemburo in Midlaren. 
Omdat kiezers ook in een ander stembureau hebben kunnen stemmen, geeft dit niet helemaal 
een zuiver beeld van de vraag hoe Midlaren heeft gestemd, maar een indicatie is het wel. 

Kamerverkiezingen 22 november 2006 (tussen haakjes de cijfers van 2003) 

Partij 
CDA 
P.v.d.A. 
W D 
SP 
Fortuyn 
Gr Links 
D66 
ChristenUnie 
SGP 
PvdDieren 
EénNL 
Wilders/PvdV 

Aantal stemmen 
39 
46 
71 
34 

1 
30 

9 
11 

1 
15 

1 
9 

(45) 
(39) 
(59) 
(13) 

(28) 
(13) 

(5) 

Dovpsfeest 

commissie 

.-: 

Percentage (2006) 
14,61 % 
17,23 % 
26,59 % 
12,73 % 
0,37 % 

11,24% 
3,37 % 
4,12% 
0,37 % 
5,62 % 
0,37 % 
3,37 % 
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Elk seizoen de moeite waard 

Buitenhuis "de VEENHORST" 
Hans Blaauboer en Els Wiggers 

Duinweg 2, 9475 PK MIDLAREN 
Tel.: 050 4092132 Fax: 050 4092132 

E-mail: info@veenhorst.nl 
Website: www.veenhorst.nl 

B U I T E N 
E N l w 
De^Cyeeti 

* * * * 
venhorst 

"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 
' V .„ uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten. 

< « ** U heeft een keuze u'rt 
zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons. 

>CV-benodigdheden/sanitair 
>Histor verf 
>Electra 
>Tuinhout 

Kerkstraat 7D 
9471 GA Zuidlaren 
Tel.: 050-4092069 

WWVaTtnetin doe-fiet-Zeffl Email: hubozuidlaren@hotmail.com 

S M í U 

Eetcafé ''De Lanteern' 
Middenstraat 2. Tel. 050 4029890 

Mobiel. 06 53788381 

Wij zijn geopend op vrijdag, zaterdag en zondag 
vanaf 16.00 uur.(keuken geopend van 17.00 tot 21.00 uur). 

(fmmmim mm<m m ám íLmsiÉmm3^ 
informeer eens naar de uitgebreide mogelijkheden 

(ook in het 'weekend) 

Tot ziens in Noord 8aren 

w Watersportbedri j f &e ácfrevv 

Havenstraat 18 
9471 AM Zuidlaren 

tel. / fax 050-4092946 

info www.descheve.nl 

mailto:info@veenhorst.nl
http://www.veenhorst.nl
mailto:hubozuidlaren@hotmail.com
http://www.descheve.nl
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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 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 

www.campingachterdehoven.nl 

Slagerij G.P. Kcers 

I e klas Rund- en varkensslagerij 
en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPROnUKTEN 

•& rolpens 
•fr bakjes kanensmeer 
-fr bekers rundvet 
# boerenleverworst 
-fr droge metworst 
•& droge boerenham (schenk) 

Groningerstraat 5 6 , 9 4 7 5 PC Midlaren 
m 0 5 0 - 4 0 9 1 5 5 3 

^ ^ GRAALMAN 

Als u kiest voor kwaliteit en 
vakmanschap 

> Antiekrestauratie 
> Meubelstoffering 
> Gordijnen 
> Tapijten 
> Meubilering 
> Zonwering 
> Slaap systemen 

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

Nieuwbouw 

Verbouw 

Onderhoud 

Kerkstraat 14 
9 4 7 9 PK NOORDLAREN 

W 0 5 0 - 4 0 9 1 2 9 7 

http://www.campingachterdehoven.nl


Nieuws van toneelvereniging TOMl 
Twee activiteiten heeft de toneelvereniging al weer achter de rug. 
Begin november hebben we de eenakter "Vrouwluuwaark' van 
Herman van der Aa opgevoerd in het dorpshuis in Eelde op de 
feestavond van de Eelder Vereniging voor Volksvermaken. Onze 
spelers waren Elise Gruber en Willem Eefting uit Zuidlaren, Koosje 
Auwema uit Annen, Greet Alberts uit De Groeve en als enige 

Midlarense Dina Scheper. Zelf heb ik me beziggehouden met de regie. 
De opvoering ging perfect, maar dat gold ook voor de optredens van de andere twee 

toneelverenigingen. Kortom een geslaagde avond voor de VvV van Eelde. 
Het jeugd Sinterklaasgroepje met helaas ook maar één deelneemster uit Midlaren (Roos de 
Vries) heeft ook weer een toneelstukje ingestudeerd en opgevoerd; helaas dit jaar niet in 
Midlaren. Dat komt volgend jaar wel weer. (Dus toch maar flink oliebollen kopen bij de VvV) 
Zaterdagmiddag 2 december traden we op in café 't Keerpunt in Spijkerboor en 
dinsdagmiddag 5 december in de school, waar ik zelf 20 jaar werkzaam ben geweest. (ODBS 
'De Zuid-Wester') Het was een heel leuk stuk, waar de kinderen veel plezier aan hebben 
beleefd, zowel toeschouwertjes als spelers. Wel hadden we iets te weinig repetitietijd, zodat 
het resultaat eigenlijk nog wel beter had gekund. 

Jammer, dat zich geen Midiaarder teeners bij me komen melden om mee te doen met deze 
leuke vorm van toneelspelen. (Misschien iets voor het komend jaar? Je moet je dan wel 
uiterlijk begin september aangemeld hebben.) 
De repetities voor het grote stuk zijn in volle gang. "Stamppot mous mit worst' is een blijspel 
in drie bedrijven, dat zich afspeelt op een boerderij in het Groninger land, die gepacht en 
beheerd wordt door de gescheiden Jannie Landstroa. (Ity Hoving) Haar moeder - oma - speelt 
er een schitterende rol in (Dina Scheper) evenals de oude sjacheraar en in de buurt wonende 
Berend de Boer. (Reint Ruben) 
Ons jong toneeltalent Elise Gruber (iedereen zal zich haa r prachtige rol van vorig jaar nog wel 
herinneren) treedt op als de dochter van Jannie, die weinig ontzag toont voor de nieuwe, 
patserige pachtheer Jonker van Hanekam tot Kakelhof. (Willem Eefting) die uiteindelijk 
behoorlijk op de koffie komt. 
Door de ziekte van haar man Harm, heeft Koosje Auwema uit Annen kort geleden voor haar 
rol moeten bedanken. Gelukkig is Xandra Boersma, vorig jaar nog bij het Sinterklaas toneel 
actief, 17 jaar oud en net herstellend van haar schouderblessure, bereid de rol van buurmeisje 
(Bertha) van Berend snel in te studeren. Dat wordt haar toneeldebuut s t raks in januari en ik 
kan u nu al wel verzekeren, dat het een goed debuut wordt. 
Ondertussen zijn de nieuwe donateurskaarten klaar en onze vele donateurs in Midlaren 
zullen binnenkort wel iemand aan de deur krijgen met de nieuwe kaar t . 
De donateurskosten bedragen nog steeds € 3,50 en voor ieder volgend gezinslid € 2,50 meer. (Dus 
voor twee personen € 6) Adverteerders in ons programmaboekje 
krijgen twee vrije toegangskaarten. De toegang aan de kassa op de 
avond van de uitvoering bedraagt voor niet-donateurs € 5 per persoon. 
Voor jongeren tot 17 jaar is dat € 2,50. Het üdmaatschap van de 
vereniging kost trouwens ook maar een schijntje en is € 12 per jaar en 
voor jongeren tot 19 jaar € 4. Jammer, dat zo weinig mensen in 
Midlaren geïnteresseerd zijn in toneelspelen, want in de categorie 
tussen 20 en 45 jaar hebben we geen enkele speler. Voor de nabije 
toekomst is het nog maar de vraag of TOMI kan blijven bestaan. Komend jaar zijn Arnold 
Goulmy en ondergetekende aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar. Dat houdt meteen in, 
dat de Midiaarder inbreng in TOMI dan wel heel erg klein wordt. 
Maar eerst gaan we er op 20 december een leuke voorstelling van maken, waarbij veel te 
lachen valt en de muzikale omlijsting verzorgd wordt door Bob Kalk. 
Wij hopen die avond heel veel Midlaarders te zien! dan wordt het vast en zeker gezellig. 

" W t T o n e e l -

TOMO 

-•*• 
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Puzzel rubriek voor de jeugd. 

Hallo Midiaarder jeugd, 
De vorige puzzel is gewonnen door Jonathan 

TUÔrief^ : Drewes. Jonathan , je krijgt een Intertoys bon. 
Gefeliciteerd! 
De oplossing was: Zuidlaardermarkt. 
Voor jullie is er deze keer een kerstpuzzel. Op 

verschillende pagina's in het Kabinet zijn tekeningen verstopt, met 
daarin een letter. Zoek alle letters en maak daarvan een woord passend bij de tijd van het 
jaar. Veel succes gewenst!. 
Oplossingen kunnen in de bus aan de Groningerstr. 47. 
Een heel gelukkig nieuwjaar gewenst en een fijne vakantie, 

Onderstaand tabelletje kan je helpen met het zoeken van het juiste woord. 

Pagina nummer 
Gevonden letter 
Het woord ¡s: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

maty. 

i*mf 

'rM 
*^V0»<F 

Stnefy&ol 
«té 

Harm Koops zien verhaal 

Harm Koops stiet in de hal van bejaordenhuus De Wildzang, 't Is 
*ta^ta*rtflfltaMB^Ér e e n gebouw van een ja.or of twintig old en 't .weur ebouwd toe. der 

nog geld zat was veur bejaorden. Körtleden bint der automatische deuren epiaatst. Veul 
bewoners kunden mit harde wiend niet meer naor buten komen. De miesten begeerden dat ok 
niet meer. Ze waren te stief en te old um nog tegen de wiend in te boksen. Ze bleven liever 
binnen as 't min weer was. Mar toch, ie mussen wal ies naor de winkel of naor de dokter, ok as 
't regende en weide. 
Harm Koops stiet elke middag tegen een ure of twei in de hal. Hij wacht op de kraante. De 
kraante is 's naomiddags zien vastigheid. Urn twaalf ure eerst een bord warm eten, dan een 
bakkie yoghurt of een sinasappel nao en tot half twei even een hazeslaopie in de stoel. Dan 
giet e even mit een waslappie bij de kop langs en daornao hen de hal. Miesttieds stiet e daor 
allent achter 't glas te kieken. De aandere bewoners van De Wildzang slaopt tot de thee an toe. 
Harm is vrug vandage. Hij kek naor buten, mar de kraantejonge komp nog niet. Harm dèenkt 
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nao over de tied dat hijzölf zo'n haandig kereltie was, hij dèenkt nao over zien lèvent. Alles dat 
hij mit emaakt hef kan hum seins lillijk plaogen. Hij hef 't der hier nooit mit iene over ehad. 
Meensen kunt ja niet luustern. Ze praot liever zölf as dat ze luustert naor aandermans 
verhaal. Harm kent alle verhalen al. Ien van de zusters woont op een boerderijgien. Ze holdt 
kiepen, kalkoenen en knienen. Heur olden bint boer. Wat ze vrugger niet mit emaakt .hef. 
Schaopen die midden in de nacht lammern.mut, heuibulten die net in 't weekende in de 
braand vhegt, trekkers die vaste koomt te zitten in de sloot. Harm kent .die verhalen. Toch 
luustert hij. alle maolen vanneis. Zölf is Harm ok op een boerderij groot eworden. Zien va was 
niet zo'n goeie boer. Harm zien va was een knooier, dat zeden de buren. Harm had gien va en 
moe ehad die as een veurbield veur de maatschappij waren. Nou ja, misschien veur Landbouw 
en Maatschappij. Harm gnes even. Harm zag 't nog allemaole haorscharp veur hum. Hij was 
een jaor of vieftiene ewest. Algedurig heurde hij zien va en moe beneden in de kamer ruzie 
.maken. Zien va had een kwaoie dronk en sleug zien moe as de flesse leeg was. Vaker as ien 
keer was Harm naor beneden esteuven en had hij zien eigen va de 
kamer uut eslagen. 
Nee zuk soort dingen had hij nooit tegen iene ezegd. De smerige 
dingen, daor huufden ie ja niet mit te koop te lopen. Het waren zien 
va en moe, al zul e ze zölf niet uut ezocht hebben. Harm preut daor 
niet over, had daor nooit over epraot, mar 't pleug hum wel. Harm 
luusterde naor de verhalen van de direkteur. Die man kun zo 
merakels mooi vertellen. Had een bulte mit emaakt. De direkteur 
was een maol onder 't zwommen zien kuunstgebit kwiet eworden. 't 
Hiele zwombad hadden ze leeg mutten pompen. En wat bleek, 't 
Gebit lag in 't badhokkie op een haanddoek. Veule lo l hadden ze 
daor mit beleefd. Harm heurde dat verhaal graag. 
Dat was hiel wat aans as Harm zien levensverhaal. Zien olden waren fout ewest in de oorlog. 
Lid van de N.S.B. Harm had daor niks mit te maken ehad, mar hij weur der wel op an ekeken. 
Iederiene leut Harm links liggen en as der in 't dorp een maol wat bezunders was, dan hadden 
ze liever dat hij niet metan dee. Nee, daor preut hij nooit over. Hij luusterde liever naor 't 
verhaal van de tuunman. De tuunman van De Wildzang had een keer zien broekspiepe in de 
grösmachine ehad. 't Was nog goed of elopen. De hiele broek stukkend en een lappe vel van 't 
bien. Mar wieder niks an de haand. 
Harm Koops kek op zien horloge, 't Is al wied naor twei ure en de kraante is der nog niet. Dat 
duurt lange vandage. De deure van de lift giet lös. Daor komp vrouw Bergmans anrieden. Ze 
heurt tot de mobiele brigade in 't bejaordenhuus. Ze belt een maol mit de fietsbelle en zeg: 'Moi 
Koops, of is de kraante der nog niet?' 
Harm groet heur weerumme en wacht op wat komen giet. 
'Ik hebbe net nog even mit mien zeune ebeld,' zeg vrauw Bergmans. 'Die uut Rotterdam. Hij 
hef daor een grote zaak. Hij verkoch auto's. Gien Volkswagens en ok gien Fiats. Hij is dealer 
veur Mercedes Benz.' 
Harm luustert niet wieder. Hij wet dat nou de umzetten van veurig jaor en van de veurige 
weke an de beurte bint. Harm kan zukke verhalen niet vertellen. Hij hef gien kiender die riek 
eworden bint. Zien jongste zeune hef in de bak ezeten. Die haandelde niet in auto's, mar meer 
in autoradio's en aander helers spul. En zien dochter . . . daor wol hij 't mar hielemaole niet 
over hebben, 't Had hum niet mit ezeten in 't lèvent. 
'Moi Koops.' Dat is J an Poortman, die woont bij hum op de gang. 'Der is broen café 
vannaomiddag, in de grate zaal. Kom ie ok?' 
Jan Poortman kek Harm vraogend an. Harm drinkt niet, hij drinkt niet meer. Vrugger hef e 
we! ies een pilsie epakt, mar hij was veuls te benauwd dat e zien va achternao gaon zul. Harm 
is lid van de blauwe knoop. Zo'n broen cafe, dat lek Harm niks. J a n Poortman probeert 't nog 
ienmaol. Hij stek zien wandelstok in de heugte en röp: 'Tot dommies, proost.' Dan lop e wieder. 

Harm wordt ongedurig. De kraante is der nog niet. Dan dèenkt e bij hömzulf 'Wat kan mij die 
kraante ok schelen.' 'Ik hebbe mien eigen neis. Ik zal ies mit J an Poortman gaon praoten. Die 
vertel ik wat as ik allemaole mit emaakt hebbe.' 
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Net as e vutlopen wil komp de kraantejonge der an fietsen. De automatische deuren schoeft an 
de kaant en Harm pakt 't neisblad an. Hij voldt de kraante niet open, mar stek hum 
opgevolden in de buse van zien jasse. Hij hef een besluut eneumen. Nou mak e goed wat as e 
veule eerder had mutten doen. Hij hef zien eigen verhaal. Niet over schaopen die lammert, 
niet over gebitten in een zwombad en niet over broekspiepen in grösmachines. 

In de grote zaal giet e naor de bar en bestelt een jonge 
i klaore. Zuster Gerda wet niet wat heur overkomp. Ze 

? \ ; /"' zeg niks. 'Koops an de draank,' dèenkt ze, toe mar. 
Harm Koops schof bij Jan Poortman an taofel en zet 

• zien glassie veur.zichtig dale. 
'Poortman,' zeg e, 'Poortman, muj ies luustern. Nou 

,'; zak oe ies wat vertellen daj nog nooit eheurd hebt.' 
Jan Poortman giet der goed veur zitten en heurt 't 

i hiele verhaal van Harm Koops. 
i _Kerel nog an toe, wat mooi daj mij dat verteld hebt,' 

zeg Jan Poortman. Harm is opgelucht as e verteld hef 
van de draank, de bak en van de oorlog. Hij is zien 
verhaal kwiet en hij is bliede mit 't compliment van 
Jan Poortman. 
'Eindelijk,' dèenkt e, 'nou kan 'k mit een schone lei 't 
neie jaor in.' Hij lacht bij humzolf as zuster Gerda hum 
vanneis een borrel inschèenkt. 

< & & 

Ongewoon Kerstfeest 

Langzaom ontwaokt het dorp oet ' t gries bestaon 
van de gewone weken. Ok wel niet wil 
moet wal geleuven, d'r is wat aans op t i l , 
diep-in wet elk: zo kan ' t niet wieder gaon. 

Een boer betreurt de saomenval wan stille daogen, 
dat e niet volop naor zien laand kan gaon. 
Hij bief umslachteg bi j zien trekker staon, 
die op de deel wacht veur 'n lege waogen. 

In ' t keuken zeg zien vrouw: wij doet maor niet 
an kerst, wij slaot het één keer over, wij spaort 
de vrede op, die kan to t volgend jaor bewaord. 

Maor as de hemel open geet, heurt zij het lied 
dat meensken votrop oet heur daogelieks bestaon. 
Zi j zeg: kom, Rieks, zul wij oet kuiern gaon? 

Gerard Nijenhuis 
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© Verhuur van zeiboten, motorboten, 
kano's, surfplanken, waterfietsen 

© Privélessen voor zeilen of surfen 

© Surf- of zeilweken in de zomervakantie 
voor de jeugd, in- of extern 

© Verhuur van accommodatie to t max. 52 
personen 

Zeilschool Zuidlaardermeer 
be Bloemert 1 

9475 TG Midlaren 
050-4092379 

www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl 

Het is tijd voor een goede buu 

• 

1 
Rabobank 

Party Ships & Trips 
De B loemert 3 
9475 TG Midlaren 

0 5 0 -
4 0 9 5 Í 

PflPTT StIIPS TPIPS 

Bouwbedrijf ftlnrfc Wielcmd 

Zuidlaarderweg 97 

9479 PR Noordlaren 

Tel. / Fax 

050-40-92782 
: 

Z U I D L A A R D E R M E E R / P A T E R S W O L D S E M E E R 

partyslups.trips@worldoiiliiie.iil 
www.partyships-trips.nl 

http://www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl
mailto:partyslups.trips@worldoiiliiie.iil
http://www.partyships-trips.nl


Brasa^Brasil 

Een nieuwe trend in uit eten: Braziliaans Grill restaurant in Midlaren. 

Braziliaans Rodizio Grill restaurant Brasa do Brasil 
(voorheen Het Ei van Columbus) 

Vrijdag en zaterdag ( 40 euro p.p.) 
all-in arrangement met RodizioGrill gerechten, luxe buffet, drankjes* en live-muziek. 
(18.30 uur tot 23.30 uur) 

Zondag (30 euro p.p.) 
All-in arrangement met RodizioGrill gerechten, luxe buffet, drankjes* 
(vanaf 14.00 uur) 

*frisdranken, bier en wijnen 

Brasa do Brasil, Groningerstraat 21 te Midlaren 
voor informatie of reserveringen: tel. 050 3110515 

www.brasadobrasil.nl 

Univé's waardevolle adviezen 
pakken altijd laag uit 

Bij Univékuntu altijd even binnen lopen. Want bij het 

Un ivé-kanto or bi j u in de b uurt staat de d eur wagenwijd 

open. U bent van harte welkom voor een goed persoonlijk 

advies. Uiteraard met een lage premie,een uitgebreide 

dekking en e en perfecte service. 

Univé Zuidlaren 
Marktstraat 9. 

(050)4096162 

email: 
zu idlaren'rt;unive.nl 

wWAV. ün iv e Ji 1 

VUIs-fiv;.'—K..NIÍÜ.N 

Daar p l u k t ú d e v r u c h t e n v a n ! 

http://www.brasadobrasil.nl


. Nieuws wijk Schutshut 

De wijk Schutshut werd in november opgeschrikt door tweemaal 
gepleegd vandalisme. In de nacht van donderdag op vrijdag 2 november 
werden bij Bouke Klaassens aan het Hunebedpad twee banden lek 
gesneden. Later in de maand werd een auto leeggeroofd voor het huis 
van Maya en Albert Bakker aan de Huttenweg er werd een 

boordcomputer en een slaapzak meegenomen. 
De politie tast in het duister omtrent de daders. 

& > m 
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Nieuws in 't Achteroet 

Veenhorst bekroond 

Buitenhuis "de VEENHORST' in Midlaren is 
uitgeroepen tot Groepsaccommodatie van het 
Jaar 2006. Dat is de uitslag van de verkiezing die is gehouden onder de 

lezers van het magazine Groepsaccommodaties 2006, een uitgave van het Nederlands Bureau 
voor Toerisme & Congressen (NBTC). 
Het Buitenhuis wordt 'al eeuwen' gerund door Hans Blaauboer. Zo'n dertig jaar geleden 
besloot Hans, die leraar was, in ieder geval niet tot zijn pensionering fulltime voor de klas te 
blijven staan. Bovendien wilde hij toen al iets rustiger en vooral ruimer wonen. Zo kwam hij 
uiteindelijk in Midlaren, tussen Assen en Groningen, oog in oog met "de VEENHORST", ooit 
een kamphuis van de Groninger Christelijke Jonge Mannenvereniging. In één week besloot hij 
het roer radicaal om te gooien, zijn baan op te zeggen en in Drenthe zijn stek te vinden. Er 
volgden vier verbouwingen en achter het Buitenhuis kwam een dienstwoning. Daar ligt op de 
begane grond "het LAGERHUIS", een bijzondere locatie voor een vergadering, training of 
familiedag. 
Sinds acht jaar draait partner Els mee>" de Groningse verpleegkundige zwaait de scepter over 
het horecawerk. Hans richt zich op de administratieve en overige activiteiten. De Veenhorst is 
nu een volwassen 4-sterren groepsaccommodatie met acht slaapvertrekken en plaats voor 48 
gasten. 
Wat maakt De Veenhorst in hun ogen zo bijzonder? "Het begint met de uitstraling", vertelt 
Els. "Als je hier aankomt ben je gelijk onder de indruk van het buitenhuis en de prachtige 
ligging". En Hans vult aan : "Daarnaast denk ik dat onze kracht ligt in het feit dat we service 
op maat leveren. Wil een groep alleen maar slapen, dan kan dat, maar we kunnen ook de 
maaltijden geheel of gedeeltelijk en leuke activiteiten regelen. Zo kun je een product voor elke 
portemonnee aanbieden". 
Hun klanten komen uit heel Nederland, maar ook uit Duitsland. "We hebben een Duitse 
touroperator die hier iedere zomer met diverse groepen komt. Die heeft hier alweer voor de 
komende jaren geboekt. Dan weet je dat je je werk goed doet", concludeert Blaauboer. En 
samen: "Daarom zijn we ook zo bhj met die benoeming tot Groepsacccommodatie van het Jaar. 
Ook de gasten ervaren dat zo". Meer informatie is te vinden op www.veenhorst.nl. 

Niesco Loeröp revalideert. 
In november heeft Niesco Loeröp een pittige operatie ondergaan. Hij had een aantal 
vernauwingen in de kransslagader, die met twee bypasses verholpen konden worden. Niesco 
heeft de operatie prima doorstaan en is inmiddels actief aan zijn revalidatie begonnen. 
Wij wensen hem daarbij veel sterkte en hopen, dat hij weer gauw beter dan de ouwe is. 
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r** Nieuws uit de wijk Groningerstraat. 

Geboren Vera Wibi gezonde mooie dochter 
van J im en Kea Gamblin-Mulder. 

Jan en Willy Koekkoekvierden in november hun 45 jarige 
huwelijk. Ze waaiden heerlijk uit op Schier. Hartelijke 
felicitaties! 

Na een periode van hoop en vrees is op 3 december 
op 86 jarige leeftijd Klaas Meisner overleden 
Klaas Meisner was een markante Midiaarder. 
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies. 

Beste mensen van de Groningerstraat, 
hierbij willen wij jullie bedanken voor het boek en de bloemen die wij namens jullie van Trudy 
Steenhuis hebben gekregen i.v.m. de geboorte van onze dochter Vera Wibi Mulder op 
4-11-2006. 
Na een week in het ziekenhuis voor moeder en kind gaat het inmiddels thuis goed. Met zijn 
zessen ( 3 katten) hopen wij hier een mooie tijd in deze straat met jullie samen te hebben. 
Tot ziens, 

ryu<t/tMtiu/€^en^M¿*t^/ SajnÂlôn/, Groningerstraat 47B 

Q N i e u w 
* 

Beste buren (en dorpsgenoten), 

Wij, Ruben, Anja en Hannah Kamminga, 
willen ons nog even voorstellen. Sinds juli zijn wij de trotse eigenaren 
van Groningerstraat 41. Na alles geverfd en vooral boven verbouwd te 
hebben, zijn we hier eind oktober ook echt komen wonen. Hiervoor 
woonden we in een bovenwoning vlak bij het centrum van Groningen, 
in de Zeeheldenbuurt. Voor Hannah, die nu net twee jaar is, was dit 
niet echt ideaal meer. Daarom besloten we te verhuizen naar het 
prachtige Midlaren. Het wonen hier bevalt ons prima, ook Hannah 
vindt het heerlijk om buiten en in de schuur te spelen. We hopen hier 
nog lang met veel plezier te wonen en als jullie eens zin hebben om 
langs te komen de koffie staat altijd klaar! 

Wijkhoofd. 
Op 1 januari as. wordt de wijk Groningerstraat onthoofd. Het is de dag waarop Trudy 
Steenhuis haar functie als wijkhoofd na 12 % jaar trouwe dienst beëindigd. Destijds nam zij de 
functie — eigenlijk tegen haar zin, want niemand wilde het doen — over van Nynco Venema. 
Ondanks verwoedde pogingen is ze er zelf niet in geslaagd een vervanger te vinden en dat nog 



wel in verreweg de grootste wijk wat het aantal bewoners betreft. Een wijk, die zijzelf heel 
graag vanwege de grootte opgesplitst zag in een wijk "De Bloemert" met "Meerwijck" en een 
wijk Groningerstraat. Het wachten is nu op de man of vrouw in voornoemde wijk(en), die de 
euvele moed heeft de functie van wijkvoorzitter op zich te nemen. Ik mag toch aannemen, dat 
er in zo'n wijk genoeg capabele personen wonen?! 

Wijknieuws 't Brinkje 
\äP m V a d e r e n dochter weer onder één d a k 

t0tl0 

V. i ï'. 

Voor sommige Midlaarders is hij een (oude) 
bekende' J an Hendrik Scheper. Sinds enkele maanden bewoont hij 
het fraaie, pas gebouwde optrekje, pal naast dochter Kee aan het Hunebedpad. Hij is een man 
met een markant gezicht. Gezeten in zijn kolossale leren rookfauteuil, kijkt hij vanuit zijn 
raam over de es. Of het hem bevalt zo bij zijn dochter in Midlaren? ' Ja best', is het korte 
antwoord dat al een beetje verraadt dat deze nieuwe dorpeling geen man is van veel woorden 
en zijn wortels heeft in de Noordelijke regio. Het gaat goed, ook al was het wel even wennen. 
'Mijn vader houdt niet van verandering,' zo verklaart Kee. 

Jan Hendrik Scheper, dierenarts in ruste, is in 1935 geboren in Zuidlaren. Om precies te zijn 
op de boerderij 'Noordland' tegenover de Sprookjeshof. 'Ik heb nog met het paard en de 
melkwagen van Berend Spiegelaar meegereden naar de Groeve,' her inner t hij zich. 
Na zijn studie in Utrecht vestigde hij zich als dierenarts in het Noord-Hollandse Wognum, 
later tientallen jaren in Hoogwoud. 'Daar in het oude Westfriese polderland tussen Schagen en 
Hoorn, had ik een praktijk van vooral grote huisdieren zoals koeien en paarden, maar ook 
kleine huisdieren. Ik ging graag met dieren om.' In de kast naast zijn stoel s taan nog oude 
attributen zoals een castratietang en grote bruine flessen waarin vroeger zalven en poeders 
werden bewaard. 

Inmiddels is Kee's vader de 70 gepasseerd 
en weduwnaar. Een paar jaar geleden brak 
hij zijn heup. Kee : 'Mijn vader zat toen in 
een verpleeghuis. Al was dat maar tijdelijk, 
daarna was hij toch aangewezen op 
verschillende hulpjes. Dat ging goed, maar 
omdat ook zijn geheugen niet 100% meer is, 
hadden wij als kinderen vraagtekens of 
zelfstandig wonen wel helemaal 
verantwoord was. Ik maakte me zorgen en 
was vanwege de afstand ook niet in de 
gelegenheid om regelmatig 'even' te gaan 
kijken. Toen kwam dus het idee om hem 
hier in huis te nemen.' 

Zo gezegd, zo gedaan. Op de plek waar vroeger het stookhok stond, is nu een aanbouw 
verrezen met een gerieflijke grote kamer en eigen sanitair. J an Hendrik : 'Ik woon hier op 
mezelf. We hebben ieder ons eigen leven. Ik haal soms de boodschappen en Kee kookt. We eten 
samen.' Dat wil zeggen Kee, haar vader en de hond. Kee: 'Want als hij niet alles op kan, 
schuift hij het wel eens door naar Duvel.' 

&o&ri/vamcfó&£n€irn*ne*i/ 
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Wijknieuws van 't Heiveen. 

P a s s e n d k e r s t c a d e a u 

Wie wel eens het Heiveen op loopt had ze 
misschien al gezien of gehoord. Twee jonge 

ezeltjes, eentje muisgrijs, de ander meer bruinig. Ze lopen al een 
paar weken rond in het zo fraai gelegen weitje van Harm en Titi 
Tinge tegenover hun boederij. Balken kunnen ze als de beste. Titi: 
'De dieren waren hier tijdelijk 'geparkeerd' door de eigenaar. Maar 
inmiddels vinden Harm en ik ze zo leuk dat we ze houden. Ik heb ze 
gekocht voor Harm: het is zijn kerstcadeau.' Terwijl ze het vertelt, 
moeten ze er allebei smakelijk om lachen. Ze hebben ook al een 
naam, Anne en Lotte, naar de twee kleindochters van Harm en Titi. 

^ 

Een vergeten muntschat uit Midlaren 

Dit jaar precies 100 jaar geleden, op 19 maar t 1906, vonden de arbeiders 
Bruining en Renses in Midlaren een potje met ongeveer 88 zilveren 
munten. De vondst werd gedaan bij het afgraven van een zandheuveltje 
om zand te winnen voor een bouwterrein. Naast de munten bestond de 
schat uit twee zilveren ringen of armbanden en een zilveren riemtong. De 
vondst werd blijkbaar aangemeld bij de gemeente, want de veldwachter 
Oosting schijn één munt meegenomen te hebben naar Zuidlaren. De 
overige munten werden door de archivaris Feith mee naar Groningen 

genomen. Uiteindelijk belandden er zes munten en een armband in het Drents Museum en 
twee munten in het Koninklijk Penningkabinet. Het overige zilverwerk is spoorloos. 
De munten dragen de namen van koningen en keizers uit de 9de eeuw na Chr., zoals Karel de 
Kale, Lotharius I en II en Lodewijk de Vrome. Deze vorsten regeerden tussen 814 en 875, 
zodat het erop lijkt dat de schat ergens in de 2e helft van de 9de eeuw in de grond is gestopt. 
Genoemde riemtong, een soort uiteinde van een riem, draagt de inscriptie 'BRVN'. Dit is er 
met een mes of naald ingekrast. Het is wellicht de naam van de eigenaar ('Bruno'). Volgens de 
heer van Vilsteren van het Drents Museum is dit waarschijnlijk de oudste inscriptie die in 
Drenthe is gevonden en is er dus sprake van een unieke vondst! 

Waarom zou iemand een pot met zilver in de grond stoppen? Het kan gaan om een offer aan de 
goden, een zogenaamd votiefdepot. Meestal worden dit soort offerandes echter in veentjes 
aangetroffen. Het is echter ook goed mogehjk dat iemand zijn kostbaarheden verborg uit angst 
voor rovers. De 9de eeuw was de periode dat de Vikingen Noordwest-Europa teisterden. Zo 
werden in Nederland steden als Dorestad, Utrecht een Deventer rond 850 verscheidene keren 
geplunderd. Het is niet onwaarschijnlijk dat de Vikingen ook in Noord-Nederland 
huisgehouden hebben. 

De exacte plaats waar de schat is gevonden, is niet bekend. Het krantenbericht spreekt van 
het 'Midlaarderveld — meestal het Katerveld genoemd'. Het Katerveld is de grote vlakte 
oostelijk van Vijftig Bunder, tussen de Tolhuisweg en Huttenweg te Midlaren. Tot in de 19de 

eeuw lag hier 'het veld' van de boeren van Midlaren waar de schapen graasden en de plaggen 
werden gestoken. In het boek van P.C.J.A. Boeles over de Karolingische muntvondsten in 
Noord-Nederland (1915) staat dat de munten zijn gevonden 'bij de zandweg van Midlaren, niet 
ver van de boerderij van Schuiling'. Of de 'boerderij van Schuiling' omstreeks 1915 dezelfde is 
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als de huidige boerderij van de familie Schuihng op de hoek van de Groningerstraat, is nog 
maar de vraag; er hebben op meerdere plekken in Midlaren 'Schuilings' gewoond. De 
genoemde zandweg moet welhaast de Tolhuisweg zijn. De meest waarschijnlijke plaats waar 
de schat gevonden is, zal dan ergens langs de Tolhuisweg in het Katerveld zijn. 

mma. ~JJ7T7T 
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Het zou interessant zijn om precies te weten waar 
de schat is gevonden. Als de plek vlakbij het oude 
'Midlaren' ligt, zou het zilver door een rijke 
inwoner van dit dorpje in de grond kunnen zijn 
gestopt. Het oude Midlaren bevindt zich in de 9de 

eeuw bij De Bloemert. Als de plek verder van het 
dorp verwijderd is, komen andere theorieën meer 
in aanmerking. Het zou dan ook om een offer aan 
de goden ergens in de wildernis kunnen gaan. 
Vandaar de volgende oproep: misschien weten 
oudere lezers nog iets over de vondst van de 
muntschat uit verhalen van ouders of grootouders? 
Een ander aanknopingspunt is de vraag waarin 
1906 bij het Katerveld in Midlaren huizen werden 
gebouwd. Het zand werd immers gebruikt voor de 
ophoging van een bouwterrein en zal 
waarschijnlijk niet over een al te grote afstand zijn 
vervoerd. Als iemand mij kan helpen aan meer 
gegevens over de muntschat zou dat erg op prijs 
worden gesteld! 

Met dank aan de heer Van Vilsteren van het Drents Museum voor het ter beschikking stellen 
van gegevens. 

(Email: denhengstmidlaren@hetnet.nl; tel. 4091422) 

W 
Dorps

belangen 

Hr 

«t m 
Van het bestuur van Dorpsbelangen 

Midiaren 

na jaa rsb i jeenkomst 

Op 15 november organiseerde het bestuur van Dorpsbelangen weer de gebruikelijke 
najaarsbijeenkomst. Er waren zo'n 65 belangstellenden op af gekomen, waaronder een relatief 
groot aantal inwoners die nog maar betrekkelijk kort in Midlaren wonen. De sfeer was goed en 
er ontstond een leuke discussie; gelukkig bleven aan het eind van het officiële deel nog velen 
even napraten onder het genot van een drankje. 

Dit jaar hadden we gekozen voor het thema leefbaarheid / wonen in een klein dorp. Nadat 
Arend- Jan Julius de avond met enkele mededelingen had geopend, probeerde Ineke 
Noordhoff bij het publiek te achterhalen waarom men nou juist in Midlaren is komen wonen. 
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Veel gehoorde argumenten waren de rust, de ruimte en de natuurwaarden. Wethouder Assies 
gaf daarna op een enthousiaste wijze een overzicht van al datgene wat er speelt in en rond ons 
dorp. Thema's waren waterbeheersing, recreatie, mobiliteit, landschap, ruimtelijke ordening 
en de leefbaarheid. Belangrijke boodschap, en die werd zowel vanuit de inwoners als vanuit de 
gemeente uitgesproken, was de wens om het dorp te behouden zoals dat is. De discussie ging 
er vervolgens over of dat betekende dat je helemaal niets moest doen, of dat bijvoorbeeld de 
aanleg van een nieuw fietspad nog wel tot de mogelijkheden behoorde. Daarover waren de 
meningen nog wel verdeeld. Het was verheugend te kunnen constateren dat Midlaren in de 
warme belangstelling van de wethouder staat. Vanuit het bestuur werd benadrukt dat we de 
plezierige contacten met de gemeente zeer op prijs stellen en graag zo willen houden. Bestuur 
en wethouder vinden een goede communicatie over en weer daarbij onmisbaar. 

speelplaats bij het sportveld 
Het is alweer even gelden dat de plannen voor een speelplaats bij het sportveld zijn gemaakt, 
bij de gemeente ingediend en ook gehonoreerd met een flink subsidie bedrag. De plannen 
staan op de website van Midlaren. Velen hebben de afgelopen tijd de zandauto's naar het 
sprotveld zien rijden om een deel van het terrein op te hogen. Dat is inmiddels gebeurd en de 
ondergrond lijkt zo goed als klaar. En ineens stond er een grote auto in de Tolhuisweg met de 
tafeltennistafel. Die is tijdehjk even bij de gemeente gestald, maar de speeltoestellen komen er 
aan! In de afspraken met de gemeente is vastgelegd dat het dorp een eigen bijdrage moet 
leveren van € 1.700,--. En die eigen bijdrage is bijna rond als gevolg van een geweldige 
inzamehngsactie van de bewoners van de Tolhuisweg en bijdragen van de diverse Midiaarder 
verenigingen. We zijn dus al zo ver dat we beginnen na te denken over de openingsact en de 
eerste leuke ideeën zijn er al. Wordt vervolgd. 

kennismaking Drentse Landschap 
In oktober hebben Arend -Jan en Rik 
Timmer een hernieuwd 
kennismakingsgesprek gehad met Eric 
van der Bilt, directeur van het Drentse 
Landschap. Eric van der Bilt is voor ons 
geen onbekende! het bestuur heeft met 
name in het kader van het project 
Zuidoevers Zuidlaardermeer regelmatig 
contact met hem gehad. Ook is hij een 
keer te gast geweest in onze 
jaarvergadering. Directe aanleiding voor 
het gesprek was de voorzitterswissel in 
ons bestuur. In het gesprek hebben we 
voornamelijk afgetast waar de belangen 
van het dorp en het Drentse Landschap 
elkaar raken. Dat is natuurlijk het 
Zuidlaardermeer, waar het gaat om de natuurontwikkeling en de toegankelijkheid van het 
gebied. Vooralsnog is het bestemmingsplan van de Zuidoevers uitgangspunt, maar het is niet 
uit te sluiten dat binnen dat plan toch nog weer enkele kleinere wijzigingen kunnen optreden. 
We hebben afgesproken elkaar goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. 

bijeenkomst met wijkhoofden 
Op onze laatste vergadering is het idee geopperd om jaarlijks met de wijkhoofden om de tafel 
te gaan zitten om zo directer te worden geïnformeerd wat er allemaal in de wijken speelt aan 
allerhande zaken. Immers de wijkhoofden weten over het algemeen zeer goed wat er in hun 
wijk speelt. Daar wil het bestuur wat mee doen. Zo kan het bestuur daar dan, bijvoorbeeld in 
de contacten met de gemeente, goed gebruik van maken. De bijeenkomst willen we dan ook 
laten plaatsvinden voordat we ons jaarlijkse overleg met de gemeente hebben. De wijkhoofden 
zullen binnenkort worden benaderd. 
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G r o n i n g e r s t r a a t 
Zoals op de najaarsbijeenkomst is verteld, werkt de gemeente op dit moment aan plannen om 
de wateroverlast en de verkeersveihgheid op de Groningerstraat aan te pakken. Tegelijkertijd 
zal ook de bushalte worden aangepast, zodat het gemakkelijker zal zijn de bus in- en uit te 
stappen. Zoals het er nu naar uitziet wordt de kruising van de Tolhuisweg met de 
Groningerstraat verhoogd om de snelheid te remmen en de oversteekbaarheid te verbeteren. 
Om de wateroverlast tegen te gaan zullen sloten opnieuw worden uitgegraven en duikers 
aangepast. De plannen zijn nog niet helemaal klaar, maar de gemeente zal in het dorp een 
bijeenkomst organiseren zodra de plannen klaar zijn. 

we zoeken e e n n i euwe sec re ta r i s 
Dit is een van de laatste stukjes die ik voor het Kabinet schrijf 
in mijn hoedanigheid als secretaris van Dorpsbelangen 
Midlaren. Mijn maximale zittingstermijn zit er op, dus ik ga 
het bestuur in april 2007 verlaten. Aan de ene kan t jammer, 
want ik vind het erg leuk om te doen, maar aan de andere 
kant ook goed dat een ander de gelegenheid krijgt om zijn of 

* 3 haar bijdrage te leveren aan datgene dat ons in het fraaie 
Midlaren bezighoudt. Als er mensen zijn die graag tot het 

bestuur willen toetreden, of eerst eens even willen weten hoe dat bestuur functioneert, dan 
kun je contact opnemen met Arend-Jan Julius, met mij of een van de andere bestuursleden. 

Namens Dorpsbelangen Midlaren, 

0lik ê/ïtnrn&t/ 

De speelplaats 
De geldinzamelingsactie voor speeltoestellen op het 
sportveld nadert zijn voltooiing. 
Eerder werd al bekend gemaakt dat er een bedrag van 
€ 1167 beschikbaar was. Daarna is er nog een inzameling 
gehouden in de Tolhuisweg 1 en dat heeft een bedrag 
opgeleverd van € 225 
Tijdens de najaarvergadering van 15 november van de 
Dorpsbelangen in de Barn heeft de Dorpsfeestcommissie 
aangegeven ook 50 euro beschikbaar te stellen en de Jachtvereniging heeft ook een donatie 
van 50 euro gedaan. 
Alles bij elkaar is er nu een bedrag van 1492 euro in kas !!!!! 
Dit is een geweldig resul taat maar we zijn er nog niet. We komen nog € 208 tekort. 
Maar . . . . 
Als de toneelvereniging TOMI ook nog 6 50 doneert (en dat gebeurt vast wel) en het geld van 
de Ouderraad van de voormalige lagere school ter beschikking komt, dan is dat tekort meer 
dan weggewerkt en kunnen in overleg met de gemeente de speeltoestellen geplaatst worden. 
Dan is de actie meer dan geslaagd en zullen de jongeren uit Midlaren er hopelijk met plezier 
vertoeven. 
Maar ... 
Regel het plaatsen maar in het voorjaar van 2007, want we willen natuurhjk eerst nog wel 
even genieten van aUerlei soorten ijsvermaak op de ijsbaan in de komende winter. 

^ W i ^ J l W w ! « ' « « ' CutttUas %dí 
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Puzzelrubriek voor volwassenen. 

Omdat er ruimte is - we moeten nou eenmaal op een even aantal pagina's 
uitkomen — voegen we deze keer twee vier sterren, dus masterclass, sudocu's toe. 
(Of is het meervoud sudoki?) 
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Kleurplaat 
Oud of jong, het maakt niet uit. Degene, die het leuk vindt, maakt van onderstaande maar een 
leuke kleurplaat. 
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atersport paviljoen Meerzicht 
Botenverhuur 
Terras aan het meer 
Barbecue ook in de winter 

Meerzicht la 
9475 TA Midlaren 
9 050-4091446 
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ICASANDER 

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 

•BOS 

O h s bedrijf is eert exclusieve, non-
coKvformisfiscke broedplaats voor nieuwe 
ideeën, een nieuw conce.p\ van ve rgaderen en 
c o n f e c e r ' e n . 

Groningerstraat 52 
9475 PC Midlaren Fax 

050 402 87 55 
050 402 7388 

e-mail : 
internet : 

info@ trip52 
www.trip52.nl 

Bouwbedrijf 
Menno Bakker 

C2 

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER 
Z u i n i g s t r a a t 1 94-79 P M N o o r d l a r e n 

0 5 0 - 4 0 9 5 9 1 8 
w w w . b o u w b e c l r i j f m h b a k k e r . n l 

betrouwbaar in bouwen 

* Nieuwbouw / Verbouw * Assistentie bij zelfbouw 
* Onderhoud / Restauratie * Las- en constructiewerk 

http://www.overduincasander.nl
mailto:info@overduincasander.nl
http://www.trip52.nl
http://rijfmhbakker.nl


Volop genieten 
aan het Zuidlaardermeer 

Bij Paviljoen De Bloemert is het 
goed vertoeven, in een gezellige 
sfeer aan het meer. 

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

en een fantastische speeltuin voor 
uw kinderen. 

Verhuur van comfortabele 
6-persoons bungalows (4***'1') 
Speciale hotel- en langhuur arran
gementen. 
Jachthaven en Camping. 

i% 

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

Captainsbar aan 
het meer met 
terras. 

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

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

mailto:PAVILJOEN@BLOEMERT.NL

