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Secretariaten van de Midiaarder verenigingen: 

Dorpsbelangen 
9 4090428 

Dorpsfeestcommissie 
9 4095973 

Gezelligheidskoor "Lös Zaand" 
9 4092154 

IJsvereniging "Midlaren" 
* 4028808 

Jachtveld "Midlaren" 
9 4094133 

Natuur- en Mil ieuwerkgr. Midlaren 
9 4096053 

Toneelvereniging 'T.O.M.I. ' 
9 4094975 

Vereniging van Volksvermaken • 
9 4095843 

Vrouwenvereniging 'Midlaren' 
9 0592-272584 

Hr. Rik Timmer 
Hunebedpad 1 
9475 T N Midlaren 

Mevr. B. Klaassens 
Hunebedpad 5 
9475 T N Midlaren 

Mevr. M. van Dijken 
Meerwi jk 15 
9475 TC Midlaren 

Hr . F. Keizer 
Groningerstr. 27 
9475 PA Midlaren 

Hr . N . Loeröp 
Tolhuisweg 30 
9475 PG Midlaren 

Hr. E. Veenstra 
Tolhuisweg 27 
9475 Midlaren 

Mevr. G. Alberts 
De Steeg 4 
9473 T T De Groeve 

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

Mevr. M. Kanon 
Annerstreek 27° 
9486 AK Annen 

Wijken: 
Achteroet 
Heihazen 
Tolhuisweg 1 
Tolhuisweg 2 
Scluits-/Huttenweg 
Groningerstraat 
't Brinkje 

Wijkhoofden: 
Klaas Butter 
Philip Boucher 
Yvonne Korringa 
Ton Kolkman 
Marjan Giebels 
Peter van den Berg 
Rik Timmer 

Plankensloot/Meerzicht Wim Verdegaai 
Emigranten Piet Kanon 

S 

06-20971314 
050-4092837 
050-4092088 
050-4095792 
050-4090952 
050-4090892 
050-4090428 
050-4094197 
050-4092359 

Colofon: 

Redactieleden: 
U Bouke Klaassens 

Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 
S 409597? 

Q Pattv Venenia 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midlaren 
S 4094466 

Q Yvonne Kormma 
Tolhuisweg 23 
9475 PD Midlaren 
S 4092088 

O Gies Lamberts 
Groningerstraat 45a 
9475 PA Midlaren 
S 4092365 

Q Toon van der Hammen 
Toliiuisvveg 37 
9475 PD Midlaren 
m 3119680 

Q Layout Dimis Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 
2 4093527 

a Druk Miiltabedrijven 
W.A. Scholtensstraat 15 
9403 AJ Assen 
S 9592-377115 

De redactie houdt zich hel 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 met-inwoners 
van Midlaren kosl € 5 per jaar. indien 
het blad bezorgd kan worden. Bij 
verzending via de post kost een 
abonnement € 10 per jaar. 
Hel "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: 

3/4 augustus 
7/8 september 
6/7 oktober 

Zelf brengen!! 

Kopij inleveren 
voor 

25 sept. 2007 

bi j één van de 
redactieleden! 

Graag inleveren 
op diskette of 
mailen naar 
gwlamberts 
a hel nel. ni 

http://www.Midlaren.net


V o o r w o o r d 

Hier is-ie dan, de nieuwe aflevering van het Kabinet met dorpsnieuws van deze zomer en 
voorjaar. Nou ja zomer, officieel dan, want het regent, het regent en de bloemetjes worden zeer 
nat en de vogels houden zich stilletjes op de achtergrond. 

Aan wie al die nattigheid ook niet voorbij gaat, zijn de bewoners en passanten van de 
Groningerstraat. Als de zoveelste bak met regen naar beneden komt, lijkt de kruising met de 
Tolhuisweg soms meer op een dependance van het Zuidlaardermeer. Onze vereniging 
Dorpsbelangen heeft dit al diverse malen aangekaart bij de gemeente. Die heeft een plan 
gemaakt ter verbetering. Maar omdat de uitvoering maar op zich liet wachten, heeft 
Dorpsbelangen druk op de ketel gelegd en de verantwoordelijke wethouder nog maar eens 
gemaild. 

Of het dankzij deze druk is, is niet bekend, maar het ziet er naar uit dat de gemeente 
binnenkort tot actie overgaat en een start maakt met de aanpak van het regelmatig 
terugkerende waterballet. Hierover en ook over andere onderwerpen die ons als Midlaarders 
aangaan leest u meer in het verslag van de jaarvergadering van Dorpsbelangen. 

Hebt u trouwens gemerkt dat de website van ons dorp een tijdje uit de lucht is geweest. 
Criminelen zouden de site hebben 'gehackt'. Gelukkig maar dat we geen financiële transacties 
zoals betalingen via deze website kunnen doen, want dan was het dorp inmiddels in diepe 
armoede ondergedompeld. Mooi dat, de site het weer doet. 

Verder in dit Kabinet een stukje over de op zaterdag 19 mei door de dorpsfeestcommissie 
georganiseerde Vrijmarkt. Het was niet superdruk maar wel erg gezellig aan de Tolhuisweg. 
En heerlijk weer! Behalve oude spullen werd ook tweedehands kleding te koop aangeboden. 
Naast het wijk- en verenigingsnieuws een verslag van de slotmanifestatie van "Kunst op de 
hondsrug", het project van Marian Kooiman. Vooral de projecten met de schoolkinderen zijn 
een groot succes geweest. Hieraan deden ook een aantal Midiaarder kinderen mee. 

Ten .slotte: wist. u dat Midlaren vier stellen telt die dit jaar 40 jaar getrouwd zijn? Verderop 
leest, u wie de gelukkigen (naar wij hopen) zijn. 

De redactie van het. kabinet, wenst, iedereen een heerlijke zomer en voor de vakantiegangers: 
een fijne vakantie. 

Redactie tón fiet ̂ Kabinet 

De komende tijd zijn er weinig activiteiten gepland in ons dorp, maar 
toch wel aandacht voor de volgende twee data"-

18 september 2007 Overleg van de Dorpsfeestcommissie met de 
Wijkhoofden. Plaats wordt nog bekend gemaakt. 

9 februari 2008 Uitvoering van de toneelvereniging TOMI in 
Sprookjeshof te Zuidlaren. 
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Dorps-
belangen 

Van het bestuur van Dorpsbelangen 
Midlaren 

Het bestuur is van mening dat de gemeente op dit moment te 
weinig van zich laat horen. Er zijn toezeggingen aan het. dorp 
gedaan (bijvoorbeeld de plannen met. betrekking tot de 

wateroverlast op de Groningerstraat, het in de gaten houden van het. parkeren op het. Brinkje 
die niet. waar gemaakt, worden. En dat. vindt. het. bestuur erg vervelend. Reden om een e-mail 
naar wethouder Assies te sturen met. het, verzoek om opheldering. 

Iedereen heeft inmiddels vast wel gezien dat de meeste voorzieningen door de gemeente op het 
speelveld zijn geplaatst, het enige dat er nog moet komen is het volleybalveld. Het net hebben 
we al; de palen moeten nog door de gemeente worden geplaatst. Velen hebben gemerkt dat er 
nogal wat stenen en glas in het, opgehoogde gedeelte liggen. We hebben de gemeente daar op 
gewezen en die zouden zorgen dat het veld schoon gemaakt zou worden. Of ze inmiddels al een 
poging hebben gedaan weten we niet; recentelijk werd er nog een handvol glas bij Yvonne 
Korringa afgeleverd. Yvonne houdt druk op de gemeente, want zo kan het niet. 

Het GBOT is het overkoepelende overleg van de kleine kernen in de gemeente Tynaarlo met 
de gemeente. Namens ons zit Jan Jaap Hamming bij dat overleg. De laatste vergadering heeft, 
in het teken gestaan van de rol van de GBOT in het kader van het nieuw te formuleren 
plattelandsbeleid van de gemeente. Gemakshalve had de gemeente het budget van de GBOT 
(toch zo'n € 27.000,00 per jaar) maar vast overgeheveld naar het plattelandsbeleid. Het GBOT 
was daar niet, bepaald gelukkig mee: er is nog geen beleid en bovendien was het GBOT niet in 
dat besluit gekend. In het GBOT is afgesproken eerst het nieuwe beleidsplan maar eens af te 
wachten, maar tegelijkertijd in de dorpen na te gaan wat er voor wensen leven. Vanuit die pot 
van € 27.000,00 kunnen namelijk jaarlijks kleine voorzieningen in de dorpen worden 
gerealiseerd. Dus als er wensen voor kleine voorzieningen in het dorp zijn die uit die pot 
betaald zouden kunnen worden, geef ze door aan Jan Jaap Hamming. 

In de jaarvergadering, waarvan de conceptnotulen elders in het Kabinet staan afgedrukt, is 
Pieter den Hengst benoemd als nieuwe secretaris van Dorpsbelangen. In overleg met Rik is 
besloten dat de feitelijke overdracht in augustus plaatsvindt. 

Namens Dorpsbelangen Midlaren, 
<$>ik CJünme* 

Redactionele noot: 
Van Dorpsbelangen kregen we bericht dat de gemeente na de zomervakantie de 
Groningerstraat gaat aanpakken. De kruising Tolhuisweg- Groningerstraat, wordt, gewijzigd, 
er komt een verhoogd plateau, waardoor de kruising veiliger moet worden. Daarnaast wordt 
de weg richting Noordlaren, che nu erg slecht is verbeterd. 
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Notulen van de jaarvergadering van de vereniging 
Dorpsbelangen Midlaren 

op woensdag 18 april 2007 in TRD?52 te Midlaren. 
Concept 
Aanwezig zijn ca. 50 leden en de bestuursleden Arend-Jan Julius, Marian Kooiman, Jan Jaap 
Hamming en Rik Timmer. 
1. Opening 
Arend-Jan Julius opent de vergadering en heet, allen welkom. Hij waardeert de uitnodiging 
van Ronald van 't Veen en Hansje Ravesteijn om op deze manier het dorp kennis te laten 
maken met TRIP52. 
2. Mededelingen / ingekomen stukken 
Arend-Jan Julius meldt dat het bestuursüd Yvonne Korringa in verband met ziekte helaas 
afwezig is. 
Op 13 februari 2007 heeft het bestuur van Dorpsbelangen overleg gevoerd met de wijkhoofden; 
het verslag daarvan staat, in het Lente-Kabinet, 2007 afgedrukt. Een dergelijk overleg werd 
door de aanwezigen zeer zinnig ervaren en zal vanaf nu 2 keer per jaar plaatsvinden. 
3. Notulen van de jaarvergadering van 12 april 2006 
De notulen van de jaarvergadering van 12 april 2006 worden, met dank aan de secretaris, 
ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen vragen en opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 
4. Jaarverslag 2006 
Het jaarverslag 2006 wordt, met dank aan de secretaris, ongewijzigd vastgesteld. 
Er zijn geen vragen en opmerkingen naar aanleiding van het jaarverslag. 
5. Stand van zaken diverse onderwerpen Dorpsbelangen 
Achtereenvolgens komen de volgende zaken aan de orde: 
- speelplaats: dankzij de enorme inzet van Yvonne Korringa en de bewoners van de 

Tolhuisweg staan er nu de eerste speeltoestellen. Mooi om te zien dat er direct werd 
getafeltennist. Er komen nog palen en een volleybal net. Ook zal de gemeente de stenen 
nog uit het veld (laten) rapen. Daarna zal het opnieuw worden ingezaaid. Het bestuur is 
nog bezig om een jeux des boulles baan te realiseren. In overleg met de gemeente zal er nog 
een officiële in gebruik name komen. Het bestuur zint nog op een mooie openingsact. 

^ - wateroverlast Groningerstraat: in november hadden we een eerste conceptplan en na flink 
aandringen is zojuist een aangepast plan beschikbaar gekomen. Het plan is nog in 
bewerking maar in het. kort komt het er op neer dat. de waterafvoer langs de weg vanaf 
slagerij Koers naar de kruising met. de Tolhuisweg wordt verbeterd. Langs de 
Groningerstraat worden de sloten flink opgeschoond en nieuwe duikers aangelegd. Het 
water zal via een sloot op de erfgrens van Overduin en Julius naar het Zuidlaardermeer 
worden afgevoerd. De kruising van de Groningerstraat met de Tolhuisweg zal verhoogd 
worden uitgevoerd ten behoeve van de verkeersveiligheid. Voor de aansluiting van het 
Hunebedpad met de Groningerstraat is nog geen oplossing voor de afvoer van het water 
bedacht; die komt nog. De gemeente heeft er op gewezen dat er nog geen geld beschikbaar 
is en dat er ook nog niets bekend is over de uitvoering van het plan. het bestuur zal de 
druk op de gemeente hoog moeten houden. 

- bestemmingsplan buitengebied: het duurt maar en het duurt maar. Zou men eerst begin 
2007 met het ontwerp bestemmingsplan naar buiten gaan, nu wordt dit pas na de 
zomervakantie. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien begin 2008. 

- fietsroute Tolhuisweg - Okkenveen: het fietspad wordt na de zomer aangelegd. De krediet 
aanvraag is op 24 april 2007 in de raad. 

- bestemmingsplan Zuidoevers: er waren bij de provincie en later bij de Raad van State nog 
bezwaren tegen het plan ingediend; het ging daarbij met name om het, fietspad langs het 
meer tussen Plankensloot en Meerwijk. Zowel provincie als Raad van State hebben de 
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bezwaren niet-ontvankelijk verklaard, zodat het, bestemmingsplan nu onherroepelijk is 
geworden. 

- keuterijtje aan de Schutsweg: het bestuur heeft z'n zorgen bij de gemeente geuit over de 
staat waarin het rechter keuterijtje bij de hunebedden aan de Schutsweg zich nu bevindt. 
De gemeente heeft de eigenaar gezegd meer haast te maken met de plannen voor de 
verbouwing. 

- knapzakroute Midlaren: na 20 jaar is de knapzakroute Midlaren aan actualisatie toe. Naar 
verwachting zal het nieuwe boekje rond de zomer van 2007 uit komen. 

- 30 en 60 km/uur: Midlaren is nog niet. aan de beurt met 30 km binnen de bebouwde kom; 
eerst zijn de dorpen met een school aan de beurt en die zijn nog niet allen klaar. De 60 km 
tussen Zuidlaren en Midlaren en tussen Midlaren en Noordlaren zullen er wellicht eerder 
zijn. Maar zowel voor de 30 km en de 60 km geldt dat de gemeente amper (geen) geld 
beschikbaar heeft. 

- bermen langs de Noordlaarderweg: opgemerkt wordt dat dit een zeer onveilige situatie is. 
De gemeente zal de bermen verstevigen met graskeien. Onduidelijk is wanneer dat, 
gebeurt. 

- veldkeien: gevraagd wordt of het mogelijk is de veldkeien, die op verschillende plekken in 
het dorp langs de weg lagen, weer terug te krijgen. Het bestuur antwoordt dat de gemeente 
die keien weg heeft gehaald in verband met aansprakelijkheid bij (verkeers)ongevallen. De 
verwachting is niet dat we die veldkeien weer terug krijgen. Met betrekking tot het 
ongewenste parkeren op het Brinkje is met de gemeente afgesproken de situatie te blijven 
volgen en desgewenst alsnog maatregelen te treffen. 

6. Financiën 
De financiële situatie van de vereniging is er in 2006 flink op vooruit gegaan. Het saldo over 
2006 bedraagt. € 501,37. Daarnaast staat nog steeds de reservering van € 550,-- (alkomstig van 
het Geheugen van Midlaren) ten behoeve van de film over de bewoningsgeschiedenis van 
Midlaren. 
Het bestuur is zeer verheugd dat, Albert Boes de inhoud van de kas van de ouderraad van de 
school in het dorp, che hij sinds de sluiting van de school had bewaard, ter beschikking van 
Dorpsbelangen Midlaren heeft gesteld. 
De kascontrole heeft, geen onvolkomenheden opgeleverd, zodat, decharge aan het bestuur 
wordt verleend. Arend-Jan Julius bedankt Jan Juistenga en Albert Heringa voor de 
kascontrole. Albert Heringa treedt uit de kascommissie en in zijn plaats wordt Cor van der 
Sterren benoemd. 
7. Bestuursverkiezing 
Rik Timmer heeft zijn maximale zittingstermijn van 9 er op zitten en verlaat het bestuur. 
Arend-Jan Julius bedankt Rik voor het vele werk dat hij voor het bestuur en het dorp heeft 
gedaan. "Rik was een ideale secretaris: punctueel en zeer benaderbaar". Als nieuwe secretaris 
wordt Pieter den Hengst, benoemd. Pieter zal op zijn verzoek pas rond de zomer aan het werk 
gaan; tot die tijd zal Rik de lopende zaken behartigen. 
Marian Kooiman trad ook af, maar was herbenoembaar, wat bij acclamatie geschiedde. 
Rik Timmer bedankte de voorzitter en zei dat hij met veel plezier in het bestuur heeft gezeten. 
Het werken in de afgelopen 9 jaar in verschillende bestuurssamenstellingen en de diverse 
onderwerpen waar het bestuur mee bezig is/was, gaven hem veel genoegen. "Het is een 
prachtige manier om het dorp en de dorpelingen goed te leren kennen en daarbij nuttige 
dingen voor het dorp te doen". 
8. Rondvraag 
Geconstateerd wordt dat de waterdruk in het, buitengebied van de gemeente tot onder de 2 
atm. is gedaald. Dat kan problemen opleveren, onder andere voor de brandweer. Het bestuur 
had dat ook kortgeleden gelezen en zal navraag doen bij de gemeente. 
Gevraagd wordt naar de stand van zaken rond de begraafplaats. Het bestuur antwoordt dat, 
voor zo ver nu bekend, in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan buitengebied een 
zoekgebied is opgenomen waarbinnen een begraafplaats gerealiseerd kan worden. Het is een 
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tamelijk groot zoekgebied en geen specifieke locatie. Pas als duidelijk is dat dit zo in het 
bestemmingsplan gehandhaafd blijft, gaat de werkgroep verder met de verdere uitwerking 
voor de begraafplaats. En dat zal, zo als het zich nu laat aanzien, pas begin 2008 zijn. 
9. Sluiting 
Arend-Jan Julius bedankt Ronald van 't Veen en Hansje Ravesteijn voor hun gastvrijheid en 
sluit de vergadering. 
Na afloop van de vergadering speelt Bruno, zoon van Philip en Marianne Boucher, met zijn 
band 'Kopstubbers' een uur lang prachtige nummers. 'Kopstubbers' is een streektaalband uit 
Noord-Drenthe en Groningen. De 'Kopstubbers' verpakken de liedjes van tekstschrijver en 
zanger gitarist Erik Harteveld in veelal exotisch klinkende blues met latin invloeden. De 
invloeden van Santana waren duidelijk hoorbaar. En zowaar waagde een enkeling zich op de 
dansvloer! 

Al met. al een zeer geslaagde en gezellige jaarvergadering. 

¡000« 

Wijknieuws Tolhuisweg 1 

D o a n v o n dec j \Ae.u\&r\ is cjeooi'ei 'v o p 2 7 opi ' i l Í 2 0 0 7 
Z^oon v a n íTier+jem ve in c l e r ^ / \ôwle.n &n ¿TiesUe Sc i re r vc l 
B i * o e r f j e v o n L i e n l < e e n X h i j s 
T o l l \ u i s w e < r | '13 

*ecj] 

Het was weer gezellig met. de Vrijmarkt. 
Erik en Marjan van de Tolhuisweg 8 hebben boeken verkocht waarvan de opbrengst, bestemd 
is voor een Jeu de Boules baan. De opbrengst, is : € 110. 
Dit bedrag is in beheer bij de penningmeester van de Dorpsbelangen. 

Nieuws over het fotoproject in Midlaren. 
Precies één jaar geleden stond in het kabinet een artikel van mij over 
een fotoproject in Midlaren, waar ik mee van start zou gaan. 
Het project zou bestaan uit het maken van een foto van alle huizen in 
Midlaren inclusief één foto van de bewoners in het huis, met 
instemming uiteraard van de bewoner(s). 
Doel van dit project was, om een beeld te krijgen van het dorp 
Midlaren, de huizen en zijn inwoners en om dit vast te leggen in een 

Midiaarder archief. Eventueel zou gekeken worden of dit project d.m.v. een boekwerkje voor 
iedereen toegankelijk gemaakt zou kunnen worden. 
Per slot van rekening verandert er ook in ons dorp regelmatig het een en ander. Hierdoor is 
het ook een project welke eigenlijk nooit af zal zijn, maar regelmatig ververst dient te worden. 

fo^u^ 
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Aangezien Trudy Steenhuis en Winny Verdegaai ook met iets soortgelijks bezig zijn, zou dit 
project hiermee goed gecombineerd kunnen worden. De bedoeling is dan om met het komende 
dorpsfeest in augustus 2008 dit te introduceren voor iedereen. 
Welnu, de bedoeling was goed, helaas ontbrak het mij aan de benodigde tijd om het destijds 
uit te voeren. 
Nu is die tijd wel weer aanwezig en is het zodoende mijn bedoeling om hiermee binnenkort 
van start te gaan. Uiteraard zal ik eerst iedereen van tevoren hierover bellen en inlichten en 
ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk mensen hier aan mee willen werken. Want hoe meer 
mensen meewerken, hoe completer het beeld wordt en des te meer waarde eraan gegeven kan 
worden. 
Ik hoop u binnenkort te mogen zien. 

¿Bert S£eegte 
Tolhuisweg 23, Midlaren 

^ \ 

¡0P0 

^ OPEN TUIN 

Zaterdag 23 juni opende Dina Scheper haar fraaie tuin voor iedereen 
die een kijkje wilde nemen achter de hoge heg. 
Dit op initiatief van Groei & Bloei afd. Zuidlaren e.o. Dat het wordt 
gewaardeerd blijkt uit het, aantal bezoekers, 95! Opvallend trouwens 
dat er maar zo weinig Midlaarders belangstelling toonden. 

Prachtige borders op kleur, een poel en weelderig begroeide muren waren te bewonderen. Voor 
de liefhebbers waren er heel veel stekjes en zaden te koop. 
Heel gezellig was de mini-fair, met o.a. jams en chutneys, sieraden en leuke woonaccessoires 
voor binnen en buiten. In de tuin was tevens een mooie beeldenexpositie van een andere 
dorpsgenote, Ineke Poppema. 
Op het. gezellige terras waar de hele dag heerlijke koffie en thee was, werden veel 
enthousiaste (tuin)gesprekken gevoerd. 
Redactie 'rjWet "̂ Kabinet 

www. 
MIDLAREN. 

NET 

Website uit de lucht geweest . 
Zoals u misschien gemerkt heeft, is de website van Midlaren een tijdje uit 
de lucht geweest. De site werd gehackt, waarschijnlijk door een criminele 
organisatie. Deze organisatie probeerde via onze website gegevens te 
pakken te krijgen van klanten van de Scotia Bank uit Canada. Een aantal 

pagina's waren gehackt en werden hiervoor misbruikt. Waarschijnlijk hebben ze langs shnkse 
weg ons wachtwoord te pakken gekregen, hoe is niet helemaal duidelijk geworden. Onze 
web host besloot daarop, helaas zonder voorafgaand overleg met ons, de site uit de lucht te 
halen. We hebben vervolgens de site gecontroleerd op lekken en alle onbevoegde informatie 
eraf gegooid en draaien gelukkig weer zonder dat. er gegevens verloren zijn gegaan. Alles doet 
het. alweer een tijdje en tot nu toe zonder problemen. 
We hopen dat dit een eenmalige gebeurtenis is geweest en wensen de computer criminelen alle 
slechts toe. 

Jtedactie webgite. 
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Watersport paviljoen Meerzicht 
Botenverhuur 
Terras aan het meer 
Barbecue ook in de winter 
Meerzicht la 
9475 TA Midlaren 
9 050-4091446 

ií5Pmiñ;! 
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«CASANDER OVERDUIN 
b e d n j f s m a k e l a a r s bv 

Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen 
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90 

www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overduincasander.nl 

BOG 

Ons bedrijf is een exclusieve, non-
conformïsViscne broedplaats voor Kiieuwe 
\aeeen, een meuw concept van vergaaeren en 
confereren . 

Groningerstraat 52 
9475 PC Midlaren Fax 

050 402 87 55 
050 402 7388 

e-mail : 
internet : 

info@ trip52 
www.trip52.nl 

Bouwbedrijf 
Menno Bakker 

a 
\2 

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER 
Z u i n i g s t r a a t 1 9 4 7 9 P M N o o r c l l a r e n 

0 5 0 - 4 0 9 5 9 1 8 
w w w . b o u w b e d 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
file:///aeeen
http://www.trip52.nl
http://rijfmhbakker.nl


© 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 
De Bloemert 1 

9475 T& Midlaren 
050-4092379 

www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl 

Het is tijd voor een qoede buu 

1 
Rabobank 

Party Ships & Trips 
De Bloemert 3 
9 4 7 5 TG Midlaren 

Bouwbedrijf fftarfc W/eUmd 
Zuidlaarderweg 97 

9479 PR Noordlaren 

Tel. / Fax 

050-40-92782 

0 5 0 

PflPTT StllPS TPIPS 
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 

partysliips.tríps^worldoiiliiie.nl 
www.partyships-trips.nl 

http://www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl
http://www.partyships-trips.nl
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Puzzel voor de jeugd 
Hallo Midiaarder jeugd, 
De oplossing van de vorige puzzel met de paaseieren was; kuikentje. 
Maartje Overduin uit Noordlaren heeft deze keer gewonnen, Zij had de goede 
oplossing. Dit keer heeft Jolande een kleurplaat, gemaakt. Het is de bedoeling 
dat kinderen van 3 t/m 8 jaar deze in mogen kleuren. Een leuk werkje voor de 
zomervakantie? maak er iets moois van en gooi het dan in de brievenbus aan 

de Groningerstraat 47. Ik wens jullie allemaal een fijne zomervakantie met veel zon en 
plezier. 
Qftoetyes i/a« cPattg. 
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N i e u w e b e w o n e r s . 

Beste dorpsgenoten, 

Als nieuwe inwoners van Midlaren stellen wij - Cees Hut, Joke de Vries en Stefan Hut 
- ons graag aan u voor. Sinds eind april zijn wij aan de Tolhuisweg, nummer 26, 
komen wonen. Hiervoor woonden wij in Gummen, waarna we twee jaar in een 
tijdelijke woning in Haren hebben gewoond. We wilden altijd al graag landelijk wonen 
en toen de kavel aan de Tolhuisweg vrijkwam leek ons dit een fantastische plek. Met 
name de mooie natuur en de rust heeft veel indruk op ons gemaakt. Nu we hier enkele 
maanden wonen, genieten we nog steeds van de uitzichten en fantastische omgeving 
van Midlaren. Ook hebben we al enkele activiteiten in Midlaren meegemaakt, zoals de 
rommelmarkt aan de Tolhuisweg en activiteiten in de Barn. Dit alles maakt dat wij 
hier met heel veel plezier wonen. 
We vinden het leuk om straks, als we geïnstalleerd zijn, meer kennis te maken met de 
buurt. 

Groeten, 

CecQ, ¿take en ötejon 

Kunstatelier. 
In april dit voorjaar heeft Tineke Wiggers de deuren van haar kunstatelier "Tyto 
Alba"geopend voor publiek. Tineke houdt zich sinds een zestal jaren intensief bezig met 
vervaardigen van keramische objecten. Soms doet ze dit in combinatie met hout of metaal. 
Vooral ronde vormen zijn haar inspiratiebron. 
De oude Japanse techniek van het Raku stoken; het bakken 
in een primitieve veldoven, bepaalt vaak haar werkwijze. 
Er kan een kijkje genomen worden in haar atelier gevestigd 
aan de Osdijk, tussen Palinghandel Vos en Restaurant De 
Waterlelie te Noordlaren. Ook kunt u er werk bekijken van 
andere kunstenaars als Harry Penninkhof, Béty Venema, 
Henk Terpstra, Frits Alles, Elly Pilon en Esther 
Poelarends. 
Desgewenst kunt u de kunstwerken aanschaffen tegen 
betaalbare prijs. 
Het atelier is geopend van april tot en met september op 
vrijdag en zaterdag van 12.00-17.00 uur en op afspraak. 
Tel.nr. 050 409 55 37 of 06 126 98 581. 
U bent er van harte welkom! 

'cTüiefce QAAggeAs. 

mm' 

8 



K-DANS dans & theater 
informatie aanmelding 
cursusprogramma 0708 

KDANS 
Q5Q4Ü95603 

infoJsk-dans.nl 
üvww.k-dans.n 

Advertentie 

Tuinfeest! 
Te huur: 
partytent 
4 x 8 meter met zijwanden 
en ramen, uit te breiden 
met een tweede, zodat een 
tent ontstaat van 
8 x 8 m. of van 4 x 16 
meter. 

€40 per ten t per dag. 

Truus Kuiper 
050-4095575 

Wijknieuws Groningerstraat 

Trip 52 

Enige tijd geleden is er een handtekeningactie georganiseerd door een 
aantal inwoners van Midlaren in verband met de dreigende sluiting 

van Trip 52 in verband met het ontbreken van vergunningen. De initiatiefnemers waren Gies 
Lamberts, Ningo Venema, Esther en Arend Jan Julius en Roos Renting. Er zijn in totaal 89 
handtekeningen opgehaald in Midlaren. De initiatiefnemers hopen u in het volgende nummer 
van het Kabinet meer te kunnen vertellen, maar willen nu alvast degenen die hebben 
meegewerkt bedanken. 

Op 30 juni 2007 hebben Steven Arts en Adrienne Julius elkaar 
het jawoord gegeven en op 6 juli 2007 zijn Miranda Hollander 

'Q en Danny ten Hoove in het huwelijk getreden. 

Groningerstraters zeer bedankt voor twee bloemhuldes! 
Ingrid J. verraste mij na onze vakantie met een pot Bacopa voor 
buiten, en vorige week met een mooi boeket. Het eerste om een 
periode als wijkhoofd af te sluiten, het tweede t.g.v. ons veertig 
jarig huwelijk. Leuke attenties! 

'rjftudy Steenhuis 

9 



Vier keer een robijnen huwelijk in Midlaren. 
Dit jaar zijn er vier echtparen in Midlaren die hun 40-jarig huweHjk hebben gevierd of nog 
gaan vieren. We feliciteren hierbij van harte met hun robijnen huweHjk: 

^ inus & ¿fosé ^08 
JkmoUd & Aie fee Qouíwy 
^Oaío S ^ftttdy Steenhuis 

Wijknieuws Heiveen. 
D i k k e b o o m o m g e z a a g d . 

In 1960 plantte de famüie Heringa een 
popuHer aan de zuidkant van hun terrein. 
De boom, inmiddels 45 jaar, nam alle zon uit 
de tuin van zoon Albert en het vocht uit de 
bodem. Hij is nu geveld door Dick Freijters en 
in één dag helemaal klein gezaagd en 
opgeruimd. 

Websi te B o u c h e r s 

Philippe Boucher en Marianne van 
Albada zijn een website begonnen met 
informatie over de boeken van Marianne 
en van uitgeverij Boucher en van hun 
Glasatelier waar Philippe onder andere 
glas in lood objecten maakt . 

Op de site is een overzicht te vinden van 
de boeken van uitgeverij Boucher die te 
koop zijn. Daarnaast een zeer uitgebreid 
overzicht van de glas en lood ramen die 
Philippe maakt en de glaskunst die 
Marianne maakt. 

10 



Een kijkje op de site is zeer de moeite waard. 
U kunt de site vinden op 
www.glasenboekmidlaren.nl. 

Geslaagden in Midlaren: 
Voor veel scholieren was de afgelopen periode weer een spannende tijd omdat ze eindexamen 
moesten doen. 
In Midlaren zijn de volgende leerHngen geslaagd voor hun eindexamen. 

vwo: 
S i b b e n J u l i u s , ¿)ov\anne.s P i e t e n v a n d e n Be»*g, 
A4aHine CAorte.?, S t e f a n H u t e n J\A\\c\\e\\ S t e v e n B a k k e n ; 
vmbo-tl: 
]\Aarte.y\ L-oe^öp, By>*on B a k k e n e n /s l iek D a m k a t ; 
vmbo-kbl: 
S t e f a n 3/wistengci 

Namens de redactie: van harte gefeHciteerdü 

Wijk Groningerstraat tekort gedaan? 
Een gewone krant (dagblad) kent vele rubrieken, zoals diverse verslagen, recensies, columns, 
verhandelingen, documentaires etc. 
Toen ik in het vorige Kabinet een stukje schreef over de (on)democratische wijze van kiezen 
van wijkhoofden in dit dorp heb ik dat in columnvorm gedaan! d.w.z. van uit een eigen, ietwat 
humoristische, waarnemings- en belevingswereld en zeker niet met de intentie verslag te doen 
van de feiteHjke gebeurtenissen. Daarmee heb ik wel de wijk Groningerstraat en een paar van 
haar bewoners te kort gedaan en dat wil ik nu met de werkeHjke gegevens rechtzetten. 

Dat Trudie Steenhuis wilde aftreden als wijkhoofd was al maanden bekend. Er zijn gedurende 
die maanden verschülende personen benaderd voor haar functie, maar het was moeiHjk 
iemand te vinden, die bereid was wijkhoofd te worden. Ook Peter van de Berg werd benaderd. 
Maar Peter wilde zich over deze taak eerst beraden. Toen het aftreden van Trudie begin 
januari van dit jaar definitief werd, werd het beroep op Peter (volgens mij door Annie 
Schuiling) nogmaals herhaald en stemde hij toe de functie van wijkhoofd op zich te nemen. De 
Groningerstraat was erg bhj, dat er een vervanger was gevonden. 
Jammer voor mijn "column"; het ging dus redelijk democratisch en zelfs na lang wikken en 
wegen en van ad hoc geregel van Annie was dus al helemaal geen sprake. 

¿Düius ^os . 

/ 
M 
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Nieuws van de Vrouwenvereniging. 

Vrouwen-
vereniging 

Eerst even 
een terugblik 
op het 
afgelopen 
seizoen. 
Tot en met 
december 

hebben wij U op de hoogte gesteld van onze 
activiteiten. We gaan nu verder met het 
nieuwe jaar te beginnen met de jaarHjkse 
Nieuwjaarsvisite. 

Op deze avond hadden we de 80-jarige, zeer 
enthousiaste heer Vegter van Sloten met 
zijn oude draaiorgeltjes, gitaar en 
mondharmonica te gast. 
Na de boerenjongens en de koffie met 
roUetjes gebakken door Roefie Schulung 
vertelde dhr. Vegter van Sloten dat de 
eerste draaiorgels werden gemaakt in 
Duitsland na de W.O.I, toen vele soldaten 
als invaHde terugkwamen van het front en 
ze de kans kregen om met een draaiorgel in 
hun levensonderhoud te voorzien. Hij 
demonstreerde de orgeltjes en zong uit 
volle borst mee. Hij speelde ook op de 
gitaar en zette dan weer een andere hoed 
op. 
Het werd een vrolijke avond; de dames 
zongen de bekende Hedjes mee en een paar 
dames 
draaiden het orgel of ze dat al eerder 
gedaan hadden. In de pauze konden we 
foto's zien van zijn reis naar Afrika; een 
veelzijdig en reislustig man. 

In februari hebben we onder leiding van 
Metteke Verboom een mooie halsketting 
gemaakt. Jammer dat zich hiervoor maar 8 
dames hadden opgegeven. 
Ieder kon een zakje kralen uitzoeken in zijn 
favoriete kleurenmix en daarvan een 
ketting maken. Het was een secuur en 
inspannend werkje maar het resultaat 
mocht er zijn. 

In maar t kwam dhr.Seubers, plaatsv. 
brandweercommandant ons verteUen over 
het werk van de brandweer en over 
brandpreventie. Dhr.Seubers begon met 
het noemen van de taken van de 
beroepskrachten: preventie, controle 

brandveiligheid openbare gebouwen,horeca 
en betrokken worden bij bestemmings-

plannen. 
Preparatie: het 
voorbereidende 
werk voor de 
vrijwillige 
brandweer, zodat ze 
zo kunnen 
uitrukken bij 
calamiteiten. 
En dan natuurlijk 
het echte werk: 
brandbestrijding, 

hulpverlening bij verkeersongevaUen ed. 
Dhr.Seubers Het zijn verhaal vergezeld 
gaan van een diapresentatie, soms met 
schokkende beelden, vooral na de pauze 
toen de brandpreventie aan de orde kwam. 
Hij wees nog eens op het belang van 
rookmelders, ook een blusdeken in de 
keuken kan brand voorkomen bij b.v. 
de vlam in de pan of een vergeten 
frituurpan. 
Het was een leerzame avond met veel 
interactie tussen spreker en dames 
(voordeel van een kleine vereniging). 

En dan nog het laatste en grote nieuws: de 
Vrouwenvereniging heeft haar naam 
gewijzigd in "Vrouwensoos Midlaren"'en 
ook zijn we na een voorstel van het Bestuur 
veranderd van locatie. Na alle goede jaren 
bij Joke van Meerzicht gaan we Midlaren 
verlaten en we hebben onderdak gevonden 
bij het Veerhuis in Zuidlaren. We worden 
aUemaal een dagje ouder. De 
bereikbaarheid was voor sommigen een 
probleem en ook komt het grootste deel van 
onze dames uit Zuidlaren. We houden U op 
de hoogte en bent U geïnteresseerd? U bent 
van harte welkom als Hd van onze 
Vrouwensoos. 
U kunt zich melden bij 
Marie Kanon: 9 0592-272584 
En José Vos: 9 050-4093527 
(josevos@kpnplanet.nl) 

cJAaftie 'tKanon en Jtasé ^ o e . 

12 

mailto:josevos@kpnplanet.nl


r . * M F : I * o 

• i ^ t e r í f e * ^ 

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 
Lagewcg29a - 9479 TA Noordlaren 
Tel.050 4093237 

Slagerij G.P. Kcers 
I e klas Rund- en varkensslagerij 

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

www.campingachterdehoven.nl 

ft rolpens 
ft bakjes kanensmeer 
Ar bekers rundvet 
ft boerenleven/vorst 
•ft droge metworst 
ft droge boerenham (schenk) 

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

¿^ GRAALMAN 

Als u kiest voor kwaliteit en 
vakmanschap 

> Antiekrestauratie 
> Meubelstoffering 
> Gordijnen 
> Tapijten 
> Meubilering 
> Zonwering 
> Slaapsystemen 

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

B©ywbedrSjf Wolters 

Nieuwbouw 

Verbouw 

Onderhoud 

K e r k s t r a a t 1 4 
9 4 7 9 P K NOORDLAREN 
m 050-4091297 

http://www.campingachterdehoven.nl
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Elk seizoen de moeite waard 

uw partner in dbe-het-zevfl 

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 
De 

* * * * 
venhorst 

"de VEENHORST* is een 4-sterren groepsaccommodatie 
voor in principe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen. 

t LAGERHUIS" 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 
... ,„ uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten. 

*, U heeft een keuze uit 
zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons. 

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

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

Email: hubozuidlaren@hotmail.com 

11. watersport 
it"4' 

de 

Watersportbedrijf &e Scheve 
Havenstraat 18 
9471 AM Zuidlaren 

tel. / fax 050-4092946 
info www.descheve.nl 

Eetcafé "De Lanteern' 
Middenstraat 2. Tel 050 40298W 

Mobiel 0641048538 

Wij zijn de hele week geopend. 
In de maand mei zijn we op maandag gesloten. 

De keuken is geopend vanaf 16.00 uur 

Feest Je geven In de Lanteern? 
informeer eens naar de uitgebreide mogelijkheden 

(ook in het weekend) 

Tot ziens in Noordlaren 
Uw gastheer Gerben Bouwrua 

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

T.O.M. I. 

(Ulijn) Laatste nieuws van de toneelvereniging. 

Onze 
j aarvergadering 
werd gehouden op 23 
mei jl. 

Onze vereniging telt op dit moment 9 
actieve leden en één erelid. (Jan Moesker) 
Verder zijn er een aanta l mensen, dat geen 
lid is, maar wel de vereniging ondersteunt, 
zoals Markus Schans, Rias Kanon, 
regisseur Wim Dijkema en onze vaste 
grimeuse Marga Laning. 
De contributie voor de leden (volwassenen € 
12 en jeugdigen tot 18 jaar € 4 per jaar) en de 
prijzen van de donateurskaarten ( € 3,50 
per persoon en voor elk volgend gezinslid € 
2,50) zijn ongewijzigd gebleven. 
Arnold Goulmy en Dinus Vos traden als 
bestuurslid af. Het secretariaat wordt nu 
gedaan door Greet Alberts uit De Groeve. 
De bestuursvacatures zijn op dit moment 
nog niet ingevuld, zodat het bestuur -
hopelijk tijdelijk - uit drie personen bestaat 
en wel: 

Willem Eefting (Zuidlaren) - voorzitter 
Koosje Auwema (Annen) — penningmeester 
Greet Alberts (De Groeve) - secretaris. 

De financiële situatie van de vereniging is 
heel stabiel, zodat er met een gerust ha r t 
aan een nieuw toneelseizoen kan worden 
gewerkt. 
De kans is groot, dat op de uitvoering op 9 
februari 2008 in de "Sprookjeshof' het 
blijspel "'Het minnespeldermaagden" van 
Eggengoor op de planken zal worden 
gebracht. 
Houdt u die avond al vast maar vrij, want 
het wordt zeker een heerlijke toneelavond. 
Verder zal er ook weer gewerkt worden aan 
een Sinterklaas toneelstuk, waaraan 
jeugdigen tussen 12 en 17 jaar mee kunnen 
doen. Midiaarder jeugd, die geïnteresseerd 
is, kan zich melden bij Dinus Vos. 
(dinusvos@kpnpIanet.nl) De repetities voor 
dit jeugdtoneel beginnen meestal in de loop 
van de maand september. 
Omdat ik geen deel meer ui tmaak van het 
bestuur, zullen de bijdragen voor het 
Kabinet in de toekomst door iemand anders 
worden geschreven. Dat merkt u wel in het 
"herfstnummer". 

^Diluís QAjQ. 

commissie 

Vrijmarkt 2007-07-01 
Dorpsfeest- 0 o k in 2007 w a s de 

vrijmarkt op 19 mei 
een succes. Het was 
enorm gezellig, de zon 
scheen en er was veel 

aanloop. In de Barn hield Kunst op de 
Hondsrug een succesvolle open dag. Er kwam 
zelfs een draaiorgel door de s t raat wat de 
sfeer nog verhoogde. De dorpsfeest-commissie 
had een stand met tweedehands kleding 
georganiseerd, er werd flink wat verkocht! In 
de grote kledingtent was een paskamer 
ingericht waar het af en toe een drukte van 
belang was. Onder veel gegiebel en pret werden de kleren gepast. Er waren verder planten te 
koop, rommelmarktspullen en heel veel tweedehands boeken. Ook het terras van de 
dorpsfeestcommissie werd druk bezocht. Hieronder een foto van de kraam van Marcel Wolters, 
waarop goed te zien is hoe gezellig het was. 
Cßoufee 'tKGaaosens 

i'ifjgr 
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Slotmanifestatie Kunst op de Hondsrug 

H 
• 

J 
- ï -
Op zaterdag 30 juni organiseerde Kunst op 
de Hondsrug haar slotmanifestatie, met als 
motto "dit lijkt wel kunst", een uitspraak 
van een van de deelnemende kinderen aan 
het project. Een teken dat het project erin 
geslaagd is om de creativiteit in kinderen 
tot uiting te laten komen. 
De middag werd geopend door Anje 
Toxopeus, wethouder in Haren. Er was 
muziek, er was een verhalenverteller, 
kinderen konden pottenbakken op een open 
vuur in het weiland naas t de Barn en er 
waren veel dingen, die in de loop van het 
project waren gemaakt, te bezichtigen. 
Niet alleen waren er de kunstwerken die 
volwassenen tijdens een aantal workshops 
hadden gemaakt te zien, maar ook de 
dingen die schoolkinderen in het kader van 
het project hadden gemaakt. Vooral de 
projecten met de schoolkinderen zijn een 
groot succes geweest. Hieraan deden ook 

Trientjes koele herontdekt 
Bij de bushalte aan de Groningerstraat hep 
het lekker aan^ met een man of veertig 
gingen we de Pinksterwandeling in. De 
feestcommissie moest nog even bellen naar 
Bouke dat ze wat meer kannen koffie moest 
maken, want de opkomst voor de 
Pinksterwandeling was echt boven 
verwachting. 
Egbert Veenstra Het in het bos wat nesten 
zien en vertelde hoe de roeken met elkaar 
samenleven midden in ons dorp. Daarna 
ging de route over de Tolhuisweg waar 
Niesco Loeröp de leiding overnam. Hij 

een aantal Midiaarder kinderen mee die op 
de OBD de Rieshoek in Noordlaren zitten. 
Muzikaal waren er die middag een aantal 
heel bijzondere dingen te beleven. De 
middag begon met een klein concert van 
accordeon, viool en slagwerk. Daarna zong 
zangeres Gea Passies begeleid door 
Johanan Havinga een aantal liederen van 
Bertold Brecht. De aanwezigen waren diep 
onder de indruk van haa r fantastische 
zangstem. Het bleek dat Midlaren ook in 
eigen dorp een geweldige zangeres heeft. 
Marijne Venhuizen (nog maar net van de 
basisschool af) zong, begeleid door haar 
vader Warmold, een aantal bepaald niet 
gemakkelijke liedjes van Herman van Veen 
op een manier waarvan ook de 
professionele zangeres zeer onder de 
indruk was. Warmold Venhuizen, die 
bepaald niet onverdienstelijk piano speelt, 
begeleidde vervolgens degene die optrad 
met een zingende zaag. Het was al met al 
een geslaagde en gezellige middag. 
Marian Kooiman, projectleidster, kondigde 
aan dat het project na de zomer doorgaat 
met het volgende deel van het project. We 
zullen u hierover blijven informeren, want 
het is toch wel heel bijzonder dat we zo 
dicht bij huis aan dergelijke initiatieven 
kunnen meedoen. 

B̂oufee ÇKiaassens. 

vertelde over Trientjes koele, het veentje 
dat verborgen achter bomen tussen de 
Huttenweg en de Tolhuisweg ligt. Tussen 
de net opgekomen maïsplantjes door, ging 
het in ganzenpas naar het veentje dat voor 
de helft op land van Niesco ligt, voor de 
andere helft op gebied van Henk Schuiling. 
Beide eigenaren waren zo vriendelijk de 
dorpelingen die Pinksterdag toe te laten. 
Niesco vertelde boeiend over de ijsvogeltjes 
en reeën die leven in de bosrand en bij het 
meertje. Over reeën kan hij urenlang 
vertellen en hij heeft er veel dia's over. Het 
zou leuk zijn om dat tijdens een winterse 
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dorpsavond te programmeren. Wie pakt het 
op? 
Het leuke van de tochten is steeds dat 
dorpelingen elkaar bijpraten over wat er te 
zien is in onze eigen omgeving. Niesco 
haalde het beeld terug van zijn jeugd: toen 
was het water vanaf de weg te zien. Het 
was open landschap. De meeste bomen 
verdwenen in de kachel, maar sinds het 
aardgas gebeurt dat niet meer en wordt het 
landschap steeds groener. Niesko ging in 
Trientjes koele zwemmen en zelfs roeien, zo 
groot is de kuil. En in de winter, als ie nog 
groter was door de herfstregens, kon je er 
schaatsen. ¡?c 
Vanaf het veentje staken we door naar de 
Huttenweg - waar Egbert nog de 
achterkant van de knoteiken liet zien. 
Beslist iets om eens voor van de fiets af te 
stappen, want de bomen liggen daar 
helemaal open. Vanaf de weg zie je er niets 
van. 

Het rondje eindigde bij Berend Spiegelaar, 
die alle wandelaars ontving in het 
achterhuis. Berend vertelde nog hoe hij 
vroeger op de vijftig bunder pijpenstro 
moest snijden om onder de dakpannen van 
de open kapschuur te leggen. Bij de koffie, 
Bouke en Jan hadden genoeg gemaakt, 
werd er nog geanimeerd nagepraat. 
Deze wandeling was het tweede deel van 
een drieluik: het eerste stuk deden we 
tijdens de Nieuwjaarsvisite. Dat Hep langs 
het Zuidlaardermeer naar het roekenbos. 
Nu zijn we van het roekenbos naar achter' 
gelopen. Het derde stuk voert de 
dorpeHngen naar de Drentse Aa. Wanneer 
we dat gaan doen, hoort u nog. 

iQneke uMooftdlio¿¿ 

Bij de redactie per post binnengekomen. 

Voorjaar2007. 

a<Een warme jas" 
Het is een goedgevoei, om een poos deelgeweest te zijn van een fdeine, warme 
dorpsgemeenschap! 
'We tieôôen hierin (Drenthe beide de daCen van intens (eeden de toppen van de 

Ciefde Beleef dl 
'Wij stuiten de periode "iMidtaren " af om ruimte te maffen voor onze Çeuze van morgen / 
'Wat de omgeving 6ertreft zaCaCies anders zijn, wat anders %án zijn -
flßeen de zandpaden zullen hetzelfde tijdens de wandeRngen voeCen. 
JLCsRngeren ze dan door de duinen naarde zeel 
(Deze tijd hier in (Drenthe is een goede tijd geweest en voeCt voor ons aß een "warme jas". 
(Deze jas (festeren wij en bergen hem in onze "gevoelskast", die met ons mee verhuist — 
Hiet "Schimmersßanfcje" BRjft BijjulRe 

Liefs en groet van 
Nel Windhorst <¿C 
fl-CBert Schimmer 
Strandweg 379 
3151 MV Jloebjvan Nouand. 
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Univé's waardevolle adviezen 
pakken altijd laag uit 

Bij Univékuntu altijd even binnen lopen ..Want bij het 
Univé-kantoorbij uin de buurt staat de deur wagenwijd 
open. U bent van harte welkom vooreen goed persoonlijk 
advies. Uiteraard met een lage premie,een uitgebreide 
de kláng en e en perfecte service. 

Univé Zuidlaren 
Marktstraat 9, T"!"*" g

r , 
(05Q 4.96162 T ' *,.! J y C - ^ 

zuidlaren@unive.nl ..... ",,T 
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Een nieuwe trend in uit eten: Braziliaans Grill restaurant in Midlaren 
(voorheen Het Ei van Columbus) 

Wij zijn geopend op donderdag tot en met maandag waarbij u kunt genieten van 
onbeperkte Rodizio Grilled gerechten, een luxe voorgerechten-, bijgerechten- en 
dessertbuffet. Wij komen zo vaak langs uw tafel met de spiezen als u zelf aangeeft en u 
mag zo vaak langs het buffet gaan als u zelf wilt. De drankjes (frisdranken, wijnen, tapbier, 
koffie en thee) zijn inbegrepen en kunt u zelf tappen uit eikenhoutenvaatjes. 

Onze deuren openenen vanaf 17.00 uur waarbij u vanaf 18.00 uur kunt genieten van de 
Rodizio Grill gerechten. 

Op donderdag Is het "Brazilian Cocktail Night" bij Brasa do 
Brasil. Wij serveren gratis enkele heerlijke Brazilian cocktails. 
Alegrías! 
(prijs per persoon € 30.- inclusief drankjes) 

Op vrijdag- en zaterdagavond speelt onze huisband 
swingende zomerse muziek waarbij u zeker niet stil kunt 
blijven zitten. 
Onze Braziliaanse danseres geeft het goede voorbeeld! 
(prijs per persoon € 40.- inclusief drankjes) 

Op zondagavond kunt u bij ons terecht voor een ontspannen etentje. Rodizio Grill Optima 
Forma. 
(prijs per persoon € 30.- inclusief drankjes) 

Op maandagavond kunt u bij inlevering van de kortingsbon van internet, voordelig 
kennismaken met Brasa do Brasil! 
(prijs per persoon € 27.50 i.p.v € 30,- per persoon inclusief drankjes) 

Brasa do Brasil, Groningerstraat 21 te Midlaren. tel 050 3110515 
www.brasadobrasill.nl 

Drentse spreuken: 
Je kunt wel geliek zingen, maor niet geliek praoten. 
Een goeie naom hef klank, maor 'n slechte geeit veul wieder. 
Beter tien borrels in de geut dan iene in 't hef. 

Kunst. 
Meuj Gees stun veur 'n schilderij en zee: "Och gunst, is dat nou kunst? Ik zee glad niet 
wat of t is...." 
Toen zee de suppoost^ "Dat is de kunst...." 
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