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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: 
Dorpsbelangen 
8 4091422 

Dorpsfeestcommissie (voorlopig) 
S 4091373 

Gezelligheidskoor "Lös Zaand" 
S 4031962 

IJsvereniging "Midlaren" 
S 4028808 

Jachtveld "Midlaren" 
® 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren 
S 4096053 

Toneelvereniging T.O.M.I.' 
S 4091490 

Vrouwensoos 'Midlaren' 
® 0592-272584 

Hr. P. den Hengst 
Groningerstr. 36 
9475 PB Midlaren 

Hr. W. Geerts 
Tolhuisweg 24a 
9475 PG Midlaren 

Mevr. S. van der Haak 
Entinge 63 
9472 XS Zuidlaren 

Hr. F. Keizer 
Groningerstr. 25 
9475 PA Midlaren 

Hr. N. Loeröp 
Tolhuisweg 30 
9475 PG Midlaren 

Hr. E. Veenstra 
Tolhuisweg 27 
9475 PD Midlaren 

W. Eefting 
Hof akkers 22 
9471 HB Zuidlaren 

Mevr. M. Kanon 
Annersireek 27a 

9486 AK Annen 

Colofon: 

Redactieleden: 
Bouke Klaassens 

Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 
8 4095973 

Patty Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midlaren 
8 4094466 

Yvonne Korringa 
Dorpsweg 67 
9755 PB Onnen 
8 06-24211338 

Gies Lamberts 
Groningerstraat 45a 
9475 PA Midlaren 
8 4092365 

Toon van der Hammen 
Tolhuisweg 37 
9475 PD Midlaren 
8 3119680 

Layout: Dinus Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 
8 4093527 

Druk Multabedrijven 
WA. Scholtcnsstraat 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 'Midlaarder Kabinet' is een 
uitgave onder verantwoordelijkheid 
van de Vereniging Dorpsbelangen. 

Wijken: 

Achteroet 
Heihazen 
Tolhuiswcg 1 
Tolhuisweg 2 
Schuts-TIuttenweg 
Groningerstraat 
't Brinkje 
Plankensloot/Mecrzicht 
L migranten 

Wijkhoofden: 

tijdelijk Dinus Vos 
geen wijkhoofd 
geen wijkhoofd 
Ton Kolkman 
Maya Hoogerheide 
Gies Lamberts 
Rik Timmer 
geen wijkhoofd 
Jan Moesker 

050-4093527 

050-4095792 
050-4090968 
050-4092365 
050-4090428 

050-4092975 

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 en 4 juli 
31 juli/31 aug. 
5 en 6 sept. 
2 en 3 okt. 

Kopij inleveren 
voor 

20 september 
2009. 

bij één van de 
redactieleden! 

Graag inleveren 
op diskette of 
mailen naar 
gwlamberts 
út 'hetnet.nl 

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


Voorwoord. 
Hierbij het zomernummer van het Midlaarder Kabinet. Heel vaak is er zomers minder nieuws. 
Iedereen gaat weer in de tuin werken en wil lekker buiten zijn. Dit keer is het toch een behoorlijk 
vol nummer geworden. Midlaren leeft en bruist ook tegen de zomer. 
Zo was er het afgelopen weekend nog een volleybalwedstrijd tussen de verschillende wijken met 
een spelmiddag voor de jeugd en was er een concert in de Barn. Van de volleybalwedstrijd konden 
we nog net op de valreep een verslagje opnemen. Hieronder alvast een foto van twee genietende 
kinderen, zie voor meer verderop in dit Kabinet. 

In de weken daarvoor kon de tuin van Dina Scheper worden bewonderd en was er een wandeling 
voor de vroege vogels onder ons. Ook hield Dorpsbelangen weer zijn jaarvergadering, in dit 
kabinet een uitgebreid verslag daarvan. 
Op deze vergadering werd een nieuwe voorzitter gekozen, MarkPieter Bakker van de Huttenweg 
neemt het stokje van ArendJan Julius over. 

In dit kabinet maar liefst drie keer een stukje "even voorstellen", waarin nieuwe (en nieuwe oude) 
bewoners zich aan u voorstellen. Verheugend is het ook dat er af en toe weer jeugd meekomt naar 
Midlaren en dat we niet een compleet Vutters- en pensionado-dorp worden. In deze serie maar 
liefst 6 kinderen erbij! 
Ook leuk is het dat een geboren en getogen jonge Midlaarder als zelfstandig ondernemer hier in 
Midlaren start, lees hiervoor het stukje over Arjan Sants. 

De ene wijk is overigens wel actiever dan de andere. We zien dat een paar wijken geen wijkhoofd 
meer hebben. Maar we kunnen ook een verslag lezen van het Brinkje dat elk jaar weer strijd 
levert om de bowling wisselbeker. 

Minder leuk, vooral voor ons als redactie, is het dat Dinus Vos uit Midlaren vertrekt, hij gaat in 
Zuidlaren wonen. We gaan dus een actief en enthousiast redactielid missen. We zoeken daarom 
een opvolger. Dus als er mensen zijn die het leuk lijkt aan de dorpskrant mee te werken, neem 
contact op met één van de redactieleden. 

Tot slot wens ik u veel leesplezier en veel plezier in de komende zomervakantie. 

Bouke Klaassens 
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Notulen van de jaarvergadering van de vereniging 
Dorpsbelangen Midlaren op woensdag 22 april 2009 

in Paviljoen Meerzicht te Midlaren. (Concept) 
Aanwezig zijn ca. 25 leden en de bestuursleden Arend-Jan Julius, 
Yvonne Korringa, Winy Verdegaal en Pieter den Hengst. 

jgjl Gasten: wethouder Harm Assies, J aap Nanninga (waarnemend 
contactpersoon kleine kernen) en mw. Stam (beleidsmedewerker) 

1. Opening 
Arend-Jan Jul ius opent de vergadering en heet allen welkom. Hij deelt mede dat het bestuurslid 
J a n Jaap Hamming afwezig is omdat er op de school van Noordlaren ook een bijeenkomst is. 

2. Mededel ingen / ingekomen s tukken 
- Het batig saldo van het boek 'Thuis in Midlaren' (€ 200) wordt door de auteurs geschonken als 
bijdrage voor de jeux de boules baan. 
- In de persoon van Winy Verdegaal zal Dorpsbelangen worden vertegenwoordigd in de 
Deelgebiedscommissie Tynaarlo van het Hunzeproject. 
- De ontwikkeling van een dorpsomgevingsplan (DOP) wordt weer opgepakt. Er zal een werkgroep 
worden geformeerd. De BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) adviseert ons. 
- Het bestemmingsplan Kleine Kernen ligt vanaf 17 april bij de gemeente (en op internet) ter 
inzage; dit betreft ook de kern Midlaren. 

3. Notulen van de jaarvergader ing van 9 april 2008 
De notulen van de jaarvergadering van 9 april 2008 worden, met dank aan de secretaris, 
ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 

4. Voorstel om de Act iv i te i tencommiss ie Sportveld a a n Dorpsbe langen te koppe len 
Enkele enthousiaste bewoners van de Tolhuisweg organiseren regelmatig activiteiten op het 
sportveld voor alle Midlaarders. Omdat de Vereniging Dorpsbelangen een 'rechtspersoon' is, heeft 
het om formele redenen (susidie-aanvragen, verzekeringen, aansprakelijkheid) voordelen om de 
Activiteitencie een commissie van de vereniging te maken. Dit was de wens van de commissie die 
gesteund wordt door het bestuur van Dorpsbelangen. De vergadering gaat akkoord met het 
voorstel. Opgemerkt wordt dat het ook voor andere groepen in het dorp zoals de Dorpsfeestcie 
voordelen zou bieden om een commissie van Dorpsbelangen te worden. Naar de mening van het 
bestuur moet het initiatief hiertoe vanuit die commissies zelf komen. 

5. J a a r v e r s l a g 2008 
Over het jaarverslag 2008 worden geen opmerkingen gemaakt. 

6. F inanciën 
Omdat de penningmeester afwezig is leest Winy Verdegaal het financiële verslag voor. De 
vereniging s taat er ondanks de creditcrisis gezond voor. Het saldo is in 2008 toegenomen van € 825 
tot € 1038. Volgens de kascontrolecommissie zijn de boeken in orde en is de kas is in degelijke 
handen zodat decharge aan de penningmeester wordt verleend. Arend-Jan Jul ius bedankt Marion 
den Hengst en Cor van der Sterren voor de kascontrole. Cor van der Sterren treedt uit de 
kascommissie en in zijn plaats wordt Kee Scheper benoemd. 

7. B e s t u u r s v e r k i e z i n g 
Yvon Korringa treedt af als bestuurslid maar is herbenoembaar, wat bij acclamatie geschiedt. 
Arend Jan Julius treedt na een periode van drie jaar af als voorzitter omdat hij het veel te druk 
heeft. Hij geeft aan dat hij en prettige periode in het bestuur heeft gehad. In zijn plaats wordt 
kandidaat gesteld Mark Pieter Bakker. Er zijn geen tegenkandidaten zodat hij verkozen is tot de 
nieuwe voorzitter van de vereniging. 
Arend J an wordt door de secretaris namens de vereniging bedankt dat hij zich ondanks zijn volle 
agenda zo voor het dorp heeft ingezet en krijgt als blijk van waardering een boek en een fles 
aangeboden. 
_ ^ _ _ _ _ 3 



8. Rondvraag 
Joke de Groot: de knapzakroute en het Drenthepad lopen over de dijk langs de Plankensloot maar 
wie onderhoudt dit stukje, is de gemeente de eigenaar? De wethouder zal dit uit laten zoeken. 
Egbert Veenstra: Zou de gemeente de lover's lane in het Overbos weer eens schoon willen kappen? 
Verder meldt hij dat er veel tuinafval aan de noordwestkant van het Overbos in het bos wordt 
gestort. Gevraagd wordt of de gemeente dit wil verwijderen. Daarna moet de buur t de discipline 
opbrengen om daar geen afval meer te storten. Men moet elkaar daarop aan durven te spreken. 
Middels dit vers lag aan de o m w o n e n d e n het verzoek o m geen tuinafval m e e r in he t 
Overbos te storten! 
Willem Bok heeft de verheugende mededeling dat er bij de Drentsche Aa een ooievaar zit te broeden. 

9. In gesprek met w e t h o u d er Harm Ass ies 

Op uitnodiging van het bestuur praa t de wethouder de Midlaarders bij over de zaken die in onze 
directe omgeving spelen. Van belang is allereerst het nieuwe plattelandsbeleid dat onlangs door de 
gemeenteraad is vastgesteld. Een aantal elementen hieruit: 

Er komt een adviesraad met een beperkt aantal vertegenwoordigers uit de kleine kernen; 
deze adviseert het gemeentebestuur op beleidsniveau. 
De belangenverenigingen uit ieder dorp krijgt een activiteitenbudget; de hoogte moet nog 
bepaald worden. Dit s taat los van de investeringsaanvragen. 
Er komt een coördinator plattelandsbeleid om te zorgen voor betere contacten. 
De schouw: vertegenwoordigers van de gemeente lopen door het dorp om te zien hoe alles er 
bij ligt en aandacht te geven aan specifieke problemen. Het dorp wordt hierbij betrokken. 

Vervolgens komt het Bestemmingsplan Buitengebied aan de orde. De hele procedure begint 
opnieuw omdat besloten is nu één plan voor de hele gemeente te maken. Andere ontwikkelingen op 
planologisch gebied zijn het Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Hierin is het landschap 
'leidend', alle ontwikkelingen moeten hieraan getoetst worden. De Belangenverenigingen krijgen op 
6 mei de gelegenheid informeel commentaar te leveren. Het formele traject s tar t na de zomer. Door 
het Drents Plateau wordt gewerkt aan een cultuur-historische waardenkaart. Dit wordt een 
publieksuitgave over archeologie, monumenten enz. Tenslotte komt er een nieuwe archeologische 
waardenkaart, gecombineerd voor Tynaarlo, Aa en Hunze en Borger. Ook deze kaar t wordt 
gebruikt om ontwikkelingen aan te toetsen. Aan de Hondsrug, waar Midlaren op ligt, wordt wat dit 
betreft een hoge waarde toegekend. 
Hierna gaat de wethouder in op het Hunzeproject. Dit vormt onderdeel van een 'nat te as' die vanaf 
de Dollard naar het zuiden loopt. In ons gebied wordt de oude loop van de Hunze herstelt en er 
ontstaat een soort delta die voor een groot deel onder water staat . Deelprojecten zijn de projecten 
Tusschenwater en Noordma welke hand in hand gaan. Het bestemmingsplan Noordma is al 
afgerond, voor Tusschenwater begint nu de procedure voor de milieu-effectrapportage. De 
recreatieve voorzieningen (vaarverbinding van het Zuidlaardermeer naar een toeristische haven bij 
molen de Wachter) worden zelfstandig ontwikkeld. Hoewel zij gefinancierd worden uit de opbrengst 
van de verkoop van woningbouwgrond bij De Groeve wordt de uitvoering niet vertraagd door de 
tegenvallende verkoop. Een gevolg van de aanleg van de vaarverbinding is dat de Midlaarders dan 
via de weg naar De Groeve moeten reizen als ze bij Meerzicht willen komen. Vermoedelijk begint de 
aanleg van de vaarverbinding in 2010. 

Nog enkele andere onderwerpen die de revue passeerden: 
Invoering van de 30-km zone langs de Groningerstraat is gepland voor de komende herfst. 
De aandacht wordt gevestigd op de vrijwilligersverzekering die de gemeente heeft afgesloten. 
Er is voortgang bij de planprocedure voor de renovatie van de keuterij bij het hunebed. De 
monumenten- en de bouwvergunningen moeten echter nog verleend worden. 

De aanwezigen konden terugkijken op een bijzonder nuttige bijeenkomst waar door de heer Assies 
veel concrete informatie werd verstrekt. 

(Jz'eterdèjr yjertfft, wecretaris dJc/rjjs/iefajiqen uvtidJi aren. 
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Blad en snoeiafval . 

In het Overbos is door de Gemeente Tynaarlo geconstateerd dat 
mensen hun blad en snoeiafval dumpen in dit bos. Ook in diverse 
sloten in Midlaren wordt dit regelmatig aangetroffen. 
Er zijn een aantal plaatsen waar men in november en december blad 
van gemeente bomen kan deponeren, (geen snoeiafval ) Dit kunt u 
naar ons paasvuur brengen. 
De gemeente gaat een verscherpte controle toepassen om deze 
vandalen op te sporen en boetes uit te delen. 
U bent dus gewaarschuwd. 

Je kunt ook iets moois maken van snoeiafval. Zie foto hiernaast!) 

Website van Midlaren 

Zoals iedereen vast wel weel heeft Midlaren een eigen website: www.midlaren.net. Toch vragen we even 
extra aandacht voor de site, omdat we denken dat er meer gebruik van gemaakt zou kunnen worden. 

Heeft u een leuk nieuwtje of een leuke foto stuur dit eens op naar de site. Het e-mail adres is: 
Midlaren@midlaren.net. 

We kunnen uw bericht of foto dan bij de nieuwsberichten of bij het fotonieuws zetten. 
U kunt natuurlijk ook altijd rechtstreeks reageren of nieuws plaatsen in het "gastenboek". Verder hebben 
we nog de mogelijkheid om advertenties te plaatsen bij vraag en aanbod. U kunt zelf rechtstreeks zonder 
onze tussenkomst een vraag of aanbod advertentie plaatsen. Als er veel mensen gebruik van gaan maken 
kan het een Midlaarder marktplaats worden. 

Concert in de Barn 

Met enige regelmaat wordt er in de Barn aan de Tolhuisweg een 
concert georganiseerd. Zo ook op zondagmiddag 28 juni. Er was een 
optreden van het ensemble Con Pasiones. 

Con Pasiones bestaat uit vier mensen, drie zangers en één pianist, te 
weten Reynold Blom (bariton), Janine Nijmeijer (mezzosopraan), 
Gea Passies (sopraan) en Johanan Havinga (piano). 
Zij brachten een gevarieerd klassiek programma. In verschillende 
combinaties werden liederen ten gehore gebracht van Mozart, 
Schubert en Mendelssohn. 
Daarnaast was er Spaanse volksmuziek van de Falla en Granados, en 
liederen van Weill. Op de piano werden solo's gespeeld van 
Beethoven en Hindemith. 

De concerten zijn niet altijd heel lang van tevoren gepland. Wel wordt altijd geprobeerd een 
aankondiging op www.midlaren.net te plaatsen. Hebt u belangstelling en wilt u mailing over een 
volgend concert ontvangen? Geef dit dan door aan info@mcc-debarn.nl. 
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Zuidlaren 

uw partner in doe-h et-zelf 

Kerkstraat 7d 
9471 &A Zuidlaren 
4092069 

inf o@hubozuid lar en.n I 
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de Scheve 
water- en hengelsport 

www.descheve.nl 

Havenstraat 18 
9471 AM Zuidiaren 
050-4092946 

r i 

ùe Lanteern is een Gezellig, nostalgisch 
bruin Café in Noor otaren, v/aar u rustig 
een drankje drinkt,eens lekker luncht 
of dineert. Zomers een zonnig terras. 

Middenstraat 2 Noordlaren 
www.delanteern.nl 

Eetcafé de Lanteern 
Yf'oensdaq t/m zondaq qeopend van 
12.00-23.00 uur. 

tel. 050 4029890 

http://www.descheve.nl
http://www.delanteern.nl


Watersport paviljoen Meerzicht 
Botenverhuur 
Terras aan het meer 
Barbecue ook in de winter 

Meerzicht l a 
9475 TA Midlaren 
' S 050-4091446 
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OVERDUIN ÇASANDER 
• _.. - mm 

Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366,9700 AJ Groningen 
Telefoon (050) 311 65 66, Telefax (050) 313 30 90 

www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overduincasander.nl 
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\¡éh. 
de Tuinderij 

ontwerp | aanleg | onderhoud | advies 

Tolhuisweg 23 
9475 PD Midlaren 
www.detuinderij.com 

Bert Leegte 

06 52 54 58 68 
bert@detuinderij.com 

Bouwbedrijf 
Menno Bakker 

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER 
Zuinigstraat 1 9479 PM Noordlaren 

050 -4095918 
www.bouwbedrijfmhbakker.nl 

betro uw ba ar ín bouwen 

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

http://www.overduincasander.nl
mailto:info@overduincasander.nl
http://www.detuinderij.com
mailto:bert@detuinderij.com
http://www.bouwbedrijfmhbakker.nl


Dorpsfeest-
commissie 

Franse sfeer in Midlaren 

Als U op 20 s e p t e m b e r 2009 's middags over de Duinweg loopt, fietst of rijdt, 
dan zult U zich verwonderd afvragen wat hier aan de hand is. U zult denken : 
De vakantie is toch voorbij? Maar nee, de Dorpsfeest commissie wil dat in de 
nazomer alle Midlaarders elkaar nog een keer in een gezellige ( nazomer ) 

vakantiesfeer kunnen ontmoeten. We halen op zaterdag 20 september een stukje Franse sfeer naa r 
Midlaren. De Duinweg is daarvoor een mooie locatie. Er zal 
Franstalige muziek zijn, Franse hapjes, Franse wijn en er zal 
een echt Frans spel gespeeld worden. Het mooie van dit spel, Jeu de 
Boules ( ook wel Pétanque genoemd ), is dat het door iedereen gespeeld 
kan worden. Jong en oud; man en vrouw, iedereen kan meespelen ! 

De Dorpsfeest com. zal zorgen voor materiaal ( buts en boules ), 
toernooi indeling en een gezellige omlijsting van het toernooi. Hebt U 
echter eigen materiaal, dan is het fijn dat U dat mee neemt naar het 
toernooi 
Nadere informatie over het toernooi ( exacte plaats; 
kosten, etc. ) en de Franse middag / avond zal nog volgen, 

maar U moet zaterdag 20 september wel al vast in Uw agenda zetten. Zo vaak zien we 
elkaar als Midlaarders ook niet in een gezellige sfeer. Ook moet U al even nadenken 
over m e t wie U het toernooi wilt spelen. Over het t e g e n wie hoeft U zich geen zorgen 
te maken, daar zorgen wij als Dorpsfeest com. wel voor. Er kan met z'n tweeën 
( doublette ) gespeeld worden, maar ook met z'n drieën ( triplette ). Hebt U geen 
medespeler(s), we kunnen het ons haast niet voorstellen, dan is er nog niets aan de 
hand. U kunt toch meespelen, want wij koppelen U aan één of twee andere Midlaarders. 
Dus : à tout à l'heure . 

Namens de Dorpsfeest commissie : 

TreekjKeizer 

De spelregels van Jeu de Boules ( Pétanque ) 
1) Het spel wordt gespeeld door twee teams. Zo'n team bestaat uit twee of drie personen. Wordt 

er gespeeld met twee teams van drie personen, dan heeft iedere speler twee boules. Bij twee 
teams van twee personen zijn dat er drie. 

2) Door loting wordt bepaald welk team begint. Stel dat team A de loting wint, dan gaat een 
speler van team A als eerste met beide voeten in een cirkel van ongeveer 50 cm. staan. Deze 
speler gooit het but ( kleine houten balletje ) vanuit de 
cirkel op een afstand van 6 tot 10 meter. 

3) Een speler van team B probeert met zijn boule dichter 
bij het but te komen. De boule van team A mag daarbij 
worden weggestoten. 

4) Komt de boule van team B dichter bij te liggen dan 
probeert team A op zijn beurt met een boule dichter bij 
te komen. 

5) Iedere boule die beter ligt dan de beste van de andere, 
verliezende partij levert een punt op. 

6) Het team dat heeft gewonnen begint de volgende ronde 
met het gooien van het but en de eerste boule. 

7) Het team dat het eerst 13 punten heeft, is winnaar. 
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Puzzel 
voor de 
jeugd. 

Hallo 

n n r m 

Midlaarderj eugd ! 
De oplossing van de 
Paaspuzzel is kuikentje . Jij 
had het goed opgelost Maartje 
de Inter Toys bon is voor jou. 
Gefeliciteerd! Dit keer heb ik 
een vakantiepuzzel opgezocht. 
Hij is bedoeld voor de wat 
oudere jeugd. Het is een 
woordzoeker en de 
overgebleven letters vormen 
een zin. Allemaal veel 
puzzelplezier gewenst! 
De oplossing kan in de bus 
aan de Groningerstr. 47. 
Iedereen een hele fijne zomer-
vakantie met veel zon, en tot 
de volgende keer. 

(Patty. 

BONDSHOTEL 
BOULEVARD 
BUSTOCHT 
CAMERA 
CHARTERVLUCHT 
DOUANE-
VOORSCHRIFTEN 
FIETSTOCHT 
FOLDER 
FOTO 
GENOT 
INFORMATIE 
KAART 

Vakantie 

KAMPEER-
BOERDERIJ 
KUNSTREIS 
LIGSTOEL 
LIJNDIENST 
LUIEREN 
MAALTIJDEN 
NATUUR 
PICKNICK 
RECREATIEF 
RESTAURANT 
RONDVAART 
SPORTIEVE 
VAKANTIE 

STEWARD 
TAVEERNE 
TENT 
TERRAS 
TOERISME 
TOERISTENKLASSE 
VEEL GELD 
MEENEMEN 
VERTREK 
VERVELLEN 
VOLPENSION 
WARMTE 
ZOMERKLEDING 

N V 
A E 
T R 
U T 
U R 
R E 
B K 

D 0 U 
M U V 

L B 
E E 

N V N 
E A K 
M R 

D 
C 

E 
E 

0 
K 
C 
A 
M 
E 

F 
T 
A 
V 
E 
E 

R R 
A N 
0 
K 
I 

E 
A 
T 

T H 
C I 

0 M 
W N 
1 0 
L T 
P H 
S E 

D V R 
E V O 

S K 
R T 
A 
0 

E 
F 
E 
0 
A 
R 
E 

R 
I 
T 
L 
R 
E 
T 

0 R 

K 
E 
T 
N 
L 
T 
R 
S 

L 
T 
0 
A 
E 
E 
T 
C 

E 
S 
E 

D 
T 
R 

N T 
M E 
R R 
V E 
H R 

E 
N 

L 
A 
A 

I 
M 
R 

N K 
C S 
A 
T 

A 
E 

L 
U 
A 
S 
I 
0 
T 
V 

N 
P 
V 
U 
P 
E 
Y 
L 

B N 
D 0 
E V 
B N 
R 
L 
D 
U 

F 
A 
E 
C 

E 
E 
E 
A 
S 
0 

W 
R 
I 
R 
A 
I 

I 
0 
I 
I 
S 
A 
0 
I 
E 
A 
T 

N 
C 
S 
E 
P 
S 
T 
F 
U 
V 
R 

G S 
H T 
M 
G 
E 
N 

E 
W 
A 
R 

N T 
H T 

D T 
D N 
R E 
0 T 
0 N 

T 
N 
L 
O 
M 
I 
Y 
R 
N 

E 
A 
I 
P 
T 
T 
G 
L 
Y 

P 
E 
S 
S 
A 
L 

0 D K 
N 
E 
T 
S 
I 
R 
E 
0 
T 

Raad het p laat je. 

Op de foto uit het vorige 
Kabinet is een 
windwijzer te zien. 
Deze zit op het dak aan 
de Groningerstraat 48. 
Er is weer een nieuw te 
raden plaatje voor u, 
veel zoek plezier. 
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Het Brinkje en de Bekers 
Wat weinig mensen weten, is dat het Brinkje op dit 
moment maar liefst 3 belangrijke wisselbekers in haa r 
bezit heeft. Vorig jaar heeft het I e volleybalteam van het 
Brinkje het prestigieuze Midlaarder Volleybal toernooi op 
overtuigende wijze op haar naam geschreven. De finale 
tegen 'terror Jaap ' van de firma List & Bedrog s taa t het 
team van het Brinkje nog vers in het geheugen. Onlangs 
heeft de organisatie van het toernooi de bescheiden 
wisselbeker weer ingenomen zodat-ie opgepoetst en 
gegraveerd aan de volgende winnaar ter beschikking kan 
worden gesteld. Het ligt in de bedoeling dat wij de beker op 
27 juni weer mee terug nemen naar het Brinkje. 
Voor die andere twee wisselbekers wordt jaarlijks een 

stevige strijd gevoerd. Ook daar is het deelnemersveld breed samengesteld en wisselt bovendien nog 
al eens van samenstelling. Dat laatste maakt de afloop telkens weer onvoorspelbaar. Gelet op het 
aantal en de diversiteit van de namen op de bekers, is het lang niet eenvoudig om zo'n wisselbeker 
in eigendom te verwerven (bij drie keer winst op rij). Tot nu toe is dat in de ruim 15 jaar waarin 
inmiddels al om de bekers wordt gestreden, nog maar één keer door een bewoner van het Brinkje 
gelukt. En dat is al weer een flink aantal jaren geleden. De strijd om de bekers mag zich in al die 
jaren in een grote mate van belangstelling verheugen. Alle deelnemers die maar enigszins fit zijn, 
worden opgesteld. Op leeftijd wordt niet gelet. Scores, tussenstanden, de vorm van de dag: alles 
wordt tijdens de wedstrijd nauwlettend in de gaten gehouden en geanalyseerd. Vanaf de eerste bal 
wordt al gespeculeerd over de winnaar. Niet zelden blijkt een gedoodverfde winnaar aan het eind 
van de strijd door een scherpe inhaalrace van de concurrentie alsnog door de mand te vallen. Mooie 
scores worden met gejuich begroet, zelfs als ze door de tegenstander worden gemaakt. Over de 
uitslag wordt nooit gecorrespondeerd, behalve in dit uitzonderlijke geval. 
Het toernooi van 2009 werd met verve door Dina en Wietse Scheper op hun naam geschreven. Nee, 
niet gezamenlijk, maar ieder apart. Wietse won het mannentoernooi en Dina het vrouwentoernooi. 
Dus prijken er binnenkort op de vensterbank van Huize Scheper de 2 bekers. Dit jaar zijn er voor 
het eerst 2 poedelprijzen uitgereikt. En ja hoor: ook die zijn bij het Brinkje terecht gekomen. Diane 
Keizer en Stef van der Helm kregen de bijbehorende kransen door de wedstrijdleiding omgehangen. 
U begrijpt het al: het kan niet anders zijn dan dat dit het Brinkje is dat aan zichzelf prijzen uitreikt. 
Het Brinkje gaat al heel lang eens per jaar een avondje bowlen. De mannen en de vrouwen strijden 
ieder apart om een wisselbeker. Bij de vrouwen is de strijd om de eer nog het hoogst. Na afloop 
wordt er bij iemand thuis uitgebreid geborreld. Dat doen we elk jaar bij een ander, zodat iedereen 
eens in de 12 jaar een keer gastheer/vrouw is. Het leuke is dat 
altijd vrijwel iedereen mee gaat. Bij de borrel wordt flink 
bijgepraat en worden plannen gesmeed voor dorpsfeest, 
barbecue of volleybaltoernooi. Dit jaar heeft Stef van der Helm 
-verdienstelijk lid van een mannenkoor- geheel spontaan een 
kort doch vermakelijk optreden verzorgd. Nieuwe inwoners 
worden welkom geheten -deze keer waren dat Wilbert en 
Agnes Boneschansker- en soms wordt afscheid van een 
bewoner genomen. Nu hebben we afscheid genomen van Henk 
Stel (de laatste keer winnaar in 2003) die, na jarenlang in 
Midlaren te hebben gewoond, binnenkort verhuist naar de 
wijk de Linie in Groningen bij de Euroborg. En zo zal het 
deelnemersveld voor het bowlen volgend jaar weer een andere 
samenstelling hebben. 

(Rif^ lïmmer 
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Even voorstel len (1 ): 

De familie Overduin is terug van weggeweest. Na 3,5 j aa r met veel 
plezier in Noordlaren te hebben gewoond, zijn Theo, Margreet, Maartje en Pieter weer terug in 
Midlaren. Op dit moment wonen wij nog boven de garage maar over een paar weken nemen we 
onze intrek in het huis. Wij zijn lang bezig geweest met het de ontwikkeling en he t herbouwen van 
Meerwijk en daarom heel blij dat het project nu bijna is voltooid. 
Theo is bedrijfsmakelaar in Groningen, waar Margreet ook werkt. Maartje (10 jaar) en Pieter (9) 
gaan naar school in Noordlaren. 

Even voorstel len (2): 

Per eind mei zijn wij nieuwe 
inwoners van het mooie dorp 
Midlaren. Wij zijn Theo Horjus, 
Gerda Haan en onze twee dochters 
Pippa en Liselot. Hiervoor hebben 
wij 9 km noordelijker gewoond in 
Haren. We zijn de nieuwe 
bewoners van Schutsweg 23. Met 
z'n vieren zijn we enthousiast over 
de plek waar we zijn komen 
wonen. We hebben dan ook veel 
zin om onze nieuwe woonomgeving 
verder te ontdekken, om te 
genieten van het nieuwe huis, 
tuin, dorp en omgeving. 
We kunnen hier naar hartelust 
wandelen, zeilen, tuinieren en 
genieten van de rust die Midlaren 
biedt! 

(o N i e u w 3 



EVEN VOORSTELLEN (3): 

Vorig jaar zomer waren we voor kort al inwoners van Midlaren, een heerlijke zomer hebben we 
doorgebracht aan de Groningerstraat 27. Aan al het goede komt een einde en zo ook aan ons 
"kampeer avontuur" in Midlaren. De boerderij die we hadden gekocht zou een grote metamorfose 
ondergaan en dus vertrokken we weer naar Veendam. Afgelopen paasdagen zijn we neergestreken 
in onze verbouwde boerderij, nu dus officieel inwoners van Midlaren. 
Wilbert (35) vertrekt iedere ochtend naar Delfzijl om daar aan de slag te gaan met de financiële 
zaken van Groningen Seaports. In zijn vrije tijd stapt hij enthousiast op zijn racefiets of 
mountainbike, gaat graag het meer op met een surfplank en 
om in conditie te blijven loopt hij een aantal ochtenden hard. 
Na de paarden te hebben verzorgt vertrek ik (Agnes, 29) 
gemiddeld 3 dagen in de week naar Bedum. Ik heb samen met 
een compagnon een horeca-uitzendbureau, we verzorgen de 
medewerkers voor verschillende horecabedrijven en cateraars 
in Groningen en Drenthe. In mijn vrije tijd ga ik graag op 
buitenrit of s tap samen met Wilbert op de racefiets. 
Op maandag en woensdag ochtend gaat Mirthe (2,5) naar 
"Kleinduimpje" in Noordlaren. Mirthe is een levenslustig, 
vrolijk maar ook verlegen meisje. Ze vind het al heel leuk om 
een ritje te maken op Binky, een super brave shetlander en 
voor de rest speelt ze graag buiten. 
Merlijn is in april 1 jaar geworden. Een vrolijk manneke die al 
heel wat afloopt, hij maakt heel wat meters in huis, maar gaat 
ook graag even buiten kijken. We zijn benieuwd of hij straks 
op een paard of een fiets stapt 
Tot nu toe genieten we iedere dag in Midlaren!! 
Familie Boneschansker. 

i 
Verkiezingen Europees Parlement 2009. 

Op 4 juni vonden de verkiezingen voor het Europees parlement plaats en zoals 
altijd was in de Gasterie weer het Midlaarder stembureau ingericht. 
Jaren geleden wilde het gemeente bestuur het Midlaarder stembureau opheffen 
waartegen, zowel uit de bevolking als uit de gemeenteraad, bezwaar kwam. En 
terecht, de Midlaarders zijn trouwe stemmers. Zo ook dit keer. 
Van de plm.250 kiesgerechtigden kwamen er 165 opdagen. Een opkomst percentage 

van 66,22%!!! 
Het allerhoogst in de gemeente Tynaarlo en ver boven het landelijk gemiddelde. 
De uitslagen lagen wel in de lijn van de landelijke ontwikkelingen: 
CDA 11, P.v.d.A 23, W D 49, GroenLinks 19, SP 9 , CU/SGP 5, D'66 27, Newropeans 2, P.v.d.D 12 
en P W 8 stemmen 
Opvallend was dat de stemmen bij de W D en GroenLinks over 4 verschillende kandidaten waren 
verdeeld en dat Geert Wilders, als lijstduwer voor de P W , de helft van de stemmen verzamelde. 
En hiermee kwam ook de landelijke politiek in het Midlaarder kiesgedrag naar voren. 
Voor 2010 staan de volgende verkiezingen op de rol, voor de gemeenteraad. 
Traditiegetrouw kent Midlaren daarvoor een zeer hoge opkomst. 
Mijn wens zou zijn om een 100% opkomst te creëren. 
Doet u mee? 

Xfaas %uipers. 
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pQ Voorzitter stembureau. 

Donderdagavond, tegen half acht. 
Slippers uit, schoenen aan. 
En naar het sportveld gaan. 
J a hoor, daar wordt de eerste ronde rond de tafeltennistafel al 
gedraaid. 
Jong en oud, goed en 'in opkomst', arrogant en 'het gaat toch om de 
lol' rennen rondjes om de tafel om het balletje vooral op tijd terug te 

slaan zodat je niet 'af bent. 
Want als je af bent, mag je even niet meedoen. 
Dat is niet erg want ook kijken is grote lol! 
Op topavonden starten we met 10 tot 12 mensen rond de tafel. Altijd is het rennen als er nog maar 
drie over zijn. En bijna altijd wint er een man. ... (dus bij deze ook de oproep aan alle vrouwen in 
Midlaren om mee te komen doen, 
des te groter wordt de kans dat 'wij' 
ook eens winnen!!) 
Maar er gebeurt meer. 
Iedere man blijkt ook een 
voetbalverleden te hebben. Dat 
geeft een leuk potje voetbal. 
Voor het badmintonnen kun je ook 
terecht (Jos en Sander gaan graag 
de strijd met je aan) en als het even 
kan gaan we ook nog een keer 
honkballen. 
Wanneer? 

o#J iAÍAAí25£HU/JtOKfe 

Oude tijden herleven 
Woensdagmiddag 18 juni werd 
het gras weggehaald van het 
land van Kruims tegenover ons 
aan de Schutsweg. 
Terwijl de raapwagens 
nog reden, zweefden 
ineens 4 ooievaars rond 
en landden in dat 
weiland. 
Wel een half uur hebben 
ze het land afgestruind. 
Een prachtig gezicht, dat 
lang niet te zien is 
geweest. 
Zou er dan toch nog hoop 
zijn voor bewoning van 
het nest op het kampje bij 
de kruising 
Groningerstraat/ 
Tolhuisweg? 

ŒLemve <Broersma 
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Onthaasten doe je in Noordlaren 
Minicamping en Gastenkamers hebben een 

uitstralingvan rust en gezelligheid. 
Êr liggen mooie fietsroutes voor u klaar 

Als informatiepunt van 30 nieuwe wandelroutes van 
"Groningen Loopt" 

verwelkomen wij u graag met informatie over de 
omgeving en leuke arrangementen. 

Familie Kroeze Lageweg 29A 
9479 TA Noord laren 

Tel. 050-4093237 
www.campinqachterdehoven.nl 

www.qroninqenloopt.nl 
r.kroeze@planet.nl 

^ V GRAALMAN 

Als u kiest voor kwaliteit en 
vakmanschap 

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

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

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

en 

« f ^ l | OUDERWETSE 
Jf^F AMBACHTELIJKE 
d S f i f c SLAGERSPROniJKTEN 

^ ^ r~^x 
•& rolpens 
# bakjes kanensmeer 
-fr bekers rundvet 
r̂ boerenleverworst 

A droge metworst 
-¿V droge boerenham (schenk) 

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

% 1 # 
Ëj .. \ii Bouwbedrijf Wolters 

< ^ > Nieuwbouw 

^J\> Verbouw 

Onderhoud y 

K e r k s t r a a t 1 4 
9 4 7 9 P K NOORDLAREN 
8 050-4091297 

http://www.campinqachterdehoven.nl
http://www.qroninqenloopt.nl
mailto:r.kroeze@planet.nl


BOUWBEDRIJF 
MARK WIELAND 

Zuidlaarderweg 97 
9479 PR Noordlaren 
050-4092782 

/ 
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bottiAA/erUu-itr, 
zeil e IA, sixrflessfiiA, 

zellschool Zuidlaardermeer 
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren 
050 4092379 

www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl 

Het is tijd voor een goede buur. 

ndueenrnMl bij ü In ctó ïtraatoOTd^^ 
)rt de Rabobank'ook plaabelipte projscwi en Initiatieven:-
doen we graad. Hét Is ttnstofteoökohzebuuit. 

Het ¡s tijd voor de Rabobank. 

RON DVAAfïTF N F,M E C C F A R R A N ' ü F M F N T F N 

G P H F T 'l JID ï. AA R D E RM F F R 
F N H FT PATF RSWO LOS F MF F R 

party ships 
and trips 
de Bloemert 3 
M ie laren 
06 51509798 

WWW. PARTYS! UPS TRIPS. NL 

http://www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl


Een jonge ondernemer in Midlaren 

"Ik word later tuinman", zei de 8 jarige Arjan Sants tegen zijn ouders. Nu, 11 jaar later, 
blijkt dat Arjan al heel jong wist wat hij wilde. Per 1 maart van dit jaar is hij gestart als 
zelfstandig hovenier en, ondanks kredietcrisis, begint het eenmansbedrijf al goed te 
lopen. 

hoverikïsbedri)l bc\nls 
onderhoud.beplanting 
tel:0615443310 

Arjan woont zijn hele leven al in Midlaren op de boerderij bij zijn ouders aan de Schutsweg. Hij 
ging in Noordlaren naar de basisschool en daarna naar het Terra-college. Van jongs af heeft hij veel 
interesse gehad in alles wat groeit en bloeit. Hij heeft meer met planten dan met dieren, opvolging 
op de boerderij van zijn ouders zit er voor hem niet in. 
Hij volgde eerst de VMBO-opleiding in Eelde en daarna de MBO-opleiding groen in Groningen. 
Tijdens de MBO-opleiding koos hij voor de richting hovenier. Gedurende de opleiding heeft hij al 
veel stages gevolgd, door deze stages en door in zijn vrije tijd tuinklussen aan te pakken, heeft hij al 
voor het einde van zijn opleiding flink wat ervaring opgedaan. Aansluitend aan zijn examen dat hij 
in februari van dit jaar haalde, kreeg hij een baan bij een hoveniersbedrijf. Toch bleef de droom om 
zelfstandig als hovenier te werken trekken. 
Al heel gauw trok Arjan de stoute schoenen aan. Hij nam, tot verdriet van zijn baas, ontslag, kocht 
van zijn spaargeld een bestelbus, investeerde in gereedschappen en ging per 1 maar t al als 
zelfstandige aan de slag. Hij doet alles op gebied van tuinonderhoud, maar het meeste aardigheid 
heeft hij aan het ontwerpen en de aanleg van een tuin. Zelf houdt hij het meest van een natuurlijke 
tuin. Dat hij daar een goede kijk op heeft, blijkt al uit de prachtige natuurvijver met volop 
bloeiende gele lissen die hij achter in de tuin bij zijn ouders heeft aangelegd. Als er zwaardere graaf 
en grondwerkzaamheden moeten worden gedaan werkt hij samen met iemand die daarvoor de 
machines heeft. Dat gaat dan wel met kleine handzame machines, zodat niet in één keer de tuin op 
de kop staat. 
Het adres van Arjan Sants is: 
Schutsweg 46 in Midlaren, tel. 4091512/ 0615443310, arjansants@kpnplanet.nl. 

Ë •"••••'•&. 

Open tuin Dina Scheper 
Zaterdag 20 juni was het weer 
zover. De open tuindag van Dina 
Scheper aan de Esweg 48 in 
Midlaren inclusief tuinfair. Helaas 
zat het weer niet erg mee en viel er 
gedurende de dag regelmatig een 
bui. Toch heeft dat het publiek niet 
tegengehouden, want aan het einde 
van de dag bleek dat er ongeveer 
200 mensen de tuin van Dina 
hadden bezichtigd ! Op hel terras 
wachtte een lekker kopje koffie of 
thee met zelfgemaakte cake. 

mailto:arjansants@kpnplanet.nl
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De tuin heeft een oppervlak van 
1500 m2 met prachtige borders 
met daarin een enorme variëteit 
aan planten die in grote groepen 
gerangschikt staan. Mooie 
combinaties van verschillende 
kleuren en ook veel bijzondere 
planten. Voor de liefhebbers een 
plezier om in rond te kijken en te 
genieten, ideeën op te doen en 
plantjes te kopen. Er is ook een 

SSNt&u 

natuurpoel in het weiland achter 
in de tuin en oude fruitbomen met | 
boombankje, oude muurtjes en 
vijvertjes. 
De tuin is te bezichtigen in de 
maanden juni, juli en augustus op 
donderdag, vrijdag en zaterdag 
alleen op afspraak. 
Telefoon 050-4092411 
Entree : gratis 
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In memoriam Lolo Boes-Meek 

Op 18 april is Lolo Boes- Meek overleden. 
Zij was de vrouw van het laatste hoofd van het Midlaarder schooltje. Samen met haar 
man Albert woonde ze vanaf 1962 aan de Tolhuisweg. 
Lolo was bescheiden, trad niet op de voorgrond, was niet veeleisend; op vakantie hoefde 
ze niet en ze wilde zeker geen verre reizen maken. 
Ze werkte veel in de tuin en met de buren, waarmee ze een prima verstandhouding had, 

of passanten maakte ze gemakkelijk een praatje. 
Oppassen deed ze heel graag zoals op de kinderen van de families Kuipers-Klaassens en Geerts-
Marissink en later op haar kleinkinderen. 
Lolo was een trouwe bezoekster van rommelmarkten in de buurt wat resulteerde in een grote 
verzameling glas en aardewerk 
Toen haar verteld werd dat haar ziekte niet te genezen was hoopte ze de geboorte van haar zesde 
kleinkind nog mee te mogen maken. Bo werd 20 februari geboren en twee dagen oud kwam hij 
met zijn ouders bij haar op bezoek in revalidatieoord "De Dilgt" te Haren. 
De laatste weken is ze thuis verzorgd en op 22 april vond in het bijzijn van haar allernaasten de 
crematie plaats. 
Henriette Marissitik 
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De vroege vogeltocht. (Dauwtrappen) 
"Op 6 juni j . l . stonden om 6 uur 's ochtends zo'n 20 mensen 
klaar bij de Barn voor de vroege vogeltocht die 
Dorpsbelangen samen met Staatsbosbeheer organiseerde. 
Vanaf de Barn liepen we richting Drentse A. De meeste 
wandelaars kwamen op voor hen onbekende plekjes en 
keken hun ogen uit. Het weer was ons op dit vroege uur ook 
bijzonder gunstig gezind, waardoor de ochtend niet meer 
stuk kon. Na afloop was er gelegenheid samen te ontbijten." 
Winy Verdegaal 
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Foto boven: 
Een bloeiende Orchidee. 

Foto links: 
'De vroege vogels' op weg naar 
de Drentsche Aa. 

Nieuwe Voorzitter 
Ik wil mij hierbij graag voorstellen als nieuwe voorzitter van Dorpsbelangen 
Midlaren. Mijn naam is Mark-Pieter Bakker en woon met mijn hoogzwangere 
vrouw en onze twee honden bijna vier jaar in een woonboerderij aan de 
Huttenweg en ben directeur van Alfred Bakker Makelaars, marketeers en 
Financieel adviseurs in Haren. 
Mijn vrouw en ik genieten elke dag ontzettend veel van de bijzondere omgeving 
van het dorp en hoop met de actieve inzet van de bestuursleden het dorp goed 
te mogen vertegenwoordigen. 
Tot slot wil ik namens het bestuur van Dorpsbelang Midlaren nogmaals onze voormalige 
voorzitter Arend J an Julius bedanken voor zijn inzet en overtuigingskracht van de afgelopen 
jaren. 

Mar^<Pieterß. (Better http: \ \www. alfredbakker. nl 

ALFRED BAKKLK 
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Univés waardevolle adviezen 
pakken altijd laag uit 
Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen. Want bij het 
Univé-kantoor bij u in de buurt staat de deur wagenwijd 
open. U bent van harte welkom voor een goed 
persoonlijk advies. Uiteraard met een lage premie, 
een uitgebreide dekking en een perfecte service. 

Univé Zuidlaren 
Marktstraat 9 
(050)4096162 
e-mail: 
zuidlaren@unive.nl m WE 

VERZEKERINGEN 1 J www.unive.nl Daar plukt ú de vruchten van! 

K-DANS 
050-4095603 

w/ww.k-dans.nl 
info@k-dans.nl 

K-DANS crans Â theater 
ballet jazz modern basis 
streetdance breakdance 
tap spitzen danstheater 
jeugdtheater werkplaats 
educatie opleiding podium 

Nieuw: 
voor al uwfietsreparaties 

arneviel 
fietsreparatie 

seizoensbeurt 
geheel nakijken + schoonmaken 

nu € 25,-
Lindenhof9 9471 RT Zuidlaren 
telefoon 06 22449175 (na 18.30) 

mailto:zuidlaren@unive.nl
http://www.unive.nl
mailto:info@k-dans.nl


Dinus ver t rekt ! ! ! 
Dinus Vos kondigde het in het vorige Kabinet zelf al aan. Hij gaat Midlaren verlaten en daarmee 
ook de redactie van het Midlaarder Kabinet. Dinus zit al weer heel wat jaren in de redactie. 
In het begin wilde hij alleen de kran t redigeren en in elkaar zetten, maar algauw kon hij het ook 
niet laten mee te denken over de inhoud van de krant. Zijn kennis van Midlaren en zijn inwoners 
is groot en was vaak van veel nut voor de redactie. We vinden het erg jammer dat hij vertrekt en 
zullen hem zeker missen. Als we bij hem thuis vergaderden werden we altijd gul onthaald, vooral 
het walnotengebak is onvergetelijk. 
Dinus is altijd erg actief geweest in het dorp, zolang we ons heugen zit hij in toneelvereniging 
Tomi. Hij is jarenlang bestuurslid geweest van de Vereniging Dorpsbelangen, zat in de vorige 
dorpsfeestcommissie en is altijd bereid wat te organiseren 
als er een beroep op hem wordt gedaan. Zo is hij nu 
tijdelijk wijkhoofd van de wijk Achteroet, die het heel lang 
zonder moest stellen en nu dus weer "onthoofd" wordt. Ook 
José was altijd actief en zit al sinds jaren in de 
vrouwenvereniging. Als er iets van de wijk moest gebeuren 
voor het dorpsfeest was zij altijd van de partij. Laten we 
hopen dat hun dochter en/of schoonzoon even actief in het 
dorp zullen zijn. 
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ToneeC-
vereniginß 
T.O.M.I. 

Laatste nieuws van de toneelvereniging. 

TOMI heeft een succesvol toneelseizoen achter de rug met vier 
uitvoeringen van het blijspel "Elk huussie hef zien kruussie". 
Vaste regisseur Wim Dijkema uit Zuidlaren kan trots zijn op het 
resultaat . 

In het jaar 1985 speelde TOMI een uit het plat Duits vertaalde stuk 
'Jamaica Rum", waarin Jan Moesker als "Statuten Teunis' een glansrol vervulde. TOMI heeft 
zulke goede herinneringen aan het stuk, dat ze het komend seizoen met een geheel nieuwe 
bezetting dit blijspel nog een keer weer op de planken gaat brengen. 

Ergens in Noord-Groningen ligt een dorpje, dat vroeger aan zee lag, maar door landwinning 
inmiddels ver van de kust verwijderd is. Maar de bemanning van de reddingsbrigade komt trouw 
wekelijks bij elkaar in de loods. Vrouwen zijn nieuwsgierig en vooral de caféhoudster is er op 
gebrand om er achter te komen, wat die mannen daar elke week uitspoken. Ze bedenken een listig 
plan en komen tenslotte na veel hilarische momenten achter het 'mannengeheim'. ... Of toch niet? 

Een prachtig verhaal, een vermakelijk stuk en wie het destijds al gezien heeft wil het vast nog wel 
eens zien en voor alle nieuwe Midlaarders: Houdt de uitvoeringsdatum vroeg in het jaar 2010 in 
de gaten, zodat u dit schouwspel niet gaat missen. 
(Dinus 'Vos. 

De redact ie zoekt vers terk ing! ! ! 
Naar aanleiding van het vertrek van Dinus Vos zoekt de redactie een nieuw redactielid. Heb je 
aardigheid in het schrijven van af en toe een stukje en wil je meewerken in een actief en vrolijk team :-) 
Neem dan contact op met één van de redactieleden (zie voor hun telefoonnummers voorin de krant). De 
krant komt 4 x per jaar uit, per krant vergaderen we 2 x. Dat valt dus erg mee. De vergaderingen zijn 
bovendien altijd erg gezellig. 
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Activiteiten sportveld 

Nog op de valreep konden we een verslag meenemen van de spelletjesmiddag voor de jeugd en de 
volleybalwedstrijd tussen de wijken van Midlaren. 

Op zaterdag 28 juni waren er volop activiteiten op het sportveld aan de Tolhuisweg. 's Middags 
werden er spelen georganiseerd voor de kinderen. De allerkleinsten tot 6 jaar deden een 
speurtocht, de wat grotere kinderen van 7 tot 12 jaar deden het spel Kubbs. Alle kinderen hadden 
verder nog erg veel plezier met de zeepglijbaan. 
Gelukkig was het mooi weer! Tot slot een broodje 
knak en een ijsje. Er deden ruim 20 kinderen mee. 

Zeep- en waterpret 

Volleybalwedstrijd voor de wijken 
De dag kon al niet meer stuk, maar daarna vond 
vanaf 19.00 's avonds nog de ontzettend spannende, maar vooral erg gezellige volleybal wedstrijd 
tussen de wijken plaats. Er deden vijf teams mee. 

Na een spannende finale, die pas 
om half elf 's avonds was 
afgelopen, bleek Tolhuisweg I het 
sterkste team te hebben. 
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Het Brinkje moest zijn 
wisselbeker dus weer inleveren. 
Achteroet werd tweede, 
Tolhuiswcg II en het Brinkje 
deelden de derde plaats en 
Schutshut was hekkensluiter. 
Er was catering aanwezig en het 
bleef gezellig tot in de kleine 
uurtjes. 
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Hut Co 
Registeraccountants 
Belastingadviseurs 

Bezoekadres 
Verlengde Hereweg 182 
Postadres 
Postbus 8088 
9702 KB Groningen 

Telefoon 
050-5267101 
Fax 
050-5268737 

e-mail 
info@hutco.nl 
internet 
www.hutco.nl 

Hut & Co is een middelgroot accountantskantoor. 
Met drie registeraccountants (RA), een fiscaal ju-
rist en zo'n 20 medewerkers klein genoeg voor een 
persoonlijke benadering van iedere klant en groot 
genoeg voor een compleet dienstenpakket. 

Hut & Co, een kantoor met een 80-jarige geschiedenis, is geworteld in Gro-
ningen. Nuchter en professioneel. Eerder in hemdsmouwen dan in 
driedehg grijs. Nauwlettend nieuwe nationale en internationale ontwikkehn-
gen Volgend. Steeds met de vraag wat die voor uw dagelijkse praktijk 
betekenen. 

Onze klantenkring is 
even gemêleerd als 
het bedrijfsleven in 
onze regio: detailhan-
del, zakelijke dienst-
verleners, adviesbu-
reaus, industriële be-
drijven, transpor-
teurs, stichtingen, 
verenigingen en vrije 
beroepen. Van gere-
nommeerde onderne-
mer tot starter. Daar-
naast zijn we organi-
saties in de non-
profit sector en parti-
culieren van dienst. 

mailto:info@hutco.nl
http://www.hutco.nl
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Paviljoen 
De Bloemert 

MIDLAREN 
Tekst advertentie: 

Zomerkriebels! 
I De zomer is weer van start gegaan en de medewerkers van Paviljoen de 

Bloemert zijn er helemaal klaar voor. Het park komt tot leven, de 
'jachthaven staat vol met boten en het meer ligt vol met actieve 

J watersporters. En vanaf welke plek kunt u daar beter van genieten dan 
g vanaf Paviljoen de Bloemert. Immers, het paviljoen is omgeven door een 

| gezellige jachthaven op het Landalpark de Bloemert en haar terrassen 
bieden direct uitzicht op het Zuidlaardermeer. 

¡Voor groepen hebben wij deze zomer unieke arrangementen ontwikkelt, 
waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen leuke activiteiten en 

dineren of lunchen. Wat dacht u van een huifkartocht door de Drentse bossen of een survival op en 
om het paviljoen. Waar u ook voor kiest, aan het eind van de dag staan onze medewerkers klaar om 
u te verwennen met lekkere gerechten in een gezellige ambiance, zodat u ontspannen kunt 
terugkijken op een dag vol belevenissen. Op 
www.uitjesindrenthe.nl vindt u al onze 
groepsarrangementen. 
Natuurlijk, voor een hapje en een drankje, na 
bijvoorbeeld een fiets- of wandeltocht, kunt u ook 
terecht in ons gezellige paviljoen. Kijk voor meer 
informatie en openingstijden op www.hethotel.nl/ 
midlaren of bel 050-4093548. 

Graag tot ziens! 

-^ 
RITINIMARA 

Itrinkhotel Zuidlaren 
Hotel Hoogeveen 
Paviljoen De Bloemert 

Postbus 129 
947« A< Z i i i dh im i 

Web: www.hethotcl.nl 
Tel.: 050 4093548 
tel.: 050 4091261 
Fax: 050 4096011 

http://www.uitjesindrenthe.nl
http://www.hethotel.nl/
http://www.hethotcl.nl

