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H U U R 'N C A R A V A N

Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt.
* VOOR EEN DAG
* EEN WEEKEND
* VAKANTIE
Tel: 05905 -93320

à:
caravans viaduct zuidlaren V.O.F.

VAN DE REDACTIE
De redactie heeft van verschillende kanten louter positieve reacties gekregen over de nieuwe
opzet van het Midlaarder Kabinet. Voor ons is dat een teken dat het dorp net op prijs stelt om te
weten wat er zich zoal in Midiaren afspeelt. We hebben ook nu weer een aantal, naar ons idee,
leuke artikelen waarmee wij het zomernummer hebben weten vol te krijgen. Veel leesplezier en
u weet het, wanneer u denkt iets interessants te hebben om te plaatsen in het Kabinet, schrijf het
op en lever het in bij één van de redactieleden.
Namens de redactie
Jaap Gros
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VERENIGING VAN DORPSBELANGEN
Jaarvergadering 1994
Op 4 april werd de algemene ledenvergadering
gehouden in café de Hunebedden. Aanwezig
waren 18 leden, 1 erelid en 5 be-stuursleden. Om
ca 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering.
Hij memoreert eraan dat de eigenaar van de
Hunebedden een Oranje-bitter heeft aangeboden.
Het is op deze dag 49 jaar geleden dat Midiaren
bevrijd is. De voorzitter verzoekt de vergadering
hierop een toast uit te brengen. De notulen en het
jaarverslag werden zonder op- en aanmerkingen
goedgekeurd. De secretaris deed hierbij het projekt "Dorp in 't Groen' uit de doeken. Dit project
wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Brede
Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe. Gezien
de wachtlijst komt Midiaren niet voor 1996 in
aanmerking. Uit het financieel verslag bleek, dat
er f886,75 in kas was. De kascommissie bestaande uit Gies Lamberts en Jannie Stel vond de kas
prima in orde.
De penningmeesteresse werd decharge verleend.
Bij het agendapunt dorpskrant kwamen nog enkele
vragen. Bouke Klaassens beantwoordde de vragen.
De krant komt 4 x per jaar uit. De krant kan zich
door sponsoring (advertenties) zelf bedruipen. Er
zijn geen abonnementsbijdragen nodig. Ook bijdragen van andere verenigingen zijn niet nodig.
Alleen als de nood aan de man is, zal er eventueel
een financiële bijdrage gevraagd worden.
In het bestuur werden verkozen de heren A.Boes
en G.W.Lamberts. Het bestuur heeft nu de volgende samenstelling:
Mevr. B.Klaassens, voorzitter
Dhr.A.Aeilkema, secretaris
Mevr.M.Kanon-Prins, penningm.
Dhr.A.Boes, lid
Dhr.G.Lamberts, lid
De scheidende bestuursleden , de heren
E. Vos als voorzitter en Tj.Meisner als bestuurslid,
werden lovend toegesproken door mevr. Kanon.
Voor hun bewezen diensten kregen beiden een
attentie aangeboden.
Bij de rondvraag kwamen nog verschillende pro••

blemen aan de orde. Wateroverlast op het bospad
en bij verschillende rioolputten. Problemen bij de
glasbak. De ontwikkelingen bij de Bloemert.
Rotzooi aan de Huttenweg. Goten vuil. Renovatie
bewegwijzering. Onderhoud bij bossages omgeving Meerzicht. Slecht onderhoud aan de zandwegen.
Het bestuur zegt toe de problemen uit te zoeken
en eventueel aan te kaarten bij het ge-meentebestuur. Voor wat betreft de bloembakken aan de
Tolhuisweg zal Bouke Klaassens een artikel in de
dorpskrant schrijven om zo de meningen te peilen.
Na de pauze was het woord aan dhr.G.Kocks, die
een diapresentatie verzorgde over het Drents en
het Drents woordenboek. De heer Kocks is verbonden aan het Nedersaksisch instituut van de
R.U. in Groningen. Hier is hij o.a. belast met de
redactie van het Drents woordenboek. Door het
overlijden van de heer J.Naarding, de initiatiefnemer van het Drents woordenboek, was er een hele
tijd niets aan gedaan. De heer Kocks heeft dit werk
weer opgestart. De heer Kocks bracht zijn verhaal
smeuïg in het Drents.
De kern van zijn betoog was, dat de dialecten
ouder zijn dan het Nederlands.
In de Middeleeuwen waren er verscheidene dialecten in Nederland. Het Hollands was, net als de
verschillende Drentse dialecten, ook een dialect.
In de Gouden Eeuw kwam het Nederlands sterk
op. Vooral het bestuur en de kerk had belang bij
een uniforme taal.
Zo werd het Nederlands een overkoepelende taal.
Na nog enkele vragen bedankt de voorzitter De
heer Kocks voor zijn prettige presentatie. Om ca.
23.00 uur wordt de vergadering gesloten en wenst
de voorzitter iedereen wel thuis. Na het officiële
gedeelte werd nog gezellig geborreld met De heer
Kocks en werd er uiteraard alleen Drents gesproken.
Abel Aeilkema
secretaris dorpsbelangen
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In een brief van 21 april 1994 deelt het gemeentebestuur ons de uitkomsten over het "jaarlijks overleg
openbaar vervoer" mee. Hierbij is de nieuwe dienstregeling van de GADO aan de orde geweest. Het
gemeentebestuur heeft zijn bezwaren kenbaar gemaakt tegen de verdere achteruitgang van het openbaar
vervoer. De GADO brengt hier tegenin, dat er van rijkswege steeds minder financiële middelen beschikbaar
worden gesteld, zodat zij op basis van de verhouding opbrengsten/ kosten bij zwak bezette lijnen genoodzaakt is, met name in de dalperioden ritten te schrappen. Gelet op dit door de GADO gehanteerde uitgangspunt, acht het College van B & W het van het grootste belang om het openbaar vervoer in de dorpsgemeenschap te stimuleren om daarmee een verdergaande achteruitgang daarvan in de nabije en verre
toekomst te voorkomen. Om dit streven te steunen zal ik een uittreksel uit de dienstregeling van lijn 59
geven m.b.t. het traject Midlaren-Groningen v.v.
Werkdagen
Richting Groningen: leder uur van 6.32 t/m 17.32, daarna nog om 18.41, 19.41 en 23.41.
Dan is er nog een extra rit om 8.02, deze rijdt echter niet tijdens de schoolvakanties.
Richting Midiaren: Vertrek c.s. Groningen, leder uur van 6.21 t/m 17.21, daarna nog om 18.18,1904 en
23.04. Dan zijn er nog extra ritten om 13.57, 14.57, 15.57 en 16.57. Deze diensten rijden niet tijdens
schoolvakanties.
Zaterdagen
r—
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Richting Groningen: leder uur van 7.32 t/m 17.32. Daarna nog om 19.41 en 23.41.
Richting Midiaren: Vertrek C.S.Groningen, leder uur 7.21 t/m 17.21.
Daarna nog om 19.04, 23.04 en nog om 01.04.
Zondagen
Richting Groningen: 10.41, 14.41, 16.41,18.41, 20.41 en 23.41.
Richting Midiaren: Vertrek c.s.Groningen 10.04, 14.04, 16.04,18.04, 20.04 en 23.04.
De reguliere ritten geven ook de mogelijkheid om op het Zuiderdiep in of uit te stappen
Echter niet voor de extra ritten en de ritten op zondag.
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Abel Aeilkema secretaris dorpsbelangen

DE TOLHUISWEG

prima terwijl 50% vond dat er iets anders op juist
helemaal niets aan snelheidsbeperkende maatregelen moest gebeuren.

Op de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen kwam de inrichting van de Tolnuisweg
aan de orde. Destijds in 1982 zijn er op verzoek
van aanwonenden snelheidsbeperkende maatregelen getroffen. Reden voor dit verzoek was dat er af
en toe erg hard gereden werd. Destijds werd in
verband met landbouwwerktuigen niet gekozen
voor verkeersdrempels. De gemeente kwam toen
met de mogelijkheid van de bloembakken van
bielzen, zoals die er nu nog zijn.

Als we zouden zeggen dat de bloembakken wegmoeten, rijst de vraag naar het alternatief: drempels, en dan goed hoog? bestrating van kinderkopjes? dertig kilometer zone? andere mogelijkheden?
Of is het allemaal onzin of wordt er helemaal niet
hard gereden en moeten de mensen hun kinderen,
hond en poezen maar beter binnen houden?

Op de jaarvergadering werd duidelijk, dat er heel
verschillend wordt gedacht over de bloembakken.
Zowel over de effectiviteit als over het aanzien
waren er opmerkingen.
Opmerkingen die gehoord werden waren onder
meer: Ze helpen niet (voldoende) en zijn zelfs gevaarlijk, omdat kinderen achter de bakken niet te
zien zijn. Bovendien hebben sommige automobilisten de neiging juist hard om te bakken heen te
slalommen. Ze zijn niet mooi, ze passen niet in
het dorpsbeeld of ze zijn te wild beplant of juist te
stijf aangeplant. Anderen vinden dat het wel mee
valt, zowel wat betreft effectiviteit als wat betreft
aanzien.
Uit de enquête van de vereniging dorpsbelangen
van twee jaar geleden bleek dat men erg verdeeld
was. Ongeveer 50% vond de bestaande situatie

De vereniging dorpsbelangen staat voor de vraag
of we iets aan deze zaak moeten doen. Als de meningen erg verdeeld zijn kunnen we moeilijk namens het dorp om een andere oplossing vragen.
We zouden als vereniging nog eens een enquête
kunnen organiseren of de kwestie uitgebreid op
een vergadering aan de orde kunnen stellen. Eerst
zouden we graag wat meningen en standpunten
willen inventariseren. Daarom vragen we u, via de
dorpskrant, om met reacties te komen. Eventueel kunnen die in het volgende Kabinet geplaatst worden.
Hoe denkt u erover? Moet er iets gebeuren aan de
Tolhuisweg of moeten we het mooi zo laten als het
is. Wat zou er eventueel moeten veranderen naar
uw mening? Reacties graag naar de redactie of één
van de bestuursleden van de vereniging dorpsbelangen.
Namens de vereniging dorpsbelangen,
Bouke Klaassens

PAASMARKT IN MIDLAREN
De op 27 maart gehouden Paasmarkt is een succes
geworden! Op initiatief van de dorpsfeestcommissie zijn de verschillende wijken in Midiaren druk
in de weer geweest om, naast professionele standhouders, de kraampjes met zelfgemaakte spullen
te vullen. Een paar weken voor de markt zou worden gehouden kwamen de mensen regelmatig bijelkaar om te werken aan de spullen die verkocht
zouden moeten worden.
Het bleek dat we veel mensen met fantasie in ons
dorp hebben, want de kramen stonden vol met
allerhande zaken, die zeer geschikt voor de verkoop bleken te zijn zoals: bloemstukjes, vogelhuisjes, versierde eieren enz.
De familie Greydanus had belangeloos hun grote
schuur beschikbaar gesteld en op de avond voorafgaand aan de markt was men al druk bezig met
het opbouwen en inrichten van de kramen, zodat
om een uur of 11 's avonds de markt in haar volle
glorie op de zondagochtend stond te wachten.
Om 10 uur werd de markt geopend met een hanekraaiwedstrijd.
Door het mooie weer en een rommelmarkt in de
Prins Bernhardhoeve waren er veel mensen die via
de Groningerstraat door Midiaren reden en
nieuwsgierig geworden, even een kijkje kwamen
nemen op de markt.
Het aantal mensen dat geweest is schat men op
ca. 2000. Er was gezorgd voor de opvang van de
auto's op het weiland naast de boerderij, zodat
zich op de weg geen gevaarlijke situaties voordeden. Ook voor de inwendige mens was gezorgd,
men kon koffie krijgen, limonade, er werden zelfs
pannekoeken gebakken. Voor de kinderen was
speciaal een hoekje ingericht, waar zij konden
worden geschminkt, daarnaast konden de kinderen samen met Berend Botje op de foto. Van de
mogelijkheid om met paard en wagen een tochtje
door het dorp te maken, hebben veel mensen

gebruik gemaakt. De kinderen konden hun rijkunsten demonstreren op een pony die bij de boerderij stond. Om plus minus 5 uur 's middags was de
markt afgelopen, waarna met het opruimen van de
overgebleven spullen en het afbreken van de kramen kon worden begonnen. Hierna kon de feestcommissie samen met de standhouders de winst
van deze dag gaan uitrekenen. De uiteindelijke
winst, nadat alle kosten hiervan waren afgetrokken, bedraagt f 3304,40. Dit geld zal in de kas van
de feestcommissie terecht komen en zal worden
gebruikt om het volgende dorpsfeest mee te organiseren.
De winst en de positieve reacties op de Paasmarkt
hebben de mensen, die eraan hebben meegewerkt, een voldaan gevoel gegeven. Het lijkt me
dan ook niet uitgesloten dat deze markt een vervolg zal krijgen.
Namens de
dorpsfeestcommissie
Toos Gros

Gun uw kinderen het plezier van muziek
Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zij 11
hun hele leven
dankbaar voor zullen zijn.

DESIGN
Reklame-Werkteken studio
Damsterdiep 31b
9711 SG Groningen
Tel. 050-137544
Fax 050-137579
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* Ons land kent een dicht gespreid net van muziekscholen. Adressen sturen wij u graag toe.
* Daarnaast vele privó-les mogelijkheden.
* voor het eerste lesjaar kunt u bij ons een piano huren.
* Kom eens langs of stuur onderstaande bon in;
* U wordt dan volledig geïnformeerdl
¡ Ja, Wij zouden graag willen dat onze zoon/dochter
[ van
jaar leert pianospelen. Wilt U ons informeren
• over:
! O huurmogelijkheden van een piano
I O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel
¡ O lesmogelijkheden in onze omgeving
•"
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.TMEUBELREINIGING
TAPIJT - &
GEEF UW INTERIEUR MEER GLANS EN KLEUR
MET FEENSTRA TAPIJT- & MEUBELREINIGING
Feenstra is dè arote specialist op het gebied van tapijt- en meubelreiniging. Met nel moderne schaximaakprocedè van Feenstra
worden spectaculaire resultaten verkregen. Feenstra qeeh elk
interieur razendsnel weer een 'nieuw' aanzien! En zo Detekenl
Feenstra voor u een enorme besparing op de regelmatige aanschaf
van nieuw
nieuw tapi|i
tapijt en
en meun»
nieuwe meubelen!
chalvan
...v
—J >-on inniit- en meubelrei-

• Feenstra - dé expert op het gebied van tapijt- en meubelreiniging voor particulieren en het bedrijfsleven
• Feenstra hanteert het unieke impregneersvsteem Scotchgord
3M voor een nog langduriger schoon resultaat

• Feenstra werkt alleen met eigen specialisten en de
modernste machines
• Unieke garantieregeling (3 jaar!) voor particulieren
• Besparing op onderhoud en aanschai van nieuw meubilair en
tapijt
• Feenstra verhelpt zells brand- en waterschade
• Ookschoonmoakconrracten

DE SCHOONSTE ZAAK VOOR UW INTERIEUR

Esweg 2, 9471 BJ Zuidlaren
Telefoon 05905-95550
Fax 05905-94696

Makkelijk
toch, een bank
in de buurt.
Er is niets handiger dan
ken. Waar ter wereld u ook naar
een goede bank. Een bank
toe wilt. En waar u altijd
waar u terecht kunt voor al uw
kunt binnenlopen als u vragen
geldzaken.
hebt over finanWaar u Al uw geldzaken, ciële zaken.
kunt sparen of
Waar
sparen en lenen vindt u zo'n bank?
lenen. Waar uw
salaris in goede
lekker dichtbij. Nooit ver van u
handen is. Waar
vandaan. Want er
ze weten van hypotheken, van
is altijd een Rabobank bij u in
beleggen en verzekeren.
de buurt. Kom snel een keertje
Waar u zelfs een reis kunt boekennismaken.
MTOfffltlli S

Rabobank. Aangenaam.
Stationsweg 17
9471 GJ ZUIDLAREN

Telefoon 05905 - 92501

TOMI BACK
IN TOWN
Regelmatig sijpelden er geluiden binnen bij het
bestuur van TOMI, die allemaal over hetzelfde
gingen: waarom spelen jullie nooit meer in
Midiaren? Het antwoord is natuurlijk heel simpel.
Er is geen accommodatie waar je als toneelvereniging uit de voeten kunt. Toch wilde het bestuur
van TOMI aan de wens tegemoet komen. Zeker in
het licht van de huidige situatie. TOMI zit dringend verlegen om spelers en dekorbouwers. Als
Midlaarder club zoek je die dus ook in je eigen
dorp.
In overleg met Chris en Annie van Plankensloot
werd besloten om een toneelavond te houden in
het genoemde café. TOMI zou daar de eenakter
"Betty Poncho" opvoeren en de rest van de avond
zou worden gevuld door de groep Kört Bestek.
Huis-aan-huis werd de avond aangekondigd en
zaterdag 28 mei j.l. was het dan eindelijk zover.
Na een jarenlange afwezigheid uit het dorp was
TOMI terug!
Na het openingswoord door Ineke Goulmy was de
eer aan Fleur van Wijck om de avond te openen.
Met een zelf geschreven gedicht wist ze het
publiek te boeien. (Fleur was na een eerdere
oproep om nieuwe leden aan te trekken, de enige
die reageerde). Hierna was de beurt aan TOMI.

Het door Clara Schouten geregisseerde "BETTY
PONCHO" werd sprankelend gespeeld. Met name
Anneke Berends speelde een voortreffelijke rol. De
eenakter werd voor de tweede maal gespeeld en
het heeft er alle schijn van dat TOMI met dit stuk
weer een vooraanstaande rol kan gaan spelen op
de diverse festivals. Na TOMI nam Kört. Bestek het
heft in handen. Met hun typische eigen invulling
van het streektaalgebeuren blijkt de groep telkens
weer in staat om het publiek te kunnen boeien.
Het voornamelijk uit eigen werk bestaande repertoire is smaakvol opgebouwd en weet zowel een
lach als een traan aan de luisteraars te ontlokken.
Ook Willeke Tjassens, die haar laatste TOMIoptreden verzorgde, bracht een prima optreden
voor het voetlicht. Kortom, TOMI terug in eigen
dorp, werd een zeer geslaagde avond. Hetgeen
één der aanwezigen de uitspraak ontlokte: "De
thuisblievers hebt weer is een keer ongeliek!"
Waarvan akte.

VVV MIDLAREN
Het V W begon haar seizoen met een eierzoekwedstrijd voor kinderen. Zaterdag 2 april was het weer
zover. Er kwamen maar liefst 45 kinderen. Bij de kleintjes t/m 6 jaar werd nr. 1 Claudia Blaauw met 21
punten. De 2 de prijs was maar even een gevecht tussen 3 jongens, Bram Hoeksema, Stephan Juistenga en
Koos Sikkens, alle 3 met 18 punten. Bij de groteren was de prijsverdeling als volgt: 1e: Erik Hulsebosch
31 punten. Ook hier 2 voor de 2de prijs, n.l. Joosje van Wijck en Henk Jan Loerop allebei 26 punten. Nr. 3
was Roos de Jong met 25 punten. Ze kregen allemaal een consumptie en een troostprijs en gingen allemaal
met een blij gevoel naar huis. Jongens en meisjes bedankt voor jullie opkomst en graag tot_volgend jaar^
Voor de volwassenen hadden wij op zondag 10 april Notenschieten. hier was helaas^
voor het W V weinig animo voor, vooral van Midlaarders! Desondanks was het een
gezellige middag. In totaal 31 deelnemers zorgden voor een spannende strijd.
De 2 bokalen,aangeboden door café Plankensloot, werden gewonnen door:
(bij de heren) C.Bruins van de Tolhuisweg en (bij de dames)
door zijn vrouw mevr. G.Bruins. Van harte gefeliciteerd
namens het W V bestuur.
Onze eerstvolgende evenementen zijn zaterdag 9 juli;
fietstocht met daaraan gekoppeld een feestavond!
Op 13 augustus onder voorbehoud een viswedstrijd.
En 21 augustus grasbaanraces. Dus Midlaarders graag
tot ziens bij deze evenementen. Voor vragen kunt u altijd
kontakt opnemen met de secretaris A.Haayer, tel. 93558.
Namens het VVV bestuur
Andries Haayer
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De Veenhorst is een 4-sterren groepsaccommodatie voor overwegend
meerdags verblijf van families, vriendengroepen, verenigingen, scholen,
en diverse opleidingen.
Daarnaast hebben we een aparte ZAAL voor DAGVERHUUR,
geschikt voor een vergadering, training, receptie of gewoon een gezellige
familiedag. Zelfverzorging van eten en drinken is mogetijk.
Bel eens voor nadere informatie!

" \ Tbuitenhuis

Blaauboer
MIDLAREN

deVeenhorst 5K3SS
eUcseiiDenderrioeitewaaid

Tei./Fax: 05905 - 92132

WATERSPORTBEDRIJF

PLANKENSLOOT"
CHRIS en ANNY BOS
Groningerstraat 21
9475 PA Midiaren
tel. 05905-91546
* ligplaats voor boten
* camping
* café - slijterij
Ook verzorgen wij uw partijtjes en recepties tot 80 pers.

hamming drogist
homeopatie
v.n.r. reform
foto quelle

DROGISTERIJ

Stationsweg 24, Zuidlaren
WATERSPORTBEDRIJF

£52332-^

" de scheve
Havenstraat 18, Zuidlaren

vn K

SCHEEPSACCESSOIRES
HENGELSPORT ARTIKELEN
RYDS-MOTORBOTEN
BUITENBOORDMOTOREN

¥9
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AANHANGERVERHUUR

05905 - 92946
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MIDLAREN VROEGER

..

Voor de rubriek "Midiaren vroeger", waarvan in het vorige Kabinet al melding werd gemaakt, ben ik voor
de eerste keer maar eens naar slager Koers aan de Croningerstraat gestapt.
Omdat ik weet dat hij in Midiaren vroeger geïnteresseerd is en veel verhalen en anekdotes over toen kan
vertellen. En inderdaad was hij graag bereid mij ter wille te zijn. Hier volgen er twee die ik zelf erg leuk
vind en die voor mij oók nieuw waren. Hopelijk leest u ze met net zoveel plezier als waarmee ik ze voor
de eerste keer aanhoorde.
Dank je wel heer Koers.
... , •*
"Noordlaarderweg"
Het was in de tijd dat de familie van Swinderen nog woonde op de "Burcht Meerwijck".
De Noordlaarderweg die daar langs liep was toen nog een zandweg. Nu wilde het geval dat de familie
veelvuldig van deze weg gebruik moest maken, zo ook zondag's wanneer men de kerk in Noordlaren
bezocht. Bij regen wanneer de weg een modderweg geworden was, kwamen ze met vuile voeten in de
kerk en met vuile voeten thuis.
De heer van Swinderen hierdoor zeer geërgerd zei: "Deze weg laat ik zelf verharden". En zo gebeurde.
Net toen de weg half klaar was moest er in Noordlaren een nieuwe dominee benoemd worden. Van
Swinderen die president kerkvoogd was, droeg een dominee voor waar de kerkeraad het niet mee eens
was. En van Swinderen kreeg in dit geval niet zijn zin. Hij heeft zich toen teruggetrokken en de weg is niet
verder klaargemaakt. De gemeente Haren heeft de rest van de weg verhard en toen deze éénmaal klaar was
ging men naar de gemeente Zuidlaren met de vraag of zij nu het onderhoud wilden doen. De gemeente
Zuidlaren was dit geenszins van plan, ze kregen als antwoord: "Jullie zijn er éénmaal mee begonnen, dus
onderhoud hem ook maar zelf". Tot op de dag van vandaag is het onderhoud nog steeds in handen van de
gemeente Haren.
"Waar gebeurd".
Er was eens een meisje dat hier in Midiaren woonde en ook naar school ging. Ze verhuisde met haar
ouders naar Yde. Haar vader was loonwerker op een dorsmachine.
Op een morgen werd ze door haar moeder op pad gestuurd om brood naar haar vader te brengen die z'n
eten vergeten had. Hij was aan het dorsen bij een vrijgezelle boer. Nu wilde het geval dat deze man getroffen was door de pokkeziekte. Zijn gezicht was niet om aan te zien en hij werd daardoor door de meeste
mensen dan ook gemeden. Het meisje éénmaal aangekomen bij haar vader en de vrijgezelle boer, glimlachte naar hem, hoe lelijk ze hem ook vond. Dat heeft de man onthouden. Toen hij was overleden kreeg
het meisje bericht van een notaris uit Vries dat ze bij hem werd verwacht. De vrijgezelle boer had een testament achtergelaten waarin zij als erfgename werd genoemd en ƒ 100.000,- gulden kreeg voor haar vriendelijke glimlach.
Dit verhaal kwam in die tijd zelfs in Amerika in de krant.
Namens de redactie Patty Venema

NATUUR- EN MILIEUWERKGROEP MIDLAREN
Er waren weinig Midlaarders op de informatiebijeenkomst van de gemeente over het gedifferentieerde
afvaltarief. Daarom een miniverslag van de werkgroep.
De opzet is heel simpel, uw afval wordt gewogen en u betaalt per kilo. Daarnaast is er een vrij fors vastrecht (ongeveer f 170,- per jaar).
Het systeem is veel eerlijker dan het huidige en biedt een stimulans om het milieu en uw portemonnee te
sparen.
ledere Midlaarder die consequent groente-, fruit-, tuin- en keukenafval (ook koffie- en theezakjes) composteert spaart duidelijk geld. Voor een gemiddeld plattelandsgezin maakt dit soort afval al gauw 50 % van het
totaal uit!
• ...
Verder bewuster kopen, minder kopen, op het verpakkingsmateriaal letten, statiegeldmogelijkheden benutten, hervullen van flacons, alle papier(tjes) verzamelen (dorpsfeest!), glascontainer, etc., etc.
Overigens heeft de werkgroep bij de wethouder ook nog gepleit voor het plaatsen van containers voor blik
en plastic. En zo begint een beter milieu inderdaad heel dicht bij jezelf. Leve de leefbare toekomst voor
onze kinderen.
Jet Aalders
Egbert Veenstra
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DE BRINKJES VAN MIDLAREN
Het Brinkje tegenover restaurant de Hunebedden was mij wel bekend, maar toen ik laatst iemand hoorde
zeggen dat het stukje land tegenover slager Koers vroeger het Brinkje werd genoemd, werd ik toch nieuwsgierig naar de reden daarvan. Bij het Rijksarchief in Assen heb ik geprobeerd nadere informatie hierover te
krijgen en na een middag speurwerk was ik wat wijzer geworden. Op microfiches van het kadastrale
minuutplan van 1832 stond een plattegrondje getekend van het betreffende gebied. Dat zag er als volgt uit:
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De Tolhuisweg bestond nog niet. Bij Plankensloot stonden 4 woningen en 1 korenmolen en iets naar het
Noorden stonden de huizen van Tine Hospes, fam.v.d.Helm en café de Hunebedden.Tegenover slager
Koers stonden 5 grote en 4 kleinere boerderijen. In 1880 werden de grondbelastingen herzien en op microfiches was weer een plattegrond te zien die het volgende beeld gaf.
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Op deze plattegrond is te zien dat er in Midiaren inmiddels meerdere boerderijen waren verrezen en ook is
er een Tolhuisje neer gezet op de kruising van de Groningerstraatweg en de inmiddels bestaande Tolhuisweg. Ook is hierop te zien dat er tegenover Koers nog maar 3 huizen over zijn gebleven van de 9 die er
stonden. Ik heb nog geprobeerd te weten te komen waarom deze huizen bijna allemaal verdwenen zijn
maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Ook het archief van de gemeente Zuidlaren bracht geen helderheid.

Van de heer Medendorp, beheerder van de molen in Zuidlaren en lid van de historische vereniging Zuidlaren, heb ik nog een kopie gekregen van een originele kaart uit 1807, waarop o.a. Midiaren in kaart is
gebracht. De situatie zoals die in 1807 was komt geheel overeen met de situatie uit 1832 (zie de eerste
plattegrond). Waarom het land tegenover Koers het Brinkje werd genoemd is duidelijk, waarom de huizen
zijn verdwenen zal ik nog proberen te achterhalen en misschien dat ik in een volgende uitgave van het
Midlaarder Kabinet met een oplossing kan komen. Mocht één van de lezers van dit stukje er meer over
weten dan zou ik dat graag van hem/haar horen.
Hier onder volgt een kopie van een gedeelte van de originele kaart uit 1807.
Jaap Cros
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SLAGERIJ G.P. KOERS
1 e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

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

Betrouwbaar en snel
installeren, onderhouden,
.jp
reparen of vernieuwen
van dakgoten, riolen,
^ mm»'
waterleidingen en al uw
andere sanitaire
installaties.
Vraag vrijblijvende
informatie aan.

Bronkhorst
sanitaire installaties
GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN

Lageweg 41 .Noordlaren (Gr.)
Telefoon 05905-91455

TELEFOON 05905 - 91553

J^GRAALMAN
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Feenstra

Noord

mist de
Als U kiest voor kwaliteit
en vakmanschap
*Meubilering
*Tapijten
*Gordijnen
*Slaapsystemen
*Zonwering

aansluiting

mr

"~^
d
1

AJ. / n ,
Werktuigbouwkundige en elektrotechnische
installaties : Uw specialist voor zowel de utiliteitsals woningbouw.
Service : Het afsluiten van een zeer aantrekkelijk
meerjarig "all-in" onderhouds- en serviceabonnement betekent het verschuiven van uw
onderhoudszorgen naar ons.

Uraniumweg 6
Heerenveen
Tel. 05130-37111

Rijksstraatweg 204
9752 BR Haren
Tel. 050-345131

niet.

#r

Emdenweg 5
Groningen
Tel. 050-422322

Bolder 59
Drachten
Tel. 05120-26258

KAMPIOEN VAN NEDERLAND
Er zullen niet veel mensen zijn, die kunnen zeggen dat zij Kampioen van Nederland zijn, maar
o.a. Arne Blaauboer, 14 jaar jong, kan dat op zijn
conduitestaat bijschrijven.
Het gaat hier om karate. Sinds 1 jaar beoefent
Arne deze sport. Twee maal in de week fietst hij
naar het sportcentrum van Dave Jonkers in
Zuidlaren om er de trainingen te volgen.
Er bestaan verschillende vormen van karate en
Arne doet aan Ashihara karate. Hierbij vecht men
met blote handen en voeten zogenaamd "full contact" tegen elkaar, men mag elkaar trappen geven
over het hele lichaam en alleen het slaan of stompen met de handen op het hoofd is niet toegestaan.
Het is duidelijk dat je bij deze tak van sport over
een groot incasseringsvermogen moet beschikken
en tevens je emoties in de hand moet houden,
want zodra je als een wilde uit kwaadheid om je
heen begint te slaan, dan ben je verslagen, want
dan is je concentratie en coördinatie weg.
In maart vonden in Almere de Eerste Nederlandse
Open Kampioenschappen plaats. Arne deed mee
in de categorie full contact alle categorieën, in de
leeftijd 13 t/m 16 jaar bij een gewicht tot max. 60 kg.
Alle categorieën wil zeggen dat andere vechtsoorten, zoals kickboksers, taiboksers enz. tegen over
elkaar staan.
De partijen duren slechts 2 minuten, dat lijkt erg

kort, maar het schijnt erg lang te duren wanneer je
een moeilijke tegenstander treft.
Arne heeft alle 6 partijen, die hij moest afwerken,
gewonnen en de finale heeft hij gewonnen doordat de tegenstander gediskwalificeerd werd. De
tegenstander verloor zijn beheersing, plaatste twee
maal een stoot vol op het hoofd van Arne (verboden), waarbij hij weliswaar aangeslagen raakte,
maar toch zijn partij kon vervolgen.
Op basis van talent, snelheid en conditie is Arne
zover gekomen dat hij zich nu Kampioen van
Nederland mag noemen, een titel die hij volgend
jaar hoopt te kunnen verdedigen.
Arne gefeliciteerd, klasse!
aap Gros

VROUWENVERENIGING MIDLAREN
Dinsdag 24 mei hielden wij weer onze jaarvergadering in café/watersportbedrijf Plankensloot. Na
de opening door onze voorzitster, mevr.LKorringa,
werden de notulen en het jaarverslag voorgelezen
door onze aftredende secretaresse mevr.
A.Oolders, die later door mevr. Korringa hartelijk
werd bedankt voor de vele jaren schrijf- en tikwerk. Ook mevr. G.Sinnema trad af als bestuurslid
en werd bedankt voor haar diensten. Als nieuwe
bestuursleden werden gekozen de dames
B.Tamminga en Tr. van Ree, terwijl mevr.C. de
Boer het secretariaat overneemt. Twee van onze
trouwe leden werden bedacht met een tinnen bord
met inscriptie. Mevr.Loërop voor haar 42-jarig en
mevr. R.Schuiling voor haar 32-jarig lidmaatschap.
Mevr.A.Schans spant echter de kroon. Zij is al 43
jaar lid en werd 3 jaar geleden tijdens ons 40-jarig
jubileum al in het zonnetje gezet. Het nieuwe seizoen staat weer bol van de aktiviteiten! We beginnen 8 juni a.s. met ons jaarlijks reisje. De fietstocht is gepland op 30 augustus a.s. Verder is er
weer een gevarieerd winterprogramma, met o.a.
lezingen, voordrachten, doe-avonden en gezellige
Kerst- en Nieuwjaarsvisites. De penningmeester,
mevr.W.Frijters, gaf een toelichting bij het financiële jaarverslag, waaruit bleek, dat de opbrengst
van de Kerstmarkt een fors aandeel levert aan de

kas, waardoor er meer gedaan kan worden tijdens
onze maandelijkse winterbijeenkomsten. Besloten
werd dan ook om 10 en 11 december a.s. weer
een Kerstmarkt te organiseren. Een commissie van
6 dames is, onder de zeer actieve leiding van
mevr. Frijters, inmiddels al weer gestart met de
voorbereidingen. Na de rondvraag sloot mevr.
Korringa de vergadering. Nog een tijd werd er
nagepraat met een drankje, aangeboden door
mevr. A.Loman, die ons, tot onze spijt, wegens
verhuizing gaat verlaten. Dames, die zich bij onze
vrouwenvereniging willen aansluiten, zijn welkom
en kunnen zich opgeven bij L.Korringa, tel.
05905-96181 of bij de secretaresse, C.de Boer,
tel.05905-94350.
Namens
vrouwenverenig
Midiaren
C. de Boer

HALLO MIDLAARDER JEUGD
We zijn al wat verder in het jaar en straks is er al weer de zomervakantie waar jullie vast wel naar uitkijken.
Toch komen we nog even terug op het eieren zoeken dat begin april georganiseerd werd door de
Midlaarder VVV. Van Stefan Juistenga kreeg ik voor het Kabinet een prachtige tekening van een paashaas.
Leuk hoor Stefan. Het eieren zoeken was zoals altijd een groot succes.
Ook op de Paasmarkt waren velen van jullie aanwezig. Was Berend Botje niet hartstikke leuk en je kon ook
met hem op de foto. Veel kinderen hebben nog een ritje op de pony gemaakt, wat zal die moe geworden
zijn en het eieren verven was ook gezellig.
Zondag 12 juni zijn jullie, als jullie ouders zich opgegeven hebben, uitgenodigd voor een gezamenlijke
maaltijd bij de Veenhorst. Er is ook een speeltuin waar je fijn kunt spelen.
Lezen jullie ook nog het gedicht van Fleur van Wijck, die ook in het Kabinet staat? Zij is aspirant lid van
TOMI geworden.
Een hele fijne zomertijd toegewenst aan jullie allemaal. En hopelijk tot in het volgende Kabinet. En denken
jullie er nog even aan: verhalen zowel als tekeningen zijn van harte welkom. Het is jullie pagina.
Namens de redactie
Patty Venema
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Ais je de goede antwoorden hebt gevonden, dan gooi j e de eerste letters van de antwoorden door
elkaar. Van deze 10 letters kun je een bekend figuur uit Disneyland maken. Lever je oplossing ¡n
voor 12 september a.s. bij Jaap Cros, Tolhuisweg 7. Misschien ben jij de gelukkige die een aardigheidje wint.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lekkere ongezonde frisdrank.
Wat is de hoofdstad van de provincie Utrecht?
Welk spel spelen de Midlaarders op de zondag na Pasen in Plankensloot?
Hoe heet het jong van een koe?
In welke provincie woon jij?
Welk beest kan vuur spugen?

7. Wie is de vriend van Obelisk?
8. Wat kan je om je nek doen en is ook een dier?
9. Hoe heet het leeuwtje van de Ster reclame?

10. Wat is een ander woord voor een dom iemand?

oomsho Ly
We keken op een zaterdag naar de Droomshow.
(Normaal kunnen we dat niet zien i.v.m. judo. Op
het einde werd gevraagd of je mee wou doen met
de Droomshow. Daar hadden we wel zin in. We
schreven een brief. Joosje schreef en ik maakte
een "kunstwerk".
3 weken later.
Een brief van de AVRO in de brievenbus. Er stond
dit ongeveer in:
We waren tussen stapels brieven uitgezocht met
80 andere teams. We moesten op een oefendag
komen. Daar moest je zingen, ballen gooien en
nog meer. Voorbereidingen dus wie geschikt
waren voor de Droomshow. We gingen er heen en
toen op het eind van de oefendag zeiden de mensen: Je krijgt ongeveer over twee weken een brief
teruggestuurd waarin staat of je wel of niet mag
meedoen. Je snapt dat we zenuwachtig waren.

De stand was nu 60-60. Toen kwam de derridouche. We verloren. Dus we hadden alles verloren.
We kregen een Droomshow-rugzak en daar zat in
: een walkman, batterijen, een Droomshow-Tshirt, een Droomshow-pen en nog meer. Ook kregen we ieder nog een mooie grote rode rugzak.
Dus zo erg was het niet dat we verloren!

Tl&ujt
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1 á 2 weken later.
We kregen een brief terug. Het was een heel pakket. We lazen de briefen daarin stond Hoera!
We waren uitgekozen. We vertelden het gelijk aan
iedereen die in de buurt was. Je mocht 5 kinderen
meenemen. Wij namen mee: Nathalie Schipper,
Benjamin Mulder, Marite Haring, Tjalling van
Wijck en als begeleiding Ruud van Wijck en
Mineke Schipper. Het was toeval dat Winy
Verdegaal die dag naar Amersfoort moest, ze kon
een stuk mee tot Amersfoort met de trein.
6 december. Repetitiedag.
We gingen voor de tweede keer naar Hilversum.
Onze tegenstanders waren twee jongens; Roel en
Thijs. We hadden een liedje van ridder Lodewijk
de 10de dus het was duidelijk dat we in de riddertijd zaten. Het was ook nog spannend met wie we
zongen... Martine Hofkamp in Goede tijden slechte tijden.
7 december. Opnamedag.
De opnames begonnen vroeg, om 9 uur al dus
moesten wij de trein hebben van 6.30. (Toen gingen alle 5 kinderen mee). In Hilversum waren we
lekker op tijd dus we konden ons rustig omkleden.
De opnames begonnen: Allereerst moesten we
onder de dekens. Ze spoten iets dat rook moest
voorstellen. We hadden het stikheet onder de
dekens: met die rook erbij werd het nog erger.
Daarna een gesprekje en toen ballen gooien. We
verloren. De stand was 30 voor de jongens en 10
voor ons. Daarna gingen we vader aankleden. De
stand werd 20-20. Dus bij elkaar 50-30. Daarna
moesten we paaseieren naar de overkant brengen
zonder ze te laten vallen. Wij wonnen met 30-10.

'

TE KOOP
GEVRAAGD
Oude bromfietsen
Wim Darneviel
Tolhuisweg 9

TE KOOP
AANGEBODEN
Jongensfiets
Voor ca. 8 jaar ƒ 100,J. Gros
Tolhuisweg 7

FLEUR VAN WIJK'S BIJDRAGE AAN DE TOMI-AVOND
Er was eens een dierentuin in een plaatsje hier ver vandaan
er was iets gebeurd, de kranten hadden er vol van gestaan.
tV»
Een zebramoeder Alami Dot
schrok toen haar zebrajong werd geboren zich rot.
Het was een geschiedenis voor allemaal
want zijn streepjes waren horizontaal.
De zebra's wisten niet wat ze moesten beginnen met dit kind
toen zei Alami Dot: "Ga maar weg als je de weg vindt".
Het zebrajong ging weg nog diezelfde morgen
en liet z'n moeder achter met een hoofd vol zorgen.
Toen het zebrajong vier kilometer had gelopen
kwamen er twee mannen aangeslopen.
Die hadden het op een vrouw met een tasje gemunt
die had aan haar ketting een grote gouden munt.
Het zebrajong, die wel eens van roven had gehoord
rende vlug zijn paadje voort.
En toen hij bij de mannen was stootte hij ze weg met z'n hoofd
;
en die twee hebben nooit meer geroofd.
Maar voor de vrouw de zebra kon bedanken
liep hij weg met volle flanken.
En tien kilometer verderop, stond bij wijze van spreken
een dorp op zijn kop.
De zebra vroeg: "Wat is er aan de hand?"
een oude man zei: "De draak komt in ons land"
De zebra ging op weg met volle vaart
met een zwaaiende, wapperende staart.
En ja hoor, halverwege
kwam hij de draak tegen.
"Hallo", zei de draak niet vrolijk.
"Dag" zei de zebra olijk.
"Wat moet jij in dat dorpje verderop?
bij wijze van spreken staat het dorp op zijn kop".
"Ach, echt?", vroeg de draak, "het is mijn naam
voor een draak moet men bevend staan.
Ik heb geen vrienden en mijn familie woont ver weg
ja, als draak heb ik pech".
De zebra knikte en zei: "Laat de mensen in het dorp met rust dan zijn die ook blij:
En jij ook, want weet je wat?
ik zal goede dingen vertellen daar in de stad.
De draak ging vrolijk terug
en de zebra keerde hem zijn rug.
Nadat hij in het dorp had verteld over de draak
galoppeerde hij raak.
Hij reisde heel wat af
en vond sommige dingen ook wel maf, hij reisde een jaar
en toen was z'n reis klaar.
tot het geluk van de zebra
en zag hij
er reed een circus voorbij.
De directeur was enthousiast
want vond hij, een horizontale zebra
dat is wat bij een circus past.
De zebra woont daar nu nog steeds
als het horizontale beest.
Fleur van Wijck
•
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GARAGE HOLLANDER
GROOT IN BANDEN
EN
MOOIE TWEEDE HANDS

SPORT VELGEN
ook voor schade's uw adres
BOVAG lid

o^
groningerstraat 50
,^
^••^
9475 PC Midiaren
^r^
tel. 05905-92031 fax: 05905-9-145

Groencentrum
J.H. Roelfzema
Uw
schoonheidsspecialiste

Aaf

boomkwekerij
speciaalzaak voor tuinplanten
Wij leveren bomen, heesters,
vaste planten, coniferen,
rozen, heide enz.
Tevens potgrond,
turfstrooisel en compost.
Alles rechtstreeks van de
_ kwekerij en eerste kwaliteit.

Schipper

Dépositaire van
Dr. Renaud en Barbara Bort
Groningerstraat 47A
9475 PA Midiaren
tel. 05905-95427
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Groninger straat 36
9675 PB M I D L A R E N

Telefoon 05905-91818

PRIJSPUZZEL PLAATSNAMEN INVULLEN
Op de stippellijn moet een Nederlandse plaatsnaam ingevuld worden. Voorbeeld: Op feestjes drink je vaak
allerlei sapjes, nu lust ik gewoon geen
De plaats die ingevuld moet worden is Sappemeer.
Onder de goede inzenders wordt een VVV-bon verloot. De winnaar wordt in de eerstvolgende uitgave
bekend gemaakt.
Inleveren moet gebeuren voor 12 september a.s. bij redactielid Jaap Gros, Tolhuisweg 7.
Is Tijdens de vakantie stuurt iedereen een
uit zijn/haar vakantieverblijf.
2. Als kinderen groter worden hoeft er geen
in de kamer.
3. Wat is dit brood toch droog, ik ga het maar
4. De voorzitter ....de vergadering.
5. Er zijn van die mensen die kunnen
verzetten.
6. In het bos zit veel wild, laatst zagen wij nog een paar...
7. Vaak wordt gezegd, ga maar naar de winkel om de
8. Pieter van
speelt ook piano.
9. Het moet al
eer ik de paraplu opsteek.
10. Ik
hem bijna, maar hij glipte mij weer uit de handen.
11. Iedereen zoekt nog naar de tas van Anneke, maar ze heeft hem al
12. Sterke drank vind ik zo af en toe
lekker, daarom bestelde ik
bij de ober.
13. Sommigen zien de
in hun eigen oog niet en de splinter
van een ander wel.
14. Dat Piet nog eens aan de vrouw kwam, dat had ik
15. Als ik met m'n probleem niet bij jou terecht kan, kan ik altijd nog bij....
16. Sommige mensen mogen je graag ....
17. Wat is die muur toch hard, ik geloof dat ik op een
18. Jan houdt niet meer van Anny, ik denk dat hij nu van
19. Hij is
op lege statiegeldflessen.
20. We blijven dit jaar maar in
met vakantie, want de paspoorten zijn verlopen.
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OUD PAPIER
1994
Zaterdag

18 juni '94
17 sept. '94
10dec.'94

Tolhuisweg 2
Schutshut
Heihazen

1995
Zaterdag 18 maart '95
17 juni '95
16 sept. '95
16 dec. '95
1996
Maart '96

Groningerstraat
't Brinkje
Emigranten
Achteroet

Plankensloot

Onderstaand een lijst van de wijken met
de daarbijbehorende wijkhoofen.
Wijken

Wijkhoofden

Tel.nr.

Achteroet
Heihazen
Tolhuisweg 1
Tolhuisweg 2
Schutshut
Groningerstr.
't Brinkje
Plankensloot/
Meerzicht
Emigranten

- Rob Posthuma
- Philip Boucher
- Andries Haayer
- Karka Speelman
- Piet Kanon
- Ningo Venema
- Keeke Scheper

96593
92837
93558
96521
92359
94466
95819

- Winy Verdegaal 94197
- Bouke Kroon
92230

WINNAAR PRIJSPUZZEL
VOORJAARSNUMMER
1994
^ 7 l e ° v e r v v e l d i g e n d e stapel
mzendmgen prijs p u z 2 e| s M
(3 stuks) gaat de
VW-bonnaar
¡osé Vos, Haasakkers 2
Van harte gefeliciteerd.
De redactie

Het Roosje
van Midiaren
* Antiek en decoraties voor de landelijke sfeer*
Openingstijden: Zaterdag van 10.00 -17.00 uur en
woensdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 13.00 -17.00 uur
Esther Julius, Groningerstraat 49, 9475 PA Midiaren, Tel 05905-90940
Privé: Tel. 05905-95687

Specialiteiten-Restaurant

" D e Hunebedden"
W3C A

Het adres voor:
- bruiloften, partijen en recepties
- buffetten ook aan huis
3 gangen menu's v.a. ƒ19.50
div. salades à ƒ7.50 p.p. af te halen
kijk ook eens in onze pannekoekkaart
ook voor maaltijdverzorging aan huis
Fam. Stevens - Groningerstraat 31 - 9475 PA Midiaren - Telefoon 0 5 9 0 5 - 9 1 4 6 2

Watersport paviljoen Meerzicht
Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht la
9475 TA Midiaren
Tel. 05905-91446

'?¿Cée<t*¿&€&

RECREATIEPARK 'DE BLOEMERT
EEN REGENBOOG VAN MOGELIJKHEDE

zeil-/
surfschool

Bungalowpark
Verhuur van comfortabele
6-pers. bungalows (4****)
Speciale hotel en
langhuur-arrangementen
Jachthaven en camping
De Bloemert + card met vele
voordelen
Tennisbanen, fietsverhuur,
dierenpark.

Interne en externe
jeugdzeilweken.
Verhuur van zeilboten,
waterfietsen en kano's
Privélessen
Watersportarrangementen.

Partyboot
'de Wolfhorn'

Restaurant
Bruiloften, partijen
en vergaderingen.
Dagarrangementen
met partyboot
en zeilschool.

_

de

Bloemert

m

de Bloemert 1 / 9475 TC Midiaren
tel. 05905-91555 / fax 05905-95190

Vraag naar onze folder! Bel 05905-91555
Volop genieten aan het Zuidlaardermeer

Zeer geschikt
voor feesten en
reünies.

