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Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt.
* VOOR EEN DAG
* EEN WEEKEND
* VAKANTIE
*

Tel: 05905-93320

caravans viaduct zuidlaren

V.O.F.

VAN DE REDACTIE
En dus is de zomer voorbij wat zoals gewoonlijk weer veel te snel ging. De redactieleden hebben allemaal de hitte goed doorstaan en zijn weer in staat gebleken om hun bijdrage te leveren aan het
Herfstnummer. In dit nummer is een rubriek opgenomen waarin de nieuwtjes uit het dorp zullen worden opgenomen, b.v. wanneer iemand verhuist, of wanneer er een kind geboren is enz. De redactie is
wat betreft deze rubriek afhankelijk van informatie die wordt verkregen van de inwoners, aangezien de
gemeente Zuidlaren i.v.m. het recht op privacy geen informatie aan derden mag geven. Bij deze doet
de redactie een oproep aan iedereen die wat voor deze rubriek heeft, dit bij één van de redactieleden
te melden. Vergeet niet om, als u de puzzel heeft opgelost, hem in te sturen. Een W V bon of een
tegoedbon, te besteden bij de Wigwam in Zuidlaren, zijn te winnen voor respectievelijk oud en jong.
Namens de redactie
Jaap Gros

DORPSFEESTCOMMISSIE MIDLAREN
Op uitnodiging van deze commissie kwamen op
zondagmiddag 12 juni '94 zeventig dames, heren
en kinderen tezamen op "De Veenhorst." Het
waren o.a. medewerkers van de Paasmarkt, oliebollen bakken enz. De bedoeling was om de
grootste pan van Nederland te laten komen, maar
daar moesten we meer mensen voor hebben.
Toch was deze middag zeer geslaagd. Het weer
was zonnig en de omgeving prachtig. Om 16.00
kwam iedereen binnendruppelen. De eerste consumptie werd aangeboden door de dorpsfeestcommissie. De kinderen konden fijn spelen in de
speeltuin of voetballen op het sportveld. Een uur
later heette de voorzitter allen welkom en kon
men op uitnodiging van dhr. en mevr.Blaauboer
hun groepsaccommodatie bekijken. Er was een
bar met tap, beschikbaar gesteld door "de
Bloemert", welke beurtelings bemand werd door
commissieleden. Intussen werd de nasi- maaltijd
met saté voorbereid en klaargezet. Het was een
prima maaltijd en er was ruim voldoende. Overal
zag men buiten de mensen zitten aan de pick-

nicktafels met hun bord. Fijn in de vrije natuur.
Hierna bood de fam.Blaauboer een kopje koffie
aan en voor de kinderen was er een ijsje. Dan
gaat men napraten bij een vuurtje, dat in een
vuurkorf op het terras is aangestoken. Wanneer
de schemering valt gaat men weer huiswaarts. Er
is heel wat afgepraat en gelachen. De commissie
kan terugkijken op een zeer geslaagde bijeenkomst.
Namens de dorpsfeestcommissie
Lammie Korringa

VROUWENVERENIGING MIDLAREN
's Avonds wordt het weer vroeg donker, de zomer
loopt ten einde. De tijd van lange gezellige avonden breekt aan. Het bestuur van de vrouwenvereniging heeft een aantrekkelijk programma
samengesteld voor de komende winter- en vroege
voorjaarsmaanden. Om tot de samenstelling van
het jaarprogramma te komen wordt aan alle
leden gevraagd een enquêteformulier in te vullen
met hun eigen voorkeur voor de invulling van de
avonden.
Op 27 september beginnen we met een doeavond, waarbij we met een speciale techniek o.a.
T-shirts gaan bedrukken met stukjes stof.
De avond van 25 oktober staat in het teken van
"Het leven en werken van de Ned. huisvrouwen
gedurende de 2e W.O.I 940-1945. De lezing
wordt vergezeld van een tentoonstelling met
gebruiksvoorwerpen, surrogaten, schoeisel, noodkachels etc.
Dan volgt op 22 november een lezing door (oudMidlaarder) Ingrid Saan over de orgaan- en weefseldonorstichting.
De jaarlijkse kerstavond wordt dit jaar gehouden
op 20 december.
Op 3 januari is de Nieuwjaarsvisite, die opgeluisterd wordt door Jans Polling, geen onbekende
voor trouwe regio-luisteraars. Hij zingt en draagt
voor uit eigen werk in het Drents dialect.
Het jaarprogramma wordt vervolgd met een spelavond op 31 januari.
Lukas Odding uit Paterswolde komt op 28 februari - met een diapresentatie- vertellen over zijn
botanische kijktuin van 11 are met ongeveer 600

soorten vaste planten, heesters en eenjarigen, in
een mengeling van gecultiveerde en wilde planten.
De tweede doe-avond staat gepland op 28 maart.
Het is de bedoeling dat wij op 25 april een
bezoek gaan brengen aan een Tv-studio. Indien
deze dag niet geschikt is, wordt de dag van de
vorige bijeenkomst, 28 maart, hiervoor gebruikt.
Dan krijgen we op 25 april de doe-avond.
Tot besluit van ons jaarprogramma is op 16 mei
1995 de jaarvergadering.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:
Mevr.C. de Boer tel. 94350
Mevr.L.Korringa tel. 96181
Vooral vanwege de eerste doe-avond (materiaal)
is het prettig als u zich van tevoren aanmeldt.
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KERSTMARKT 1994
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Vanwege het grote succes in het afgelopen jaar
zal er door de vrouwenvereniging weer een kerstmarkt worden georganiseerd, op zaterdag 10
december en zondag 11 december van 1 1 - 1 7
uur in café Plankensloot. De eerste bijeenkomst
van de leden was op 13 september en daarna
wordt er vanaf 19 september wekelijks, afwisselend op de maandagavond en de woensdagmiddag, door een groot aantal leden gewerkt in café
Plankensloot.

TOMI IS WEER BEGONNEN
De vakanties liggen alweer een tijdje achter ons en dat betekent, dat het verenigingsleven weer volop
de aandacht vraagt. Ook de Tomiaten hebben van hun rustpauze genoten. Halverwege de maand september was het echter weer repetitietijd. Op 11 februari (noteert u vast deze datum) wordt het blijspel
"Bruintje Bier Bruist Beter" opgevoerd in het Sprookjeshof. Zoals u in vorige verslagjes over het wel en
wee van TOMI al hebt kunnen vernemen, zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe spelers c.q. speelsters en zoeken we ook nog steeds enkele medewerkers voor het bouw-, timmer- en verfwerk.
Dékorbouwers dus. Nu zult u als lezer denken: waarom zitten ze er bij TOMI zo op te hameren om
het ledenbestand uit te breiden? Het jaar 1995 is voor TOMI, evenals voor veel andere verenigingen,
een memorabel jaar. Wij vieren dan n.l. onze vijftigste verjaardag. Daar willen we graag een mooi feest
van maken. Dan is ieder extra handje dus van harte welkom! Tot slot willen we iedereen bedanken
voor de fijne reacties op onze speciale TOMI-avond van 28 mei in café Plankensloot. Wij zijn zeker
van zins om vaker iets in Midiaren te gaan doen. Met uw steun en hulp moet ook dat haalbaar zijn.
TOMI rekent op u.

INRICHTING TOLHUISWEG
In het vorige kabinet deden we een oproep om te reageren op de verkeerssituatie aan de Tolhuisweg.
Er zijn twee reacties van aanwonenden binnengekomen, die hieronder worden afgedrukt.
De ingezonden reacties komen erop neer dat men de bloembakken wil handhaven en daarnaast nog
extra snelheidsbeperkende maatregelen zou willen zien.
We zijn benieuwd of deze idealen algemeen worden gedeeld. Reacties blijven welkom!

DE JOS VERSTAPPEN
VAN MIDLAREN
Hiermee bedoel ik Bastiaan Hollander, leeftijd
15 jaar en wonende aan de Groningerstraat nr.
50. Hij doet al vanaf zijn 10e jaar aan kartracen en is lid van de LKC wat staat voor
Landia Kart Club in Mijdrecht. U vraagt zich af
waarom zo ver? Antwoord: gewoon omdat het
de beste club is. Bastiaan begon bij de mini
junioren ( 8 - 1 2 jr) met een 60 cc kart. Daarna
kwam hij in de junioren klasse van 12 tot 15
jaar met een 100 cc kart en nu rijdt Bastiaan
in de nationale klasse van 15 tot 18 jaar met
een 120 cc kart. Als u denkt, oh dat zijn die
skelters die rondjes achter elkaar aan rijden
met een leuk gangetje, dan moet ik dat even
recht zetten. Skelters zijn trapauto's en karts
zijn dus open race wagens, waarmee in de
Nationale klasse snelheden van zo'n 175 km
per uur kunnen worden gehaald. Via deze kart
races kunnen de coureurs zich in de kijkere!
rijden en als ze geluk hebben en geld, zouden
ze door kunnen stoten naar de formule 3 of
nog hoger. Net als bij de formule 1 worden er
om de twee weken wedstrijden verreden
door het hele land op circuits, die een lengte
hebben die varieert van 800 m. tot 1500 in.
Er wordt clan gestreden om de club-kampioenschappen waaraan ook buitenlandse rijders
kunnen meedoen. Vier keer per seizoen wordt
er gestreden om het Nationale Kampioenschap
waaraan alleen Nederlandse rijders mogen
meedoen. Elke keer kunnen zij dan punten
behalen, zodat na 4 wedstrijden de Nationaal
Kampioen bekend is. Een racedag wordt
begonnen met trainingsronden om alles aan de
kart af te kunnen stellen, waarna met tijdritten
wordt gestart. Diegene die hiermee de snelste
tijd neerzet staat vooraan bij de start van de
pre-finale en de winnaar daarvan start weer
vooraan in de finale. De resultaten van
Bastiaan zijn zeker om over naar huis te schrijven, want hij is 3 keer kampioen van het
Noorden (Gr.Fr,Dr,) geweest. Eén keer bij de
mini's en één keer bij de junioren. Sinds 1991
strijdt hij mee om het Nationaal Kampioenschap en maakt momenteel zijn beste seizoen
door. Op dit moment bezet hij de zesde plaats
en op 1 oktober zal de laatste race plaatsvm-
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den. Doordat de bovenste 6 plaatsen qua puntentotaal dicht bij elkaar zitten is het nog mogelijk
om een plaats bij de eerste 3 te bemachtigen. De
eerste 5 van het Nationaal Kampioen-schap van
'94 mogen het volgende seizoen internationaal
gaan rijden, dat wil zeggen door heel Europa en
deze races worden ook wel op t.v. uitgezonden.
Het vinden van een sponsor is dan wel een van
de eerste vereisten, want de sport is knap duur.
De benzine valt nog wel mee, loodvrij met een
toevoeging van tweetakt olie, maar dan, de banden à flOO,- per stuk, en dat 4 keer, maakt dat de
kosten per weekend op zo'n f450,- uitkomen
(benzine en banden). De aanschaf van de motor
bedraagt f2500,-, en met twee frames van f3500,per stuk is vader Hollander heel wat duurder uit
dan wanneer Bastiaan lid zou zijn geworden van
de voetbalvereniging van Zuidlaren. De wens van
Bastiaan is om uiteindelijk aan de formule 3 races
mee te mogen doen, maar aan zijn ogen kon ik
zien dat hij de formule 1 bedoelde. Wellicht dat
wij hier in Midiaren een race-talent hebben, de
toekomst zal het uitwijzen, ik wens hem in ieder
geval nog heel veel race-plezier toe zonder ongelukken. En nog 1 keer voor de sponsors: Bastiaan
Hollander is de naam, Groningerstraat 50 zijn
adres.
Jaap Gros

DE HUNEBEDSTOTERS
Donderdag 15 september j.l. was het weer zover. In restaurant De Hunebedden bij de fam. Stevens
begon toen weer het biljartseizoen 1994-1995. Er zal worden gestreden om het kampioenschap libre
en bandstoten. De fel begeerde Geert Koers beker vormt tevens een onderdeel van de onderlinge strijd.
Sportiviteit en gezelligheid staan voorop. Er zijn nog enkele leden van harte welkom.

Gun uw kinderen het plezier van muziek
Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zijTJ
hun hele leven
dankbaar voor zullen zijn.
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Reklame-Werktekenstudio
Damsterdiep 31 b
9711 SG Groningen
Tel. 050-137544
Fax. 050-137579

'Mi

* Ons land kent een dicht gespreid net van muziekscholen. Adressen sturen wij u graag toe.
* Daarnaast vele privé-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 geïnformeerd!
j
¡
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Ja, Wij zouden graag willen dat onze zoon/dochter
van
jaar leert pianospelen. Wilt U ons informeren
over:
O huurmogelijkheden van een piano
O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel
O lesmogelijkheden in onze omgeving
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Met Uw naam en adres zenden aan:
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TAPIJT -&

F UW INTERIEUR MEER GLANS EN KLEUR
GEEFFEENSTRA TAPIJT- & MEUBELREINIGING
MET'
Feenstra is dè grote specialist op het gebied van tapijt- en meubel
reiniging. Wet net moderne schoonmaakprocedè van feenstra
worden spectaculaire resultaten verkregen. Feenstra geert elk
interieur razendsnel weer een 'nieuw' aanzienl En zo oelekent
Feenstra voor u een enorme besparing op de regelmatige aanschal van nieuw tapijt en nieuwe meubelenl
• Feenslro - dé expert op hel gebied van tapijt- en meubelreiniging voor particulieren en kiel
nel bedrijlsleven
- ' - " ' * hot
' L —
Feenstra hanteert
hel uniek«
unieke impregneersvsteem *Scolchgard
3M voor een nog langduriger schoon resultaat
• Feenstra werkt alleen met eigen specialisten en de
modernste machines
• Unieke garantieregeling ß jaar!) voor particulieren
• Besparing op onderhoud en aanschal van nieuw meubilair en
lapijl

• Feenslra verhelpt zells brand- en waterschade
• Ook schoonmaakconlracten

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
lenen. Waar uw
vindt u zo'n bank?
salaris in goede
Nooit ver van u
lokker dichtbij
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.
ItbobtOk Q

Rabobank. Aangenaam.
Stationsweg 17
9471 GJ ZUIDLAREN

Telefoon 05905 - 92501

NATUUR- EN MILIEUWERKGROEP MIDLAREN
Twee dingen deze keer. Allereerst willen we onze sympathie betuigen voor de actie van plaatsgenoot
H.Schoenmaker, die de plannen van het waterschap Drentse Aa om één van de laatste vrijwel ongerepte beekdalen van Nederland eens even grondig te bederven, in de landelijke publiciteit bracht. Bravo,
afblijven van onze eigen Drentse Aa. Protesteren kan op een hele serie adressen. Meer informatie bij
de heer Schoenmaker.
Vervolgens willen we nog eens wijzen op de mogelijkheid om heel veel levensmiddelen wekelijks
bijna thuisbezorgd te krijgen in Midiaren. Het betreft enkele honderden producten; echt alles wat je
nodig hebt, van melk tot wijn, van aardappelen tot koek, van kaas tot afwasmiddel, van groente tot
honing, etc,etc,etc. Met natuurlijk als belangrijkste eigenschap dat ze zijn voortgebracht zonder gif,
kunstmest, hormonen en allerlei andere schadelijke toevoegingen, terwijl er ook geen dieren voor mishandeld of misbruikt zijn. Milieuvriendelijker, beter voor onze toekomst, lekkerder en gezonder voor
jezelf. Toch eens een bestellest inkijken? Bel naar Ton en Jet (tel. 95792) of naar Egbert en Ansje (tel.
96053), die hier overigens geen cent aan verdienen.
Gezondheid, de Werkgroep

HALLO MIDLAARDERS
Ik ben Luchien Haayer, de meesten zullen me
nog wel kennen. Het leek me wel leuk om een
stukje te schrijven. Ik woon nu samen met m'n
vriendin in de Groeve. Als ¡k boven in de voorste
slaapkamer sta, kijk ik over het Zuidlaardermeer
en als ik dan naar links kijk, zie ik het bos aan de
Tolhuisweg in Midiaren. In dat bos bouwden we
vroeger vele hutten, hier en daar is dat nog te
zien. Intussen is er veel veranderd in Midiaren.
De jeugd van eerder is bijna allemaal verdwenen,
zij zijn groot geworden, de meesten wonen
ergens anders samen of zijn getrouwd. Af en toe
kom ik er nog wat tegen. De lagere school was
een leuke tijd bij juf Lamberts en meester Boes.
Ik weet dat ik eerder niet altijd een lieverdje was,
maar één troost, ik ben het nog niet. De school
staat er nog, van buiten weerspiegelt nog steeds
de lagere school, maar van binnen zijn het twee
moderne woningen geworden. Maar de meeste
mensen zullen nooit vergeten hoe de lagere

school was. We maakten de meester en juf weleens kwaad, als we sneeuwballen in de schoorsteen gooiden, dat ging altijd lekker walmen. Of
dat we op het dak kropen of in de dakgoten om
de tennisballen te zoeken en dan kwam de meester eraan en riep:"Kom van dat dak af, ik waarschuw niet meer, nee, nee, nee van dat dak af, dit
is de laatste keer. Lummels, sperziebonen, uilskuikens", enz. En dan die keer dat we met z'n allen
de voordeur gebarricadeerd hadden met sneeuw,
met daarvoor een glijbaan tot aan de weg. De
meester en de juf kregen met veel moeite de glijbaan en de sneeuwbarricade weg en zo begon de
school om 9 uur in plaats van om half 9. En zo
haalden we wel meer het bloed onder hun nagels
weg, maar we hebben een leuke tijd bij juf
Lamberts en meester Boes gehad en daar zijn we
hun dankbaar voor. Ze waren streng, maar rechtvaardig. Meester en juf, bedankt voor een fijne
schooltijd. Ik brei er een eind aan, tot ziens en tot
de volgende keer.
Luchien Haayer

De Veenhorst is een 4-sterren groepsaccommodatie voor overwegend
meerdags verblijf van families, vriendengroepen, verenigingen, scholen,
en diverse opleidingen.
Daarnaast nebben we een aparte ZAAL voor DAGVERHUUR,
geschikt voor een vergadering, training, receptie of gewoon een gezellige
familiedag. Zelfverzorging van eten en drinken is mogelijk.
Bel eens voor nadere informatie!
TT TT buitenhuis
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Hans en Gretha Blaauboer
Duinweg 2, MIDLAREN

Tei./Fax: 05905 - 92132

WATERSPORTBEDRIJF

PLANKENSLOOT"
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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

T'AI-CHI IN MIDLAREN
Sedert 1992 wonen Erri de Vries en Karka
Speelman, intussen met twee dochters, aan de
Tolhuisweg in Midiaren.
Na een veelzijdig leven waarin hij o.a. sportleraar
was, psychologie studeerde, met een oosterse
leermeester door de wereld trok vestigde Erri zich
met Karka in Midiaren. Van hieruit is Erry al enige
tijd bezig met het opzetten van cursussen op het
gebied van T'ai-Chi, een zeer oude chinese
bewegingskunst.
Deze bewegingskunst is gebaseerd op de Chinese
Natuurfilosofie, het Taoisme benadrukt spontaan
en natuurlijk bewegen. De bewegingen symboliseren natuurverschijnselen, zoals het bewegen
van het riet, het sluipen van een kat, de vlucht
van een kraanvogel etc. Het beoefenen van T'aiChi heeft een ontspannende en helende werking
op lichaam en geest en is geschikt voor iedereen.
Karka is afgestudeerd aan de Akademie voor
Natuurgeneeswijzen en houdt zich vooral bezig
met voetreflexmassage. Door gerichte voetmassage kunnen bepaalde lichaamsdelen en organen,
die een reflexgebied in de voet hebben, worden
gestimuleerd of ontspannen. Hierdoor kunnen
spanningen worden opgelost en klachten kunnen
verdwijnen.

ken, maar ook Midlaarders namen kennis van de
zaken waarmee Erri en Karka bezig zijn.
Bij voldoende belangstelling gaan ze in Midiaren
een cursus "ontspannen bewegen" starten. Een
folder over deze cursus is aan de Tolhuisweg 14
verkrijgbaar.
Daarnaast wordt door Karka op maandagavond
van 19.45 uur tot 21.15 uur een cursus voetreflexmassage gegeven in de Theaterschuur aan de
Tolhuisweg, gestart wordt op 19 september.
Op de woensdagochtend wordt van 9.30 uur tot
11.00 uur een cursus T'ai-Chi TAO-Qigong door
Erri gegeven op dezelfde locatie.

Op zondag 18 september hebben ze in de
theaterschuur in Midiaren een open dag gehouden. De dag was een groot succes. De deelnemers aan de open dag kwamen uit alle windstre-

Bouke Klaassens

HOEVEEL INWONERS TELT MIDLAREN ?
Vanwege de op stapel staande gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe, heeft het provinciebestuur de adviescommissie Van Splunder ingesteld. Deze commissie heeft een uitgebreid rapport
geproduceerd met een 2-tal bijlagen. Vooral de bijlagen zijn interessant, omdat hierin allerlei gegevens
van de verschillende gemeenten staan vermeld. De gegevens zijn van 1 jan. 1994. Voor wat betreft de
inwoners en de woningen werd er een onderscheid gemaakt tussen de kern van de plaats en het landelijk gebied. Voor Midiaren zijn de gegevens:
aantal woningen 81
aantal woningen 41

Inwoners kern
257
Inwoners landelijk gebied 115
372 inw.

122 won.

Hieronder volgt nog een staatje waarin ook de gegevens van de andere dorpen in de gemeente Zuidlaren zijn opgenomen.

Zuidlaren
De Groeve
Zu i dl.veen
Midiaren

10516
Abel Aeilkema

Landelijk gebied
inw. won.
475
156
49
18
35
11
115
41

Kern
inw. won.
9644 3696
340
141
275
98
81
257

674

4016
.

226

Totaal
mw. won.
3852
10119
389
159
310
109
372
122
11190

4242

ZUIDLAARDERMEER EEN SCHONE PLAS?
Het Zuidlaardermeer moet uiterlijk in 1999 een
schone plas worden. Op het ogenblik is het water
erg troebel. Dit komt door de overvloedige algengroei en door de overbevolking aan brasems, die
de bodem omwoelen en juist uitstekend gedijen
in troebel en slibrijk water. De waterkwaliteit van
het Zuidlaardermeer is het zuiveringsbeheer provincie Groningen en het zuiveringsbeheer provincie Drenthe een doorn in het oog. Niet dat het
water nu direct van slechte zwemkwaliteit is,
maar de troebelheid is nu niet direct uitnodigend.
In 1993 werd begonnen met een proef. Een klein
deel van het meer werd afgesloten, waarin een
klein compartiment werd leeggevist en voorzien
van waterplanten en snoeken. Volgens de zuiveringsschappen waren de resultaten snel zichtbaar.
Het water werd helderder. Naar aanleiding van
deze proef werd besloten een omvangrijk plan op
te zetten. Aan de oostzijde van het meer wordt
daarom een gebied van ca. 75 ha afgesloten door
een 1 m brede kistdam, die ongeveer 60 cm
boven het water zal uitsteken. In de kistdam
komen wel doorvaarten, die met een sleutel zijn
te openen. Na de afsluiting wordt het deel leeggevist en moeten er voldoende waterplanten
komen. Na 5 jaren worden de kistdammen weggehaald. Voor die tijd wordt de rest van het meer
leeggevist. De waterplanten moeten zich dan uitbreiden naar de rest van het meer. Na enige jaren
moet het gehele meer helder zijn met een zichtdiepte van 120 cm. Tegen die tijd is het mogelijk
dat het Drentse Diep door een sluis is afgesloten.
Deze sluizen moeten er komen omdat anders het
meer een steeds lagere waterstand krijgt. Door de
bodemdaling, vanwege de aardgaswinning, komt
het Winschoterdiep steeds lager te liggen. Het
zou mooi zijn als de bouw van de sluizen samen
zou vallen met de laatste fase van het helderheidsexperiment. Bij een te hoge waterstand van
het Winschoterdiep zou er dan geen vervuiling
meer kunnen optreden in het Zuidlaardermeer.
Over het uitvoeringsplan is met de bestuurlijke
autoriteiten overeenstemming bereikt. Voor andere belanghebbenden werd er op 20 juli j.l. in de
Bloemert een voorlichtingsbijeenkomst gehouden.
In deze sessie werd alles nog eens uit de doeken
gedaan. Na de pauze was er gelegenheid vragen
te stellen. Van deze gelegenheid is ruim gebruik
gemaakt. Verschillende aspecten kwamen hierbij
aan de orde. Inhoudelijk was er geen directe
tegenstand. Een 'vragensteller bracht nog een
schadeloosstelling ter sprake, vanwege belemmering visvangst en jacht. Aangezien er ook de
mogelijkheid is het compartiment binnen te
varen, werd hierop niet ingegaan. Wat mij opviel
op deze bijeenkomst was, dat de nadelen nauwelijks genoemd werden. Voor de recreatie ondernemers is het meer toch geruime tijd 75 ha kleiner. Ook voor de ij verenigingen zijn er duidelijk
nadelen. De ijsroutes lopen door het gebied. Er is
wel voorgesteld om bij ijs de luiken te openen,
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zodat er zonder problemen geschaatst kan worden. Hoe één en ander in de praktijk gaat werken
moet natuurlijk nog blijken. Hoewel de zuiveringsschappen zeer positief zijn over hun plannen, moet na pakweg 6 jaar nog wel blijken of
het meer inderdaad helder zal zijn. In ieder geval
zijn de zuiveringsschappen wel een publiciteitscampagne begonnen getuige de vele artikelen in
verschillende periodieken om de voordelen uit de
doeken te doen.
|

Abel Ailkema
secretaris Dorpsbelangen

REACTIE OP
Reactie op het artikel De Tolhuisweg uit het
Kabinet zomer '94.
Het overkomt mij wel eens dat ik met te hoge
snelheid door Noordlaren heen rijd, omdat ik er
niet bij nadenk, of omdat ik haast heb. Het overkomt mij nooit dat ik bij de lagere school de Wel
met te hoge snelheid het dorp Zuidlaren binnenrijd. Waarom niet? Omdat, wanneer ik de verkeersdrempel met te hoge snelheid neem, ik mijn
auto in puin rijd. En nu zijn we meteen bij de
kern van het snelheidsprobleem binnen de
bebouwde kom, namelijk: kom je aan de auto,
dan kom je aan de chauffeur(se). Zolang je de
automobilist de mogelijkheid geeft om snelheid te
maken, zullen de meesten niet nalaten dit te
doen. Met alléén de bloembakken aan de
Tolhuisweg is die mogelijkheid er nog, dus is de
snelheid vaak te hoog. Leg 3 drempels neer, 1
aan het begin, 1 in het midden en 1 aan het eind
van deze weg en we zijn van het probleem af.
Met drempels bedoel ik de "De Wel drempels",
hoog en breed en door landbouwverkeer redelijk
te nemen, zodat het argument van 1982, om geen
drempels neer te leggen vanwege het landbouwverkeer, niet meer op gaat. Wat mij betreft mogen
de bloembakken blijven staan, dat breekt het
straatbeeld een beetje en is een fraai gezicht in
de zomer, (mits goed onderhouden) Anno 1994
heeft elk zichzelf respecterend dorp drempels
gekregen en ik mag hopen dat Midiaren wat dat
betreft geen uitzondering zal blijken.
Jaap Gros

DE TOLHUISWEG
Omdat wij er al 20 jaren wonen, dus vroegere en
huidige situaties kunnen vergelijken, spelende
kinderen hebben (en zelf ook nog op straat spelen), mede hebben geijverd voor snelheidsremmende maatregelen en iets doen aan het onderhoud van enkele bloembakken, reageren wij op
het artikel over de Tolhuisweg. Bij de aanleg van
het riool in 1978 werd de Tolhuisweg, die daarvoor erg smal was, op het stuk Heiveen/Schutsweg een fors stuk verbreed. Teveel bleek al spoedig, want juist in dit stukje bebouwde kom was
bij snel toenemende verkeersdrukte een halve
kilometer racebaan ontstaan. Deze onveilige situatie leidde tot activiteiten van aanwonenden en
Dorpsbelangen en uiteindelijk tot de bloembakken.
We merkten ook al gauw dat deze oplossing het
te hard rijden niet volledig verhinderde. De
bloembakken staan niet ver genoeg naar de as
van de weg en er zit een te groot gat tussen de 2e

en de 3e bloembak, gerekend vanaf het Heiveen.
Voor de liefhebbers zijn nog zeer hoge snelheden
haalbaar en die worden helaas soms ook gehaald.
Dit levert voor spelende kinderen, voetgangers,
fietsers, ruiters en huisdieren gevaarlijke situaties
op en leidt tot gevoelens van onveiligheid.
Hoewel de huidige bloembakken duidelijk niet
optimaal werken moet dat er volgens ons zeker
niet toe leiden dat ze verdwijnen en de racebaan
terugkeert. Enkele argumenten voor het behoud
van de bakken zijn:
- veel automobilisten zijn van goede wil, gedragen zich wel verantwoordelijk en matigen wel
hun snelheid
- in het geval er tegenliggers zijn werken de bakken prima,men moet gewoon wachten
- de bakken creëren op straat voor kinderen en
voetgangers beschutte, verkeersvrije hoeken
- de bloembakken breken het vrij saaie brede
wegbeeld en fleuren de straat wat op
Wij vinden echter ook dat de snelheidsremmende
maatregelen effectiever gemaakt moeten worden.
In zo'n woonbuurtje met een toenemend aantal
kinderen, waardoor bovendien het beroemdste
wandelpad van Nederland loopt en waar ook nog
een officiële fietsroute langs gaat, hoort de uiterste snelheid 30 km te zijn. Dan pas is het redelijk
veilig voor mens en dier. In binnen- en buitenland zagen wij dat er talloze manieren zijn om
dit te bereiken.
Met een aantal actieve aanwonenden moet het
mogelijk zijn de gemeente één of enkele goede
plannen voor te leggen. We hebben daar bovendien een Midlaarder (groen!) raadslid en wie weet
wat Dorpsbelangen kan en wil doen. Leg je je
oor te luisteren dan heb je zo een man of 20 die
vinden dat er aan de Tolhuisweg soms veel te
hard wordt gereden. Wie neemt het voortouw?
Wij vinden dat niet altijd dezelfden met dit soort
initiatieven hoeven te komen. Wel steunen we elk
initiatief dat kan leiden tot een veiliger, leefbaarder en vriendelijker Midiaren. Als het moet met
raad en daad.
Tenslotte nog iets over het onderhoud van de
bloembakken. De Natuur- en Milieuwerkgroep
Midiaren heeft met de gemeente afgesproken dat
de beplanting door Midlaarders wordt onderhouden en vervolgens aan verschillende aanwoners
gevraagd dit naar eigen inzicht bij te houden. Dit
werkt nog niet bij elke bak optimaal en bovendien valt over smaak nu eenmaal moeilijk te twisten. Toch leidt de voorjaars- en vroege zomerbloei bij enkele bakken tot zeer positieve commentaren van voorbijgangers. Voor suggesties zou
u zich tot de werkgroep kunnen wenden. Het
onderhoud van palen en reflectoren door de
gemeente schiet er helaas tot dusverre bij in.
Met vriendelijke groeten
Egbert en Ansje Veenstra.

MIDLAARDER ONDERNEMER OP TEXEL
Als 12 jarige moest hij bijna dagelijks bii weer of
geen weer van het Zuidlaardermeer geplukt worden. Catamaran zeilen vond hij eigenlijk belangrijker en leuker dan zijn schoolopleiding. Na acht
jaar instructeur te zijn geweest exploiteert Michel
Arends (24 jaar) begin dit seizoen voor het eerst
als zelfstandig ondernemer de populaire catamaran-zeilschool 'de Eilander' op Texel. Per seizoen
van begin mei tot eind september geeft hij samen
met zo'n 10 instructeurs zei lies aan zo'n ±500 à
550 cursisten zeilles. Duitsers (28 procent),
Belgen, Fransen en Denen (2 procent) en
Nederlanders uit alle windstreken maken de tocht
naar de Noordkaap van Texel om daar, in de
onmiddellijk nabijheid van de vuurtoren, te kunnen kiezen uit tien-uurs cursussen, 5-uurs cursussen, weekcursussen, vervolgcursussen en speciale
arrangementen. 'En ik kom', verteld Michel,
'regelmatig mensen uit mijn oude buurt tegen.
Geen wonder, want ik zit hier op een bijzondere
plek. Er is hier weinig branding en een fraaie zeilplek. Zo had ik hier laatst een weekend een
groepje van 8 dames uit Midiaren en Zuidlaren
voor een 5-uurs cursus. Ook deze dames hebben
zich uitstekend op de zeilschool geamuseerd, niet
verwonderlijk want als je één keer met het catamaranvirus bent besmet kom je er niet snel meer
los van, dus ik vermoed deze dames nog wel

fSÊBÊBËËBXBSÊtTS

eens een keer terug te zien op Texel. Ik heb er
beslist geen spijt van om als zelfstandige een zeilschool te runnen, want wat is er nu leuker dan
van je hobby je beroep te maken. De laatste 3
jaar woonde ik in een caravan op het eiland en
ging nogal regelmatig terug naar Midiaren, maar
heb nu sinds kort een eigen huis. Het bevalt mij
hier uitstekend. In de toekomst wil ik proberen de
zeilschool nog verder uit te bouwen.
Mogelijkheden genoeg. Normaal hebben we op
Texel 13.000 mensen en 14.000 schapen. Maar
in de zomer komen daar al gauw een 45.000 bij.
Ik zie dan ook de laatste jaren een stijging in het
aantal aanmeldingen. Steeds meer mensen weten
ons te vinden'.

SJOELCLUB
"MIDLAARDER BRIKKEN"
Onze eerste bijeenkomst van de club is op zaterdag 1 oktober a.s. Hou deze avond vrij.
Het bestuur.

DE REDACTIE HEEFT GEHOORD DAT
- de laatste tijd flink wordt gestolen in Midiaren. Aan de Tolhuisweg werden op klaarlichte dag geluidsapparatuur en sieraden gestolen en bij mensen aan de Groningerstraat werd eveneens op klaarlichte dag
geluidsapparatuur gestolen. De werkwijze van de mannen, waar de politie een signalement van heeft, is
simpel; aanbellen, is er iemand thuis, dan wordt gevraagd naar iemand die daar niet woont en gaan vervolgens weer weg. Wordt er niet open gedaan, dan wordt een deur of raam geforceerd, er worden spullen van
hun gading uitgezocht en ze stappen weer eens op. Oppassen dus.
- het huis van Rob en Annet Arends,Tolhuisweg2, te koop staat. Zij zullen gaan verhuizen naarTexel, waar
zij een restaurant gaan runnen.
-Jolanda en Martin Sants er een kind bij hebben gekregen. Het is en meisje en de naam is Corine Mirande.
- in het huis van de fam.Lohman aan het Hunebedpad dhr.Timmer en mevr. Stumpel zijn komen wonen.
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GROOT IN BANDEN
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Groencentrum
J.H. Roelfzema
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.

Sch ipper
Dépositaire van

Dr. Renaud en Barbara Bort
Groningerstraat 47A
9475 PA Midiaren
tel. 05905-95427'
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Groningerstraat 36
9675 PB MIDLAREN
Telefoon 05905 - 91818

HALLO MIDLAARDER JEUGD
Hoe is het met jullie, allemaal al
weer op school na een lange zomervakantie? Hebben jullie genoten van
het warme weer? Jammer dat niemand eens de pen heeft gepakt om
ons te schrijven hoe je vakantie was
en wat je zo allemaal gedaan hebt,
dat was nu echt wat voor deze pagina
geweest. Deze is niet alleen voor jullie, maar het liefst ook door jullie
geschreven! Pieter van Burg (6 jr.)
wilde ook graag eens met een tekening in het 'Kabinet' staan. Nu hier is
hij dan Pieter, dat heb je mooi
gedaan hoor.

Kinderpuzzel
1. Welk dier wilde er bij de prinses in bed slapen?
2. Kleine zeemeermin die haar stem aan een heks
gaf.
3. Wie was er het mooiste van het land?
4. Wie was het zusje van een oogje en drieoogje?
5. Hoe noemde de gelaarsde kat zijn meester?
6. De jongste van 7 broertjes.

7. Tafeltje dek je....strek je.
8. Waarin klom Jan naar de hemel toe?
9. Deze man had een gekleurde baard.
10. Eén geitje werd niet opgegeten, waarin had het
zich verstopt?
11. Wie moest er als de klok twaaf slaoeg weer
thuis zijn?
12. In haar kasteel viel iedereen in slaap.

Vul nu in:
Van het Ie woord de 3e letter
2e
„ 1e
// ff
3e
„ 1e
ft ft
4e
„ 1e
tt ft
5e
„2e
il n
6e
„ 5e
u u
7e
„ 6e
ff if
8e
„4e
ft tt
9e
„ Ie
tt tt
„ „ 10e
„.2e
„„Tie
„ 1e
„„12e
„ Ie
Lever je oplossing in voor 5 dec. a.s. bij Jaap Gros,
Tolhuisweg 7.
Misschien ben jij het die deze keer wint.

V-5

t.
H
Li
Winnaar van kinderpuzzel uit het Zomernummer is
Edwin Davids geworden. Er waren 4 inzendingen.
Gefeliciteerd, je hebt een tegoedbon van f 10,gewonnen, die mag je besteden bij de Wigwam.
De oplossing van de puzzel was DONALD DUCK.
Allemaal tot schrijfs in het volgende
Winternummer en doe nog even je best op deze
puzzel. .

TE KOOP
GEVRAAGD
Oude bromfietsen en ot onderdelen.
Wim Darneviel, Tolhuisweg 9,
tel 92561

TE KOOP
AANGEBODEN

Te koop aangeboden:
Jongensfiets voor plm. 8 jaar oud. f 100,Fam. Gros, Tolhuisweg 7,

tel. 94447
Lego trein met extra spoor en wissels.
Vraagprijs f 100,Peter Darneviel, Tolhuisweg 9,

tel. 92561

SLAGERIJ G.P. KOERS
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

rolpens
bakjes kanensmeer
bekers rundvet
boeren leverworst
droge metworst
droge boeren ham (schenk)

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

Bronkhorst
sanitaire installaties
GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN
TELEFOON 05905 - 91553
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GR A ALM AN

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

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

aansluiting

;\" -: ; ! £ > ^ : ¡u. /t
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.

(3

Emdenweg 5
Groningen
Tel. 050-422322

Bolder 59
Drachten
Tel. 05120-26258

PRIJSPUZZEL
VAN LINKS NAAR RECHTS:
1 heden - 6 keukengerei -11 ijzerhoudende grond
-12 Europeaan -14 wiel -15 ogenblik -17 kweker-19 deel v.d. voet - 21 sterkedrank - 22 moeilijkheid - 24 telwoord - 25 voegwoord - 26 waterdoorlatend - 27 schel - 29 noot - 30 zoutig vocht
- 32 rijgsnoer - 34 loterijbriefje - 35 plant - 37
vochtig koud - 39 luchtsprong - 41 elektr. geladen deeltje - 42 welpenleidster - 44 teken - 46
bridgeterm - 47 luitenant (afk.) - 49 slordig - 52
pers.vnw. - 53 vis - 54 vrouw, dier - 55 geheel
gevuld - 56 geneesmiddel - 57 godsdienst (afk.)
- 59 mohamm. godsdienst - 62 achter - 63 prooi
- 65 niveau - 68 krachtig - 70 gevangenis - 72
familielid - 74 groot water - 75 Ind. weefsel 77 gezichtsorgaan - 79 vuurpijl - 81 wijnsoort
- 84 laatstleden (afk.) - 86 voorzetsel - 88 houten drinkbakje - 89 soort onderwijs - 90 Europ.
Econ. Gemeenschap - 92 stuk grond - 95 Japanse
munt - 96 zeevis - 98 schrijfkosten - 99 kleur 100 aarden vaas -102 fraaie kleding -103 insekteneter - 104 rampspoed - 105 trommelslager.
VAN BOVEN NAAR BENEDEN:
1 kwajongen - 2 middag - 3 boom - 4 slee - 5
roofvogel - 6 gierigaard - 7 regeringsreglement
- 8 opening - 9 denkbeeld - 10 ondergrondse
doorgang - 13 rustoord (Bijbels) - 16 deel v.e.
vis - 17 sein - 18 opstandeling - 20 alvorens 22 kleverige stof - 23 Europeaan - 26 deel v.e.
woord - 28 smakelijk - 30 gewricht - 31 gesteente - 32 heidemeertje - 33 gordel - 34 noot - 36
klank - 38 laatstleden - 39 loon, inkomen - 40
onzes inziens (afk.) - 42 reeds - 43 roofvogel 45 nimmer - 46 niet scherp - 48 deel v.e. boom
- 50 muurholte - 51 bijb. figuur - 52 laag, gemeen
- 58 kantoormeubel - 60 stek - 61 zoete, vloeibare stof- 63 roofdier - 64 pers.vnw. - 66 getijde - 67 slim - 69 ter zee (afk.) - 70 vochtig - 71
lange rij - 73 landbouwwerktuig - 75 plant - 76
viskorf - 78 treurdicht - 80 kleefstof - 82 echtgenoot - 83 mirakel - 85 watering - 87 derhalve (Lat.) - 89 pausennaam - 91 smal stromend
water - 93 toespraak - 94 droogoven - 95 alleenzang - 97 voorkeur (Lat.) - 99 zeehond - 101 de
onbekende - 103 lengtemaat.
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Oplossing prijspuzzel plaatsnamen uit het zomernummer.
11. Langweer
12. Best, Eenrum
13. Balk
14. Nooitgedagt
1 5. Utrecht
16. Uithoorn
17. Spijkerboor
18. Lieshout
19. Tuk
20. Nederland

4

16

De plaatsnaam puzzel had kennelijk een hoge
moeilijkheidsgraad, want niemand heeft een
oplossing ingestuurd. Deze keer maar weer eens
een kruiswoordraadsel. Oplossingen voor 5
december '94 inleveren bij één van de redactieleden.

1. Groet
2. Boxmeer
3. Roosteren
4. Opende
5. Bergen
6. Herten
7. Hoek
8. Vollenhove
9. Gieten
10. Hartem

3

1

103
105

•

OUD PAPIER
1994
Zaterdag
1995
Zaterdag

I0dec.'94

Heihazen

18 maart '95
17 juni '95
16 sept. '95
16 dec. '95

Groningerstraat
't Brinkje
Emigranten
- Achteroet

Maart '96

- Plankensloot

1996
Onderstaand een lijst van de wijken met
de daarbijbehorende wijkhoofen.
Wijken
Achteroet
Heihazen
Tolhuisweg 1
Tolhuisweg 2
Schutshut
Groningerstr.
't Brinkje
Plankensloot/
Meerzicht
Emigranten

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

Tel.nr.
96593
92837
93558
96521
92359
94466
95819

- Winy Verdegaal 94197
- Bouke Kroon
92230

* 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"

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 05905-9146 2

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

'?¿Cé&tJ!L¿e<é&

RECREATIEPARK 'DE BLOEMERT
EEN REGENBOOG VAN MOGELIJKHEDE
Bungalowpark
Verhuur van comfortabele
6-pers. bungalows <4****)
Speciale hotel en
langhuur-arrangementen
Jachthaven en camping
3ioemert + card met vele
voordelen
Tennisbanen, fietsverhuur,
dierenpark.

>&&k

zeil-/
surfschool
interne en externe
jeugdzeilweken
Verhuur van zéllboi
waterfietsen en kanos
Privélessen
Watersportarrangementen

Partyboot
1
de wolfhorn

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

NSSï^i

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

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

Zeer geschikt
/oor feesten en
reünies

