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VAN DE REDACTIE 
Het lentenummer van 1995 is een dikke uitgave geworden, omdat de redactie extra aandacht heeft 
geschonken aan de bevrijding van Midiaren 13 april, 50 jaar geleden. Zo is een historisch overzicht van 
de troepenbewegingen in Drente van de maand april 1945 opgenomen en twee verhalen van mensen die 
in de oorlogsjaren in Midiaren woonden en daar over hebben verteld. Nu zult u misschien zeggen 'die 
oorlog, dat is al zo lang geleden', maar bedenk daarbij wel, dat hetgeen in die oorlogsjaren bedreigd 
werd, n.l. de vrijheid, morgen opnieuw in gevaar kan komen. Tijdens de bezetting zijn er mensen 
opgestaan, die allerlei vormen van verzet gingen bieden. Daar was veel moed voor nodig en velen zijn 
hierbij omgekomen. Het zijn deze mensen en de bevrijders, waarbij we nu even stilstaan. Mede dankzij 
hen kunnen wij nu in bijna vanzelfsprekende vrijheid leven. 

Jaap Gros 

IJSVERENIGING MIDLAREN 
Hierbij een kort berichtje van de 77-jaar oude ijsvereniging die Midiaren rijk is.Ook wij willen graag iets 
doen voor de jeugd in Midiaren, de jeugd heeft toch de toekomst. In de afgelopen crocusvakantie is er 
een kinderschaatsmorgen georganiseerd voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. In eerste instantie waren er maar 
4 aanmeldingen, maar in de loop van de week kwamen we op een totaal van 8 kinderen, was de rest met 
vakantie? De schaatsmorgen werd een succes, ondanks het paar schoenen dat op het eind van de morgen 
verdwenen bleek, gelukkig waren ze 's avonds weer terecht, dus eind goed al goed. 
Getracht wordt bij het eerstvolgende natuurijs op de Midlaarder ijsbaan een 
Mini Elfstedentocht te organiseren, hierover volgt dan bericht. We rekenen 
op alle kinderen bij volgende aktiviteiten. Contributie: gezien de financie 
Ie situatie van de vereniging is deze de laatste jaren gratis. Alleen nieuwe 
leden betalen eenmalig f5,- per gezin. 
Nog geen lid! Meld je aan bij het bestuur. 

R.Schuiling J.Nijhof 
N.Venema M.Swart 
J. de Groot J.Juistinga 
W.Scheper 

TREINTAXI 
Een welkome aanvulling op het openbaar vervoer is onder omstandigheden de treintaxi. Omdat niet 
iedereen op de hoogte blijkt te zijn van deze mogelijkheid, maken we er hier melding van. 
Sedert enige tijd is het mogelijk vanaf Assen met de treintaxi Midiaren te bereiken. Men kan met de 
treintaxi niet alleen van Assen naar Midiaren reizen, maar ook per treintaxi worden opgehaald uit 
Midiaren. Voorwaarde is dat aansluitend met de trein wordt gereisd of al is gereisd. Voor het ophalen uit 
Midiaren moet men wel ruim tevoren bespreken. 
Bij de aanschaf van een treinkaartje kan men tegelijkertijd een kaartje kopen voor de treintaxi, er kan een 
treintaxikaart voor de heenreis en de terugreis worden gekocht. Eventueel kan ook een kaart in de taxi 
worden gekocht mits men dan een zogenaamde treinkadobon koopt, daarmee kan vervolgens de aan te 
schaffen treinkaart worden betaald. 
Voor het geringe bedrag van F6,- wordt men dan van Assen naar Midiaren vervoerd of vice versa. 
Vooral nu het 's avonds bijzonder moeilijk is geworden per bus nog naar Midiaren te reizen vanuit 
Groningen en een busverbinding tussen Assen en Midiaren ontbreekt, kan de treintaxi een oplossing 
bieden voor diegenen die niet eerst per auto naar Assen kunnen of willen reizen. 
De rit per treintaxi kan wel wat langer duren, omdat meerdere mensen tegelijk worden meegenomen en 
moeten worden afgezet, niettemin gaat het doorgaans nog aardig wat sneller dan via Groningen met de 
bus en biedt de treintaxi een reëel alternatief. 

B.l.Klaassens 



OLIEBOLLENAKTIE 1994 
Zaterdag 31 december, 's morgens om 7 uur. 
Chris van Plankensloot is al druk bezig met de 
voorbereidingen In de keuken. Rond 8 uur komen 
de eerste dorpsfeestcommissieleden, die het deeg 
gaan aanmaken en om half negen is de eerste 
bakploeg (Catrien de Boer + dochter Anneke) 
present. De eerste goudgele bollen worden snel 
daarna geproefd en....heerlijk, precies goed! 
Knapperig, niet vet en goed van smaak. 
De hele dag gaat het zo door; deeg aanmaken, 
laten rijzen, bakken, uit laten lekken, inpakken en 
wegwezen naar de gelagkamer waar om 9 uur al 
de eerste klanten zijn. Lammie heeft zich inmid-
dels ontfermd over de administratie en uiteraard 
ook over de centen. Rond het middaguur komt de 
tweede bakploeg (Rik en Joke) de dames de Boer 
aflossen. Anna, Toos en Joan gaan ondertussen 
vrolijk door met deeg aanmaken en inpakken, ter-
wijl Chris nauwlettend alles in de gaten houdt en 
met de rijstijd valt bij hem niet te smokkelen, ook 
al wachten er klanten. In de middag is er vol-
doende voorraad (nou, maar net hoor) om de 
bestellingen uit te voeren en in Noordlaren te 
gaan venten. Han en Cor en een drietal jongelui 
nemen dat voor hun rekening, De verkoop in 
Noordlaren loopt eigenlijk best, ondanks het feit 
dat er door vele Noordlaarders niet op gerekend 
was dat we langs de deur zouden komen. 
Ondertussen is het een gezellig komen en gaan in 
Plankensloot van Midlaarders, die hun bollen 
komen ophalen. Sommigen moeten even wach-
ten, omdat de bakkers het niet bij kunnen houden, 

DE VROUWENVERENIGING WEER OP REIS ! 
Op 16 februari, 's morgens om kwart voor negen kwamen 20 dames, leden van de Vrouwenvereniging 
Midiaren, bijeen bij café Plankensloot. Na een kopje koffie bij Annie van Plankensloot gingen we per auto 
naar het station Haren. Om 9.30 rolde de trein voor en gingen we richting Hilversum. Om 11.30 kwamen 
we daar aan op het hoofdstation; gelukkig hadden we nog even tijd om in Hilversum rond te 
kijken en te winkelen. Om 12.30 kwamen de dames weer bij elkaar op het hoofdstation, sommigen voor-
zien van draagtasjes met de inkopen die ze nog gauw gedaan hadden. Toen weer in de trein naar station 
Noord, vandaar gewandeld naar het Omroep Dorp, waar we om 13.00 uur verwacht werden bij de opna-
men voor het programma "Hints". We werden hier hartelijk ontvangen met een kopje koffie en kregen 
een korte uitleg over de gang van zaken voor die middag en werden vervolgens naar de opnamestudio 
gebracht. Daar kregen we te horen wat er van ons als publiek werd verwacht. Hard applaudisseren wan-
neer een titel binnen de tijd geraden werd en oooh roepen als het niet werd geraden. We zagen verschil-
lende teams die aan het spel meededen, o.a. het team van de hoofdrolspelers van de musical "My Fair 
Lady", met o.a. Paul van Vliet, een team van radiopresentatoren en een team van "Purper". 
Vanaf 25 februari is Hints iedere zaterdagavond weer te zien op t.v. Het was interessant om te zien wat er 
zoal komt kijken voor zo'n t.v.opname. Veel cameramensen, (assistent) regisseurs, mensen voor licht en 
geluid etc. Af en toe ging er iets mis en dan moest een bepaalde passage herhaald worden. En wij maar 
weer applaudisseren, uiteraard. Om ca. 16.30 was het afgelopen en gingen we met de trein terug naar het 
hoofdstation, waar we nog tijd hadden om een hapje te eten voordat we weer naar Haren vertrokken. 
Onderweg in de trein hebben we zitten bedenken waar we nu weer eens naar toe zouden kunnen gaan, 
want een dagje (of meerdere dagen) uit met een groep vrouwen is erg gezellig. 
Mochten er in Midiaren (of Zuidlaren) vrouwen, jong of oud zijn, die dit aanspreekt, aarzel niet en geef u 
op als lid van de Vrouwenvereniging Midiaren. 

Inlichtingen bij Wil Frijters, Duinweg 9, tel.95022 

maar dat is dan geen probleem. 
Aan het einde van de middag een ware primeur 
voor Midiaren. Het optreden van het kindercircus 
Midiaren (met als sponsor het VVV) in het tot cir-
custent omgebouwde zaaltje van Plankensloot. 
Onder leiding van Karka en Winie werden daar 
echte kunststukjes vertoond tot groot plezier van 
de kinderen en ouders en niet in het minst van de 
jonge artiesten zelf. Kortom een succes, dat zeker 
aanleiding is om te bekijken of dat circus wellicht 
levensvatbaar is. Inmiddels is het rond vijven en 
worden de pitten onder de oliebakken gedoofd. 
Nu wacht nog de vervelende klus van het 
schoonmaken en opruimen. Ongeveer 7 uur 's 
avonds zit een afgepeigerde, maar tevreden ploeg 
aan een welverdiend glas aan de stamtafel van 
Plankensloot. Het was me het dagje wel. 2000 
bollen en 12 uur non-stop in touw! Maar het 
resultaat mag er zijn: 

- een gezellige dag voor de Midlaarders 
- een netto opbrengst van ruim f900,- voor de 

dorpsfeestkas 
- een goed team van dorpsfeestcommissie en 

vrijwilligers 
- geweldige medewerking van Plankensloot. 
- geheel nieuwe aktiviteit (circus) voor de kinde-

ren in Midiaren. 
Och, en na een lekkere douche en een glas (of 
meer) op het oude jaar ben je ook die 12 uur in 
de oliedamp weer gauw vergeten. 

Namens de dorpsfeestcommissie 
Cor v.d.Sterren 



UITSLAG ENQUETE 
In het vorige Kabinet werd al aangekondigd dat 
de Vereniging Dorpsbelangen een enquête zou 
houden onder de aanwonenden van de 
Tolhuisweg over de verkeerssituatie aldaar. 
Dit is intussen gebeurd en de uitkomst van de 
enquête is bekend. 
Er werden 33 enquêtes rondgebracht en er wer-
den 31 weer terugontvangen. Een hoge score, 
zeker als we deze vergelijken met de opkomst 
voor de statenverkiezingen. 
In 24 van de 31 enquêtes vonden de mensen dat 
er op de Tolhuisweg te hard werd gereden, al 
deze mensen vonden dat er andere of aanvullen-
de verkeersmaatregelen zouden moeten worden 
getroffen. In 7 enquêtes vond men dat het wel 
meeviel, van deze 7 wilden 4 de bestaande situ-
atie handhaven, 3 wilden elke snelheidsbeperking 
opheffen. 
Onder de 24 die vonden dat er vaak te hard werd 
gereden leefden verschillende gedachten over 
een oplossing.In 10 gevallen wilde men naast de 
bestaande bloembakken een extra voorziening, 
drempels scoorden hoog bij deze personen met 
10 voorstanders. In 14 gevallen wilde men de 
bloembakken zien verdwijnen en vervangen door 
andere verkeersremmende maatregelen, ook bij 
deze personen scoorden drempels hoog namelijk 
8 keer, al dan niet gecombineerd met een 30 km 
zone ook kinderkopjes en wegversmalling wer-
den als mogelijkheid genoemd. Daarnaast kwam 
een aantal malen naar voren dat er een bloembak 
bijgeplaatst zou moeten worden. 
Bij de voorstanders van de bloembakken werd 

wel een aantal malen een kritische kanttekening 
gemaakt wat betreft de hoogte van de begroeiing. 
Door een te hoge begroeiing werden de bakken 
onveilig. Dit was ook het voornaamste argument 
van de tegenstanders van de bloembakken, men 
achtte de bloembakken onveilig door de onover-
zichtelijkheid en het risico dat kinderen onver-
wacht achter een bloembak tevoorschijn konden 
komen. Een paar mensen vonden de bloembak-
ken lelijk en niet in het dorpsbeeld passen. 
De conclusie kan zijn dat de onvrede met de ver-
keerssituatie aan de Tolhuisweg vrij groot is. Hoe 
de zaak opgelost moet worden is nog voor veel 
discussie vatbaar, er werden diverse concrete sug-
gesties gedaan, die hier niet allemaal aan bod 
kunnen komen, maar zeker het overdenken 
waard zijn. 
Drempels, al dan niet gecombineerd met de 
bloembakken werden in totaal 17 maal genoemd, 
ook scoorde een 30 km zone hoog vaak wel 
gecombineerd met andere maatregelen, nl. 14 
maal. 
De Vereniging Dorpsbelangen is er mede door de 
uitkomst van deze enquête van overtuigd dat aan 
een verbetering van de huidige situatie gewerkt 
moet worden. Er moet getracht worden een 
oplossing te vinden waarbij te hard rijden wordt 
voorkomen en de veiligheid van voetgangers, kin-
deren en dieren wordt vergroot, die in het dorps-
beeld past en die het degenen die gemotoriseerd 
door de Tolhuisweg moeten rijden (bijvoorbeeld 
land bouw verkeer) niet nodeloos moeilijk maakt. 
Op de jaarvergadering zal deze kwestie verder 
aan de orde komen. 

B.l.Klaassens, Vereniging Dorpsbelangen 

OOSTERMOER TENTOONSTELLING 
In het winternummer van "t Midlaarder Kabinet" heb ik u beloofd verdere informatie te geven over de 
Oostermoer tentoonstelling in de gemeente Zuidlaren. Inmiddels heeft het Oostermoerbestuur een 
voorlopig programma uitgegeven. Dit ziet er als volgt uit: 
zaterdag 22 juli: opening kermis, kindermiddag en de vijf kamponderdelen: 

tennis,voetbal, visconcours en jeu de boulles. 
zondag 23 juli: Tros zomertour van 14.00 - 18.00 uur. 
maandag 24 juli: Officiële opening, keuring straten, tuinen en verlichting. 
dinsdag 25 juli: Optocht. 
woensdag 26 juli: Oud Drentse markt, kaarten en sjoelen. 
donderdag 27 juli: Veekeuring en wielerronde. 
vrijdag 28 juli: Weekmarkt, barbecue-avond aan de Brink. 
zaterdag 29 juli: Concours-hippique, groots vuurwerk op de Ekkelkamp. 
zondag 30 juli: Laatste dag kermis. 

In het zomernummer van het Kabinet zal ik u mededelen hoe je aan bepaalde onderdelen mee kunt doen. 
Voor versiering van straten, tuinen en verlichting is het mogelijk om u nu al op te geven. Inlichtingen 
hierover zijn te verkrijgen bij Dhr.G.H.Bouwman, Hogeweg 41, Zuidlaren, tel.91295. Voor de optocht 
hebben zich inmiddels 18 buurt- en dorpsverenigingen opgegeven, zodat het zeker is dat de optocht 
doorgaat. Nog even ter herinnering. Midiaren doet mee met als onderwerp Spanje. Gies Lamberts en 
Marie Kanon hebben hiervoor de cordinatie op zich genomen. 

Abel Aeilkema 
secr. Dorpsbelangen 



Gun uw kinderen het plezier van muziek 
«SfSri?* Naast hun schoolopleiding 

een muzikale vorming. 
Een vorming waar zij U 

hun hele leven 
dankbaar voor zullen zijn. 

> :o::-

Ons land kent een dicht gespreid net van muziek-
scholen. 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! 

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 

te 

Met Uw naam en adres zenden aan: 

j=y^LLIr~rLaJu^L^ YLULMLO _5 B.V. 

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 

AMBACHTELIJKE KAARSENMAKERIJ 
TRUUS KUIPERS 

Breed assortiment van zowel standaard als 
afwijkende maten en kleuren 

Haasakkers 1 
geopend van 10.00-17.00 uur 

Donderdag gesloten 

DESIGN 
Reklame-Werktekenstudio 
Damsterdiep 31 b 
9711 SG Groningen 
Tel, 050-137544 
Fax, 050-137579 
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We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
De Rabobank is een bank met een idee. Het 
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
¡s een bank van mensen vóór mensen. 
Dat merkt u al snel in het persoon-
lijke contact. Elke Rabobank ^ 
staat midden ín de samen- ¿&$mlm 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs- / 
leven, verenigingen en '; 
scholen. We weten wat 
er leeft, ook als het niet 
om bankzaken gaat. Kort-
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u. 

Rabobank 

Rabobank Zuidlaren, Stationsweg 17, 9471 GJ ZUIDLAREN. 
Tel.:05905-9 25 01. 



PAASMARKT 1995 
Het is vandaag 9 maart en buiten schijnt de zon. 
Ik kom daar net vandaan om mijn beesten te voe-
ren en ik zag, dat de kippen al weer goed aan het 
leggen zijn, moeder de gans nestelneigingen 
begint te krijgen, de geiten door de wei rennen 
en dat de uiers van de ooien behoorlijk beginnen 
te zwellen ten teken dat de lammetjes binnenkort 
verwacht kunnen worden. Kortom en onmisken-
baar: het voorjaar komt eraan en daarmee dus 
ook Pasen! In het dorp is het ook al begonnen te 
ritselen, want de verschillende wijken zijn druk 
doende met de voorbereidingen van de 
Paasmarkt. Het enige wat daarbij veranderd is, is 
dat de mensen uit de wijk "Schutshut" die mee 
willen werken, dit samen met de wijk Tolhuisweg 
1" doen. Verder heeft de wijk "Groningerstraat" 
een nieuw wijkhoofd, n.l. Trudy Steenhuis, waar 
we haar zeer erkentelijk voor zijn. Ningo Venema 
hebben we natuurlijk bedankt voor zijn aandeel 
in alle voorgaande jaren. De Paasmarkt wordt dit 
jaar gehouden op zondag 9 april van 10.00 -
16.00 uur op hetzelfde adres van vorig jaar: 
Groningerstraat 40, waar Anna en Jan Greydanus 
ons opnieuw welkom heten. We hopen dat er 
begrip voor is, dat het toch weer op zondag is. 
Het belangrijkste argument daarvoor is, dat de 
deelnemende ondernemers alleen op die dag 
kunnen. 
De Midlaarder ondernemers zijn gelukkig weer 
sterk vertegenwoordigd: de fam. Roelfzema met 
o.a. hun produkten uit de kwekerij, de fam. 
Boucher met o.a. boeken van hun uitgeverij, de 
fam. Kuipers met honing en door hen zelf 
gemaakte kaarsen, Esther Julius van het "Roosje 
van Midiaren" en Geert Koers met verschillende 
heerlijke produkten uit zijn slagerij. 
Verder hebben ook de kwekerij "De Egelantier" 
uit Paterswolde en de winkel "kookboek en 
keukengerei" uit Groningen weer hun medewer-
king toegezegd. 
De overige marktkramen worden bezet door de 
verschillende wijken, die weer met een enorm 
scala van produkten tevoorschijn komen. Dus: 
komt dat zien, komt dat zien, maar ook proeven; 
de wijk "t Achteroet gaat dit keer een gezellig ter-
ras inrichten, waar men wat kan eten (o.a. panne-
koeken) en drinken. De mensen achter de kramen 
krijgen trouwens ieder 2 consumptiebonnen voor 
koffie/thee. 
Voor de kinderen worden verschillende aktivitei-
ten georganiseerd: spelletjes, schminken, ponyrij-
den en om de markt te openen houden ze al zin-
gend een optocht met Palmpasenstokken door 
het dorp. Patty Venema en Ingrid Juistenga orga-
niseren die laatste aktiviteit en alle ouders van 
kinderen die mee kunnen doen krijgen, eventueel 
via hun wijkhoofd, nog bericht hoe een en ander 
verloopt. Wij zorgen er in ieder geval voor, dat 
een prachtige broodhaan op de stokken wordt 
geprikt en we hopen natuurlijk, dat alle kinderen 
meedoen. 

De kinderen van het Midlaarder Kindercircus 
"Crazy Kids" zijn in ieder geval van de partij met 
voorstellingen van clowns en goochelaars en bij 
mooi weer met presentaties van acrobatiek o.l.v. 
Karka Speelman en Erri de Vries. Arend Jan Julius 
zal eveneens bij droog weer met zijn rijtuig een 
aantal ritjes organiseren. 
U merkt het: het belooft weer een hele leuke, 
afwisselende en gezellige dag te worden. 
We vragen de wijken hun spullen zaterdagmid-
dag te brengen, opdat er 's avonds geen parkeer-
problemen ontstaan als de ondernemers hun 
spullen brengen. 
Als laatste vragen we alle medewerkers, bezoe-
kers en vooral ook de kinderen zuinig te zijn op 
die prachtige plek, net zoals op het parkeerterrein 
op het weiland/dat Marie en Willem Kanon weer 
belangeloos beschikbaar hebben gesteld. 
Nu al wil ik namens de commissie alle medewer-
kers, ondernemers en kinderen die mee gaan 
doen hartelijk bedanken voor hun inzet om deze 
Paasmarkt opnieuw tot een succes te maken. 
KOMT ALLEMAAL, ZEGT HET VOORT, NEEMT 
OUDERS, VRIENDEN EN BEKENDEN MEE en in 
ieder geval TOT ZIENS op 9 april!!!! 

Hans Blaauboer 
namens de dorpsfeestcommissie 

P.S.: Let binnenkort eens op die 
prachtige reclameborden, die 
de "Heihazen" weer geplaatst 
hebben. 
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DRENTHE IS BEVRIJD. 
Dit was te lezen op maandag 16 april 1945 in 
"de Vliegende Hollander", het dagblad verspreid 
door de geallieerde luchtmacht. In de nacht van 
7 op zondag 8 april werden grote aantallen geal-
lieerde parachutisten neergelaten boven Noord-
Oost Nederland. De Franse soldaten sprongen in 
groepjes van 10 tot 15 man (zgn. sticks) uit het 
vliegtuig en opereerden ook als zodanig. 
De ca. 700 parachutisten waren van Franse origi-
ne (Les 2me et 3me Regiments Chasseurs 
Parachutistes) en behoorden tot de Special Air 
Service (S.A.S.)De parachutisten maakten snel 
radio-contact met afdelingen van het Canadese 
leger, die via Overijssel en Drenthe noordwaarts 
en westwaarts zouden trekken.Zij moesten zich 
dagenlang zien te handhaven doordat de 
Canadeze hoofdmacht was vertraagd.Maar dat 
was voor de ondernemende commando's geen 
bezwaar De parachutisten hadden de opdracht 
om de grootst mogelijke verwarring bij de vijand 
te veroorzaken en zijn troepen verlaatsingen te 
hinderen. Ten kosten van zware verliezen is de 
opdracht gelukt. Spoorwegen, telefoonverkeer, 
alsmede de electriciteits voorziening werden ver-
lamd. Tegelijk moest verhinderd worden dat 
terugtrekkende Duitse troepen de zeer talrijke 
bruggen, die voor de geallieerde opmars gebruikt 
moesten worden, in de lucht zouden laten vlie-
gen. Ook het vliegveld Havelte moest door hen 
worden bezet. 
De franse para's hebben in hun strijd achter de 
vijandelijke linies veel hulp gehad van de 
KP(knokploeg)Noord Drenthe.Dit waren mensen 
die in georganiseerd verband ondergronds tegen 
de Duitsers vochten.Hun leider was Kees Veldman 
uit Zuidlaren. De meest gewaagde actie van deze 
KP is de overval op de gavangenis van Assen 
geweest.Hierbij werden 29 "zware " gevangenen 
bevrijd.Dit waren mannen die bij eerdere verzets 
daden gearresteerd waren.Onder deze bevrijde 
gevangene bevond zich burgemeester Roukema 
van Zuidlaren. 
Op 8 april controleerden groepjes parachutisten 
wegkruisingen en bruggen, waardoor de vijand in 
grote verwarring raakte. Zijn verbindingen werden 
verbroken en zijn verdedigingswerken aangeval-
len. De Cándese troepen kregen waardevolle 
inlichtingen omtrent de opstelling van de vijand 
en over de punten die gebombardeerd moesten 
worden. Vanaf 8 april begon de geallieerde 
hoofdmacht in Dente door te dringen.Op 10 april 
bevrijdden zij Westerbork,en in de nacht van 
12 op 13 april sloten de Canadezen Assen in. 
Op 13 april trokken zij door naar het noorden. 
Het is aan de aktiviteiten van de parachutisten en 
de KP Noord Drenthe te danken geweest dat de 
geallieerde opmars in zo'n hoog tempo kon 
plaatsvinden,op 10 april nog bij Hoogeveen en 
13 april al bij Zuidlaren. Ter vergelijking, in de 
stad Groningen is 77 uur gevochten. Normaal 

gesproken is vrijdag de dertiende een ongeluks-
datum, maar niet voor de gemeente Zuidlaren, 
want op die dag werd Zuidlaren en ook Midiaren 
bevrijd door de 2nd Canadian Infantry Division. 
Radio Oranje heeft nog een waarschuwing uitge-
zonden voor de bevolking van de gebieden, waar 
de strijd tijdelijk heen en weer golft, met vréugde-
betoon te wachten tot de Duitsers definitief zijn 
verdreven. Het voorbarig uitsteken van vlaggen 
heeft namelijk op enkele plaatsen slachtoffers 
gevergd. 
Dit gold niet voor de omgeving van Midiaren, de 
Duitsers waren weg en bleven weg en Drenthe 
was bevrijd! 
Uit het boek Drentsche kroniek van het bevrij-
dingsjaar heb ik nog een aantal feiten gehaald die 
betrekking hadden op de inwoners van de 
gemeente Zuidlaren en dus ook Midiaren.Het 
gaat hier om de maanden februari t/m april 1945. 

1945 
Februari 
2 feb. De burgemeester van Zuidlaren publiceert 

dat op last van de Duitse Wehrmacht elk 
hout-vervoer is verboden. 

13 feb. Te Zuidlaren arriveren evacue's uit 
Limburg. 

19 feb. I.v.m. de ontruiming van het krankzinni-
gen gesticht Dennenoord te Zuidlaren 
worden vele patiënten verplicht onderge-
bracht bij familieleden. 

20 feb. Op Dennenoord te Zuidlaren wordt het 
Kriegs lazarett 3/541 gevestigd. 

24 feb. De burgemeester van Zuidlaren publiceert 
op last van de Duitse Weermacht nog-
maals, dat bij luchtgevaar de boerenschu-
ren onmiddellijk moeten worden geopend. 
Voorts dat het ten strengste verboden is 
om op en in de Splitterboxen en 
Deckungslocher te spelen of deze te 
beschadigen ofte vernielen. 

Maart 
2 maart. Kappers adverteren dat alleen die klan 

ten geschoren kunnen worden, die zelf 
zeep meebrengen. 

6 maart. Te Zuidlaren worden vrouwen 
opgeroepen voor werk in het Kriegslaza-
rett. Vele vrouwen, vooral jonge meisjes, 
duiken onder om hieraan te ontkomen. 

8 maart. Als wraak voor de aanslag op Rauter 
worden bij de Woeste Hoeve onder 
Apeldoorn 115 personen gefusilleerd. 
Daaronder bevond zich Johan Herman 
Harmsen, arts te Zuidlaren. 

13 maart. Benoemd tot burgemeester van 
Zuidlaren dhr.J.Zandt, burgemeester van 
Gieten. 

14 maart. Kees Veldman rijdt met een man of vijf 
in Duitse uniformen naar het onderduik 
adres van Arnold van Weringh te 
Zuidlaren om wapens op te halen die van 
Weringh in melkbussen in de grond had 



gestopt.Die zelfde nacht fietst Kees met 
zijn jongens,zwaar beladen met 
wapens,terug naar Appelscha. 

15 maart. In het Laarwoud te Zuidlaren worden 
V1 projectielen overdag opgesteld. 
Gedurende de nacht worden deze in 
colonne naar lanceer plaatsen in Midden 
Nederland vervoerd. 

27 maart. De burgemeester maakt op last der 
Duitse Wehrmacht bekend dat tijdens 
duisternis open vuren te hebben verboden 
is. Het afbranden van heide e.d. mag 
alleen overdag. De omwonenden worden 
aansprakelijk gesteld. 

April 
5 april. De burgemeester van Zuidlaren, 

J.H.Roukema, waagt zich in vermomming 
in zijn woonplaats en neemt tesamen met 
dhr.Weringh zijn intrek in het geheime 
hoofdkwartier der verzetsbeweging. 
De bewaking van het Zuidlaardermeer 
wordt door dhr.W.Boer zodanig uitgevoerd 
dat de volgeladen schepen in de haven van 
Zuidlaren bij hun aftocht vast komen te zit-
ten bij de zuidelijke ingang van het meer. 

7 april. Op 1 km ten Noord-Westen van Anloo 
valt een Duitse piloot dood, wegens wei-
gering van zijn parachute. Het toestel stort 
neer in Zuidlaren. 
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8 april. Van de parachutisten die bij Schipborg in 
het Kniphorstbos zijn afgeworpen, worden 
een twintigtal gevangen genomen, daar 
hun verblijf aldaar verraden is. Een para-
chutist overnacht op het terrein van 
Dennenoord (tussen de Duitsers) en wordt 
de volgende dag in veiligheid gebracht bij 
de boekhandelaar/drukker Hertz. 

10 april. De stroom levering aan Zuidlaren wordt 
stopgezet. 

11 april. In "Laarend" te Zuidlaren vestigt zich 
een Sonder Commando der Wehrmacht. 

12 april. De NSB-burgemeester van Odoorn 
arriveert 's avonds als vluchteling te 
Zuidlaren. Duitsers trekken uit en over 
Zuidlaren terug en gaan vaak dwars door 
de akkers en langs bospaden. 

13 april. Zuidlaren bevrijd. De commandant der 
Canadezen is Major Green. Deze afdeling 
blijft te Zuidlaren tot 2 mei. Het Duitse 
Lazarett op Dennenoord wordt Prisoners 
of War Hospital. Burgemeester 
J.H.Roukema legt zijn vermomming af, 
verlaat het huis aan de Brink, waar het 
hoofdkwartier der B.S. was gevestigd en 
neemt zijn plaats op het gemeentehuis 
weer in. Om 4 uur spreekt hij de bevol-
king toe vanaf het bordes. 

Geraadpleegde literatuur: 
Drentsche kroniek van het bevrijdingsjaar door 
Mr.G.A. Bontekoe. 
Maple leaf up door M.H.Huizinga. 
De Knokploeg Noord Drenthe door S.Schoon 

Jaap Gros. 

Kaartje van de provincie Drente met daarop vermeid data en troepenbewegingen. 
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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 gezelüge 
familiedag. Zelfvenorging van eten en drinken is mogelijk. 
Bel eens voor nadere informatie! 

"X Tbuitenhuis 
,-!/•>% /^¿U-*l%>^*~-r4- Hans en Gretha Blaaubot 
OC VeeilñOrSt Duinweg 2, MIDLAREN 
dksdzoenctemoeitewaaid Tei./Fax: 05905 - 92132 

WATERSPORTBEDRIJF 
PLANKENSLOOT" 

mm 
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 

ti 

Ff 
WATERSPORTBEDRIJF 

de scheve" 
Havenstraat 18, Zu id laren 

SCHEEPSACCESSOIRES 
HENGELSPORT ARTIKELEN 
RYDS-MOTORBOTEN 

'jmrmm mm a&w. 

BUITENBOORDMOTOREN AANHANGERVERHUUR 
05905 - 92946 



Bericht van de Vrouwenvereniging. 

KERSTMARKT IN MIDLAREN 
De op 10 en 11 december gehouden kerstmarkt in Midiaren is opnieuw een groot succes geweest. 
Misschien kwam het door de aanwezigheid van de mooie kerstman, maar na de eerste dag was van de 
vele zelfgemaakt kerstartikelen, het grootste gedeelte al verkocht. Gelukkig waren enkele creatieve leden 
bereid nieuwe kerstspulletjes voor de zondag aan te leveren. Ondanks het van te voren bakken van vele 
tientallen zakjes kniepertjes, konden de baksters ter plaatse het tempo van de verkoop bijna niet bijbenen. 
De vele bezoekers gaven tevens gul aan de verloting t.b.v. de club van verstandelijk gehandicapten. 
De prijs van de verloting is gegaan naar de fam.B.Lahuis uit Zuidlaren. Wij wensen hen veel plezier met 
het mooie geborduurde kleed. 

WIE O WIE 
- heeft 2 rechterhanden en wil/kan 

* jongleer attributen helpen maken, b.v. ringen figuurzagen 
* artiestenkleding maken 
* timmeren/verven/ontwerpen van decors 

- heeft nog oude gordijnen, tweepersoons matrassen, verkleedkleren (op zolder). 
- heeft schmink of andere feestspullen over. 
- heeft kennis en/of ervaring met de circuswereld (acrobatiek, jongleren, clownerie etc.) 
- heeft ruimte waar we kunnen oefenen. 
- heeft nog andere materialen/ideeën die goed te gebruiken zijn, b.v. decorstukken, staalkabel, 

parasolletjes, een grote bal (om op te lopen), een hoge hoed met duiven of een ezeltje!!! 
- heeft een positief saldo op bank of giro en een groot hart. 
Kunt u ons ergens mee van dienst zijn: 
Bel naar Karka/Erri tel.05905-96521 of schrijf: Tolhuisweg 14, 9475 PG Midiaren. 
Voor uw financiële ondersteuning/donatie t.n.v. Vrienden van "De Crazy Kids" op gironr. 6475598. 
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OUD PAPIER DATA 
1995 

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

't Brinkje 
Groningerstraat 
Emigranten 
Achteroet 

1996 
Maart '96 Plankensloot 

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 
- ?? 
- Trudy Steenhuis 
- Keeke Scheper 

- Winy Verdegaal 
- Bouko Kroon 

Tel.nr. 

96593 
92837 
93558 
96521 

92727 
95819 

94197 
92230 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Oude bromfietsen en of onderdelen. 

• Wim Darneviel, Tolhuisweg 9, tel 92561 

Liefst rond potkacheltje, graag met pijp. 
Tolhuisweg 3, tel.95241 

TE KOOP AANGEBODEN: 
Jongensfiets voor plm. 8 jaar oud. f 100,-
Fam. Gros, Tolhuisweg 7, tel. 94447 

2 leren draaifauteuils, z.g.a.n. 
f150,- per stuk 

ï Tolhuisweg 19, tel.91080 

-i 5*V-



DE TIJD VAN OORLOG EN BEVRIJDING IN EN ROND DE BOSWACH-
TERSWONING BIJ HET NOORDLAARDERBOS TE MIDLAREN. 
In de eerste dagen merken we weinig van de 
duitse bezetting doch dit duurt niet lang want dan 
komen de duitse soldaten oefenen op de op 
600m.afstand gelegen,schietbaan. De hele dag 
wordt er geschreeuwd en gescholden en 
bij"komen en gaan"gezongen dat ze ook nog 
naar"Engeland fahren".Het duurt niet zo lang of 
het verzet komt op gang en weet ook mijn vader 
te vinden.Mijn ouders, Hennie en Hendrik 
Nijland, gaan met het verzet in zee door het 
opnemen van onderduikers.Diverse personen 
worden in de loop der tijd in onze woning onder-
gebracht waaronder spoorwegmensen studenten 
en het gezin van een politieman uit Zuidlaren. 
Wanneer het veilig is, slapen zij 's nachts in de 
woning en overdag verblijven zij in het Noord-
laarderbos (waar zij ook nog ergens een onderko-
men hebben in de vorm van een goed gecamou-
fleerde tent)ln 1943 worden de leden van de 
ondergrondse in Midiaren opgeschrikt doordat 
een gehate N.S.B.-er uit Zuidlaren(op weg van 
Zuidlaren naar Groningen)in Midiaren vanuit een 
hinderlaag wordt doodgeschoten.Men verwacht 
represailles van de duitsers en men probeert zo 
snel mogelijk weg te komen naar onderduik 
adressen.Met het hoofd van de lagere school in 
Midlaren(G.Hof) en met de burgemeester van 
ZuidlarenO.H.Roukema) heeft mijn vader veel 
contact.Hof zorgt o.a. voor bonkaarten voor 
onderduikers.Vaak moest ik levensmiddelen en 
levensmiddelenbonnen ophalen.De bonnen 
waren afkomstig van overvallen,door de onder-
grondse, op distributie kantoren.Als kind van 12 
leefde je eigenlijk met een voortdurende span-
ning doordat je altijd op je hoede moest zijn bij 
alles wat je zei,niemand mocht immers weten dat 
er onderduikers in ons huis zaten.Als we 's 
avonds allemaal rond de kachel zaten en plotse-
ling de honden begonnen te blaffen dan moesten 
de onderduikers klaar staan om via de deel en de 
achterdeur het Noordlaarderbos in te vluchten. 
Voor mijn moeder was het vaak moeilijk om alle 
mensen te voeden aangezien de distributie bon-
nen vaak niet toereikend waren. 
Boswachter Nijland krijgt in zijn werk nog met 
een andere kwestie te maken. De Ver. tot Behoud 
van Natuurmonumenten heeft sinds november 
1942 de jacht in het Noordlaarderbos verpacht 
aan Dr.K.Berns, Marinekriegsgerichtsrat te 
Groningen. Dit houdt dus in dat hij steeds op 
moet draven als de Duitsers het belieft om te 
komen jagen. Dat moest natuurlijk met de nodige 
omzichtigheid gebeuren opdat vooral niet werd 
gejaagd in de buurt van de verblijfplaats van de 
onderduikers. De praktijk met het jagen was dat 
Dr. Berns slechts enkele keren gejaagd heeft, 
maar dat het meest werd gejaagd door de beruch-
te leden van de S.D.(Sicherheitsdienst) uit 
Groningen (Scholtenshuis). Vooral de zeer 

beruchte R.W.Lehnhof (bijgenaamd de beul van 
Groningen) kwam regelmatig, meestal op de fiets, 
uit Groningen naar het Noordlaarderbos, vaak 
vergezeld van zijn trawanten van het 
Scholtenshuis. Wanneer deze lieden kwamen hin-
gen ze hun uniformkleding en wapens aan de 
kapstok in de boswachterswoning. Ook dit bracht 
weer extra gevaren met zich mee, want indien 
het verzet zou willen, waren deze wapens een-
voudig te bemachtigen. 

Door Lehnhof werd wel eens gesuggereerd dat hij 
wel eens doodgeschoten zou kunnen worden tij-
dens zijn fietstocht heen en teoig naar 
Groningen. 
Ook in het bos was het moeilijk, de Duitse 
Wehrmacht kapte bomen voor verdedigingswer-
ken, de O.T. (Organisation Todt) ging in het bos 
loopgravenstelsels en tankgrachten graven. De in 
verband hiermee ingekwartierde tewerkgestelde 
Nederlanders (uit Stadskanaal) leverden in huis 

! weer extra gevaar op , want het was niet bekend 
of deze mensen te vertrouwen waren. Men kon 
praktisch nooit vrijuit spreken vanwege de inge-
kwartierde "gravers van de O.T.", onderduikers, 
jagende S.D.ers, nog steeds oefenende Duitsers 
van de Wehrmacht en houtkappende mensen 
voor leveranties aan de Wehrmacht. 
Op een zonnige dag zien we plotseling in de 
nabijheid van de boswachterswoning een grote 
groep Duitsers naderen. Ze waren van allerhande 
pluimage, dus Wehrmacht, Luftwaffe enz. Ook 
nebben ze geen wapens (in de vorm van gewe-
ren) bij zich. Iedereen schrikt en denkt wat zal dit 
nu weer betekenen. Alles maar weer weggewerkt, 
zoals onderduikers, fietsen enz. Doch deze 
Duitsers zijn (zoals later blijkt) op de terugtocht 
van de oorlog in Gelderland en Overijssel en 
moeten zich melden in Groningen i.v.m. verdedi-
ging van de stad. Er bevinden zich echter een 
aantal onder die wel willen deserteren blijkt later. 
Dit deserteren is voor de Duitsers natuurlijk ris-
kant (bij ontdekking wacht hun de doodstraf), 
doch diegene bij wie zij onderdak krijgen loopt 
hetzelfde risico. Maar mijn vader aanvaardt ook 
dit risico weer en neemt twee deserteurs in huis. 
Elke dag is een dag van spanning, want iedereen 
weet dat de bevrijding in aantocht is en ook de 
Duitse soldaten wachten gespannen af. Doch ein-
delijk is het dan zover dat de dag van onze lang 
verwachte bevrijding is aangebroken. Toch wer-
den we hierdoor nog verrast, want wanneer ik op 
vrijdagmorgen, de dertiende april 1945, op mijn 
fiets met erg slechte banden, naar kruidenier Jager 
in Noordlaren ga voor enkele boodschappen, 
beleef ik de verrassing van mijn leven. Het mo-
ment dat ik bij de winkel ben, zal mij mijn hele 
verdere leven bijblijven. Ik zie op vrijdag de der-
tiende n.l. veel legerauto's en weapon-carriers het 



dorp vanaf het zuiden binnenrijden met veel sol-
daten, gekleed in kaki uniformen. De langver-
wachte Canadese bevrijders zijn gekomen en 
even daarna zie ik mensen lopen van de 
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Wat 
mij ook opviel was dat er in Noordlaren weinig 
of geen tegenstand was van Duitse bezetters. Wel 
bleek later dat de Canadezen nog zo hier en daar 
rond Noordlaren groepjes Duitsers hadden opge-
pikt en krijgsgevangene hadden gemaakt. En ver-
der viel mij op, de gemoedelijkheid waarmee dit 
alles ging en natuurlijk de cigaretten op de lippen 
van deze Canadese jongens. De inwoners van 
Noordlaren begroetten de bevrijders uiteraard 
met gejuich en voorzover voorradig met vlaggen. 
Ik ben toen wel erg snel naar huis gefietst. 
Thuisgekomen bleek dat mijn oom Jan uit 
Noordlaren reeds is gekomen met het goede 
nieuws van de bevrijding. Mijn vader gaat deze 
dag, getooid met oranjeband van de B.S., naar 
Zuidlaren om de Duitse deserteurs uit te leveren 
aan de Canadezen.Mijn vader ziet bij de mensen 
met oranjebanden van de B.S. diverse personen 
lopen, die in het begin van de bezettingsjaren als 
Duitsgezind bekend stonden. 

Dit maakt hem zo kwaad dat hij besluit zijn oran-
jeband in te leveren bij de commandant. 
In Zuidlaren proberen wij cigaretten of tabak te 
kopen, of indien mogelijk te krijgen en ook cho-
colade heeft onze voorkeur (de Engelse woorden 
hiervoor hebben we erg snel geleerd).ln Noord-
laren zijn ook Canadezen gelegerd, die een rust-
pauze hebben van de strijd in Duitsland. Het is 
de jongens aan te zien, velen zien er moe en ver-
suft uit, dit misschien ook wel een beetje door de 
Duitse wijnen die ze in Duitsland hebben buit 
gemaakt.Het verdedigingsstelsel van de Duitsers, 
bestaande uit loopgraven en tankgrachten stelt 
voor het geallieerde leger niets voor. Even een 
bulldozer erbij en alles wordt dichtgeschoven en 
het leger vervolgt zijn weg. De hele dag, en dat 
weken achter elkaar, zijn we te vinden in de 
buurt van de Canadeze troepen. Terwijl de vol-
wassenen zich uitleven in feesten en nog eens 
feesten, is dit hele gebeuren om ons heen een 
groot feest. En al dat heerlijke eten dat we zien is 
erg in trek bij ons en zo nu en dan worden we 

getrakteerd door de soldaten op snoep (o.a. rang 
snoepjes), chocolade, heerlijk wit brood enz. 
De Canadese troepen proberen met de bewoners 
een ruilhandel op te zetten.Eieren worden geruild 
tegen cigaretten, chocolade en nog vele andere 
artikelen. Voor ons als jongens hebben rond slin-
gerende wapens en munitie ook veel aantrek-
kingskracht. Langs de wegen en overal waar de 
troepen zijn gelegerd staan munitiekisten welke 
leeg zijn en later worden verzameld. In deze 
"lege" kisten wordt door ons al gauw veel achter-
gebleven munitie gevonden en in grote hoeveel-
heden verzameld. Thuis verwijderen wij de 
kogels van de hulzen en halen gevaarlijke spelle-
tjes uit met kruit en slaghoedjes. Ook vinden we 
patronen, bestemd voor tanks en vliegtuigen, 
weggeslingerd door de militairen. De bevrijders 
hebben de beschikking over een massa aan 
wapens en munitie. Zelfs scherpe handgranaten 
worden door ons gevonden, doch dit wordt ons 
toch te link. De Canadezen zijn in onze ogen 
heldhaftige cowboys, want vele soldaten gedra-
gen zich ook als zodanig. Ze lopen meestal met 
enkele revolvers of pistolen rond, zo nu en dan 
schietend op blikjes, flessen enz. Ook zien we 
nog regelmatig gevangen genomen Duitsers. 
De van Duitsers, N.S.B.'ers, landwachters enz. 
afkomstige wapens, onderscheidingstekens, uni-
formstukken worden door handige zakenlui onder 
de soldaten te koop aangeboden. Hierbij heb ik 
zelf gezien dat burgers wapens konden uitzoeken 
en voor ieder wapen dus, of dit nu een karabijn 
of mitrailleur was, werd men voor f5,00 per stuk 
eigenaar. De roes waarin iedereen leefde, zowel 
oud als jong, duurde tot maanden na bevrijding. 

Bovenstaand verslag is via Dhr.Steegenga uit 
Zuidlaren aan mij doorgespeeld en is opgetekend 
door de heer J.Nijland, zoon van de voormalig 
boswachter aan de Duinweg in Midiaren. 
Beide heren worden bedankt voor hun medewer-
king. Terwille van de lengte van het verhaal heb 
ik hier en daar gedeelten uit het originele verhaal 
weggelaten. 

Jaap Gros 

DE REDACTIE HEEFT GEHOORD DAT: 
- de fam. v.d.Veen is verhuisd van de Groningerstraat 45 naar Zuidlaren. 
- de fam. Meisner van de Tolhuisweg 28 is verhuisd naar de Groningerstraat 52. 
- de fam. Sinnema aan de Tolhuisweg 23 hun huis te koop hebben aangeboden. 
- Piet Kanon verhuisd is van Huttenweg 10 naar Zuidlaren en niet langer wijkhoofd is. 
- de fam. Kanon sinds mei 1994 aan de Huttenweg 10 woont. 

voor Piet Kanon een nieuw wijkhoofd wordt gezocht, maar dat dat niet zo erg wil vlotten. 
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EEN "OUD MIDLAARDER" HAALDE VOOR U ENKELE HERINNERINGEN OP 
UIT DE OORLOGSJAREN '40-'45. ZE ZIJN VAN MIDLAREN EN OMGEVING. 

De burcht Meerwijk is tijdens de oorlog "per 
ongeluk" in brand gestoken, omdat de SS zich 
hier zou inkwartieren. 
Voor een korte periode werd er op het 
Zuidlaardermeer geland door Engelse water-
vliegtuigen. Bij Meerzicht zaten mensen van het 
verzet, aan hen werden dan wapens afgegeven, 
ook werden er wel mensen "opgepikt". 
Hieraan kwam snel een einde. De Duitsers heb-
ben toen de Bloemert gevorderd, evenzo de 
boten en de jachten. Er werd een botenhuis 
door hen gemaakt en ze gingen patrouilleren op 
het meer. De Bloemert werd gecamoufleerd met 
dennebomen. 
Op een zondagmorgen was er een razzia en 
alle radio's werden gevorderd. 
De Organisation Todt liet hier in de omgeving 
loopgraven en tankvallen graven door dwangar-
beiders. Ze verdienden hiermee f5,- per dag en 
extra bonnen. De dwangarbeiders werden bij 
verschillende gezinnen ondergebracht en waren 
daar door de week ook in de kost. 
Een beruchte Duitse officier (Lehnhof), die in 
het Scholtenshuis (stad Groningen) verhoren 
afnam, ging hier zaterdagmiddag in het 
Noodlaarderbos op jacht. De politie kreeg hier-
van dan bericht en deze moest de boswachter 
Nijland dan weer inseinen dat hij met hem op 
jacht moest. De weg die de Duitse officier nam, 
was met de bus uit Groningen, hier naar toe rei-
zen, bij de Bloemert uitstappen, lopen naar de 
boswachter en na afloop van de jacht stapte hij 
bij huize "Oorsprong" weer in de bus. De 
ondergrondse die hier achter kwam besloot hem 
dood te schieten in het Noordlaarderbos. Voor 
de boswachter werd een onderduikadres gevon-
den, tijd en plaats, alles was geregeld. Maar 
helaas moest er van dit plan worden afgezien. 
In die tijd vond ook het voorval in Putten, u 
allen wel bekend, plaats. Men vreesde dat hier 
wel eens dezelfde represaillemaatregelen kon-
den worden genomen. Later is de officier terecht 
gesteld. 

- Op het laatst van de oorlog werden veel éva-
cuées uit Limburg bij de burgers ondergebracht. 
Evenzo kinderen uit Amsterdam bij gastgezin-
nen, dit ging uit van de kerk. 

- Van de gemeente ging een oproep uit aan man-
nen vanaf 15 jaar. Zij moesten eenmansgaten en 
"splitterboxen" (daarin konden Duitsers met 
auto's schuilen) graven voor luchtaanvallen en 
gevechten. 

- De bevrijding was op 13 april '45. Door de 
Organisation Todt was bij de fam. Schuiling aan 
de Noordlaarderweg een houten brug over een 
tankval gemaakt. Deze werd 's ochtends door 
de Duitsers opgeblazen. Een groepje nieuwsgie-
rige Mid- en Noordlaarders gingen daar een 
kijkje nemen. Maar terwijl ze daar stonden te 

kijken kwamen diezelfde Duitsers vanaf de 
Groningerstraat al schietend over het veld weer 
naar de opgeblazen brug toe. De Mid- en 
Noordlaarders zochten dekking in een kool-
zaadveld. Helaas werden er zo'n 10 man 
gevonden. Zij moesten met de handen hoog 
over het veld naar de Groningerstraat. De 
Duitsers werd toen duidelijk gemaakt dat ze 
daar alleen uit nieuwsgierigheid waren en niet 
voor het herstellen van de brug. Toen zijn de 
Duitsers richting Zuidlaren gegaan, 's Middags 
kwamen er Duitsers, lopend, op weg naar 
Groningen, ze waren op aftocht. 

Al hun eigendommen verbrandden ze hier aan de 
Groningerstraat. Ca. 20 Duitsers gingen met 
geweren en munitie het bos van de Bloemert in. 
Er was een tolhek en daar woonde een Jan 
Keizer, deze zei tegen hen:"Geef je maar over, 
want de Canadezen zijn hier in Zuidlaren". 
Zonder geweren en munitie haalde hij ze dus uit 
het Bloemert bos, hij was niet bang uitgevallen. 
Na 50 jaar liggen de geweren en munitie nog wel 
in het bos. Tussen Meerwijk en de Bloemert lag 
een bloembollenveld. De narcissen bloeiden en 
de tanks van de bevrijders werden ermee bedol-
ven, 's Avonds stonden de tanks tegenover café 
de Hunebedden en achter de schuur van de fam. 
Schuiling, waar er midden in de nacht nog een 
opbrandde. Dit gaf een hels kabaal, want er zat 
nog munitie in. 

Patty Venema 
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BESTE MIDLAARDERS, 
Het is weer bijna pasen en dat wordt weer eieren 
en noten verscheuren. Te veel is niet goed, maar 
wel lekker. Op de lagere school bij juf Lamberts 
gingen we naar het bos om eieren te zoeken, die 
de paashaas, volgens de juf, verstopt had. Maar 
ja, wij wisten wel beter, maar ze smaakten er wel 
om. En we hadden natuurlijk een grote paasbult 
bij de fam. van Burg voor op het grasveld. We 
haalden een kar op bij de heer. Lokhorst en gin-
gen al lopend door de straten om bij mensen 
hout en takken op te halen. En toen uiteraard met 
een volle kar op weg naar de Haasakkers, dat 
was soms flink baggeren op die zandweg en we 
waren er weken mee bezig, maar het resultaat 
was er wel. Wat jaartjes later hadden we het 
beter bekeken. We gingen naar de fam. Sants om 
een kar te halen, want de kar van Lokhorst was in 
gebruik. Maar toen we bij Sants op het erf aan-
kwamen, hoorden we een tractor starten en jawel 
daar kwam Henk Sants aanrijden op de Deutz 
tractor. Dat ging ineens veel vlugger dan lopen en 
veel lichter. Op de Haasakkers, waar dan blubber 
lag en dus gingen we niet met 1 kar, maar met 2, 
dus ging het dubbel zo snel. Weer door de straten 
bij mensen langs en door het bos van Midiaren. 
En zelfs hier en daar in Zuidlaren, dat ging alle-
maal zo lekker, dat de paasbult meters hoog 
werd. We hadden zelfs tijd om een mooie vette 
pop, die dan iemand voorstelde, in elkaar te flan-
sen van hooi en oude jurken en dan op een stok. 
We maakten ook wel eens een gerimpeld mager 
mannetje op de stok, daar waren we zo klaar 
mee. Dat mannetje leek dan op onze Roeltje, 
maar hij vond het niet erg. En soms zaten er ook 
nog rotjes in die poppen en als die dan uit elkaar 
knalden samen met die pop, stond bijna iedereen 
te klappen en te juichen. Maar soms wou de 
paasbult niet branden door slecht weer of zo. 
Dan riepen we de hulp van Roelof Hollander in 
en toen wou die paasbult van alle kanten in 1 
keer in de fik. En goed ook, want de volgende 
dag stond ie nog in de fik. Dus dat ging een paar 
jaar goed, hoge bulten en veel poppen en natuur-
lijk veel vuur. Op een gegeven moment wou de 
fam.van Burg geen paasbulten meer op hun erf 
hebben en terecht, want er kwam op het laatst 
steeds meer troep bij, waar veel ijzer in zat, of 
autobanden. En als de paasbult opgebrand was 
bleef er een hoop ijzer, spijkers en ijzerdraden 
liggen en dat werd niet opgeruimd.. En in het 
voorjaar en zomer graasden daar geiten op het 
grasveld. En dat kan dan nare gevolgen hebben, 
zo'n spijker in de keel, dat veldje werd dus uit-
eindelijk als stortplaats gebruikt rond pasen. 
En dat is jammer dat sommige mensen dat deden. 
Er lag soms een bankstel of wat banden met velg 
en veel hout met spijkers en met ijzerdraad. Dus 
werd het verhaal afgesloten op de Haasakkers. 
Nou mensen dat was het dan voor deze terugblik 

op Pasen. Tot de volgende 
keer. Prettige paasda-
gen en wie weet komt de 
paashaas in jullie tuin 
om de eieren te verstoppen, 
wie weet, tot ziens. 

Groetjes van Luchien Haayer 

PRIJSPUZZEL 
n 

I 

VAN LINKS NAAR RECHTS: 
I geestelijke - 6 grot - 12 gerecht - 14 
uiteinde v.e. spier - 15 deel v.d. bijbel 
- 17 regeringsreglement - 18 plak-
middel - 20 lidwoord - 21 post restant 
- 22 klank - 24 kwajongen - 26 kleine 
plaats - 28 grond om boerderij - 29 
steen - 30 haarkrul - 32 watering - 33 
noot - 34 veelkleurig - 35 lattenkist 
- 37 heilige - 38 naaigerei - 39 beleefd-
heidsbetuiging - 40 televisie - 41 
teken - 43 knevel - 44 ten bedrage van 
- 46 wiel - 48 ontkenning - 49 snij-
werktuig - 50 Individueel Technisch 
Onderwijs - 51 overal - 53 soort appel 
- 55 optisch hulpmiddel - 56 maan-
stand - 57 en anderen - 59 bedorven 
- 60 pers. vnw. • 61 oude lengtemaat 
- 62 opgeworpen aardhoogte - 64 
zwak - 66 ¡cm. v. adel - 67 steckcon-
tact. 

VAN BOVEN NAAR BENEDEN: 
I roofdier - 2 stoomschip - 3 losgcra-
felde naad - 4 ijzerhoudende grond 
- 5 voorzetsel - 7 per persoon -
8 gelofte - 9 smart - 10 trekdier - 11 
vloerbedekking -13 kledingstuk -16 
roofvogel -18 vrouw, dier-19 drank 
- 21 verrichting - 23 voegwoord - 24 
herkauwer - 25 knijpbril - 27 ooster-
lengte - 29 brandstof - 31 rijtuig -
34 zangstem - 36 insekt - 40 spijltje -
42 draaikolk - 43 vlek - 45 vreemde 
munt - 47 noot - 50 titel - 52 gemalen 
graan - 54 bovenste dakrand - 55 
smal stromend water - 58 behoeftig -
60 groot water - 62 voorzetsel - 63 per 
adres - 64 motorraces - 65 gods-
dienst. 

Oplossing puzzel winternummer 
9. Roermond 1. Assen 

2. Bronneger 
3. Polsbroek of Buiksloot 
4. Heerhugowaard 
5. Leeuwarden 
6. Schipborg 
7. Gulpen 
8. Kerkrade 

10. Simpelveld 
11. Zevenaar 
12. Volendam 
13. Onstwedde 
14. Gasteren 
15. Diever 
16. Overloon 

De winnaars van de volwassenen puzzel zijn: 
1 Marchje Lamberts en 2 Diny Davids. 
Van harte gefeliciteerd! De eerste prijs was een 
VVV bon ter waarde van f30.- en de tweede prijs 
een bon ter waarde van f15.-. 
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HALLO MIDLAARDER JEUGD. 
Voor jullie wordt er dit keer wat geschreven over De Crazy Kids en hun circus. Ze hadden een succesvol 
optreden vorig jaar op Oudejaarsdag in Plankensloot en nu zijn ze druk aan het oefenen om straks tijdens 
de Paasmarkt weer iets leuks te brengen. 
Fleur en Lara schrijven wat over D.A.S., het dierenaanbrengstation. Wat moppen en raadsels en natuurlijk 
de kinderpuzzel, de kinderkerstpuzzel is gewonnen door Tim Gros en hij krijgt de speciale kerstprijs, n.l. een 
Wigwam tegoedbon van ƒ20,-. Gefeliciteerd! Er waren 4 inzendingen. Oplossing van deze puzzel kunnen 
weer in de bus bij Jaap Gros, Tolhuisweg 7. Veel succes, je kunt er weer een tegoedbon mee winnen. 

Zoek op! 
Er was eens een reus, die toen hij hersteld was van zijn bezoek aan de tandarts, een reuzenhonger had. 
Hij had van de kiespijn een paar dagen niet kunnen eten, dus kun je nagaan! De namen van de dingen 
die hij at en dronk zitten verborgen in de puzzel en die moet je wegstrepen. 

ei kei koekjes 
bessensap 
bloemkool 
havermout 
tomaten 
krentenbollen 
perenjam 
ham 
yoghurt 
macaroni 
uiensoep 
spruitjes 
appels 
melk 
patat 
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Oplossing 
kinderpuzzel 
winternummer 
1. sinterklaasavond 
2. nieuwjaar 
3. vuurwerk 
4. pepernoten 
5.snoepgoed 
6. ijsvrij 
7. oliebol 
8. zwartepiet 
9. boterl etter 
10. vuurpijlen 
11. sneeuwvlokken 
12. hoge noren 
13. skischoen 
14. winterpeen 

Patty Venema 

Hallo kinderen van Midiaren, 

Vrijdag 3 maart had de IJsclub Midiaren een 
schaatsmorgen georganiseerd. Om vijf voor half 
tien waren alle kinderen aanwezig; dat wil zeg-
gen slechts 8 kinderen. We vertrokken met 
2 auto's: Dhr.J.Juistinga, mevr.J. de Groot en 
Dhr.R.Schuiling waren de begeleiders. We heb-
ben het heel gezellig gehad, alleen we hopen dat 
er de volgende keer veel meer kinderen mee-
doen. 

Groetjes, Joosje van Wijck 

m 



HET KINDERCIRCUS VAN MIDLAREN... 
Het begon zo: Iedereen kreeg een papier waarop stond dat Erri de Vries en Karka Speelman een kinder 
circus wilde oprichten. Kinderen van 3 t/m 12 jaar mochten meedoen. We oefenden heel hard voor het 
circus in de schuur van Boucher (theaterschuur). Toen we moesten optreden waren er: acrobaten, gooche-
laars een leeuwentemster, clowns, sterke mannen enz. Het verliep heel goed, totdat ze (toen ze binnen-
kwamen) de ballon lieten knappen. Gelukkig dacht het publiek dat het erbij hoorde, maar dat was niet 
het geval. Verder verliep alles goed. Een week later gingen we de videoband bekijken, die ze gemaakt 
hadden tijdens het optreden. Iedereen lachte toen ze nog dat ongelukje van de sterke mannen zagen. 
Nu zijn we bezig met acrobatiek, dat is heel erg leuk. De laatste keer was er een meneer die heel erg 
goed kon acrobatieken. We hebben heel veel van hem geleerd. 

Groetjes Marieke Kanon 

DE CRAZY KIDS 
Een aantal Midlaarders heeft ons al ontmoet op 
Oudejaarsdag in Plankensloot: het Midlaarder 
kindercircus "De Crazy Kids". Mocht dit bij u nog 
niet het geval zijn, wij hopen u bij één van onze 
volgende voorstellingen als hooggeëerd publiek 
te mogen verwelkomen. 
In ieder geval laten wij onze neuzen zien tijdens 
de Paasmarkt van 9 april a.s. Met mooi weer zelfs 
met een paar acrobatiekkunsten. Ontstaan rond 
Oud & Nieuw en de week er voor, waarin het 
idee geboren werd en langzaam vorm kreeg, heb-
ben we al weer 4 keer geoefend, we zijn met 
10 à 12 enthousiaste kinderen, die het hartstikke 
leuk vinden dat er nu een dergelijk project voor 
Midlaarder kinderen is. Het is heel spannend om 
te spelen met balans en evenwicht, angst en ver-
trouwen, vallen en opstaan in de vorm van bijv. 
acrobatiek. Ook zijn we bezig met clownerie, 
goocheltoeren en verdere circusattrakties. "t Is 
allemaal nieuw en uitdagend en er zijn volop 
plannen. We hopen nog veel van ons te laten 
zien! Doei. 

Karka en Erri. 
, 

STICHTING DAS 
Wij zijn nu lid van de Stichting DAS. Hoe dat 
komt? Zo: we gingen vetbolletjes en pindakettin-
gen maken. We wouden verkopen, maar we wis-
ten niet waaraan we het geld moesten besteden. 
Lara's moeder had wel een idee: Stichting DAS ! 
Toen gingen we aan de slag. Vetbolletjes waren 
f1,00- en pindakettingen f0,75. We haalden f40,-
op. Onze topafneemster was Toos Gros! We gin-
gen met 40 piek naar Stichting DAS. Voor f30,-
werden we allebei apart lid. Dus als u nog eens 
een gewond dier vindt, breng het dan naar 
Stichting DAS, Zuidlaren. Tel.05905-97438. 

Lara Meissner 
& 

Fleur van Wijck 



"EWCiELAMnVAABBEMS", 

StenäLine 
Hoek van Holland - Harwich 

Ofwel Dames v.d. Vrouwenvereniging een dagje naar Londen. 

Alsof we weken op reis gingen, zo werden we uitgezwaaid toen wij 
op 16 jan. in de bus stapten bij café restaurant de Hunebedden. 
Wij, dat waren 13 vrouwen van de Vrouwenvereniging en we vertrokken met nog 
een dertigtal anderen naar Londen. Jawel, een dagje naar Londen, alsof het 
naast de deur was. 
Tijdens de Kerstmarkt was dit plan gerezen en uiteindelijk bleek dat 13 van 
ons er wel voor voelden om eens te gaan "shoppen" in Londen. Per slot van 
rekening was er ook nog uitverkoop en wie weet tik je voor een prikje iets 
op de kop.Iets van Wedgwood of zo! 
Met een bus van Rapide reden we vlot naar Hoek van Holland, M 
waar de "STENA EUROPE" al in de haven lag te wachten. 
De bus ging ook mee op de boot, zodat we in Engeland gelijk 
weer met de bus verder konden. 
De veerboot was een belevenis! Aan boord bevonden zich een tax-free winkel, 
een koffieshop, een restaurant, disco, casino,enz. Genoeg om de avond 
gezellig door te brengen. 
De volgende ochtend, na een lekker ontbijtje aan boord, zaten we rond 7 uur 
al weer in de bus. Gelukkig was de chauffeur gewend aan links rijden, zodat 
we lekker opschoten richting Londen, waar we een korte Sight-Seeing deden. 
We passeerden Snt.Paul's Cathedral, The Tower-Bridge, 
Downing Street 10 met de wachten, The Big Ben en The Houses of Parliament. 
Op Trafalgar Square verlieten we de bus. Met de plattegrond in de hand naar 
Piccadilly Circus gelopen en daar, onder veel hilariteit, de metro 
genomen naar Knightsbridge waar HARRODS zetelt. Harrods, een waren-
huis zo groot, zo chique, zo duur, dat wij, Midlaarder Vrouwen, ons 
wel heel erg gewoontjes voelden. Maar aan het eind van de dag, liepen we 
wel allemaal met één (of meerdere) tassen van Harrods. 
We hebben gebruik gemaakt van de rode dubbeldekkers en sommigen hebben een 
taxi genomen en een groep heeft te voet Londen doorkruist. 
En warempel iedereen was om half 6 terug op Trafalgar Square, waar de bus 
wachtte om ons terug te brengen naar Harwich. Inmiddels was het donker 
geworden en zo deden we nu een "light-tour". 
Helaas, helaas, was de wind aangewakkerd tot windkracht 10, wat voor ons 
allen in eerste instantie op de lachspieren werkte, maar voor een aantal 

desastreus afliep. Met andere woorden, een minder goede nacht voor 
velen aan boord van de "Koningin Beatrix", die nog veel luxer was dan 
de "stena-Europe". 
's Ochtends nog een ontbijtje aan boord en toen weer in de bus 
richting Midiaren. Nog even een koffiestop onderweg en zo kwamen 
we rond het middaguur weer in Midiaren aan, boordevol opgedane 
indrukken. 

Margje Lamberts 

UNDERGROUND 
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Hei !3¡e 
.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 

Specialiteïten-Restaurant 

" De Hunebedden" 

t 
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 maaltiidverzorging aan huis 

Fam. Stevens - Groningerstraat 31 - 9475 PA Midiaren - Telefoon 05905-91462 

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

*mm¿¿¿ 
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RECREATIEPARK 'DE BLOEMERT 
EEN REGENBOOG VAN MOGELIJKHEDE 

Bungalowpark 
Verhuur van comfortabele 
6-pers. bungalows J4****) 
Speciale hotel en 
langhuur-arrangementen 
Jachthaven en camping 
De Bloemert + card met vele 
voordelen 
Tennisbanen, fietsverhuur, 
dierenpark. 

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

zeil-/ 
surfschool 

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

Partyboot 
de Wolfhorn 

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

Zeer geschikt Vraag naar onze folder! Bel 05905-91555 «*«***«* reunies. 

volop genieten aan het Zuidlaardermeer 


