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Midlaarder Verenigingen

Secretariaat:

Vrouwenvereniging Midiaren

mevr. C. de Boer
Meerzicht 15, Midiaren
» 409 4350

Toneelvereniging TOMI

mevr. J. Vos
Haasakkers 2, Midiaren
» 4 0 9 3527

Dorpsbelangen

A. Aeilkema
Tolhuisweg 2 1 , Midiaren
» 409 4160

Vereniging van Volksvermaken

A. Haaijer
Tolhuisweg 8, Midiaren
» 409 3558

IJsvereniging Midiaren

mevr. J. de Groot
Meerzicht 1a, Midiaren
» 409 1446

Jachtveld Midiaren

S.J. van der Helm
Esweg 50, Midiaren
» 409 2969

Dorpsfeestcommissie

mevr. T. Gros
Tolhuisweg 7, Midiaren
o 409 4447

Natuur- en Milieuwerkgroep Midiaren

E. Veenstra (coördinator)
Tolhuisweg 27, Midiaren
» 409 6053

Boermarke Midiaren

G.J. Schenkel
Ter Heyll 4, Zuidlaren

o 409 4647
voor Volgende MidLuirder Kabine inleveren
v o o r 9 j u n i I 99jb
b i i é é n v a n d e recLu 1 ¡e-leden!

Colofon
Redactieleden:
- Abel Aeilkema
Tolhuisweg 21
« 4 0 9 4160
- Jaap Gros
Tolhuisweg 7
« 409 4447
- Bouke Klaassens
Hunebedpad 5
« 409 5973
- Patty Venema
Groningerstraat 47
» 409 4466
Lay-out:
- Gea Breider
Groningerstraat 58
» 4 0 9 3914
Druk:
- Printservice
Postbus 64,9470 AA Zuidlaren
» 4 0 9 3553

De redactie behoudt zich het
recht voor om publicatie van
ingezonden brieven te weigeren indien deze inhoudelijk
van zodanige aard blijken te
zijn dat men erdoor gekwetst
zou kunnen worden.
Het is niet toegestaan om advertenties die niet kompleet
zijn aangeleverd, en derhalve
zijn opgemaakt door de makers
van deze uitgave, te plaatsen
in andere publicaties.
Het Midlaarder Kabinet is een
uitgave onder verantwoordelijkheid van Vereniging Dorpsbelangen.
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Wijken

Wijkhoofden

Tel.nr.

1996

Achteroet
Heihazen
Tolhuisweg 1
Tolhuisweg 2
Sch utsh ut/G ron i ngerstr.
't Brinkje
Plankensloot/Meerzicht
Emigranten

Rob Posthuma
Philip Boucher
Andries Haayer
Karka Speelman
Trudy Steenhuis
Keeke Scheper
Winy Verdegaal
Bouko Kroon

409
409
409
409
409
409
409
409

16 maart
22 juni
14 september
14 december

Tolhuisweg 1
Tolhuisweg 2
Schutshut
Heihazen

6593
2837
3558
6521
2727
5819
4197
2230

Van de redactie
En dan zou ik nu graag wat hogere temperaturen
willen hebben. Met de uitgave van een Lentenummer zou dat eigenlijk wel zo leuk zijn.
Dit nieuwe 'Kabinetsjaar' hebben om verschillende
redenen een aantal sponsors er de voorkeur aangegeven niet meer te adverteren. Mochten er nog bedrijven zijn in Midiaren die nog niet in het Kabinet
adverteren en toch van deze mogelijkheid gebruik
willen maken, wilt u dat dan melden bij één van de
redactieleden.
De adverteerders die nu overblijven zorgen er voor
dat de krant nog steeds gratis kan worden verspreid.
Hartelijk dank hiervoor.

De Kerstpuzzel heeft bij de volwassenen een eerste
prijs opgeleverd voor iemand van buiten Midiaren,
n.l. Janny Veldman uit Noordlaren, de tweede prijs
ging naar Aly Davids, gefeliciteerd dames!
De krant heeft weer een aantal interessante artikeltjes en let u bij het lezen ervan ook even op de
opmaak van de krant. Deze krant wordt n.l. voor
het eerst door Gea Breider in elkaar gezet. De redactie is ervan overtuigd dat zij in staat zal zijn een
vlot leesbare krant uit te brengen met een eigen karakter.
Jaap Gros

.

I
Vereniging van Volksvermaken
Hallo Midlaarder jeugd t/m 12 jaar.

Midlaarders

Zaterdagmiddag 6 april om 14.00 uur is het weer
zover. De eierzoekwedstrijd van het VvV. De deelname is natuurlijk weer gratis en er zijn weer leuke
prijzen te winnen! Tevens allemaal een glaasje drinken. Dus graag tot ziens bij café Plankensloot.
Het VvV bestuur.

Op 2e Paasdag 8 april onze jaarlijkse notenschietwedstrijd om het Kampioenschap van Midiaren!
Zowel voor dames als voor heren. Komt u het ook
eens proberen? De inleg is slechts ƒ 5,- p.p. En er
wordt niet om geld gespeeld. De aanvang is 14.00
uur bij café Plankensloot. Graag tot 8 april.
Het VvV bestuur

Noteer u deze datum alvast even?
Zaterdag 22 juni bestaat het VvV 50 jaar. Dit wordt
een heel feestelijke dag. Nadere informatie volgt.
Het VvV bestuur

jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen

/

De jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Midiaren wordt gehouden op 16 april 1996 in café
Restaurant De Hunebedden, aanvang 20.00 uur. Houd deze avond vrij. Een week voorde vergadering zal de
vergaderagenda huis aan huis worden bezorgd.
Na de pauze hebben we als spreker uitgenodigd Hans Elerie, directeur van de Brede Overleggroep Kleine
Dorpen in Drenthe. Het onderwerp is "Landschappelijk bouwen". Het BOKD heeft voor het landschappelijk
bouwen een werkgroep ingesteld, waar enkele dorpen als experiment aan meedoen. De opzet is dat nieuwe
bebouwing in bouwstijl, kleur, kavelgrootte en de bijbehorende beplanting passen bij het oude dorp en het
omringende landschap. Het onderwerp is gekozen omdat voor de buitendorpen van Zuidlaren een nieuw
bestemmingsplan in voorbereiding is.
Het onderhoud dat het bestuur met de gemeente zou hebben over de Tolhuiswegproblematiek is weer uitgesteld. Deze vindt nu plaats op 27 maart 1996. Op de jaarvergadering zullen we hier verslag van doen.
Tot ziens op de jaarvergadering.
Abel Aeilkema, secr. Dorpsbelangen
j

Overleg gemeentebestuur
Het gemeentebestuur van Zuidlaren hanteert verschillende vormen van overleg met de verenigingen van Dorpsbelangen c.q. buurtverenigingen,
zoals ambtelijk overleg, periodiek overleg met de
portefeuillehouder (wethouder) en ambtelijke
medewerkers, informele raadsvergadering, dorp c.q.
straat van de maand en tot slot overlegvergaderingen
tussen gemeenteraad/college van B & W en het bestuur Dorpsbelangen/buurtverenigingen.

Naar aanleiding van de brief over de Tolhuisweg
zou eerst beperkt overleg tussen portefeuillehouder/
ambtelijke medewerkers en bestuur Dorpsbelangen
plaatsvinden. Gezien de komende gemeentelijke
herindeling heeft het gemeentebestuur gemeend een
meer uitgebreider gedachtenwisseling te voeren.
Daarom is het bestuur van de vereniging van Dorpsbelangen uitgenodigd op woensdag 27 maart '96
overleg te voeren met het College van B & W en
leden van de gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomst vindteen evaluatie plaats van tot stand gekomen zaken. Daarna komen de wensen aan de orde,
waarin ook de Tolhuisweg ter sprake zal komen.
Hoewel het bestuur nog wel een wensenlijstje heeft

van uitte voeren zaken, verzoek ik de inwoners van
Midiaren zich met nieuwe problemen en vragen te
wenden tot het bestuur. Een kort briefje of een telefoontje is voldoende.
Aanspreekpunten zijn:
Marie Kanon, Groningerstraat 32, tel.4092151 en
Abel Aeilkema, Tolhuisweg 2 1 , tel. 4094160.
Abel Aeilkema, secr. Dorpbelangen
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Toneelvereniging T.O.M.I. (Midiaren).
Secretariaat:
J.L.Vos-Puthaar,
Haasakkers 2,
9475 PJ - MIDLAREN.
9
050 - 4093527.
-
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Na het Jubileumfeest op 2 december 1995
kwamen de spelers van de toneelvereniging al
weer snel bij elkaar voor de eerste leesrepetities van de klucht, die op 24 februari
opgevoerd zou worden.
Soms gebeurt het, dat na zo'n leesrepetitie
verschillende deelnemers het stuk toch niet zo
zien zitten. Helaas was dat nu ook het geval.
De tijd dringt dan en goede raad wordt duur,
want hoe kom je zo snel aan een nieuw stuk
om in te studeren?
Gelukkig hakte regisseur Clara Schouten
snel de knoop door en stimuleerde de
overigen aan de slag te gaan met een
"traditional" in toneelkringen nl. 'De Meid'
van Herman Heycrmans.
Geen klucht, geen blijspel, maar een echte
komedie; een komedie van de haat zelfs.
Zo'n stuk vraagt andere kwaliteiten en een
andere instelling van de spelers. Speelt men
in een klucht bepaalde types in doldwaze
situaties, in een komedie beeld je karakters
uit in levensechte omstandigheden geplaatst
in een bepaalde tijd en tegen een bepaalde
achtergrond.
'De meid* is geschreven in 1905 en speelt in
een grote provinciestad.
Typisch voor meer toneelstukken van
Heyermans is, dat er sprake is van klassetegenstellingen en waar de lagere klasse
macht krijgt, zij niet 'redelijk' met deze
macht over weg kan. Verder is het zo, dat
bij Heyermans - en dat zal ons allemaal
aanspreken - de echte liefde overwint.

Ondanks extra repetities werd al snel
duidelijk, dat de vastgelegde opvoeringsdatum niet haalbaar was, mede doordat ook
aankleding en decor veel tijd vragen.
Daarom werd de datum van de uitvoering
verzet naar zaterdag 30 maart.
'Kört Bestek' bood aan de avond van de
24ste februari van TOMI over te nemen in
samenwerking met zang van Willeke Tjassens
en conferences van 'Gart Jan' (Jan Moesker).
Het werd een leuke en gezellige avond in
'Sprookjeshof en ondanks dat de donateurs
van Tomi vrij entree hadden, waren er slechts
zo'n 30 personen aanwezig. Heel jammer,
want het was wel de moeite waard! (Tomiaat
Willeke gaat steeds mooier en beter zingen.)
Wij hopen, dat veel Midlaarders op 30 maart
aanwezig zijn bij de uitvoering. U weet, er is
bal na en voor de mensen, die er van houden,
is er in de pauze een verloting.
Zoals het zich nu in de repetities, waarin hard
gewerkt wordt, laat aanzien, kunt U genieten
van een toneel verhaal, waarin U zich al snel
laat meeslepen door de emotionele
'haatverhouding' van de meid-Mie-(Ytie
Hoving) met de familie, waarvoor ze
werkzaam is, met mevrouw-Stans-(Koosje
Auwema), de heer des huizes-Cor-(Dinus
Vos) en tante Bettina (Willeke Tjassens).
Verder spelen nog mee de neef van de meidDirk-(Egbert Dijkema), zijn vrouw-Carlien(Greetje Kamping) en hun dochtertje-Mina(Fleur van Wijk). Fleur is dit keer als trouwe
TOMI-donateur gastspeelster en ik denk dat
ze een ieder zal vertederen met haar spel.
Voor Jan Moesker, al 50 jaren lang spelend
lid en dus een superjubilaris is er dit keer
slechts een kleine rol weggelegd als de
'Wasbaas'. Maar ook dat is typisch voor
Heyermans; een paar personen spelen de
grote dragende rollen en verder zijn er enkele
'onbenullige' kleine, maar toch belangrijke
bijrolletjes. De enige speler, die U niet te zien
krijgt is de hond.
Zorg, dat U er bent; dan kunt U er na de
dertigste over mee praten! Of niet dan!
'Dinus Vos.

üi

üi

GARAGE HOLLANDER
GROOT IN BANDEN
EN
MOOIE TWEEDE HANDS

SPORT VELGEN

ook voor schade's uw adres
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Groningerstraat 50
^ök
9475 PC Midiaren
tel. 050 409 2031 | fax 050 409 0145
autotel. 06 53 269948

Groencentrum
J.H. Roelfzema

We zijn net zo
thuis in
de buurt
als u
A
De Rabobank is een bank met een idee. Hel
idee dat ¡e samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een b.ink van mensen vóór mensen.
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Dal merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
staat midden ir.de samenleving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij active
teiten in het bedrrjfsleven, verenigingen en
scholen. We weten wat
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om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.
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er leeft, ook als het niet

boomkwekerij
speciaalzaak voor tuinplanten
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Wij leveren bomen, heesters,
vaste planten, coniferen,
rozen, heide enz.
Tevens potgrond,
turfstrooisel en compost.
Alles rechtstreeks van de
kwekerij en eerste kwaliteit.
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Rabobank
Rabobank Zuidlaren, Stationsweg 17, 9471 GJ Z U I D L A R E N .
Tel.; 050 409 2501
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Groningerstraat 36
9675 PB MIDLAREN
Telefoon 050 409 1818

Volwassenenpuzzel

K . . . A

Deze keer een domino-puzzel: de laatste letter van een woord is de eerste letter van het volgende woord. De
lettergrepen van de in te vullen woorden staan onderaan vermeld.
En heeft u hem opgelost, lever de puzzel dan in bij één van de redactieleden, want ook deze keer is er voor
de winnaar een VVV-bon.
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Na 'gortepap' volgt een woord dat met een P begint (3 lettergrepen) en zo verder al slingerend rond.
Uit deze lettergrepen worden de woorden
MAN • MAS • ME • MID • MIE • MO • NA • NE • NE
van de Domino-puzzel samengesteld:
•NEU • Nl • Nl • NIER • NIG • NIR • NO • NO • NORM
• AAL • AAR • AL '£AN • CE • DAR • DE • DE • DE • O • OM -PA • PER • PI • PIS • POR • RA • Bft- •
DE • DE • DE • DEAU • DEELS • £Et • DELD • DIG RAAR • RE • RE • RE • REN • RI • RIG • RWS .
DIJ • E • E • E • E • EEN • ER • FLEX • FOON • FRf RING • RIS • RO • RO • RO • SHOW • SO • SO •
• GAS • GE • GE «GE-^GLA • GRA 'J3RAM-- GRO • SOL • SOL • SOU • STAM • STAN • TA • TA • TAN •
HAN • JES .'KA- KEN • KER • KET • KO • KOM • LATE • TE • TE • TEIT • TEL • TEL • TEN • TI • TIE •
JÖCKTO • TRAAL • TREU • TRO • U • UM • UM • VA
• LA • LAN • LAN • LER • LEU • LI «LÍJK • LIJK •
LING • LO • LOOS • LOOS • WS'' MA • MA • MA • • VE • VI • WEfeF • \gEF-' Wl • XY • IJ • ZE
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^DORPSFEESTCOMMISSIEDoor het vertrek van Van der Sterren naar
Amerika kwam er een bestuursplaats vrij in de
commissie, die gestalte geeft aan de voorbereiding
en uitvoering van, met regelmatige tussenpozen
terugkerende, dorpsfeesten.
Ik was zeer vereerd, dat ik de opengevallen post
van vice-voorzitter mocht vervullen.
Tijdens mijn eerste bestuursbijeenkomst viel ik al
meteen met de neus in de boter, want de oliebollenaktie op 31 december stond o.a. op de agenda.
Er werd gebrainstormd, werden voorstellen
gedaan, besluiten genomen, een tijds- en werkplan
gemaakt in een gezellige plezierige sfeer met zo nu
en dan een toepasselijk verhaaltje van Lammie en
een lachstuipje van Esther.
Op 31 december toog ik om kwart voor zes 's
morgens op mijn antieke Gazelle met slingerend
voorwiel onder een heldere winterkoude hemel
tegen een priemend oostenwindje in naar
'Plankensloot'.
De buitendeur was al ontsloten, binnen behaaglijk
en Chris was druk aan het scharrelen in de keuken
met kommen, schalen, emmers e.d.
Ik woon samen met een vrouw, die in de
volksmond Tceukenprinses' kan worden genoemd.
D.w.z. een vrouw dus, die op een uiterst smaakvolle wijze en met kennis van zaken de
lichamelijke energievoorraden weet aan te vullen.
En omdat zij dat zo voortreffelijk kan, heb ik me
die vaardigheden nooit kunnen eigen maken. Mijn
kookkunst reikt dan ook niet verder dan het, met
behulp van een kookboek, kunnen bakken van
pannekoeken (desnoods met stukjes appel erin, dat
wel), het koken van aardappelen ( als ik er dan wel
bij blijf) en zelfs ben ik in staat één of ander
diepvriesgerecht in de oven te bereiden, mits er
een goede bereidingswijze op de verpakking staat.
Met die 'know how' moest ik op deze dag
meehelpen een heel dorp van in hete olie
gedrenkte meelballen te voorzien.
Na wat uitleg van Chris over hoe één in ander in
zijn werk gaat, hoe de temperatuur van de olie
moet zijn en zo, oefende ik al snel in het maken
van een beslag van zelfrijzend bakmeel met water
en bier. Vooral die laatste ingrediënt was voor mij
nieuw. Ook leerde ik hoe krenten kunnen worden
geweld.
De bedieningswijze van de mixer had ik eveneens
snel door en nog voor dat Anna die al een uurtje
bezig was geweest haar paarden te verzorgen,

binnenkwam, stond de eerste kom met beslag al
onder een theedoek voor de gaskachel. Maar
'tüchtige' Anna nam snel met 'Ordnung und
Gründlichkeit' het beslag maken onder haar hoede,
zodat ik vervolgens een hulpje voor alles werd en
me bekwaamde in het openen van bierflesjes en
meelpakken, het opruimen van afval, het
nummeren van de beslagkommen, het proeven van
de eerste serie niet zo mooi geschroeide
meelballen, het inpakken van de oliebollen in
zakken, het schoonmaken van gebruikte kommen,
het brengen van de zakken naar het verkooppunt in
de cafézaal, waar Lammie één en ander
organiseerde, coördineerde en administreerde.
Omstreeks een uur of acht werd het al druk in de
keuken en ontfermden Hans en Tine zich als
professionals samen met Chris over het bakken en
bestierde Anna nog steeds met gemak de rijzende
beslagvoorraad.
Kenners in de keuken constateerden, dat het oude
meel van vorig jaar niet zulke mooie oliebollen
opleverde als het nieuw gekochte meel.
Een slimmerik opperde toen het idee, om de
oliebollen van de verschillende mengsels te mixen
voor de verkoop. Zo gezegd, zo gedaan.
Zo nassen 10 en 12 waren alle bestuursleden
present, zaten de eerste deelnemers aan de
schaatstoertochten al aan de oliebollen en kon ik
met een gerust hart afscheid nemen en me met
mijn bestelde oliebollen naar huis spoeden. Dit
laatste vanwege het feit, dat mijn dochter in 1967
precies op deze dag om 6 minuten over elf's
morgens in het St Jozefs Ziekenhuis in Deventer
het levenslicht aanschouwde.
Die middag spoedden Esther en Hans zich met
niet te enthousiaste kinderen in een auto beladen
met oliebollen richting Noordlaren ten einde het
sukses van de aktie te vervolmaken.
Marjan Reuderink verzorgde samen met haai- twee
kinderen een poppenkast, goochel- en spelletjesprogramma voor de Midlaarder jeugd. Zo'n 20
kinderen hebben hieraan meegedaan en als het
goed is zal er in dit blad een verslagje van één van
die kinderen staan, (eventueel een tekening?)
De netto-opbrengst (dus na aftrek van alle kosten;
ook het kinderprogramma) van de weer met veel
enthousiasme georganiseerde oliebollenaktie
bedroeg ƒ 612,— .
Een bedankje aan allen, die zich met tomeloze
energie hebben ingezet en ook natuurlijk aan de
kopers van de meelwaren.
'Dinus Vos.
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Vrouwenvereniging Midiaren
Nu, na ruim 3 maanden, het Zuidlaardermeer weer
een echt meer is en ook alle sneeuw weer is verdwenen, komt de natuur uit haar winterslaap weer
tot leven. Bij ons is het net omgekeerd! Wat hebben
we weer een druk winterseizoen achter de rug!
Eerst was daar natuurlijk de Kerstmarkt. Deze keer
nog weer drukker en gezelliger dan voorgaande jaren. De Kerstmarkt-commissie, trouw terzijde gestaan door een vaste kern van ongeveer 15 andere
leden, hebben er maandenlang de handen vol aan
gehad. Letterlijk en figuurlijk. Maar het resultaat
mocht er zijn, het was er weer gezellig druk in
Plankensloot.
Ook de Kerst- en Nieuwjaarsavonden waren een
succes. Het alternatief, gourmetten op de Kerstavond, viel zeer in de smaak. De Nieuwjaarsavond

werd mede verzorgd door een meneer uit Hoogezand, die een prachtige serie 3d-dia's vertoonde met
natuuropnames hier uit de omgeving.
Jammer dat de partners van onze leden het grotendeels lieten afweten. Zij hebben wat gemist. Wij
verwachten dan ook dat zij de volgende Nieuwjaarsavond de traditie weer op zullen pakken en met
ons weer de 'brandwien mit rezien' zullen komen
lepelen.
Maar ons seizoen is nog lang niet voorbij. Er staan
nog diverse leuke avonden op het programma en
natuurlijk ook de fietstocht en het uitstapje. Maar
hoe dit allemaal verloopt leest u wel weer in ons
Zomerkabinet.

Catrien

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!
H

"X T buitenhuis

Hans en Gretha Blaauwboer
Duinweg 2, MEDIAREN
Tel. 050 409 2132

deVeenhorst
eücseizoendemoeite\\aaid

Fax 050 409 0483

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

Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt.
* VOOR EEN DAG
* EEN WEEKEND
* VAKANTIE
Tel: 050 409 3320

caravans viaduct zuidlaren V.O.F.
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Bel voor informatie naar Jaap Gros ® 4-OS> 44-4-7
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Havenstraat 18, Zuidlaren
SCHEEPSACCESSOIRES
HENGELSPORT ARTIKELEN
RYDS-MOTORBOTEN
BUITENBOORDMOTOREN
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AANHANGERVERHUUR

050 409 2946

Kabeltelevisie
Midiaren is niet aangesloten op de kabel-tv. De reden is dat Midiaren voor kabel-tv in een onrendabel gebied ligt. De exploitant van kabel-tv in deze
regio is de EGD. De EGD vindt dat kabel-tv als een
nutsfunctie moet worden gezien. Voor onrendabele
gebieden is dit standpunt echter discutabel. Het uitbreiden van het net naar kleine kernen is vaak erg
kostbaar en het aansluiten van individuele woningen vaak niet realiseerbaar. De investeringen kunnen niet worden gefinancierd vanuit de in de toekomst te ontvangen abonnementsgelden van de
aansluitingen. Voor dit probleem wijst de EGD
kruissubsidie vanuit de andere diensten af. Resultaten behaalt uit distributie van gasen elektriciteit moeten ten goede komen voor de
tarieven van die diensten.
Zodoende moet de financiering voor kabel-tv komen uit:
1. Het resultaat van de CAI
2. Éénmalige bijdrage van de
betrokken bewoners
3. Bijdrage van de gemeente
Gemeenten zijn vaak niet in staat
een bijdrage te leveren. Over
blijft dus een bijdrage van de
aansluitkosten. Volgens de
EGD bedraagt de éénmalige
bijdrage in k l e i n e kernen
ongeveer ƒ 600,-. De normale
bijdrage voor een nieuwe aansluitingvan ƒ200,-(incl. BTW)
komt hier nog bij.
De EGD is voor wat de minst
onrendabele gebieden betreft, aardig
op schema. Dit houdt in dat in 1997 de meer onrendabele gebieden, waartoe Midiaren behoort, in
beschouwing worden genomen. Is de beslissing éénmaal genomen, dan zal de EGD voor iedere woning in de dorpskom met een voorstel komen.
Daar er al veel schotelantennes in Midiaren zijn, is

dit voor velen een afweging wat te doen. Met de
aanleg van de kabel-tv ben je er natuurlijk nog niet.
Er is ook nog abonnementsgeld verschuldigd van
ongeveer ƒ 20,- per maand. Verder zijn er nog de
politieke overwegingen. Met de komst van het sportnet wordt voorgesteld om een normaal-pakket in te
voeren en een pluspakket waar weer extra voor betaald moet worden. Verder is de keuze van het
zenderaanbod bij de kabelexploitanten een duistere aangelegenheid. Zonder inspraak bepalen anderen wat goed voor u is.
TV via de schotel heeft sowieso veel
meer mogelijkheden. Er zijn al
schotels in de handel die meer dan
200 mogelijkheden geven. Om de
niet zo gebruikelijke zenders op
te vangen wordt wel wat zelfinspanning gevraagd. Kabel-tv
moet het met ongeveer 20 mogelijkheden doen. Nadeel is, dat
een schotel een vrij uitzicht op
het zuiden moet hebben en dat
je voor Nederland 1, 2 en 3 een
aanvullende antenne moet hebben.
De ontvangstkwaliteit maakt
niet veel uit. Bij de kabel hebben enkele zenders een betere
ontvangst. Bij de schotel heb je
geen last van kabelstoring. Uitgaande van een gelijke aanleg
investering van schotel en kabel
is bij abonnementsprijs van ƒ 20,bij de kabel, de schotel al na 3
jaar voordeliger.
Mocht u voor de keuze komen kabel- of schotel- tv
dan moet u wel de voor- en nadelen afwegen. Haken er teveel af voor de kabel-tv dan worden de
aansluitkasten voor kabel-tv ongetwijfeld hoger.
Abel Aeilkema
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Midiaren vroeger
In het zomernummer van 1995 heb ik een stuk geschreven over de hunebedden. De hunebedden
dienden als begraafplaatsen en door de enorme
keien, die er nu nog van over zijn, zijn deze graven
nog duidelijk zichtbaar. Midiaren heeft nog een begraafplaats. Weliswaar niet zo duidelijk als de hunebedden, maar wel degelijk aanwezig. Hetishetzgn.
rijengrafveld. Dit is gelegen aan de Esweg, zoals
aangegeven op het situatieschetsje. Deze graven
werden gebruikt in de vroege Middeleeuwen. De
hunebedden dateren van ca. 3000 tot 2000 v.Chr.
Dat was het Neolithicum (nieuwe steentijd), vanaf
2100 v.Chr. begon de bronstijd, vanaf 750 v.Chr.
de ijzertijd.
Vanaf het begin van onze jaartelling volgde de Romeinse tijd en vanaf 400 tot ca. 1500 na Chr. de
Middeleeuwen. Het rijen-grafveld van Midiaren is
dus ongeveer 1500 jaar geleden gebruikt. Vóór de
4de eeuw na Chr. was het de gewoonte om de doden te cremeren, maar vanaf het einde van die eeuw
kwam ook weer de lijkbegraving
voor. De dode werd in het algemeen in de richting noord-zuid
begraven, met het hoofd aan de
zuidzijde. De doden werden netr^
jes in rijen naast elkaar begraven
en daaraan danken deze begraafV/.
plaatsen de naam van rijengrafvelden.

werden gevonden.
Omtrent de bovengrondse herkenbaarheid van de
graven valt moeilijk ¡ets te zeggen. Het was in die
tijd niet meer gebruikelijk om heuvels of omringende
greppels aan te leggen ofte graven. Hoe deze rijengrafvelden wèl werden gekenmerkt is niet bekend,
de bovenste 20 à 30 cm. van het oorspronkelijke
oppervlak - met daarin de graven - werd door latere
bodembewerking namelijk geheel of gedeeltelijk
verstoord. Ondiepe sporen zijn daarom meestal
verdwenen.
Bij Diever is men wat wijzer geworden. Daar is in
de 9de of 10de eeuw over een deel van een rijengrafveld een kerk gebouwd. Binnen deze nieuwe
kerk werd het oppervlak verhoogd om een vlakke
vloer te krijgen. Daardoor werd ook de bovenste
20 à 30 cm van het oorspronkelijke oppervlak met
daarin de graven als het ware verzegeld. Bij de
opgraving in 1995 kon dan ook worden vastgesteld
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Een bijzonder fenomeen in de
r i j e n g r a f v e l d e n v o r m e n de
paardengraven. Midiaren kent dit
fenomeen niet, maar Wijster en
Zweeloo wel. In tegenstelling tot
de noord-zuid positievan de dode
mens, lagen de paarden allemaal
met de kop aan de noordzijde. Dit
fenomeen komt in de vroege M i d deleeuwen vaak voor in grote delen van Noord- en Noordwest-Europa. Het bleek hierbij, voor zover dit kon worden vastgesteld, te
gaan om hengsten. Wanneer paarden in de buurt van een menselijk
graf werden bijgezet, betrof dat
voornamelijk personen van het
mannelijk geslacht. Archeologen
denken dat wanneer een man gestorven was, de paarden die hij
bereed met hem mee werden gezonden op zijn weg naar de onderwereld. Op een enkel bit na
waren geen voorwerpen meegegeven, die bij de paarden in het graf
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dat het rijengrafveld als een lichte welving boven het oorspronkelijke oppervlak uitstak, ongeveer 20 cm.
Tevens kon worden waargenomen dat veel graven oorspronkelijk omgeven waren door ca. 10 cm dikke
paaltjes. Men neemt aan dat deze paaltjes bovengronds met elkaar verbonden zijn geweest, b.v. met vlechtwerk. De kerk van Diever illustreert als het ware een nieuw tijdperk voor Drenthe.
Dat begon met de inlijving van het gewest bij het Karolingische Rijk, ca. de 2de helft van de achtste eeuw. De
Drenten waren nu onderworpen aan Karel de Grote. Hij was een vurig verbreider van het Christendom. Dit
had zijn invloed op de manier van begraven in de rijengrafvelden. De richting waarin de doden lagen werd
oost-west en ook de afname van de gewoonte om grafgiften mee te geven, schijnt met de verspreiding van het
Christendom te maken te hebben gehad. In 785 werd op het concilie van Paderborn bepaald dat de lijken
van Christelijke Saksen naar de begraafplaatsen van de kerk moesten worden gebracht. Voor de Drenten
betekende het dat men de traditionele begraafplaatsen, zoals die bij ieder dorp in gebruik waren, moest
opgeven. Vanaf die tijd moesten de doden begraven worden bij de kerk van de parochie waar men onder
hoorde. Dit betekende het einde van rijengrafvelden.

Jaap Gros
gebruikte literatuur:
Zorg voor de doden, uitgave van het Drents museum te Assen.

De redactie heeft gehoord dat
De redactie heeft niet zo gek veel gehoord, behalve dat
Roelof Schuiling een huis in Zuidlaren heeft gekocht en dat
Errie de Vries en Karka Speelman een dochter erbij hebben. Zij heeft de mooie naam Lotus gekregen.
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Oude bromfietsen en/of onderdelen.
Wim Darneviel, Tolhuisweg 9, tel 4092561

Commodore 64 + heel veel spelletjes f 100,14 inch computerscherm, highscreen f 100,PrinterStar NX 1000 f 75,Jaap Gros, Tolhuisweg 7, tel 4094447

SLAGERIJ G.P. KOERS
Betrouwbaar en snel
installeren, onderhouden,
reparen of vernieuwen
van dakgoten, riolen,
waterleidingen en al uw
andere sanitaire
installaties.

1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

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

Vraag vrijblijvende
informatie aan.

Bronkhorst
sanitaire installaties
GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN
TELEFOON 050 409 1553

A^

GRAALMAN

Lageweg 41, Noordlaren (Gr.)
Telefoon 050 409 1455

Gun uw kinderen het plezier van muziek
^-«¡íK'ííSAÍWÍÍ

Als U kiest voor kwaliteit
en vakmanschap
^Meubilering
*Tapijten
*Gordijnen
*Slaapsystemen
* Zonwering
Rijksstraatweg 204
9752 BR Haren
TeL 050 5345131

Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zij U
hun hele leven
dankbaar voor zullen zijn.

P»

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!
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
Met Uw naam en adres zenden aan:
te
^zrT-jJL-rLaJLvt—

n.i.a.yvo JS B.V.

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen

Bericht van de ijsvereniging
Terwijl ik dit schrijf smelten de laatste ijs en sneeuw
resten van een lange en koude winter weg.
Vroeg begonnen in december en bijna onafgebroken doorgaand tot maart hebben we toch minder
schaatsmogelijkheden gehad dan je zou verwachten. Eerst mooi ijs op het meer en slecht ijs op de
ijsbaan met langdurige gemeen koude oostenwinden heeft Koning Winter (die benaming mogen we
wel weer gebruiken) menigeen van de schaats gehouden, wat te zien was aan het aantal deelnemers
aan de decembertoertochten, terwijl later na de dooi
periode ook weer door diezelfde wind het ijs aanzienlijk slechter was geworden met grote windwakken op het meer (en het echte elfsteden parcours). De ijsbaan van Midiaren daarentegen was
nu heel behoorlijk. Hier kom ik straks nog even op
terug, want ik moet het eerst even over het bestuur
van de ijsvereniging hebben.
We hebben dit jaar een ingrijpende bestuurswisseling gehad. Onze zeer gewaardeerde voorzitter R.Schuiling wilde, na diverse jaren nog weer over
de streep getrokken te zijn, nu definitief een punt
zetten achter zijn bestuursloopbaan. Daardoor
moesten we niet alleen een nieuw bestuurslid hebben, maar tevens een voorzitter en voor later een
tourcommissielid. Gelukkig waren een paar mensen bereid zitting te nemen in het bestuur en konden we een verkiezing uitschrijven tijdens de jaar
vergadering. Rias Kanon werd met ruime meerderheid van stemmen gekozen. Maar je kunt niet iemand die net gekozen is als bestuurslid gelijk het
voorzitterschap opdringen en daar weinig mensen
deze functie ambieerden, hebben we het anderhalve
maand met onze vice-voorzitter moeten doen. Uiteindelijk hebben we na een hoop lobbyen Jan
Juistenga bereid gevonden de hamer te hanteren en
dat heeft ook gelijk haar vruchten afgeworpen. Jan
is een enthousiast baanveger.
Dit jaar is een idee uitgevoerd dat vorig jaar is ontstaan. De achterliggende gedachte was, hoe krijg je
kinderen op de ijsbaan? Bij de jongere kinderen heb
je ook de ouders nodig. Sommige werken, andere
vinden een gewone schaatswedstrijd niet de moeite
waard, dus dan iets heel anders. Een prestatie tocht
die door groot en klein is te doen met hindernissen,
spelletjes, muziek en niette vergeten een echte koek
en zopie! Kortom een mini elfstedentocht.
Na een aantal vergaderingen, het maken van een
draaiboek en voorbereidend werk,(het maken van
naambordjes, hoogholtjes etc) was het dinsdag 6
feb. zover. Snijdende kou -7 graden overdag en een
chillfactor van -16! De zondag voorafgaand had het
bestuur met vrijwilligers de baan uitgezet en de elf-

steden geplaatst, gelukkig lag er verse sneeuw zodat we met een sneeuwschuiver een prachtig slingerende baan konden maken. Maandagavond werden de hindernissen geplaatst tezamen met kleurige verlichting van prikkabels op de hoogholtjes
en in de bossages langs de kant. Van de heren
Aeilkema en Boes konden we stroom gebruiken
zodat we het effect konden bekijken. Heel feestelijk! Dinsdag werd de koek en zopie van Plankensloot geplaatst met het stempelhokje van de toercommissie aan de andere kant van de baan. Beide
hokjes werden voorzien van muziek. Smurfhouse!

>•'

Voor het eerst sinds jaren hing de vlag van de
Midlaarder ijsvereniging in top. Doordat ook de kinderen van Noordlaren waren uitgenodigd, waren
er tegen starttijd, ongeveer 17.00 uur, 50 deelnemers! Met ouders, toeschouwers en medewerkers
werd het een gezellig drukke boel. Zeer fanatieke
deelnemers die goed gemotiveerd per 5 van start
gingen voor de volle afstand van 6 rondjes, kwamen na onderweg een aantal spelletjes en hindernissen genomen te hebben met hun kaart tussen de
tanden vol in de remmen bij de stempelpost. Maar
ook de kleinsten schaatsten alsof hun leven er van
afhing. Ook de kijkers vermaakten zich uitstekend
(o.a. bij de koek en zopie, er schijnt veel berenburg
gebruikt te zijn, waarschijnlijk om de kou te verdrijven). Iedereen was gelukkig tegen donker binnen
en kon zijn welverdiend erelint in ontvangst nemen.
Het was voor deelnemers, kijkers, bestuur en helpers een zeer geslaagde middag. De ouders en kinderen die niet geweest zijn hebben echt iets gemist!
Bij de volgende jaarvergadering zullen we een video film vertonen van deze middag. Onthoud het
goed, want misschien staat uw schaatskampioen(e)
er ook op!
Nu het seizoen voorbij is hoop ik dat het ook gauw
echt voorjaar wordt en wens ik iedereen, in afwachting van de volgende winter, een pracht zomer.
N.Venema, penningmeester.
P.S. Iedereen die lid wil worden kan zich bij de bestuursleden opgeven.

Natuur- en milieu werkgroep Midiaren
Gelukkig had de natuur weer eens een echte winter
in petto. Lang, koud, droog, wat sneeuw, veel ijs en
een beetje ongemak, veel schaatsen en zelfs
langlaufen! Ouderwets dus eigenlijk. Wel liep de
gasrekening fors op en dat extra energie- verbruik is
helaas minder goed voor ons leefmilieu. Zo'n echte
winter maakt bovendien het verlangen naar de lente
lekker sterk. Ons geduld wordt dit jaar wel heel erg
op de proef gesteld maar wat zal het straks weer
fantastisch zijn, al dat groen, al die bloemen, die
prachtig zingende vogeltjes, die vlinders, etc.
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De Natuur- en Milieuwerkgroep Midiaren probeert
op bescheiden schaal te stimuleren dat we in onze
eigen leefomgeving verantwoord omgaan met natuur en milieu. Ook heel dichtbij (of in) je eigen
huis kun je kleine bijdragen aan een leefbare toekomst leveren. Bijvoorbeeld door bewust om te gaan
met water en energie, bewust mobiel zijn, zo weinig mogelijk afval te produceren en dit goed te scheiden en zelf te composteren.
De werkgroep wil graag met geïnteresseerden initiatieven ontplooien op het gebied van bijvoorbeeld:
* het creëren en instandhouden van 'ruige' hoekjes in
het dorp. Het oogt misschien niet voor iedereen
netjes maar ze zijn zeer belangrijk voor ¡nsekten,
vlinders, vogels, egels en wilde planten.
* mini-excursies voor Midlaarders in eigen dorp,
bijvoorbeeld een vroege-vogel-luistertocht onder deskundige leiding of een plantenkijktocht
in de Vijftig Bunder en het Noordlaarderbos of
een kijk-vaartocht op het Zuidlaardermeer. Ook
in en bij je eigen dorp is heel veel te kijken, ruiken, horen, proeven en voelen en waarschijnlijk
kennen vele Midlaarders de eigen omgeving nauwelijks of veel minder goed dan ze zelf denken.
* acties tegen onnodige lawaaioverlast van vliegtuigen (lijkt op dit moment behoorlijk afgenomen)
® milieuvriendelijk (ver)bouwen.
* dorp in het groen actie, bijvoorbeeld aanplant van

hoogstamvruchtbomen. Misschien iets voor de
Tolhuisweg waar in de loop van de tijd nogal
wat berken zijn verdwenen en een aantal een
kwijnend bestaan leiden.
# tuinieren zonder kunstmest en gif.
# toepassen van zonne-energie in huis of tuin.
# acties voor instandhouding van waardevolle stukjes natuur of tegen verloedering en vervuiling
daarvan.
Heb je interesse of andere ideeën? Lijkt het je leuk
om een poel te graven voor kikkers, padden en libelles? Kweek je liever klein fruit of rozen of wil je een
heemtuin aanleggen? Of toch liever scharrelkippen
of bijen houden?
Schroom niet, maak contact met de Natuur- en
Milieuwerkgroep. Tenslotte: een lekkere en gezonde
bijdrage aan een betere toekomst kan iedereen leveren door aanschaf van voedsel dat is geproduceerd zonder gif en kunstmest. En als Midlaarder
hoef je daar niet eens voor naarde natuurvoedingswinkel. We wijzen er nog maar weer eens op. Wekelijks voor ieder Midlaarder bezorgd op loop- of
fietsafstand. Keuze uit honderden produkten. Doen!
Vraag vandaag nog de bestellijst!

Met vriendelijke groeten namens de Werkgroep,
Egbert Veenstra, Tolhuisweg 27, tel.4096053
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Hallo Midlaarder jeugd
Deze keer twee winnaars die onze kerstpuzzel goed hebben opgelost.
Eerste is Marloes Posthuma, zij krijgt een Wigwam-bon van ƒ 20,- en tweede is Marco Davids. Hij krijgt een
bon van ƒ 10,-. Gefeliciteerd alletwee!
Voor jullie allemaal is er weer een nieuwe puzzel, doe je best!
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Denken jullie nog even aan de eierzoekwedstrijd bij Plankensloot. Dit gebeu
ren wordt ieder jaar weer door de Midlaarder VvV georganiseerd en is erg
II
gezellig
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Weerwijsheden
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oLtpewen, en aÁwi¿¿en ¿eaweaen ate x¿¿ mitten-.
Cs%)á/jti¿ auuv en nat, vu¿¿ áenatw en -vat.
Jç^en natte aÁ&tttá ae ¿oeven naav nun w¿¿.
QfS a/wúcácnoow,en /^e¿nJ aeá- te mitaevxat
Çyr^a^ dattn- aAmc feveet maát, útaatcn

me¿ xiin.
meíwiát.

-X^en natte me¿ aeeÊ ¿otev ¿ti ae me¿.
^7\)ouae met, aouaew me¿.
QJiCec ¿cce¿ en mato, ¿yenattoo^yen ¿n ae XOK.

kwen.

* 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. 050 409 0940
Privé: 050 409 5687

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 050 409 1462

Watersport paviljoen Meerzicht
Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht la
9475 TA Midiaren
Tel. 050 409 1446

<^?#c&e4s*Lécs£&

RECREATIEPARK 'DE BLOEMERT
EEN REGENBOOG VAN MOGELIJKHEDE

zeil-/
surfschool

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

interne en externe
jeugdzeilweken.
Verhuur van zeilboten,
waterfietsen en kanos
Privélessen
Watersportarrangementen

Partyboot
de Wolfhorn

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

\

de Bloemert 1 / 9475 TC Midiaren
tel. 050-4091555 / fax 050-4095190

Vraag naar onze folder! Bel 050 4091555
Volop genieten aan het Zuidlaardermeer

geschikt
vo Zeer
rfeestenen

°

reunies

