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c& <\Jati de redactie, <§o 
Een aangename temperatuur geeft onmiddellijk een 
aangenamere aanblik van het dorp. Niet alleen 
omdat alles weer groen wordt, maar ook omdat in 
al die huizen mensen blijken te wonen die voor de 
nodige bedrijvigheid zorgen. We hakken, zagen, 
scheppen, timmeren, verven, poten, zaaien en staan 
vervolgens tevreden om ons heen te kijken. 

Ook het sportveld biedt een ander aanzicht, want 
's avonds wordt het veld bezet door zo'n 15 voet-
ballers variërend van ca. 8 jaar t/m ca. 45 jaar, jon-
gens zowel als meisjes. Af en toe wordt en eentje 
geveld door het geweld van maaiende benen, maar 
elke pot wordt in goede harmonie afgesloten. Door 
de hoge kwaliteit van het spel van de kleinere spe-
lers wordt er al gesproken van de kweekvijver van 
het Nederlands elftal. 

Voor het Kabinet is van komkommertijd geen sprake, 
want de redactie heeft weer kans gezien om in 
samenwerking met de verenigingen en de kinde-
ren een aantal lezenswaardige stukken te berde te 
brengen. 

Nog even en we moeten de prijzen voor het oplos-
sen van de puzzels verloten wegens gebrek aan in-
zendingen. Dit keer bij de volwassenen twee en bij 
de kinderen drie inzendingen. Misschien dat bij de 
stijging van de temperatuur de hersens ook wat meer 
aktiviteit zullen vertonen. We zijn benieuwd! 

Prettige vakantie! 

Jaap Gros 

Jftan alle dorpsbewoners en emigranten van ÓMidlaren 

O 

Zoals ieder jaar wil len we ook deze zomer u allen 
uitnodigen vooreen gezamenlijke maaltijd met het 
liefst zoveel mogelijk dorpsgenoten. Behalve een 
gezellige avond waar we ook de nieuwe dorpsbe-
woners kunnen verwelkomen en ontmoeten wil len 
we deze avond ook zien als een grote dorps-
vergadering in verband met het aankomend dorps-
feest in de zomer van '97. 

Graag willen we uw ideeën en wensen horen wat 
betreft dit feest. Tine Hospes en Keke Scheper w i l -
len de moeite nemen om voor ons allemaal een 
buffet klaar te maken. De maaltijd wordt gehouden 
op zaterdag 24 augustus en u bent welkom vanaf 
17.00 uur achter de Veenhorst. Houdt u nu vast deze 
avond vrij, want hoe meer mensen hoe leuker. 

Te zijner tijd ontvangt u nog een briefje in de bus 
waarmee u zich kunt opgeven bij uw wijkhoofd. 
Tot ziens en hartelijke groeten namens de gehele 
dorpsfeestcommissie. 

Joan Meissner 

i ' 



Vereniging van Dorpsbelangen 
Jaarvergadering 1996 

De Algemene Ledenvergadering werd op 16 april gehou-
den in café-restaurant De Hunebedden. Onn ca. 20.00 uur 
opent de voorzitter de vergadering. Aanwezig zijn: 12 le-
den, 1 erelid en 5 bestuursleden. Doordat we graag het 
overleg met het gemeentebestuur op deze vergadering 
wilden meenemen, is de jaarvergadering laat in het sei-
zoen gehouden. Zou dit misschien de reden zijn dat de 
belangstelling voor deze vergadering minder was dan we 
gewend zijn? 
Op de notulen waren geen op- of aanmerkingen. De voor-
zitter oppert het idee de notulen voortaan in 't Kabinet te 
publiceren, zodat alle leden hiervan kennis kunnen ne-
men. Hierop kwam geen commentaar. Later in de rond-
vraag kwamen meerdere leden op dit voorstel terug, zo-
dat we dit voorstel nog niet hebben geëffectueerd. 
Bij de ingekomen stukken kwam de nationale straatspeel-
dag aan de orde. Hiervoor was echter geen belangstelling. 
Het jaarverslag werd zonderop- en aanmerkingen goedge-
keurd. De kas vertoonde een voordelig saldo van f 108.3,31. 
Mevr. de Groot doet namens de kascommissie verslag. 
De penningmeester wordt op haar voorstel gedechargeerd. 
De heren Sluimans en Mellens worden in de nieuwe kas-
commissie benoemd. 

Dorpskrant 
De voorzitter doet verslag over het wel en wee van de 
dorpskrant. Rob Arends is vertrokken. De verzorging van 
de lay-out is nu in handen van Gea Breider. Mevr. Steen-
huis complimenteert de redactie. Zij stelt voor in 't Kabi-
net een kinderrubriek op te nemen verzorgd door de kin-
deren zelf. De voorzitter wi l grotendeels op dezelfde voet 
doorgaan en brengt nog naar voren dat Jaap Gros de mo-
tor van het geheel is. 

Groningerstraat 
De problematiek werd nogmaals naar voren gebracht. De 
gehouden enquête gaf ook direct geen houvast. Hiervoor 
was de uitslag te verdeeld. Wel was men het er over eens 
dat er nog steeds te hard gereden wordt en dat overste-
kende fietsers een probleem zijn. Er ontspon zich een le-
vendige discussie. Verschillende voorstellen passeerden 
de revue. Bijvoorbeeld 50 km op straat schilderen. Bord 
plaatsen waarop elektronisch wordt aangegeven "U rijdt 
te snel", evt. samen met fotokastje. Ook het verhogen van 
het kruispunt metde Tolhuisweg kwam weer aan de orde. 
Verder werden als voorbeeld naar voren gebracht de maat-
regelen te Noordlaren, de Groeve en Kielwindeweer. De 
voorzitter vatte de discussie samen en concludeerde dat 
we er nog niet uitkomen. 

Overleg gemeentebestuur 
H ¡erover verschijnt een apart artikel in ' t Kabinet. De voor-
zitter legt uit welke punten aan de orde zijn gesteld. Het 

gemeentebestuur zal alles op een rij zetten. Hiervan zul-
len wij tz.t. bericht ontvangen. 

E ij h;t agendapunt bestuursverkiezing werd de heer 
/..Ae Ikema bij acclamatie weer voor een periode van 
3 jaa gekozen. 

i'.on i v r a a g 
¿As vanouds kwamen hier weer verschillende punten aan 
ce orde. De eerste vraag ging over de status van hetfiets-
[ ad naar de Bloemert. Navraag bij de gemeente leerde 
cat de borden nog geplaatst moeten worden. Meerderen 
waren het er niet mee eens dat de notulen in het Kabinet 
; ouden worden geplaatst en dan niet meer voorgelezen 
; ouden worden. Het bestuur houdt haar voorstel daarom 
h beraad. Verder werd de belabberde toestand van de 
f ilaatsnaamborden naar voren gebracht De begroeiing van 
de oevers van het Zuidlaardermeer was ook een ¡tem. 
Door de begroeiing met wilgenbosjes gaan de doorkijkjes 
naar het meer verloren. Als knelpunten kwamen naar vo-
ien de oevers tussen Plankensloot en Meerwijk en het 
¡;ebied oostelijk van de surfweide richting Meerzicht. Om 
<:a. 21.30 werd er pauze gehouden. Na de pauze werd 
het woord gegund aan Hans Elerie, direkteur Brede 
Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe. De heer Elerie 
¡chetst eerst het ontstaan van de BOKD. Vooral de be-
dreiging van de kleine scholen en het vertrek van allerlei 
"oorzieningen heeft de oprichting van deze belangen-
groep in de hand gewerkt. Daarna bespreekt hij nog een 
drietal onderwerpen. Het eerste is de woningbouw. Hij 
betreurt het dat in veel Drentse plaatsen de woningbouw 
niet in overeenstemming is met het landschap. Veel op-
zichtige bouw en ondoordachte uitbreidingsplannen heb-
ben het karakter van veel Drentse dorpen veranderd. In 
de kleine dorpen ¡s er nauwelijks vraag naar huurwo-
ningen, wel is er belangstelling voor grote kavels. Als 
iweede onderwerp brengt hij het kleinschalig toerisme 
naar voren. De knapzakroutes zijn deels een succes. Veel 
outes, waaronder ook Midiaren, doen het goed. De rou-

ies zullen de komende tijd aangepast worden. Tot slot 
noemt hij nog kleinschalige projecten, waar extra subsi-
die voor is te krijgen. Als voorbeelden noemt hij oever-
beheer waar een WCL (waardevol Cultuur Landschap) re-
geling voor geldt. Dit zou ook een oplossing zijn voor de 
oevers van het Zuidlaardermeer. Verder noemt hij het 
'Dorp in 't groen" waarvoor Midiaren op de wachtlijst 
jtaat. Om ca. 2,1.00 uur sluit de voorzitter de ver¡jade-
ing. De spreker wordt uitgebreid bedankt voor zijn bij-
drage. Als mater'nile bijdrage krijgt hij een Zuidlaardi;r bol 
aangeboden. Na de sluiting wordt er aan de stamtafd nog 
gezellig nagepraat! 

*\bel Aeilkema 
secr. Dorpsbelangen 



Overleg Gemeentebestuur 
Op 27 maart j . l . werd het bestuur van de vereniging 
Dorpsbelangen Midiaren ontvangen door het ge-
meentebestuur van Zuidlaren. De bijeenkomst werd 
gehouden in 't Koetshuis. Van gemeentewege wa-
ren aanwezig het college van B & W, alle raadsle-
den en enkele ambtenaren. Het bestuur van Dorps-
belangen was in zijn geheel aanwezig. Als voorzit-
ter van het overleg fungeerde de burgemeester. En-
kele dagen voor de vergadering had het bestuur een 
lijst van te bespreken onderwerpen ingediend. Bin-
nen het bestuur was afgesproken dat Bouke Klaas-
sen onze agenda zou toelichten. 

• 

keer beveiligd worden door een spiegel. 

Het derde agendapunt was het onderhoud. Als eer-
ste punt werd h'ït Hunebedpad naar voren gebracht. 
Onze wens wa ; dat er iets aan de zinkputten en de 
waterafvoer gedaan zou worden. De gemeente zou 
dit oppakken. Het resultaat is echter niet wat wi j 
bedoelden. Naar het te smalle fietspad aan de Esweg 
zou worden gïkeken. Ook het hakbosje aan de 
Esweg had en krijgt de volle aandacht. Het onder-
houd aan de andere wegen zou volgens een schema 
uitgevoerd wo'den. Het zwerfvuil is een probleem 
in alle buitengebieden. De controle hierop zal ver-
scherpt worden. 

Het vierde onderwerp was de touristische routes. 
Bij het plaatsen van banken en het inrichten van 
picknick plaatsen zullen wi j voortaan betrokken 
worden. 

Bouke opende haar inleiding door te stellen dat in 
het verleden altijd prettig is samengewerkt en dat er 
serieus naarde voorstellen werd gekeken. 

Het eerste onderwerp dat door ons aan de orde ge-
steld werd was het bestemmingsplan Midiaren. Hier-
over was volgens de burgemeester nog weinig te 
zeggen. Het geheel is nog in een voorbereidende 
fase. Er is een extern buro ingeschakeld om dit op 
te stellen. Zo gauw als dit klaar is zullen wi j , voor 
de definitieve vaststelling, gehoord worden. 

Het tweede onderwerp was de verkeersveiligheid. 
Onze brief aan het college van B & W over de 
Tolhuisweg was niet bij de raadsleden bekend, zo-
dat zij nauwelijks aan de discussie mee konden 
doen. De burgemeester antwoordde dat de voor-
stellen van de Vereniging van Dorpsbelangen nog 
steeds in studie zijn en dat de voorstellen serieus 
bekeken zullen worden. Er is evenwel niets toege-
zegd. Ook over de situatie op de Groningerstraat 
zijn geen toezeggingen gedaan. De bocht/kruising 
Schutsweg en Huttenweg zal voor overstekend ver-

Het vijfde oncerwerp was de plaatsnaamborden 
aanduiding. De gemeentewas niet bereid deze voor 
de gemeentelijke herindeling te vervangen. Hier zul-
len we het dus nog een ti jd mee moeten doen. 

Als laatste punt brachten wi j het ophalen van de 
vuilcontainers ïan de Groningerstraat, en dan spe-
ciaal bij het voormalige gasthuis, naar voren. De 
route omdraaien was niet direkt mogelijk. We heb-
ben benadrukt dat de situatie gevaarlijk blijft. 

Na het officiële 
sumpties door i 
nog gelegenhei 
Ien. De bijeenk 
voel achtergela 
pen ingegaan 
ontspon zich e< 
verschillende r. 

gedeelte werden er nog enkele con-
de gemeente aangeboden en was er 
d informeel van gedachten te wisse-
omst heeft voor ons een positief ge-
ten. Er werd serieus op de onderwer-

Bij verschi l lende onderwerpen 
;n levendige discussie, waaraan ook 
ladsleden meededen. 

Abel Aeilkema 
secr. DorpsbeUingen 
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We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu A 
Dt; Rabobank ¡s een bank met een idee. Het « ^ S V 
idee dat je samen sterk bent. Oe Rabobank w ~ B ^ K I f c 
heeft als geen ander een traditie van f H H > £ 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het | l ) ¿ 
¡s een bank van mensen vóór mensen. j ^ k 
Dat merkt u al snel in het persoon- Ä ^ ^ ^ L 
lijke contact. Elke Rabobank > - " " ' * " " ^ ^ ^ K * J ^ » - . > 
staat midden in de samen- -,, ~ ~' ^-^. 
leving. Daarom zijn we — - ^ 
vaak betrokken bij activi- 7,\ // v i á A t o i í ^ — — ¿ H ^ V \ ^ 

even, verenigingen en yV \ \ ÊÊ^h 
scholen. We weten wat w . "!?- "V f \!/ Í ^ ^ l 
er leeft, ook als het niet v SÍ 
om bankzaken gaat. Kort- i l Ê î a s S Î 
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u. ^ ^ ^ K W ^ ^ 

Rabobank 

Rabobank Zuidlaren, Stationsweg 17,9471 GJ Z U I D L A R E N . 
Tel.: 050 409 2501 

• 

GARAGE HOLLANDER 
GROOT IN BANDEN 

EN 
MOOIE TWEEDE HANDS 
SPORT VELGEN 
ook voor schade's uw adres 

BOVAG lid ^ ^ ^ 

^ ^ Groningerstraat 50 ^ ¡ f V 
9475 PC Midiaren 

tel. 050 409 2031 | fax 050 409 0145 
autotel. 06 53 269948 

Groencentrum 
J.H. Roelfzema 

boomkwekerij 
speciaalzaak voor tuinplanten 

Wij leveren bomen, heesters, 
vaste planten, coniferen, 

rozen, heide enz. 
Tevens potgrond, 

turfstrooisel en compost. 
Alles rechtstreeks van de 

_ kwekerij en eerste kwaliteit. 

L \sf^ Groningerstraat 36 
'fy^LL^ . 9675 PB MIDLAREN 
/*>tyfflh«*** Telefoon 050 409 1818 



Van het Zuiveringsschap Drenthe en het 
Zuiveringsbeheer Provincie Groningen heeft de 
redactie een bericht ontvangen betreffende het 
afvissen van het Zuidlaardermeer. Het stuk kwam 
te laat binnen voor plaatsing in het Lentenummer 

en hoewel het afvissen inmiddels is gebeurd 
vond de redactie het stuk interessant genoeg om 
het alsnog te plaatsen. Het geeft de Midlaarder 
inzicht in het ecologisch herstel van het Zuidlaar-
dermeer. 

Afvissen Zuidlaardermeer voor ecologisch herstel 

Met het wegvangen van brasem achter een onlangs aangelegde dam in het Zuidlaardermeer werd een vol-
gende stap gezet naar een meer met helder water, veel water- en oeverplanten en een gevarieerde gemeen-
schap aan waterdleren. Dit plan tot ecologisch herstel van het Zuidlaardermeer is een gezamenlijke aktiviteit 
van het Zuiveringsschap Drenthe en Zuiveringsbeheer Provincie Groningen. 
Het wegvangen van de brasem uit het afgescheiden deel gebeurde met een grofmazige zegen van 400 m 
lang, waarmee gedurende ca. 10 dagen werd gevist. Verder werden fuiken ingezet en werd er langs de oever 
met een electro-visapparaat gewerkt. 

Het Zuid laardermeer is een gebied met belangr i jke 
natuurwaarden, waarbij de omstandigheden te wensen over-
laten: troebel water, veel algengroei en een visstand die hoofd-
zakelijk uit brasem bestaat. Verschillende maatregelen om 
de oorzaak, de toevoer van bemestende stoffen, te beperken 
hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. De water-
aanvoer naar de Veenkoloniën is omgeleid en de zuivering 
van rioolwater is verbeterd, maar er moet meer gebeuren. 
Proeven toonden aan dat door het verlagen van de brasem-
stand de helderheid van het water te verbeteren is en dat 
waterplanten daardoor weer een kans krijgen. 
Het ecologisch herstel gebeurt in enkele stappen. Met een 

dam is een gedeelte van 75 ha aan de oostkant van het meer afgescheiden, dat werd leeggevist. Daarna 
worden de paai-en opgroeimogelijkheden voor snoek verbeterd, gevolgd door een geleidelijke verbetering 
van de waterkwaliteit, na het jaar 2000 van het hele meer. 

In het afgescheiden deel wordt onderzocht of de maatregelen werken. Vooral de invloed van de wind is nog 
een onzeker factor. Het compartiment dient ook als groeikern voor waterplanten, watervlooien en snoek 
voor de aanpak van het hele meer over 5 jaar. Om dan de brasemstand te kunnen verminderen is een 
viswering nodig in het Drentse Diep. Die viswering kan een belemmering zijn voor bijzondere vissoorten, 
zoals de winde die waarschijnlijk het Drentse Diep als trekroute gebruikt. Onderzoek moet hierin voor meer 
duidelijkheid zorgen. 
Om er voor te zorgen dat de brasemstand na het afvissen 
laag blijft, wordt snoek als roofvis ingezet. De bestaans-
mogelijkheden voor de snoek hangen af van goede paai- en 
opgroeiplaatsen. Hiervoor gebruikt de snoek meestal onder-
gelopen oevergronden. Omdat dergelijke oevergronden er 
niet zi jn, moeten die worden ingericht. 

Het project ecologisch herstel Zuiderlaardermeer wordt bege-
leid door medewerkers van het Zuiveringsschap Drenthe en 
Zuiveringsbeheer provincie Groningen. 

Voor aanvullende informatie kuntu kontakt opnemen met de heer J.Kragt, voorlichter Zuiveringsschap Dren-
the, tel.: (0592) 392697, of de heer W.Trip, voorlichter Provincie Groningen, tel.: (050) 3164129 



Begroeiing oevers ^ i i i d l .aarJeiraieer 
Op de laatste jaarvergadering van Dorpsbelangen 
kwam de vraag naar voren of er niet iets gedaan 
kon worden aan de opslag van wilgen aan de oevers 
van het Zuidlaardermeer. Door deze opslag gaat een 
doorkijkje verloren vanaf de Groningerstraat naar 
het meer. Het wandelpad van de surfweide naar 
Meerzicht geeft geen ui tz icht meer over het 
Zuidlaardermeer. 

Naar aanleiding van deze vraag heb ik met behulp 
van de heer Hamminga, voorzitter van de Boermarke 
M id ia ren , u i tgezocht hoe de eigendoms-
verhoudingen lagen. De conclusie is dat er een vijf-
tal belanghebbenden zijn. In het verleden is land 
bedijkt geworden. Door deze dijk is er buitendijks 
land (rietvelden) ontstaan. De dijk (kade) is eigen-
dom van het waterschap Hunze en Aa. Vanaf de 
dijk, ook in de dijkoever, begint buitendijks de 
wilgengroei. Het buitendijks land is eigendom van 
een tweetal particulieren en de gemeente Zuidlaren. 

Het water is eigendom van Boermarke Midiaren. 
Wil men het vrije zicht over het Zuidlaardermeer 
behouden dan zal er overeenstemming meteen vijf-
tal eigenaren moeten komen. Voor particuliere ei-
genaren en de Boermarke is de "Stichting Land-
schapsbeheer Drenthe" bereid dit zonder kosten uit 
te voeren. De kosten worden dan betaald uit de 
W.C.L. (waardevol cultuur landschap) regeling. Maar 
voor de gemeente en het waterschap ligt dit anders. 
Die zullen dit zelf moeten uitvoeren c.q. een deel 
van de kosten moeten betalen. 
Om dit probleem aan te pakken moet ik weten of er 
voldoende draagvlak is om deze doorkijkjes te be-
houden. Eventuele reacties richten aan één van de 
bestuursleden. Mocht het draagvlak voldoende zijn, 
dan is het bestuur bereid dit aan te kaarten bij de 
verschillende eigenaren. 

Abel Aeilkema 
secr. Dorpsbelangen 
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De vrouwenvereniging Midiaren is nu in haar zomerrust periode. Na de jaarvergadering in mei 
en het uitstapje op 4 juni j . l . lijkt het of er geen enkele aktiviteit is bij de dames. Toch wordt er al 
weer druk gewerkt aan de programma's voor het nieuwe seizoen, het voorbereiden van de fiets-
tocht en houdt de vraag ons bezig, komt er nog een vijfde kerstmarkt of niet? Wij wil len allen 
graag hiermee doorgaan, maar we zijn niet meer verzekerd van onze locatie "Plankensloot". De 
nieuwe eigenaar, de heer Patrick Beyk staat er niet afwijzend tegenover, maar wi l wat verande-
ringen aanbrengen in de achterzaal en als dat precies in december plaatsvindt, zullen wij om 
moeten zien naar een nieuwe locatie en of dat zal lukken? Maar we hebben goede hoop en 
goede lust om verder te gaan. 
De jaarvergadering werd dit jaar voor de tiende en tevens laatste keer voorgezeten door mevr. 
Lammie Korringa. Zij heeft altijd veel voor onze vereniging gedaan en wi j hebben dan ook met 
een beetje weemoed afscheid van haar genomen als voorzitster, en van onze altijd actieve pen-
ningmeester, mevr. Wil Frijters. Beiden werden hartelijk bedankt voor al hun werk en inzet door 
onze nieuwe voorzitster mevr. Stef Wouts. Er werd hun als blijk van waardering een mooie 
vulpennenset aangeboden. Mevr. Marie Kanon wordt onze nieuwe penningmeester. 
Ons jaarlijks uitstapje ging dit jaar via Oost-G ron i ngen naar Ost-Friesland, met als eindpunt het 
leuke plaatsje Greetsiel en was weer goed geslaagd. Hoe alles verder gaat met onze 35 dames 
leest u wel weer in ons Herfstkabinet, voorlopig gaan de meesten op vacantie. 

Catrien de Boer •: 



A f Scheid van Afldr>6S Haaijer a1$ wijkhoofd 
Op zondag 26 mei, Ie Pinksterdag, waren alle be-
woners van de wijk Tolhuisweg I uigenodigd om 
bij Jenny en Andries Haaijer een drankje te drin-
ken, omdat Andries stopt als wijkhoofd, na dat 18 
jaar te zijn geweest. 
Andries begon in deze funktie in 1978. Hij nam 
deze taak op zich omdat er een feest moest worden 
georganiseerd. Midiaren kreeg eindelijk riolering! 
(De bewoners die hier langer wonen zullen zich dit 
nog goed herinneren). Verder werden destijds, om 
eens bij te praten met de buurt (en nieuwe bewo-
ners) gezellige barbecues georganiseerd. Wijlen 
bakker Hidding had het ineens na deze eerste keer 
druk met het bakken van stokbrood. Er werden re-
cepten om kruidenboterzelfte maken uitgewisseld. 

't Is al weer wat jaartjes geleden, dit gezellige ge-
doe (tip voor ons nieuwe wijkhoofd). Ook de men-
sen die weinig uitgaan, genieten van zo'n feestje! 

Het was een gezellige middag, de drankjes vloei-
den rijkelijk en de hapjes gingen er lekker in. Barbara 
bood namens ons allen Jenny een bos bloemen aan 
en Andries een doos met spirituele drankjes, terwijl 
er door diverse mensen nog attenties aan Andries 
werden gegeven. 

Andries, nogmaals: bedankt voor je trouwe en hoge 
inzet. 

Tevens wi l ons nieuwe wijkhoofd, ditmaal vrouwe-
lijk, (ja wi j kunnen het ook heren!), zich even aan u 
voorstellen. Barbara, wi j wensen je alle succes! 

Jannie Vlot 

Barbara van Blanken 

Geboren 04-06-'55 te Ansen, een klein dorpje bij Ruinen, waar ik de eerste 
20 jaar van m'n leven heb gewoond. Geboren en getogen in Drenthe. Ik 
spreek vloeiend Drents, maar kan hier in Midiaren niet echt mee terecht. 

Toen ik 20 jaar was verhuisde ik naar Groningen om orthopedagogiek te 
studeren. Tot vorig jaar augustus heb ik met groot plezier in Groningen ge-
woond en nu dus weer op het platteland. 
Ik ben het dorpse leven met allerlei aktiviteiten en tradities dus gewend, weet 
ook alles van import (die Westerlingen die naar Drente kwamen en ook naar 
Ansen) en ben nu dus zelf import in Midiaren. 



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

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

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

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON 050 409 1553 

^ k GR A ALM AN 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

*Meubüering 
*Tapijten 
^Gordijnen 
*Slaapsystemen 
*Zonwering 

Rijksstraatweg 204 
9752 BR Haren 
Tel. 050 5345131 

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

Vraag vrijblijvende 
informatie aan. 

Bronkhorst 
sanitaire installaties 
Lageweg 4 1 , Noordlaren (Gr.) 
Telefoon 050 409 1455 

Gun uw kinderen het plezier van muziek 
Naast hun schoolopleiding 

een muzikale vorming. 
Een vorming waar zijTj 

hun hele leven 
dankbaar voor zullen zijn. 

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 

••* Met Uw naam en adres zenden aan: 

EL -~rHJL[r-4-L^uLt^L^ nJcLVLO is B.v. . 

* Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 



De V.v.V. van Midiaren heeft haar start van het sei-
zoen 1996 er weer opzitten. 

Als eerste was er op 6 april het eieren zoeken voor 
de kinderen. Hier kwamen 65 kinderen op af. Er 
werd al dan niet met behulp van ouders of grootou-
ders weer driftig gezocht. Na het zoeken kreeg ie-
dereen een glaasje drinken en kon het bestuur de 
punten uitrekenen. 

Als uitslag kwam naar voren bij de groten: 
1. Robert Enting 
2. Diana Enting 
3. Karin Hoenderken. 

En bij de minder groten: 
1. Irene Mulder 
2. Doris Vroom 
3. Marco Davids. 

Verliezers waren er eigenlijk niet, want na afloop 
ging iedereen tevreden met een prijs naar huis. 

Dan op 8 april notenschieten. Dit was ondanks de 
weinige Midlaarders weer een enorm succes. 
Bij de heren werd wederom algemeen kampioen 
van Midiaren G.Mellens 
2. Chris Bos 
3. lbo Hulsebos. 

Bij de dames werd algemeen Kampioen van 
Midiaren Keke Scheper 
2. Tine Haaijer 
3. Diana Hebei. 
Na afloop hadden we nog rad van avontuur en tot 
de kleine uurtjes werd er doorgefeest. 

mmwm 
Dan wi l ik u nog even wijzen op 
ons 50-jarig jubileum. Dit wordt 
gevierd op zaterdag 22 juni in 
Café Plankensloot. 's Middags is 
er een receptie voor onze zuster-
verenigingen en het Gemeente 
Bestuur. 

's Avonds vanaf 20.00 uur verwachten wij alle 
Midlaarders op onze grandioze feestavond. 
Hieraan wordt medewerking verleend door 
organist Harrie van Olm, zangeres Willeke en 
conferencier Peer. 
U ziet, met uw medewerking kan dit een zeer 
gezellige avond worden. 
Dus graag tot 22 juni ! 

Als u dan nog even noteert: 7 jul i grasbaan-
racesop het sportveld. En onze jaarlijkse fiets-
tocht op zaterdag 20 ju l i , dan bent u weer 
overal van op de hoogte wat het V.v.V. be-
treft. 

Namens het voltallige bestuur 
secr. A.Haaijer, tel 4093558 

ËÊti^iïMïMË3iiS&CNffiM®@ 

bedanHt Graag wil ik een ieder nog bedanken voor de 
warme belangstelling, betrokkenheid, attenties en 
de overheerlijke fruitmand van Tolhuisweg I, die 
ik mocht ontvangen gedurende mijn verblijf in 
het ziekenhuis en de "noaberhulp" erna en nog! 

Jannie Vlot 



HALLO 
MIDLAARDER 
JEUGD 

Hier weer de pagina voor en door jullie. Van Marloes 
is er een mooie zomertekening en Lyckle en Lara 
Meissner schrijven over een door hen gehouden 
inzamelingsaktie. Ook weer een puzzel waar jullie 
je best op kunnen doen. De vorige is gewonnen 
door Arjan Sants. Gefeliciteerd met je WigWambon! 
Het duurt niet lang meer of de zomervakantie be-
gint, ik wens jullie veel plezier en zonneschijn, tot 
na de zomer. 

Namens de redactie 
Patty Venema 

Lara en Lyckle Meissner van de Schutsweg en Noor 
en Niek Groenendijk uit Noordlaren hebben klus-
jes bij mensen gedaan voor geld. En de opbrengst 
naar Unicef gestuurd. We hebben op 2 middagen 
f l 25,90 opgehaald. We vonden het leuk om te doen 
en we bedanken alle mensen die er net zo over 
dachten als w i j , om geld aan de arme kinderen te 
schenken. 

Hartelijk dank 
Lara, Lyckle, Noor en Niek. 

UNICEF 

• 
es/r) JWe vo^omtU 
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Woordspel 
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Vul de ontbrekende klinkers in! 
Je vindt dan 5 Nederlandse plaatsnamen! 

RjMsdi elt 
A- Het zegt 999 keer tik en 1 keer boem. Ra, ra wat is dat? 

B- Hoe loopt een duizendpoot over een mesthoop? 

C- Hoe heet de plas van een lam? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 



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

buitenhuis 

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

elkseLzoendemoetewaaid Fax 050 409 0483 

HUUR 'N CARAVAN 
Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt. 
* VOOR EEN DAG 
* EEN WEEKEND 
* VAKANTIE 

Tel: 050 409 3320 caravans viaduct zuidlaren V.O.F. 
* 

. - 1 * * * * ^ u*-" u 

Bel voor informatie naar Jaap ©ros » 4-OS> 4447 

V3 ü. 
11 

WATERSPORTBEDRIJF 
r r de scheve 
Havenstraat 18, Zuidlaren 

SCHEEPSACCESSOIRES 
HENGELSPORT ARTIKELEN 
RYDS-MOTORBOTEN 

f f 

M F^M^fflBBSttg? ISJSSW" 

p t n 

BUITENBOORDMOTOREN AANHANGERVERHUUR 
050 409 2946 
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S p e u r t o c h t n a a r b o m e n e n s t r u i k e n 

Zoek de hierna vermelde bomen en struiken in de woordzoeker en streep ze door. De woorden zijn zowel 
horizontaal, vertikaal als diagonaal - in alle richtingen - te vinden. Soms - bij een kruisend woord bijvoor-
beeld - doet een letter meer dan eens dienst. 
Als alle bomen en struiken gevonden zijn en in de figuur zijn doorgestreept, blijft nog een aantal letters over. 
Daarvan kunnen drie namen van vogels gemaakt worden. 
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aucuba— 
azaloa -
Jbambee— 
bes— 
beuk 
blauwspac-
boterbloem— 
chamaecy— 
-eiefes— 
coniferen— 
jden-_ 

jJouglasspar 
«s~ 
esdoorn -

JLjxispa^ 
forsythia-
goudiep-
ha?elaar 
hemJeckspar 
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kastanje 
-keFsappellje_ 
Jdiraop— 
koweei je-
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lavendel 
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raeklotTrrr 
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Oude bromfietsen en/of onderdelen. 
Wim Darneviel, Tolhuisweg 9, 
tel 4092561 

$Mr;s ßft/ßte*/.- cype/m po£s/£s. 
Commodore 64 + heel veel spelletjes f 100,-
14 inch computerscherm, Highscreen f 100,-
PrinterStarNX 1000 f 75,-
Jaap Gros, Tolhuisweg 7, tel. 4094447 
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• Jan Oosterveld aan de Groningerstraat 35 is komen wonen. 

• Caroline Kloosterman en Ronald Offringa (zeilschool) aan de Tolhuisweg nr. 13 wonen 
sinds 7 juni . 

• Jannes Vrijen, die aan de Tolhuisweg 13 woonde, verhuisd is naar Yde de Punt. 

• Het huis van Trudy en Dato Steenhuis al 100 jaar overeind staat. 

• Plankensloot een nieuwe eigenaar heeft, n.l. Patrick Beyk. 

• De dorpsfeestcommissie de wijkhoofden heeft gevraagd om verhuizingen binnen hun 
wi jk door te geven aan de redactie. 

• Lucie en Gerard Ellen verhuisd zijn naar Onderdendam 

O p ï o s s ï n p , r a a d s c , . - ; A- Een duizendpooimet 1 houten po 
<et999 poten; de duizendste sébru 
ittmmm 

c\\fcer\vijsfie<fen 
Juni 

Als Sint Medardus (8 juni) zijn sluizen openzet, is er voor 
zes weken weinig pret. 

Sint Antonius (13 juni) schoon en helder, vult het vat en 
ook de kelder, maar... 
... is het op Sint Antonius nat; de boer drinkt zich van 
verdriet zat. 

Regent het op Sint Jan (24 juni) dan regent het veertien 
dagen lang. 

Het weer van Sint Jan (24 juni) houdt dertig dagen an. 

Juli 
Is het op Sint Henricus (15 juli) droog, dan blijft hetzeven 
weken droog. 

Regen op Sint Margriet (20 juli) brengt 6 weken verdriet. 
Blijft het droog op Sint Margriet, dan regent het 30 dagen 
niet. 

A u g u s t u s 

Als het heet is op Sint Domijn (4 augustus), zal het een 
strenge winter zijn. 

MMW'iiiiyuuiVi.ij.uicwiwi««/!«^ 

Feenstra mist de 
aansluiting niet. 

Feenstra Noord B.V. 
Groningen Emdenweg 5 Tel. 050 5422322 
Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 637111 
Drachten Bolder 59 Tel. 0512 526258 

feenstra 
l^'ii:Mii,ii^j:iiiiBj.m.lflm»i:ii!Mi»HflHJ!iii)kt>u»iitajiMi;i:iu'jü'.')j:iiiiji^.M)ii»iitg>rijii;iifel 
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îlet Doosje 
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 

fetter Julius, Groningerstoat 49,9475 PA Midiaren, Tel. 050 409 0940 
Privé: 050 409 5687 

Specialiteiten-Restauranf 
" De Hunebedden" 

P 
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 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 

¥^2&e&é4>*~¿c'££ 



RECREATIEPARK'DE BLOEMERT' 
EEN REGENBOOG VAN MOGELIJKHEDE 

Bungalowpark 
Verhuur van comfortabele 
6-pers. bungalows (4****1 
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. 

• • • « 
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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. 050-4091555 / fax 050-4095190 

* « } « 

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

Zeer geschikt 
voor feesten en 

reünies. 


