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c ^ Van de redactie <s»
De redactie van het Kabinet feliciteert de Vereniging van Volksvermaken (VvV) met hun 50-jarig jubileum en
hoopt dat de vereniging de komende jaren met dezelfde inzet zal blijven werken aan aktiviteiten in Midiaren.
In dit Herfstnummer is een mooi verhaal te lezen van Marloes Posthuma, dat zij zelf heeft verzonnen. Het
zou leuk zijn als de ouders hun kinderen zouden stimuleren om voor de Kinderpagina van het Kabinet
verhaaltjes te schrijven of tekeningen te maken, zodat de krant ook voor de kinderen interessanter wordt om
te lezen.
Intussen valt de regen met bakken uit de hemel en is het kwik tot ongeveer 13 graden gezakt (overdag!), maar
u weet het, het is hier de gewoonte dat de kachels pas aangaan, wanneer de Zuidlaarder paardenmarkt
voorbij is, dus nog even doorbijten, maar wie weet krijgen we nog een leuke nazomer.
Speciale aandacht w i l ik vragen voor het verslag van de jaarlijkse gezamenlijke maaltijd, dat is geschreven
door gastschrijver Rutger Meissner. In een geheel eigen stijl weet hij gebeurtenissen, die zich in het dorp
afspeelden, mooi te verwoorden. Het is een gave. Veel leesplezier.
Jaap Gros
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ÜÜÜÜStop oen: SPORTBERICHT!!!!!!!!!!
Amsterdam ArenA «•* Midlaarder Ijsbaan
Noorden.
Wat hebben die twee met elkaar gemeen. Niet zo
heel veel.... behalve VOETBAL! Over de ene wordt
Dat zelfvertrouwen is niet loos. Na twee jaar zijn
veel geschreven en gepraat, terwijl er in Midiaren
we zo op elkaar ingespeeld, dat we elkaar blind
juist gevoetbald wordt.
weten te vinden en moeiteloos de
Het begon allemaal onschuldig in de
mooiste combinaties kunnen maken.
vorige zomer met een losse afspraak
Natuurlijk hebben we ook strategisch
om 's avonds even een balletje te trapgrote verrassingen, die we helaas nog
pen. Z.g.z.g. (? zo gezegd, zo gedaan
niet allemaal bekend kunnen maken
@
natuurlijk!). Direct werd er afgespro¿~#.
(ik weet dat de lezer dit zal begrijpen).
\
ken voor de volgende avond. EigenEen tipje w i l ik wel oplichten; op het
¿¿
lijk was het daarna al zo dat er iedere
doel staat, maar niet altijd, Benthe
avond vanzelfsprekend even gespeeld
Warnaar.
werd. In het begin met alleen een klein
Wanneer het ooit zo ver komt dat we
groepje. Al snel groeide dat tot een
de strijd met vreemde dorpen aangaan,
hechte kern met spelers van verschildan zullen we dat op tijd laten weten
lende leeftijd en spelniveau; van 4 tot
•«—
. «
en hopen we op uw aller support.
46 jaar en van beginner tot oud interVoorlopig blijven we met veel plezier
national. Zo naderen we nu al het einde van ons
nog even door oefenen.
tweede seizoen. We zijn nu zo vol zelfvertrouwen
dat we verder beginnen te kijken dan de ijsbaan en
Namens de gehele selectie van de :
soms dromen van wedstrijden tegen dorpen in het
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imés^Hebt u ons zondagavond 4 augustus 1996 ca. 20.00 uur
gezien boven Zuidlaren? Marten de Swart en Truus RieksMeijering hadden het geluk om op een slagzin deze prijs te
winnen van de RABO bank Zuidlaren.
Om zeven uur werd de ballon groter en groter ¡n Borgerswold te
Veendam. Voor We erop verdacht waren gingen we omhoog.
De windrichting in de onderste laag was Noord-oost en
in de bovenste laag Zuid-oost. Om de plek waar wë
graag over wilden zweven te bepalen werd er eerst
vrij hoog gestegen. Boven mijn geboorteplaats
Borgercompagnie, vervolgens Kielwindeweer^
Waar ik tot voor kort 30 jaar woonde. Je zag rechts
beneden het Zuidlaardermeer aan het Foxholstermeer, de Groeve, de molens, het kazerneterrein
en toen, vrij laag, over ons toekomstige plekje
aan de Stationsweg 62, Aqualaren en Dennenoord. Natuurbad Tynaarlo, Veenmeer en
Zandzuigerij, Gruno; via Vries naar Norg. je zag
Groningen en Assen van boven prachtig liggen. Over
de gevangenis van Veenhuizen en de heidevelden
van Fochteloögingen we richting Oosterwolde (Fr.).
Vlak bij Haute landden we, ca 1 1/2 uur later, in een
weiland (er waren nog twee andere ballonvaarders in
de lucht).
Na de landing werd de luchtdoop officieel. Door een topje
hooi en een plukje haar mét een aansteker in brand te
steken boven op je hoofd, dat vervolgens werd gebl üst met
champagne werden we tot graaf en gravin van Borgerswold
gedoopt! We kregen een certificaat van deelname aan de
onvaart, met een mooie foto van de ballon.
Weer een fijne herinnering en belevenis erbij.
G.J.Rieks-Meijèring
Hëiveen È
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Vrouwenvereniging Midiaren
't Is weer voorbij die mooie zomer', zong Gerard
Cox jaren geleden. Hij is nog wel niet helemaal
voorbij, maar w i j zijn toch al weer druk bezig geweest, het nieuwe winter- en voorjaarsseizoen voor
te bereiden.
Onze fietstocht was heel geslaagd. De dames Keke
Scheper en Gretha Stevens hadden een mooie gevarieerde tocht uitgezet. Koffie drinken bij vliegveld
Eelde. Een bezoek aan de tuinen van "De Egelantier"
in Paterswolde. Lunchen in de Paalkoepel aan het
Paterswoldse meer. Via het Hoornse Diep, Groningen, Haren naar het Biologisch Centrum, waar we
o.a. de Chinese Tuin bezochten. Terug in Midiaren
nog wat gedronken en gegeten bij restaurant "De
Hunebedden", daarna voldaan weer naar huis.
Het programma voor het komende seizoen biedt
ook weer een grote variatie, er is weer voor elk wat
wils, te horen en te doen.
17 September is onze eerste bijeenkomst en praten
we onder andere wat bij.
20 Oktober een feestdag! We vieren die dag ons
45-jarig jubileum. Dankzij de opbrengsten van onze
"Kerstmarkten" kunnen w e er iets speciaals van
maken en zo gaan we met z'n allen per bus naar de
musical "The West Side Story".
26 November een lezing van mevr. de Groot uit
Delfzijl met als titel "van onderbroek tot tangaslip".
Dat belooft een gezellige lachavond.

17 December hopen we weer onze Kerstavond te
houden en 7 januari 1997 onze traditionele
Nieuwjaarsvisite, die wordt opgeluisterd door
dhr.Kees Visser, die vast wel weer de lachspieren
zal weten los te maken met zijn geestig vertelde verhalen. We hopen dat de partners van onze leden
dan ook weer aanwezig zullen zijn.
28 Januari weer iets heel anders. Onze voorzitster
mevr. Stef Wouts zal ons vertellen over en de eerste
beginselen bijbrengen van reanimatie.
25 Februari zal een ééndags bestuurde avond verzorgen, dus een grote verrassing.
25 Maart verzorgt mevr. Frijters weer een van haar
gezellige doe-avonden.
22 April houdt mevr. Houwing een lezing over "Het
huis van Oranje".
13 Mei alweer onze jaarvergadering, 19 juni het
jaarlijkse uitstapje en 26 Augustus, de fietstocht.
Al met al genoeg te beleven het komend seizoen.
En als er nog dames zijn in M i d - en Zuidlaren die
dit alles wel aanspreekt...wij begroeten ze graag als
nieuwe leden.
Ja, rest nog onze Kerstmarkt. Het is nog niet zeker
of deze dít jaar in Plankensloot kan worden gehouden, in verband met een eventuele verbouwing daar.
Misschien moeten we dit jaar omzien naar een andere plek, maar daar hoort u dan wel weer van.
Catrien de Boer

y^Ayi^rxywt^y^yt^u^yiywiytyt^^^
Tijdens de Zuidlaardermeerweek

heeft de presentatie plaats gevonden van de:

Stichting Natuur en Recreatie Zuidlaardermeer
Officieel opgericht d.d. 3 juni 1996, Kamer van Koophandel te Groningen nr. 15499.
Voorzitter is de heer L.P.Pentermann te Zuidlaren en secretaris de heer O.M.Nachbar te Paterswolde.
De heer M.M. Scheen is de PR manager van de Stichting, te bereiken onder tel.nr. 0598-326173.
De N.R.Z. wil de belangstellenden op en rond het meer organiseren om als één man een duidelijke
mening te profileren, omtrent de ontwikkelingen en de toekomst van het meer. De Stichting wil inspraak
hebben en meedenken met die instanties en groepen, die plannen betreffende het meer ontwikkelen en
of uitvoeren. Zij wil goede plannen ondersteunen en begeleiden. Naar aanleiding van de geruchten, die
rond het meer circuleren maakt N.R.Z. zich de grootste zorgen omtrent de toekomstige recreatieve
gebruiksmogelijkheden van het meer en zijn omgeving. De Stichting wil een recreatiegebied, niet al/een
voor watersporters, maar ook voor fietsers en natuurliefhebbers. Tijdens de presentatie van de N.R.Z.
waren er reeds veel positieve reacties, deelden velen onze bezorgdheid en meldden zich spontaan als
donateur. Geïnteresseerden, die de Stichting financieel willen steunen, kunnen zich aanmelden als
donateur onder tel.nr. 050-4096296

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

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

ü

OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

rolpens
bakjes kanensmeer
bekers rundvet
boerenleven/vorst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

Vraag vrijblijvende
informatie aan.
•

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

A^GRAALMAN

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

Gun uw kinderen het plezier van muziek
~:-"Zrmi

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

Als U kiest voor kwaliteit
en vakmanschap
*Meubilering
*Tapijten
*Gordijnen
*Slaapsy sternen
*Zonwering
•

Rijksstraatweg 204
9752 BR Haren
Tel 050 5345131

*
*
*
*

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!

¡
¡
i
i
!
¡

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

r>.

Met Uw naam en adres zenden aan:

J£-—=^í_¿Xr-f£¿j_A^t_
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Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen

50-jarig jubileum
Het VvV Midiaren vierde 22 juni haar 50-jarig jubileum, 's Middags van twee tot vijf hadden we een receptie
voor onze zusterverenigingen uit de omgeving. Het werd wel druk, maar erg gezellig, 's Avonds volgde er
nog een feestavond voor de Midlaarder bevolking. Er waren wat aanloop moeilijkheden i.v.m. het E.K. voetbal, doch in de loop van de avond waren er ruim 100 mensen aanwezig. De stemming kwam er goed in,
vooral met een optreden van conferencier Peer en de muzikant Harrie Meyer. Er werd doorgefeest tot in de
kleine uurtjes. Allemaal hartelijk dank voor uw komst. Daar was het bestuur zeer ingenomen mee.

Grasbaanrace
Zondag 7 juli weer onze grasbaanraces. Dit was weereen enorm spektakel. Er waren ruim 300 toeschouwers
aanwezig.

Jaarlijkse fietstocht
Zaterdag 20 juli weer onze fietstocht met een feestavond er achteraan. Hieraan deden ruim 60 deelnemers
mee, wat ¡ets tegenviel bij voorgaande jaren. Maar volgend jaar hopen we met hulp van de Midlaarder
bevolking weer in de richting van de 100 te komen, 's Avonds was het erg gezellig, alleen de muziek viel een
beetje tegen. Hiervoor onze excuses, we zullen het volgend jaar weer beter proberen te doen.
Graag tot ziens,
Namens het VvV bestuur
A.Haayer

'
Voor een advertentie of een
abonnement
op
het
Nieuwsblad van het Noor
den kunt u even kontakt op
nemen met uw bezorger
Tevens voor een abonne
ment OD
op de ochtendkranten
Telegraaf, Volkskrant en
Trouw
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A.Haayer
Tolhuisweg 8
Midiaren

tel. 4093558
v.:'-'

írliuieltecuien/
In de loop van dit jaar werd door de Stichting
het Drentse Boek een boek uitgegeven met
de naam "Poëzie van de Hunebedden". Het
is een bundel met 50 gedichten over hunebedden, geïllustreerd met prachtige foto's van
de persfotograaf Rudolf Smit. Er staan twee
inleidingen in de bundel, de ene gaat over de
poëzie over hunebedden en de ander over de
archeologie van de hunebedden.
De gedichten variëren van oud (1686) tot zeer
recent (1996). De suggestie wordt gedaan om
de gedichten te lezen bij één van de hunebedden.
"Bezoek een hunebed van uw keuze en
neem 'm uw knapzak deze bundel mee.
Bepaal de plaats waar u het duidelijkst de
contouren van het monument kunt zien.
Klim nooit op het monument, dan ontgaat
u de bijzondere
architectuur
van het
bouwwerk. Neem tenminste tien minuten
de tijd om de tekening van lucht, landschap en hunebed in u op te nemen. Snuif
de geur van de omgeving op, neem de geluiden tot u van weersomstandigheden,
vogels en... verkeer. Pas dan neemt u de
bundel ter hand en slaat het boek open
op de gewenste pagina. Neem vooral de
tijd de dichterlijke ontboezeming ^u op
*L^
te laten inwerken."

en/ fooëizies
7 Hunebedde

Deur de zee van 't golvend zaod
slingert smuu de wagensporen.
die op *t hunebed an gaot.
middel maank het hose koren.
woor een ekkelboom
brek de stroom.
Mennig veurt het slingerpad
deur het glunig hiete koren
urn de bouw van 't kinnerhart.
dreum der poëzie te zoren . . . .
Keien zint anerwegens ok aold.
net zo kaold.
Hoge stienerbulten. schierzakt.
umvallen, half nog in 't verband.
deur "n roege reuz' er hen kwakt.
hulterbult'rig as het zand.
't veld van Drenthe.

Jan Naarding (1903-1963)
Diclltersriegê. keur oet Drentse gedichten 1900-1966. z.j.

Zo luidt het behartenswaardige advies in het
boek. Om u alvast van de sfeer te laten proeven volgt hiernaast één van de gedichten.
Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar.
Bouke Klaassens

#

Oude bromfietsen en/of onderdelen.
Wim Darneviel, Tolhuisweg 9,
tel 4092561

Commodore 64 + heel veel spelletjes f 100,14 inch computerscherm, Highscreen f 100,Printer Star NX 1000 f 7 5 , }aap Gros, Tolhuisweg 7, tel. 4094447

's Morgens hangt de herfst in de lucht en het regent
weer. (Voor wie het niet meer weet;regen is dat wat
uit de lucht naar beneden valt.) Nu, terwijl ik dit
schrijf is de Dorpsmaaltijd pas 4 dagen geleden,
maar het lijkt veel langer. Misschien ook wel doordat het tegelijk het afscheid van de zomer was.

ten kijf. Ik heb heel veel mensen terug zien gaan
voor een tweede (en derde) keer. Ik w i l graag Tine
en Keeke bedanken voor al hun werk en weet zeker
dat ik dat namens iedereen kan doen. Na het buffet
werd er natuurlijk gevoetbald door hen die daar zin
in hadden.

Het begon al een tijd geleden, dat ik de eerste signalen oppikte, dat er weer een Gezamenlijke Dorpsmaaltijd zou komen. Niet lang daarna kwamen de
uitnodigingen. Natuurlijk de hele familie opgegeven en me weer bedacht hoe leuk het is dat er steeds

Even tussendoor. Wist u dat er iedere avond een
partijtje gespeeld wordt op het gras van de ijsbaan.
Er is zo langzamerhand een hechte basis selectie
ontstaan van kernspelers. Er wordt zelfs over gedacht
om naburige dorpen uit te dagen (en natuurlijk ver-

Verslag der
Grote Gezamenlijke
Midlaarder Dorpsmaaltijd
gehouden in het jaar
1996

-•

•
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weer mensen klaar staan om dit te laten gebeuren.
De Dorpsfeestcommissieleden, die er allemaal veel
t i j d en moeite insteken en Hans en Gretha
Blaauboer, die aanbieden om het bij hen thuis te
houden, plus alle vrijwilligers die meedoen.
Zaterdagmorgen de 24ste; de telefoon gaat. Of ik
kan helpen met het opbouwen van de biertap? Nog
nooit zo hard gefietst! Eenmaal aangekomen op de
Veenhorst zag ik Tine en Keeke al heel druk bezig
met het maken van het koud buffet. Geen kleine
taak, er werden 78 mensen verwacht. Ze waren de
vorige dag al begonnen en dat kon je zien. Er was
duidelijk heel veel professionele zorg aan besteed.
Dat "eigen mensen" zich zo willen inzetten is bijzonder en veel leuker dan het inhuren van een
catering. Dat het buffet heel lekker was, staat bui-

pletterend te verslaan).
Na de sportinspanning smaakte het bier extra goed
en was er ruime mogelijkheid om gezellig te praten
rond een vuurtje. Het leuke van zo'n Dorpsmaaltijd
is dat je dan de tijd hebt om de mensen te spreken
die je anders alleen maar groet en zo elkaar wat
beter te leren kennen.
Terugkijkend op de Gezamenlijke Dorpsmaaltijd
bedenk ik me dat we een bijzonder dorp zijn en dat
we daar best trots op mogen zijn. Hopelijk kunnen
de mensen die dit keer verhinderd waren er volgende keer weer bij zijn. Graag w i l ik iedereen harte
lijk danken die er aan mee geholpen heeft om zo'n
avond mogelijk te maken.
Rutger Meissner

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!
"W Tbritenhuis

deVeenhorst
dkseizoen de moeite waard

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

Fax oso 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

à Ö)

* VAKANTIE
Tel: 050 409 3320

caravans viaduct zuidlaren

V.O.F.

CV-BEN0DI6DHEDEN/SANITAIR
HISTOR VERF
ELECTRA
T

Telefoonstraat 1 7
9471 EK Zuidlaren
Tel.: 050 409 2069

WATERSPORTBEDRIJF

" de

scheve"

Havenstraat 18, Zuidlaren

WBHR
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SCHEEPSACCESSOIRES
HENGELSPORT ARTIKELEN
RYDS-MOTORBOTEN
BUITENBOORDMOTOREN
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AANHANGERVERHUUR

050 409 2946
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Het onderhoud van de zandpaden is voor de vereniging
Dorpsbelangen regelmatig een punt van zorg en een punt
dat bij gelegenheid en met enige regelmaat onder de aandacht van het gemeentebestuur wordt gebracht.
Dat gebeurde ook op de vergadering van de vereniging
gezamenlijk met de gemeenteraad van Zuidlaren in mei
van dit jaar. Dorpsbelangen bracht onder de aandacht dat
het pad onderhoud nodig had en dat er de afgelopen herfst
enorm veel wateroverlast was geweest. De suggestie werd
gedaan dat het verdwijnen van de greppel langs het pad
een rol zou kunnen hebben gespeeld. Ook werd erop gewezen dat het zandpad zodanig verzakte dat de putdeksels
boven de weg uitstaken en zo een gevaarlijke situatie kon
opleveren.
Bij klachten over onderhoud of wensen van de vereniging
Dorpsbelangen heeft de gemeente vaak voortvarend en
met goed resultaat gereageerd. Ook hier was er sprake van
een bijzonder snelle reactie, die helaas niet opleverde wat
ervan verwacht werd.
De vreugde over de snelle reactie sloeg snel om toen bleek
dat het gepleegde onderhoud vooral neerkwam op het
bijna omploegen van het pad. Nadat gevraagd was bij de
gemeente wat hiervan de bedoeling was en erop gewezen
was dat er vooral sprake was geweest van wateroverlast
(met name vooraan bij de weg), werd alsnog voortvarend
gewerkt aan het graven van een greppel.
Helaas, de benaming greppel was niet op zijn plaats want
er was eerder sprake van een klein ravijn direct naast het
fietspad dat werd gegraven met behulp van een enorme
graafmachine of shovel, in elk geval niet met een mooi
klein sleuvengravertje dat eerder voor dat doel geschikt
lijkt. Aan de andere zijde van het pad werd de berm tot
ver voorbij waar nodig was weggeschoven. Een paar eikjes werden maar ternauwernood gered, en de schapen van
Roelof Martijn konden onder de draden door, na de
afgraving van het pad. Stef vd Helm kon nog net voorkomen dat ook zijn camping en de toegang daartoe in het
ravijn tenonder gingen. Het pad is nu muller dan het ooit
is geweest, het gegraven ravijn is gelukkig alweer zo'n
beetje verdwenen.
We hopen dat een ieder zal begrijpen dat wat er nu gebeurd is zeker nooit de bedoeling van de Vereniging Dorpsbelangen is geweest. We wilden er slechts de aandacht op
vestigen dat ook het Hunebedpad enig onderhoud nodig
had en gingen ervan uit dat de gemeente wel zou weten
op welke wijze dat het beste zou kunnen gebeuren. In dit
geval is dat niet uitgekomen.
Bouke Klaassens
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Versterkingen rond het Zuidlaardermeer
Door middel van luchtopnamen werd in de jaren vijftig bij Wolfsbarge (een buurtschap onder
Kropswolde) de aandacht getrokken door een
opmerkelijk patroon van koncentrische ringen
waarin men een ronde burcht vermoedde.
Verkleuringen in de grond, die op sta-hoogte niet
meer dan een onoverzichtelijk vlekken patroon
te zien geven, kunnen van grote hoogte ineens
vormen aannemen.
Nadat was besloten om tot bodemonderzoek
over te gaan werd het duidelijk dat het een on-

Topografische kaarten geven aanwijzingen dat
de burcht strategisch gelegen was. Óp de kaart
van J.Lubbers, die de situatie in het GroningsDrentse veengebied van omstreeks 1652 weergeeft, staat ten zuid-westen van een groep zandkoppen met de toevoeging 'Wolfsbergen', een
veenstroompje ingetekend. Dit stroompje kruist
de verbindingsweg Kropswolde-Wolfsbarge en
wordt aangeduid als 'scheiding van Drent'. Op
grond daarvan mogen we aannemen dat de
grens tussen Groningen en Drente door een
watertje werd bepaald.
Twee
verbindingswegen
kwamen vanuit het
Z u i d e n bij deze
2m
laagte samen. De
20 m
landschappelijke
Schematische weergave van de teruggevonden grachten en de gereconstrueerde wallen. De vertikale schaal ts overdreven.
gesteldheid dwong
passanten, komend
uit het Zuiden, tot
gebruik van die ene verbindingsweg die verder
derzoek-op-het-nippertje was; de burchtresten
noordwaarts voerde. Zo'n weg kon vanuit de
waren nl. al bijna geheel verploegd. In een zoeksleuf dwars over het perceel werden drie voorburcht uitstekend in de gaten gehouden en zonomalige grachten teruggevonden. Ze werden
dig afgegrendeld worden.
koncentrisch rondom een binnenterrein aangeIn vreedzame t i j d e n kan de burcht
legd. De buitendiameter van dit grachtenstelsel
gefunktioneerd hebben als tolgaring. Ronde
moet ca. 115 meter hebben bedragen. Tussen
walburchten van een aanleg als die van Wolfsde grachten waren naar alle waarschijnlijkheid
barge zijn bekend van Eelde ( de zgn. Luchtenaarden wallen opgeworpen. Op het binnenburg) en van Noordlaren (het zgn. Bolwerk) en
terrein met een middellijn van ongeveer 30
vooral het Bolwerk komt voor een vergelijk in
meter heeft ooit een stenen gebouw gestaan. De
binnenste gracht was de breedste van de drie
grachten(ruim 10 meter), maar was niet dieper
ZUIDdan 1 meter beneden het toenmalige maaiveld.
WOIIS
De twee buitenste grachten waren niet alleen
smaller, maar ook ondieper dan de binnenste
gracht. Walburchten van een dergelijk bouwprincipe worden doorgaans in de 12de tot de
(A,
eerste helft van de 13de eeuw gedateerd. SchrifBA&3Ë
telijke bronnen, kronieken noch oorkonden vermelden ook maar iets over deze versterking.
+'»K*-* •+ + •+
Alleen als ertussen 1227 en 1231 twisten uitgevochten worden tussen de Bisschop van
Utrecht en de Drenten is er sprake van troepen/1:25.3er
bewegingen en strijdtoneel ten westen van het
Zuidlaardermeer. Over het oostelijk gedeelte viel
aanmerking. Deze burcht was gelegen in de weiin militair opzicht niets te melden. Men verlanden tegenover de plek waar Blankeweer staat.
moedt toch dat de oostelijke landroute langs het
Ook bij het Bolwerk mag worden uitgegaan van
meer een verbinding van betekenis was.
drie koncentrische grachten met daartussen ge-

L.

legen aarden wallen met een verhoogd binnenterrein. De totale doorsnede bedroeg wel 180 meter.
Het Bolwerk werd waarschijnlijk pas aan het begin van deze eeuw definitief geslecht en bleef als
veldnaam lang voortbestaan.
De Luchtenburg bij Eelde is heden tendage nog in het veld herkenbaar. De situering lijkt in grote
lijnen overeen te komen met de beide andere burchten. De doorsnede van de Luchtenburg bedroeg
175 meter, maar aan de hand van luchtopnames is te zien dat het grachtenstelsel meer dan 3 grachten omvatte. Aan de aanleg van de Luchtenburg en het Bolwerk hebben waarschijnlijk militairen en
politieke factoren ten grondslag gelegen, en Wolfsbarge had waarschijnlijk met economische belangen te maken, bijv. de afvoer van turf. Wie er dan zoveel belang bij de weg
: had is een
intrigerende vraag, die mogelijk in de toekomst nog eens beantwoord gaat worden.
Jaap Gros
Bovenstaande gegevens heb ik mogen ontlenen aan een stuk van Henny Groenendijk uit Noordlaren, (hij is provinciaal archeoloog) dat hij geschreven heeft in het blad Noorder Breedte in 1987,
waarvoor ik hem hartelijk dank!
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Dringend verzoek van de Vrouwenvereniging
Midiaren:
Is er ook iemand die een goede typemachine
voor ons heeft? Graag opgave bij:
Catrien, tel. 4094350 of Marietje, tel.4092151

Gevonden aan de Tolhuisweg een houten potje met
melktandjes.
Af te halen bij Tolhuisweg 9.
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Feenstra mist de
aansluiting
niet.
!

GARAGE HOLLANDER
GROOT IN BANDEN
EN
MOOIE TWEEDE HANDS

Feenstra Noord B.V.
Groningen

Emdenweg 5

Tel. 050 5422322

Heerenveen

Uraniumweg ó Tel. 0513 637] 11

Drachten

Bolder 59

Tel. 0512 526258

SPORT VELGEN

ook voor schade's uw adres
BOVAG lid
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feenstra
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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
is een bank van mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact Elke Rabobank
^
staat midden in de samen.»; "
leving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.

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.

œ

Rabobank
Rabobank Zuidlaren, Stationsweg 17,9471 GJ ZUIDLAREN.
Tel.: 050409 2501

Groningerstraat 50
^ÉSfc
9475 PC Midiaren
tel. 050 409 2031 | fax 050 409 0145
autotel. 06 53 269948
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Groningerstraat 36
9675 PB MIDLAREN
Telefoon 050 409 1818
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Jos Nijman van de Tolhuisweg 11 op 23 augustus is getrouwd met Harmke Vos.

•

Marten de Swart en Truus Rieks hun huis aan het Heiveen 5 hebben verkocht en
gaan verhuizen naar de Stationsweg 62 in Zuidlaren.

•

Errie en Karka van Tolhuisweg 14 op de televisie te zien zijn geweest in een
programma van Maarten Spanjer.

•

Het huis van Jan Jaap Hamming nagenoeg is afgebouwd.

•

Bij de familie Poppema is ingebroken, maar dat de politie de daders al te pakken
heeft.

•

Er een zeiljacht is gestolen bij de Bloemert.

•

Natuurmonumenten de landbouwgronden ten zuiden van het Zuidlaarderbos heeft
aangekocht.

•

Een slachting onder de bijen heeft plaatsgevonden van de Midlaarder imkers

: • •

• • • :

Pre-historisch plekje te Midiaren
• •-

-:

Wist u dat er o p Heiveen 5 twee wagenwielen van 2000 jaar voor Chr. zijn gevonden? Eén ervan had moeder de Swart al
gedeeltelijk als brandhout gebruikt, het andere wagenwiel is tesamen met vuurstenen
en werktuigen geschonken aan het museum
te Assen door Marten de Swart.

bruikt voor primitieve wagens door ossen getrokken), v o l g e n s ' A r c h e o l o g i s c h Instituut
R.U.G.
De w a g e n w i e l e n uit M i d i a r e n zijn o n v o l t o o i d , het asgat is nog niet doorboord , het
zijn de eerste die van elzenhout i.p.v. eikenhout w e r d aangetroffen.

In het najaar van 1962 kwamen bij het uitdiepen van het Bollenveen, dat als waterreservoir voor de ijsbaan bestemd was, twee
merkwaardige houten schijven met verdikkingen in het midden te voorschijn.
Zomer 1963 ontdekte de fam. de Swart bij
een bezoek aan het Groninger museum twee
wielen van hetzelfde type. Uit stuifmeel o n derzoek en onderzoek van het hout is gebleken dat de wielen 4000 jaar oud z i j n .
(De eerste afbeeldingen van dit soort w i e len stamt uit Mesopothamië en werden ge-

Naast het ven z i j n resten van een nederzetting gevonden, o.a. potscherven, vuurstenen,
werktuigen als schrapers, mesjes enz.
Bovenstaand artikel naar aanleiding van het
aanstaand vertrek van Marten de Swart naar
de Stationsweg 62 te Zuidlaren.

Met vriendelijke groeten,
Marten en Truus

Hoe is het met jullie. Allemaal een fijne vakantie
gehad en al weer terug op school. Vier kinderen
hebben de zomerpuzzel, met die plaatsnamen, weet
je nog, opgelost, waarvan Tjalling van Wijk gewonnen heeft. Gefeliciteerd met je WigWam bon. Dit
keer heb ik een raadsel voor jullie opgezocht, veel
plezier ermee en doe je best.
Aan Marloes Posthuma, waarvan ik gehoord had
dat ze heel goed verhalen schrijven kan, heb ik gevraagd of ze ook eens ¡ets voor het Midlaarder Kabinet wilde schrijven. Dat wilde ze wel en het is
een spannend verhaal geworden. Bedankt Marloes.
Als iemand van jullie ook zin heeft eens een verhaaltje te schrijven of een tekening te maken, ze
zijn van harte welkom.
Tot het volgende "Kabinet" maar weer en allemaal
veel leesplezier.
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HALLO
MIDLAARDER
JEUGD

Namens de redactie
Patty Venema

Raadsel
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Zoek alle w o o r d e n u i t d e z e lijst e n s t r e e p ze
af. D e w o o r d e n s t a a n a l l e k a n t e n o p . Als j e alle
woorden gevonden hebt, h o u d je een paar
letters over. Deze letters v o r m e n a c h t e r
elkaar twee woorden. Tip: h e t heeft iets met
Sneeuwwitje te m a k e n !
ademnood
antwoord
bang
bewenen
dansen
goud
kasteel
medelijden
nijd

•

oppassen
plan
slapen
trots
uil
winter
zeven bedjes
zeven bordjes
zijde

De verdwenen zus
Rozemarijn werd wakker. Ze keek om zich heen. Waar is Joyce nou? Ze ligt niet in haar
bed. Misschien staat ze onder de douche of zit ze op de w.c. Maar ze zit niet op de
w.c, of staat niet onder de douche. Dan gaat ze naar beneden, 's Middags gaat Rozemarijn naar Niels en Mark. Daar vertelt ze het verhaal. We moeten haar zoeken, roept
Mark. En 's avonds gaan ze weg. Veel nemen ze niet mee, maar het is genoeg. Als het ¡,
donker begint te worden hebben ze nog niks gevonden. Ze zetten een tentje op en
gaan slapen.
De volgende dag. Rozemarijn kijkt om haar heen. Waar is ze? O ja, ze is naar haar zus
aan het zoeken. Ze kijkt naar Niels en Mark. Die liggen nog te slapen. Ze gaat naar
buiten. Ze ziet iets liggen. Wat zal dat zijn? Ze gaat naar dat toe. Dan ziet ze wat het is.
Het is... het is een haarband van Joyce. Dan moet ze hier geweest zijn. Dan komen
Mark en Niels. Zie zien wat Rozemarijn in haar handen heeft. Ze snappen wat dat
betekent. Ze nemen de spullen mee en gaan verder. Als ze gaan slapen hebben ze een
paar dingen van Joyce gevonden.
De volgende dag. Ze zijn nu heel dicht bij een grot. Als ze ongeveer 1 km in de grot
zijn horen ze een stem. De stem roept: "Help, help!". Ze gaan op het geluid af. Wie of
wat zal dat zijn. Ze zien nu een straaltje licht. Opeens zien ze een schaduw. Het is een
jongen. Mark houdt de jongen tegen en houdt hem vast. Dan lopen ze verder, want wie
help zei was een meisjesstem. Dan zien ze dat er iemand op een stoel is vastgebonden.
Het is., het is... Joyce !! Ze maken haar los. Ze vertelt dat die jongen haar had gevangen.
Ze bellen de politie met een zaktelefoon. En later kwam de politie met sirenes aan. En
Mark, Niels, Rozemarijn en Joyce gingen naar huis.
Marloes Posthuma

W®fLÜSggriC3gKllp^8gllf¿
De vorige puzzel is door 5 mensen opgelost en ingestuurd en de
prijs is gewonnen door Dora Darneviel.
In deze puzzel is een geheime cijfercode
verwerkt. Elk cijfer moet
vervangen worden door een letter van het alfabet. Gelijke cijfers
zijn gelijke letters. Eén woord is ingevuld, waardoor vier letters bekend zijn. Ontrafel nu met behulp van deze gegevens de geheime
cijfercode en vul alle woorden in, zodat een normaal (ingevuld)
kriskrasraadsel ontstaat. Met de uitleg erbij lijkt het me een niet al te
moeilijke opgave om hentop te lossen.
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Jaap Gros
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13=L
14= K
15=/?
16= T
17= j
18= n
19= f
20= W
21= *•
22= C
26= H
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Specialiteiten

1

taurant

" De Hunebedden"
skv*

* #

Het ad
- bruiloften, pari
- buffettei
llUld
3 gangen men
div. salades à ƒ7.50 p.p
2 halen
kijk ook een?
ekkaart
ook voor maaltijdverzorginq aan huis
Fam. Stevens - Groninq

050 409 1'-tKja

Watersport paviljoen Meerzicht
Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht la
9475 TA Midiaren
TeL 050 409 1446
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RECREATIEPARK 'DE BLOEMERT
EEN REGENBOOG VAN MOGELIJKHEDEN,

zeil-/
surfschool

Bungalowpark

Partyboot
de Wolf hom

Restaurant
Bruili
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vraag naar onze folder! Bel 0504091555
Volop genieten aan het Zuidlaardermeer

