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Kopij voor volgende Midlaarder Kabinet inleveren 
voor 6 sept. 1997 

bij een van de redactieleden! 
Kopij graag aangeleverd op Word for Windows 
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Reda et ieleden : 
- Abel Aeilkema 

Tolhuisweg 21 
« 4 0 9 4160 

- Jaap Gros 
Tolhuisweg 7 
w 409 4447 

- Bouke Klaassens 
Hunebedpad 5 
w 409 5973 

- Patty Venema 
Groningerstraat 47 
w 409 4466 

Lay-out: 
- Toos Gros 

Tolhuisweg 7 
« 409 4447 

Druk: 
- Printservice 

Postbus 64,9470 AA Zuidlaren 
» 4 0 9 3553 

De redactie behoudt zich het 
recht voor om publicatie van 
ingezonden brieven te weige-
ren indien deze inhoudelijk 
van zodanige aard blijken te 
zijn dat men erdoor gekwetst 
zou kunnen worden. 

Het is niet toegestaan om ad-
vertenties 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 verantwoorde-
lijkheid van Vereniging Dorps-
belangen. 

OUD PAPIER DATA 
1997 

13 september '97 
13 december '97 

Achteroet 
Plankensloot 

Wijken Wijkhoofden Tel.nr. 
Achteroet Herman van Dop 409 1055 
Heihazen Philip Boucher 409 2837 
Tolhuisweg 1 Barbara van Blanken 409 0493 
Tolhuisweg 2 Karka Speelman 409 6521 
Schutshut 
Groningerstr Trudy Steenhuis 409 2727 
't Brinkje Keeke Scheper 409 5819 
Plankensloot/Meerzicht... Winy Verdegaal 409 4197 
Emigranten Bouko Kroon 409 2230 



Van de redactie 

De redactie is al een tijd lang onderbezet, omdat Abel Aeilkema erg ziek is. Met ons drieën 
proberen we de krant zo goed mogelijk te vullen met leuke en ook interessante artikelen, maar 
de inbreng van Abel, met zijn kontakten in ons dorp en naar de gemeente toe, missen we erg. 
Wij wensen Abel en zijn vrouw Ina veel sterkte toe. 
Zoals gezegd denken we er toch weer in geslaagd te zijn om een paar leuke stukken in deze 
krant te plaatsen, zoals een verslag van de voetbalkraker Noordlaren tegen Midiaren, een 
stukje van Catrien de Boer van de Vrouwenvereniging, de kinderpagina en iets over een 
project van de vereniging brede overleggroep kleine dorpen in Drenthe en nog meer. 
De voorbereidingen voor het dorpsfeest zijn nagenoeg rond en de feestcommissie zit in de 
laatste fase. Het belooft een heel leuk feest te worden. U kunt de laatste berichten hierover 
lezen in deze krant. Ik wens u veel leesplezier en een leuk dorpsfeest toe. 

Jaap Gros 

Nederlandse spreekwoorden of gezegden. 

Met vereende krachten 
Een Lelijk Eendje stond te wachten, 
verscheurd door twijfel en door hoop, 
voordat het,met vereende krachten, 
als Deux Cheveaux de berg op kroop. 

Stille wateren hebben diepe gronden 
Een schoorsteenveger heeft uit hoge nood, 
onopgemerkt geplast, hoog uit de goot. 
Zo heeft, bedacht hij opgewonden, 
mijn stille wateren nog diepe gronden. 

Een paardemiddel 
Al de middeltjes om af te slanken, 
die dikke Sjaan vergeefs met weerzin at, 
kon zij gelukkig afgaan danken, 
omdat zij thans een paardemiddel had. 

Knollen voor citroenen verkopen 
Een huurkoetsier bleek een schavuit, 
toen hij ging handelen in citrusfruit, 
daar hij, zoals zijn baas had uitgezocht, 
diens knollen voor citroenen had verkocht. 

De kolen uit het vuur halen 
Een brandweerman had bij een groentekas, 
in aller ogen zwaar gefaald 
Hij had als kenner van het bolgewas, 
slechts kolen uit het vuur gehaald. 

De liefde van de man gaat door de maag 
Een kannibaal is aan koliek gestorven; 
de oorzaak was voor niemand nog een 

vraag 
Hoewel haar lijk al grondig was bedorven, 
ging desondanks 'mans liefde door zijn 

maag. 

RAYMOND 



Vrouwen Vereniging Midiaren 

Het is al weer een half jaar geleden dat u iets van ons hoorde. Door wisseling van 
de redactie en ziekte is het beloofde verslag van onze Kerstmarkt niet in het 
Voorjaarskabinet gekomen. Maar u kunt er zeker van zijn, dat het weer een groot 
succes was. De nieuwe locatie bij mevr. Meisner aan de Groningerstraat leende zich 
er uitstekend voor en onze medewerksters en onze klandizie waren zeer tevreden. 
We hopen er in december onze 6de markt weer te kunnen houden. 
Ook onze Kerstviering werd bij mevr. Meisner gehouden. 
In Paviljoen Meerzicht waren we 3 avonden te gast bij Joke de Groot, waar in een 
gezellige sfeer met veel kaarsen en lampjes, o.a. onze Nieuwjaarsvisite werd 
gehouden. Traditiegetrouw zijn daar ook niet-leden van harte welkom en van die 
gelegenheid werd goed gebruikt. 
De heer Kees Visscher vermaakte ons daar met het voorlezen uit zijn met veel 
humor geschreven verhalenbundels. Ook de volgende bijeenkomsten waren we 
weer te gast bij Joke de Groot. Waar we een avond iets leerden over reanimatie en 
waar in februari de avond werd verzorgd door een eendagsbestuur, waar mevr. 
Nijenhuis ons dia's vertoonde en vertelde over haar bewegingstherapie. 
In maart werd de "doe-avond" weer verzorgd door onze duizendpoot Wil Frijters. 
Ondanks de prima voorbereidingen van haar en het enthousiasme van de 23 
aanwezige dames slaagden we er lang niet allemaal in om wat mooi beschilderde 
paaseieren mee naar huis te nemen. 
In april hadden we mevr. Houwing te gast, die ons zeer veel wist te vertellen en via 
dia's liet zien, van het 'Huis van Oranje". Deze laatste twee avonden waren we weer 
bij mevr. Meisner te gast. Onze jaarvergadering hadden we in mei weer op de oude 
lokatie in het vernieuwde "Plankensloot". De dames Bien Tammenga en Trijn van 
Rhee traden uit het bestuur en Jose Vos en Ingrid Juistinga nemen de komden drie 
jaar hun plaatsen in. 
Verder wil ik nog vermelden dat ons erelid, mevr. Tiny Hovenkamp, 90 jaar is 
geworden, wat wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij hebben laten gaan. Rest ons nog 
dit seizoen, ons jaarlijks uitstapje en de fietstocht, maar dat ligt nog voor ons. Het 
programma voor het komende seizoen is nagenoeg klaar, dus dat leest u weer in het 
Herfstkabinet. Al met al hadden we, door het vaak wisselen van Iokaties (verbouwing 
Plankensloot) een beetje een 'onrustig seizoen', maar gezellig was het wel weer en 
daar gaat het maar om. 
Catrien de Boer 
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UNIEK IN HET^N§§Í§¡¡¡¡§ 
THEMA RESTAURATIES*! 
Maak een ontdekkmgsrëisk^Mi^i&^&m, 

in de tijd van\Gqlumbm^>^y^, 
ALL-IN ARRANGËÜÊr^^:^ 

inclusief eten, drinken CëiiienïeriàifiMènB^Ê^. 
VOOR U ALLEEN, EN VOOR ALrÜWFEföffiM^••"•:J 

BRUILOFTEN-PARTIÎEN-BËDRÏïfSiFÊÊST'Ë'lNÎ1"' 
Bel voor informatie en/of brochures... s "!^\', 

Groningerstraat 21 • MIDLAREN'^OSO^C^IS^^ . 1 : 
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Feenstra mist de i 
aansluiting niet. 

Feenstra Noord B.V. 
Groningen Emdenweg 5 Tel. 050 5422322 

Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 05 ] 3 637111 

Drachten Bolder 59 Tel. 0512 526258 

feenstra 
.mMMIII!U,U.WIIW!BL'U|.IIH,IHIJWI!HI*UMIJMMmtiJll:MIWIUHrn!H 

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 
ís een bank ván mensen vóór mensen. 
Dat merkt u al snel in het persoon-
lijke contact. Elke Rabobank rf 

staat midden in de samen- ¿ï^ ' . ' i -
teving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bi( activi-
teiten in het bedrijfs-
leven, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leeft, ook als het niet 
om bankzaken gaat. Kort-
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u. 

f >;• Wr: 

Rabobank 

Rabobank Eelde-Vries Zuidlaren 
tel:050 409 2501 

GARAGE HOLLANDER 

groot in banden, 
nieuw en gebruikt, 

zeer scherp geprijsd 
ook voor schade's uw adres 

BOVAG lid 

Groningerstraat 50 
9475 PC Midiaren 

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

AMBACHTELIJKE KAARSENMAKERIJ 
TRUUS KUIPER 

Breed assortiment van zowel standaard als 
afwijkende rnaten en kleuren 

Voor jong en oud de mogelijkheid om 
kaarsen te maken. 

Haasakkers 1. Geopend van 1000-1700 uur. 
Donderdag gesloten 
Tel:050 409 5575 

i 
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DORP IN'T GROEN 

De Vereniging Dorpsbelangen Midiaren organiseert in 
samenwerking met de Werkgroep Dorp in't Groen van de 
Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe een 
voorlichtingsavond over het project Dorp in 't Groen. 

Deze bijeenkomst vindt plaats in café-restaurant de Hunebedden 
op dinsdag 24 juni en begint om 20.00. 

"dorp in 't groen" 

Het project Dorp in 't Groen is een project van de Vereniging 
Kleine Dorpen in Drenthe. Het doel van dit project is om te 
komen tot een totale aanpak van het landschappelijk groen in 
de kleine dorpen van Drenthe. 
De Vereniging Dorpsbelangen heeft Midiaren al een aantal jaren 
geleden voor dit project aangemeld. Midiaren is nu aan beurt. 

Het project wil bevorderen dat de beplanting en begroeiing van 
particuliere erven, openbare ruimten en aangrenzende delen van 
het buitengebied weer in hun oude waarde worden hersteld. Oude 
hagen en bomen, hoogstam-vruchtbomen en boomgaardjes zijn al 
te vaak verdwenen door schaalvergroting en heersende mode. 
Iedere bewoner kan deelnemen aan het project, terwijl ook de 
publieke ruimten binnen het dorp in aanmerking kunnen komen. 

Op 24 juni vindt er een informatieavond plaats waar, 
geïllustreerd met dia's, informatie wordt gegeven over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van het project. Daarnaast is 
het de bedoeling dat er op deze avond een werkgroep wordt 
opgericht die de coördinator van het project bijstaat in zijn 
werk op het dorp. 
Na de informatieavond wordt er voor het dorp een groenplan 
gemaakt waarna er op een gezamenlijke plantdag aan de 
uitvoering gewerkt gaat worden. 

Via het project krijgen degenen die meedoen waardevolle 
adviezen over de inrichting van hun tuin, boomgaard etc, 
terwijl materialen en beplanting tegen sterk gereduceerde 
prijzen beschikbaar worden gesteld. 

Degenen die niet in staat zijn (geweest) op de bijeenkomst te 
komen, maar wel graag mee willen doen, of meer informatie 
willen hebben kunnen contact opnemen met één van de 
bestuursleden van de Vereniging Dorpsbelangen of met de 
Werkgroep Dorp in 't Groen tel. 05920 15121 

jf?\ jr?\ jff\ > /v 



"Het Grensgeval" 
Eindelijk was het zover! De dag van de voetbalwedstrijd Noordlaren tegen Midiaren was 
aangebroken. 

In veel huizen in Midiaren bereidden de verschillende spelers zich in alle vroegte al voor. leder op 
zijn eigen manier. Om 11 uur werd door sommigen nog een balletje getrapt op ons eigen veld. 
Anderen waren bezig met technische besprekingen en het doornemen van de opstelling. Tegelijkertijd 
werd ook de spelersbus opgetuigd. Martin Sants had aangeboden om de twee elftallen met 
supporters te vervoeren naar Noordlaren. 

Om half drie was het tijd om te vertrekken. De bus was prachtig versierd en begeleid door supporters 
en uitgezwaaid door het thuislegioen werd koers naar Noordlaren gezet. De sfeer zat er goed in 
tijdens de reis en er werd al gezongen "we are the Champions". Iedereen verlangde er naar om na 
drie jaar bijna iedere avond trainen een echte wedstrijd te speten. Onze intocht in Noordlaren zal 
niet makkelijk vergeten worden. Meester Luis zei dat hij het een prachtig gezicht vond terwijl we langs 
de school reden en dat hij nu; "niet meer durfde te zeggen voor welke ploeg hij was". We straalden 
dan ook echt een sterke teamgeest uit, mede door onze mooie T-shirts, die door Lucas Davids waren 
georganiseerd. 
De eerste wedstrijd was tussen de jeugd. Een zware opgaaf omdat het veld wel heel groot was in 
vergelijk met ons eigen veld. Bovendien was het veld niet zo erg glad waardoor het moeilijk was om 
zuivere passes te geven. Het was heel hard werken. Op het middenveld werd iedere aanval 
opgebouwd door de kern van het Midlaarder jeugdteam, o.l.v. onze aanvoerder Tim Gros. De keeper 
van Noordlaren, Tom, was goed in vorm en heeft menig schot tegen gehouden. Maar ook voor hem 
waren de aanvalsgolven van Midiaren uiteindelijk te sterk. Hij werd gepasseerd door een prachtige 
kanonskogel van Peter Mos. De Midlaarder verdediging wist steeds het hoofd koel te houden en 
verdedigde sterk uit. Dat we uiteindelijk minder doelpunten maakten dan Noordlaren was jammer. Het 
nadeel is dat er zo vreselijk veel mensen in Noordlaren wonen en ze daardoor van nature over een 
enorme selectie beschikken. Maar we hebben veel kunnen leren van deze eerste ontmoeting en met 
wat speciale training op een paar minder sterke punten kunnen we een gevaarlijke tegenstander 
worden. 

Daarna volgde de wedstrijd tussen de veteranen teams. De elf Midllaarders traden aan en de twintig 
Noordlaarders ook. Dat numerieke verschil heeft (spierpijn) sporen achtergelaten. Wat moesten we 
werken op dat hele zware veld. In de derde minuut werd het al 1- 0 voor Midiaren door een penalty. 
Jaap Gros schoot heel trefzeker in. Het is onwaarschijnlijk dat de keeper het gezien heeft, maar wij 
waren blij met zo'n vroege voorsprong. Daarna kwam er een zwaar tegen offensief. Wouter Warnaar 
als laatste man organiseerde zijn verdediging zeer nauwkeurig. Na een tijdlang onder druk gestaan te 
hebben greep een van onze verdedigers een moeilijke bal uit de lucht. Dat mag niet. De 14 (!!) 
Noordlaarders in het veld zagen het, het publiek zag het, wij zagen het en de de scheids zag het 
ook. Penalty tegen. Goed ingeschoten zat onze keeper er toch nog bij met de handen. Stand 1 - 1 . 

Daarna kwamen we zelfs op achterstand 2 - 1 . Dat gaf Noordlaren misschien een vals gevoel van 
zekerheid. Onze rechterspits Arne Blaauboer kwam in het spel als nooit te voren. Hij danste om zijn 
tegenstanders heen als hij maar even de ruimte had. Die tegenstanders speelden een slim spel met 
steeds twee verdedigers die elkaar direkte mandekking gaven. Toch brak Arne tot twee maal toe door 
en scoorde doelpunten van wereldklasse. Stand 3 - 2 voor en nog een paar minuten te gaan. 

In een laatste poging heeft Noordlaren een wissel in de laatste minuut ingezet. Eén moment van 
verwarring en onze keeper, die uitstekend werk verrichtte, stond plots vrijwel kansloos voor een vrije 
man. De gelijkmaker was er. 

Er is toen afgesproken om het penalty schieten niet door te laten gaan en in plaats daarvan een 
vervolgwedstrijd te spelen in Midiaren. Dat een hoop supporters al op weg waren naar Bé en dat het 
bier lokte ( wat was het warm) speelde ook mee in die beslissing. 



In De Lanteem was het erg gezellig na de wedstrijd en zijn alle heldendaden nog eens doorgenomen. 
Door Lazlo Matus werden de eerste en tweede prijs uitgereikt aan de jeugdelftallen van Noordlaren 
en Midiaren. De wisselbeker voor de veteranen, "Het Grensgeval" genoemd, is voorlopig weer mee 
terug naar een geheime plaats in Midiaren in afwachting van het volgende treffen. 

Er zijn in dit stukje een paar spelers bij naam genoemd,maar het spreekt vanzelf en moet gezegd 
worden dat iedereen van Midiaren een hele grote inzet heeft getoond. Dat waren alle spelers, de 
supporters langs de kant, hartelijk dank voor het aanmoedigen!! en alle mensen die mee hebben 
geholpen bij het organiseren. 

We gaan weer door met trainen!!! 
Rutger Meissner 
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Notulen jaarvergadering van de Ver.Dorpsbelangen van Midiaren gehouden op 15 april 
1997. 

De algemene ledenvergadering werd dit jaar gehouden op dinsdag 15 april 1997 in cafe-
restaurant "De Hunebedden". Aanwezig waren 32 leden m.i.v. 4 bestuursleden en 1 erelid. De 
voorzitter heet allen hartelijk welkom, in 't bijzonder erelid mevr. Korringa-Veenstra en de 
spreker van deze avond, dhr. Luning. 
Verder deelt zij mee, dat onze secretaris, dhr.Aeilkema, door een langdurige ziekte verhinderd 
is de vergadering mee te maken. Wij kunnen hem node missen, want in het bestuur verricht hij 
vele werkzaamheden. Zij wenst hem het allerbeste en wij zullen proberen ons zo goed mogelijk 
te redden. 
De notulen, nog door dhr. Aeilkema, opgesteld en door dhr. Boes voorgelezen, worden zonder 
op- of aanmerkingen vastgesteld. 

Onder het punt mededelingen wordt de aansluiting van Midiaren op het kabeltelevisienet ter 
sprake gebracht. Onze secretaris heeft hierover een artikel in het Kabinet geschreven, terwijl de 
voorzitter onlangs nog telefonisch om uitleg heeft gevraagd. 
In het eerst halfjaar van 1997 zal CasTel beginnen met een onderzoek of aansluiting in 
Midiaren rendabel is. In beginsel komt de bebouwde kom hiervoor in aanmerking, misschien 
ook nog enkele percelen in de buurt hiervan. Aansluiting van afgelegen percelen zullen de 
kosten gigantisch doen oplopen. De totale kosten zullen worden omgeslagen over alle 
aangeslotenen. Om enigszins een idee te krijgen over de animo vraagt de voorzitter de 
aanwezigen zich hierover uit te spreken. Er blijkt bij 16 personen wel belangstelling te bestaan. 
Het bestuur vraagt zich af of dit aantal wel voldoende is om extra druk uit te oefenen om de 
zaak te bespoedigen. 

Hierna schetst de voorzitter in het kort de stand van zaken aangaande de bestemmingsplannen 
"kom Midiaren" en "De Bloemert". Over het bestemmingsplan "kom Midiaren" werd op 20 
maart j.l. een inspraakavond gehouden in cafe "De Hunebedden". De belangrijkste bepaling in 
het plan is, dat nieuwbouw wordt uitgesloten. Velen konden zich hierin vinden. Als 
Dorpsbelangen huldigen wij het standpunt dat een nieuwbouwwijk in Midiaren niet direkt 
wenselijk is, maar dat op de sporadische open plekken, die er nog zijn, bebouwing door eigen 
bevolking mogelijk zou moeten zijn. 
Als vereniging gaan wij hiervoor geen aktie ondernemen; dit is een zaak van particulieren. Wel 
kunnen wij de mensen wijzen op wat er gaande is, zodat ze hiermee hun voordeel kunnen 
doen. Dit standpunt werd op de inspraakavond door onze voorzitter naar voren gebracht. 
Op donderdag 17 april is er in "De Sprookjeshof ' een inspraakavond over het 
bestemmingsplan "de Bloemert". De eigenaar van het recreatiecomplex heeft het voornemen 
een algehele kwaliteitsverbetering te realiseren. In verband daarmee is het om financiële- en 
economische redenen noodzakelijk het park uit te breiden met circa 80 vakantiebungalows. 
Hoewel de gemeente zegt met uitbreiding van de verblijfsrecreatie een terughoudend beleid te 
voeren, is zij bereid met het oog op de continuiteit van het bedrijf, medewerking te verlenen 
aan de beoogde optimalisering en kwaliteitsvergroting van het bestaande bedrijf. 
Als vereniging nemen wij hierover nog geen standpunt in. Wel valt er over te praten. De 
voorzitter vraagt of er onder de aanwezigen behoefte bestaat hierop in te gaan. Die bestaat er! 
Dhr.Sluiman krijgt als eerst het woord" "Kijk eens naar Eexterveensekanaal; daar heeft zich 
een ramp voltrokken. Het mooie doorkijkje wat er nu nog is wordt opgeofferd; er staan 60 
huisjes en er komen er 80 bij; wat een drukte geeft dat niet in ons rustige dorpje!". 



Mevr. Julius vindt ook dat er een mooi stukje natuur teloor gaat en dat de uitbreiding voor een 
dorp als Midiaren te massaal is. 
Dhr .Brink begrijpt niet dat de gemeente Zuidlaren haar medewerking verleent aan deze zaak; 
hij vindt het een milieuverpestend plan. Jongens, waar zijn we mee bezig!! Probeert de natuur 
zoveel mogelijk in stand te houden! 
Dhr.Koers is een andere mening toegedaan. Hij vindt datje een bedrijf, dat met zijn tijd mee 
wil gaan, geen tegenwerking moet bieden. Economische groei is gezond! 
Mevr. Julius vindt verbeteren van wat er nu staat voldoende; zij betwijfelt of uitbreiding 
economisch verantwoord is. 
De voorzitter constateert dat de meningen verdeeld zijn en dat het daarom voor Dorpsbelangen 
moeilijk is een standpunt in te nemen. Zij vraag of nog meer mensen hun mening kenbaar 
willen maken. Jazeker wel. ! 
Dhr.Juistinga vraag zich af, of de eigenaar zich wel goed gerealiseerd heeft, dat de enorme 
investering terug verdiend moet worden. Dit lijkt hem n.l. geen gemakkelijke zaak nu overal in 
het land de bungalowparken als paddenstoelen uit de grond rijzen. De markt is beperkt, je bent 
van het klimaat afhankelijk en de conjunctuur kan keren. 
Dhr.Timmer brengt nog eens de discrepantie naar voren die er bestaat tussen de beide 
bestemmingsplannen: rigoreuze uitbreiding van de Bloemert en een bouwstop in de kom; 
opoffering van een stukje natuur bij de Bloemert en behoud van doorkijkjes in de kom. Hoewel 
geen lid van Dorpsbelangen, voelt onze spreker van deze avond, dhr.Luning, behoefte ook iets 
te zeggen. Toen de eerste bungalows gebouwd zouden worden is er vanuit de bevolking ook 
hevig geprotesteerd. Weet de vergadering wel, dat het gemeentebestuur toen heeft toegezegd, 
dat zij aan vergroting van het park haar medewerking zou onthouden? De tegenstanders 
zouden er goed aan doen dit eens boven water te halen. Hier zijn economische belangen in het 
spe! Waarvoor is dit nodig? Midiaren zit toch zeker niet te wachten op grootschalige 
toestanden! De voorzitter zegt, dat ze nog niet gemerkt heeft dat het dorp te hoop loopt; 
misschien na het vurige betoog van dhr.Luning. Ronald Offringa wil nog wel iets ten gunste 
van het plan te berde brengen. Wanneer de uitbreiding doorgaat zullen er ook een basketbal-
en volleybalveld bijkomen en blijft de tennisbaan bestaan. Hiervan kan ook de Midlaarder jeugd 
profiteren. Ook het paviljoen zal gezelliger worden, zodat het ook voor de Midlaarder 
bevolking aantrekkelijker wordt hier een biertje te komen drinken. Dat zijn leuke dingen voor 
de mensen, die men misloopt als het bedrijf verpaupert. 
Walter Geert vindt het van veel verschil wanneer uitbreiding ten doel heeft voortzetting van het 
bedrijf, of wanneer puur winstbejag het oogmerk is. Maar zoiets zal wel moeilijk te achterhalen 
zijn. 
Dhr. Blaauboer raadt de eigenaar aan eerst de bestaande voorraad bungalows op te knappen en 
de 32 paalwoningen te realiseren en de rest van het plan voorlopig in de ijskast te deponeren. 
(Notulist lijkt dit een aardig plan. Zou het gemeentebestuur niet over te halen zijn het plan in 
deze zin bij te stellen?) 
Dhr.Sluiman meent te weten, dat een soortgelijk plan, zoals het Hunzedal, al enige tijd kampt 
met een te lage bezettingsgraad. Hij ziet dit als een vingerwijzing, dat voorzichtigheid geboden 
is met plannen voor uitbreiding. 
Jose Vos is ook geschrokken van het aantal nieuwe huisjes van 80 stuks. Daar is toch een flink 
stuk grond voor nodig denkt zij. 
Dhr.Broersma oppert, dat als we nu al weten dat het niet vol komt, uitbreiding een overbodige 
zaak is. 
Nadat ieder zijn zegje heeft gedaan, besluit de voorzitter met te zeggen, dat de gemeente al 
haar medewerking heeft getoond door met dit concept bestemmingsplan te komen. Zij roept 



een ieder die bezwaren heeft op, deze kenbaar te maken op de a.s. donderdag 17 april te 
houden inspraakavond in de "Sprookjeshof'. 
Verder stelt zij, dat er binnenkort voor de gebieden Gorecht en de Kop van Drenthe 
subsidiestromen los komen en dat degenen, die het plattelandsbeleid in Groningen en Drenthe 
bepalen zich fanatiek op deze omgeving zullen storten. 

Hoewel niet onder het punt mededelingen opgenomen, lijkt het de voorzitter toch gewenst hier 
even op de stand van zaken bij onze dorpskrant in te gaan. Zij meldt, dat alles naar wens 
verloopt en dat de lay-out nu door Toos Gros wordt verzorgd wegens vertrek van Gea 
Breider. 

Het jaarverslag is deze keer opgesteld door onze voorzitter, die het ook voorleest. Het wordt 
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

Hierna wordt het woord gegeven aan de penningmeester, Marie Kanon. Zij brengt verslag uit 
van de financiële stand van zaken in onze vereniging. Die blijkt gezond. Er is een batig saldo 
van f 1270,90, waarvan f720,85 in kas en f550,05 op de bank. Namens de kascie. Deelt 
dhr.Sluiman mee, dat alles prima in orde is bevonden. De voorzitter stelt voor de 
penningmeester decharge te verlenen. 
Mevr. Kanon heeft voor de laatste keer de financiële administratie van de vereniging verzorgd, 
daar zij, in verband met verhuizing naar Annen, noodgedwongen het lidmaatschap van 
Dorpsbelangen, waarvan 16 jaar als bestuurslid, kwijtraakt. De voorzitter bedankt haar 
uitgebreid voor al het werk, dat zij voor de vereniging heeft gedaan en overhandigt haar een 
boeket bloemen. Het bestuur meende dat haar plaats weer moest worden opgevuld met weer 
een vrouw en vond Anke Heida bereid zich kandidaat te stellen. Deze wordt met algemene 
stemmen gekozen. Ze neemt de benoeming aan en dankt de vergadering voor het in haar 
gestelde vertrouwen. 
De aan de beurt van aftreden zijnde bestuursleden G.Lamberts en A.Boes worden beiden bij 
acclamatie gekozen. 

Dan zijn we gekomen bij de rondvraag. De volgende zaken komen aan de orde: 
Joke de Groot vraagt hoe het staat met het snoeien van de begroeiing langs de oevers van het 
Zuidlaardermeer. Dhr.Lamberts meldt, dat er gezaagd is, maar niet voldoende. De 
eigendomsrechten zijn versnipperd; onder wiens competentie valt welk stukje? Is het 
gemeente-, boermarke-, waterschap- of particulier bezit? Dorpsbelangen zal proberen klaarheid 
in de zaak te brengen. 
Mevr. Stel merkt op, dat het bordje "Esweg" niet goed aanduidt waarvoor het is geplaatst. 
Dorpsbelangen zal het nagaan. Mevr. v.d. Helm vraagt of Dorpsbelangen mogelijkheden ziet 
voor het plaatsen van een telefooncel in het dorp. Het bestuur meldt dat er bij Meerzicht een 
telefooncel staat en dat er ook bij de Bloemert getelefoneerd kan worden. Dit is echter voor 
passanten en campinggasten van de boerencamping wel wat uit de buurt. De PTT zal gepolst 
worden. 
Dhr.Blaauboer vraagt of het bestuur op de hoogte is van de plannen om het gebied langs de 
Drentse Aa de status van Nationaal Park te verschaffen. Hij hoopt niet, dat dit tot gevolg heeft, 
dat het gebied dan ontoegankelijk zal worden voor recreanten en vraagt Dorpsbelangen hierop 
alert te zijn. 
Verder wil hij er nog eens op wijzen, dat het onderhoud van de zandwegen ondeskundig 
gebeurt; ze worden plat geshoveld i.p.v. de weg in het midden hoog te houden. In Haren 
hebben ze hiervan meer kaas gegeten. 



De voorzitter antwoordt, dat het onderhoud van de zandwegen een voortdurende zorg blijft en 
haalt nog eens het debacle met het Hunebedpad naar voren. 
Jose Vos vraagt om een lantaarnpaal bij de haakse bocht in het fietspad langs de Haasakkers.. 
Dhr.Lamberts zegt dat dit al eens is aangekaart. 
Als er dan toch over lantaarnpalen gepraat wordt wil Joke de Groot nog wel even kwijt, dat er 
ook langs de Meerweg nog steeds geen lantaarnpalen staan. 

Hierna sluit de voorzitter het officiële gedeelte. Plotseling flitst het dhr.Mellens door het hoofd, 
dat er nog niet over een nieuwe kascommissie is gesproken. Razendsnel wordt de vergadering 
weer geopend om deze omissie recht te zetten. Keke Scheper blijkt bereid als nieuw 
kascommissielid te fungeren, waarna zij en dhr.Mellens worden benoemd. 

Na een korte pauze krijgt de spreker van deze avond, dhr.Luning, geboren en getogen te 
Noordlaren, het woord. Hij is zeer geïnteresseerd in de historie van deze omgeving en heeft er 
ook over geschreven, o.a. het boek "De buitenplaatsen Meerlust, Bloemert, Meerwijk, van 
bisschoppelijk tafelgoed tot recreatieoord". Spreker acht de inhoud van dit boek bij velen 
bekend en zegt dat hij vanavond een ander verhaal zal houden, toegespitst op Midiaren. 
Hoe het hier heel lang geleden toeging, kunnen we slechts gissen. Ja, het trechterbekervolk 
heeft de hunebedden gebouwd, maar omdat er niets over geschreven staat, valt er weinig over 
te zeggen. 
Van oorsprong moet Midiaren uit 6 of 7 boerderijen hebben bestaan, bewoond door eigenerfde 
boeren. Eeuwen later raakte veel land in bezit van enkele grootgrondbezitters zoals van 
Swinderen, van Hemmen en Van Selbach en waren de meeste boeren in Midiaren pachters, 
behalve de Hamminga's. De spreker stond uitvoerig stil bij de zeden en gewoonten van 
vroeger zoals de naoberplicht en het instituut markegenoten. 
Na afloop dankte de voorzitter dhr.Luning hartelijk voor zijn interessante verhaal en beloonde 
hem met een boekenbon. 
Iedereen werd wel thuis gewenst of nog een gezellig samenzijn voor degenen die nog wat 
wilden blijven! 

Albert Boes 
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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 

A^GRAALMAN 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

^Meubilering 
*Tapijten 
*Gordijnen 
*Slaapsy sternen 
* Zonwering 

Rijksstraatweg 204 
9752 BR Haren 
TeL 050 5345131 

LJS: 
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 zij U 

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 
i over: 
i O huurmogelijkheden van een piano 
¡ O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel 
¡ O lesmogelijkheden in onze omgeving 
i _ J 

Met Uw naam en adres zenden aan: 

tfy =^-UULr-TTU}Jh~vL-. yi i O.VU) '. _5 BV. 

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 



Toneelvereniging T.O.M.I. (Midiaren). 
Secretariaat: 
J.L.Vos-Puthaar, 
Haasakkers 2, 
9475 PJ - MIDLAREN. 
S 050 -4093527. 

EEN GOED JAAR, MAAR TOCH 
PROBLEMEN. 

Op de jaarvergadering van de toneel-
vereniging, ruim eenjaar geleden, werd er 
een nieuwe secretaresse benoemd. Helaas 
werd door omstandigheden de benoeming 
niet aanvaard en heeft José nog eenjaar de 
dubbelfunctie van secretaris-penningmees-
ter bekleed. 

Op het moment van dit schrijven is er weer 
een jaarvergadering gepland en deze zal al 
hebben plaatsgevonden, als de krant bij U 
thuis bezorgd wordt. Dit jaar zijn de 
voorzitter en secretaris-penningmeester 
afgetredend en wie deze functies nu gaan 
vervullen is nog onduidelijk. 
T.O.M.I. kampt al jaren met een te kort 
aan mannelijke, spelende leden, jonge 
spelende leden en leden, die tijd hebben 
een bestuursfunctie te vervullen. Op de 
diverse oproepen in de dorpskrant is de 
laatste jaren slechts een enkele reactie 
binnengekomen. 
Dus Midlaarders, denkt U zich op één of 
andere manier verdienstelijk te kunnen 
maken voor onze gezellige vereniging, als 
speler, decorbouwer of bestuurslid, 
schroomt U dan niet en meldt U even bij 
één van de leden, bestuursleden of 
ondergetekende. 

Elk voorjaar komt weer het probleem van 
het uitzoeken van een nieuw stuk. Door 
ons kleine ledenbestand is de keuze niet zo 
groot en er moet meestal heel veel gelezen 
worden, voor er een nieuw stuk 
ingestudeerd kan worden. 

Op 25 september 1996 was de eerste 
leesrepetitie van een komische thriller, een 
repertoire dat lang niet door T.O.M.I. op 
de planken was gebracht. De nieuwe leden 
Dina Scheper en Annie Zwaagman kregen 
een rol toebedeeld en ook Ineke Goulmy 
was najaren weer eens van de partij met 
haar rol van commissaris Vredenhof in 
"Een onbeschreven blad" van Ton Davids. 
De uitvoering was op zaterdag 18 januari 
in Sprookjeshof en vele aanwezigen zullen 
zich nog wel de dood uit de kast rollende 
tante (Ity Hoving), met een mes in de rug, 
herinneren. 

Op 16 november werd de eenakter 
"Vrouwluuwark" opgevoerd voor de 
gezamenlijke kegelclubs van Zuidlaren. 

Op 22 februari en 7 maart werd 
"Vrouwluuwark" en " 't Neisblad' 
opgevoerd in het Dorpshuis in Annen en 
tijdens de feestavond van FTC De 
Dobberieders in Sprookjeshof. 
De direkteursrol van Dinus Vos in 
Vrouwluuwark werd de beide laatste keren 
overgenomen door Luuk Houwing. 

Door het 'uitspelen' en de regelmatige 
verhuur van de lichtinstallatie kende 
T.O.M.I. financieel een goed jaar en de 
penningmeester kan met een gerust hart de 
financieèn overdragen aan haar, nu nog 
onbekende, opvolger. 

Er zijn dit voorjaar al weer heel wat 
toneelstukken gelezen door de regisseur 
Clara Schouten en door ondergetekende. 
We kunnen helaas over geen van de 
stukken erg enthousiast zijn, zodat het op 
dit moment nog niet duidelijk is, waarmee 
T.O.M.I. op zaterdag 31 januari 1998 op de 
planken zal komen. 
Ook het organiseren van een eenakter-
festival is nog niet zeker. 
Dus ondanks het goede jaar is het 
vooralsnog eventjes onzekerheid troef. 
Maar T.O.M.I. kennende zal alles wel op 
zijn pootjes terecht komen. 

Dïrtus Vos . 



D O R P S F E E S T gaat op 30 A U G U S T U S definitief door !!! 

Nu bijna alle wijken de inschrijfformulieren hebben ingeleverd, is al duidelijk, dat er voor de 
verschillende onderdelen volop belangstelling bestaat. Meer dan 150 personen zullen 
aanschuiven aan de gezamenlijke maaltijd en zullen zich daarna in het feestgedruis storten. 
Dat wordt vast heel gezellig! 
De meeste wijken zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor de middagaktiviteit. 
Verhalen over de historie van de wijk of het dorp worden geschreven, interviews met oud-
Midlaarders worden afgenomen, historische bouwwerken worden ontworpen, spelaktiviteiten 
voor jong en oud worden voorbereid. We hopen echt, dat alle wijken hun bijdrage(n) zullen 
leveren. Mochten er nog vragen hierover zijn, dan kunt u kontakt opnemen met uw 
wijkhoofd of met Hans Blaauboer (4092132). 

Nog even het programma met een korte toelichting. 

Om 13.30 uur: Ontvangst Berend Botje in de haven bij "Plankensloot/Het ei van 
Columbus". 
Aansluitend worden de ballonnen opgelaten met de verhalen en/of tekeningen van de 
Midlaarder kinderen (zie voor verdere informatie op de kinderpagina's). 
Om 14.00 - 17.00 uur: Speur/opdrachtentocht. Start eveneens bij "Plankensloot". In 
groepjes zullen de deelnemers door het hele dorp gaan. Onderweg zijn allerlei bijzonderheden 
over de historie van de wijken/het dorp te lezen, te horen en/ofte zien. Vragen moeten worden 
beantwoord, opdrachten en spelaktiviteiten worden uitgevoerd. Dit allemaal met het doel om 
zoveel mogelijk punten te verzamelen om die enorme taart te kunnen winnen. 
Om 17.30 - 20.30 uur: Gezamenlijke maaltijd in "Het ei van Columbus". 
We verwachten, dat iedereen in aangepaste kleding zal verschijnen. D.w.z. kleding die past 
in de Middeleeuwen en/of past in oude scheepvaartstijl. Voor kostuums kunt u eventueel 
kontakt opnemen met Esther Julius (4095687). Via haar kunt u tot 15 juli een kostuum voor 
f. 25,-, f. 35,- off. 65,- laten reserveren. 
Om 21.00 - 1.00 uur: Feestavond met muzikale verzorging door "TIME". 

Iedereen die de eigen bijdrage betaald heeft, krijgt hier nog een bewijs van. 
Deze toegangsbewijzen dienen voor aanvang van de verschillende onderdelen te worden 
ingeleverd. 
Mensen kunnen zich nog opgeven voor de verschillende onderdelen bij Tine Hospes (4091928) 
De enige wijziging in de eigen bijdrage is het feit, dat kinderen t/m 13 jaar die alleen de 
maaltijd bijwonen, niets hoeven te betalen. 
Mensen die de maaltijd niet kunnen bijwonen, maar het wel op prijs stellen dit thuis bezorgd te 
krijgen, dienen zich op te geven bij Anna Greijdanus (4091917). Ook kan men zich bij haar 
aanmelden om opgehaald te worden met de huifkar om de ontvangst van Berend Botje mee te 
maken en daarna een rondtoer door het dorp te maken. 
U ziet het: we proberen zoveel mogelijk mensen bij het feest te betrekken en ervan te laten 
genieten. We hopen dan ook, dat zoveel mogelijk mensen bij de voorbereidingen een steentje 
zullen bijdragen en op het feest op zaterdag 30 augustus aanwezig zullen zijn. 
TOT ZIENS!!! 

Namens Dorpsfeestcommissie 
Hans Blaauboer 
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reclame van onze leden. Het mooie is 
dat we een mengeling hebben van 
jong en oud en iedereen met groot 
plezier zingt. Kortom het Shanty-
koor is fantastisch. 
Als u nieuwsgierig bent geworden 
kom dan naar het Dorpsfeest, want 
daar treden wij op. 

Barbara van Blanken. 

oot van Toos: Barbara is de dirigent van 
t koor en doet het ook fantastisch. 

Nieuws van het Shanty koor 

Na de oproep in het Kabinet, meldde 
zich slechts 1 persoon, Truus 
Kuipers. Maar om Truus nou solo te 
laten zingen ging ons iets te ver. 
Toen bleek ook, wat het koor betren, 
dat de persoonlijke benadering het 
beste werkt. O.a. Catrien de Boer 
heeft erg haar best gedaan om 
mensen te werven. 
Daar stonden we dan op 22 april 's 
avonds in de schuur van Jan en Anna 
Greydanus met zo'n 15 personen. 
Wat onwennig en rillerig, want koud 
was het wel. Maar inmiddels zijn we 
al een echt koor (met een fantastische 
accordéoniste, Hennie Tuinman), met 
prachtige mannenstemmen en ook de 
vrouwen krijgen steeds meer lef. Ons 
ledental is zelfs verdubbeld door de 
zeer enthousiaste mond-op-mond 

De redactie heeft gehoord dat. 

in het boswachtershuis bij de fam.Popke 
aan de Duinweg een zoon, Tim , is 
geboren. 

Mathilde Bakker in Midiaren is komen 
wonen aan de Groningerstraat 35. 
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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! 

~V Tbuitenhuis 

de Veenhorst 
Hans en Gretha Blaauboer 
Duinweg 2, MIDLAREN 
Tel. 050 409 2132 

dkseizoen de moeite waaid 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 

F* W V * 

caravans viaduct zuidlaren V.O.F. 

Telefoonstraat 17 
9471 EK Zuidlaren 
Tel.: 050 409 2069 

CV-BEN00I6DHEDEN/SANÍTAIR 
HISTOR 
ELECTRA 
TUINHOUT 

WATERSPORTBEDRIJF 
99 de scheve" 
Havenstraat 18, Zuidlaren 

SCHEEPSACCESSOIRES 
HENGELSPORT ARTIKELEN 
RYDS-MOTORBOTEN 

BUITENBOORDMOTOREN AANHANGERVERHUUR 
050 409 2946 
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Een fijne zomerpuzzel voor hen die ook tijdens warme dagen de hersens willen laten werken en 
ze zo scherp houden. De lentepuzzel heeft een ongekend aantal inzendingen opgeleverd, dus 
dat was goed! Deze keer was het Renate v.d.Burg die de W V bon kreeg thuisbezorgd. De 
puzzel in dit nummer is geloof ik niet zo moeilijk, maar nou ben ik iemand met een zeer hoog 
i.q., dus dan wordt het al snel makkelijk. Ga er maar eens lekker voor zitten zweten en een 
prettige warme zomer toegewenst. 

. 
Jaap Gros 

De Nederlandse taal Is rijk aan zogenaamde 'staande uitdrukkingen'. Denk bijvoorbeeld aan 'alles op alles zetten' (het uiterste 
wagenl) en 'zij zijn (als) water en vuur' (ten zeerste op elkaar gebeten!). In deze puzzel met Voetangels en klemmen' kunnen 
meer dan negentig (delen van) 'staande uitdrukkingen' ontdekt worden. Elk tweede woord van zo'n uitdrukkingjetaat direct 
hieronder -per rijtje van boven naar beneden- In de juiste volgorde om de puzzel te kunnen oplossen. Als alle verste woordjes 
(die helemaal onderaan te vinden zijn) op de goede plaatsen gezet zijn, vormen de letters (die vóór die beginwoordjes staan) 
per rijtje verticaal gelezen een rijmspreuk van De la Montagne. 

\<r\oe luibt hie spreuk? <B .1 
i £ „ ..leven 

~J). droogje 

bloed been 

_.Q...'...zeker 

.£«.... ; 
wind ..rT. 

gesponnen blaam 

vrees 

puen 
u . wandel 

EJ, vliegwerk 
f\ a-d¡p!¿..t.gemazeid 0. dwars .!.V on 

l Z 
.S be 
0 lippen 

meug 
Q.... grendel .. Ä spronç 

U zo ..ñ uitleg 

L i . omzien ...M.... tegen 

nemen 
krachtig ...wegen 

Af stilstaan droog mond 

ICj.^rmaneschijn .!\ kraak l3 L getogen 0. stoten banken wurgen 

niets zeker vree vergeven 
.0. meten liever 

downs snauw 
h bezakt wenden kwel 

brood 
bonen 

A'. welzijn gaven slag 

bieden breken vrees 
meester klemmen 

Hierna volgen de eerste delen van de staande uitdrukkingen 
- in willekeurige volgorde - met de daarbij behorende letters 
Zet deze eerste woordjes op de juiste plaatsen en de vóór die 
woordjes staande letters vormen samen de gevraagde spreuk 

N - altos' I - maken IJ -fiuQ R - Itarf R -Jang M -Fezegeur D -ßtü L -j=aaa W - voetje- M - JeksT O - paesen R - allöT 
N-pate T-^teen D - yaeT W - .»» T-merg -E-gabonen R - hap N-Joverr D --natje T-haver T-sJoaten N-hartd KyAr / A ^ 6 
A - watet O -fleas V - koetjes A --gepokt T - melk N - rioHen D - jjpeg E - bepakt- B - daze" O - b«rt H -ysoég O - Jjerf Hr 
S - yoatanOfila. S - spek- H- wel E - yjafrr IJ - pJp^S - leeuwen^ D - b»ef E - gpgst E - ¿¿eken E - j»oT E - slank K - §lef || 
T-öjxte G-wjff E-upVE-pjaetTt E-giaaw W - bats"O - giebel O-gaveTi V-vatten N -paeTT-JifE -jjoop D - J W 
I - úáden T-M* O - boé O - hangen T -at L -xaizen E - latje» I - aarf E - eawter N - Igvjn' M - §eed D - haflng" E - stok 
K - leer A -^steg O -water R - sjpaafc O - kommer U - vrees V - vatgeten N - gedraaid-O - «jden- A -¿güg' E -Ww 
O-ljarten G-bandel E-keren W-giften A-lyjnst R-jjJen V-wikkan 
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V.v.V V.v.V. V.v.V. V.v.V. V.v.V. V.v.V. 

Het V.v.V. van Midiaren is het seizoen weer 
begonnen met de eierzoekwedstrijd voor de 
jeugd van Midiaren en omgeving. Op 
zaterdag 29 maart kwamen er 54 kinderen 
naar watersportbedrijf "Meerzicht", waar 
we het deze keer hielden i.v.m. de 
verbouwing van Plankensloot. We werden 
daar prima ontvangen. Er werd weer driftig 
gezocht al of niet met behulp van ouders of 
grootouders. In de klasse tot 7 jaar waren 
de prijzen als volgt verdeeld: 1. Roosje de 
Vries, 23 eieren. 2. Miranda Huisman en 3. 
Sharon Hartsuiker. Vanaf 8 t/m 12 jaar 1. 
Henk Loerop, 73 stuks. 2. Robert Enting. 3. 
Carolien Sants. Na afloop kregen ze 
allemaal nog een consumptie en daarna 
natuurlijk de prijsuitreiking. Volgens ons 
ging iedereen dik tevreden naar huis. Dus 
jongens en meisjes graag tot volgend jaar. 

Op 8 juni waren er de jaarlijkse grasbaan 
races op het sportveld. Ondanks het slechte 
weer kwam er toch nog redelijk wat 
publiek kijken en werd in de verschillende 
klassen weer heel sportief gestreden. Dus al 
met al was dit evenement toch nog 
geslaagd voor het V.v.V. 

VvV VvV VvV VvV 

Op zondag 6 april, dat is Lutje Pasen, was 
er weer het traditionele notenschieten om 
het kampioenschap van Midiaren. Dit was 
weer een reuze gezellige middag. Er werd 
weer hevig gestreden om de eer. Bij de 
heren werd uiteindelijk J.Sluiman kampioen 
met 47 punten. Tweede werd R.Enting met 
36 punten en derde werd J.Moesker met 16 
punten. Bij de dames werd Gea Haaijer 
eerste met 23 punten, Janna Roetert tweede 
met 16 punten en derde werd Catrien de 
Boer met 13 punten. Na de wedstrijden 
werd er nog lang over nagepraat en alle 
aanwezigen vonden het een zeer geslaagde 
middag. 

VvV VvV VvV VvV VvV VvV 

Op 28 juni a.s. wordt onze fietstocht 
gehouden door de prachtige omgeving van 
Midiaren. Er kan gestart worden vanaf 
18.30 uur tot 19.30 uur. De inleg bedraagt 
f5,- p.p. Kinderen die zelf meefietsen 
betalen t/m 12 jaar f2,50. Onderweg wordt 
u weer getrakteerd op roggebrood met 
schenk. Tevens wordt er een spelletje 
gedaan, waarmee prijzen te winnen zijn. Bij 
terugkomst ontvangt u een kopje koffie. 
Vanaf 21.00 uur treden Erik en Gosse op 
met live muziek. Zo ziet u, deze avond mag 
u niet missen. 
Namens het bestuur van het V.v.V. graag 
tot ziens. 

Andries Haaijer 



Hallo Midlaarder jeugd. 

Dit keer weer een nieuwe puzzel voor jullie, voor de kleinsten die nog niet 
puzzelen is het tevens een kleurplaat. 
De puzzel uit het voorjaarsnummer is gewonnen door Marieke Kanon. 
Gefeliciteerd met je waardebon. In totaal waren er 4 inzendingen. Rest mij nog 
jullie een hele fijne zonnige vakantie toe te wensen en tot in het herftsnummer. 

Patty Venema 
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Kleurplaat + Raadsel 
Vul de woorden van buiten naa r binnen in. Alle woorden eindigen op dezelfde letter. 
Als je alles goed hebt ingevuld, lees je in de buitenste rand een gezegde! 

1. waterkant 
2. moeder en. . . 
3. uitbouw aan een huis 
4. dief 
5. kweker 
6. peetoom 
7. bouwland 
8. herfstbloem 
9. iemand die rookt 
10. deel van een breuk 
11. innig 
12. bijenhouder 
13. soort sleutel 
14. naderhand 
15. wondvocht 
16. dichterbij 
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BALLONNENWEDSTRIJD TIJDENS 
HET DORPSFEEST OP 30 AUGUSTUS 1997. 

Bij de opening van het Dorpsfeest wil de dorpsfeestcommissie alle jeugdigen (maar er is geen 
leeftijdslimiet, dus wie zich jeugdig voelt ) in de gelegenheid stellen mee te doen aan een 
ballonnenwedstrijd. Bij de Dorpskrant ontvangt een ieder een deelname formulier, dat 
eventueel door U zelf gecopieerd kan worden, indien er meerdere deelnemers uit één gezin 
komen. Op het deelname formulier kunnen de persoonlijke gegevens ingevuld worden en 
tevens wordt er van de deelnemers verwacht, dat ze een kort verhaaltje schrijven over 
Midiaren. (toeristisch, geschiedenis, gebeunenissen, inwoners, veranderingen, toekomst etc.) 
Jonge kinderen, die nog niet in staat zijn een verhaaltje te schrijven, mogen ook een mooie 
tekening maken, waarin iets van Midiaren tot uitdrukking wordt gebracht. 
Deze deelnameformulieren met verhaaltje/tekening moeten uiterlijk ingeleverd worden op 
12 augustus bij Toos Gros, Tolhuisweg no. 7. 

ledere deelnemer mag meerdere verhaaltjes en/of tekeningen inleveren. Deze verhaaltjes 
worden door de redactie van de Dorpskrant gecopieerd en bewaard. 
De verhaaltjes/tekeningen worden in een plastic zakje aan de ballon bevestigd door de 
dorpsfeestcommissie. 
Van degene van wie de ballon het verst van Midiaren verwijderd wordt gevonden, zal het 
verhaaltje in de dorpskrant worden afgedrukt. Natuurlijk is er ook een prijsje voor de winnaars. 
(Eerste drie) 

Dinus Vos. 



"net Doosje 
v van Midiaren 

* Antiek en decoraties voor de landelijke sfeer* 
Openingstijden: Zaterdag van 10.00 -17.00 uur en 

woensdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 13.00 -17.00 uur 

Esther Julius, Groningerstraat 49,9475 PA Midiaren, Tel. 050 409 0940 
Privé: 050 409 5687 

Specialiteiten-Restaurant 

" De Hunebedden" 

Het adres voor: 
- bruiloften, partijen en recepties 

- buffetten ook aan huis 
3 gangen menu's v.a. ƒ19.50 

div. salades à ƒ 7.50 p.p. af te halen 
kijk ook eens in onze pannekoekkaart 
ook voor maaltijdverzorginq aan huis 

Fam.i. Sk ,*ns - 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. 05905-91446 
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RECREATIEPARK 
EEN REGENBOOG VAN RECREATIEMOGELIJKHEDEN 

Partyboot 'de Wolfhorn' 
Rondvaart en Partyboot. 

Zeer geschikt voor feesten en 
reünies. Barbecues aan boord. 

Bungalowpark 
Verhuur van comfortabele 
6-persoons bungalows (4*:;: 

Speciale hotel- en langhuur 
arrangementen. 
Jachthaven en camping. 
Tennisbanen, fietsverhuur, 
dierenpark. 

Eterij - Schenkerij 'de Bloemfontein' 
Restaurant, Diners, Buffetten, 
Recepties. 
Bij ons kunt u terecht voor een 
hapje en een drankje ook op het 
ruime terras aan het water. 

Zei l-/surf school 
Interne en externe jeugd-

zeilweken. 
Verhuur van zeilboten, 
waterfietsen en kano's. 

Privélessen. 
Watersportarrangementen. 

Een enthousiast team van 
goed opgeleide instructeurs. 

Captain's Bar 
Bruine kroeg 

Terras aan het meer. 

Volop genieten aan het Zuidlaardermeer 

Vraag naar onze folder! Bel: 050 - 409 15 55 
De Bloemert I 9 4 7 5 TG Mid iaren 
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