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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: 
Dorpsbelangen 
9 4090428 

Dorpsfeestcommissie 
9 4091055 

ôezeiligheidskoor "Lös Zaand" ^ 
9 4092154 

IJsvereniging "Midiaren" 
9 4091446 

Jachtveld "Midiaren" 
9 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. lidiaren 
9 4096053 

Toneelvereniging T.O.M.I.' p. 
9 4093527 

Vereniging van Volks vermaken • 
9 4095843 

Vrouwenvereniging 'Midiaren' ^ 
9 0592-614630 

Hr. Rik Timmer 
Hunebedpad 1 
9475 TN Midiaren 

Mevr. T.v.Stipriaan 
Duinweg 1 
9475 PK Midiaren 

Mevr. M. van Dijken 
Meerwijk 15 
9475 TC Midiaren 

Mevr. J. de 6root 
Meerzicht la 
9475 TA Midiaren 

Hr. N. Loeröp 
Tolhuisweg 30 
9475 P6 Midiaren 

Hr. E. Veenstra 
Tolhuisweg 27 
9475 Midiaren 

Hr. E. Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midiaren 

Mevr. S.H. Hovius 
Westrup 7 
9472 RP Zuidlaren 

Mevr. A. Meisner 
Groene Wegje 18 
9331 BN Norg 

Colofon: 

Redactieleden: 
Bouke Klaassens 
Hunebedpad S 
9475 TN Midiaren 
8 4095973 
Patty Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midiaren 
8 4094466 
Marian Kooiman 
Tolhuisweg 21 
9475 PE Midiaren 
8 4092048 
Anke Heida 
Tolhuisweg 31 
9475 PD Midiaren 
8 4096544 

Layout: 
a 

Druk: 
Q 

Dinus Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midiaren 
8 4093527 

Multabedrüven 
W.A. Scholtensstraat 15 
9403 AJ Assen 
8 0592-377115 

De redactie houdt zich het recht 
voor om publicatie van ingezonden 
brieven te weigeren, indien deze 
inhoudelijk van zodanige aard 
blijken te zijn dat men erdoor 
gekwetst zou kunnen worden. 

Het is niet toegestaan om 
advertenties die niet compleet zijn 
aangeleverd, te plaatsen in andere 
publicaties. 

Het 'Midlaarder Kabinet' is een 
uitgave onder verantwoordelijkheid 
Van de Vereniging Dorpsbelangen. 

Wijken: 

Achteroet 
Heihazen 
Tolhuisweg 1 
Tolhuisweg 2 
Schuts-/Huttenvveg 
Groningerstraat 
t Brinkje 

Wijkhoofden: 

Herman van Dop 
Philip Boucher 

Ton Kolkman 
Marjan Giebels 
Trudy Steenhuis 
Rik Timmer 

Plankensloot/MeerzichtWiny Verdegaal 
Emigranten Piet Kanon 
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4091055 
4092837 
4090493 
4095792 
4090952 
4092727 
4090428 
4094197 
4092359 

Oud papier: 

De volgende 
vrijdagen en 
zaterdagen: 

2 / 3 januari 
6 / 7 februari 
5, 6 maart 
2 / 3 april 
Zelf brengen!! 

Kopij inleveren 
voor 

15 maart 2004 

bij één van de 
redactieleden! 

Graag inleveren 
op diskette of 
mailen naar 
ahheidafc' 

wanadoo.nl 

http://wanadoo.nl


Vo-ow laoow d 
Voor u ligt het winter Kabinet, met weer veel nieuws uit en over Midiaren. We vragen 
aandacht voor het verslag wan de vergadering wan de Vereniging Dorpsbelangen, waarbij 
vooral het informele gedeelte met oude foto's en dia's van Midiaren en Midlaarders een 
doorslaand succes was. Verder veel nieuws wan Dorpsbelangen en wan Midlaarder 
verenigingen. 
Ook weer een aantal puzzels in Kerstsfeer en natuurlijk een kerstverhaal. 

*v 

Verder nog een treurige mededeling, althans 
voor de redactie is het treurig. Wouter 
Warnaar zal na dit nummer geen deel meer 
uitmaken van de redactie. Wouter en Barbara 
waren a\ geruime ti jd van plan te verhuizen. 
Ze hebben onlangs hun huis verkocht en zijn 
intussen al verhuisd naar Groningen. Wouter 
was toch wel de spil van de redactie en we 
zullen zijn aanwezigheid missen. We hopen 
dat Wouter en Barbara en de kinderen zich 
heel gelukkig voelen met de verhuizing naar 
Stad en zullen zonder Wouter verder moeten. 
We zullen hem noteren als "emigranf'en hem 
het Kabinet regelmatig blijven toesturen. 

De redactie wenst u tot slot prettige 
Kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 

2004!!! 

PS. De leuke pentekeningetjes in dit blad zijn van Patty. 

f 
M 

d a 

30 december 

31 december 
Meerzicht 

Oliebollenactie! (Meerzicht) 

Klaverjas/Sjoelavond 19.30 uur 

Een zaterdag T T Opknappen Loverslane. 
In februari J\ Denk aan de opgave! 

6 maart Uitvoering TOMI in de Sprookjeshof. 
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Dormbelanaen 

aren 

^yVattùli en 
van de extra ledenvergadering van de Vereniging voor 
Dorpsbelangen Midiaren gehouden op 13 november 2003 in 
De Barn aan de Tolhuisweg te Midiaren. 

1. Opening 
Om 19.30 uur opent voorzitter Trudy Steenhuis de vergadering. Deze extra 
ledenvergadering is belegd in verband met het voornemen om de statuten te wijzigen en 
een volgende stap te maken met het oog op de realisatie wan een begraafplaats in 
Midiaren. Inclusief het bestuur zijn er 26 personen aanwezig. 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 
Rik Timmer meldt in het kort d stand van zaken rond het project Zuidoevers 
Zuidlaardermeer. De plannen zijn inmiddels aangepast naar aanleiding wan de gehouden 
inspraak. Zoals het nu l i jkt komt er geen brug tussen Midiaren en Meerzicht, zodat we 
dus w'\a De Groeve naar Meerzicht moeten. Het bestuur vindt dat jammer, maar zal zien 
of er een herkansing is bij de komende inspraak voor het ontwerpbestemmingsplan. Alle 
huisjes bij Meerzicht blijven nu gehandhaafd. Het surfstrand heeft een andere plek 
gekregen. 

3. Statutenwijziging 
Rik Timmer legt in het kort uit waarom het bestuur vindt dat de statuten vernieuwd 
moesten worden. Het gaat er om dat we geen formele vereniging zijn en er zijn redenen 
om dat wel te willen zijn. Het heeft te maken met de bestuursverantwoordelijkheid: bij 
een informele vereniging zijn de bestuursleden direct aansprakelijk; bij een formele 
verenging ¡s dat niet direct het geval. Ook kan een informele vereniging geen formele 
verplichtingen aangaan. Daarnaast is het in formele procedures moeilijk om bezwaar te 
maken. En dat laatste punt heeft ook nog consequenties op de conceptstatuten die 
voorliggen. Bij navraag is gebleken dat een andere verenging wan Dorpsbelangen bij de 
rechter nul op het rekest kreeg omdat in de statuten niet duidelijk was vastgelegd 
welke belangen zij diende. Daarom wordt voorgesteld het voorliggend concept aan te 
passen met een niet limitatieve opsomming wan zaken: het instandhouden wan het 
originele dorpsgezicht en de daarbij behorende directe omgeving, verkeers- en 
vervoersaangelegenheden, bestemmingsplannen, voorzieningen en dienstverleningen, 
telefonie- en telematica voorzieningen, onderwijs en kinderopvang, historische en 
archeologische aspecten alsmede groenbeheer en milieu. 
Volgens de vigerende statuten kunnen de statuten worden gewijzigd met een 
twee/derde meerderheid wan de uitgebrachte stemmen; een quorum is niet vereist. De 
notaris heeft de conceptstatuten inmiddels beoordeeld en is akkoord. 
Cor wan der Sterren vraagt aandacht voor een eenduidige terminologie. Hier zal samen 
met de notaris nog even kritisch naar worden gekeken. 
Egbert Veenstra vraagt zich af wie lid kunnen zijn; is dat een persoon of een gezin? We 
gaan er wan uit dat met de 'hoofdbewoner' het hele gezin mee lid is. 
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Vervolgens worden de conceptstatuten, inclusief de voorgelezen wijzigingen, met 
algemene stemmen aangenomen en kan het bestuur nu de formele vereniging van 
Dorpsbelangen Midiaren oprichten. 

4. Begraafplaats Midiaren 
Trudy Steenhuis legt in het kort nog even de historie uit met betrekking to t dit 
onderwerp. Het idee is ontstaan toen bleek dat men niet in Noordlaren begraven kan 
worden omdat die begraafplaats vol is. Omdat veel mensen erg hechten aan deze 
omgeving is toen het idee ontstaan te onderzoeken of er draagvlak is voor een eigen 
Midlaarder begraafplaats. Nu twee jaar geleden hebben we daar een informatieavond 
ower georganiseerd met twee gastsprekers. Vervolgens is rond de jaarwisseling een 
enquête gehouden in het dorp om de belangstelling te peilen. Het bleek dat een krappe 
meerderheid er wel wat in zag, op grond waarvan een werkgroepje verder is gegaan met 
het onderzoeken van de mogelijkheden. Inmiddels is er het nodige uitgezocht en dienen 
zich ook twee mogelijke locaties aan. Het bestuur wan Dorpsbelangen acht de t i j d nu dan 
ook ri jp om de zaak formeler aan te pakken. Dat wil zeggen dat een groep mensen die 
bereid is het stichtingsbestuur wan de begraafplaats te gaan vormen, nu gevraagd wordt 
de concrete voorbereidingen ter hand te nemen. Belangrijke zaken die nu moeten 
worden uitgewerkt zijn het maken van een bedrijfsplan met exploitotieopzet, het 
voorbereiden wan een bestemmingsplanwijziging en het in optie nemen wan een stuk 
grond. Ook de gemeente zal nu nadrukkelijk moeten worden gevraagd om medewerking 
te verlenen. 
De heer Schoenmaker vraagt of er nog steeds een meerderheid voor is. Trudy 
Steenhuis antwoordt dat gewerkt is op basis wan de meerderheid uit de enquête en dat 
ze zich kan voorstellen dat het stichtingsbestuur t.z.t. nog eens de meningen in het hele 
dorp zal peilen. 
De heer Egbert Veenstra vraagt hoe het zit met de kosten. Hierop wordt door Theo 
Overduin geantwoord dat er een exploitotieopzet wordt gemaakt gebaseerd op kopen en 
huren wan graven. Het is de bedoeling het zo te organiseren dat bij aanwang wan het 
project de lasten voor de eerste 10 jaar zijn gedekt uit de voorverkoop van graven. We 
kunnen wel subsidie krijgen, eigenlijk meer een lening, want er moet wel rente over 
worden betaald. 
Desgevraagd melden Theo Overduin, Esther Julius, Gert Poppema, Philippe Boucher en 
Trudy Steenhuis zich aan voor het stichtingsbestuur i.o. 

5. Sluiting 
Als laatste punt meldt Trudy Steenhuis de laatste actualiteiten over het 
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Haren. Als de kranten het bij het juiste eind 
hebben, zal de woningbouw vooral aan de noordkant van Haren worden gerealiseerd en 
maar zeer beperkt ten zuiden van Haren. Op 25 november zal in het gemeentehuis in 
Haren het collegestandpunt worden gepresenteerd en kan er over worden 
gediscussieerd. I n december zal de Harener gemeenteraad zich er over buigen. 
Jan Juistenga vraagt zich af waarom de berichtgeving is het Kabinet zo divers is 
geweest. Bouke Klaassens antwoordt dat in haar optiek er geen twee verschillende 
meningen zijn verwoord, maar dat de reactie wan het bestuur wan Dorpsbelangen wat 
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behoedzamer is geformuleerd dan de inbreng wan de redactie zelf. Van beide kanten 
wordt geprobeerd zo veel mogelijk en zo actueel mogelijk te zijn; daar is deze keer 
echter helaas iets mis gegaan. 
De heer Schoenmaker doet de suggestie eens te kijken naar woningbouw achter de 
school aan de Tolhuisweg en daar een nieuwe brink te maken. 
Tenslotte wijst Jan Juistenga op de dekstenen van de hunebedden, die er naar zijn 
mening niet stevig genoeg op liggen en mogelijk voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. 

^yftee^ nieuw-o* 

Op 13 november hebben we een extra ledenvergadering gehouden om nieuwe 
conceptstatuten te bespreken. Daarnaast hebben we ower de voortgang met betrekking 
to t de Midlaarder begraafplaats gesproken. Van die vergadering is het verslag elders in 
het Kabinet opgenomen. Ten aanzien wan de statuten zijn nog enkele kleine wijzigingen 
doorgevoerd, waarna op 5 december j l . de akte bij de notaris is gepasseerd. Dat 
betekent dat we nu een 'echte' verenging zijn. Omdat de notaris ons zeer ter wille is 
geweest, hadden we als dank een klein presentje bij ons: een miniatuur uitgave wan het 
Peerd wan Ome Loeks, met ,vanwege 5 december, een klein gedichtje: 

Sint heeft het zojuist heel deftig zitten verklaren 
Er is nu een echte vereniging Dorpsbelangen Midiaren 
Met zijn Pieten had hij de akte wel heel snel klaar 

En dat vinden de inwoners van Midiaren een mooi gebaar 
Ook het bestuur is natuurlijk met uw hulp zeer vereerd 
Daarom voor u, als blijk van dank, een mooi nieuw peerd 

De bestuursvergadering van 24 november j l . stond voor het grootste deel in het teken 
wan de ontwikkelingen Zuidoevers Zuidlaardermeer. Op verzoek wan het bestuur van 
heeft Bouke Klaassens tijdens de raadsvergadering wan de gemeente Tynaarlo op di t 
onderwerp ingesproken. U vindt daar elders in het Kabinet meer over. Natuurlijk hebben 
we ook weer ower de ontwikkelingen wan het LOP van de gemeente Haren gesproken. Jan 
Jaap Hamming is namens het bestuur naar een hoorzitting wan de gemeente Haren 
geweest; ook daarover is in het Kabinet meer te lezen. Trudy Steenhuis l i jk t na jaren 
aandringen bij de gemeente succes te krijgen met het terugbrengen van de 'Loverslane' 
in het bos en met de kap langs de oevers wan het Zuidlaardermeer. Op donderdag 11 
december vergadert het bestuur wan de op te richting stichting voor de begraafplaats, 
waartoe tijdens de ledenvergadering op 13 november is besloten, voor de eerste keer. 
Op maandag 15 december is er een informatieavond wan de gemeente Tynaarlo over het 
bestemmingsplan Buitengebied dat de gemeente laat opstellen. Ook daar zullen we 
present zijn. We houden u op de hoogte. 

ZJTUÂ z/¿nvme*, iecreta#tó 



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

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

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

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON 050 409 1553 

¿<GRAALMAN 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

•:• Antiekrestauratie 
• Meufoelstofferitig 
• Gordijnen 
• Tapijten 
• Meubilering 
• Zonwering 
• Slaapsystemen 

Ruitersteeg 4/1 
9752 VB Haren 
Tel 050-5345131 Fax 050-5348070 

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 
Osloweg 41 
9723 BH GRONINGEN 
Telefoon 050-4091455 

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 
i 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 

•* Met Uw naam en adres zenden aan: 

- í¿ —T^LLr-T-toJu^-. fllcLVLO 's B.V. 
* Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 



* 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 DA Midiaren, Tel. 050 409 0940. 
Privé: 050 409 5687 

Watersport paviljoen Meerzicht 
Botenverhuur 
Terras aan het meer 
Barbecue ook in de winter 

Meerzicht la 
9475 TA Midiaren 
@ 050-4091446 

^PCee^^c^C 

Gastencentmm ""fflonit &ctóaM Portugal 
Een kleinschalig gaste nee ntrum, gelegen in een stukje ongerepte natuur van de Portugese Algarve, 
weg van het massatoerisme. We beschikken over een paar in rustieke stij l gerenoveerde gebouwen 

op een terrein van 3,5 ha. met veel amandel-,olijf- en vijgenbomen. 
Rondom de gebouwen een prachtige tuin en zwembad. 

"Monte Rosa"ligt op i,7 km van S. Joao, een authenthiek dorpje en 10 km van Lagos, een mooie oude 
stad met prachtige stranden. Vanaf Faro(vliegveld) is het ongeveer 1,5 uur rijden naar Barao 

We verhuren huisjes en kamers; ook kan er op het terrein gekampeerd worden. 
Voor meer informatie: Sandra Falkena tel. 00351-282687002 

Fax. 00351-282687015 - Email: Monte.Rosa@clix.pt 

Ve4rku^dlgheld/ wietviM& 

CASANDER OVERDUIN 
b e d r ¡ i f s m a k e l a a r s bv 

Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen 
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90 

www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overduincasander.nl 

VM-BOG 

mailto:Monte.Rosa@clix.pt
http://www.overduincasander.nl
mailto:info@overduincasander.nl


u ö ö D D ö D I 
Dorpsfeest-
commissie 

xyVcea-evs att de zDa^/npeeAico-nvm-tiite 

We hebben een druk jaar achter de rug. 
Naast alle gebruikelijke activiteiten zoals het Paasvuur, 
Midzomerf eest en Rommelmarkt, zijn we dit jaar ook 
begonnen met de voorbereidingen voor het Dorpsf eest. 

Zoals we al hadden gemeld, staat het feest gepland op zaterdag 21 augustus 2004. 
Na een voorbereidende vergadering hebben we de wijkhoofden uitgenodigd om wan 
gedachten te wisselen en daar kwamen zoveel ideeën naar voren dat we zelfs keuzes 
hebben moeten maken. 
Geen karaoke, wel spontane muzikale bijdragen. Geen tuinverlichting, maar wel het 
versieren wan de weg naar het sportveld enzovoort, enzovoort. 
Nu zijn we dus druk bezig met feestelijke zaken als de maaltijd, de tapperij, de muziek 
en een tent. Maar ook met het huren van een toiletwagen en een aggregaat, en last but 
not least natuurlijk het aanvragen wan vergunningen. Stel je voor dat we de tent aan het 
opzetten zijn en de politie komt langs-. "Wat zijn wij hier aan het doen?" 
Er komt nog heel wat bij kijken. 

Daarnaast gaan de andere activiteiten 
natuurlijk gewoon door. Zo is er weer een 
oliebollenactie op 31 december. Voor €4,-
kri jgt u een zak heerlijke olie- of 
krentenbollen wan topkok Ab Seubring. U kunt 
ze laten bezorgen, maar u kunt er ook voor 
kiezen om tussen 12.00 uur en 14.00 uur even 
gezellig langs te komen bij Meerzicht om ze 
zelf op te halen. Wat er na af t rek wan de 
kosten overbli j f t , gaat allemaal in de kas voor 
het dorpsfeest. 

Of er deze keer een Nieuwjaarsvisite zal 
komen is op het moment dat ik dit schri jf nog 
niet duidelijk. Het bl i jkt dat de 
Dorpsfeestcommissie er dit jaar zowel 
organisatorisch als ook financieel alleen voor 
komt te staan. Dat kan toch niet de bedoeling 

zijn. De DFC heeft toch als eerste doel het verzamelen van geld voor het Dorpsf eest. 
Daarom laten we de organisatie wan een aantal factoren afhangen. Als het Kabinet 
verschijnt weet u inmiddels hopelijk wel hoe het is gelopen. 

De Dorpsfeestcommissie wenst iedereen gezellige feestdagen en een goed en gezond 
2004! 
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*=C ö-a A, a and 

We zijn al bijna weer aan het eind wan het jaar 2003 en 
voor de zanggroep Lös Zaand was het een prima jaar. 
We bestonden in maart 2003 al weer 5 jaar in de 
huidige vorm en we hebben dit heel uitbundig gevierd. 
We vertrokken van af de Brink met Rapide Tours naar 
Keulen, waar we aan boord stapten wan de "Statendam, 
voor een vierdaagse tocht op de Rijn. Het waren vier onvergetelijek dagen, die we niet 
gauw zullen vergeten. 
We traden dit seizoen ook weer vaak op, voornamelijk in bejaardentehuizen, 
clubavondjes en op dorpsfeesten. Evenals voorgaande jaren zijn we ook weer op de 
Kerstmarkt in Zuidlaren te vinden, waar we met de verkoop van kerststukjes, ter 
plaatse gerookte forellen broodjes beenham, snert en drankjes onze kas weer hopen te 
spekken, voor o.a. aanschaf wan nieuwe apparatuur en het opnemen van een nieuwe CD. 
Voor het komende jaar staan er al weer diverse optredens geboekt, dus bij Lös Zaand 
genoeg leven en gezelligheid ... want we zijn per slot een gezelligheidskoor. 

zDe emia^a^vfen 

De emigranten, weet u het nog, de groep in Zuidlaren wonende oud-Midlaarders, vierden 
afgelopen zomer hun 25-jarige jubileum. Al weer 25 jaar geleden kwam deze groep voor 
het eerst bij elkaar, om voor het Midlaarder dorpsfeest een wagen op te bouwen. Het 
werd, zoals dat meestal met die wagens opbouwen gaat, zo een gezellige boel, dat ze 
besloten als "de Emigranten" verder te gaan en allerlei leuke avonden en reisjes te 
organiseren. 
Na een bezoek aan het gevangenismuseum in Veenhuizen stond er in de Sprookjeshof 
een heerlijk warm en koud buffet te wachten. Bij het onvermijdelijke borreltje en een 
gezelligheidsmuziekje kwamen de enthousiaste verhalen en herinneringen aan de 
afgelopen jaren los en zo te horen, komen er nog wel ettelijke jaren als emigranten bij. 

iûaâden 

yÂ'lo-lennt, a ketent de M/acnt*. ev 

Molenmuseum "de Wachter"heeft een goed jaar gehad in 2003. Het bezoekersaantal lag 
beduidend hoger dan in 2002 en we hopen in 2004 onze 750e donateur te begroeten. 
Misschien wordt het iemand uit Midiaren? 
Het aantal vrijwilligers groeide naar 106 en er is nog steeds een tekort. Vooral aan 
rondleiders, smeden en aankomende molenaars!!. Dus Midlaarders!!! 
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Na veel problemen kwam ook de stoom-radarboot dit jaar gereed. Aan de sprinkler 
installatie in molen en museum wordt nog steeds druk gewerkt evenals aan het 
Orchestrion. 
Ook aan markten en andere evenementen hebben wij met onze vrijwilligers actief 
deelgenomen en wij zijn dan ook erg trots op onze prijs als "Vrijwilligers wan het Jaar", 
die in de Bernhard Hoeve aan ons werd uitgereikt. 
Op 1 mei gaan we weer wan start en we hopen er weer een goed seizoen wan te maken. 

~\oa£iden 

V.V.V. 
V. v. y K>4l¿d¿a v en 

Voor de jeugd 

Sinterklaas biedt bij deze zijn verontschuldigingen aan voor 
het feit dat hij dit jaar wegens drukke werkzaamheden de jeugd wan Midiaren niet kon 
bezoeken. Hij heeft echter het bestuur wan het V.v.V. Midiaren plechtig beloofd om het 
volgend jaar zeker Midiaren weer te bezoeken. 

K l a v e r j a s en S j o e l a v o n d 

Op dinsdag 30 december om 19.30 uur houden we weer onze KLAVERJAS- en 
SJOELAVOND bij Joke de Groot (Meerzicht). Er zijn fijne wild- en vleesprijzenü 
Inleg € 3.00 per persoon. 
Iedereen is deze avond van harte welkom. 

A. Haaijer 
Kranten-
bezorger 

z/)e J\-van ten-6-e&ovaev p< 
Het einde van het jaar nadert alweer! Wat gaat dat vlugl 
Mede namens mijn vrouw Jenny wens ik u allen een goed 
uiteinde en vooral een gelukkig en gezond 2004 toe! 

S$ndr¿e¿ dlaaiic-*. 

ük 

inta 
^Jë/SP*4***? 
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Fev&laa van, de ho-ovx.ttti'tia ^tandAc/iafh^o^ntmt/c/celtn^^/ilan 

criaren 

Voorafgaande aan het behandelen wan het "Landschapsontwikkelingsplan Haren" (LOP) 
door de gemeenteraad wan Haren is er op 25 november jl. een hoorzitting gehouden waar 
de bevolking en belangenorganisaties hun mening konden geven over de inhoud wan het 
LOP. 
Ter inleiding: Het LOP dient, zoals reeds in het vorige nummer wan "Het Kabinet" is 
aangehaald, als richtinggevend beleidskader voor het invullen wan het ruimtelijk beleid 
voor de korte en middellange termijn (tot 2030). Bij het opstellen wan het LOP is 
gebruik gemaakt wan de "Regiovisie Groningen-Assen", een toekomstvisie in hoofdlijnen 
waarin de regio heeft gekozen voor een ontwikkeling tot stedelijk netwerk, met behoud 
van de huidige kwaliteiten. 
Om beide doelen waar te maken streeft de regiovisie een balans na tussen economie, 
bereikbaarheid en leefbaarheid. Eén wan de opgaven waar de deelnemende gemeenten in 
de regio naar streven (ook de gemeente Tynaarlo) is het invullen wan de 
woningbouwopgave. 
Binnen de regiovisie staan opgaven gepland voor Tynaarlo van 2000 nieuwe woningen en 
voor Haren 2400 woningen tot 2020 (voor het gehele gebied zijn in totaal 60400 
woningen gepland, waarvan 42800 nieuwbouw). Met name deze woningbouwopgave, en de 
studie ernaar zoals in het LOP verwerkt, hebben geleid tot onrust onder de bevolking 
van Haren en aangrenzende gemeenten (woningbouw mogelijkheden volgens LOP; 2000-
3180 woningen). 
De genoemde woningbouw mogelijkheden van 400-650 woningen zuidelijk wan Haren 
hebben geleid tot veel onrust, evenals de angst voor aantasting wan het landschap door 
het dicht bouwen wan het gebied tussen Haren en Groningen. 
De hoorzitting; Ower belangstelling viel niet te klagen. In een bomvolle raadszaal 
hoorde het college wan BáW en de gemeenteraad wan Haren, de argumenten aan van in 
totaal 21 insprekers op de collegeplannen tav. het LOP. De belangstelling was mede zo 
groot doordat het college wan Haren het LOP, in aangepaste vorm na goedkeuring door 
de gemeenteraad, als kader wil gebruiken waarbinnen toekomstige bestemmingsplannen 
worden opgesteld (Een visie op hoofdlijnen). Na een korte inleiding door Sint en Piet, 
waarbij naast een kritische toespraak circa 6100 handtekeningen tegen het college 
voorstel werden aangeboden, was het woord aan de sprekers. Eensluidend waren de 
insprekers tegen woningbouw zuidelijk van Haren, en met overgrote meerderheid tegen 
bouwplannen in Haren-noord en overige gebieden. 
Sprekers waren in meerderheid wan mening dat de geplande woningbouw niet leidt tot 
verhoging van de landschappelijke kwaliteit wan het landschap, maar leidt tot een 
stadspark zoals een spreker verwoorde. Een inwoner wan Midiaren herinnerde de 
burgemeester aan zijn eigen ouderlijke woonomgeving Twente, ook hier was in de jaren 
70 een regiovisie met stedelijke allure. Ook hier is het gevarieerde landschap 
kwalitatief ontwikkeld door deskundige landschaps-architecten.... 
Inmiddels blijkt uit het collegevoorstel, en na de vergadering wan de commissie 
grondgebied, dat het college waarschijnlijk toch kiest voor de visie wan een beperkte 
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mate van woningbouw, onder voorwaarden, voor gebieden zuidelijk wan Haren. Het 
college pleit voor grootschalige woningbouw in Haren-noord, locaties binnen de kern 
Haren en mogelijk voor het gebied "De Vork" (tussen de spoorlijnen, noordoostelijk wan 
Haren). 
De beslissing ower vaststelling wan het LOP-Haren zal vallen op de 
gemeenteraadsvergadering van 15 december. Het wijze woord is aan de raad van de 
gemeente Haren. 
Wij houden u op de hoogte, 

De Vereniging wan Dorpsbelangen Midiaren 
Cj-Jf- (¡rtainnUna/ 

Nadere informatie over het LOP-Haren: Internet www.haren.nl of Dhr. Betten (Gem. 
Haren) tel. 050-5339925 

^Jh^aatenaoA 

Even leek het erop dat het Kraaienbos helemaal gesloopt zou worden. Het bleef gelukkig 
beperkt tot de kap wan een aantal bomen voorin het bos, wel ging het om een aantal hele 
grote bomen waardoor er een behoorlijke open plek is ontstaan. 
Het bli jkt dat de gekapte bomen ziek waren en daarom gekapt moesten worden. De 
gemeente zal een aantal nieuwe bomen gaan planten op de ontstane open plek. 

De 'Loverslane' in het Overbos, ook wel Roekenbos, wordt in ere hersteld. Een lang 
gekoesterde wens, ooit geuit door Gies Lamberts, gaat met gemeentelijke toestemming 
in vervulling. 
Op een zaterdag in februari wan 't nieuwe jaar zullen vrijwilligers samen met het 
landschapsbeheer Drenthe, de dichtgegroeide laan weer vrijmaken. 
De oude zichtlijn wan de verdwenen "Huize Meerwijck' en ook de kortste verbinding naar 
de Schutsweg is dan weer terug. 
We hopen, dat de oude functie daarmee weer wordt hersteld. 
Wie mee wil doen, kan zich melden bij Trudy. (050-4092727) 

Asuidoev-evA A/uidlaawclewmee'P 

Al weer geruime t i jd wordt er door de gemeente gewerkt aan een plan voor de 
Zuidoever van het Zuidlaardermeer, het gaat om het zogenaamde vlekkenplan. We 
hebben hierover al eerder bericht in het Kabinet. Het college wan Burgemeester en 
Wethouders heeft een schetsontwerp vastgesteld. Dit ontwerp is voorgelegd aan de 
gemeenteraad in de vergadering wan 2 december. 
In de plannen wordt uitgegaan wan een vergroting wan het natuurgebied aan de zuidkant 
van het Zuidlaardermeer met tegeli jkerti jd een versterking wan de recreatieve 
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mogelijkheden. De gemeente werkt samen met het Drents Landschap dat voor een deel 
wan de financiering van de plannen staat. I n de plannen wordt een groot deel wan het 
gebied ten zuiden van het Zuidlaardermeer moerassig gebied, er komt een jachthaven 
bij Zuidlaren met een directe verbinding met het meer en er komt woningbouw aan de 
Zuidlaardermeerkant bij de Groeve. 
Voor Midiaren is het gevolg dat het gebied tussen Midiaren en Meerzicht water met 
rietland wordt en dat de weg naar Meerzicht verdwijnt, ook het huidige surf strandje 
verdwijnt. Meerzicht en de omringende vakantiehuisjes blijven staan. Verschil met het 
eerdere plan is dat er wel een nieuw recreatiegebied in Midiaren is gepland en wel ten 
noorden wan Plankensloot. Verschil met het eerdere plan is ook dat er een camping 
vlakbij Meerzicht wordt gepland. 
Hieronder het standpunt wan de Vereniging Dorpsbelangen zoals dat in de 
gemeenteraadsvergadering naar voren is gebracht. 

Standpunt Vereniging Dorpsbelangen Midiaren 

Tegen het aanvankelijke plan zijn vanuit Midiaren een aantal bezwaren naar voren 
gebracht: 

- Meerzicht is niet meer bereikbaar vanaf het dorp 
Er is geen toegang meer tot de oevers van het meer om te zwemmen, surfen of 
op andere wijze te recreëren door het verdwijnen van het "sur f strandje". 

Voor Midiaren en de Midlaarders is het van belang dat er een gebied blijft vanwaar ze 
aan de oevers van het meer kunnen komen en op en aan het meer kunnen recreëren. Een 
omweg via de Groeve is voor ons niet acceptabel. Ook moet het meer bereikbaar blijven 
via een openbaar toegankelijk gebied. 

We hebben gezien dat aan dit punt in zoverre tegemoet is gekomen, dat er nu een 
recreatiegebied is gepland ten noorden van Plankensloot. 
Toch willen we u voorleggen of het huidige recreatiegebied met bijbehorende 
infrastructuur niet gehandhaafd kan blijven. Het lijkt ons niet onmogelijk om dit binnen 
de bestaande plannen te realiseren door de staande mast route ter hoogte van het 
huidige recreatiegebied naar het oosten af te buigen, waardoor dit gebied kan blijven 
bestaan. We vragen aandacht voor deze mogelijkheid. Bovendien zou dan wellicht de 
mogelijkheid bestaan om Meerzicht voor voetgangers en fietsers bereikbaar te laten 
blijven, bijvoorbeeld met een overzetpontje. 
Verder vragen we aandacht voor het feit dat de zuidwesthoek van het meer, waar het 
recreatiegebied nu gepland is, bekend staat om de grote hoeveelheden slib. We hebben 
natuurlijk niets aan een recreatiegebied dat weer heel snel is dichtgeslibd. 
Ook brengt deze locatie een verdere aantasting van het gebied rond Plankensloot mee. 
Plankensloot staat bekend als het oudste vaartje van Drenthe. Niet helemaal duidelijk is 
ons van welke omvang de geplande voorzieningen zijn en in hoeverre dit een inbreuk zal 
maken op het landschap. 

Ons lijkt daarom handhaving van het huidige "sur f strand je" een goede keuze. 

De reactie van de wethouder hierop was helaas dat het in het plan niet mogelijk is om én 
Meerzicht én het huidige Surfstrand te behouden, omdat dan de open verbinding tussen 
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het Zuidlaardermeer en het moerassig gebied te klein zou worden. Daarbij gaf hij aan 
dat discussie over de plek wan het nieuwe recreatiegebied nog volop gaande is en er 
waarschijnlijk nog andere mogelijkheden in beeld zullen komen. 
We hebben vernomen dat er gedacht wordt aan een plek meer in de buurt van of 
mogelijk ten noorden wan de Bloemert, om zo de recreatieve bezigheden meer op één 
plek te concentreren. Wat voor Midiaren natuurlijk belangrijk is, is dat het 
recreatiegebied openbaar toegankelijk moet zijn en dat toegankelijkheid niet afhangt 
wan één (of meer) recreatieondernemers. 

Door de gemeenteraad werd instemmend gereageerd op het plan. 
De gemeente gaat nu verder met het ontwikkelen wan een Voorontwerp Bestemmingsplan 
en er komen formele inspraakprocedures en in een later stadium bezwaarprocedures. 
Dorpsbelangen en de redactie zullen u hiervan op de hoogte houden. 

fÁeer informatie over de plannen kunt u vinden op de website wan de gemeente: 
www.tynaarlo.nl onder plannen en projecten/ zuidoevers. 
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Untw-t/c/celiiiaen V¿i¿'t¿a cOundev/ JVo-o-vdlaavdevu-vA 

m «¡il 

In het blad wan IVN 
Zuidlaren kwamen we 
een artikel tegen over 
de plannen die 
Natuurmonumenten 
heeft met het 
Noordlaarderbos en de 
Vi j f t ig Bunder. 
Hieraan ontlenen we het 
volgende: 
Natuurmonumenten 
heeft de gronden tussen 
Vi j f t ig Bunder en het 
Noordlaarderbos 
aangekocht. Het gaat 
om het gebied ten weerszijden van de voormalige schietbaan. Voorheen waren dit 
landbouwgronden. De grond wordt nu verschraald met behulp wan begrazing. I n de 
inrichtingsplannen voor het gebied wordt uitgegaan wan de volgende uitgangspunten: 

- in het gebied wordt het reliëf versterkt, dat kan de ontwikkeling wan de natuur 
gunstig beïnvloeden 

- de landschappelijke relatie met de Drentse Aa wordt half open gehouden, ook in 
verband met de waarde voor de fauna 

- mogelijke archeologische vindplaatsen worden niet verstoord. 
Concreet betekent dit dat op verschillende plekken voedselrijke grond wordt 
afgegraven, de omgeving wordt iets afgegraven, de sloot, die het gebied wan zuid naar 
noord doorsnijdt, wordt gedempt en er wordt naar sommige plekken plagsel 
overgebracht. 
Na uitvoering van de plannen dient een halfopen landschap te ontstaan met de daarbij 
behorende vegetaties wan schrale graslanden, heischrale vegetaties, poelen en ter 
plaatse thuishorende bosvegetaties. De archeologische monumenten worden, waar 
mogelijk, hersteld en in het landschap herkenbaar. 
Zoals uit bijgaande foto bli jkt is het er nu al mooi, maar het is de bedoeling dat het nog 
mooier (en natuurlijker) wordt. 

Í H Sff T T T T r T 

Puzzel-

EE 

rubriek 
•i 11 i i 111 

cdlatto ^Aitdtaarde^ieaad. 

Hier is dan ons winternummer. De vorige puzzel had maar twee 
^ F inzendingen, ze waren allebei goed maar er kan er maar 1 winnen, en 

dat is Yorrick. 
De overgebleven letters moesten een zin vormen; een brug over een 

n weg heet viaduct. December is een maand, waarin veel gebeurt. Hoe 
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was jullie Sinterklaas? Wat jammer dat hij dit jaar niet in Midiaren kon zijn. Straks 
vieren we weer Kerst en Oud en Nieuw. Ik hoop dat jullie een fijne vakantie hebben. 
Misschien wel met wat sneeuw en ijs, want dat is toch het allermooiste! 
V oor jullie is er weer een puzzel op de volgende blz.; ik wens je er veel plezier mee. 
Oplossingen in de bus aan de Groningerstraat 47. Succes! 
Mijn beste wensen voor 2004 tot volgend jaar, Patty Venema. 

¿cinrcifole ujôorden \J<xn boven naa r be nee] er» in de 
k a a r s e n . £\k woord pas t fnnar pr> eev pick ^ 
Wat l^es Je do.cxrr>a in de midde ls te wycjesjç 

dlANZÉN a 
r\LL\Cri-r nedooÇd 

vlAMMÊf-f 

SCHADUW 

L A M P J E S 

g^Si-AMp 

cíe (et ters rnoeben |ang5 de l y n e n 

V 
-/-y~v\ t-ebics 

VfiU h 

¿n 
i 
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Sdi rü f s teeds de g o e d * S t e r i n d e sn€«uco ta j i l m a c h b a r 
dan t e e f j e <?<?n v o o o r d w a a r de m e e s t e k< n d e r e n 
do l Op 2 y n . 

ik Zit t n 

ík z i t ín 

/fc Zi¿ /n 

Cn ook i n 

iK z i t 'J^^/C^O. en o û k m 

ikzit 'n /f^nnaar niet m 

c?r> oo/< i n 

mnaar met i n 
<*J 

yltlP 

Tfá/Á nteamá 

Er zijn weinig berichten 
binnengekomen bij de 
redactie. Patty Venema is 

toegetreden tot de "Middelbaren"; ze is onlangs 
50 jaren oud geworden. 
Dato en Trudy Steenhuis volgen de eerder dit 
jaar 60 geworden Dinus Vos en Arnold Goulmy. 
Ze treden toe tot de 'jong bejaarden' 
tegenwoordig ook wel de 'Grijze Panters' 
genoemd. 
We zijn benieuwd, wie het nieuwe wijkhoofd is 
wan Tolhuisweg 1, nu Barbara naar Groningen is 
verhuisd. 

»*m 

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

"V T buitenhuis 

de Veenhorst 
De Fam. Blaauboer 
Duinweg 2 Midiaren 
Tel.050 4092132 

dkseizoende moeite waard Fax 050 4090483 

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

Tel: 050 409 3320 

0 * * V 1 2 A < Wir w 

caravans viaduct zuidlaren V.O.R 

Uw partner 'm doe-het-zelf: 

Kerkstraat 7D 
9471 GA Zuidlaren 
Tel: 050-4092069 

CV-BEN0DI6DHEDEN/SAHITAIR 
HISTOR VERF 
ELECTRA 
I UI 11 fi U U I E-mail:Hubozuidlarcn@hotmail.com 

27 ¡r WATERSPORT DE SCHEVE 
Havenstraat 18 

947 I A M ZUIDLAREN 
Tel./Fax : 050-409 29 46 

IMPORTEUR VOOR 
NEDERLAND van 

Hiiic R«.—*« C?2W7 

Sloepen:Wato 490 outboard, 5SÔ Diesel, 620 Diesel, Hunze sloep. 
Boten: Ranieri, Hille,Yamarin, Pioner, Crescent, Plastimo. 

Opblaasboten Yam van 2.30 m t/m 5.50 m. Yamaha b.b.motoren. 
i n f o : w w w . d e s c h e v e . n l 

Riba, Pega en At lan ta t ra i lers , Accessoires , Jachtlakken en henge l spor t 

mailto:Hubozuidlarcn@hotmail.com
http://www.descheve.nl
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Feenstra mist de f 
aanfluiting niet. 

i 
« 

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

:n,Hi'm;:.Hi'i 

*** 

feenstra 
,ijj!uiuim)m.im.miJiHM<nu:iwi«iMi[unin.niiiing 

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 persoon-
lijke contact. Elke Rabobank ^ 
staat midden in de samen- ¡ # f l l É Í 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs-
leven, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leeft, ook als het niet 
om bankzaken gaat. Kort-
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u. 

a 

Rabobank 

8 050-4096969 

GARAGE HOLLANDER 
groot in banden, 
nieuw en gebruikt, 

zeer scherp geprijsd 
ook voor schade's uw adres 

BOVAG lid 

G R D N I N G E R S T R A A T 5 D 
9 4 7 5 P C M I D L A R E N 
® D 5 D - 4 0 9 Z D 3 1 

UvttalfsUOlli i j l 

goilt 
schipborg 

tel. 4090000 
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Voor de verloren uurtjes tijdens de kerstdagen heb ik hier voor u een 
Zweedse puzzel. Veel plezier ermee gewenst! 
Patty Venema. 
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i-Ai a ¿ Sqfnnechtem 

Een kerstverhaal van Marga Kool, gepubliceerd in "Midwinter in 
de Olde Landschap"; (het cursief af gedrukte stuk is een 
samenvatting van het middendeel van het verhaal, omdat het 
anders te lang werd voor het Kabinet) 

Mal Annechien: klein vrouwtje, grijs haar, dun en gekroesd door levenslang permanent. 
Smalle schoudertjes, een angstig hoofd te dicht daarop, dat argwanend speurt, als dat 
wan een broedende vogel op haar nest. Ogen als die van een kind. 
En achter haar de groeiende glorie van de kerstboom, waaromheen twee zusters de 
laatste slingers schikken. 
"'t Wordt mooi", zegt Garriet Krol, en klopt zijn pijp leeg in de asbak, "'t Wordt donders 
mooi!" Bestraffend ki jkt Annechien naar hem op. Sarriet t rekt een berouwvol gezicht, 
knipoogt dan tersluiks naar overbuurman Harm, die zich prompt verslikt in zijn koffie." 
't Wordt akelig mooi," zegt hij nog een keer nadrukkelijk knikkend. Annechien, nog maar 
half tevreden, b l i j f t achterdochtig naar hem opzien, en daarom vraagt hij 
belangstellend: "Hoe gung het met zingen?" Annechien straalt. "Best", zegt ze, "barre 
best!"De vlugge knipoog die de mannen wisselen onderschept ze to t haar spijt. De 
glimlach t r i l t even na om haar mond, dan voelt ze die verstarren. "De directrice vraagt 
of u even komt, in haar kamertje," lacht de helpster achter haar. Ze schrikt op. Hè? 
Watte? De directrice? 

De directrice heeft een vol bureau. Erop staat een Kerstroos te bloeien. Op het lage 
tafel t je, waarnaast Annechien zit, staat een kleinere. Hij l i jkt wan plastic. Als de 
directrice telefoneert, voelt Annechien even. Hij is echt. 
Dan zit de directrice tegenover haar. Ze heeft een zachte goede stem. "Annechien ik 
moet je ¡ets vragen. Zou j i j het héél erg vinden om ... vanavond niet mee te zingen in het 
koor?" 
"Niet metzingen?"schrikt Annechien. "Ikke niet metzingen?" Dan glimlacht ze. De 
directrice is natuurlijk bezorgd. Vanwege haar hart! " Ik make mij niet te drok," schudt 
ze moederlijk. "Doar hoej niet bange veur wezen." De directrice knikt, veegt even met 
de palm wan haar hand ower haar voorhoofd. 
"De dirigente heeft mij gevraagd het met je te bespreken Annechien. J i j zingt heel 
mooi, hoor, zegt ze. Je doet erg je best. Maar ... de anderen komen er soms door in de 
war! En je zingt soms ook wat hard, zegt ze." 
Annechien schudt lachend haar hoofd. Ze buigt zich voorover. "Dat ben ik niet", zegt ze 
vertrouwelijk. "Dat is dat méense, dat stadse méense van Waardemaker. Díe zingt zo 
hard. En nog vals ook!" 
De directrice glimlacht vermoeid. "Je bent de tekst nogal eens kwijt, zegt de dirigente. 
Dat brengt de anderen in de war. En het zou zo jammer zijn vanavond. De dirigente heef 
zo haar best gedaan met het koor. Ze doet alles voor niets! Morgen op de eerste 
Kerstdag kun je immers weer meedoen. Maar vanavond, nu er ook familie komt, en het 
bestuur ...Vind je het erg om één keer niet mee te doen?" 

Strcétaol 
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Annechien schudt haar hoofd, "'t I s goed," zegt ze. Ze dur f t de directrice niet aan te 
kijken. Ze hoort nog wel haar stem. Knikt wat op goed geluk, legt vluchtig even haar 
hand in die wan de directrice en schuttert naar de deur. I n de gang, voor de glazen 
deuren van de conversatiezaal aarzelt ze. Daarbinnen zitten de mannen en vrouwen aan 
de tafelt jes. Een helpster brengt de thee. I n de boom flikkeren zo nu en dan even de 
lampjes aan. Garriet en Harm praten samen. Ze zullen naar elkaar knipogen straks als ze 
het vertelt. De blijde spanning, die de hele dag al in haar suizelde, gl i jdt weg. 
Mal Annechien durf t niet naar binnen te gaan. Misschien gaat ze straks janken aan haar 
tafelt je. Alhoewel, er is eigenlijk niet eens verdriet, alleen zo'n grote kou. 

Boven op haar kamertje begint opeens opnieuw haar malligheid. Dat komt zo vanzelf 
opzetten in haar hoofd. Een onrust, een gejaagdheid: ze moet naar huis. 
Soms houden ze haar tegen op de gang, soms halen ze haat terug wan de oprijlaan. Eén 
keer heeft een zuster haar zelfs halverwege de busreis opgepikt bij een halte en zijn ze 
samen met de auto teruggereden. 
" Ik mut hen huus,"knikt Annechien vastberaden. " Ik mut neudig hen huus." 
Ze pakt haar kof fer t je: twee jurken, kousen, haar regenjas. Het doosje met de ringen 
en het gouden horloge. Het spaarbankboekje legt ze bovenop. Niemand houdt haar 
tegen, de trap is leeg, de gang ook. De oprijlaan is wit en winderig. 

Annechien neemt de bus naar haar vroegere dorp en verheugt zich erop thuis te 
komen. Als ze bi j het huis is, beseft ze dat ze zich vergist heeft en dat het 
malligheid was. Het is haar huis niet meer. Ze keert terug naar de bushalte en 
gaat op het bankje zitten wachten op de bus. 

En dan is er achter haar die stem; een kinderstem, maar diep als wan een man. "Wat is er 
Annechien?"Ze draait zich om. Achter haar is het bushokje onverklaarbaar veranderd. 
Er is veel hout en stro. Een vrouw zit tegen een paal geleund, het kind ligt naast haar in 
een bak. Het ki jkt Annechien aan en herhaalt zijn vraag. "Wat is er toch?" Annechien 
gaat naar hem toe, schuchter. "Och herik, herik,"zegt ze. "Ben ie dat Jezus? En kun ie 
nou al praoten?" 
Het kind lacht, wacht op antwoord. Annechiens gezicht betrekt. " Ik wol zo graag met 
heur met!", zegt ze en wijst naar boven. Dan ziet Annechien: daar boven het kind zijn 
alle bekende gezichten. Ze knikken en lachen naar haar. "Mag ik ook niet naor heur 
toe?", smeekt ze. " Ik bent't ja zo zat. 'k Bin weg 'elopen uut het Huus. En ik gao nooit 
weerumme! En in mien huussie woont aandre luu. I k ben 't ja zo zat." Het kind heeft 
verdrietige ogen ziet Annechien. " Ik vond er ook niets aan om te blijven/'zegt het kind. 
" Ik heb het tóch gedaan." Annechien voelt zich beschaamd. Ze weet hoe het met hem af 
gaat lopen. "Sao ok mar terug", zegt ze met aandrang. "De mèensen bint niet meer as 
vrogger. Ze wacht tot aj old bint, dan haangt ze oe an 't kruus." "Ja zegt het kind ik 
weet het wel. ^Aaar een opdracht is er om te vervullen, Annechien.""Ik heb gien opdracht 
meer",zegt Annechien. " Ik zit mar wat.""En Garriet dan?" Vraagt het kind. "Garriet Knol 
die alt i jd zo vloekt? Wie moet hem waarschuwen als j i j het niet doet?" Annechien 
aarzelt. "En Harm, die zo verschrikkelijk liegen kan over vroeger? Wie moet de waarheid 
vertellen, als j i j er niet bij zit?" " Ik weet het niet,"zegt Annechien al bijna overwonnen. 
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"En de oude mevrouw de Vries, die je helpt aan tafel, als ze haar lepel laat vallen, of 
meneer fiaterink, die zijn bril niet zelf schoon kan maken?" "Ze nuumt mij Mal 
Annechien/'zegt ze in laatste verdediging. "Ze zegt dat ik niet wies binne." Nu lacht het 
kind hardop. "Dat hebben ze wan mij toch ook gezegd/'zegt hij. "Dat hebben ze van mij 
toch ook gedacht?""Dus ik mut weer naor de stad?" Ze pakt het koffertje steviger in 
haar hand. Het handvat is niet koud meer. En dan voelt ze opeens dat ze iets aan het 
kind moet geven, maar weet niet wat. "'t Is een vrömde kraomvesite",zegt ze 
verontschuldigend tegen de vrouw. " 'k Heb vergeten wat met te nemen!" Dan denkt ze 
aan het horloge. Haar handen zoeken al tussen het zondagse goed, tussen de ringen in 
het doosje. Dat houdt ze het voor het gezicht wan het kind. De lantaarn werpt 
flonkeringen op de ketting en het goud wan de kast."Dit is veur oe,"zegt ze, "het mooiste 
wat a'k hebbe." Maar het kind pakt het niet aan, duwt het terug in haar handen, als ze 
het op zijn dekentje wil leggen. "De ti jd moet je niet weggeven Annechien/'zegt hij, "Die 
moet je gebruiken zolang je kunt." "Mien spaarbankboekie dan", vraagt Annechien 
bedremmeld. "Ik wil graag iets anders wan je/'zegt het kind. "Je kunt zo prachtig zingen, 
vind ik. Wil je niet iets voor me zingen, Annechien?" Annechien straalt! Ze haalt diep 
adem, ze zingt zo hard, zo mooi, als ze nog nooit gezongen heeft! En haar stem klinkt 
jong en wijd over het land. "Heil en vree wordt gebracht."Zo mooi, zo mooi! En o, de ogen 
wan het kind!. 

Maar dan komt opeens een harde stem; geraas wan een motor. "Nou opoe, komt er nog 
wat van?" De stal is weg, het kind is weg, en de gezichten. Voor het bushokje staat de 
bus, in een schrik wan licht en lawaai. De deuren staan al open, en de chauffeur lacht 
hardop als ze de treden opstrompelt. "Was j i j het weer?" Het is dezelfde chauffeur. 
"Ik hebbe wéér gien geld,"zegt ze. wGa maar zitten, grijnst hij, en dan achterom tegen 
de weinige passagiers "Opoe gaat liften." Dankbaar schuift ze op een lege plaats en 
probeert bij te komen wan de plotselinge schrik. "Zunde", zegt ze zacht, "zunde, 't was 
net echt." l^aar zelfs dat besef verjaagt de warmte niet en de tevredenheid. Ze rijden 
door het dorp, ze ziet nogmaals de oude dingen. I^aar het doet geen pijn. Ze rijden de 
stad binnen, maar de chaos verbijstert haar niet. Ower de stille oprijlaan loopt ze naar 
het Huis. Ze ziet door de ramen dat de zangdienst al begonnen is. De mensen zitten in 
rijen achter elkaar. De kerstboom brandt. 
In de gang hangt ze haar jas aan de kapstok, haar koffertje zet ze eronder. Dan schuift 
ze door de klapdeuren naar binnen. Helemaal achteraan zijn nog stoelen vrij. In het 
geroezemoes wan het opstaan wan het koor, kan ze ongemerkt gaan zitten. Ze ziet het 
koor naar voren gaan. De nuffige mevrouw Waardemaker staat vooruit. Annechien 
luistert naar het voorspel, naar de inzet wan het koor. Het raakt haar niet. 
"Zing ie mar/'denkt ze, als ze naar mevrouw Waardemaker kijkt. "Zing ie mar, valse 
schrouwakster. Ik heb veur Jezus zölf ezungen!" 
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(anbeten o/i de Ftiftia bandet 

Niemand heeft ze gezien, maar dat er engelen in 
de Vi j f t ig Bunder bij Midiaren zijn geweest is 
zeker. Je kunt dat ook zien aan de rode bosbes, 
een laag struikachtig plantje dat groeit in de buurt 
wan de graf heuvels. 

De duivel zag dat er overal in het bos struikjes 
groeiden met blauwe bosbessen er aan. Hij zag ook 
dat de mensen deze bessen erg lekker vonden en 
er de heerlijkste dingen van maakten. Naijverig als de duivel is, zou hij ook wel eens 
laten zien wat hij kon. Op donkere plekjes in het bos zaaide hij laagblijvende plantjes, 
die in augustus prachtig glanzende rode bessen kregen. Ze bleven er aan zitten to t diep 
in de herfst. De duivel wist het zeker: deze bessen waren zeker zo mooi als die blauwe 
wan de blauwe bosbes! Ze riepen als het ware om geplukt te worden. Maar de duivel 
haalde voor de zoveelste keer een streek uit: hij maakte de bessen gif t ig. Toen God dit 
hoorde stuurde hij zijn engelen naar de plekken waar de rode bosbessen groeiden met 
de opdracht dat ze in elke rode bes een kruisje moesten zetten. Toen dit karwei 
geklaard was verdween het gif direct uit de bessen en werden ze weer eetbaar voor de 
mensen. Tot op de dag van vandaag wacht de duivel tevergeefs op iemand die door het 
eten van rode bosbessen vergiftigd wordt. 

Mensen zochten vroeger naar verklaringen voor verschijnselen in de natuur die men niet 
begreep. Zo zijn er talr i jke duivelsverhalen, sagen en legenden ontstaan, die allemaal 
iets eigens van de plant laten zien. Bij de rode bosbes is dit ook het geval. Bekijk je de 
ronde bessen goed, dan zie je aan de bovenkant wan de bes een opening met daar 
binnenin inderdaad iets dat op een kruisje l i jkt. De rode bosbes (vaccinium vitis-idaea) 
ook wel vossebes genaamd, is een alt i jd groenblijvend struikachtig plantje. Via uitlopers 
breidt ze zich uit en bedekt zo grote stukken. Dat is ook duidelijk in de Vi j f t ig Bunder 
te zien. Je ziet hier nooit een enkel plantje maar alt i jd meerdere bij elkaar, die een 
aaneengesloten zode vormen. 
De rode bosbes komt vooral boven de grote rivieren voor en hoort thuis op zure, 
enigszins humeuze zandgrond met een vochtige atmosfeer. 
In de Vi j f t ig Bunder groeit ze op vastgelegd stuif zand, de vroegere heidevelden. Ze is 
bijna alti jd te vinden in combinatie met andere heideplanten: kraaihei, struikhei en 
dophei. 
Waarschijnlijk stelt ze hogere eisen aan het milieu dan de blauwe bosbes, want ze komt 
veel minder vaak voor. Maar in de Vi j f t ig Bunder heeft de rode bosbes het kennelijk 
naar haar zin, want hier komt ze in grote getale voor. 
De bessen zij rauw, vr i j hard en zurig en bevatten veel vitamine C. Van de bessen kun je 
jam, maar vooral lekkere compote maken. Ongetwijfeld zal de vos de rode bosbes ook 
weten te vinden. 
Misschien verklaart dat waarom de rode bosbes ook wel vossebes genoemd wordt. De 
urine van de vos schijnt besmet te zijn met de eitjes van de vossenlintworm: dus 
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oppassen met plukken in gebieden waar de vos voorkomt; het schijnt voor de mens 
akelige gevolgen te hebben! 

zsructu dtoonAutó 

Ä,and en sntio-onen 

Over 'gedane zaken ' in Midiaren 
Het werd een ware reünie van Midlaarders, die 13e november 2003 in De Barn. 
Dorpsbelangen Midiaren had de toverlantaren van zolder gehaald en daaruit 
presenteerden ze een avond lichtbeelden wan Midiaren vroeger. De buitengewoon 
getalenteerde spreekstalmeesters Geert Koers en Markus Lokhorst kregen na een 
wat aarzelend begin, een frequent lachende zaal aan hun zijde. 

Een jaar geleden was de eerste bijeenkomst wan 'Gedane zaken' een groot succes 
gebleken. Marjan Kooijman, ook nu weer gastvrouw, interviewde toen vier oudere 
inwoners wan Midiaren over het leven in het dorp in vroegere tijden. Lammie Korringa, 
Jan Moesker, Piet Kanon en Geert Koers hadden prachtige verhalen. Iedereen die er 
toen niet bij was, begon dat te betreuren. 

Vandaar dat Jan-Jaap Hamming namens Dorpsbelangen een tweede sessie 'Gedane 
zaken' op touw zette. De Barn bleek ruim genoeg om ruim 100 mensen te bergen: 
bewoners wan Midiaren, maar ook menig oud-bewoner was erop af gekomen. Marjan 
Kooijman bleek op zolder nog stapels stoelen te hebben zodat iedereen erbi j kon gaan 
zitten. 

De show wan lichtbeelden begon wat aarzelend. Maar allengs raakten Geert Koers 
en Markus Lokhorst op dreef. Dorpsbelangen had prachtig oude dia's van Midiaren 
en zijn bewoners tussen 1850 en 1950 verzameld. Hofleverancier was onder meer 
Hilda Sjabbens-Lokhorst. De twee voormannen wisten nog feilloos op welke plaats 
en in welk jaar de foto's geschoten waren. Tot grote verbazing en bijna hilariteit in 
de zaal wist slager Koers zich de namen te herinneren wan hele schoolklassen. 
Typerend woor zijn bescheiden opstelling benoemde hij telkens als laatste zichzelf 
„en dat ben ik dus" . 

De dia's maken duidelijk dat er enorm veel is veranderd in Midiaren. Een leeg 
landschap, met enkele zandduinen vormden de Tolhuisweg. Kinderen kregen er 
gymnastiek in de duintjes en er werd een paasbult opgeworpen, 's Winters liep veel 
land onder water. De veentjes werden dan groter en de kinderen leerden er 
schaatsen. 
Aan de Groningerstraat was een centrale rol weggelegd voor het Brinkje tegenover 
het café. Daar kwam de draaimolen, was het ringsteken en waren de 
feestelijkheden wan het dorp. 
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De oude molens op Plankensloot waren goed te zien op de foto 's wan de 19e eeuw, en 
ook de havezate Meerwijk en hotel De Bloemert werden in oude luister getoond. 

Echt gelachen werd er toen Markus Lokhorst en Geert Koers verhalen wan vroeger 
begonnen te vertellen. Zoals de story over Loeks Hemmens, wiens paard het loodje 
legde. Het paard en Ome Loeks zijn nog te bewonderen voor het station in 
Groningen. 
Of over Piet wan der Zwaag, die als eerste in het dorp een auto had. I n de oorlog 
werd die gevorderd. „Maar ze hebben vergeten om hem op te halen' ', merkte Koers 
droog op. 

Alhoewel de zaal vol oude Midlaarders en oud-Midlaarders zat, wist hij toch 
geregeld verhalen uit zijn herinnering op te diepen die voor velen onbekend waren. 
Ower de familie Zondag die in de Bloemert een cichoreibranderij had en even 
verderop de snijbonenkwekerij; „Dan zat er iemand op een f iets en die leverde de 
stroom om te bonen te snijden." 
En het prachtige relaas over de weg naar Noordlaren. Notabele Van Swinderen, die 
toen woonde op Meerwijk, was lid wan de kerkenraad in Noordlaren. Maar elke 
zondag weer zat hij met vuile schoenen in de kerkbanken. Dus besloot hij de 
Lageweg naar Noord laren te laten verharden. Maar toen de stratenmakers 
halverwege waren, sommeerde hij hen te stoppen. Binnen de kerkenraad was een 
conflict ontstaan over de benoeming van een nieuwe dominee. Van Swinderen had 
het onderspit gedolven maar dat was hij niet gewoon. Dus kerkte bij voortaan liever 
in Zuidlaren. De beide gemeenten hebben nog lang geruzied wie nu die weg verder 
moest afmaken. 

Na de dia's werd er nog lang geanimeerd gepraat in de Barn. Veel (oud)-bewoners 
fr isten eikaars geheugen op en genoten na wan de verhalen. Wie nieuwsgierig is 
geworden, kan uitzien naar een boekje waarin Trudy Steenhuis en schrijver dezes 
Midlaarders interviewen over het leven in vroeger ti jden. Het geheel wordt 
verluchtigd met foto's uit dezelfde oude doos die op 13 november even open ging. 

diet avcAeotoaiïcA o-ndef-sco-efc b¿i zz)e ±dóto-emevt 

Wie een dezer dagen De Bloemert bezoekt zal zich afvragen of hij een reis door de t i jd 
heeft gemaakt en terecht gekomen is op een slagveld uit de Eerste Wereldoorlog. 
Overal liggen bergen zand en zijn er sleuven en gaten in de grond, bhaar niets is minder 
waar, hier is een zeer vreedzame archeologische opgraving aan de gang. 

Bij het bouwrijp maken van het terrein voor de bouw wan zon 75 recreatiewoningen 
waren er dit voorjaar interessante potscherven gevonden. Naar aanleiding hiervan 
voerde wan 15 september to t 10 oktober een team wan de Groningse universiteit onder 
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leiding wan de archeoloog Piet Kooi een noodopgraving uit rondom de twee afgebouwde 
huizen. 

Na een stop wan een paar weken om het project financieel en organisatorisch rond te 
krijgen ging het onderzoek een tweede fase in. Het hele terrein zal nu worden 
onderzocht. De tweede fase staat onder leiding van Johan Nicolay, eveneens wan de RU 
Groningen. Aan de opgraving wordt meegedaan door medewerkers en studenten wan het 
Groninger Instituut voor Archeologie (GIA), personeel wan het commerciële bureau ARC 
en vrijwilligers. 
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Fo/a' Fe/7 ¿>ee/i/ van de opgraving in september 2003. De drie ovale donkere vlekken voor 
het huisje zijn waterputten. Verder zijn er tal van paalgaten en sporen van wandjes of 
greppeltjes te zien. Voor deze modelwoning is nu een waterpartij aangelegd, 

Het staat nu vast dat er bij De Bloemert een betrekkelijk grote nederzetting was uit de 
Romeinse t i jd en de Vroege Middeleeuwen. In het hele gebied tussen de NAM locatie en 
de haven en wan de nieuwe landhuizen tot onder de camping worden sporen wan bewoning 
gevonden. Veelal gaat het om verkleuringen van de bodem die geïnterpreteerd worden 
als paalgaten. De archeologen zullen zich pas een echt definitief beeld van de 
nederzetting kunnen vormen als de vele honderden paalgaten en andere verstoringen in 
kaart gebracht zijn. 

Vooruitlopend daarop zijn er al heel wat spectaculaire vondsten te melden. Het meest 
tot de verbeelding spreken de waterputten waarwan er tot dusver (begin december) een 
stuk of acht gevonden zijn. Aan de verkleuring wan de bodem kan men zien dat ze wel 
zo'n twee a drie meter diep zijn. Onder het niveau wan het grondwater is de eikenhouten 
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bekisting van deze putten vaak nog aanwezig. Een put had als bekisting een uitgeholde 
boomstam met een doorsnee wan bijna een meter. I n een andere put vond men een goed 
afgewerkte vierkante bekisting; in deze put stond nog rechtop het onderste stuk van 
een houten laddertje waarmee men in de put kon afdalen. De sporten wan de ladder 
waren met een pen-gat verbinding vast gezet. Bij een derde put liep een keienvloertje 
naar beneden naar het water toe. Op dit vloertje werd een zilveren (Romeinse ?) munt 
gevonden. 
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/v3/o.' Waterput waarvan de bekisting bestaat uit een uitgeholde boomstam 

Ower het gehele terrein worden potscherven gevonden. Gewoonlijk gaat het om inheems, 
lokaal vervaardigd aardewerk. Ze zijn vooral uit de Romeinse t i jd en de Vroege 
Middeleeuwen, maar sommige dateren misschien al uit de I j z e r t i j d (vlak voor het begin 
wan onze jaartelling). Meestal gaat het om kleine scherven maar er werden ook enkele 
bijna complete potten gevonden van zo'n 30 cm. groot. De scherven worden gewassen en 
daarna voor zover mogelijk aan elkaar gepast, waarna een aardewerkspecialist kan vast 
stellen om welke typen en welke perioden het gaat. 

Er zijn ook al fragmenten van echte Romeinse amforen gevonden. Het gaat hier om 
geïmporteerd aardewerk dat misschien per schip vanaf de noordelijke kusten het 
binnenland in werd gebracht. Vlakbij Midiaren stroomde de Hunze, destijds een flinke 
bevaarbare rivier. Het is niet duidelijk of het Zuidlaardermeer toen al bestond. 

Interessant is ook de vondst wan een komvormig laagje wan oranje verbrand leem. 
Misschien is dit wel het restant wan een pottenbakkersoven. Of gaat het om een 
"hoogoventje" waarin i jzererts werd gesmolten? In de buurt werden ijzerslakken 
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gevonden. 

Verder zijn er nog tal van interessante losse vondsten gedaan: 
spinklosjes, dat zijn stenen gewichtjes met een gaatje, gebruikt bij het spinnen wan wol 
stukken wan maalstenen van een poreus vulkanisch materiaal afkomstig uit de Eifel, een 
barnstenen en een glazen kraal. 

Naar het zich laat aanzien zal de opgraving nog wel tot het voorjaar duren. Er is 
inmiddels een bedrag wan € 382.000 beschikbaar gesteld door de provincie Drenthe, de 
gemeente Tynaarlo, de RUG en eigenaar Jaap Bosch. Aan de staatssecretaris wan 
Cultuur is een bijdrage wan eweneens dit bedrag gevraagd, maar daar is op di t moment 
nog geen duidelijkheid ower. Ower niet a\ te lange t i j d zullen er dus veel meer gegevens 
over de vroegere bewoning van Midiaren bekend worden. Bij de opgraving b l i j f t de hulp 
wan vrijwilligers alt i jd welkom. Wie geïnteresseerd is kan ter plekke contact opnemen 
met de opgravingsleider dhr. Johan Nicolay, 

gp Toneei-
vereniging 
T.O.M.L 

cdaatste nieuw-i van de xyflidtaa^de'^ 

tone etv-even ¿aína. 

Normaal gesproken zouden leden wan de vereniging al bij 
de vele donateurs in Midiaren op bezoek zijn geweest 
met de donateurskaarten. Er zijn verschillende redenen 
waarom de uitvoering niet eind januari, maar op zaterdag 

6 maart plaatsvindt. Zo is het de laatste jaren erg jammer geweest, dat Togo in 
Noordlaren op dezelfde data hun uitvoeringen gepland hadden. Dit jaar kan dat niet 
tegeli jkert i jd omdat Markus Lokhorst nu zowel bij Togo als bij Tomi een rol speelt. 
Markus staat al weer 40 jaar op de planken en het l i jkt hem wel leuk om in dat 
veertigste jaar weer eens bij TOMI te spelen. Verder spelen bij de datum vaststelling 
de vakanties van de diverse spelers een rol. Daarom: 6 maart 2004 dus! 
Dit jaar wordt er een klucht in het dialect opgevoerd. Het heet 'Kind an huus'. Het werd 
vorig jaar opgevoerd in Gieterveen, waar ons oud lid Ar\an Oosting woont. Het was daar 
een lachsucces. Arjan speelt dezelfde rol nog eens bij Tomi. Voor Markus is de rol die 
hij speelt ook een herhaling, want Togo heeft zo'n 10 jaar geleden dit stuk al ten tonele 
gebracht. 
De jeugdspelers wan TOMI (6 meisjes in totaal, waaronder slechts één Midlarense) 
hebben dit jaar twee Zwarte Pieten toneelstukjes ingeoefend en deze op de school wan 
ondergetekende, de ODBS "De Zuid-Wester" opgevoerd. Dit is elk jaar een succes. 
Helaas ging het Sinterklaasfeest in Midiaren niet door en dat heeft vooral te maken 
met het fe i t , dat Dinus de regie doet wan de kindertoneelstukjes, en als toneelknecht 
(décor, attributen, licht en geluid) allerlei zaken regelt en dan ook de rol wan Sint nog 
moet vertolken. Dat is een beetje teveel wan het goede. 
Verder heeft hij dit jaar zelf voor school een kerstmusical geschreven, die op 18 
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december opgevoerd is in de Sprookjeshof en waarbij hi j ook de regie doet en het licht 
regelt. 
Jammer genoeg kan TOMI dit jaar ook geen bijdrage leveren aan de Nieuwjaarsvisite, 
die, naar ik begrijp, mede daardoor op losse schroeven staat. 
Zelf ben ik dat weekend nog op wintersport. Dina Scheper is er net weer, I t i e Hoving is 
druk bezet met het spelen bij Tomi en bij Commedia. En dan b l i j f t alleen Arnold als 
Midlaarder lid nog over en hij is geen spelend lid. 
We beloven voor volgend jaar beterschap. I k zal mijn best doen, dat er weer een 
Sinterklaasfeest komt en dat we iets doen in het nieuwe jaar 2005. 

Wi j hebben ons weer opgegeven voor het eenakterfestival om de Pieter Brandsma prijs 
en de eenakter, die we daar opvoeren zullen we hoogstwaarschijnlijk in mei tijdens de 
eenakteravond in café 't keerpunt in Spijkerboor ook opvoeren. 
De prijs wan de donateurskaarten is dezelfde gebleven: 
Enkele donateur € 3,50 
Gezinskaart voor twee personen € 6,00; elk volgend lid boven 12 jaar € 2,50 extra. 
Entree aan de zaal voor niet donateurs € 4,50 voor volwassenen en voor kinderen to t 12 
jaar € 2,50. 
Midlaarders, die graag donateur willen worden, of zelf iets bij toneel willen gaan doen, 
kunnen zich bij mij melden voor informatie. 
Plannen zijn er genoeg, t i jd en mensen, die zich willen inzetten, zijn er te weinig. 

0W3& 

,dVie a w ¿ va n de 

y& o a w- en v-e re n ¿a ¿n < 

Op 23 september begon de vrouwenvereniging met haar nieuwe 
seizoen. De tweede avond was op 28 oktober met als onderwerp: Mantelzorg, wat zijn 
mantelzorgers? In november vertrok een groepje leden naar Vledder om daar het 
Museum voor Valse Kunst te bezoeken, en twee weken laten vertelde de heer Hachmer 
in Meerzicht over het Veenkoloniaal Museum en de ontwikkeling van de Veenkoloniën. 
9 december was de door velen langverwachte dag en kwam Kees Huisman zijn 
assistentie verlenen bij het maken van de kerststukjes. Nu kijken we even naar de rest 
wan het programma; 16 december , de Kerstviering. 
13 januari : Nieuwjaarsvisite met een cabaret optreden wan "Sisters in law". 
24 februari'Edelsmederij Oberon uit Norg 
23 maart: Workshop Paasdécoratie. 
Ni Hao te Tynaarlo met zijn toonzaal vol Chinese meubels, serviezen etc. gaan we 
bezoeken op 27 april, waarna we aansluitend Japans gaan tafelen in buitenpaviljoen Ni 
Hao. 
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De jaarvergadering is gepland op 18 mei en het reisje op 8 juni 2004. 
De datum van de f ietstocht wordt nog vastgesteld door de fietscommissie. Dan kunnen 
we nog vermelden dat er op de eerste donderdagmiddag wan de maand door een aantal 
sportieve leden gewandeld wordt in de mooie omgeving . En voor de muziekliefhebbers 
onder ons zijn kaartjes gereserveerd voor de musical "Mamma Mia" te Utrecht op 18 
februari 2004. 

¿fi&dadf 
J/Jpi'V-eventatna <yvL¿dtaven 

Bij een winterkabinet hoort 
natuurlijk ook een berichtje van de 
koudste vereniging wan het dorp. 
De afgelopen winter was een korte maar goede voor de 

vereniging, we hadden bijna het enige schaatsbare ijs wan Nederland en dus een super 
toertocht, tevens in de tweede vorst periode een op heel korte termijn georganiseerde 
mini elfstedentocht voor onze Midlaarder jeugd. 
De toertocht bracht zoals eerder gemeld gelukkig weer wat geld in kas. 
Helaas heeft koning winter ons hierna verlaten en na een geweldige zomer kijken we 
maar weer uit naar het komende winterseizoen. 
11 Dec. hadden we onze jaarvergadering die dit jaar redelijk bezocht werd. 
Op de vergadering is een video vertoond van de mini elfstedentocht, leuk om te zien hoe 
veel plezier kinderen toch op een snel smeltende ijsbaan kunnen hebben. 
De ijsbaan heeft dit najaar een grote opknapbeurt gehad die is uitgevoerd door de 
gemeente Tynaarlo, de af wateringsloten zijn gereinigd en de houtwallen gesnoeid, het 
ziet er keurig uit, we hebben de complimenten overgebracht aan de mannen van de 
onderhoudsploeg. 
De ijsbaan staat ondertussen weer onder water en laat de vorst dus maar komen. 
Ook de veegmachine is opgeknapt en is technisch weer in orde gebracht door fa. De 
Scheve en het plaatwerk is gespoten door fa.R. Hollander, dit alles tegen alleen maar 
materiaalkosten, hiervoor onze dank. 
Tijdens het innen van de contributie bleek maar weer waar een klein dorp groot in kan 
zijn, bijna iedereen is lid wan de ijsvereniging, wij als bestuur zijn blij met deze 
betrokkenheid. 
Na de bestuursverkiezing bestaat het bestuur uit de volgende personen , R. Kanon, 
J(eroen) de Groot, N. Venema, T. Overduin, D. Steenhuis, E.Broersma en J.Juistenga 
De ambities wan dit bestuur zijn niet gering, men wil naast de al bestaande evenementen, 
trachten om ín de toekomst een "Nederlands Kampioenschap Marathon op Natuurijs" te 
organiseren op het Zuidlaardermeer, dit in samenwerking met de verenigingen uit 
Noordlaren en Kropswolde. 



Om dit te kunnen organiseren hebben we natuurlijk vele vrijwilligers nodig . 
Gaarne zouden we een li jst willen aanleggen met mensen waar we eventueel in de 
toekomst een beroep op zouden kunnen doen. 
Hebt u interesse dan kunt u zich geheel vrijblijvend opgeven bij een bestuurslid, B.V.D. 

Hopelijk gaan we een fantastische winter tegemoet. 

^JVomena, Aet üábeóu¿w)t 

KS 'Tfe^c^ ¿eeáuíaaen en een aexcmd en ó/uwlief 

200b u>eaeupenól. 

Omdat er nog wat ruimte is in dit blad voegt de man wan de lay-out, die met het 
ijsgebeuren redelijk op de hoogte is, nog enkele (natuurijs)tips toe: 

Bescherming 
Kleding geeft niet alleen bescherming tegen vallen en kou, maar 
moet ook prettig zitten, dus niet knellen of flapperen. Enkele 
dunne laagjes is beter dan een dikke trui . 
Het beste is kleding die lucht in verschillende lagen kan vast-
houden en vocht kan afvoeren, bijvoorbeeld speciale kunststof 
vezels. 
Draag alt i jd stevige handschoenen en een muts, ook bij warm 
weer, zodat bij eventueel vallen snij- en schaafwonden 
voorkomen kunnen worden. 
Denk voor bescherming tegen extra kou aan: 
. winddichte kleding; 
. (bivak)muts, dubbele handschoenen, 

eventueel goede sneeuw/ski-bril; 
gezicht en vitale delen insmeren met watervrije vaseline; 
extra bescherming uitstekende lichaamsdelen: knieën, ellebogen, benen/heupen. 

Windchill-factor is het verschijnsel dat het kouder l i jkt dan het in werkelijkheid is, met 
andere woorden dat de gevoelstemperatuur lager is dan de gemeten temperatuur. De 
temperatuur voelt alt i jd lager bij (harde) wind en tijdens het schaatsen, vanwege 
tegenwind door de eigen vaart. 
Blaren 
Blaren kun je voorkomen door gebruik te maken wan goed passende, ingereden schaatsen 
en sokken zander stoppen. Eventueel kun je vooraf of direct als je een blaar voelt 
kamen, de hielen afplakken met sporttape of second skin. 
Bevriezing 
Bij hevige kou moet je jezelf of elkaar controleren op mogelijke bevrie-
zingsverschijnselen wan de neus, oren of tenen, zoals: 
. blauwachtig, witte kleur; 
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. hard, gevoelloos of ijskoud gevoel;. bewegen wordt pijnlijk en moeilijk; 

. er kan zelfs blaarvorming optreden. 
Bevroren lichaamsdelen nooit warm wrijven! Wel: warme compressen erop of onderdompelen in 
warm (niet heet!) water. 

Door het ijs zakken 
Sff\/"\ Mocht je door het ijs zakken, doe dan het volgende: 

>—'nm • Probeer de rand wan het wak stuk te maken in de 
richting wan de walkant. Als het ijs niet meer afbreekt, 
ga dan met je rug tegen de ijsrand liggen, zet met je 
voeten af op de tegenoverliggende ijsrand en schuif zo 
het ijs op. Ga niet staan maar rol of trek jezelf over het 
ijs naar de kant. 
. Raak je onder het ijs, let dan op het kleurverschil: 

. ligt er sneeuw op het ijs, zoek dan naar de lichte plek; 

. is het ijs schoon, zoek dan naar de donkere plek. 

. Als je hulp verleent aan een ijsdrenkeling:. let op je eigen veiligheid; 

. gebruik een touw, plank of ladder; 

. probeer de druk te verdelen door liggend over het ijs te gaan. 

. Bij nat worden dreigt het gevaar van onderkoeling. Dit merk je aan: rillen, lusteloosheid, 
verwarde spraak, moeilijkheden met helder denken, coördinatieverlies, geen zin meer om te 
bewegen. Dus: blijf bewegen, trek zo snel mogelijk droge kleren aan, doe een warme deken om, 
neem een warm bad of verwarm je aan lichaamswarmte wan anderen. 

Q ̂/V-Jsri 

Jvl w wie f t iJCx awta 

Boeten op het veld, daor weit de wind ... 
Now wiegt in de stal Maria heur kind. 

Het lacht zo bliede en trappelt zuk bloot. 
De snei zo wit - oeze zünden bint rood. 

En over de bargen komt keunings met gold 
En schepers1, die 'n laom in de normen holdt. 

De bo2 is zo warm in een waereld vol nood, 
Het Poppie nog veilig op Moeder zien schoot. 

De wind giet slaopen ... heel sti l slap de wind 
Now wiegt in de stal Maria heur kind. 

1 herders 
2 schuur/stal 
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Volop genieten 
aan het Zuidlaardermeer 
Bij Paviljoen De Bloemert is het 
goed vertoeven, in een gezellige 
sfeer aan het meer. 

Ons restaurant is ook voor u... 
Voor: diners, buffetten en feeste-
lijke partijen, ook kinderfeestjes 
met verschillende arrangementen 

en een fantastische speeltuin voor 
uw kinderen. 

Verhuur van comfortabele 
6-persoons bungalows (4****) 
Speciale hotel- en langhuur arran-
gementen. 
Jachthaven en Camping. 

Tennis-, 
watersport-, 
midgetgolfbaan 
Zeil- en 
surfs chool. 

Captainsbar aan 
het meer met 
terras. 

Vraag naar onze folder 
Bel: (050) 409 15 55 
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