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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: 

Dorpsbelangen 
9 4090428 

Dorpsfeestcommissie 
9 4095973 

Gezelligheidskoor "Lös Zaand" 
9 4092154 

Ijsvereniging "Midiaren" 
9 4095732 

Jachtveld "Midiaren" 
SS 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midiaren 
9 4096053 

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

Vereniging van Volksvermaken 
9 4095843 

Vrouwenvereniging 'Midiaren' 
9 0592-614630 

Hr. Rik Timmer 
Hunebedpad 1 
9475 TN Midiaren 

Colofon: 

Redactieleden: 

MevrrB.I. Klaassens ̂  
Hunebedpad 5 
9475 TN Midiaren 

Mevr. M. van Dijken 
Meerwijk 15 
9475 TC Midiaren 

Hr. E. Broersma 
Schutsweg 44 
9475 PL Midiaren 

Hr. N. Loeröp 
Tolhuisweg 30 
9475 PG 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 

Bouke Klaassens 
Hunebedpad 5 
9475 TN Midiaren 
S 4095973 
Patty Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midiaren 
9 4094466 
Marian Kooiman 
Tolhuisweg 41 
9475 PE Midiaren 
S 4092048 
Gies Lamberts 
Groningerstraat 27 
9475 PA Midiaren 
« 4092365 
Toon van der Hammen 
Tolhuisweg 37 
9475 PD Midiaren 
a 3119680 

Layout: Dinus Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midiaren 
a 4093527 

Druk Multabedriiven 
W.A. Scholtensstraat 15 
9403 AJ Assen 
a 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-/Huttenweg 
Groningerstraat 
't Brinkje 

Wijkhoofden: 

Herman van Dop 
Philip Boucher 
Yvonne Korringa 
Ton Kolkman 
Marjan Giebels 
Trudy Steenhuis 
Rik Timmer 

Plankensloot/Meerzicht Winy Verdegaal 
Emigranten Piet Kanon 
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4091055 
4092837 
4092088 
4095792 
4090952 
4092727 
4090428 
4094197 
4092359 

Oud papier: 

De volgende 
vrijdagen en 
zaterdagen: 

1 / 2 april 
6 / 7 mei 
3 / 4 juni 
1 / 2 juli 
Zelf brengen!! 

Kopij inleveren 
voor 

15 juni 2005 

bij één van de 
redactieleden! 

Graag inleveren 
op diskette of 
mailen naar 
gwlamberts 
@hetnet.nl 



Voorwoord 
Terwijl ik dit voorwoord schri j f voor het voorjaarsnummer van het Kabinet l i jkt het ook echt 
voorjaar te worden. De sneeuw is (bijna) verdwenen en er schijnt een (nog wat waterig) 
zonnetje. Een bijdrage wan Trudy Steenhuis over voorjaarsbloeiers doet j e ook echt naar het 
voorjaar verlangen. Wat ook bij het voorjaar hoort is het snoeien in de tuin. Als u het 
snoeiafval op de Midlaarder paasbult kwijt wilt, moet u op t i jd gaan snoeien, want Pasen valt 
vroeg dit jaar! Ook bij het voorjaar hoort de jaarvergadering wan de vereniging 
Dorpsbelangen, een aankondiging vindt u in dit Kabinet. Verder nog herinneringen van een oud 
Midlaarder over de oorlogstijd, een onderwerp dat in het voorjaar extra aandacht kri jgt. 
Wouter Warnaar, die jarenlang deel uitmaakte wan onze redactie, stuurde een samen met 
Barbara geschreven stuk, waarin zi j met weemoed terugdenken aan hun mooie t i j d in 
Midiaren. 
We blijven proberen met nieuws uit de wijken te komen. Een oproep voor iedereen: geef 
nieuwtjes door aan onze redactie, nieuwe inwoners en mensen die weggaan, geboorte en 
overlijden verdienen aandacht in deze rubriek. 
Tot slot: we hebben er als vervanger wan Anke Heida een redactielid b i j : Toon van der Hammen 
woonachtig aan de Tolhuisweg. Van beroep houdt hij zich bezig met schrijven dus dat moet 
wel goedkomen! 
De leuke versierende paastekeningen zijn wan Patty Venema. 
Bouke Klaassens 
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ACH, MIDLAREN.... 

Midiaren. Als ik (Wouter) nu terugdenk aan 
Midiaren, denk ik aan de fietsen van Darneviel 
aan de overkant, het pittoreske huisje wan 
Jannie Vlot, het onbegrensde en onbekommerde 
plezier met Jaap en Rutger, het voetballen op 
het sportveld met de jeugd uit de buurt en 
natuurlijk de wedstrijden om het Grensgeval 
tegen de stoere mannen uit Noord laren. Het 
ophalen wan het oude papier met de trekker, de 
koeien wan Sants. En Tarzan het vriendje van 
Mazzel. En de Pieterpadloopsters, meestal iets 
te stevige stapsters. Het terras bi j de 
Bloemert en de zonsondergangen over het 
Zuidlaardermeer en de liederen wan Los Zaand 
bij Joke. Kees die een harinkie kocht bij de 
rijdende viswinkel, het rondbrengen van het 
Kabinet, als die weer wan de drukker was 
gekomen. Natuurlijk ook de vergaderingen van 
het Kabinet, eerst nog met Jaap Gros erbi j , 
later met Anke Heida, maar vooral met de twee 
drijvende dames achter het Kabinet: Bouke en 
Patty. Veel werd er besproken, weinig was er 
geschikt voor publicatie en toch kwam de krant 
wel weer vol. De contacten met de mensen wan 
het AZC, veel van ze geleerd en ook wel 
afgeleerd. Ons bootje in het Zuidlaardermeer. 
Het Kraaienbos, waar ik ongeveer, heb ik 
uitgerekend, in totaal zo'n 2000 km gewandeld 
heb met de hond (2x per dag 500 meter in 8 
jaar=2000 dagen). De winkel wan Koerts en de 
gesprekjes daar. Ook het café wan Plankensloot 
toen dat nog gewoon en café was en café de 
Hunebedden, toen je daar soms terecht kon bij 
Gretha voor een pilsje of een kop koffie. De 
fietstochtjes naar de school in Noordlaren toen 
dat nog nodig was en vooral ook het geluid wan 
de brommer wan Andries, als hij 's-morgens 
vroeg de krant bracht en natuurlijk de ruimte 
en de natuur. Het waren mooie jaren waarin 
veel gebeurd is in relatief korte t i j d , mensen 
kwamen en gingen heen, huizen werd opgeknapt 
en afgeknapt. Zeker in de Tolhuisweg stond de 
t i jd niet sti l . 

Ook wij behoren nu tot de emigranten.. Zou 
gezellig zijn als Bouko ons een krantje kwam 
brengen. We kwamen ruim 9 jaar geleden naar 
de Tolhuisweg, misschien wel met het idee om 
er een levenlang te blijven wonen. Wat waren 
we blij met dat prachtige huis aan de Tolhuis-
weg. We hebben er met veel plezier gewoond. 

Ook ik (Barbara) heb mooie herinneringen aan 
Midiaren. I k nam de functie wan wijkhoofd over 
van Andries hetgeen geen sinecure was omdat 
hij het heel lang en heel goed heeft gedaan. Als 
rasechte Drentse begaf ik mij met plezier in 
het dorpse gebeuren. De vergaderingen van de 
Dorpsfeestcommissie waren alt i jd heel gezellig 
en er werden heel wat creatieve ideeën 
gesmeed. Vooral de Sinterklaasmarkt bij 
Greidanus op de Deel vond ik zeer geslaagd. 
Jaap en Wouter hadden de borden met 
Verboden voor de Kerstman gemaakt, die bij de 
toegangswegen wan het dorp opgehangen 
werden. Toch had ik net als veel autochtone 
Midlaarders wel het nostalgisch verlangen naar 
een ouderwetse optocht met versierde wagens. 
En zo waren er wel meer dorpse dingen wan 
vroeger zoals ik die uit Ansen kende die ik niet 
meer terugvond. Misschien daarom wel werd ik 
een weinig actief wijkhoofd. De meeste mensen 
komen naar Midiaren om er prettig en vooral 
rustig te wonen en blijkbaar vaak niet om zich 
actief in het gemeenschapsleven te begeven. 

Natuurlijk denk ik ook aan Lös Zaand , dat als 
een gelegenheidskoor werd bedacht door Hans 
en Toos. Maar we wilden wel gemengd. Het 
werd een groot succes en ik heb er zowaar 
twee jaar voor staan te zwaaien. Wat een 
plezier! 
Sarah en Benthe hebben een mooie kindertijd 
gehad aan de Tolhuisweg . Wat hebben ze een 
hutten gebouwd! En af en toe was er een winter 
met ijs op het Zuidlaardermeer. Dan deden we 
Mazzel voor de slee en zwierden ze met een 
noodvaart over het ijs. Benthe had nog even 
wat met paarden , wat ook prima kon in 
Noordlaren en Sarah heeft heel wat uren op de 
zeilschool doorgebracht, waar ze trouwens nog 
bijna ieder weekend te vinden is! 

We wonen nu sinds een jaart je in Groningen en 
de verlokkingen wan de stad bevallen ons allen 
zeer. Heimwee naar Midiaren? Neen! Maar het 
heeft ons genoeg lucht en zuurstof gegeven om 
de stad op een prettige wijze te overleven. Wij 
groeten en bedanken alle bevriende bekenden in 
Midiaren en wensen hen en Midiaren het beste 
toe. We zullen elkaar vast nog wel eens 
ontmoeten of kom eens langs aan het HW 
Mesdagplein 20. 9718 HT GRONINGEN, tel. 
4090493. 
Groeien - Wouter Warnaar & Barbara van Blanken 
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Elk seizoen de moeite waard 

Î 5 E 5 
Buitenhuis "de VEENHORST" 
Hans Blaauboer en Els Wiggcrs 

Duinweg 2,9475 PK MIDLAREN 
rel.: 050 4092132 Fax: 050 4092132 

E-mail: info@veenliorst.nl 
Website: www.veenhorst.nl 

B U I T E N 

D ^TVèenhorst 

"de VEENHORST" is een 4-sterren groepsaccommodatie voor 
in principe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen. 

; "het LAGERHUIS" is een apart gelegen zaal met eigen terrein voor 
dag(dccl)verhuur aan 4 t/m 35 personen. 

I : : Het is tevens startpunt voor klootschieten en LETTERBOXEN! 
accommodaties zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken en moderne faciliteiten voorzien 

voor het houden van uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten. 
U heeft een keuze uit zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons. 

Massagepraktijk Tien+ 
Duinweg 1, Midiaren jhttp://massagenraktiik-tienplus.nl 

Bij Manueel Praktizijn® Tineke van Stipriaan kunt u terecht voor: 
klassieke massage, segmentale massage, voetreflexzonetherapie, manuele 
lymfdrainage en Shiatsu (drukpuntmassage). 

Veel klachten kunnen verholpen of verlicht worden door massage zoals vochtophoping, 
stress, spierpijn, hoofdpijn, tennisarm, maar massage is ook heerlijk ter ontspanning 

Behandeling alleen op afspraak tel: 050-4091055 
Een groeiend aantal zorgverzekeraars vergoeden deze behandelingen. Informeer bij uw verzekeraar. 

Uw partner in zelf: • 

Kerkstraat 7D 
9471 GA ZuMtaren 
Tel: 050-4092069 

CV-BEN0DI6DHEDEN/SANITAIR 
HISTOR VERF 
ELECTRA 

UI fl UU I E-mail:Hubozuidlaren@hotmail.com 

27 ir WATERSPORT DE SCHEVE 
Havenstraat ¡8 

9471 A M ZUIDLAREN 
Tel/Fax : 050-409 29 46 

IMPORTEUR VOOR 
NEDERLAND van 

Htite 
Stoepen: Wato 490 outboard, 51 ö 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 

e n tràiiers^Àcçessoirês, jaehtlakken en p o r t 

mailto:info@veenliorst.nl
http://www.veenhorst.nl
http://massagenraktiik-tienplus.nl
mailto:Hubozuidlaren@hotmail.com
http://www.descheve.nl


Het Roosje 
\van Miaren 

* 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 

M e r Julius, Gioningerstot 49,9475 PA Midken, 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 
' S 050-4091446 

^T^C^e^k^c^ú 

Bouwbedrijf Mark Wieland 
Zuidíaarderweg 97 9479 PR Noordlaren 
Tel./Fax 050 409 27 82 

QetkAAJwäA/gfa 

CASANDER OVERDUIN, 
b e d r i j f s m a k e l a a 

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

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

•BOG 

http://www.overdulncasander.nl
mailto:info@overduincasander.nl


J A A R V E R S L A G 2 0 0 4 V A N D E 

V E R E N I G I N G D O R P S B E L A N G E N 

MIDLAREN 
(CONCEPT) 

Het jaar 2004 stond voor Midiaren in het teken 
van het dorpsfeest; een dorpsfeest dat ondanks de 
regen zeer geslaagd was. Er is een nieuwe 
dorpsfeestcommissie en nu maar weer afwachten 
wanneer het volgende dorpsfeest zal zijn. Het 
bestuur van Dorpsbelangen daarentegen kende in 
2004 weer de oude vertrouwde samenstelling en 
de veelal bekende onderwerpen. 

Bestemmingsplan Buitengebied 
In 2003 heeft het bestuur de gemeente Tynaarlo 
verzocht rekening te houden met onze plannen om 
in Midiaren een eigen begraafplaats te 
ontwikkelen. Het bestuur i.o. van de Midlaarder 
begraafplaats heeft in overleg met het bestuur van 
Dorpsbelangen de raadsleden van de gemeente 
Tynaarlo uitgenodigd om hen vooruitlopend op de 
behandeling van het bestemmingsplan in de raad, 
te informeren over onze plannen. Bij Marian 
Kooiman zijn ze op de hoogte gebracht van de 
plannen en hebben ze de locatie bekeken. Philippe 
Boucher had snel een alleraardigste en 
informatieve brochure voor hen gemaakt, dat in 
dank werd aanvaard. In de zomer heeft de 
gemeente het concept bestemmingsplan voor het 
buitengebied in procedure gebracht. Na 
bestudering van het bestemmingsplan bleek dat de 
gemeente inderdaad rekening houdt met een 
Midlaarder begraafplaats. De begraafplaats zit er 
niet direct in, dat wil zeggen dat het niet op de 
plankaart is ingetekend, maar het plan biedt wel 
de mogelijkheid een begraafplaats te realiseren 
binnen bepaalde voorwaarden. We hebben daarop 
een brief aan de gemeente gestuurd waarin we aan 
hebben gegeven tevreden te zijn met de regeling 
zoals die in het bestemmingsplan is opgenomen. 
Eind 2004 heeft ook de provincie gereageerd op 
het plan. De gemeente is vervolgens aan de slag 
gegaan om alle reacties te verwerken. In dat kader 
heeft de gemeente ons uitgenodigd om eens nader 
over onze plannen voor de begraafplaats te komen 
praten. 

Zuidoevers Zuidlaardermeer 
In november 2004 is er een informatieavond 
geweest over het voorontwerp bestemmingsplan 
voor de Zuidoevers van het Zuidlaardermeer. Kort 
en krachtig werden de drie belangrijkste punten 
uit het plan toegelicht: de haven bij Zuidlaren met 
150 ligplaatsen, de situatie rond Meerzicht met 
eilandenstrip en surfstrand en de 

woningbouwontwikkeling rond De Groeve. Er 
werd weinig informatie verstrekt over de rest van 
het gebied. Tijdens de bijeenkomst hebben we 
vragen gesteld over de fiets- en wandelpaden en 
de fietsroute vanuit Midiaren naar Meerzicht en 
het surfstrand. De gemeente bleef maar wijzen op 
het belang van de staande mast route en dat 
bruggetjes daardoor niet kunnen worden 
aangelegd. Zowel tijdens de bijeenkomst als later 
in een brief aan de gemeente heeft Dorpsbelangen 
aangegeven teleurgesteld te zijn over hoe de 
gemeente is om gegaan met de (inspraak)reacties 
uit het dorp. In de brief aan de gemeente hebben 
we hen concreet gevraagd ons te betrekken bij de 
verdere planuitwerking. 

Broekbos en Loverslane 
Jarenlang heeft het bestuur van Dorpsbelangen er 
bij de gemeente op aangedrongen onderhoud te 
plegen aan de westoevers van het 
Zuidlaardermeer. Door allerlei broekbos en 
struikgewas was het zicht op het meer voor een 
belangrijk deel verdwenen. Uiteindelijk kregen we 
begin 2004 toestemming van de gemeente en van 
de grondeigenaren om zelf in samenwerking met 
Landschapsbeheer Drenthe aan de slag te gaan. 
Gedurende drie zaterdagen is er hard gewerkt en 
het resultaat mag er zijn: weer een prachtig en 
onbelemmerd zicht op het meer! Na lang 
aandringen bij de gemeente is ook begin 2004 de 
Loverslane in het Overbos weer in ere hersteld. 
Door wat kap- en snoeiwerk door de gemeente is 
het oude pad weer begaanbaar gemaakt. Veel 
mensen maken er weer dankbaar gebruik van. 

Het geheugen van Midiaren 
Tijdens het dorpsfeest werd het boekje 'Het 
geheugen van Midiaren' gepresenteerd. Het eerste 
exemplaar werd ten overstaan van de 
geïnterviewden overhandigd aan oud 
gedeputeerde Marga Kool. Zij sprak lovend over 
dergelijke initiatieven en over het belang de 
bewoningsgeschiedenis van de dorpen vast te 
leggen. Het boekje is enorm gewild; zowel eerste 
als tweede druk zijn volledig uitverkocht (1.000 
exemplaren). Eind 2004 heeft Dorpsbelangen het 
boekje bij de Drents Historische Vereniging 
voorgedragen voor de DHV-prijs 2004. Inmiddels 
weten we dat het boekje hoge ogen heeft gegooid, 
maar helaas niet de prijs heeft gewonnen. 

De najaarsbijeenkomst 
Ook in het najaar van 2004 heeft Dorpsbelangen 
weer een avond georganiseerd in het kader van de 
Midlaarder nostalgie. Dit jaar zijn enkele films 
vertoond vanaf de jaren 50 tot en met een gefilmd 
verslag van het dorpsfeest van dit jaar. En weer 
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was er een grote opkomst: er waren ruim 80 
belangstellenden. Het najaar blijkt een geschikt 
moment te zijn om elkaar rond een bepaald 
onderwerp weer eens even te treffen. 

En verder... 
• hebben we ook in 2004 weer de 

bijeenkomsten van de BOKD (Brede 
Overleggroep Kleine Kernen Drenthe) 
bezocht. Het is gebruikelijk dat alle 
aanwezige dorpen even iets vertellen over 
waar ze als dorp mee bezig zijn. Dat levert 
altijd weer bruikbare ideeën op; in 2005 
willen we met enkele ideeën (Dorpsagenda en 
dorpsommetjes) aan de slag gaan 

• was er in de loop van de tijd uit de pers veel 
bekend geworden over de interessante 
vondsten die werden gedaan tijdens de 
opgravingen bij De Bloemert. Dorpsbelangen 
heeft daarom een archeologische wandeling 
georganiseerd, waaraan door 50 mensen werd 
meegedaan. 

• is er overleg geweest van de dorpen 
Zuidlaarderveen, De Groeve en Midiaren met 
wethouder Kosmeijer van de gemeente 
Tynaarlo. Hoewel er, doordat het overleg in 
en door Zuidlaarderveen was georganiseerd, 
veel over dat dorp werd gesproken, hebben 
ook wij een paar punten naar voren gebracht. 
Meest prominente punt was wel de 
wateroverlast op de Groningerstraat. Volgens 
de wethouder werd daar druk aan gewerkt. 

• heeft Dorpsbelangen schriftelijk gereageerd 
op de concept Welstandsnota van de 
gemeente Tynaarlo. We hebben er met name 
voor gepleit criteria in de nota op te nemen 
die het karakter van de bebouwing betreffen. 
Het gaat er om dat bij vervangende 
nieuwbouw, het nieuw te bouwen pand een 
vergelijkbaar karakter dient te hebben als het 
pand dat wordt vervangen. Dus als er een 
keuterijtje verdwijnt, dient daar iets voor terug 
te komen in de oorspronkelijke stijl en niet in 
een wezenlijk afwijkende bouwvorm. 

Verenigingszaken 
De jaarvergadering werd op 15 april 2004 bij Joke 
de Groot in paviljoen Meerzicht gehouden. De 
opkomst bedroeg in totaal 23 personen, inclusief 
het bestuur. Net als andere jaren hebben de leden 
en het bestuur weer over de diverse actuele 
onderwerpen die voor het dorp van belang zijn, 
gesproken. Daarnaast deed het bestuur verslag van 
al haar werkzaamheden en gaf het inzicht in het 
financiële beheer van de vereniging. Gelet op de 
verschillende activiteiten die door Dorpsbelangen 

worden georganiseerd, ging de vergadering 
akkoord met verhoging van de contributie van 6 
4,00 naar € 5,00. Rik Timmer en Marian Kooiman 
waren aan de beurt om af te treden en beiden zijn 
bij acclamatie herbenoemd. Het bestuur kende in 
2004 dan ook dezelfde samenstelling als in 2003: 
Trudy Steenhuis voorzitter, Rik Timmer 
secretaris, Henk Schuiling, penningmeester, 
alsmede Marian Kooiman en Jan Jaap Hamming. 

Na de pauze heeft de heer Van Ginkel een 
onderhoudende dialezing over de verschillende 
typen boerderijen gehouden. Hij laat zien hoe de 
relatie kan worden gelegd tussen het gebruik van 
het land door de boeren en hoe zich dat vertaalt in 
de bouw van een boerderij. Hij laat verschillende 
kenmerkende stijlelementen van boerderijen zien 
en toont vervolgens hoe die terug te vinden zijn in 
de boerderijen in Midiaren 

Vereniging Dorpsbelangen Midiaren 
Rik Timmer, secretaris 

Jaarvergadering 
Dorpsbelangen 

Midiaren 
Uitnodiging voor de jaarvergadering 

van de vereniging 
Dorpsbelangen Midiaren in 

paviljoen Meerzicht op 

dinsdag 19 april 2005, 
aanvang 20.00 uur 

Na de pauze zal onze dorpsgenoot Pieter den 
Hengst een presentatie houden over de recente 
opgravingen op De Bloemert met als titel: "2200 
jaar Midiaren - Archeologie aan het 
Zuidlaardermeer". Het terrein van De Bloemert is 
lange tijd door de mens in gebruik geweest. Bij de 
archeologische opgraving werden (naast enkele 
nog veel oudere vondsten) sporen gevonden van 
boerderijen uit de late Ijzertijd (200 jaar voor 
Christus) tot en met loopgraven uit de Tweede 
Wereldoorlog. Het hoogtepunt lag in de Romeinse 
tijd toen er hier een voor die tijd heel belangrijk 
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2200 jaar archeologie aan de oevers van het Zuidlaardermeer 

dorp is geweest. Aan de hand van 'lichtbeelden' 
zal Pieter de gehele periode de revue laten 
passeren en ook ingaan op de resultaten van de 
aanvullende opgraving die zeer onlangs werd 
uitgevoerd. 

Midlaarders die meer willen weten over 
archeologische vondsten die zij zelf op hun land 
hebben gedaan worden uitgenodigd deze ter 
determinatie mee te nemen. Speciaal hiervoor zal 
de archeologe Annet Nieuwhof van het Groninger 
Instituut voor Archeologie aanwezig zijn. 

AGENDA JAARVERGADERING 

1 Opening 
2 Mededelingen / ingekomen stukken 
3 Notulen 

- van de jaarvergadering van 15 april 
2004 (zie Kabinet zomer 2004) 

4 Jaarverslag 2004 (zie Kabinet voorjaar 
2005) 

8 
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Stand van zaken diverse onderwerpen 
Dorpsbelangen. In ieder geval komen 
aan de orde: 
- bestemmingsplan buitengebied 

project Zuidoevers Zuidlaardermeer 
- regulier overleg met gemeente 
Financiën 
- financieel verslag 2004 
- verslag kascommissie (Winy 

Verdegaal en Margje Lamberts) 
- benoeming kascommissie (Winy 

Verdegaal treedt af) 
- begroting 2004. 
Bestuursverkiezing 
- Jan Jaap Hamming treedt volgens 

rooster af, maar is herkiesbaar 
- tot een kwartier voor aanvang van de 

vergadering kunnen tegenkandidaten 
worden gesteld 

Rondvraag 
Sluiting officiële gedeelte 



Nieuwjaarswandeling kreeg 
voluit zon 

Met zestig wandelaars, een flinke dosis 
zon en een strakblauwe winter hemel, is 
de nieuwjaarswandeling een groot succes 
geworden. Veel dorpelingen maakten 
gebruik van de gelegenheid om al lopend 
door onze eigen 'achtertuin' bij t e 
praten. 
Helemaal feest werd het toen we 
halverwege stuitten op een 
zigeuner kamp: de nieuwe feestcommissie 
had zich gehuld in wijde rokken en wilde 
blouses, compleet met oorringen erbi j . 
I n vrolijke stemming kregen de 
wandelaars warme wijn aangeboden. 
Het was een voorbode van de opgetogen 
sfeer in de Barn waar de dag werd 
afgesloten met een nieuwjaarsborrel en 
een muzikale verrassing door Karka en 
haar dochters Lotus en Jasmijn. 

x 

f 

Omdat het zulk prachtig weer was, liepen er 
meer mensen in het bos. be meesten bukten 
zich eenvoudigweg om onder de 'waslijn' wan de 
zigeunerwagen door te kruipen. Ze schenen zich 
niet eens te verbazen over het fe i t dat er een 
roze bh'tje in het bos hing-
De grote groep Midlaarders had echter direct 
in de gaten dat deze aankleding iets te maken 
had met de nieuwe feestcommissie. Annie 
Schuiling en Hansje Ravesteijn zijn 
verantwoordelijk voor de catering en ze gaven 
direct een fraai visitekaartje af. Annie is met 
haar verleden op Plankensloot een ervaren 
kracht als het om eten en drinken gaat, en 

Hansje maakte duidelijk dat ze graag 'sfeertjes 
bouwt'; ze kreeg Arnold zover dat hij een 
oorbel indeed en Bouke viel bijna voorover van 
de stenen kettingen om haar hals ... 
De nieuwe feestcommissie wilde de dorpelingen 
gelegenheid bieden om elkaar niet alleen boven 
een borrel het beste te wensen voor 2005, 
maar ook tijdens een activiteit. Gekozen was 
voor een wandelrondje door 'onze eigen 
achtertuin'. De nieuwe natuurgidsen Egbert 
Veenstra, Willem Bok, Marjan Giebels en 
ondergetekende hadden een route uitgezet. 

Naast wei, bos en hei was er ook een pingo in de 
route opgenomen. Achter het hunebed in 
Noordlaren ligt een ronde vijver die in de 
i jst i jd is ontstaan. 
Een jaar of twintig geleden is de oude 'ijsruine' 
met subsidie gerestaureerd; toen is hij door 
loonbedrijf Kok opnieuw uitgegraven. Daarbij is 
opnieuw vastgesteld (aan de hand wan 
grondmonsters in de rand) dat het een 
overblijfsel is wan de i js t i jd en misschien wel 
100 duizend jaar oud. 
De vroege bewoners wan deze streek hebben de 
pingo zeker gebruikt. Van en naar de Duinweg 
loopt een oud pad tussen twee wallen dat 
daarbij dienst heeft gedaan als toegangsweg. 
Op oude kaarten wan de negentiende eeuw zijn 
pingo en het pad erheen al te zien. 
Zowel de pingo als het pad zijn echter 
particulier bezit. Speciaal voor deze 
gelegenheid was de nieuwe eigenaar, de familie 
Boekei, bereid de dorpelingen toegang te geven. 
In het Noordlaarderbos bleef Egbert Veenstra 
af en toe siaan bij een bijzondere boom - om 
daar iets over te vertellen. Ook het terrein aan 
de Westertseweg waar Natuurmonumenten 
nieuwe natuur maakt, zat - met toestemming 
van de eigenaar - in de wandeling. Een goede 
gelegenheid om de dorpelingen bij te praten 
over de vorderingen. Zodra de grond droger is, 
worden de werkzaamheden afgerond. Vanaf de 
vi j f t ig bunder worden wat plaggen hei 
overgebracht naar het openliggende terrein in 
de hoop dat er snel mooi afwisselende 
begroeiing komt. Mede namens de dorpelingen 
hebben we inmiddels bi j Natuurmonumenten 
het verzoek neergelegd om een eenvoudig 
wandelpad te maken door het nieuwe gebied; 



dan kunnen we goed volgen hoe de 
'nieuwe' natuur zich gaat 
ontwikkelen. 

Na nog de hei op de Vi j f t ig Bunder 
te hebben aangedaan, liep de groep 
vlot door naar De Barn 
voor de nieuwjaarsborrel. Daar 
sloten nog andere dorpelingen zich 
bij het feestje aan. Gastvrouwe 
Marian Kooijman kreeg hulp van de 
feestcommissie om iedereen te 
voorzien wan een drankje en voor 
wie hongerig was saté met brood. 

Ineke Noordhoff 

Reacties op de nieuwjaarswandeling 
De Dorpsfeestcommissie kreeg, zo hoorden 
we, veel positieve reacties binnen op de 
nieuwjaarswandeling. Ook b i j de redact ie 
kwam een react ie binnen en wel van Mar ten 
de Swart en Truus Mei jer ing, die beiden. 

gezien hun react ie zeer van de wandeling 
hebben genoten. 

Truus Mei jer ing ze t t e haar impressies 
zelfs op r i jm en die willen we u niet 
onthouden: 

(De nieuwe feestcommissie uitgedost in zigeunercoupe 
"Heette ons wetkom, een sportieve grote, groep 

Midiaren is mooi, ookjn xvintertooi 
<De stemming is opperbest en het 60s doet de rest 

KeerGjk^zonnig -winterweer, 
Oud en jong wat witje nog meer. 

Triezen en (Drenth, Çroningers en Thvent. 
Mooie verdaten kreeg je te horen 

Jltkon dat het "geheugen"niet attijdhekoren 
Lekker ontspannen, ookjdoor 't kind 

(Dat ijstrappen, 6oomktimmen en indianengetuiden 
"vet gaaf" vindt 

(Rpok\ vuur en een woonwagen in het 60s 
rottetjes, warme chocola of warme wijn 

maakten de tongen wet (os. 
'Terug in de (Barn en een schot in de roos 

Was de muzikale speetdoos 
(De afwezigen taat ikjiog even weten 

Wij he66en genoten en zulten deze middag 
yfiet gauw vergeten. 

ñl 

1« 
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Marten de Swart had nog een aantal vragen naar aanleiding van de wandeling, waarop andere 
lezers misschien het antwoord weten. Wat hij graag wilde weten is het volgende: 

- wie weet waar een tweede hunebed in Midiaren heeft gestaan, dat geklopt is om de 
zeedijken te beschermen? 
wie kan nog wat vertellen over het oerbos genaamd "Bultjesbos" dat begin 1900 nog 
bestond op de plek in de Bloemert, waar nu de opgraving heeft plaats gevonden? 

- Heeft er echt een kerk gestaan in Midiaren? 

De redactie is benieuwd of er lezers zijn die een antwoord op deze vragen weten. Schrijf of 
mail naar de redactie! 

Wist u dat? 

• De oude linde in de bocht aan de Groningerstraat weer is geknot? 

; , '\ • \ 
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• Theo en Margreet Overduin met Maartje en Pieter eind dit jaar gaan verhuizen naar 
de Lageweg 14 in Noordlaren? 

• Dineke van Delden met Thijs en Marri t Midiaren ook gaan verlaten? Ze gaan verhuizen 
naar de Heerdelaan in Zuidlaren. Ze worden dus nieuwe emigranten. 

• Ineke Haan per 1 april ook Midiaren gaat verlaten en dat in dit huis de familie Szabo 
gaat wonen? Deze gaan Noordlaren verruilen voor Midiaren. 

• Er de laatste t i j d drie nieuwe daken in ons dorp zijn gelegd. Bij Wietse en Dina 
Scheper, bij Anna en Jan Greidanus en de Bloemert boerderij van de familie wan de 
Berg? 

• Ook de familie Van Burg hierdoor aangestoken is en ook wan plan is het dak te 
vernieuwen? 

• Ons dorp wordt hier weer mooier van. 

• Er in de herfst wan dit jaar een Rioolpersleiding wordt aangelegd door ons dorp voor 
de afvoer van het riool wan Noordlaren en de recreatie parken De Bloemert en 
Meerwijk? 
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De leiding zal door de landerijen worden aangelegd tussen de Groningerstraat en het 
Zuidlaardermeer. 

• De nieuwe bewoners van het huis wan mevr. Heringa (Heiveen 3) zich hieronder even 
aan u voor gaan stellen? 

Nieuwe Midlaarders 

Op 15 januari j . l . hebben wij, Albert Heringa en 
Florry Maarse, ons huis aan het Heiveen 
betrokken, na een grondige verbouwing van 4 
maanden (die pas eind februari min of meer 
klaar was). 
Wij vullen de plaats die vr i j kwam toen mijn 
moeder. Marie Heringa, fysiek gedwongen was 
haar paradijsje, waar ze ongeveer 43 jaar had 
gewoond, te verruilen voor een kamer in een 
bejaardenhuis. 
Dit geeft meteen ook aan dat ik, Albert, geen 
onbekende ben in Midiaren. I k heb hier 
weliswaar nooit gewoond, maar kom hier toch al 
bijna 45 jaar, sinds mijn ouders het oudste 
huisje wan het Heiveen en omstreken kochten in 
januari 1961. I k had toen net als student ons 
Amsterdamse huis verlaten. Mijn ouders 
moeten toen zowat de eerste allochtonen zijn 
geweest. 
I k weet nog hoe primitief het huisje toen was 
en hoe kaal de omgeving na de recente, droef 
makende zandwinning in de omgeving en rond 
het huis. Alleen de Eik achter het huis, die zo 
ongeveer zo oud als het huis moet zijn, stond er 
toen. Een deel van ons terrein moest to t de 
ruilverkaveling vri j blijven als overpad voor 
buurboeren. 
Hoewel op enige afstand en minder 
gedetailleerd, heb ik in de jaren erna hetzelfde 
proces zien plaatsvinden, dat Geert Mak zo 
treffend beschreven heeft over Jorwert: 
steeds minder boeren, meer vee, verdwijnen 
van paardentractie meer importbewoners, de 
ruilverkaveling het vertrek van de lokale 
kruidenier en later ook van de school. Wat nu 
de Tolhuisweg heet, noemden wij de 
Schoolstraat. Er werden berken langs geplant, 
die de kale weg een veel vriendelijker aanzien 
gaven. 
Onze tuin was eerste een groot grasveld, 
waar we crocket speelden omgeven door een 
bestruikte wal met enkele weinig passende 
populieren (om maar snel wat hoogte te 

krijgen). Na het overlijden van mijn vader in 
1972, is de tuin vol geplant met bomen en 
struiken die ieder een eigen verhaal hadden. 
Zo startte een Esdoorn als kiem op de 
vensterbank van mijn studentenkamer en een 
Paardekastanje werd gepoot door Johan 
Tinge. 

Met een Wageningse bosbouwachtergrond ben 
ik vooral werkzaam geweest als bioloog-ecoloog, 
waarvan 13 jaar in West-Afrika. De laatste 10 
jaar werkte ¡k als freelance consultant en als 
beleidsmedewerker bij de ontwikkelings-
organisatie SNV op het gebied van de 
ontwikkelings-ecologie (milieu en duurzame 
ontwikkeling). 
Sinds ik met de VUT ben (2002) volg ik een 
opleiding Lichaamsgerichte Psychotherapie, die 
ik volgend jaar hoop af t e ronden. Onder 
supervisie hoop ik binnenkort met mijn eerste 
klanten te kunnen starten. 
I k ben verder ca 6 jaar als vrijwilliger bij 
vluchtelingenwerk aktief geweest. 
Sinds 1999 woon ik samen met Florry. Z i j zal 
zichzelf presenteren. Sinds 2001 zijn we 
getrouwd. We zijn nog zoekende naar de vorm 
van de relatie die het beste bij ons beiden 
past. Ons nieuwe huis heeft twee aparte 
leefeenheden. Dat geeft ons ieder de ruimte te 
variëren in de mate van samenzijn of op onszelf 
zijn. We hebben daarin allebei nog het nodige 
te leren en te ontdekken. 

Midiaren roept allerlei herinnering bij mij op. 
I k heb paasvuren zien branden, 
nieuwjaarsronden met de mannen gemaakt en 
met mijn kinderen aan de eerste (?) Midlaarder 
zomerfeesten meegedaan (1978). Kortom het 
voelt aardig thuis. Toch ben ook ik fei tel i jk een 
nieuwkomer, die nog veel te leren en te ervaren 
heeft. Het zal duidelijk zijn dat ik een 
betrokken Midlaarder wil zijn. I k hoop snel in 
te burgeren. 
Schroom niet bij ons de berg op te komen voor 
een praatje of een bezoek. Al t i jd welkom. 
Midiaren, 10 maart 2005 
Albert C. Heringa 
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Nieuwe bewoonster Midiaren 
Zoals Albert al aankondigde, zal ik mijzelf 
voorstellen. 
I k ben Florry Maarse, 45 jaar en sinds 15 
januari wonend op Hei veen 3. 
I k heb eerder op veel verschillende adressen 
gewoond; als laatste in Barneveld samen met 
Albert, alwaar we ook getrouwd zijn. Van 
origine ben ik Noord Hollandse, ben in 
Schellinkhout geboren en heb na verscheidene 
verhuizingen vri j lang in Alkmaar gewoond. I k 
heb geen kinderen, wel een moeder die ik nog 
regelmatig ontmoet en die hier al op bezoek is 
geweest. 

Vele jaren heb ik in de zorg voor verstandelijk 
gehandicapten gewerkt. Hier in het noorden 
werk ik momenteel als oproepkracht 
verzorgster in een woonzorg-complex te 
Sappemeer. I k ben geïnspireerd door deze 
omgeving en hoop t.z.t. voor mezelf te beginnen 
door mensen te begeleiden bij activiteiten (o.a. 
weven, spinnen, koken en/of theehuis?), als 
dagbesteding. 
I k hoop ook snel in te burgeren! 
Tot ziens en hartelijke groet, 
Florry Maarse 

Nieuws van de Schutshut 

Ineke Hahn gaat, nadat ze heel veel jaren 
in Midiaren hee f t gewoond, per 30 maart 
verhuizen wan de Schutsweg in Midiaren 
naar een appartement in Haren. 

Rob en Tineke Stoppelaar z i jn verhuisd 
naar het westen wan het land. Hun woning 
aan de Huttenweg 2 is intussen betrokken 
door de famil ie Bavinck u i t Haren. 

Het huis van de famil ie 
Goulmy aan de Huttenweg 
6 word t grondig verbouwd, 
alleen de schuur b l i j f t 
staan het hele voorhuis 
wordt gesloopt en opnieuw 
opgebouwd. 

Advertentie: 

WILT U EEN WEBSITE, PRIVé OF VOOR UW BEDRIJF? 
NEEM DAN CONTACT MET MIJ OP. 

IK MAAK ALS HOBBY EN BIJVERDIENSTE WEBSITES, 
WEL GOED, NIET DUUR! 

Thomas Kuipers, 
Hunebedpad 5, Midiaren; 
(4095973; 
www. webs4usite.tk; 
email: desslock ©hotmail.com 

i 
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Onthaasten doe je in Noordlaren 
Onze minicamping is gelegen op korte afstand van het 
Pieterpad op het Groningse deel van de Hondsrug. 
Meerdere korte en lange fietsroutes hebben start- en 
eindpuntop de camping. We hebben 15 ruime, van 
electra voorziene staanplaatsen en nieuw sanitair. 
Wij bieden u een beetje meer !! 
Fam,R Kroeze 
Lageweg 29a - 9479 TA Noordlaren 
Tel.050 4093237 

www.cam pi ngdehoven.nl 

SLAGERIJ G.P. KOERS 
Ie klas Rund- en varkensslagerij 

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

A rolpens 
/Y bakjes kanensmeer 
A bekers rundvet 
A boerenleverworst 
•& droge metworst 
A droge boerenham (schenk) 

Groningerstraat 56, 9475 PC Midiaren 
S 050-4091553 

¿^ GR A ALM AN 

Als u kiest voor kwaliteit en 
vakmanschap 

> Antiekrestauratie 
> Meubelstoffering 
> Gordijnen 
> Tapijten 
> Meubilering 
> Zonwering 
> Slaapsystemen 

Ruitersteeg 4/1 
9752 VB HAREN 
S 050-5345131 Fax 050-5348070 

^ # , Bouwbedrijf Wolters 

Nieuwbouw 

Verbouw 

Onderhoud 

Kerkstraat 14 
9479 PK NOORDLAREN 

050-4091297 

http://www.cam
http://ngdehoven.nl


GARAGE HOLLANDER 
Groot in banden 

Nieuw en gebruikt 
Zeer scherp geprijsd 

Ook voor schade's uw adres 
BOVAG lid 

Groningerstraat 50 
9475 PC Midiaren 
8 050-4092031 

Het is tijd voor een goede buur. 

àueènntâaïbiju inde straat. o.mae;hoçfv m/de wijk. Oaáróm 
wnsürtdeftaböbankookpfaats!.-:; - ... lefien.initiatieven 

Hièih:tmv^orâe Rabçbartk 

Rabobank 

TAU 
activiteiten 2OO4 /2OO5 

Jan Evrit de Vriea 

Hier komt de advertentie van: 

T.A.U. staat voorTao-Ait-Unlimited, "Thou Ait Unlimited". "Thou Alt Unity". In de 
diverse TAU-groepen gaan we spelen met de oeroude Taoïstische principes van yin en 
yang. Deze staan o.a. voor aarde en hemel, vrouwelijk en mannelijk, maan en zon. 
Uit deze wederzijdse beïnvloeding ontstaan de bewegingen van de vijf transforma-
ties: water, hout. vuur, aarde en metaal. Deze vormen de basis van alle chinese cul-
turele uitingen zoals dans, calligrafie, vechtkunsten, geneeskunde, muziek en taal. 
Het programma omvat: 

© Wekelijkoe Leooen. 
Noordlaren, Groningen en Beilen. 
Hieuwl T'ai Chi Tao voor jongeren (12-16 jr) In Hoordlaren. 

ft TAU-dacjen en -weekenden 
Hoordlaren, Middelburg en Suxy (Luxemburg). 

O TAU-weken 
Schiermonnikoog. Ardennen, Ecolonie (Fra). Umbrië en in Toscane (It) 

O Tao Dolfijne(n)reLzen 
la Gomera (Canarische eilanden). Portugal, Israel, Egypte en Ierland. 

0 Praktijk Woe WeU TAU Training en therapie 

O Teto Innerlijk Spel en Coachingi.s.m. ¡ander Rutsers 

& Playahopo/Uszingen: "Het Taoïsme houdt van lachen" 
Voor meer informatie zie www.taoartunlimited.nl, of 
bel Jan Errit de Vries, tel. 050-5350772 of 06-41676948 

PflPTY S M P S TPIP 
Z U i D L A A R D E RM E E R / P A T E R S W O L D S E M E ER-

http://www.taoartunlimited.nl


Om vrolijk van te worden: zonnige narcissen, gemengde hyacinten 
en dwaze tulpen. 

De narcis ¡s over de hele wereld bekend, en de 
schoonheid wan de narcis word alom geroemd. 
De bloem is genoemd naar de schone jongeling 
Narkisso s uit de Griekse mythologie. Deze was 
zo verliefd op zichzelf dat hij dagen lang naar 
zijn spiegelbeeld in het water keek. Tot hij er 
op een dag inviel en verdronk. Op de plaats 
waar hij stond ontlook een gele bloem, die zijn 
spiegelbeeld leek te bekijken... Er zijn 
verschillende narcissen, maar alle bloemen 
verspreiden een heerlijke geur. Zo ook de 
'Paper white". Een soort die uitstekend geschikt 
is voor opkwekend uit grind. Hierbij vervangen 
grind en water de potgrond. Er zijn vele 
gekweekte wilde narcissen: gele en witte, en 
hele een dubbele, de ene vaak met nog grotere 
en mooiere bloemen dan de andere. Op sommige 
plaatsen, vooral op oude boeren erven en dan 
dikwijls min of meer verwilderd in een onderwal 
of in appel boomgaard zie je in april bescheiden 
kleine wilde narcissen. Beyerinck (1957) heeft 
hier in een artikel in "De Levende Natuur" voor 
het eerst op gewezen. In het zuidwesten van 
Drenthe en in het zuidoosten wan Friesland zou 
de kleine wilde narcis in beekdalen in het wild 
gegroeid hebben. In die contreien vind men 
deze soort wilde narcis nu nog op oude boeren 
erven. 
Geliefd om de heerlijke geur is de hyacint, 
waarop ook de naam terug te voeren is to t de 
Griekse mythologie. Hyakinthos werd gedood 
door Apollo en aan diens voeten rees toen een 
plant vol geurige kleine bloemetjes. De hyacint 
komt oorspronkelijk uit het oostelijk deel van 
het AAiddellandse-Zeegebied. In ons land word 
de hyacint ook op grote schaal gekweekt, 
vandaar dat de hyacint ook wel de naam 
Hollandse hyacint kr i jgt toebedeeld. Hyacinten 
kunnen op veelmanieren gebruikt worden in de 
tuin maar ook binnen zijn ze makkelijk op water 
te kweken, tenminste als de bol geprepareerd 
is. moeten ze met kerst bloeien dan worden ze 
in oktober al 'op gezet'. 
Een echte Hollandse bolbloem de tulp heeft een 
exotische achtergrond. Uit Turkije afkomstig 
en meegebracht als bol met een zeereis, 
vormde dit de aanzet to t de bol lent eelt in 
Nederland. I n de 16e eeuw bloeiden in de tuinen 

van Constantinopel tulpen in overvloed. Deze 
bloemen stonden in hoog aanzien, tijdens de 
bloei werden feesten georganiseerd. Reizigers 
en rondtrekkende handelaars kwamen hierdoor 
op het idee de tulpen bollen mee nar huis te 
nemen om ze daar te verkopen. Omdat de bollen 
zonder water of aarde konden overleven was 

• 

het makkelijk om ze mee te nemen op een lange 
scheepsreis. Carolus Clusius de eerste 
tuinbeheerder wan de Hortus in Leiden heeft 
de bloembollenteelt in ons land op gang 
gebracht, wat uitliep in een verwoede handel: 
tulpen waren veel geld waard. Het werd als zeer 
voornaam beschouwt om tulpen te bezitten, en 
dat joeg de prijs omhoog. Wan 1634 to t 1637 
was Nederland in de greep van de "Dwazen 
Tulpen Handel". Er werden in die t i j d voor een 
tulpenbol bedragen betaald die opliepen van 
2.000 to t 4.000 gulden, nu onvoorstelbaar. In 
1637 stor t te de hele windhandel in. De prijzen 
zakten dramatisch maar het is dankzij deze 
Dwazen Tulpen Handel dat de cultuur wan de 
bollenteelt in ons land zo belangrijk werd. En 
dat de tulp nu over de hele wereld wordt gezien 
als echt Hollands. 

Trudy Steenhuis. 
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Beste Midlaarderjeugd. 

Helaas is er iets mis gegaan met de kerstpuzzel, de onderste regel van de 
y azzz tekening is weg gevallen. Dus geen prijswinnaars dit keer, al hadden we 

w : hele leuke inzendingen. Er was er zelfs eentje heel leuk ingekleurd! 
<£ : b'1" keer hebben we voor jullie een woordzoeker, als jullie het goed gedaan 

hebben vormen de overgebleven letters vijf dieren die in Lapland leven. 
Veel plezier met het puzzelen, en fijne paasdagen gewenst! 

Oplossingen in de bus aan de Groningerstraat 47. 
Patty 

Lapland 
be overgebleven letters vormen namen van vijf dieren, die in Lapland leven. 

IJSSCHOTSEN R B T R O P S R E 
IJSTIJD R E I V Ä N I D N Ä 
IJZERERTS 
AALSCHOLVER L S N E T E K G R 
BEREN L A N D S C H A P 
BERGKETENS 
BERGSTROMEN 
BERKENBOSSEN 

N R I V I E R E N 
N O E T O E R I S 

T 
A 
E 
I 
F 
T 
E 
A 

N 
C 
B 
L 
E 
E 
E 
K 

I 
S 
0 
N 
N 
N 
E 
R 

w: 
G; 

x 

U 
S 
B 
L 
L 
B 

DE VIDDA E E O V U E R T R 
GLETSJERS S J R R L R R K U 
GOLFSTROOM J 

HOUTWINNING T N G D D O E W U R K E A 
KORSTMOSSEN O N N U O K H M I D R B N 
KRIEBELMUGJE H N E M M Ä Ä C E G D E B 
LAITUREMEER 
LANDSCHAP C E T R Ä L L A S E L E G 
NAALDBOSSEN S S N S E O E T P L R R N 

PTANTENGROEI' S S A I O I R B Ä K A B I 
POOLCIRKEL I J O L P O O D V E E P A N 
RENDIEREN A B P O M I J R N O I L V N 
RENDIERKUDDEN T ^ T ^ ^ T . m T . T . „ T n r , „ T , T 
R.V.EREN D D O E T E B S E Z R E I 
SCANDINAVIE D L N S T O E H O R N K W 
SNEEUWHAAS I A I J A S T R E R E Z I J T 
WTTERVAUEN V A W S R E J S T E L G U 
WILDE ZWAAN E N E S S O M T S R O K O 
WINTERSPORT D N A A W Z E D L I W D H 
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paasvuur 
Paasmaandag 28 maart 2005 
Vanaf 19.00 uur aan de Esweg in Midiaren 

Breng uw snoeihout naar de paasbult! 

Ook dit jaar organiseert de Dorpsfeestcommissie weer een Paasvuur. We kunnen weer terecht op 
het land tussen de Groningerstraat en de Esweg, de ingang is aan de Esweg. Het hout wordt om 
ongeveer 19.00 uur aangestoken. Het hangt van het weer en de droogheid van het hout af hoe laat 
de brand er echt in zit. 

Hout voor de Paasbult kan op zaterdag 19 en zaterdag 26 maart, tussen 10.00 en 15.00, worden 
gebracht naar de Esweg. Breng zoveel mogelijk hout, zodat we een flinke bult krijgen. 

Een kleine vracht kost twee euro, een grote vracht kost vijf euro. De opbrengst wordt gebruikt voor 
de organisatie van het dorpsfeest. 

Let op ! Aan het hout worden strenge eisen gesteld: 
Wel: snoeihout en takken; onbehandeld hout. 
Geen: autobanden; geverfd of geïmpregneerd hout; planken/ deuren met spijkers en stukken ijzer; 
stobben; afgewerkte olie of plastic. 

Kinderen kunnen de woensdag voor Pasen (23 maart) om 16.00 uur 
gezamenlijk poppen maken van stro, takken en lappen bij Hansje 
Ravesteijn, aan de Groningerstraat 52 (ingang zijkant). 
Wij zorgen voor stokken, touw, stro en lappen, 
je mag zelf ook materiaal meenemen. Het zou prettig zijn als je 
tevoren belt als je woensdag mee wilt doen, tel. 0622443066. 
Op Paasmaandag kunnen de kinderen vanaf 18.45 terecht om 
gezamenlijk de heksen op de bult te zetten. 

Voor vragen kunt u terecht bij Ineke Noordhoff, 3113251 of Bouke Klaassens, 4095973 

We hopen dat er veel mensen komen genieten van het paasvuur, het was ook vorige jaren steeds 
heel gezellig! 

^orpsfeestœmmissie midiaren 
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rommelmarkt 
Op Zaterdag 30 april 2005 organiseert de Dorpsfeestcommissie een 
rommelmarkt op de brink in Midiaren tegenover de boerderij van Schuiling. 

We beginnen om 9.00 en gaan door tot 14.00 uur 's middags 

Voor een geslaagde rommelmarkt hebben we natuurlijk uw hulp nodig. Breng uw oude en 
overbodige spullen. Dan hebben wij een mooie markt, waarvan de opbrengst geheel wordt 
besteed aan de organisatie van het volgende dorpsfeest. U hebt een opgeruimde schuur en 
zolder! 

Spullen voor de rommelmarkt kunnen op vrijdag 22 april (na 17.00 uur) en zaterdag 23 april 
(vanaf 9.00 uur) ingebracht worden bij Annie Schuiling aan de Groningerstraat 54. Als u wel 
spullen hebt maar dit tijdstip niet uitkomt, kunt u bellen voor een andere afspraak, tel. 4091564. 

Kom op zaterdag naar de rommelmarkt voor een gezellige sfeer en mooie 
koopjes ! 

Dorpsfeestcommissie Midiaren 

I _ _ 1 

Kabinet voor niet-Midlaarders 

Van oudsher wordt het Kabinet bezorgd bij 
een aantal oud-Midlaarders die in Zuidlaren 
zijn gaan wonen. Steeds vaker krijgen we 
de vraag of ook andere oud-Midlaarders of 
mensen die op andere wijze een band 
hebben met Midiaren het Kabinet kunnen 
krijgen. 
We willen hier graag aan tegemoet komen, 

maar kunnen dit 
/ ~ \ f \ niet onbeperkt 

R"vv>^J^^ i^ zonder kosten in 
^ -^T/nfk rekening te 

~ ^ jF^^^^T brengen doen. 
¿p\J[r—UV* )/¿- daarom willen 

K3F¿! f^~^\^Ê^ we c'e 

W^^-^Z^f^^j mogelijkheid 
i—a~-EZT^ZÏ^rn openen om een 

^^^-JiZIIlJ^rrjp abonnement op 

het Kabinet te nemen voor mensen die niet 
meer in Midiaren wonen, tegen kostprijs. 
Voor € 4,~ per jaar kunnen niet 
Midlaarders een abonnement op het 
Kabinet nemen, als u uw exemplaar als 
extra nummer bij één van de inwoners van 
Midiaren laat bezorgen. U kunt er ook voor 
kiezen dat het per post wordt 
toegezonden. In dat geval brengen we de 
portikosten in rekening. Deze bedragen op 
jaarbasis voor vier nummers € 5,~ 
Voor de mensen die nu al het Kabinet als 
emigrant via Bouko Mulder gratis krijgen 
verandert er niets. Alle anderen kunnen 
hun wensen kenbaar maken aan de redactie, 
Gies Lamberts tel. 4092365 E-mail 
gwlamberts®hetnet. nl 
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De oorlogsjaren in de boswachters woning in Midiaren. 
Op 10 mei 1940 werd ons land overrompeld 
door de Duitsers. Vanaf deze dag was er 
spanning in ons huis, want moest Hendrik 
Nijland zich wel of niet melden voor de 
landsverdediging. Hij behoorde to t het 12e 
Regiment Infanterie. Zijn mobilisatie-
bestemming was Bergen aan Zee, dus de 
kustverdediging. De landstrijdkrachten wan 
deze lichting waren al gemobiliseerd. Dus 
de spanning hierdoor was in de eerste 
oorlogsdagen al aanwezig. Doch voordat de 
oproeping kwam had Nederland al 
gecapituleerd. Mijn ouders Hendrik en 
Hennie Nijland-de Swart waren op 1 mei 
1940 naar de boswachters woning verhuisd. 
Op de schietbaan in Midlaren( op enige 
honderden meters afstand) werd voor 10 
mei nog geoefend door Nederlandse 
militairen en al 14 dagen later werd 
geoefend door de gehate Duitse 

^ 

Foto: Hendrik Nijland 
troepen. Bijna dagelijks werd de 

aanwezigheid van de Duitsers, ook in de 
boswachters woning in Midiaren, gevoeld 
daar deze regelmatig komen oefenen en 
schieten op de schietbaan in Midiaren. De 
gehele dag wordt er geschreeuwd en 
gescholden en bij komen en gaan gezongen 
dat ze ook nog naar "England fahren" . 
Het verzet in Drenthe weet al spoedig 
Hendrik Nijland te vinden en Hendrik het 
verzet. Door H. Nijland wordt in 1942 
getracht om de joodse kennissen uit 
Groningen (fam.de Groot/man, vrouw, zoon 
en dochter) te bewegen onder te duiken. 
Doch deze zijn van mening dat het wel wat 
mee zal vallen en dat zij zo wel weer terug 
zullen komen. (Zi j zullen echter nooit terug 
komen, zoals later bl i jkt , allen zijn 
vermoord in het concentratiekamp 
Auschwitz). 

Foto: Martha de Groot (dochter) op bezoek in Midiaren. 

De eerste onderduikers in de boswachters 
woning zíjn twee medische studenten uit 
Groningen. De studenten aan de 
universiteiten worden in december 1942 
verplicht een zogenaamde 
loyaliteitsverklaring te tekenen. Indien dit 
niet werd gedaan zullen z i j , zoals al veel 
andere Nederlanders, ingezet worden voor 
de "Arbeitseinsatz"in Duitsland. 
Wanneer het veilig is rond de woning, 
gelegen aan de zuidkant wan het 
Noordlaarderbos, slapen de onderduikers 
in de woning en overdag verblijven zij in 
het Noordlaarderbos.De boswachters 
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woning heeft geen naaste buren, aan de 
westkant ligt namelijk de schietbaan en aan 
de oostzijde een zomerhuisje, genaamd 
"Iemenland".Een der studenten b l i j f t hier 
erg lang ondergedoken bij ons doch de 
andere student denkt in 1943 over de 
juiste vervalste legitimatiebewijzen te 
beschikken en waagt het er op terug te 
keren naar Groningen. Daar is hij actief in 
het verzet(o.a.verspreiden wan illegale 
krantjes), doch wordt verraden door 
medestudent en afgevoerd naar een 
concentratiekamp in Duitsland.(hij zal na 
de oorlog zwaar ziek(t.b.c.)terugkeren en 
overlijden. 
Voor Hennie is het natuurlijk ook een erg 
spannende t i j d wan "hoe kri jgt iedereen te 
eten"en zorgen voor man en zoon, 
tuinonderhoud, verzorgen klein vee zoals 
kalveren, varkens, geiten, honden en 
katten, veel groenten en veel f ru i t van 
eigen tuin moest worden ingeweekt en 
jaarlijks werd een varken geslacht. 
Iedereen moest in de bezettingstijd leren 
wat of wel verteld en wat verzwegen moest 
worden.(Voor mij als zoon wan tussen 9 en 
14 jaar was dat wel eens erg moeilijk.) 
Wanneer het onveilig was rond de 
boswachters woning overnachten de 
studenten in een tent in het Noordlaar-
derbos. Als we 's avonds allemaal rond de 
kachel zaten en plotseling de honden 
begonnen te blaffen dan moesten de 
onderduikers klaar staan om via de deel en 
de achterdeur het Noordlaarderbos in te 
vluchten. Ook wordt de boswachter samen 
met broer Jan uit Noordlaren wel ingezet 
voor het verder brengen, via sluiproutes, 
van neergestorte Engelse of Amerikaanse 
vliegtuigbemanningsleden. Het verzet b l i j f t 
onderduikers onderbrengen op het adres C 
96 in Midiaren. Spoorwegmensen, een gezin 
wan een politieman uit Zuidlaren en diverse 
andere personen zoals ondermeer uit 
Groningen. I n 1943 worden leden van de 
ondergrondse strijdkrachten in Iridiaren 
opgeschrikt doordat een gehate N.S.B.-er 

uit Zuidlaren (Reilingh - op weg wan 
Zuidlaren naar Groningen) in Midiaren 
vanuit een hinderlaag wordt doodge-
schoten. Men verwacht represailles wan de 
Duitsers en men probeert zo snel mogelijk 
weg te komen naar onderduikadressen. Met 
het hoofd van de lagere school (G.Hof) uit 
Midiaren en met de burgemeester van 
Zuidlaren ( I . Roukema) heeft Nijland veel 
contacten. Hof zorgt o.a. voor eventuele 
bonkaarten (afkomstig uit overvallen op 
distributiekantoren) voor de onderduikers. 
I n de boswachters woning worden 
gedurende de oorlog nog clandestien een 
varken, geit en diverse reeën geslacht. Ook 
het melk en boter wan de wier koeien wordt 
zelf gebruikt. Ook dit levert weer 
aanmerkingen op van de Duitse meelopers 
onder de Nederlanders. Het is namelijk 
verboden om alle melk zelf te gebruiken. 
Ook komen in deze jaren nog veel mensen 
vragen om melk, hout, wild, groenten, 
aardappels, koren enz. Alles wordt voor de 
normale prijs verkocht of weggegeven aan 
de mensen uit de stad Groningen of ergens 
anders wan afkomstig. Hendrik Nijland 
kri jgt in zijn werk nog met een andere 
kwestie te maken. Hi j ontvangt op 25 
november 1942 namelijk een afschri f t wan 
een brief, gericht aan de hoofdboswachter 
in Paterswolde, waaruit bl i jkt dat de 
Vereniging to t Behoud van Natuurmonu-
menten de jacht in het Noordlaarderbos 
heeft verpacht aan Dr. K. Berns, Marine-
kriegsgericht te Groningen. Dit houdt dus 
in dat Nijland steeds op moet draven als de 
Duitsers het belieft om te komen jagen. 
Dit moest natuurlijk met de nodige om-
zichtigheid gebeuren en dat vooral niet 
werd gejaagd in de buurt wan de verbli jf-
plaats van de onderduikers. Dr. Berns 
heeft slechts enkele keren gejaagd doch 
daarvoor in de plaats kwamen de beruchte 
leden van de S.D. (Sicherheits-dienst) uit 
Groningen (Scholtenshuis). En vooral de 
zeer beruchte R.W. Lehnhof (bijgenaamd 
de beul van het Scholtenshuis) kwam 



regelmatig, meestal op de f iets wan 
Groningen naar Midiaren, vergezeld wan de 
N.S.B.-dokter Terhorst met zijn vrouw en 
zijn S.D. trawanten uit het Scholtenshuis. 
In het begin dat ze kwamen probeerde 
Hendrik Nijland , de Duitsers zo weinig 
mogelijk te laten schieten. Maar deze 
roken onraad en stelden op een bepaald 
moment "de volgende keer willen wij wild 
zien en anders is het niet zo best met je ". 
Derhalve maar iets laten schieten. 
Wanneer deze lieden kwamen hingen ze hun 
uniformkleding en wapens aan de kapstok in 
de boswachters woning. Ook dit bracht 
weer extra gevaren met zich mee, want 
indien het verzet zou willen, waren deze 
wapens enz. eenvoudig te bemachtigen. 
Door Lehnhof werd wel eens gesuggereerd 
dat hij wel eens doodgeschoten zou kunnen 
worden tijdens zijn f ietstocht wan en naar 
Groningen. In het Noordlaarderbos kapte 
de O.T.(Organisation Todt) bomen voor 
verdedigingswerken en groef loopgraven-
stelsels en tankgrachten. De in de bos-
wachters woning ingekwartierde Neder-
landers (welke gedwongen voor de Duitsers 
werkten) brachten weer extra gevaren 
mee, want het was uiteraard niet bekend 
of deze mensen te vertrouwen waren). Dit 
in verband met de aanwezige onderduikers. 
Men kon nooit vri juit spreken vanwege de 
ingekwartierde "grawers van de O.T.", 
onderduikersjagende S.D., nog steeds 
oefenende Duitsers van de Wehrmacht en 
houtkoppende mensen voor leveranties aan 
de Wehrmacht. Via het verzet wordt 
Nijland er mee in kennis gesteld dat het 
verzet de bedoeling heeft om Lehnhof te 
liquideren tijdens zijn tocht naar of wan 
Midiaren naar Groningen. Nijland en zijn 
broer Jan uit Noordlaren weten dit echter 
te voorkomen, daar zij bedenken dat dit te 
veel mensenlevens zal kosten in zowel 
Midiaren als Noordlaren, (zoals later in 
Putten is gebeurd). Boswachter Nijland 
heeft in deze t i jd ook nog een conflict met 
een N.S.B.-houthandelaar uit Anloo, die 

waarschijnlijk verantwoordelijk moet 
worden gesteld voor het fe i t dat na de 
oorlog bij de papieren van de Duitsers een 
l i jst je wordt gevonden met Nijland zijn 
naam er op voor zowel arrestatie als afvoer 
naar Duitsland. 
Op een zonnige dag zien we plotseling in de 
nabijheid van de boswachters woning een 
groep Duitsers naderen. Ze waren wan 
allerlei pluimage, dus Wehrmacht, 
Luftwaffe enz. Ook hebben ze geen wapens 
(in de vorm wan geweren bij zich). Iedereen 
schrikt en denkt wat zal di t nu weer 
betekenen. Alles wordt maar weer 
weggewerkt, zoals onderduikers, fietsen 
enz.. Doch deze Duitsers zijn op de 
terugtocht van de oorlog in Gelderland en 
Overijssel en moeten zich melden in 
Groningen in verband met verdediging van 
de stad. I n verband hiermee kregen we 
onze laatste twee onderduikers in huis. 
Achteraf zeg ik dat dit wel een zeer 
gevaarlijk en riskante onderneming was wan 
mijn ouders. Het betrof in dit geval twee 
Duitse deserteurs. Zi j wilden uitgeleverd 
worden aan de naderende Canadese 
troepen. En zo gebeurde het dat 
boswachter Nijland (als lid wan de 
ondergrondse strijdkrachten) deze 
Duitsers op 14 april 1945 uitleverde aan de 
Canadezen. Mijn vader ziet dan in 
Zuidlaren bij de mensen (met oranjebanden 
wan de Binnenlandse Strijdkrachten) 
diverse personen lopen, die in het begin wan 
de oorlog als Duitsgezind bekend stonden. 
Dit maakt hem zo kwaad dat hi j besluit zijn 
oranjeband van de B.S. in te leveren bij de 
commandant in Zuidlaren. 
Hiervoor heb ik zo enkele gedachten uit 
deze moeilijke jaren op papier gezet en wil 
hierbij vermelden dat ik nog trots ben op 
wat mijn ouders in die jaren gedaan hebben 
voor hun medemensen, hoewel het wel vaak 
riskant en gevaarlijk is geweest. 
Jan Nijland - Gasselte 



Westerbörk 

I((wasvandaog in Westerßör^. ödet kampisvot, 
mor weC kuj zeen waorde barajen stunden. 
(De Somen wiest de p(ekjwaor alles was, verbunden 
deur de middenstraot die deurCiep tot het Cot 

6epaoCde wet met de trein mus wieder gaon. 
Iñ^zag ze staan: het jonkie oet mien k(as, zien naom 
in schootschrift schreven - <$ennie Vatkj- hij weurverdaon. 
(Doe ikjerwas Ceupen anere kjnner de zöCfde 6aon 

die hij met zien parties aofCegde. Ik^zag 
de rails verbeugen tot opstandigheid. (De trein 
isjaoren vot. ^engotden ende kreeg de dag 

dat ihjdaorwas in (Bork¿ (De zun streebjocht 
over het pad. <En oet de sterren kwam het sein 
dat hij veurbij kwam op zien teste tocht. 

Gerard Nijenhuis 
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Papaarse Rooie Jurk 
ik wil wel 
stof zoegen 
en bedden opmaoken 
en sokken waskern 
en jenever inschenken 
en pudding koken 
en de kat kammen 
en laank waachten 
en heksen 
en eier 
en mien ogen 
blauwvaarven 
op goeie vrijdag 
as hij dan maor 
as hij dan maor 
mien 
papaarse rooie jurk 
oettrekt 

Janny Boerema 

Nieuws van de toneelvereniging TOMI. 
Zaterdagavond 12 februari vond de uitvoering plaats wan het blijspel 
in drie bedrijven "Madame Guzzi". Er waren ruim honderd 
toeschouwers aanwezig in Café Restaurant "Sprookjeshof", die 
genoten hebben wan een heerlijk avondje toneel. Regisseur Wim 
Dijkema heeft er lange tijd een hard hoofd in gehad, of het wel zou 

lukken er een mooie voorstelling van te maken, maar op de avond van de uitvoering viel alles op zijn 
plaats en werden de diverse rollen perfect vertolkt. 

De komende tijd wordt het belangrijk hoe we verder gaan met TOMI. We zitten ruim in jeugdige 
spelers, die graag toneel willen spelen. Tot nu toe deden we daar steeds Sinterklaastoneel mee, maar 
misschien zijn er andere mogelijkheden. Verder lijkt het me leuk om b.v. in september een 
eenakteravond te houden in Midiaren, waarbij twee eenakters worden opgevoerd. Een paar Midlaarders 
hebben al toegezegd daar wel in mee t e willen participeren. (O.a. Ruud wan Wijk, Winie Verdegaal, 
Ineke Goulmy, Marjan Giebels) 
Enkele leden hebben te kennen gegeven te willen stoppen met toneelspelen. We zullen ons moeten 
bezinnen wat wij willen met de jaarlijkse uitvoering. Daarom zal er in april een jaarvergadering 
plaatsvinden, waarop één en ander besproken en beslist moet worden. 

Midlaarders, die het leuk lijkt mee te doen aan een eenakter avond in Midiaren, kunnen zich bij 
ondergetekende melden. In de loop wan de maand april zullen we dan een bijeenkomst plannen. 

Dinus Vos 
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Beste Lezers van 't Midlaarder Kabinet 

Sommigen van jullie kennen we persoonlijk, anderen van naam of nog niet. En dat zal omgekeerd 
niet anders zijn. 
Daarom vinden we het leuk om onszelf aan jullie voor te stellen in dit glossy magazine. 
Wij zijn Iteke Bolk en Roos Renting en vanaf 1 februari 2005 zijn we eigenaar van Party Ships en 
Trips. Voor ons een hele nieuwe uitdaging. De afgelopen drie zomers hebben wij aan het 
Zuidlaardermeer gelegen met onze in 1903 gebouwde klipper "Willemijntje". Met de stap van een 
eigen onderneming aan het meer hopen wij in Midiaren een bestaan op te kunnen bouwen en deel 
uit te gaan maken van de Midlaarder gemeenschap. Op dit moment zijn we druk bezig met poetsen, 
telefoneren, timmeren, boekhouden, verven, repareren, klanten, relaties, kortom met alles wat nog 
eventjes moet voordat we de eerste gasten eind maart aan boord kunnen verwelkomen. 
Wat we voor jullie en onze andere klanten zoal kunnen verzorgen is: 

f rondvaarten op het Zuidlaardermeer voor opstappers al dan niet in combinatie met een 
diner-arrangement in samenwerking met Paviljoen De Bloemert 

S wijnproeverijen op een zwoele zomeravond op het meer 
S rondvaarten in de provincie Groningen en Drenthe waarbij u kunt borrelen, lunchen of 

dineren aan boord. 
f diverse spel-arrangementen zoals shootings, klootschieten en land-water competities, al dan 

niet in combinatie met vervoer per Engelse Dubbeldekker voor een geslaagd familie-
evenement. 

•V trouwvervoer per authentieke Engelse Dubbeldeks bus 
J in overleg is er nog veel meer mogelijk, daag ons uit! 

Kom gerust eens langs om te kijken hoe het er bij ligt. De senseo levert altijd verse koffie en wij 
vinden het leuk als je eens aanloopt. 

Z U I D L A A R D E R M E E R / P A T E R S W O L D S E M E E R 

Party Ships & Trips 
De Bloemert 3 

9475 TG Midiaren 
050-4095950 

partyships.trips@worldonline.nl 
www.partyships-trips.nl 
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Puzzel voor volwassenen 
HORIZONTAAL 
1 inspanning 6 bloem 10 keelziekte 15 inval 
16 koningin-regentes 17 inwendig orgaan 
18 kelner 19 meerstemmig muziekstuk 20 dun, 
opgerold wafeltje 21 ambtswoning van de Fran-
se president 22 scheepskabel 23 oprit 25 Noor-
se goden 27 lucht (voorvoegsel) 28 voederrek 
29 niet goed doorbakken 31 kapitein (pop.) 
34 bewerkte dierenhuid 36 vis 38 hemelli-
chaam 42 ambt 45 arm in arm 46 dwaas, zinloos 
47 vrachtwagen 48 peulvrucht 49 langzaam, 
gematigd (muziek) 50 Oudgermaans schriftte-
ken 51 per sneltrein vervoerde vracht 52 vereni-
ging van vakgenoten 53 zout ván appelzuur 
54 straf (milit.) 55 buitengewoon 57 omheind 
stuk grond 59 tiende deel (in samenst.) 
61 graansoort 65 gebogen, kromme lijn 67 rij 
voertuigen 69 aardigheid 72 lekkernij 74 rich-
ting ïn de kunst 75 levensonderhoud 77 plaats 
in Overijssel 78 vol kieren 79 pas die toegang 
geeft tot de skiliften 80 zwaardwalvis 81 ver-
bond 82 plaats in Nederlands Limburg 83 f./¡er 
in Duitsland 84 mestveefokker 85 beleefd! oicis-
betuiging 86 asgrauw. 

VERTICAAL 
1 blaasinstrument 2 rivier in Polen 3 het voort-
durend porren 4 een beetje 5 weeftoestel 
6 vormloos 7 niet veraf 8 bijbelse figuur 9 plan-
tenziekte 10 vrouwelijk beroep 11 Spaans schil-
der 12 Noors schrijver 13 naar beneden 
14 kring (Latijn) 24 klanknabootsing 26 verhar-
de huid 28 driedimensionaal web 30 afzonde-
ring 31 rimboe 32 het neerkomen 33 grillige 
bocht van een rivier 35 lettertype 36 kunstpro-
duct 37 zeer langzaam (muziek) 39 woordspel 
op de tv 40 naaigerei 41 eenjarig dier 43 bijbel-
se berg 44 Indonesische aanspreektitel 55 Frans 
couturier 56 handwerksman 58 gebrom 60 be-
roep 62 één der Verenigde Staten 63 witkalk 
64 rechthoekig 66 smerig 67 blaasinstrument 
68 Spaanse dichtvorm 70 zonderling 71 vlak 
73 vrucht 74 vreemde munt 75 plaats in Oekraï-
ne 76 West-Indisch eiland. 
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i ^ Midiaren Q De bustijden van Midiaren: 

ILJJ-! t ^ J ^ S i l ' I U Hieronder de bustijden vanuit Midiaren, zoals geldend 
f ( " > j ] vanaf 2005. 

\ (\C iiïiïïïï̂  r̂ l L e t o p ' °P z o n d a 9 r'Jdt er geen bus meer. 

P —r> 
v/j *U 

Lijn 58 naar Groningen 
Uur: 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 

Maandag t/m Vrijdag buiten de vakanties 
43 13 13 58 58 58 58 58 58 29 29 29 29 

43 43 58 58 58 58 
58 

Maandag t/m Vrijdag tijdens de vakanties 
43 43 58 58 58 58 58 58 58 29 58 58 58 

58 

Zaterdag 
58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Lijn 658 naar Groningen 
Uur: 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 

Maandag t/m Vrijdag buiten de vakanties 
30 00 

Lijn 58 naar Assen 
Uur: 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 

Maandag t/m Vrijdag buiten de vakanties 
54 24 02a01 01 01 01 01 01 OlaOlaOlaOla 

31 31 31 31 31 

Maandag t/m Vrijdag tijdens de vakanties 
54 24 31 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 

Zaterdag 
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 

a: Tot Annen, Markeweg. 

Lijn 658 naar Annen 
Uur: 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 

Maandag t/m Vrijdag buiten de vakanties 
55 55 55 
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Knippen kleuren en plakken. 
Als jullie goed je best doen krijg je een leuke eierhouder voor de Pasen. De kinderen tot en 
met 7 jaar mogen na de Pasen hun eierhouder inleveren aan de Groningerstraat 47. De 
mooiste krijgt een leuke verrassing. 

Party 

J y 
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Volop genieten 
aan het Zuidlaardermeer 

Tennis-, 
watersport-, 
midgetgolfbaan 
Zeil- en 
surfschool. 

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

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. 

sassiasa&s&S s 

Captamsbar aan 
het meer met 
terras 
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