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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen:

Colofon:

Redactieleden:
O
Bouke Klaassens
Hunebedpad 5
9475 TN Midiaren
8
4095973
•
Patty
Venema
- • Mevr. B. Klaassens
Dorpsfeestcommissie
Groningerstraat 47
Hunebedpad 5
8
4095973
9475 PA Midiaren
8
4094466
9475 TN Midiaren
Q
Marian Kooiman
Tolhuisweg 41
_^ Mevr. M. van Dijken
ßezelligheidskoor "Lös Zaand"
9475 PE Midiaren
Meerwijk 15
«
4092154
8
4092048
9475 TC Midiaren
•
Gies Lamberts
Groningerstraat 27
9475 PA Midiaren
_• Hr. E. Broersma
Ijsvereniging "Midiaren"
8
4092365
8
4095732
Schutsweg 44
•
Toon van der Hammen
9475 PL Midiaren
Tolhuisweg 37
9475 PD Midiaren
8
3119680
Jachtveld "Midiaren"
Hr. N. Loerö'p
9
4094133
Tolhuisweg 30
O
Layout: Dinus Vos
9475 PG Midiaren
Haasakkers 2
9475 PJ Midiaren
8
4093527
Natuur- en Milieuwerkgr. Midiaren
Hr. E. Veenstra
8
4096053
Tolhuisweg 27
•
Druk Multabedrijven
W.A. Scholtensstraat 15
9475 Midiaren
9403 AJ Assen
8
0592-377115
Toneelvereniging 'T.O.M.I.'
+. Hr. E. Vos
8
4093527
Haasakkers 2
De redactie houdt zich het recht
voor om publicatie van
9475 PJ Midiaren
ingezonden brieven te weigeren,
indien deze inhoudelijk van
Vereniging van Volksvermaken
-*• Mevr. S.H. Hovius
zodanige aard blijken te zijn dat
«
4095843
men erdoor gekwetst zou kunnen
Westrup 7
worden.
9472 RP Zuidlaren
Het is niet toegestaan om
advertenties die niet compleet
Vrouwenvereniging 'Midiaren'
Mevr. A. Meisner
zijn aangeleverd, te plaatsen in
8
0592-614630
Groene Wegje 18
andere publicaties.
9331 BN Norg
Het 'Midlaarder Kabinet' is een
_•

Dorpsbelangen
8
4090428

Wijken:

Wijkhoofden:

Achteroet
Herman van Dop
Heihazen
Philip Boucher
Tolhuisweg 1
Yvonne Korringa
Tolhuisweg 2
Ton Kolkman
Schuts-/Huttenweg
Marjan Giebels
Groningerstraat
Trudy Steenhuis
't Brinkje
Rik Timmer
Plankensloot/Meerzicht Winy Verdegaal
Emigranten
Piet Kanon

Hr. Rik Timmer
Hunebedpad 1
9475 TN Midiaren
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Oud papier:

4091055
4092837
4092088
4095792
4090952
4092727
4090428
4094197
4092359

De volgende
vrijdagen en
zaterdagen:
1 / 2 Juli
5 / 6 augustus
2 / 3 se[tember
7 / 8 oktober
Zelf brengend

Kopij inleveren
voor
20 sept. 2005
bij één van de
redactieleden!
Graag inleveren
op diskette of
mailen naar
gwlamberts
@ liedtet.nl
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Voorwoord
Het is weer zomer, en wat voor een. Terwijl ik dit voorwoord voor het nieuwe zomernummer van 't
Midlaarder Kabinet schrijf, hoor ik buiten het gekwetter van het groot mussenkoor dat zich in de
meidoornhaag schuil houdt voor de zinderende middaghitte. Een jonge ekster probeert tevergeefs in de
goede richting te vliegen en maakt een harde landing tegen het raam. Gelukkig overleeft ie het.
In deze aflevering wan het Kabinet leest u weer wat de verenigingen te melden hebben en wat het nieuws
is, zoals de Midlaarder uitslag wan het referendum over de Europese grondwet. De Dorpsfeestcommissie
organiseerde een zeer geslaagd paasvuur op paasmaandag 28 maart en daarna ook nog een rommelmarkt.
Het paasvuur was druk, gezellig en goed geregeld, ook al waren de vrouwen (en heer) van de
feestcommissie vergeten om verlichting te hangen boven biertap en frituur. Toen het opeens donker
werd, moesten de hamburgers en frikadellen eventjes op de tast worden gebakken. Maar de dames onder
leiding van de op dit gebied zeer ervaren Annie Schuiling gaven geen krimp en bakten pure topkwaliteit.
Uit de oude doos een bijdrage van oud Midlaarster Dina Brands-Rutgers. I n een brief aan de redactie van
het Kabinet schreef ze: "Ik vond het spijtig dat er niks over de grutterswinkel van mijn ouders in het
Geheugen van Midiaren stond." Zij schreef negen kantjes vol herinneringen aan de kruidenierswinkel aan
de Tolhuisweg die we voor u hebben samengevat, plus nog een gedicht.
Natuurlijk kunt u ook het verslag lezen van de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Midiaren
die op dinsdag 19 april is gehouden in paviljoen Meerzicht.
Verder het nieuws uit de wijken, zoals de nieuwe bewoners die zich afgelopen maanden in Midiaren
hebben gevestigd. De beide puzzels, een voor jong en één voor oud, zijn ingebracht door Patty Venema.
Ten slotte: binnen niet al te lange tijd komt de website van de Vereniging Dorpsbelangen in de lucht. Daar
wordt op dit moment hard aan gewerkt door Bouke Klaassen, haar zoon Thomas en Gies Lamberts. We
kunnen al wel verklappen dat de site er mooi uit ziet en houden u op de hoogte.
De zomer is gelukkig nog kersvers en de vakantieperiode staat voor de meesten voor de deur of is net
begonnen. De redactie van het Kabinet wenst iedereen veel leesplezier en degenen die weggaan een goede
vakantie en een behouden thuiskomst.
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Agenda:
16juCi

(Fietstocht van de V.v.V.

2 augustus

(Rgmmetmarkt op het sportveld van de
V.v.V.

IS november

Najaarsbijeenkomst van (Dorpsbetangen.

3 december

Sinterkíaasmiddag voor de jeugd (?)

21 januari

Vitvoering van TÖiMI (Sprookjeshof)

V a n het bestuur v a n Dorpsbelangen

Dorpsbelangen

Op 1 juni hebben we weer de eerste bestuursvergadering na de
jaarvergadering van 19 april gehouden. Als bestuur vonden we het een
plezierige en levendige jaarvergadering met aan het einde een uitermate
informatieve inleiding van Pieter den Hengst over de opgravingen bij de
Bloemert. Tijdens de jaarvergadering hebben we veel actuele informatie kunnen verstrekken. Die
informatie is in hoofdlijnen na t e lezen in de concept notulen van de jaarvergadering, die elders in dit
Kabinet staan afgedrukt. Zo is er tijdens de jaarvergadering ook over een eigen website van Midiaren
gesproken, zoals veel dorpen dat nu ook al hebben. De ontwikkeling van die site vordert gestaag en het
ligt in de bedoeling dat alle verenigingen uit Midiaren daar met informatie terecht kunnen.

â

Met de bewoners van de Tolhuisweg hebben we
kort geleden nog weer gesproken over de
mogelijke uitbreiding van de speelplaats bij het
sportveld / ijsbaan. We hebben informatie
opgevraagd bij de gemeente waar we voor in
aanmerking zouden kunnen komen en wanneer dat
eventueel kan worden gerealiseerd. Dat is op z'n
vroegst volgend jaar en dan moeten we dit
najaar een plan maken en voor subsidie indienen.
De bewoners van de Tolhuisweg gaan nu bezig de
wensen t e inventariseren en een schetsje t e
maken. En natuurlijk is er ook overleg met de
IJsvereniging.
Het bestuur heeft inmiddels ook besloten een
optie te nemen op een Drenthe cursus in januari

/ februari volgend jaar (8 bijeenkomsten van 2
uur). Bij voldoende deelname (minimaal 10
personen) wordt de cursus gehouden in De Barn
van Marian Kooiman. Via het Kabinet volgt na de
zomer meer informatie.
Net als voorgaande jaren organiseren we dit jaar
ook weer een najaarsbijeenkomst. De datum is
15 november en het zal weer plaatsvinden in De
Barn. We hebben twee onderwerpen: Marian
Boucher zal vertellen over haar binnenkort te
verschijnen boek en de werkgroep die zich bezig
houdt met de begraafplaats wil graag vertellen
over hoe de zaken er voor staan.
&U/r&i>ttntn-e*'

Uitbreidingsplannen Do Bloemert
I n de krant viel een paar weken geleden t e lezen
dat Recreatiepark De Bloemert zou willen
uitbreiden met een camping van 150 à 200
plaatsen. Een aantal inwoners heeft ons gebeld
en hun zorgen geuit. I n de bestuursvergadering
van 1 juni hebben we het er uitgebreid over
gehad. Een belangrijk punt is natuurlijk of en zo
ja wat voor actie het bestuur van Dorpsbelangen
zou kunnen ondernemen. Over een ding waren we
duidelijk: het is onze taak om de inwoners t e
informeren ower wat er gaande is. Daartoe zal
een delegatie wan het bestuur op korte termijn
een gesprek aanvragen bij wethouder Frieling
van de gemeente en maar eens horen wat de
plannen precies zijn en hoe realistisch ze zijn.
We hebben de gemeente al wel laten weten dat
het krantenartikel in het dorp niet onopgemerkt
is gebleven en hebben de gemeente gevraagd ons
direct t e informeren indien de plannen over die
camping serieuze vormen beginnen aan te nemen.

Ower de vraag of we als bestuur namens het hele
dorp zouden moeten optreden, bijvoorbeeld als
het gaat om de procedurele aspecten van zo'n
uitbreidingsplan, hebben we nog geen standpunt
ingenomen. Als blijkt dat de meningen in het
dorp verdeeld zijn, dan laten we dat ook zo. I n
1997 heeft het toenmalige bestuur zich ook
neutraal opgesteld bij de plannen die toen door
De Bloemert werden ontwikkeld, maar heeft het
dorp via het Kabinet wel steeds van informatie
voorzien. Een ieder die dat wilde, diende zelf op
persoonlijke t i t e l bezwaar t e maken. Op dit
moment adviseren we iedereen dan ook goed op
te letten wat er in de krant staat en natuurlijk in
het bijzonder de gemeentepagina in de
Oostermoer. Het bestuur doet dat ook en staat
natuurlijk ook open voor informatie en/of vragen
uit het dorp.
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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 Z A A L voor D A G V E R H U U R ,
geschikt voor een vergadering, training, receptie of gewoon een gezellige
familiedag. Zeljverzorging van eten en drinken is mogelijk.
Bel eens voor nadere informatie!

\\ X buitenhuis

deVeenhorst

elkseizoende moeite waaid

De Fam. Blaanboer
Duinweg 2 Midiaren
Tel.050 4092132
Fax 050 4090483

Wij zijn geopend op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 16.00 uur.
(keuken geopend van 17.00 tot 21.00 uur).

Feestje geven in de Lanteern?
informeer eens naai* de uitgebreide mogelijkheden
(ook in liet weekend)

Tot ziens in Noordlaren!

eetcafé "De Laiiteem"
iddenstraai.2. Tel. 4029890/4095907

Uw partner

in

Barbara Corporacd

do&-h&t-zelfz

Kerkstraat 7D
9471 GA Zuidiaren
Tei: 050-4092069
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27 jr WATERSPORT

m

CV-BENODIGDHE0EH/SANITA1R
HISTOR VERF
ELECTRA
DE

E-niail:Hubo2uidlaren@hotmaiI.com

SCHEVE
Havenstraat 18

9471 A M Z U I D L A R E N
Tel./Fax : 050-409 29 46

IMPORTEUR VOOR
NEDERLAND van

Hiiic

GZSFT

Sloepen: Wato 490 outboard, 510 Diesel, 620 Diesel, Hunze sioep.
Boten: Ranieri, Hi!le,Yamarin, Pioner, Crescent, Plastimo.
Opblaasboten Yam van 2.30 m t/m 5.50 m. Yamaha b.b.motoren.
info: w w w . d e s c h e v e . n l
Riba., P e g a er» A t l a n t a t r a i l e r s , A c c e s s o i r e s , j a c h t i a k k e n e n h e n g e l s p o r t

* Antiek en decoraties voor de landelijke ôfeer*
Openingstijden: Zaterdag van 10.00 -17.00 uur en
woensdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 13.00 -17.00 uur

Esther Julius, Gronjogerstraat 49,9475 DA Midiaren, Tel. 050 409 0940.
Drivé: 050 409 5$7

Watersport paviljoen Meerzicht
Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht la
9475 TA Midiaren
ÍS? 050-4091446

^T^C^e^^c^C

Bouwbedrijf Mark Wieland
Zuidíaarderweg 97 9 4 7 9 PR Noordlaren
Tel./Fax 0 5 0 4 0 9 27 82

OVERDUIN _! «CASANDER
b e d r i i f s m a k e la 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: inlo@overduincasander.nl

BOG

V.v.V.

V.v.V. Midiaren.
Ledenvergadering 14-04-05

Aanwezig waren 10 leden en 5 bestuursleden, be
voorzitter opent de vergadering en heet een
ieder van harte welkom. Hierna volgen de notulen
en het jaarverslag. Hierop zijn geen op- of
aanmerkingen zodat ze voor gezien worden
ondertekend. Dan het verslag van de
penningmeester gevolgd door het verslag van de
kascommissie. De kas werd prima in orde
bevonden, zodat de penningmeester décharge
werd verleend. Als nieuwe controleurs werden
aangewezen: Joke de Groot en Catrien de Boer.
Bestuurs ver kie zing :
Jeroen de Groot had zich aangemeld om in het
bestuur plaats te nemen wat in dank werd
aanvaard. Na de pauze volgde de rondvraag.

Feenstra vraagt of het mogelijk is om een
fietstocht samen met Dorpsbelangen en het
I.V.N. t e houden. Het bestuur zal contact
opnemen met Dorpsbelangen. Verder volgden nog
enige voorstellen zoals lampionnen maken door
de kinderen. Misschien zonnebloempitten
uitdelen door Midiaren. Verder word het
voorstel wan Joke om binnen niet meer t e roken
tijdens het Sinterklaasfeest en het eieren
zoeken voor de kinderen met algemene stemmen
aangenomen. Ten slotte nog een voorstel door
Ellis Sluiman om de contributie t e verhogen naar
drie euro. Ook d i t wordt met algemene stemmen
aangenomen. Hierna sluit de voorzitter de
vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Jaarverslag V.v.V. Midiaren 2005
We begonnen dit jaar weer zoals altijd met het
eierzoeken voor de kinderen hiervoor meldden
zich 22 kinderen die er weer een geweldige
middag van maakten. Het weer werkte gelukkig
mee, het was de hele middag droog. Bij de
kleinsten werd bij de meisjes Lionne de Boer
eerste met 51 punten. Bij de jongens werd
Pieter Overduin eerste met 49 punten, tweede
Elma Wolters 25, en drie werd Samuel van de
Burg. Bij de iets ouderen werd bij de meisjes
gedeeld eerste; Jeske Geerts en Conrine Sants.
Ieder met 44 punten. Drie was Maart j e
Overduin met 34 punten. Na nog een glaasje
drinken en voor ieder een prijs gingen ze
tevreden naar huis.

Eveneens op 26 maart het notenschieten
hiervoor hadden zich in totaal 16 deelnemers
gemeld. Hier werd ook weer zoals vanouds volop
gestreden. Uiteindelijk mocht zich bij de dames
Tinie Haaijer kampioen van Midiaren noemen met
een aantal punten van - 8 . Tweede werd Janna
Roetert met -22 punten, en derde Annelies met
-25 punten. De Poedel was voor Joke de Groot
met -56. Bij de heren werd kampioen Piet Kanon
met +33, tweede was Mense Postema met +4, en
derde Jan Moesker met -12. Hier was de poedel
voor Jeroen de Groot met -62. Na afloop werd
er even gezellig nagepraat.

Laatste nieuws van de V.v.V. Midiaren .
Zaterdag 16 juli houden we in samenwerking met
Dorpsbelangen een fietstocht onder leiding van
I.V.N gidsen. De lengte bedraagt circa 12
kilometer. Onderweg krijgt u van de gidsen
uitleg over verschillende onderwerpen van de
natuur. Geeft u zich wel even ruim van tevoren
op bij Andries Haaijer tel. 409-3558.

Het startpunt is om 16.30u. bij het hunnenbed
aan de Schutsweg (bij Spiegelaar en Ellens).
Onderweg krijgt u natuurlijk weer roggebrood
met schenk! De inleg bedraagt 2.50 euro P.P.
Kinderen t o t en met 10 jaar zijn gratis.
Verder wens ik u een prachtige zomer en
vakantie toe.
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Verslag Vrouwenvereniging
•
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Vrouwenvereniging
Activiteiten van januari
tot en met mei 2005:

De Vrouwenvereniging is een actieve vereniging. Z i j staat bol wan de
activiteiten, zoals uit het onderstaande verslag blijkt, thaar helaas
slaat ook de vergrijzing toe. Momenteel t e l t onze vereniging 20 leden.
Nieuwe leden heten wij uiteraard van harte welkom. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Trieneke Piers tel. 050
4094544 of Annie Meisner tel. 0592-614630.

18 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst.
Gezamenlijk wordt er een toast uitgebracht op het Nieuwe Jaar. Alice en U l f e r t vermaken ons met
liedjes uit een ver verleden. De heerlijke kniepertjes zijn gebakken door Roelie Schuiling. Ook het glaasje
rozijnen op brandewijn wordt traditiegetrouw geserveerd.
8 februari: Wordt er 's middags een bezoek gebracht aan de meubelfabriek Schuitenmaker in
Stadskanaal.
22 februari: Jopy Kalksma vertelt op smeuïge wijze over kraamgebruiken, vroeger en nu.
22 maart: Margo Boskaer verzorgt de avond met "Koken voor moeder en dochter". W i j krijgen uitleg van
allerlei huishoudelijke zaken en ook wordt ons één en ander voorgezet om te proeven. Het geheel heeft
iets weg van een demonstratie.
29 maart: Ans Gramser en Dina Scheper laten ons zien hoe je een voorjaarsdécoratie kunt maken. W i j
gaan aan de slag met een decoratieve tas. Het werken met rubber gaat ons goed af. Inclusief mos,
viooltje, hederá en hazelaartakje ziet het werkstukje er mooi uit.
19 april: Uitstapje naar Groningen. I n de stad varen wij een uurtje door de grachten en een stukje door
het Eemskanaal. Vanaf het water zie je oude panden met prachtige gevels. Ook passeren wij hele
bijzondere boten. J e leert de stad zo op een heel andere wijze kennen. Daarna gaat de groep uiteen en
spreken wij een t i j d af bij Humphrey's restaurant aan de Vismarkt. Daar genieten we van een drie gangen
diner.
24 mei: Jaarvergadering. De jaarverslagen worden voorgelezen en goedgekeurd. Daarna vindt de
bestuursverkiezing plaats. Trijn Hiemstra treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. Trieneke Piers, onze
voorzitter, bedankt Trijn voor haar inzet. Voor al het werk en de prettige samenwerking krijgt ze een
fleurig boeket. Als nieuw bestuurslid is voorgedragen Marie Kanon. Aangezien er geen tegenkandidaten
zijn aangemeld wordt Marie hartelijk welkom geheten in het bestuur. Tevens worden de kerstspulletjes,
die wij niet meer kunnen gebruiken, voor een schappelijk prijsje wan de hand gedaan. Tenslotte bedankt
de voorzitter Joke de Groot voor haar gastvrijheid en overhandigt Joke een mooie bos bloemen.
tr/ttjt f <!•,//<?

@ezinsuitbreiding
Midiaren is weer jonge inwoners rijker:
Op 29 april is Thijs geboren.
Thijs is de zoon van Gertjan
van der Meulen en Geske
Barendregt en het broertje
van Lienke. Ze wonen
Tohuisweg nr. 13. Thijs heeft
van de wijk een prachtige
blokkentrein en een knuffel
gehad.

Op zaterdag 21 mei
werd Karl Ruben
geboren. Hij is de
zoon van Michiel
Kanon en Nicole
Mannheims. Van
harte proficiat
Michiel en Nicole !
(Groningerstr. 32)

Een dag later op 22 mei bracht ¡
Thea Hamming een gezonde
zoon t e r wereld, een zondagskind. Rubian is zijn naam.
Moeder en zoon maken het
goed. Van harte gefeliciteerd
Thea, Jan Jaap en natuurlijk
niet t e vergeten Niels.
(Tolhuisweg 39a)
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Onthaasten doe je in Noordlaren
Het laatste nieuws van camping "Achter de
Hoven"
Onze minicamping is gelegen op korte afstand
van het Pieterpad op het Groningse deel van de
Hondsrug. Meerdere korte en langefiets-en
wandelroutes hebben start- en eindpunt op de
camping.

We hebben 15 ruime, van elektra voorziene
staanplaatsen en nieuw sanitair.
Na herbouw van de boerderij aan de Lageweg
29a kunnen wij U met ingang van 1 september
twee nieuwe gastenkamers aan bieden.
Beide kamers hebben eigen senioren
vriendelijk sanitair.
Wij bieden u een beetje meer !!
Fam. R. Kroeze.

Lageweg 29a, 9479 TA Noordlaren
Tel. 050 4093237

www.campingachterdehoven.nl

Uitslag referendum
Op woensdag 1 juni vond het referendum plaats over de Europese Grondwet. Omdat Midiaren, gelukkig
nog steeds, een eigen stembureau heeft, kunnen we zien hoe de bevolking van Midiaren heeft gestemd.
Evenals in de rest van Nederland werd in Midiaren tegen de grondwet gestemd, al lag het aantal
tegenstemmers hier lager dan gemiddeld in het land. De opkomst was bijzonder hoog in Midiaren,
namelijk 77,93% en was daarmee het hoogste van alle stembureaus in de gemeente Tynaarlo. We hebben
een aantal jaren geleden er dus niet voor niets voor gepleit dat het stembureau in Midiaren behouden
bleef!
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Midiaren
Abs.
Aantal
stemgerechtigden
Gestemd
Tegen
Voor
Blanco

Zuidlaren
perc.

290

100%

226
118
105
3

78%
53%
47%

69%
57%
43%

landelijk

63%
62%
38%

Paasvuur 2 0 0 5
Op 28 maart
2005 werd
op tweede
paasdag een
paasvuur
georganiseer
d door de Dorpsfeestcommissie. De twee
zaterdagen voorafgaand aan het paasvuur konden
inwoners van Midiaren en anderen hout voor het
paasvuur inleveren, tegen betaling van een geringe
bijdrage. Hiervan werd door veel mensen gebruik
gemaakt. De aanhangers reden af en aan.
We hadden Jan Willem Koekoek bereid gevonden
om met een shovel de bult in elkaar t e schuiven en
dat was wel nodig. Zonder zijn inspanningen zou het een enorm grote maar heel platte bult zijn geworden.
Op de avond van het paasvuur bleek het aansteken van de bult samen met de kinderen die heksen hadden
gemaakt een groot succes. Terwijl Karka Speelman met haar trommelaars zorgde voor een sfeervol geluid
werd de Paasbult ontstoken. Het werd een mooie fik.

commissie

Tijdens het paasvuur waren hapjes en drankjes beschikbaar, we konden daarbij gebruik maken van de
partytent en het stroomaggregaat van Roelof Hollander en van partytafels van Theo van de Westen van
de Gasterie. Het was een gezellige bijeenkomst voor de Midlaarder bevolking, met bovendien een gunstig
resultaat voor de kas van de feestcommissie.

ROMMELMARKT
Op zaterdag 30 april werd door de
dorpsfeestcommissie een rommelmarkt
gehouden. We hadden het weer mee en veel
Midlaarders hadden hun oude spullen voor de
rommelmarkt ingeleverd. Het liep niet echt
enorm storm op de rommelmarkt, maar het was
de hele dag door een gezellige drukte. De
organiserende dorpsfeestcommissie deed,

gehuld in oranje kledij, zijn best de spullen
tegen een zo voordelige mogelijke prijs aan de
man t e brengen, wat redelijk gelukt is.
Ook al bleven er wel wat spullen over, de
dorpsfeestcommissie kan terugzien op een
geslaagde dag.
3ftot€/c<i'£/Uaa<i¿e*iA'

¿-V.v.V.

Belangrijk nieuws v a n de V.v.V M i d i a r e n .

Op dinsdag 2 augustus houden we weer een grote rommelmarkt op het
sportveld aan de Tolhuisweg wan 9.00 t o t 17.00 uur. Voor 12,50 euro kunt u een plek reserweren. Ook
hier geldt: de Midlaarderjeugd kan gratis een staanplaats krijgen. Geeft u zich wel even ruim wan t e voren
op bij Andries Haaijer tel. 4093558.
Verder wens ik u een prachtige zomer en vakantie toe.
¿d-. .Jéaaifw

J—

o Nieuw
V-

os

Nieuwe inwoners in M i d i a r e n .

^ In de
vorige editie van het Midlaarder Kabinet stond
het al: Rob en Tineke de Stoppelaar zijn van de
Huttenweg 2 vertrokken naar elders en de
familie Bavinck uit Haren is voor hen in de plaats
gekomen.
"Veel te duur gekocht", was het commentaar van
een autochtone inwoner van Midiaren, toen wij
kennis maakten bij de paasvuurbuit ( en hij was
niet de enige die kennelijk op de hoogte was van
de financiële kant van onze transactie). OK, we
geven dat nu hier maar voor iedereen
publiekelijk toe, maar niet zonder eraan toe t e
voegen dat we geweldig blij zijn met het huis,
met de tuin en met de omgeving!
Petra Bavinck-Visscher is de ene ( en
belangrijkste ) bewoner van de Huttenweg 2. Z i j
is geboren uit een Drentse familie - weliswaar in
Haren - en voelt zich dus direct thuis. Kennissen
en vrienden uit Haren blijven dat trouwens wel,
gezien de t e fietsen afstand.

Petra heeft als moeder van 3 kinderen zich
jarenlang als huisvrouw geweerd, terwijl manlief
de kost buitenshuis moest verdienen. Daarnaast
heeft z i j o.m. in de thuiszorg gewerkt, maar is
er nu helaas zelf voor een deel van afhankelijk
wegens een leukemie-aandoening, die overigens
op dit moment goed behandelbaar is.
De andere bewoner is Friso Bavinck: officieel
met pensioen na een onderwijsloopbaan in
diverse functies, maar dit jaar toch weer
opgetrommeld om les t e geven aan de atheneum
eindexamenleerlingen van het Augustinuscollege
( de beste middelbare school van Groningen!)
vanwege het uitvallen van een zieke collega. De
verhuizing betekende voor hem t o t nu toe: leren
hoe je mollen vangt, hoe je een zitmaaier
bedient en merken hoe snel onkruid groeit.
Gelukkig zijn de buren hier uiterst behulpzaam.
Twee mooie maanden wonen wij hier nu en het
bevalt prima!

Even voorstellen: Arnoud en Charissa Dijkema.
Z i j zijn de nieuwe bewoners van het huis aan de
Tolhuisweg nr. 35 (waar Dineke en Peter Knol
samen met hun kinderen Tijs en Marrit en hond
Fournier woonden).
Arnoud (36) komt oorspronkelijk van Winschoten
en heeft ook Kropswolde en de stad Groningen
als woonplaats gekend. Samen met zijn vader
runt hij een exportbedrijf in Hoogezand.
Charissa (33) was jaren met veel plezier
woonachtig in Zuidlaren en trok op haar 20 £ naar
stad. Zij is nu inkoopster bij SCA (vroeger
Mölnlycke), eveneens in Hoogezand. Daarom
stappen ze nu elke ochtend samen in hun auto om
naar hun werk t e gaan.

Een van hun hobbies is zeilen. Arnoud zegt graag
nog eens een catamaran t e willen hebben om het
Zuidlaardermeer over t e scheren.
Gevraagd naar hun motivatie om voor Midiaren t e
kiezen, zeggen ze: 'Na jaren midden in de stad
op een etage t e hebben gewoond, waren we toe
aan wat anders. We wilden de voeten op de grond
en een tuin om ons heen.' Meermalen zeiden
Charissa en Arnoud tegen elkaar als ze in de
buurt van Midiaren reden: 'Je zal hier maar
wonen, in zo'n prachtige omgeving.' Met name
Charissa kent deze plek als haar broekzak. Met
de fiets reed zij elke dag naar school van haar
woonplaats via Midiaren naar Groningen.
Niet zo gek natuurlijk dat zij verliefd werd op
dat mooie plekje.
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Klaas Butter.
Geboren op 4 maart 1965 in Amsterdam, maar opgegroeid in Brabant wat
schijnbaar nog steeds t e horen valt. Zoals Herman Finkers eens mooi zei op
de bühne: Mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen. Op 1 februari j . l .
ben ik op Duinweg 7 (huis van Postuma) komen wonen. Hiervoor woonde ik in
Wimbledon vlakbij de bekende tennisbanen, waar ik dan ook regelmatig in de
avonduren na mijn werk zat t e kijken.

I k werk momenteel als Maintenance & Reliability
Engineer bij de NAM voor het Groningen gasveld
en ivm met werklocaties in Sappemeer en Assen
heb ik gekozen om in deze regio t e gaan wonen.
De nabijheid van Eelde airport is ook niet
ongunstig.
I k had verder sociaal geen binding met deze
regio maar ik heb heel bewust gekozen voor een
woonomgeving met veel ruimte om me heen daar
ik de laatste jaren op diverse plekken in
Nederland en buitenland in appartementen heb
gewoond. I k wist mijn vrije t i j d nauwelijks
rondom m'n eigen stekkie zinvol in t e vullen. I k
kan nu echt weer dingen oppikken die ik een paar
jaar niet meer heb kunnen doen a.g.v. de
hectische werk- en leefomstandigheden.
Na mijn Atheneum ben ik naar de zeevaartschool
gegaan in Vlissingen waar ik reeds voor mijn
huidige werkgever Shell een studieovereenkomst
heb getekend.
Hierna heb ik 8 jaren op tankers gevaren zowel
technisch in de machinekamer als nautisch op de
brug. Aanvankelijk alleen op diverse olietankers
over de gehele wereld. Later tussen Engelse
collega's op vloeibaar aardgas schepen tussen
Borneo en Japan.
I k heb altijd met zeer veel genoegen gevaren en
zowel het leventje als het werk waren bepaald
niet saai en heb vele mooie dingen van deze
aardbol kunnen zien.
Hierna heb ik nog een t i j d j e in Londen als
superintendent op de wal schepen begeleid
(dokkingen, reparaties en andere gerelateerde
zaken). I n die t i j d had ik het genoegen om Lady
Diane als overbuurvrouw t e hebben in
Kensington. De dag van haar overlijden en de
toestand er na kan ik me nog goed voor de geest
halen. Het begon met een enkele roos in het hek

en eindigde met een voetbalveld vol bloemen en
tientallen camera stands.
I n 1998 heb ik via wat omwegen een stap
gemaakt naar de afdeling exploratie en
productie van de Shell en ben voor het eerst in
Nederland komen werken. Aanvankelijk in West
Nederland later nog heel even in Assen.
Toch weer een sterke drang gehad om weer wat
met bootjes t e doen en ben teruggegaan naar
Londen om dit keer activiteiten op t e pikken voor
nieuwbouw projecten wan gastankers in Japan en
Korea en andere drijvende olie- en gasprojecten.
Fantastisch en vooral dankbaar werk maar veel
leven uit j e koffer in hotels.
Mijn vrije t i j d probeer ik toch divers en breed in
t e vullen. Probeer weer allerlei sportieve dingen
op t e pikken. Ben lid geworden van een hockey
veteranenteam (pijnlijk woord) bij HGHC en ben
ook lid geworden van de Gelpenbergse Golfclub
bij Aalden, maar ik zou dolgraag lid worden hier
in Glimmen bij de Noord Nederlandsche om veel
vaker dit spelletje t e doen. I n Wimbledon heb ik
echt mijn rondje golf in het weekeinde leren
waarderen.
I k ben nog steeds erg geïnteresseerd in reizen
en landen en ik probeer later in het jaar nog een
reis t e boeken naar Madagascar en Mauritius.
Ben ook erg geïnteresseerd in kunst en antiek en
heb ondertussen een niet veelzeggende collectie
(nautische) instrumenten aangeschaft. Edoch
waar ik momenteel het meest van geniet, is
gewoon weer lekker in en om j e huis t e klussen
met de handen.
Wil tenslotte nog gebruik maken om t e bedanken
dat ik dit stukje mocht opstellen en wil hierbij
zeggen dat jong en oud welkom is om op Duinweg
7 aan t e bellen voor alles wat goed en slecht is in
het leven.

Tel: d-(0)598-36 5582 Fax: d-(0)59836 5166
Email: Nicolaas.Butter@shell.com
Internet: http://www.nam.nl
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GARAGE HOLLANDER
Groot in banden
Nieuw en gebruikt
Zeer scherp geprijsd
Ook voor schade's uw adres
BOVAG üd
Het is tijd voor de Rabapank

Groningerstraat 50
9475 PC Midiaren
»
050-4092031

Rabobank

Massagepraktijk Tien*
Duinweg 1, Midiaren
www.massagepraktijk-tienplus.nl
Bij Manueel Praktizijn Tineke van Stipriaan kunt U
terecht voor:
• Klassieke massage
• Segmentale massage
• Voetreflexzonetherapie
• Manuele lymfdrainage
• Shiatsu (drukpunlmassage)
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. S

050-4091055

Een groeiend aantal zorgverzekeraars vergoeden deze
behandeling. Informeer bij uw verzekeraar.

PARTY SHIPS TRIPS
ZÜIDLAARDERMEER/PATERSWOLDSEMEER

Party Ships & Trips
De Bloemert 3
9475 TG Midiaren
050-4095950
partyships.trips@worldonIine.nl
www.partyships-trips.nl

Slagerij G.P. Kcers
(QêêüS^
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I e klas Rund- en varkensslagerij
en

W ^

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 langefietsrouteshebben 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 Noord Ia ren
Tel.050 4093237
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OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
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SLAGERSPRODUKTEN
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rolpens
bakjes kanensmeer
bekers rundvet
boerenleverworst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

Groningerstraat 56, 9475 PC Midiaren
S
050-4091553
www.campingachterdehoven.nl

A^

GRAALMAN
MIM Bouwbedrijf Wolters

Als u kiest voor kwaliteit en
vakmanschap
>
>
>
>
>
>
^

Antiekrestauratie
Meubelstoffering
Gordijnen
Tapijten
Meubilering
Zonwering
Slaapsystemen

Al
-<:p>-

050-5345131

Verbouw
-<¡p=-

Ruitersteeg 4/1
9752 VB HAREN
m

- < { > Nieuwbouw

Fax

050-5348070

Onderhoud

Kerkstraat 14
9479 PK NOORDLAREN
@ 050-4091297

"Slikker en ' t neis gaon over de f e u n b a n k . "

Ofennnerinaen

Kopstubbers en
pottenboenders

Het Geheugen van Midiaren deed oud-Midlaarster Dina BrandsRutgers (70) - nu wonend in Meppel - naar de pen grijpen. In een
brief aan de redactie van het Kabinet sclireef ze: "Ik vond het spijtig
dat er niks over de grutterswinkel van mijn ouders in het boek
vermeld stond." Haar brief bevatte negen kantjes vol herinneringen
aan de kruidenierswinkel aan de Tolhuisweg 69 (nu nr. 9!). "In
vroeger dagen was de winkel van mijn vader een centraal punt in het
dorp," aldus Dina. Een samenvatting.

Het huis waarin vader Harmannus Rutgers de
winkel dreef, staat er nog steeds en dient nu als
woonhuis voor de familie Darneviel. Als jongste
dochter ging Dina Rutgers na de Tweede
Wereldoorlog meteen na school bij haar ouders
in de kruidenierswinkel helpen. I n de jaren 20
van de vorige eeuw was Harmannus begonnen om
grutterswaren in een kruiwagen lopend uit t e
venten in de omgeving van Midiaren. De
kruiwagen werd al snel een hondenkar, later
gevolgd door een transportf iets met een grote
korf voorop. I n 1930 werd het huis met winkel
aan de Tolhuisweg gebouwd. Met 4,5 x 4,5 meter
was de ruimte niet groot, maar dat gold in die
t i j d voor de meeste winkels. I n de jaren 50 werd
ook de woonkamer bij de winkel getrokken. Op
de zelfgemaakte toonbank stond een ouderwetse

"Berkel" weegschaal met koperen gewichten en
een koperen schaal met ring, zodat de puntzak
bij het wegen rechtop bleef staan. Op de houten
stellingen langs de muren veel trommels, kisten
en stolpf lessen. Bij Rutgers kon j e alles kopen:
suiker, kandij, griesmeel, havermout, zout, maar
ook sigaretten (Miss Blanche), pruimtabak (Rode
Ster), zeep, klompen, paardenlijnen, strengen,
tomen en halsters, pottenboenders, kopstubbers
(ragebollen), laarzen, levertraan, noem maar op,
artikelen waarvan we soms de betekenis zelfs
niet meer kennen. Behalve voor koopwaar was de
dorpswinkel voor de Midlaarders natuurlijk ook
een nieuwsbron, of zoals een bekend en
veelgebruikt spreekwoord uit die t i j d zei:
"sukker en 't neis gaan over de teunbank".

Van fiets naar paard en wagen
Treffend beschrijft Dina Rutgers hoe alle waren
in de jaren veertig en vijftig aan de man werden
gebracht: "De dagelijkse artikelen die werden
rondgebracht pasten al snel niet meer op de
fiets, dus werd het paard en wagen. Elke dag
werd de venterkar volgeladen met koopwaar." De
meeste producten werden in die t i j d nog los in
grote zakken bij de winkel aangevoerd. Aan Dina
was de schone taak om alle havermout, bruine
bonen, suiker en zout af t e wegen in kilo's
ponden en halve ponden en ze t e verpakken in

'puten' - papieren puntzakken. Die gingen 's
avonds op de venterkar voor de volgende dag. Zo
ging dat dag in dag uit. Als de voorraad op de kar
niet voldoende was, moest ze 's avonds met de
nodige zware fietstassen vol boodschappen de
nabestellingen rondbrengen - weer of geen weer.
"De wegen en straten waren in die t i j d vaak
slecht. Zandwegen leken soms meer op een lange
r i j modderpoelen. Als het dan ook nog begon t e
vriezen, kon ze het fietsen wel vergeten," zo vat
Dina de toenmalige gang van zaken samen.

De vooruitgang
Gelukkig is het tegenwoordig allemaal anders, vindt Dina Rutgers.
Tegelijk benadrukt ze dat ze die periode in haar leven, ondanks
alle drukte, toch wel degelijk mooi vond. De winkelbevoorrading
die nu via ingenieuze logistiek en langs de nodige schijven
verloopt, ging toen veel persoonlijker. Dina weet het nog precies:
"De reiziger (vertegenwoordiger) kwam met de bus naar Midiaren

en bracht op het dak van de bus zijn fiets mee. Zo kon hij alle winkels in de buurt bezoeken om de
bestellingen op t e nemen. De vaste boderijder bracht vervolgens de bestelling aan de winkel. Die vorm van
werwoer voldeed zeer goed," legt Dina
uit. "Er ging bijna nooit wat mis,
iedereen kende elkaar, men wist
precies wat j e aan elkaar had."
Maar de vooruitgang kwam, ook in
Midiaren. I n 1953 kwam de bestelauto
in huize Rutgers. Die maakte het
hitje overbodig en zorgde voor
snellere en efficiëntere bezorging. De
ontwikkelingen in de jaren daarna zijn
bekend: meer welvaart, grotere
winkels met veel meer producten en
(bijna) iedereen in de auto. Voor de
meeste dorps en buurrwinkels was het
een aflopende zaak. Zo ook voor Rutgers aan de Tolhuisweg. Eind jaren zestig sloot de deur van deze
dorpswinkel en verloor Midiaren weer iets van zijn oude dorpskarakter.

Zak goed dichrvouwen s. v.p.
Bén ding heeft Öina Rutgers nooit verleerd; namelijk hoe je een papieren zak dichtvouwt. "Een zak met
suiker kon je rustig op de kop houden; daar kwam niets uit. Zo hoort dat ook. Als ik tegenwoordig zie hoe
de verkoopsters de zakjes dicht frommelen kan ik me bijna niet inhouden om ze voor te doen hoe het
beter kan. '

Dina Brands-Rutgers schreef onderstaand gedicht in het Drents over haar
geboortedorp Midiaren

&
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If^zie MidCaoren van vrougerin mien gedachten
9fet 60s met hoge Soom'n stoer en starke
Mien geSoortedörp waorwe speuCden en tochten
<En de mèensken met hun daogRekse warf^
Voorschieten aoCdegeCudenje int zin
(Peerdhoeven, wupkarren over de kfinkerstraot
Te heuren boeten int dorp, morof^erin
Çefuden van vrougerdeije nooit verfaoten
't was nog de aoiderwetse tied
alles gung nog rustig en bedaord
Mooi he'k,daorspeuCden rend
In mijzutfheb ik^t zo ôewaord.
MidCaoren wegdoekt in 'tß.oCde Landschap
In de aofhang van 't veen en zaand
'n (Dorp met wat hoezen en boerderijen
yin de scfmunte van de Jfondsrug raand.
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Beste Midlaarder jeugd,
De puzzel uit het voorjaarsnummer is goed opgelost door Ellen Hadderingh.
Het
goede antwoord is: bruine beer - eland - kariboe - poolvos - zeehond.
(PuzzeCHier is een nieuwe puzzel voor jullie. De vraag is:
ïj
rubriek^ Hoe hoog is de nieuwe kerk in Delft?
:
Veel puzzelplezier gewenst en een fijne vakantie. Oplossingen kunnen in de brievenbus
3 wan huisnummer 47 aan de Groningerstraat.
11111 •
Voor de volwassenen, die zich in de zomervakantie gaan vervelen, hebben we ook nog
een kruiswoordraadsel toegevoegd. Daar is helaas geen prijs mee t e verdienen.
H III I
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HORIZONTAAL

VERTICAAL

1 overwinning 6 Zuid-Afrikaanse partij 8 windrichting 10 droevig 15 muziekritme 16 Spaans
landvoogd 17 ruw, onverbloemd 18 inval
19 vlug 21 plaats in de Verenigde Staten 22 in
verband met 24 middelbare hotelschool
26 remvloeistof 27 Spaans schilder 30 gekras
met de nagels 33 beschuldigende afkeuring
36 vogel 38 netjes 39 afkomst 40 Rom. toezichthouder op bouwwerken 41 lekkernij 43 gemakkelijk 44 metaal 45 koraaleiland 48 koker 49 iets
geheel nieuws 51 opera van Verdi 52 landbouwwerktuig 54 succesnummer 56 van zeker
metaal 58 het wachthouden 60 rivier in Frankrijk 62 één en ander (afk.) 63 fotografische term
64 beroep 65 deel van een trouwjapon 67 meer
(muziek) 68 plaats in Frankrijk 70 Duits filosoof
71 peulvrucht 73 scheidsrechter 74 teken in de
dierenriem 76 vezelproduct 77 zeer dom
80 vastgestelde hoeveelheid 82 Engelse adellijke titel 84 onderdeel van de Verenigde Naties
87 onderwereld 89 onder (Latijn) 91 afgedrukt
exemplaar 93 netto 94 vlaktemaat 95 rîjksarbeidsbureau (afk.) 97 beenpuntje op de snavel
van jonge vogels 99 Duitse keizer 101 Zwitsers
vrijheidsstrijder 102 roofdier 104 deel van een
molecule 105 Engelse titel 106 straatmuzikant
107 knorrig 109 rijstbrandewijn 111 durende
vijandschap 113 uit lompen bestaand 116 ingebeeld meisje 117 sterkedrank 118 weeftoestel
120 deel van de hals 122 Nederlands bedrijf
123 bluffer 124 vruchtbare plaats in een woestijn 126 Italiaans eiland 128 edelsteen 130 teken (muziek) 132 telwoord 135 zelfzuchtige
vrouw 137 korte wandeling 139 genoeg!
142 mannetjesbij 143 literatuur 144 dun baksel
147 halfgod 148 redactie 150 Spaans edelman
151 deel van een trein 153 brandstof 154 plaats
in Italië 156 deel van het oog 159 titel van een
Indiase vorstin 160 heldendicht 161 graafwerktuig 162 rivier in Duitsland 163 gezelschapsspel
165 plaats in Nederlands Limburg 167 plaats
169 rivier in Polen 171 girafachtig dier 172 uitstapje 174 kortschrift 175 gewicht 177 frisheid
178 op zekere plaats 179 rekenteken
182 hoofddeksel 186 de heer 188 werktuig
190 deel van Afrika 194 zonderling 195 voertuig 196 voegwoord 197 oorspronkelijk bewoner van Peru 198 bijbelse berg 199 vaatwerk
200 een kleurig 201 departement 202 plaats in
Noord-Holland.

1 voorzetsel 2 tennisterm 3 aldus (Latijn) 4 madame 5 Franse republikeinse kalendermaand
6 streling 7 kubieke centimeter 8 bijbelboek
9 stellig 10 zijdelings 11 ankerplaats 12 ik
13 gelijktijdige losbranding van vuurwapens
14 steuntouw 15 onderpand 20 verlangen
23 plat 25 dierenvoet 28 windrichting 29 kettingloos rijwiel 30 kleingeestige kritiek 31 snelheidsmaat 32 Zuid-Amerikaanse hoofdstad
33 wisselwaarde 34 schepsel 35 despoot
36 volstrekt 37 rivier (Spaans) 41 uiting van verkoudheid 42 gekrijs 46 borrel 47 muziekinstrument 49 actuele berichten 50 vrucht 53 het
voortdurend sissen 55 leger 57 deel van een
wiel 59 type weefsel 61 plaats in Zeeland 64 bijwoord 66 plaats in Portugal 67 bloemvak 69 Europese voetbalbond 70 uitroep om de aandacht
te trekken 72 plaats in Gelderland 73 benauwdheid 75 Nederlander 78 het rijden langs een
omweg 79 weelde 81 filmopname 82 bijbelse
berg 83 emmertje 85 oogziekte 86 onafgebroken 88 eetgelegenheid 90 plaats in Friesland
92 iemand met grote oren 94 boekverhaal
96 Nederlandse schrijfster 98 hondenras
100 alsmede 101 ten name van (afk.) 102 met
medewerking van 103 wiel 107 slang 108 water
in Zuid-HolJand 110 Oudgermaans schriftteken
112 herkenningsmelodie 114 Italiaanse dichter
115 roofvogel 119 rivier in Rusland 121 vrucht
122 vaartuig 123 snaarinstrument 125 handwerksman 127 ovenkrabber 128 bijbelse stad
129 een beetje 130 overspannenheid
131 rondlopende galerij 133 tijdperk
134 kunststof 136 Indiaas gewaad 138 Chinese
dynastie 140 het sterrenbeeld Ram 141 vaatwerk 145 warboel 146 ontzag 147 tussenwerpsel 149 wijze van voordragen 150 onnozel
mens 152 inwendig orgaan 154 rokersgerei
155 reeks 157 Europese vrouw 158 Nederlandse staatsman 164 Israëlitisch 166 Amerikaanse
buidelrat 168 volkenkundig 170 Europese Tolunie 172 één der Verenigde Staten 173 bij het
genoemde 175 gebroeders (afk.) 176 bijwoord
180 vrouwelijke gast 181 graanpakhuis
183 zoogdier 184 klap 185 het rechte pad
(Chinees) 186 Nederlandse schilder 187 koordans 188 Bondsrepubliek Duitsland 189 deel
van de mond 191 waterige oplossing 192 enzovoort 193 Algemeen Beschaafd Nederlands.
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Laatste nieuws van de toneelvereniging TOMI.
Toneel-

Op 11 mei hield T O M I haar jaarvergadering. Op één na waren alle leden
aanwezig en het was een vlotte positieve vergadering. Financieel is de club er
het afgelopen jaar iets beter voor komen t e staan. Verder heeft zich nog
T.O.M.I.
weer een nieuw spelend lid gemeld en wel Lianne Schuiling uit Zuidlaren. (Ze
is van beroep eerstejaars onderwijzeres.) Willem Dijkema, onze regisseur
van de afgelopen 2 jaren heeft aangegeven, dat hij dit jaar i.v.m. het afsluiten van zijn regiecursus t e
weinig t i j d heeft om ons t e helpen. Ondergetekende zal dit jaar de regie weer op zich nemen. Het stuk,
dat het komend jaar gespeeld gaat worden is ook al uitgezocht en het is " Jampies leste oetvinn"
geworden. Het zal weer deels in het dialect en deels in het ABN gespeeld worden. Dina Scheper heeft
aangegeven een jaartje rust t e willen en dus kunnen we de komende uitvoering niet van haar spel genieten.
Het bestuur heeft een paar kleine wijzigingen ondergaan. Voorzitter Annie Zwaagman is afgetreden en
haar plaats wordt ingenomen door Willem Eefting uit Zuidlaren. Koosje Auwema uit Annen is nog steeds
penningmeester en ikzelf blijf voorlopig de secretaris. Verder bestaat het bestuur uit de leden Arnold
6oulmy (Midiaren) en Greef Alberts (De Groeve). Op dit moment zijn er 9 jeugdigen geïnteresseerd in
toneel en de voorbereidingen voor een nieuw toneelstuk met Sinterklaas zijn al begonnen.
Onze uitvoering in "Sprookjeshof" staat gepland op zaterdagavond 21 januari. Onze donateurs kunnen al
vast rekening houden met die datum. Afgelopen jaar hebben we tijdens de uitvoering geen muziek gehad,
maar op de jaarvergadering is besloten het komend jaar wel weer een muziekgroep t e laten optreden in
de pauzes en na afloop van de voorstelling.

vereniging

SÍ*^

En zoals ik al zo vaak bij de stukjes van onze vereniging heb vermeld:
Nieuwe leden en of belangstellenden in toneel zijn van harte welkom bij onze vereniging. Heel simpel even
contact opnemen met één van de bestuursleden.

w

n
Dorpsbelangen

£

Notulen jaarvergadering van de Vereniging voor
Dorpsbelangen Midiaren
gehouden op 19 april 2005 in paviljoen Meerzicht te Midiaren.
(concept)

1. Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter Trudy Steenhuis de vergadering. Inclusief het bestuur zijn er 28 personen aanwezig.
2. Mededelingen / ingekomen stukken
We hebben een brief van de BOKD ontvangen waarin wordt medegedeeld dat de knapzakroutes worden opgeknapt.
Als mensen veranderingen weten, dan graag even melden bij het bestuur.
Het bestuur overweegt om een zogenoemde Drenthe-cursus naar Midiaren te halen. Die wordt georganiseerd door de
provinciale bibliotheek en moet erg leuk zijn. Verschillende docenten behandelen een 8-tal onderwerpen. Vanaf 10
personen kan de cursus doorgaan. Nadere berichten zullen in het Kabinet verschijnen.
3. Notulen van de vergaderingen van 15 april 2004
De notulen van de vergadering worden, met dank aan de secretaris, ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2004
Het jaarverslag is gepubliceerd in het Lentekabinet Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarna het jaarverslag 2004
wordt vastgesteld.
5. Stand van zaken diverse onderwerpen en overleg gemeente
•
bestemmingsplan buitengebied: zoals het er nu naar uitziet, wordt in het bestemmingsplan de mogelijkheid
geboden een begraafplaats te realiseren. Het plan is nog in procedure. Het plan gaat over het gebied dat buiten
de bebouwde kom is gelegen van het grondgebied van de oude gemeente Zuidlaren. Maar exclusief De Bloemert
en de Zuidoevers; daar zijn aparte bestemmingsplannen voor, net als voor de kern Midiaren.
• Zuidoevers Zuidlaardermeer: het bestuur heeft op verschillende plaatsen en momenten van de
inspraakmogelijkheden gebruik gemaakt om de plannen wat vriendelijker voor Midiaren te krijgen. Dat is helaas
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niet gelukt; we krijgen signalen uit de gemeente dat verder inspreken in het kader van het bestemmingsplan geen
zin meer heeft. De gemeente heeft haar weg gekozen en zal die blijven volgen. Dat heeft ook te maken met het
f e i t dat d i t het laatste deel is van een veel groter natuurontwikkelingsproject (van de Hunze) dat hier
gecombineerd wordt met andere toeristische ontwikkelingen rond het meer. De vergadering constateert dat het
bedroevend is dat de gemeente zo met onze ideeën en meningen om gaat. De vergadering doet de suggestie om
nog eens een brief over onze ervaringen met de procedure t e schrijven. Het bestuur zal daar over nadenken.
Inhoudelijk betekent dit dat er geen surfstrandje bij De Bloemert komt en geen korte route naar Meerzicht.
Het Drentse Landschap aangeeft dat het gebied toegankelijk zal zijn, maar de vraag is nog hoe. De vergadering
vraagt het bestuur wel alert te blijven op de ontwikkelingen.
•

het bestuur is bezig met de ontwikkeling van een aantal dorpsommetjes: kleine wandelingetjes door het dorp,
alleen voor de eigen inwoners. Op sommige plekken zullen we toestemming moeten hebben van grondeigenaren om
een mooie route, bijvoorbeeld langs het Zuidlaardermeer, te kunnen maken.
•
wateroverlast Groningerstraat: de gemeente heeft overleg gevoerd met het waterschap, o.a. over de kosten. Het
rioolstelsel moet waarschijnlijk vergroot en dat is kostbaar. De gemeente heeft inmiddels wel de sloten en
duikers uitgegraven en geschoond. Dat heeft de situatie wel iets verbeterd. Het mooiste zou zijn als er weer een
sloot richting Zuidlaardermeer kan komen. De gemeente zal hierover contact opnemen met de families Schuiling
en Julius.
•
Loverslane: we hebben gevraagd of de ploeg van Landschapsbeheer Drenthe een keer per jaar wat onderhoud zou
kunnen plegen. Wordt door de gemeente onderzocht.
•
Fietsplan Tynaarlo: het is in concept gereed. Er komt nog een vorm van inspraak.
•
van de gemeente hebben we een aantal informatiebladen meegekregen om uit te delen over de permanente
bewoning van recreatiewoningen. Het beleid is dat als iemand op 31 oktober 2003 permanent woonde in een
recreatiewoning, hij onder bepaalde voorwaarden in aanmerking kan komen voor een persoons- en objectgebonden
(gedoog)beschikking kan krijgen.
•
wegbermen: de gemeente doet jaarlijks iets aan de op dat moment meest urgente situaties door gaten en kuilen
van graskeien te voorzien. Dit is recentelijk langs de Schutsweg gebeurd.
•
30 km/uur Tolhuisweg: de gemeente gaat na wanneer op de Tolhuisweg een 30 km limiet komt.
•
speeltuin/ijsbaan: de gemeente voert periodiek technisch onderhoud uit, vooral om defecten te voorkomen.
Schilderwerk etc. gebeurt minder frequent. Geconstateerd wordt dat het aantal kinderen in het dorp weer
toeneemt. Wellicht is uitbreiding mogelijk? Dan zullen we met een concreet plan naar de gemeente moeten gaan.
Het bestuur wil uiteraard graag meewerken.
•
er komt een bezoekerscentrum voor de Drentsche Aa nabij het oude Gruno-terrein. Mogelijk komt er een
oversteek van Okkenveen naar de 50 bunder, ongeveer recht in het verlengde van de Tolhuisweg
•
Jan Jaap vraagt allen die foto's, dia's en/of films over Midiaren hebben, contact met hem op te nemen. Doel is
om op DVD al dat materiaal bij elkaar t e brengen zo te werken aan het archief van Midiaren.
•
we hebben met een delegatie van dorpsbelangen Noordlaren gesproken om t e bezien of er zaken zijn die zowel
Noordlaren als Midiaren betreffen. De school bijvoorbeeld is een gemeenschappelijk belang. Noordlaren is op d i t
moment vooral druk met hun Dorpsomgevingsplan. We gaan d i t jaar ook met De Groeve praten.
•
GBOT: daar komt niet heel veel uit. Wel van belang als het om gemeentelijke plannen gaat, zoals bijvoorbeeld
bijeenkomsten voor het Fietsplan Tynaarlo.
6. Financiën
Henk Schuiling licht de stand van de financiën kort toe. Er is een bedrag in kas van € 154,08 en op de bank staat €
576,64. Er is derhalve in totaal € 730,72 in kas. Dat is inclusief € 550,O0,zijnde 50% van de winst van het boekje
'Het geheugen van Midiaren'. Dit bedrag is echter wel gereserveerd voor bijzondere zaken.
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Albert Heringa wordt in de kascommissie
gekozen en vormt samen met Margje Lamberts de kascommissie voor volgend jaar. Trudy bedankt Winy Verdegaal
voor haar werk in de kascommissie de afgelopen twee jaren.
7. Bestuursverkiezing
Jan Jaap Hamming treedt volgens rooster af. Jan Jaap heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt bij acclamatie
herbenoemd.
8. Rondvraag
Gies Lamberts meldt d a t e r subsidie is voor het maken van websites voor dorpen. Dat is het bestuur bekend en is er
mee bezig. Mogelijk dat alle Midlaarder verenigingen een pagina op die site kunnen krijgen.
Rik Timmer vraagt of het houden van een enquête in het dorp in het kader van een dorpsagenda een zinvolle activiteit
is. Doel is om er achter te komen of er nog wensen in het dorp leven die ons niet bekend zijn en waar we als bestuur
wat mee moeten / kunnen doen. De meningen zijn verdeeld ('via de wijkhoofden weten we toch al veel' en 'kan de
betrokkenheid vergroten' t o t 'verwacht j e nieuws t e horen'), hetgeen voorlopig niet t o t een enquête leidt.
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Winy Verdegaal vraagt of het bestuur niet een briefje door het dorp kan doen als er iets van belang over / voor
Midiaren op de gemeentepagina staat, bijvoorbeeld over inspraak en bestemmingsplannen. Dat verzoek wordt
afgewezen, omdat niet de indruk gewekt mag worden dat het bestuur alle, inclusief privé-belangen, in de gaten kan en
wil houden. Het bestuur zit er voor het algemeen belang en het is ieders eigen verantwoordelijkheid om ook de
gemeentelijke mededelingen in de gaten te houden.
Bert Leegte uit zijn t w i j f e l over de plek van het ooievaarsnest: ze staan overal in het vrije veld, maar bij ons veel te
veel beschut. Er heeft nog nooit een ooievaar op gezeten. Het bestuur antwoordt dat de mensen van het
ooievaarscentrum in De Wijk het een goede plek vinden. De vraag die nu voor ligt is of het nest niet verschoond zou
moeten worden. Volgens Egbert Veenstra moet het elk jaar worden verschoond. Besloten wordt het nest t e
verschonen en d i t jaar nog af t e wachten voordat we een andere plek gaan zoeken.
Na de pauze:
Pieter den Hengst houdt een uitermate boeiend en enthousiast betoog over de opgravingen van de afgelopen t i j d rond
De Bloemert. Hij toont allerlei vondsten en laat zien hoe op basis van de gevonden sporen in het veld een beeld kan
worden gemaakt van hoe de nederzetting er uit gezien zou kunnen hebben. De vondsten dateren van 200 jaar voor
Christus t o t en met loopgraven uit de tweede wereldoorlog. De lezing gaf een interessant beeld hoe Midiaren zich in
de loop van de afgelopen eeuwen ontwikkeld heeft.

Stfumol
Leven in de dook
Mist op de vaort, een hoorngeschal
Weerkaotst deur schuren en gebouwen
Een klaoglied, aalgedurig rouwen
'k stao in de dook', dicht an de wal
De torenklok giet donker slaon
Een optelsom van 't mensbestaon
Oet het café komp rockmuziek
Een lied van spleen" en wild verdriet
"de mens is ienzaom, quite alone"
een aander waorheid is der niet.
Roel Reijntjes

' Mist, nevel
11
verlangen
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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 feestelijke partijen, ook kinderfeestjes
met verschillende arrangementen

en een fantastische speeltuin voor
uw kinderen.

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

Tennis-,
watersport-,
midgetgolfbaan

SLL.

Captainsbar aan f
het meer met
terras.
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Verhuur van comfortabele
6-persoons bungalows (4****)
Speciale hotel- en langhuur arrangementen.
Jachthaven en Camping.
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