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De redactie houdt zich het recht voor
om publicatie van ingezonden brieven
Ie weigeren, indien deze inhoudelijk
Van zodanige aard blijken ie 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 "Midiaarder Kabinet" is een
uitgave onder verantwoordelijkheid
Van de Vereniging Dorpsbelangen.
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4095792
4090952
4092727
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4094197
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Oud papier:
De volgende
vrijdagen en
zaterdagen:
5/6
1/ 2
6/7
3/4

augustus
september
oktober
november

Kopij inleveren
voor
15 sept. 2006
bij één van de
redactieleden i

Graag inleveren
op diskette of
mailen naar

gwlainberrs
W e b s i í e : \v w w . M i d 1 ,\ r e n . n e (

Zelf brengen!!

a hcfnet.nl

Voorwoord
Voor u ligt weer een nieuwe aflevering van het Kabinet. De zomervakanties staan voor de deur en het
is zinderend heet, net als vorig jaar rond deze tijd. Het gras begint al weer geel te worden. De meesten
van ons doen de dingen even op een wat lager pitje. Zo niet de mussen, die vliegen af en aan in het
'mussenrestaurant' onder onze veranda om op de talloze aanwezige insecten te jagen. Ze tsjilpen en
kwetteren zonder ophouden, hitte of geen hitte.
In dit Kabinet leest u een impressie van de op zaterdag 24 juni door de dorpsfeestcommissie gehouden
Midiaarder Vrijmarkt. De markt, die is gehouden aan de Tolhuisweg, was gezellig en geslaagd.
Behalve boeken en oude spullen werden ook zelf gekweekte planten aangeboden. Extra attractie was
Hansje Ravestein die af en toe aria's zong, wat door het publiek zeer werd gewaardeerd.
Verder in dit nummer enkele Drentse gedichten en aandacht voor het wijknieuws. Slager Geert Koers
verandert binnenkort de openingstijden van zijn winkel. Na meer dan 60 jaar fiill time werken doet hij
zijn winkel een dagje per week vaker dicht.
Verder zijn de eindexamens weer achter de rug. Marloes Venema, Kerstin Drent en Marieke Poppema
hebben hun diploma op zak. Alle geslaagden: Gefeliciteerd!
Bouke Klaassens, die de Midiaarder website bijhoudt, wil graag meer nieuwsberichten zoals jubilea,
trouwfeesten, geboortes van u horen zodat de site actueel blijft. Zij vraagt ook extra aandacht voor de
rubriek 'Vraag en Aanbod'. Elke Midiaarder kan daarop gratis wat onder de aandacht brengen. Heeft u
iets te koop of bijvoorbeeld oppas nodig? U kunt zelf op een simpele manier uw advertentie opstellen
en het kost niets. Gewoon doen!
Zoals bekend wonen Andries en Jennie Haaijer al weer een paar maanden in Zuidlaren. Het Kabinet
ging bij ze op bezoek om te vragen hoe het ze bevalt in hun nieuwe woning. Jennie:
"Het is elke dag net of ik op vakantie ben." Andries over de bezorging van de kranten: "Zolang we
nog gezond zijn, blijven we het doen, want het verveelt nooit."
Verder een verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen Midlaren die op 12
april 2006 is gehouden in de Barn - de vergadering waarin Arend Jan Julius de voorzittershamer van
Trudy Steenhuis heeft overgenomen. Daarin valt onder meer te lezen dat Dorpsbelangen een aanvraag
bij de gemeente heeft ingediend voor speelvoorzieningen bij het sportveld.
De redactie van het Kabinet wenst iedereen veel leesplezier en vakantiegangers een goede vakantie.
Thon van der Hammen

Agenda:
1 augustus Grote Rommelmarkt op het sportterrein/ de ijsbaan
Informatie bij Andries Haaijer @ 050-4093558
(Zie pagina 4)
8 oktober

Klootschieten georganiseerd door de DFC tussen 15.00 en 17.00
uur.
Verdere informatie volgt nog en zie pagina 13
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Dorpsbelangen

Notulen jaarvergadering van de
Vereniging voor Dorpsbelangen
Midlaren
gehouden op 12 april 2006 in DeBarn te Midlaren.

1. Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter Trudy Steenhuis de vergadering. Inclusief het bestuur zijn er 30
personen aanwezig.
2. Mededelingen / ingekomen stukken
Er zijn voor deze vergadering geen mededelingen of ingekomen stukken.
3. Notulen van de vergaderingen van 19 april 2005
De notulen van de vergadering norden. met dank aan de secretaris, ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag 2005
Het jaarverslag is gepubliceerd in het Lentekabinet Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarna het
jaarverslag 2005 wordt vastgesteld.
5. Stand van zaken diverse onderwerpen en overleg gemeente
• met betrekking tot de begraafplaats is er sinds de najaarsbijeenkomst in november 2005. met veel
veranderd. Navraag bij de gemeente heeft opgeleverd dat het bestemmingsplan Buitengebied nog
steeds niet in ontwerp gereed is.
• Zuidoevers Zuidlaardermeer: een aantal inwoners heeft nog een bezwaar ingediend bij de
provincie. Het bestuur is nog bij de gemeente geweest om zich goed te laten uitleggen wat er
precies aan de hand is. Het fietspad heeft altijd al in het plan gezeten en de gemeente heeft
inderdaad vergeten contact op te nemen met de eigenaren van de grond waar het fietspad over
heen loopt. Maar de gemeente is wel van mening dat bestemmingsplannen goed gelezen moeten
worden; dat is de eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Het is bekend dat er in het dorp ook
vorstanders van een dergelijk fietspad zijn. Daardoor is het niet mogelijk dat het bestuur een brief
schrijft met de mening van het dorp. Het bestuur heeft er wel bij de gemeente op aangedrongen in
dit soort zaken sneller contact te zoeken met het dorp; dat kan 'ruis' voorkomen.
• Bij de gemeente hebben we aandacht gevraagd voor het Jacobskruiskruid. De gemeente heeft
gevraagd om plekken met grote hoeveelheden aan hen door te geven. Iedereen kan de gemeente
daar zelf over bellen.
• Het onderhoud van de Loverslane laat op zich wachten; de gemeente heeft nog geen afspraken
kunnen maken met Landschapsbeheer Drenthe. Geldt ook voor de oevers van het Zuidlaardermeer
en het bosje achter de Tolhuisweg. We wachten dat eerst maar even af Op een vraag van Egbert
Veenstra blijkt er bij de aanwezigen voldoende animo te zijn om eventueel zelf aan de slag te
gaan.
• Het bestuur is blij dat de gemeente het fietspad langs het Hunebedpad alsnog handhaaft. De
gemeente is ook begonnen met de actualisatie van het Verkeers- & Vervoersplan. Iedereen kan
een vragenlijst op de website van de gemeente invullen. Wellicht komt er ook nog een
wandelbeleidsplan.
• De gemeente heeft nog geen vorderingen gemaakt met de aanpak van de wateroverlast op de
Groningerstraat. Dit blijft ook in het overleg met de gemeente een hardnekkig punt.
• Jan Juistenga vraagt zich af of er niet wat meer druk op de gemeente gezet kan worden. Een
delegatie van het nieuwe bestuur zal een afspraak maken met een van de wethouders van het
nieuwe college en dit punt (naast andere) meenemen. De gemeente is bezig het kleine kernen
beleid opnieuw vorm te geven; hoe dat er uit gaat zien is nog niet bekend.
• Dorpsbelangen heeft een aanvraag ingediend voor speelvoorzieningen bij het sportveld. Er zijn
meer aanvragen en het budget is beperkt. We hebben wel de indruk dat de gemeente wil
2

meewerken door de verandering van het sportveld te combineren met de aanleg van de
speelvoorzieningen. We verwachten voor de zomer meer duidelijkheid. Als ons verzoek wordt
gehonoreerd moet er wel een eigen bijdrage uit het dorp komen; Dorpsbelangen en het W V
hebben inmiddels elk € 100,- toegezegd.
6. Financiën
Henk Schuiling licht de stand van de financiën kort toe. Er is een bedrag in kas van € 201,33 en op de
bank staat € 666,66. Er is derhalve in totaal € 867,99 beschikbaar. Dat is inclusief € 550,00, zijnde
50% van de winst van het boekje 'Het geheugen van Midlaren'. Dit bedrag is echter wel gereserveerd
voor bijzondere zaken. Het positief saldo over 2005 bedraagt daarmee € 317,99 ten opzichte van
€ 182,00 van het jaar daarvoor.
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Jan Juistenga wordt in de
kascommissie gekozen en vormt samen met Albert Heringa de kascommissie voor volgend jaar. Trudy
Steenhuis bedankt Margje Lamberts voor haar werk in de kascommissie de afgelopen twee jaren.
7. Bestuursverkiezing
Trudy Steenhuis en Henk Schuiling zijn beiden aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt
Arend-Jan Julius voor als ieuwe voorzitter en Yvonne Korringa als lid. Omdat er geen
tegenkandidaten zijn, worden beiden met acclamatie gekozen. Door het vertrek van de zittende
penningmeester, wordt Jan Jaap Hamming de nieuwe penningmeester. Het bestuur is verheugd dat zo
snel nieuwe kandidaten konden worden gevonden.
Arend-Jan Julius neemt het woord en dankt Trudy voor haar enorme inzet. Het bestuur heeft onder
haar leiding een flink aantal goede dingen gedaan. Zo zijn er de zichtbare activiteiten als Loverslane
en de keuterijtjes, maar er zijn ook veel zaken die niet zo snel voor het voetlicht komen. Ook roemt hij
het feit dat Trudy zo ontzettend attent is en altijd aandacht heeft voor liefen leed in het dorp.
Daarna bedankt Rik Timmer Henk Schuiling voor het werk dat hij als penningmeester heeft gedaan.
De financiën waren bij hem in vertrouwde handen, zorgen heeft het bestuur zich nooit hoeven te
maken. Door zijn achtergrond als boer wist Henk natuurlijk veel op het gebied van de landbouw en
natuurbeheer; zaken die van belang zijn in het dorp.
Tenslotte bedankte Rik ook Trudy Steenhuis voor haar 6 jaren als voorzitter van Dorpsbelangen. Hij
benadrukte haar enorme inzet. Ze bedacht niet alleen van alles, maar pakte veel zaken ook zelf op. Dat
in haar 'regeerperiode' een belangrijk accent op cultuur en natuur heeft gelegen, heeft z'n sporen
nagelaten. Arend-Jan noemde er al een paar. 'Het geheugen van Midlaren', de archeologische
wandeling en de Drenthe-cursus horen daar beslist ook bij. Maar ook de lezingen op de
jaarvergaderingen en de bijeenkomsten in de Barn getuigden daarvan. Met z'n allen zijn we benieuwd
naar het nieuwe project van Trudy en Winy Verdegaal: een film over de bewoningsgeschiedenis van
Midlaren.
8. Rondvraag
Niesco Loerop vraagt het bestuur rekening te houden met het feit dat er mensen in het dorp zijn die
afwijzend staan tegenover de huidige voorkeurslocatie van de begraafplaats. Het lijkt hem ook
verstandig nogmaals in het dorp te vragen met behulp van een enquête, zoals een aantal jaren geleden
ook is gedaan, wat het draagvlak voor een begraafplaats nu is. Daarnaast vraagt hij aandacht voor de
haalbaarheid, zowel in financieel opzicht als met betrekking tot civieltechnische en RO-aspecten. Ook
vraagt hij zich af wie de werkgroep controleert die met de begraafplaats bezig is. Tenslotte verzoekt
hij een briefje door het dorp te laten gaan, zodra het bestemmingsplan in ontwerp gereed is. Trudy
Steenhuis antwoordt dat zij namens dorpsbelangen in de werkgroep van de begraafplaats zit en dat op
dit moment het bestuur van Dorpsbelangen controleert wat de werkgroep doet. Voor de werkgroep is
het van belang het bestemmingsplan af te wachten; het heeft geen zin om voor die tijd concreet actie te
ondernemen. De overige opmerkingen zullen in de werkgroep worden besproken. Via het Kabinet
wordt iedereen op de hoogte gehouden.
Freek Keizer vraagt aandacht voor het snoeien van de meidoornhagen; de gemeente snoeit kennelijk
niet alle hagen. Wordt meegenomen in het contact met de gemeente.
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Na de pauze volgt een diashow van de heer Jan Menzinga. Jan Menzinga maakt 3D dia's met een
speciaal fototoestel. En met een brilletje op kunnen de geprojecteerde dia's in 3D worden gezien. Hij
liet veel natuuropnamen zien van bloemen, insecten en landschappen. Sommige insecten kwamen
gewoon van het scherm naar je toe. Macro opnamen van insecten zijn op zich al bijzonder, maar als je
het dan ook nog 3 dimensionaal ziet, zijn het enge beesten geworden. Heel bijzonder!
^jßjVimmer

Jaarverslag V.v.V. Midlaren 2006.

V.v.V.
Het seizoen begon weer op 15 April met het
eieren zoeken voor de kinderen. Het was die
dag prachtig weer, helaas waren er slechts 14
kinderen. Er werd weer driftig gezocht naar de
eieren die verstopt waren. Voor de
prijsuitreiking kregen alle kinderen een glaasje
drinken met een rietje van een meter lang,
inclusief Jantje Moesker die natuurlijk weer
niet wist hoe hij zich moest gedragen. Iedereen
ging met een prijs naar huis, maar de beste
twee zoekers waren bij de kleintjes.
Lianne de Boer werd eerste met 38 punten.
Tweede Annemieke met 33 en
Imke derde met 31 punten.
Bij de iets ouderen was de uitslag:
1. Rianne Lensen
41 pnt.
2. Dami
30 pnt.
3. Margriet Heida.

^=^j^^u^^^^^=D^^^m

Noten Schieten
Op 23 April was er weer het noten schieten.
Er waren 13 deelnemers aanwezig die er een
spannende strijd van maakten
Hier werd bij de heren Andries Haaijer
kampioen met+11.
Tweede Menze Postema met - 3 en
derde Piet Kanon met - 9 .
De poedelprijs was voor Geert Mellens met 32 !!!!
Bij de dames werd Jenny Haaijer met +10
eerste.
2. Cisca Hovius met -15.
3. Katrien de Boer -19.
De poedelprijs voor de dames ging naar Joke
de Groot met -32.
Met vriendelijke groeten,

Jlndries JCaaijer

^cp=^^K^^^^p^mu^m^p=^.

I - Attentie - attentie - attentie - attentie - attentie - attentie -

: Grote Rommelmarkt
•

• Op 1 augustus van 9 tot 16 uur organiseert de V.V.V. weer een grote rommelmarkt
: op het sportveld / de ijsbaan in Midlaren.
I Voor staanplaatsen kunt U contact opnemen met Andries Haaijer.
:
S 050-4093558.

<J=*G^S*Î3^ï<]!^!^^
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Slagerij G*P. roers
I e klas Rund- en varkensslagerij
en

mum

fetter de <¥fr^
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 Noordlaren
Tel.050 4093237

OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPROnUKTÊN

•fr
"¡V
ft
ft
ft
-ft

rolpens
bakjes kanensmeer
bekers rund vet
boerenleverworst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

Groningerstraat 5 6 , 9 4 7 5 PC Midlaren
S
050-4091553
www.campingachterdehoven.nl

¿^ GR A ALM AN
L—J ^naè&iecwâ' hv.
Als u kiest voor kwaliteit en
vakmanschap
>
>
>
>
>
>
>

Antiekrestauratie
Meubelstoffering
Gordijnen
Tapijten
Meubilering
Zonwering
Slaapsystemen

Verbouw

Onderhoud

Ruitersteeg 4/1

9752 VB HAREN
S- 050-5345131

Fax

Nieuwbouw

050-5348070

Kerkstraat 1 4
9 4 7 9 P K NOORDLAREN
m
050-4091297

Buitenhuis "de VEENHORST"
Hans Blaauboer en Els Wiggers
Duinweg 2, 9475 PK MIDLAREN
Tel.: 050 4092132 Fax: 050 4092132 B U I T E N
E-mail: info@veenhorst.nl
Website: www.veenhorst.nl

Dé

•kii-k-k
'eenhorst

"de VEENHORST" is een 4-sterren groepsaccommodatie
íJí'^Ai '
voor in principe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen.
°'het LAGERHUIS" is een apart gelegen zaal met eigen terrein voor dag(deel)verhuur
). <*f?aan 4 t/m 35 personen. Het is tevens startpunt voor klootschieten en LETTERBOXEN!
M*^ÁaiÍBe¡de accommodaties zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken en moderne
ijpl
faciliteiten voorzien. Ideaal voor het houden van
uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten.
• ,.
U heeft een keuze uit
zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons.

Elk seizoen de moeite waard

>CV-benodigd heden/sanitair
>Histor verf Kerkstraat 7b
9471 GA Zuidlaren
> Elect ra
Tel.: 050-4092069
>Tuinhout
UWpattnef ill dbe-het-Zeffl

'^Ä,*

Emai,:

hubozuidlaren@hotmail.com

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

Feestje gewen in de Lanteertë
informeer eens naar á e nitgelbreide mogelijkheden
(ook i a h e t weekend)
Eetcafé " D e Laiateera''

ZH©mi§ He

Middenstraat 2. Tel. 050 4029890
Mobiel. 06 53788381

S

Fsjke Lieinburg

Watersportbedrijf $èe Scheve
Havenstraat 18
9 4 7 1 AM Zuidlaren

e

tel. / fax 050-4092946
info www.descheve.nl

Cös

Los Zaand

V ¿> ZdCLtld

Het is weer vakantie
tijd, en ook Lös Zaand
komt in de maanden
juli en augustus niet bijeen.
Wij kunnen gelukkig weer op een goed jaar
terug zien.
Drie van onze leden hebben om verschillende
redenen hun lidmaatschap moeten opzeggen,
waarvan twee van hen ons als donateurs
blijven steunen. Wij hebben echter vier nieuwe
enthousiaste leden erbij gekregen.
Er waren weer veel optredens dit jaar, waarvan
twee, waar we al voor de derde keer werden
gevraagd. Ook het kerst optreden in Norg was
een groot succes. April j.l. hadden we weer
onze jaarlijkse optreden met het
„Schipperskoor", de „Wachter Stars", en „Lös
Zaand in de grote zaal van het Sprookjeshof.
Het was weer een groot feest voor de zangers

h%

Dorpsfeestcommissie

Midiaarder
Vrijmarkt

Op zaterdag 24 juni
organiseerde de
dorpsfeestcommissie de Midiaarder Vrijmarkt.
De markt werd gehouden langs de Tolhuisweg,
van de gemeente hadden we toestemming
gekregen om de weg deels af te zetten.
Inwoners van Midlaren konden met een stand
op de vrijmarkt staan.
Er werden veel oude spullen te koop
aangeboden, maar daarnaast waren er ook een
aantal andere stands. Bij Karka Speelman kon
een complete massage worden ondergaan.
Egbert Veenstra en zijn echtgenote verkochten
zelfgekweekte planten, evenals de familie
Kolkman. Ton Kolkman gaf een demonstratie
bijenkorf vlechten. Er waren diverse stands
met boeken, Yvonne Korringa verkocht
boeken voor de nieuwe speeltoestellen op het
sportveld in Midlaren. Bert Leegte maakte in
opdracht portretfoto's, de opbrengst daarvan

en voor het publiek. Er was zo'n toeloop van
belangstellenden, dat er zelfs extra stoelen
moesten worden aangesleept. Voor herhaling
vatbaar!
Ook verzorgden we een middag optreden voor
de ,Zonnebloem", gecombineerd met een show
van antiek ondergoed,. De patiënten hebben
genoten.
Ons repertoire wordt ieder jaar groter en
gevarieerder en ook de kwaliteit van de zang
wordt steeds beter, zodat we op een goed en
gezellig seizoen terug kunnen zien. Wij gaan
dit dan ook vieren met een bootreisje op de
Rijn met tweeëndertig van onze leden.
Catrien.

was voor het zelfde goede doel bestemd. Bij
Jeske Geerts kon een ritje op haar pony worden
gemaakt.
Marian en Philip Boucher deden goede zaken
met de verkoop van hun boeken, vooral van
het boek 4000 jaar geschiedenis van Midlaren.
Ineke Noordhoff had een stand met uitgaven
van natuurmonumenten.
Het was heel gezellig bij de kraam van de
dorpsfeestcommissie met koffie, thee, fris koek
en cake. Bij deze kraam vormde Hansje
Ravestein een extra attractie door af en toe
aria's ten beste te geven, wat door het publiek
zeer werd gewaardeerd.
De opbrengst van deze kraam, en ook van het
stageld, is bestemd voor het volgende
dorpsfeest. Hoewel het aantal standhouders
nog niet overweldigend was, was het, mede
door het mooie weer, een heel gezellige dag
met een relaxte sfeer. De reacties die we tot nu
toe ontvangen zijn positief en "volgend jaar
weer!"
(Dorpsfeestcommissie

-*o^g^a*g*g«ae^-D@«KÖ€: ^ O ^ ^ & ^ ^ S ^ ^ & ^ g ^
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Midiaarder website

www.
MIDLAREN.

De Midiaarder website
draait al weer meer dan
Qj
een halfjaar en wordt naar
ons idee nog steeds goed bezocht. Binnenkort
zullen we een teller installeren zodat we de
bezoekersaantallen bij kunnen houden.
We zien nog steeds kans de site actueel te
houden. We blijven graag nieuwsberichten
ontvangen zodat de site actueel blijft en leuk
om te lezen! Hierbij is niet alleen officieel
nieuws en nieuws over activiteiten in Midlaren
interessant maar ook (klein en groot)
persoonlijk nieuws. Bijvoorbeeld jubilea,
trouwfeesten, geboortes, merkwaardige
gebeurtenissen.

Voor de rubriek "vraag en aanbod" willen we
extra aandacht vragen. Er wordt nog
betrekkelijk weinig van deze rubriek gebruik
gemaakt, terwijl het een goede mogelijkheid is
om iets onder de aandacht van een groot
publiek te brengen. Het kan daarbij gaan om
dingen die u te koop vraagt of aanbiedt, maar
ook om oproepen, aanbod of vraag naar werk,
bijvoorbeeld oppas etc. Het kost niets en u
kunt zelf op een simpele manier uw advertentie
op het net zetten zonder tussenkomst van de
redactie. Zie de website voor een duidelijke
instructie hoe het moet.
(BouHe %taassens

-•^^^^=g^cS^^35ö^^^3^ss}ao^:

o

Nieuw

Nieuwe
bewoners op
het Iemenland.
o

Sinds maart wonen wij, Dick en Karen Frijters
met onze kinderen Kim en Brigitte aan de
Duinweg nummer 9 in Midlaren.
Mijn moeder, die hier sinds 1984 woonde, is
verhuisd naar Paterswolde en geniet nog volop
van haar passie: reizen over de wereld.
Ik ben zelfstandig ondernemer en werk met riet
en bomen.

o

Nieuw

o

-^^s^^^y^^^^ysd^^^^^^^^ns^

In de wintermaanden werk ik voor een Duits
bedrijfin Bremen. In teamverband verwijderen
we daar grote bomen die weg moeten, maar
waar geen kraan of hoogwerker bij kan komen.
Met behulp van klimtouwen, katrollen en
afvangtouwen worden deze bomen afgebroken.
De rest van het jaar werk ik in eigen land;
klim- en snoeiwerk aan hoge bomen en ben ik
aan het rietdekken bij rietdekkers die altijd wel
mensen kunnen gebruiken.
Wij wonen hier met veel plezier in deze mooie
omgeving.
Tamifie (Frijters

Aan de Tolhuisweg.

We zullen ons even voorstellen.
Wij, Erik (33), Marjan (32) en onze dochter
Mette (2) wonen sinds 1 mei aan de
Tolhuisweg 8, waar we het huis van de
Haaijers hebben betrokken.
Al vijfjaar waren we, dan weer actief, dan
weer passief, op zoek naar een mooi plekje om
te wonen. Vanaf onze studententijd woonden

we beiden in Beijum (Groningen), waar we
apart zijn begonnen en later samen zijn gaan
wonen. Toen Mette werd geboren vonden we
het echt tijd om te gaan verhuizen. We waren
echter zo kritisch, dat het niet lukte om iets te
vinden dat helemaal bij ons paste.
Tot we in januari een bezoekje brachten aan
Tolhuisweg 8... Dit was het helemaal!! Precies
wat we zochten! Een karakteristiek huisje op
een rustige plek in een prachtige omgeving.
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We waren er meteen weg van. Ook Mette vindt
het hier heerlijk. Ze kan lekker rondscharrelen
in de tuin en geniet daar erg van. En wij zelf
ook. Ondanks het feit dat er nog een hoop in en
om het huis moet gebeuren de komende tijd,
voelen we ons al helemaal op onze plek. Een

soort constant vakantiegevoel zodra je thuis
komt. Wat wil je nog meer!
We komen jullie vast wel eens tegen in het
dorp!
Erik Bergsma, Marjan Kunst en Mette

Oud Papier
Ondanks de goede afspraken, die wij met het oudpapierbednjf hebben gemaakt, stond de
container weer op een verkeerd weekend bij De Bloemert. Voor de mensen, die tevergeefs
met volle auto's en aanhangers naar De Bloemert zijn gereden heel vervelend. De
Dorpsfeestcommissie zal het bedrijf hier natuurlijk op aanspreken.

Wijknieuws Tolhuisweg 1

y^

In het oude huis van Jennie en Andries wonen sinds kort onze nieuwe
buren.
Zij heten Marjan en Erik en hun dochtertje heet Mette ( 2 jaar)
Van harte welkom in Midlaren en veel woonplezier

Aan de Tolhuisweg wonen inmiddels 25
kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar !!!!!!!
Veel van onze kinderen spelen regelmatig op
straat ; fietsen, lopen achter de poppenwagen,
rennen achter een bal aan, tikkertje spelen,
skelteren en nog een heleboel meer.
Het komt echter regelmatig voor dat er te hard
gereden wordt in de straat. Dit is een grote
zorg voor de ouders. Bij de gemeente is een
aanvraag gedaan om borden langs de kant van
de weg te plaatsen met de tekst "Hier spelen
kinderen, pas uw snelheid aan !"

Deze aanvraag is helaas afgewezen. Het
argument van de gemeente is dat de
snelheidovertreders met name bekenden zijn
en dat er verwacht wordt dat men elkaar
aanspreekt op te hard rijden. Verder is de
gemeente bezig de dorpskernen aan te passen
in een 30 km zone. Wanneer Midlaren aan de
beurt komt is nog niet duidelijk.

Dus lieve mensen.. .denk aan onze
kinderen en aan uw snelheid !!!!!
Namens de kinderen : Bedankt !!!

Wijknieuws Achteroet.
Op één juli jl. vierden Henk en Yvonne Dijkema, die in het voormalige boswachtershuis
wonen, hun 15 jarig huwelijks jubileum. Dat er nog vele jaren met hun beide zonen in goede
gezondheid mogen volgen!
Ë^ï^Sï^ï^^^jr-^^SMCi
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Wijknieuws van de SehutsHut
Arnold en Ineke Goulmy hebben na de
verbouwing zoveel ruimte dat ze kamers
gaan verhuren als bed and breakfast.

De wijk Schutshut gaat eind
augustus/begin september een gezellige
wijkbijeenkomst organiseren (barbecue of
zoiets) nader bericht volgt.

*&=iï0^s&ë£&g^

Wijknieuws van de Groningerstraat
Aan de Groningerstraat is op 9 juni van dit jaar
ingebroken bij Gies en Margje Lambers en bij
Stef vd Helm. De dieven hebben bij de familie
Lambers een aantal deuren geforceerd en een
zware kluis meegeroofd. Bij Stef en Ria vd
Helm werd Ria wakker van het lawaai, waarna
de inbrekers op de vlucht sloegen. Op
diezelfde nacht is er ook nog een poging tot
inbraak geweest bij de Bloemert en ingebroken
bij de molen de Wachter in Zuidlaren. De
daders zijn tot nu toe nog niet gepakt.
Dato Steenhuis is onlangs met pre-pensioen
gegaan, op zijn afscheidsfeest werd hij
toegesproken door minister Donner.
De woning aan de Groningerstraat van de
familie Casimir stond al enige tijd te koop en is

onlangs verkocht, (we hopen een volgende
keer de nieuwe bewoners via het kabinet te
kunnen introduceren)
Marloes Venema en Kerstin Drent en Marieke
Poppema zijn geslaagd voor hun eindexamen,
(er zijn er vast nog meer, maar de redactie kent
niet iedereen, als er nog meer namen worden
doorgegeven zullen we ze op de Midiaarder
website plaatsen midlaren@midlaren.net)
De openingstijden van slagerij Koers gaan
veranderen. Slager Koers wil iets meer rust.
Elders in dit blad vindt u de veranderde
openingstijden van onze slager.

Wijknieuws Plankensloot/Meerzieht
Het restaurant Fire of Brasil had direct in het begin een tegenslag te pakken. De naam werd
geclaimd door een bestaande Amerikaanse restaurantketen en moest worden veranderd. Het is nu
Brasa do Brasil seworden wat " welkom in Brazilië" betekent.

<S=cOt^KÖ2|^sÖii|^^

Slager Geert Koers verandert openingstijden
Geert Koers, de enige
middenstander in de
voedingssector die Midlaren
nog rijk is, past zijn
winkelopeningstijden aan. Na
zijn vakantie van 31 juli tot

en met 21 augustus maakt Geert (na meer dan
60 jaar full time werken!) de overstap naar een
vierdaagse werkweek. Dat betekent dat zijn
slagerij voortaan elke week van dinsdag tot en
met vrijdag is geopend. De openingstijden zijn
van 's ochtends 8 uur tot 17.30 uur, met een
8

middag pauze van 12.00 uur tot 13.00 uur. Op
Geert Koers, die dit jaar 78 jaar wordt, wil wat
meer vrije tijd, maar is nog zo fit dat hij niet
graag zou stoppen met werken. Geert, het is je
van harte gegund. Heel wat Midlaarders zijn
maar wat blij datje nog een tijdje doorgaat met

zaterdag is de winkel gesloten.
de verkoop van die heerlijke rauwe ham, eigen
gemaakte verse worst en zelf gedraaid gehakt.
Toon van

«Sir^C
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A^ies^ijerl " K r a n t e n b e z o r g e n
KraHteMtiezor^er

verveelt ons nooit"
Elke nieuwe dag als de zon nog niet lang (zomer) of zelfs
nog lang niet (winter) aan de horizon staat, is van verre de
brommer van Andries Haaijer al te horen. Het patroon is
altijd hetzelfde: afremmen, even stil staan om de juiste
krant in de bus te stoppen, volgas een stukje verder rijden
en weer stoppen. Al meer dan 20 jaar bezorgt hij, samen
met Jennie, de kranten in Midlaren. Als er een prijs was
voor de beste bezorging, zouden Andries en Jennie
Haaijer een beste kans maken. Want de krant is er altijd
en op tijd. Ook nu ze sinds kort in Zuidlaren wonen. Het
Kabinet ging een kijkje nemen in hun nieuwe woning aan
de Schutsweg nr. 13. Of het bevalt? "Het is elke dag net of
ik op vakantie ben; het enige dat ik wel eens mis, zijn m'n
kippen", zo vat Jennie samen.

Dagelijks in Midlaren
Jennie Haaijer is duidelijk trots op haar
gerieflijke huis met grote, ruime kamers. "Het
is veel groter dan ons oude huis waar we 30
jaar hebben gewoond en het is van alle
gemakken voorzien. Wij vinden het een
'mooie stee' en lekker dicht bij de winkels. Het
is wel iets drukker dan de Tolhuisweg." Ook
Andries is tevreden met de 'transfer' naar z'n
oude geboorteplaats: "Het bevalt hier tot nu toe
goed. We zaten er al een tijdje over te
piekeren. Door mijn gezondheid moest Jennie
in haar eentje de tuin doen. Toen zag ik deze

woning op internet en zijn we maar eens met
de makelaar gaan praten."
De gezondheid van Andries is er intussen op
vooruit gegaan. Vorig jaar was hij een flinke
tijd uit de running en onderging een
hartoperatie. Jennie nam de krantenbezorging
eenjaar lang waar (even stipt als altijd). Eerst
op haar eentje, geleidelijk aan weer samen met
Andries. "Nu mijn hartritme stoornissen ook
onder controle zijn, gaat het een stuk beter.
Vanaf mei doe ik de kranten weer alleen en
kom ik dus weer alle dagen in Midlaren.
Alleen op zaterdag is Jennie erbij, want dan
zijn de kranten zo dik."

Een dikke ijsco
Andries vertelt ook dat hij het roken heeft
opgegeven. "Ik ben er niet meer mee begonnen.
Laatst kreeg ik onderweg zo'n zin in een rokertje.
Toen heb ik maar een dikke ijsco gekocht bij de
benzinepomp. Nee, ik begin er ook niet meer aan."
Of ze Midlaren missen? "Nee", zegt Jennie. "Ik heb
nog niet een keer heimwee gehad, maar we zitten er

toch ook dichtbij. Daarom wilden we een huis in
deze buurt; anders waren we er niet aan begonnen."
Voor Andries geldt hetzelfde. Hij is nog actiefin
het verenigingsleven van Midlaren. "Ik zit in het
bestuur van de V W ; op 1 augustus organiseren we
weer de rommelmarkt op het sportveld achter de
Tolhuisweg.
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Nee, ik zie genoeg Midlaarders. Een grotere
verandering voor mij was toen het 'Nijsblad'
ochtendkrant werd. Dat vond ik jammer. Nu kom ik
met de krant als iedereen nog ligt te pitten of net op
is. Vroeger was het in de middag hier even zitten,
daar even 'proat'n' met zo eens een potje bier. Dat
mis ik wel. Aan de andere kant, nu ben ik 's

morgens in één keer van alle kranten af." En dat
zijn er nogal wat, want hij bezorgt acht
verschillende kranten, zoals het Dagblad van het
Noorden, De Volkskrant, de Telegraaf, het
Algemeen Dagblad en NRC.next (met de
Oostermoer en de reclamefolders zijn ze onlangs
gestopt).

Nooit klachten
Hoewel de Haaijers al meer dan 20 jaar de
kranten rondbrengen, vinden ze het nog steeds
leuk. Jennie: "Ik vind het mooi ja, 's morgens
vroeg zitten er allerlei beesten bij de weg zoals
herten en hermelijntjes en af en toe zie ik ook
een vos. Ik zeg wel eens tegen Andries, zal ik
het een dagje overnemen." Maar dat hoeft niet
van hem. Elke morgen om kwart over vier stapt
hij uit zijn bed. "Eerst leg ik de verschillende
kranten op volgorde. Dat doe ik uit mijn hoofd.
Om kwart over vijf begin ik met bezorgen. Het
was maar één keer dat ik er tegenop zag om er
uit te gaan. Toen was het carnaval geweest met
flink wat bier en had ik me verslapen. Maar niemand heeft het vernomen, want het had gesneeuwd en
iedereen dacht dat het van de sneeuw kwam." Andries Haaijer grinnikt er nog om en zegt dan: "Ik heb
over de krantenbezorging eigenlijk nooit klachten gehad. Zolang we nog gezond zijn, blijven we de
kranten doen. Want het heeft ons nog nooit verveeld."
Toon van

derJfammen
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Toneel-

L a a t s t e n i e u w s v a n TOMI

vereniging

De zomerperiode is de stille tijd voor de toneelvereniging. We hadden graag
tijdens de vrijmarkt poppenkastvoorstellingen willen doen, maar konden
yp^ç
daarvoor niet genoeg leden mobiliseren. De leescommissie heeft een nieuw
blijspel uitgezocht, dat we op 20 januari in "Sprookjeshof' op zullen voeren.
Het stuk in drie bedrijven draagt als titel: Stamppot worst mit mous. De rolverdeling moet nog
besproken worden.
Voor die tijd hebben we eind augustus nog ons jaarlijks uitje; dit keer bestaande uit een dagje
Schiermonnikoog. Verder doen we mee aan een eenakter avond in het Dorpshuis in Eelde/Paterswolde
op 4 november. Hier zullen we een stuk opvoeren van de Zweedse schrijver August Strindberg
getiteld: De eerste waarschuwing. Er zijn vier rollen, die als volgt vertolkt zullen worden: Mijnheer Dinus Vos, Mevrouw - Koosje Auwema, Rosa - Elise Gruber en de Barones - Itie Hoving.
We hopen, dat we weer samen met het V W een Sinterklaasfeest kunnen organiseren, waarbij
jeugdigen een toneelstukje opvoeren. Midiaarder kinderen, die wel eens mee willen spelen kunnen
zich melden bij ondergetekende.
En zeker voor de nieuwe bewoners van ons schitterend dorp: Heb je zin om iets met toneel te doen, als
speler, regisseur, décorontwerper/-bouwer etc, meld je dan (eventueel eerst voor informatie) aan bij
ondergetekende. (Adres gegevens: zie colofon; email: dinusvos@kpnplanet.nl)
T.O.M. I.
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© Verhuur van zeiboten, motorboten,
kano's, surfplanken, waterfietsen
© Privélessen voor zeilen of surfen
© Surf- of zeilweken in de zomervakantie
voor de jeugd, in- of extern

*,

Het is tijd voor een goede buur.

© Verhuur wan accommodatie t o t max. 52
personen
Zeilschool Zuidlaardermeer
De Bloemert 1
9475 TG Midlaren

050-4092379
www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl

Rabobank

Parly Ships & Trips
D e Bloemert 3
9 4 7 5 TG Midlaren

Bouwbedrijf 9ttttrfo f&ïeUuHi
Zuïdlaarderweg 97

Tel. / Fax

9479 PR

050-40-92782

Noordlaren

0504095<

PARTY Sfl PS TPIPS
ZUIDLAARDERMEER/PATERSWOLDSEMEER

partyslups.trips@woi4donline.nl
www.partyships-trips.nl

Brasa^Brasi!
Een nieuwe trend in uit eten: Braziliaans Grill restaurant in Midlaren.

Braziliaans Rodizio Grill restaurant Brasa do Brasil
(voorheen Het Ei van Columbus)
Vrijdag en zaterdag ( 40 euro p.p.)
all-in arrangement met RodizioGrill gerechten, luxe buffet, drankjes* en live-muziek.
(18.30 uur tot 23.30 uur)
Zondag (30 euro p.p.)
All-in arrangement met RodizioGrill gerechten, luxe buffet, drankjes*.
(vanaf 14.00 uur)
*frisdranken, bier en wijnen

Brasa do Brasil, Groningerstraat 21 te Midlaren
voor informatie of reserveringen: tel. 050 3110515
www.brasadobrasil.nl

Univé's waardevolle adviezen
pakken altijd laag uit
Bij Univékuntü altijd even binnen lopen. Want bij het
Un ivé-kantoor bij u in de b uurt staat de d eur wagen wijd
open. tl bent van harte welkom voor een goed persoonlijk
advies. Uiteraard met een lage p remie, een uitgebreide
dekking en e en perfecte service.

Univé Zuidlaren
Marktstraat 9.
(050)4096162
an a il:
zu idlaren'Â;unive.nl

ï TNTVP imV
Daar plukt u d e vruchten van!

Drentse bijdrage
f$tmfyai)t

Hieronder weer een tweetal gedichten in het Drents. Het ene gedicht is van een
oud gediende in de Drentse taal. namelijk Peter van der Velde. Het andere
j gedicht is van Suze Sanders (1953). Haar ouders zijn Drenten, zijzelf kwam op
«fc
latere leeftijd in Drenthe wonen, na een studie Skandinavische taal- en letterkunde in Groningen.
Vanaf 1986 publiceert ze regelmatig gedichten in het Drents. Het gedicht dat hier is geplaatst komt uit
haar bundel "As langs de muren d'aovend slop".
Zaodbulten
Doeknekt onder eikebomen
Staon ze stil stoef naost mekaor
Kol Ie regen vaalt in stromen
Lekt omdeel oet ' t grauwe haor
Stil staon zij daor en geboten
' t Waoter brobbelt in de sloot
I s gien naais meer t e bepraoten
Waorom nou nog na t e kaorten
Zo in ' t anzieht van de dood?
En ze laoten wind en regen
Vegen over ' t natte \aand
Aal wat wonnen wör in ' t leven
Zit j a an de binnen kaant?

t'jBl •'*' ••

"

Peter van der Velde

en komp de dag
en komp de dag daj reizen gaot
laot dan in mij j e ogen staon
j e woorden wonen in mien mond
j e aosem dwaolen deur mien haor
hol in j e haanden alle kleur
van daogen dat ik daansen kun
van naachten dat ik levend weur
draog het maor met naor waarmer zun
verni m j e daor waor 't zuden is
maangs flarden van de noordenwind
heur dan mien stille stem
die fluustert daj de liefste bint
Suze Sanders
- ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ Q ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ,
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Puzzelrubriek voor de jeugd.
Beste jonge Midlaarders,

De paaspuzzel was dit keer wel erg moeilijk want er is geen enkele oplossing
ingestuurd. Jammer, ik hoop dat jullie het deze keer weer proberen. Er is straks
genoeg tijd, want de vakantie staat alweer voor de deur. Hebben jullie er een
ü beetje zin in?
nxnam
Dit keer heb ik twee rebussen voor jullie opgezocht. Ze zijn niet zo moeilijk, dus
ook door de jongere kinderen te doen. De oplossingen kunnen weer in de bus aan de Groningerstr. 47.
Fijne vakantie toegewenst, Patty Venema.

rußrie^

•
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Watersport paviljoen

Meerzicht

Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht la
9475 TA Midlaien
8 050-4091446

4
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OVERDUIN

ÍCASANDER

Zuiderpnrk :;5. Postadres: Poslbus 366, 9700 A.I Groningen
telefoon (050) .111 66 66. Telefax (OSO) 313 3 0 90
www.overdumeasaiKjer.nl, E-Mail: lnfo@overdurncasander.nl

BOUWBEDRIJF
MENNO BAKKER

Dorpsfeesimmmissie

NIEUWBOUW / VERBOUW
ONDERHOUD / RESTAURATIE
ASSISTENTIE BIJ ZELFBOUW
LAS- EN CONSTRUCTIEWERK
BOUWBEDRIJF

Laatste nieuws

MENNO B A K K E R

Zuinigstraat 1 9479 PM Noordlaren
050-4095918
www.bouwbedrijf m h ba kker.nl

betrouwbaar in bouwen

meedoen, maar mensen, die individueel
komen, worden op een ludieke wijze in
teams ingedeeld. Het beste team mag zich
daarna natuurlijk klootschietkampioen van
Midlaren noemen. De inleg is € 3 per
persoon en daar zijn de verrassende
consumpties bij inbegrepen.

De Dorpsfeestcommissie
organiseert op zondagmiddag
8 oktober tussen 15.00 en
17.00 uur een gezellige
klootschietwedstrijd voor
teams. Het is mogelijk, dat
wijken met een team

Kinderen mogen gratis meedoen. U wordt
t.z.t. via een informatieblaadje verder op de
hoogte gebracht. De start zal vermoedelijk
in de omgeving van het Heiveen zijn en de
finish bij Paviljoen Meerzicht. We hopen,
dat veel Midlaarders deze unieke middag
niet aan zich voorbij zullen laten gaan.
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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,

watersport-,
midgetgolfbaan
Zeil- en

Bel: (050) 409 15 55

surfächool.

Captainsbar aan |
het meer met
terras.

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

:¥.;.-:,-

ZUIDLAARDERMEER • DE BLOEMERT 1 • 9475 TG MIDLAREN • WWW.BLOEMERT.NL • E-MAIL PAVILJOEN@BLOEMERT.NL

