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Secretariaten van de Midiaarder verenigingen:

Redactieleden:
O
Bonke Klaassens
Hunebedpad 5
9475 TN Midlaren
S
4095973
7
O
Path
Veneuia
Mevr. B. Klaassens
Groningerstraat 47
Hunebedpad 5
9475 PA Midlaren
9475 TN Midlaren
8
4094466
•
Yvonne Korringa
Tolhuisweg 23
Mevr. M. van Dijken
9475 PD Midlaren
Meerwijk 15
9
4092088
9475 TC Midlaren
O
Gies Lamberts
Groningerstraat 45a
9475 PA Midlaren
Hr. E. Broersma
»
4092365
Schutsweg 44
a
Toon van der Hammen
9475 PL Midlaren
Tolhuisweg 37
9475 PD Midlaren
S
3119680
Hr. N. Loeröp

Hr. Rik Timmer
Hunebedpad 1
9475 TN Midlaren

Dorpsbelangen
9
4090428

Dorpsfeestcommissie
9
4095973

Gezelligheidskoor "Lös Zaand"

9

Colofon:

^

4092154

IJsvereniging "Midlaren"
9 4095732
Jachtveld "Midlaren"
9
4094133

Tolhuisweg 30
9475 PG Midlaren

O

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren
9
4096053

Hr. E. Veenstra
Tolhuisweg 27
9475 Midlaren

Q

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

Hr. E. Vos
Haasakkers 2
9475 PJ Midlaren

Vereniging van Volksvermaken

9

4095843

Vrouwenvereniging 'Midlaren'
9
0592-272584

Wijken:

Wijkhoofden:

Achteroet
Klaas Butter
Heihazen
Philip Boucher
Tolhuisweg 1
Yvonne Korringa
Tolhuisweg 2
Ton Kolkman
Schuts-ZHuttemveg
Marjan Giebels
Groningerstraat
Peter van den Berg
't Brinkje
Rik Timmer
Plankensloot/Meerzicht Winy Verdegaal
Emigranten
Piet Kanon

Website:

•

Mevr. S.H. Hovius
Westrup 7
9472 RP Zuidlaren
Mevr. M. Kanon
Annerstreek 27°
9486 AK Annen

Layout: Dinus Vos
. Haasakkers 2
9475 PJ Midlaren
9
4093527
Druk Multabedrijven
W.A. Scholtensstraat 15
9403 AJ Assen
S
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
uien erdoor gekwetst zou kunnen
worden.
Een abonnement voor niet-inwoners
van Midlaren kost € 5 per jaar. indien
het blad bezorgd kan worden. Bij
verzending via de post kost een
abonnement € 10 per jaar.
Het "Midiaarder Kabinet" is een
uitgave onder verantwoordelijkheid
Van de Vereniging Dorpsbelangen.

9
06-20971314
050-4092837
050-4092088
050-4095792
050-4090952
050-4090892
050-4090428
050-4094197
050-4092359

www.Midlaren.net

Oud papier:

De volgende
vrijdagen en
zaterdagen:
6 / 7 april
4 / 5 mei
1 / 2 juni
6 / 7 juli
Zelf brengen!!

Kopij inleveren
voor
25 juni 2007
bij één van de
redactieleden!
Graag inleveren
op diskette of
mailen naar
gwlamberts
« l u l nel.nl

VOORWOORD
De lente is weer in het land, de paasdagen staan voor de deur en het dorp gonst van actie. Zo
is het tijd voor het Paasvuur, maar ook voor andere activiteiten als noten schieten en speciaal
voor de kinderen eieren zoeken.
Paasmaandag gaat de vlam in de forse bult met snoeihout. Even opletten want de locatie is
nieuw, namelijk aan de Schutsweg - het zandpad tussen Midlaren en Zuidlaren. Iedereen is
daar 's avonds vanaf 19.00 uur van harte welkom. Voor de kinderen zijn er vuurkorven zodat
ze marsmellows kunnen roosteren.
De berg groeit al aardig, maar er kan nog best wat bij. Breng daarom zoveel mogelijk
snoeihout en takken naar de paasbult, wel met het vriendelijke verzoek om dat op de
afgesproken tijd te doen als de leden van de feestcommissie op het terrein aanwezig zijn.
Op zaterdag 6 april, tussen 9.00 en 15.00 uur is de laatste gelegenheid om hout te brengen. De
opbrengst (€2,50 voor een kleine vracht en €5 voor een grote) is voor het dorpsfeest dat
volgend jaar wordt gehouden^ om precies te zijn op zaterdag 23 augustus • zie het stuk
'Dorpsfeest 2008' elders in dit nummer.
In dit Kabinet aandacht voor een nieuw Midiaarder project 'Kunst op de Hondsrug' onder
leiding van Marian Kooiman. Verhalenvertellers, taal- en beeldend kunstenaars zullen zich
komende maanden met publiek laten inspireren door de sporen in het landschap van de
Hondsrug. Er komen workshops voor mensen die een dag met kunstenaars in het landschap
willen werken. Waaraan? Aan een verhaal, een schilderij of een object? In elk geval aan een
ervaring waar ze zich nog lang aan kunnen laven. Verder gaan kunstenaars ook met scholen
aan de slag om het landschap tot leven te brengen voor leerlingen.
In deze aflevering ook nieuws van de vereniging Dorpsbelangen. Naast het jaarverslag over
2006, waarin u kunt lezen dat het overleg met de gemeente, mede dankzij de komst van
wethouder Harm Assies, flink is verbeterd, krijgt u een uitnodiging voor de jaarvergadering
van de vereniging Dorpsbelangen Midlaren. Die wordt dit keer gehouden in het vorig jaar
geopende TRIP52 aan de Groningerstraat op woensdag 18 april 2007, aanvang 20.00 uur. Een
mooie gelegenheid voor de bewoners van ons dorp om kennis te maken met deze bijzondere
creatie van Ronald van 't Veer en Hansje van Ravesteijn.
Vorig jaar was er voor het eerst de Midiaarder vrijmarkt. Wegens succes wordt deze vrijmarkt
geprolongeerd, om precies te zijn op zaterdag 19 mei 2007 aan de Tolhuisweg. Alle inwoners,
Midiaarder ondernemers en verenigingen kunnen hun spullen daar te koop aanbieden.
Tot slot in dit Kabinet een puzzel voor de jeugd. Verstopt in dit nummer staan eieren met een
letter erop. Zoek de eieren op en vorm een woord van de letters. Trouwens, over eieren
gesproken. Op zaterdagmiddag 7 april kunnen de kinderen in Midlaren eieren zoeken. Het is
gratis en begint om 14.00 uur bij Meerzicht (Joke de Groot). En zaterdag 14 April is er noten
schieten (ook van het VW), om 14.00 uur, eveneens bij Meerzicht. Het V W is de organisator
van beide activiteiten. Genoeg keus dus om iets leuks te doen rond Pasen.
De redactie van het Kabinet wenst iedereen fijne feestdagen!
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Het jaar 2006 was voor het bestuur van Dorpsbelangen een
betrekkelijk rustig jaar. Van gemeentewege kwam er relatief
weinig op ons af, terwijl als gevolg van de bestuurswissehngen het nieuwe bestuur ingewerkt
moest worden en kennismakingsgesprekken met gemeente en Drents Landschap ging voeren.
Het overleg met de gemeente kreeg echter weleen belangrijke en stevige impuls.
contact met de gemeente
De verkiezingen voor de gemeenteraad en
de collegevorming in de gemeente Tynaarlo
hebben voor de dorpen een nieuwe
wethouder opgeleverd: Harm Assies heeft
sinds het voorjaar van 2006 'de dorpen' in
zijn portefeuille. Omdat dorpsbelangen ook
een nieuwe voorzitter, Arend - Jan Julius,
heeft, leek het ons goed om een
kennismakingsgesprek bij de wethouder
aan te vragen. Dat werd snel gehonoreerd
en ruim voor de vakantie zaten we al bij
wethouder Assies aan tafel. Een uitermate
plezierig onderhoud is dat geworden. De
wethouder bleek goed op de hoogte van de
situatie in Midlaren en kon onze
gespreksonderwerpen dan ook goed
plaatsen, zowel in geografische zin als in
die zin dat hij inzag dat het voor het dorp
relevante zaken betrof. Tot onze grote
verbazing, maar vooral vreugde, werden
wij 4 weken later door de wethouder
uitgenodigd om de antwoorden op nog
openstaande vragen rechtstreeks van hem
te vernemen. Zowel door de gemeente als
Dorpsbelangen is de wens uitgesproken dat

de contacten tussen gemeente en dorp op
een dergelijke wijze worden voortgezet; we
hebben er immers beiden belang bij.
Concreet resultaat van dat overleg is dat de
gemeente in het najaar van 2006
daadwerkelijk begonnen is plannen te
maken tegen de wateroverlast op de
Groningerstraat. Een eerste ontwerp
daarvan heeft het bestuur tijdens de
najaarsbijeenkomst aan de aanwezigen
kunnen tonen. In het plan worden
wateroverlast, snelheid van het verkeer, de
kruising met de Tolhuisweg en het
verbeteren van de bushalte in een keer
aangepakt.

speelplek
Eind 2005 kwam Yvonne Korringa namens
de Tolhuisweg bij het bestuur met het idee
om een speelplek bij het speelveld te
realiseren. De reden hiervoor was dat het
aantal kleine kinderen aan de Tolhuisweg
de laatste jaren aanzienlijk was gestegen,
terwijl er voor de kleine kinderen weinig
speelvoorzieningen waren. Daarnaast zou
het leuk zijn als er ook voor de oudere
jongere er wat voorzieningen zouden
komen. We zijn er mee aan de slag gegaan
en in overleg met de gemeente is een
plannetje gemaakt en voor subsidie
voorgedragen. Medio 2006 kregen we

bericht dat ons verzoek was gehonoreerd.
Het dorp diende wel voor een eigen bijdrage
van € 1.700,- te zorgen. We zijn er trots op
dat we die € 1.700," dankzij de gulle gaven
van de dorpelingen zelf en de Midiaarder
verenigingen, zo snel bij elkaar is gebracht.
Een speciale vermelding en waardering
voor de kinderen van de Tolhuisweg die
met allerlei acties een flinke bijdrage bij
elkaar hebben gebracht is hier zeker op z'n
plaats. Er komen een tafeltennistafel, een
volleybalveldje, een klein voetbalveldje met
doeltjes, een wipwap en een nieuwe
picknick tafel. Verder wordt achterstallig
onderhoud aan de bestaande toestellen

Het ontwerp-bestemmingsplan
Buitengebied is nog steeds niet gereed.
Aanvankelijk zou het plan eind 2006, later
begin 2007 vrijgegeven worden voor
inspraak. Tot op heden is dat nog steeds
niet gebeurd. Wel heeft de gemeente het
nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoerplan vastgesteld. Voor Midlaren
zitten daar al de genoemde aanpak van
Groningerstraat en kruising Tolhuisweg in.

uitgevoerd. Het bestuur is nog op zoek naar
financiën om aanvullend een jeu de boules
baan aan te leggen.

De gemeente heeft € 5.100," beschikbaar
gesteld voor de aanschaf en het aanbrengen
van de verschillende voorzieningen en
daarnaast ook de grond aangevoerd.
Hiervoor zijn wij de gemeente dankbaar.

najaarsbijeenkomst
Dit jaar hebben we als thema voor de
najaarsbijeenkomst gekozen voor de
leefbaarheid in Midlaren^ waarom wil men
graag in Midlaren wonen en waar is de
gemeente in en rond ons dorp mee bezig.
En wie anders dan de wethouder kun je
dan vragen als spreker? Wethouder Assies
kwam dan ook maar al te graag. Zo konden
we rechtstreeks van de bestuurder
vernemen wat ons dorp te wachten staat op
onderwerpen als ruimtelijke ordening,
waterbeheersing, verkeer, infrastructuur,

etc. Andersom hebben de dorpelingen,
afhankehjk van het onderwerp, hun zorg of
vreugde aan de wethouder kenbaar kunnen
maken. Anders dan voorgaande jaren
hebben we het programma zo kort mogehjk
gehouden, zodat er ruim de tijd was elkaar
na afloop nog even te spreken. Gelet op het
aantal mensen dat bleef 'plakken', was dat
een verstandige keuze. Ook heel plezierig
was dat we op de avond relatief veel
'nieuwe' inwoners konden verwelkomen. In
totaal zijn er bijna 70 belangstellenden
geweest.

En verder...
• zijn de veldkeien die op het Brinkje
lagen om de parkeeroverlast tegen te
gaan, plotseling door de gemeente
weggehaald. Van te voren waren we
hierover niet geïnformeerd, zodat die
actie van de gemeente de nodige
beroering heeft veroorzaakt. Met de
gemeente is afgesproken dat we het
parkeren in de gaten houden en zonodig
worden door de gemeente maatregelen
getroffen

•

Verenigingszaken
De jaarvergadering werd op 12 april 2006
bij Marian Kooiman in De Barn gehouden.
Tijdens de vergadering zijn Trudy
Steenhuis en Henk Schuiling afgetreden.
Beiden hebben 6 jaar in het bestuur van
Dorpsbelangen gezeten en hebben als
voorzitter respectievelijk penningmeester
hun werk prima verricht. Arend-Jan Julius
werd tot nieuwe voorzitter gekozen en
naast hem trad Yvonne Korringa toe tot
het bestuur. Jan Jaap Hamming is
penningmeester geworden. Het bestuur
deed verslag van al haar werkzaamheden
en gaf het inzicht in het financiële beheer

•

wordt door Trudy Steenhuis en Winy
Verdegaal stug doorgewerkt aan het
onderzoek naar de
bewoningsgeschiedenis van Midlaren
blijkt het bestemmingsplan Zuidoevers
Zuidlaardermeer, zeker waar het het
tracé van het fietspad tussen
Plankensloot en Meerwijk betreft, bij de
aanwonenden van de Groningerstraat
en Meerwijk tot bezwaren tegen het
bestemmingsplan te leiden

van de vereniging. Van de
bestuursvergaderingen en overige
bijeenkomsten is telkens verslag gedaan in
het Kabinet. De notulen van de
jaarvergadering van 2006 en het
jaarverslag over 2005 zijn eveneens in het
Kabinet gepubliceerd.
De samenstelling van het bestuur in 2006
was: Arend-Jan Julius (voorzitter),
Rik Timmer (secretaris),
Jan Jaap Hamming (penningmeester),
Marian Kooiman en Yvonne Korringa.

Vereniging Dorpsbelangen Midlaren
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Beste Midlaarder jeugd,
De paashaas heeft dit jaar eieren
3 meegebracht met een letter erop.
Ze zijn verstopt door het hele
kabinet.
Aan jullie de taak om de eieren op
te zoeken en een woord te vormen

van de letters.
We wensen jullie veel plezier met het uitzoeken. Vast
wel een leuk werkje tijdens de paasvakantie!
De vorige puzzel is gewonnen door: Yorrick Kuipers!
De oplossing was kerstengel. Gefeliciteerd met je
bon. Allemaal heel fijne paasdagen gewenst! De
oplossingen kunnen in de bus aan de
Groningerstraat 47.
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Beste dorpsgenoten,

—f

Half Januari zijn wij - Familie Kuiper - in jullie dorp komen wonen.
Onze familie bestaat uit Frederik M jaar, Johanna 33 jaar, Noortje 3 jaar en Elsje 1 jaar.
Eerst woonden we in Zuidlaren achter de kazerne.
Toch wilde we iets landelijker wonen, en met het kopen van de Groningerstraat 35 is deze
wens in vervulling gegaan.
Wij wonen hier nu met veel plezier.
Groet,
8t'te€l&Uk} ¿¿oJuwwnz'; jVotytfáe'e^tf
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Ijl V A N H E T R E S T O U R VAN P O R P S R E L A N G E N
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De vergadering van het bestuur in februari had twee belangrijke
thema's: de voorbereiding van de jaarvergadering en het overleg
met de wijkhoofden. De jaarvergadering wordt op woensdag 18
april 2007 in TRIP52 gehouden. Ronald van 't Veen en Hansje
Ravesteijn willen het dorp graag laten zien wat. ze de afgelopen jaren in hun boerderij hebben
gecreëerd. De agenda voor de jaarvergadering en het jaar-verslag van 2006 staan elders in het

Kabinet afgedrukt. Dit jaar na de pauze
geen spreker maar een opreden van de
Kopstubbers, een streektaalband uit
Noord-Drenthe en Groningen. Let op de
flyer die binnenkort bij u in de bus valt!

We kregen bericht van de BOKD dat de
Knapzakroute van Midlaren dit jaar in
herdruk zal verschijnen. De huidige
routebeschrijving is 20 jaar oud en wordt
geactualiseerd. Daarvoor hebben ze ook de
hulp van Dorpsbelangen ingeroepen. Het is
de bedoeling dat de nieuwe
routebeschrijving rond de zomer zal worden
gepubliceerd.

Eigenlijk voor het eerst heeft het bestuur
'officieel' overleg gevoerd met de
wijkhoofden over wat er zoal in hun wijk
speelt. Het verslag van het overleg staat
eveneens in het Kabinet.

Namens Dorpsbelangen Midlaren,

VERKIEZINGSUITSLAG
provinciale staten 2007
! P.v.tLA.
26
CDA
22
W D
71
GRL
37
ChrUnie
6
D66
4
PvhNoorden 2
17
SP
PvdDieren
3
2
Diversen
i

Totaal

190

13,68 %
11,58 %
37,37 %
19,47 %
3,16 %
2,11 %
1,05 %
8,95 %
1,58 %
1,05%

kamerverkiezingen

2006

stijging/daling

46
39
71
30
11
9

17,23 %
14,61 %
26,59 %
11,24%
4,12 %
3,37 %

- 3,5%
-3%
+ 11%
+ 8%
- 1%
- 1%

34
15
3

12,73 %
5,62 %

-3%
-4%

276

Meest opvallend is dat Groen Links, dat bijna overal in het land op
verlies stond, in Midlaren met 8% steeg. Zou dit het "Klaas Kuiperseffect" zijn geweest?
De opkomst was veel lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in
november vorig jaar, 190 nu tegen 276 toen. Bij de
Statenverkiezingen van 5 maart kwamen in Midlaren VVD en
Groenlinks als grootste winnaars naar voren, vergeleken met de
tweede kamerverkiezingen van 22 november 2006. De W D bleef de
grootste partij en ging van 26,59% naar
37,37% van de stemmen. Groen Links ging
van 11,24% naar 19,47%. PvdA en CDA
verloren elk ca 3 %. Opvallend is dat de Christen Unie 1% achteruitging
en dat ook de grote winnaa van deze verkiezingen, de SP, in Midlaren
12,73% zakte naar 8,95%. Ook de Partij van de Dieren zakte ten
opzichte van de tweede kamerverkiezingen van 5,62% naar 1,58%. Ivijk
voor de precieze gegevens op de website
ht,t,p://www.tynaarlo.nl/verkiezingon van de gemeente Tynaarlo

y
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JAARVERGADERING PORPSRELANGEN MIRLAREN
Uitnodiging voor de jaarvergadering van de vereniging
Dorpsbelangen Midlaren in TRIP52 aan de Groningerstraat op
woensdag 18 april 2007, aanvang 20.00 uur

Zoals wellicht bekend is, heeft TRIP52 in oktober 2006 zijn deuren geopend. Ronald
van 't Veen en Hansje Ravesteijn, de eigenaren, hebben begin 2007 de vereniging
Dorpsbelangen Midlaren uitgenodigd de jaar-vergadering bij hun te houden. Ronald en
Hansje willen graag op deze manier het dorp kennis laten maken met TRIP52.

AGENDA VAN DE VERGADERING

1
2
3
4
5

6

7

8
9

Opening
Mededelingen / ingekomen stukken
Notulen van de jaarvergadering van 12 april 2006 (zie Kabinet zomer 2006)
Jaarverslag 2006 (zie Kabinet voorjaar 2007 en www.midlaren.net)
Stand van zaken diverse onderwerpen Dorpsbelangen. In ieder geval komen aan de
orde:
- speelplaats bij het sportveld
- aanpak wateroverlast Groningerstraat
- regulier overleg met gemeente
Financiën
- financieel verslag 2006
- verslag kascommissie (Albert Heringa en Jan Juistenga)
- benoeming kascommissie (Albert Heringa treedt af)
Bestuursverkiezing
- Rik Timmer treedt reglementair af en is niet
herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Pieter den
Hengst te benoemen als nieuwe secretaris
- Marian Kooiman treedt reglementair af en is
Q<
herkiesbaar. Het bestuur stelt voor haar te
herbenoemen.
- tot een kwartier voor aanvang van de vergadering
kunnen tegenkandidaten worden gesteld
Rondvraag
Sluiting officiële gedeelte

6
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Slagerij G.P. Kcers
I e klas Rund- en varkensslagerij
en

-Í^íer(fe<H0^
Onthaasten doe je in Noordlaren
Onze minicamping ¡s 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
SLAGERSPRODUKTEN

ft
ft
ft
ft
ft
ft

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

Groningerstraat 5 6 , 9 4 7 5 PC Midlaren
®
050-4091553
www.cam pingach terdehoven. ni

¿^
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Bouwbedrijf Wolters

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 14
9479 PK
NOORDLAREN
050-4091297

I

Elk seizoen de moeite waärd

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 H U I S
E-mail: info@veenhorst.nl
Website: www.veenhorst.nl
V.

• ***

nhorst

"de VEENHORST* is een 4-sterren groepsaccommodatie
¿1Ù y ° ° r ' n principe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen.
t LAGERHUIS" ¡s een apart gelegen zaal met eigen terrein voor dag(deel)verhuur
4 t/m 35 personen. Het ¡stevens startpunt voor klootschieten en LETTERBOXEN!
eide accommodaties zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken en moderne
faciliteiten voorzien. Ideaal voor het houden van
>**V iH
uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten.
^
. - %.
U heeft een keuze uit
zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons.

>CV-benodigdheden/sanitair
>Histor verf
Kerkstraat 7b
>Electra
9471 GA Zuidlaren
Tel.: 050-4092069
>Tuinhout
uw partner in dbe-net-zejf! Email: hubozuidlaren@hotmail.com

11* J

Watersportbedrijf &e Scheve
Havenstraat 18
9 4 7 1 AM Zuidlaren
tel. / fax 050-4092946
info www.descheve.nl

Wij zijn de hele week geopend.
In de maand mei zijn we op giaandag gesloten.
De keuken is geopend vanaf 16.00 uur

FeestJe ßeuen In de Lanteern?
informeer eens naar de uitgefareide mogelijkheden
(ook in bet weekend)
Eetcafé "De Lanteern'
Middenstraat 2. Tel. 050 4029890
Mobiel 0641048538

Tot ziens in Noordlaren
Uw gastheer Gerben Bouwrua

V.v.V.

V.v.V.

MIDLAREN

Onze
jaarvergadering werd op 12 Maart
gehouden. In totaal waren er 13 leden
aanwezig. Er is besloten om toch door te
gaan met de V.v.V.
Er staan weer allerlei activiteiten op het
programma. Hiervan krijgt u steeds tijdig
bericht. Als eerste zijn de kinderen aan de
beurt. Zij mogen gratis eieren gaan zoeken
op zaterdagmiddag 7 April. Het is bij

Meerzicht (Joke de Groot) en begint om
14.00 uur. Kinderen t/m 10 jaar mogen
meedoen.
En zaterdag 14 April is er NOTEN
SCHIETEN om 14.00 uur ook bij
Meerzicht.
Namens het V.v.V. bestuur

Voor alle verenigingen en anderen die interesse hebben m.b.t. de V.v.V. is het nieuwe
contact adres:
Andries Haaijer - Schutsweg 13 • 9471 ER - Zuidlaren.
9 4093558.
e-mail ahaaijer@hetnet.nl
<3^iï®3S^iï^3iï^«@ïS=ïO^« i =C

WIJKNIEUWS TOLHUISWEG 1
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Als voorbode van de lente is op 26 februari 2007 geboren:
Linn Anna
Dochter van Erik Bergsma en Marjan Kunst en zusje van Mette
Zij wonen aan de Tolhuisweg op nr. 8.

In het voorjaar ontstaan grootse plannen !
Menze trouwt met zijn Ingrid op 13 april 2007 om 16.30 uur
in het gemeentehuis van Assen.
Wij wensen jullie een geweldige toekomst samen !

K

E n wist u dat... Wim Peters vanaf 8 februari 2007 van zijn pensioen is gaan
genieten?
... Er zomaar een bonte specht in de tuin op een pindanetje zat
in te hakken alsof het een boomstam was?
... Er heel gemoedelijk een kerkuü in de ceder zat zonder zich
te storen aan burengerucht?
... Er een groepje reeën in een weiland aan de Tolhuisweg woont, waarvan er eentje bijna
zwart is ?
Boekennieuws !
Zoals elders in het Kabinet vermeld staat
wordt er op 19 mei weer een Vrijmarkt
georganiseerd door de Feestcommissie.
Vorig jaar is de boekenverkoop een groot
succes geweest en is de opbrengst naar de
speelplaats gegaan. Het leek ons een goed

idee om dit jaar ook weer boeken te gaan
verkopen. Dit jaar gaat de opbrengst van
de verkoop in de pot voor de aanleg van een
"Jeu de boules baan" voor de
"Hangouderen" en natuurlijk voor iedereen
die het leuk vindt om een balletje te gooien!
7
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Dus beste mensen '•
Kijk de boekenkast eens na, ïaüni eens lekker op (het is tenslotte voorjaar), m a a k
ruimte voor nieuwe boeken en breng ze naar de Tolhuisweg nr. 23, zodat we goede
zaken kvinnen doen en een jeu de boules baan kunnen realiseren !
Vraag eventueel ook familie, vrienden en kennissen om opruiming te houden.

NATUURBEHEERDERS AAN BOET WERK
Het was een drukte afgelopen maanden in het bos en op de
hei. Grote machines en wagens reden door het bos, ze velden
bomen alsof het luciferhoutjes waren. Voerden de gestripte
stammen af naar de Westerseweg. En vervolgens kwamen
enorme vrachtwagens de bomen ophalen. Op de Vijftig
Bunder is tijdens een korte actie op diverse plekken de hei
geplagd. En het land ertussenin (in de volksmond "het landje
van de bakker", vrij naar bakker Hidding uit Noordlaren die er graan verbouwde) was vorig
jaar al aan de beurt; toen werd hier de bovenlaag afgeschraapt.
De acties van Natuurmonumenten vergen wel enige uitleg. Vooral die in het bos. Na de grote
stormen in de zeventiger jaren, bleven immers alle omgewaaide bomen liggen. Dood hout trok
weer andere beestjes en paddestoelen en mossen aan, was en is de filosofie. Menig burger vond
die omgewaaide stammen maar rommelig om te zien. Inmiddels zijn de meeste mensen er wel
aan gewend. De strategie bleek goed te werken: er is meer diversiteit ontstaan aan begroeiing
en ander leven. Het Noordlaarderbos is echt een bijzondere biotoop geworden.
Toch waren er ook bedreigingen'- het bos was zo dicht dat er weinig licht op de bodem
kwam. Planten en dieren die van licht houden dreigden te verdwijnen. De delen met sparren
werden steeds donkerder en eentoniger. Het geleidelijk omvormen van deze percelen naar een
gevarieerd bos was steeds uitgesteld en vooruitgeschoven. Daarom was er groot onderhoud
nodig.
Van oudsher is het Noordlaarderbos ingeplant als productiebos. Er staan dus dicht op elkaar
snel groeiende bomen die gekozen zijn om hun mooie rechte stammen, zodat er planken van
gemaakt kunnen worden. Vaak staat er één soort per vak. Door ze alsmaar door te laten
groeien, gaan ze elkaar in de weg staan. Daarbij is er door het strakke plantschema weinig
verscheidenheid.
Met het groot onderhoud van afgelopen maanden is ruimte gemaakt voor de
overbhjvers om door te groeien. In feite is er plek gecreëerd voor dikkere bomen. Maar ook zijn
er kale plekken gekomen waar andere soorten zijn ingeplant en waar jonge bomen spontaan
zullen opkomen. Zo krijgen we weer lindes in het bos, een oude boom die door de
productie doelen naar de achtergrond was geraakt. Wie een linde heeft, weet dat deze heerlijk
ruiken. Daarnaast zijn er tientallen wintereiken, zoete kersen en wilde appels geplant.
Soorten die hier thuishoren maar heel zeldzaam geworden zijn.
Bij zo'n ingreep zijn veel dieren ontheemd geraakt. Hun nesten en traditionele loopjes
op zoek naar voedsel, zijn immers verdwenen. Door het werk voor het broedseizoen uit te
voeren, wordt geprobeerd die schade zoveel mogelijk te beperken. Ook is op sommige plaatsen
bewust ruimte voor dieren gemaakt. Zo is soms op een kaal stuk een grote dode stam blijven
staan: dat is dan bewust gedaan omdat dood staand hout weer dieren aantrekt.
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Moeder natuur zag het gezwoeg in het bos aan en vond de machines kennelijk iets te
planmatig te werk gingen. Juist na de grote operatie stuurde ze een straffe storm over het bos,
en toen vielen er alsnog enkele solitaire exemplaren om. Net drie knoerten van sparren die de
boswachter met het zagen gespaard had. Ze blijven nu voor eeuwig (?) liggen als aandenken
aan de storm van ....januari 2007. En de wandelaar? Die kan er over een spontaan gevormd
paadje omheen! Prachtig toch, die nieuwe chaos. Overigens zullen de grote wandelpaden de
komende tijd nog een beurt krijgen, dus dan is het met de modder voorbij.
Vijftig bunder
Ook op de Vijftig Bunder is afgelopen maanden gewerkt. Eerst door vrijwilligers met
een schop en zaag, later door machines. De hei raakt namelijk overgroeid met pijpestro. De
koeien eten er goed van, maar ze kunnen het pijpestro er niet goed onder houden.
Vroeger werden de hei en het pijpenstro gebruikt, door de dorpelingen. Kijk maar eens
onder de open kapschuur van Spiegelaar bij het hunebed. Daar zitten de bosjes pijpestro tegen
het klepperen van de pannen. Berend Spiegelaar heeft ze zelf nog als kleine jongen van de
vijftig bunder gehaald: op de knieën en dan met een mes snijden. Daarna in de kruiwagen
naar huis. De hei werd gebruikt voor onder meer bezems.
Tegenwoordig gaat niemand meer hei en pijpestro snijden, we gaan nu naar de Hubo
voor onze bouwmaterialen. Als je niets zou doen, verandert de Vijftig Bunder op den duur in
bos. Omdat we graag hei houden, moet er onderhoud gepleegd worden. Op verschillenden
plaatsen zijn stukken hei afgeplagd. Zo komt er afwisseling in oude en nieuwe hei, en zo blijft
er ruimte voor heideplanten als klokjesgentiaan (felblauw). Van tevoren hadden archeologen
uitgezocht of er geen kwetsbare sporen uit het verleden beschadigd konden worden.
De bomen op de Vijftig Bunder worden ook nog uitgedund. Natuurmonumenten doet dat in
overleg met de vrijwilligers uit de omgeving die het gebied mooi houden en de planten en
dieren inventariseren. D'r wordt bij Natuurmonumenten nu voorzichtig nagedacht of er
komende winter nog wat meer bomen moeten worden omgezaagd. Bijvoorbeeld om de heide
wat groter te maken en om een paar mooie doorzichten van de hei naar de Westerlanden te
maken.
Schietbaan
Ook de Schietbaan en de kogelvanger kwamen aan de beurt. Dit strookje gras met veel
bijzondere plantensoorten werd steeds smaller. De kogelvanger werd door de uitdijende eiken
ook steeds verder aan het zicht onttrokken. Door het weghalen van wat eiken is hier weer
licht en ruimte geschapen. Goed voor plantjes, bijen en vlinders. En voor de zichtbare
geschiedenis: je ziet de schutters al weer voor je tijdens hun oefeningen.
Landje van de bakker
Over het landje van de bakker heb ik u eerder al 'bijgepraat'. Afgelopen
winter is het poeltje enorm groot geworden. Prachtig om te zien hoe het
O
i
water op de keileemplaat bleef staan, terwijl het even verderop notabene op een lager stuk - droog bleef.
Het ondergelopen land bood een aanblik che oude Midlaarders
goed kennen: vroeger waren er veel van dergelijke grote waterplassen
i
in de winter. Menigeen leerde er schaatsen. Met de drainage
verdwenen de natte gebieden - en daarmee een deel van de natuur die
daarbij hoort. We hoorden er alweer een wulp en ook de geelgors liet
zijn deuntje horen.
Over de natuur in ons dorp is veel te vertellen. Met een stel IVN'ers werken we aan een
netwerk van wandelingen langs de mooiste plekjes. Tijdens de nieuwsjaarswandeling hebt u
het eerste deel gezien langs het Zuidlaardermeer. Op 28 mei leiden we u langs het middelste
deel. Wilt u meer weten, loop dan met ons mee
(zie elders in dit Kabinet.)
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Langs de verborgen plekjes van Midlaren
Op Tweede Pinksterdag, 28 mei, organiseert de Dorpsfeestcommissie weer een wandeling door
het dorp. We proberen u dan te brengen bij verborgen plekjes van het dorp. Vaak zijn dat
gebieden waar u normaal niet mag komen. Deze keer hebben we contact gelegd met Niesco
Loeröp, één van de vrijwillige boswachters van Natuurmonumenten in ons dorp. Hij wil ons
'Tryntjes koele' laten zien, een poeltje waar reeën en ijsvogels wonen.
De wandeling begint om 11 uur vanaf de bushalte bij het Roekenbos. Daar zijn we immers met
de Nieuwjaarswandeling geëindigd en vanaf dat punt lopen we verder. Egbert Veenstra zal in
het bos een en ander laten zien. Daarna gaan we naar het verborgen meertje. We eindigen bij
het hunebed. Daar worden we ontvangen door Berend Spiegelaar in het achterhuis.
Reserveer dus vast in uw agenda: 28 mei.

Dorpsbelangen

VERSLAG VAN HET OVERLEG TUSSEN HET
BESTUUR VAN DORPSRELANGEN
MIDLAREN
MET DE WIJKHOOFDEN
OP 13 FEBRUARI 2007 BIJ MARIAN KOOIMAN.

Aanwezig namens het bestuur:
Arend - Jan Jiilius, Marian Kooiman, Yvonne Korringa, Jan Jaap Hamming en Rik Timmer.
Aanwezige wijkhoofden:
Peter van den Berg
Winy Verdegaal
Marjan Giebels
Klaas Butter
Yvonne Korringa
Rik Timmer

Groningerstraat
Plankensloot
Schuts- / Huttenweg
Achteroet
Tolhuisweg 1
't Brinkje

Doel

Arend - Jan heet de wijkhoofden hartelijk welkom. De reden voor dit
overleg is dat het bestuur van Dorpsbelangen Midlaren graag wat
directer input vanuit de wijken wil hebben en daarom graag 1 of 2 keer per jaar met de
wijkhoofden om de tafel wil gaan zitten. Alle relevante zaken voor het dorp en de wijken
kunnen worden besproken. Hierdoor kan het bestuur de gemeente weer beter informeren en
andersom kan het bestuur de wijkhoofden informeren. Onderwerpen die zich voor dit overleg
lenen zijn bijvoorbeeld de speelplaats, wateroverlast, bewaren cultuurhistorie, begraafplaats,
ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, verkeer en
vervoer, etc. Voor dit overleg is geen agenda gemaakt.
Ingebrachte punten^
• Men heeft zich voor deze eerste keer nog niet goed kunnen voorbereiden! daardoor wellicht
wat weinig te melden
• Men vindt dit wel een heel zinvol overleg. Graag continueren, bij voorkeur 2 keer per jaar

•
•
•
•
•
•
•
•

Klaas geeft aan dat hij nu wijkhoofd is als vervanger van Herman van Dop. Hij heeft er zin
in en zal polshoogte nemen in de wijk om te zien wat er zoal leeft
Ook Peter is pas kort wijkhoofd. Hij vraagt of er nog wat met het ooievaarsnest gaat
gebeuren. Dit nest zal nooit bewoond worden. Wellicht is er een plek bij Plankensloot te
vinden? Het bestuur zal er over nadenken.
Winy vindt het lastig om te zien wat er in haar wijk aan de hand is; dat heeft te maken
met het feit dat de huizen in haar wijk enorm ver uit elkaar liggen. Er is weinig onderling
contact.
Datzelfde geldt ook voor de wijk van Marjan
Winy doet het voorstel om nieuwe inwoners van een informatiepakket over het dorp te
voorzien. Goed idee. Pakket bij voorkeur uit te reiken door het wijkhoofd om de contacten
te verstevigen
Klaas vraagt of er contact is met dorpsbelangen Noordlaren. Dat is er eigenlijk niet.
Winy vraagt zich af of het bestuur wat moet doen met de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Het bestuur ziet hier niet direct een taak voor zich.
Voor het overleg met de gemeente worden genoemd:
- de bereikbaarheid van het fietspad vanuit het huis van Winy; komt door toenemende
drukte en snelheid op de Groningerstraat.
- Marjan vraagt aandacht voor de paaltjes langs het fietspad langs de Vijftig Bunder
i.v.m. de veiligheid voor de fietsers (scholieren)
- Peter vraagt aandacht voor de bermen langs de Noordl aarderweg en de fietsers die
daar rijden
Marjan wijst op de slechte staat van het huisje van wijlen de heer Ellens. Wat zijn de
ontwikkelingen?
- Rik wil graag dat de situatie met het parkeren en de zwerfkeien op het Brinkje wordt
besproken en dat het informatiebord dat er ooit stond, weer terug komt

Afgesproken wordt dat het verslag van het overleg van het bestuur met de gemeente ook naar
de wijkhoofden gaat.

DORPSFEEST

r
Uovpsfeestcommissie

2008

Op dinsdag 20 maart had de dorpsfeestcommissie een
bijeenkomst met de wijkhoofden om te overleggen overliet
dorpsfeest van 2008. Het was een gezellige bijeenkomst waar
goede afspraken zijn gemaakt. Bijna alle wijkhoofden waren

Afgesproken werd dat
het dorpsfeest zal
worden gehouden op zaterdag 23 augustus 2008.
Zoals al eerder werd bericht, wordt het thema van het dorpsfeest China en sport vanwege de
Olympische Spelen in China in 2008. Verder is afgesproken, dat we het dorpsfeest starten met
een vliegerwedstrijd waarbij elke wijk een op China geïnspireerde vlieger maakt. De
Midiaarder kinderen kunnen meedoen met een eigen vlieger.
Daarnaast zal elke wijk een sportactiviteit organiseren waar alle dorpsbewoners aan mee
kunnen doen. Elke wijk kiest een land met een bij dat land passende sport. De wijkhoofden
zullen eind september bij de dorpsfeestcommissie opgeven voor welk land zij kiezen.
Er zal natuurlijk weer een gezamenlijke maaltijd zijn, we hoeven niet zelf te koken maar er
zal catering worden geregeld, 's Avonds is er zoals gebruikelijk weer een groot feest in een
feesttent.
II

Alle activiteiten zullen plaats vinden op het terrein van de ijsbaan middenin het dorp.
Er moeten nog heel wat details moeten uitgewerkt. We zullen dat steeds zoveel mogelijk doen
in samenwerking en overleg met de wijkhoofden. Op 18 september vergaderen we weer met de
wijkhoofden.
De secretaris van de dorpsfeestcommissie

MrPLAARPER V R I J M A R K T
Vorig jaar hebben we voor de eerste keer de Midiaarder
vrijmarkt gehouden. We gaan dat dit jaar weer doen en wel op
zaterdag 19 mei 2007
Alle inwoners, Midiaarder ondernemers en Midiaarder
verenigingen hebben de mogelijkheid op de vrijmarkt spullen te
verkopen.
Het kan hierbij gaan om verkoop van rommelmarktspullen,
speciaal voor de markt gemaakte, gekweekte of ingekochte
spullen. Alles is mogelijk (behalve op het gebied van de catering,
dat gaat de dorpsfeest commissie weer zelf verzorgen).
Ook andere activiteiten zijn mogelijk, bijvoorbeeld: voor kinderen een ritje op een pony,
goochelaar of grabbelton, portretfoto maken etc. Ieder kan zijn fantasie de vrije loop laten.
Leden van de dorpsfeestcommissie zullen naast de catering ook een kraam met kledinginbreng
organiseren, waarvan de opbrengst voor het dorpsfeest is bestemd. Hierover is meer
informatie elders in dit kabinet te vinden. Ook hebben we al gehoord dat Yvonne Korringa van
de wijk Tolhuisweg weer met een boekenkraam zal komen, waarvan de opbrengst is bestemd
voor een aankoop voor het dorp.
De dorpsfeestcommissie vraagt een vergunning aan, verzorgt de publiciteit en verzorgt de
catering. Iedereen kan meedoen tegen betaling van 5 euro voor een standplaats.
De vrijmarkt zal plaatsvinden aan de Tolhuisweg van 10.00 tot 14.00 's middags. U moet zelf
een tafel neerzetten of kraam opbouwen.
In verband met de door ons te verzorgen publiciteit is het leuk als we tevoren weten wat er te
doen zal zijn. We vragen u daarom om ons tevoren te berichten of u van plan bent aan de
vrijmarkt als standhouder deel te nemen en wat u gaat aanbieden. Voor overleg kunt u
natuurlijk altijd met een van de leden van de dorpsfeestcommissie overleggen.
U kunt zich aanmelden op telefoonnummer 4095973 (Bouke Klaassens), 3119680 (Ineke
Noordhoff) of 4093527 (Dinus Vos) of per mail: midlaren@midlaren.net.
Het geld dat de dorpsfeestcommissie op deze manier binnenkrijgt wordt weer gebruikt voor de
organisatie van het dorpsfeest in 2008.
Als veel mensen meedoen belooft het bovendien weer net zo'n gezellige dag te worden als vorig
jaar!
dBe*A»r2fUaaAó6i**
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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 tot max. 52
personen
Zeilschool Zuidlaardermeer
De Bloemert 1
9475 TG Midlaren
050-4092379
www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl

Rabobank

Party Ships & Trips
D e Bloemert 3
9475 TG Midlaren

Bouwbedrijf fücuti* Wieland
Zuidlaarderweg 97

Tel. / Fax

9479 PR Noordlaren

050-40-92782

0504095Í

PflBTTSflPS

TB RS

ZUIDLAARDERMEER/PATERSWOLDSEMEER

partyslrips.trips@worldonune.iil
www.partyships-trips.nl

Watersport paviljoen Meerzicht
Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht la
9475 TA Midlaren
'9 050-4091446

¥
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OVERDUirf HASARDER
b e d r i j f s m a k e la a r s

bv

Zuiderpark 25, Postadres:Postbus 366, 9700ÄJ Groningen
' ., •. Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90
www.overdUincasander.nl, E-Mail: ¡nfo@overduincasander.hl

•BOG

bedrijf- is een exclusieve, KIOSCO nj-orm is tiscke broedplaats voor- nieuwe
¡deeen, een nieuw conce.p\ van vergaderen
confereren ,

OíAS

Groningerstraat 52
9475 PC Midlaren
e-mail :
internet :

Bouwbedrijf
Menno Bakker

a

en

050 402 87 55
050 402 7388

Fax

info@ trip52
www.trip52.nl

BOUWBEDRIJF

MENNO BAKKER

Z u i n i g s t r a a t 1 9 4 7 9 PIVl N o o r d l a r e n
050 - 4095918
www.boiiwbeclrijfmhbakker.nl

betrouwbaar

in

bouwen

* Nieuwbouw / Verbouw
* Assistentie bij zelfbouw
* Onderhoud / Restauratie * Las- en constructiewerk

T E GROOT, TE KRAP, OP UITGEKEKEN?
De kasten vol en niets meer om aan te trekken?
Grijp nu uw kans,
lever de kleding die u toch niet meer draagt in,
voor de inbrengkraam van de dorpsfeestcommissie
op de vrijmarkt in Midlaren op 19 mei 2007.
Maak ruimte in uw kast en ontvang een bedrag voor de kleren die u toch niet
meer draagt. Geen werk, geen gedoe, wij zorgen voorde verkoop!.'!
Het kan gaan om merkkleding maar dat hoeft niet per se, wel moet het goed
draagbare, niet kapotte, niet al te verwassen kleding zijn.
Het gaat om dameskleding en kinderkleding.

ñ

Praktische gang van zaken :
kleding ( heel en schoon en niet al te verkreukt) kan op de
volgende data worden ingeleverd van 18.00 tot 20.00 uur:
dinsdag 24 april en dinsdag 1 mei
bij Ineke Goulrny, Hutten weg 6 tel. 4093549,
woensdag 25 april en woensdag 2 mei
bij José Vos, Haasakkers 3 Midlaren, tel. 4093527
donderdag 26 april en donderdag 3 mei
bij Bouke Klaassens. Hunebedpad 5 Midlaren. tel 4095973

van de opbrengst is 40% voor de dorpsfeestcommissie en 60% voor de
inbrenger
na afloop van de vrijmarkt kan de niet verkochte kleding weer worden
opgehaald
kleding die niet binnen 14 dagen is opgehaald gaat naar een goed doel
Namens de dorpsfeestcommissie,

<S=tC=gsfsC=§35==[3@*=C^

PAASVUUR OP PAASMAANDAG 9 APRIL 2 0 0 7
Vanaf 19.00 uur aan de Schutsweg in Midlaren
(zandweg tussen Midlaren en Zuidlaren)
De dorpsfeestcommissie organiseert ook in
2007 weer een paasvuur. Let op! Het adres
is veranderd. In verband met het feit dat
Pasen laat is en het geplande gebruik van

het bouwland aan de Esweg, is een andere
locatie gevonden. Het Paasvuur is dit jaar
aan de Schutsweg , het zandpadgedeelte
tussen Midlaren en Zuidlaren
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Hout voor de Paasbult kan nog op zaterdag
7 april, tussen 9.00 en 15.00 worden
gebracht naar de Schutsweg. Breng zoveel
mogelijk hout, zodat we een flinke bult
krijgen. Voor €2,50 voor een kleine vracht
en €5,- voor een grote vracht kunt u uw
snoeihout en ander ongeverfd hout kwijt.
De opbrengst wordt gebruikt voor de
organisatie van het dorpsfeest in Midlaren

in 2008. Niet alle hout mag op de paasbult.
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
Voor de kinderen zijn er tijdens het paasvuur vuurkorven zodat ze marshmallows kunnen
roosteren en stokbrood kunnen bakken.

Vragen?
bel Ineke Noordhoff, 3113251 of Bouke Klaassens, 4095973
e

i

We hopen dat er veel mensen komen genieten van het paasvuur.

kJJ

Dorpsfeestcommissie Midlaren

C3>

ROEIEN OP HET ZIJLDLAARDERMEER
Op zaterdagmiddag 7 juli 2007 zal de
dorpsfeestcommissie een activiteit
organiseren op en aan het Zuidlaardermeer
met medewerking van Joke de Groot van

Paviloen Meerzicht, die roeiboten ter
beschikking zal stellen,
Verdere details zijn heden nog niet bekend
maar zullen te zijner tijd bekend worden
gemaakt via een huis aan huis bericht.

De dorpsfeestcommissie
SaotiUerCfUaaááBná-

ANSICHTKAARTEN MIDLAREN
De dorpsfeestcommissie heeft ansichtkaarten laten maken van het dorp Midlaren. Er zijn vijf
verschillende kaarten gemaakt. Voor een setje van 6 stuks betaalt u €3 , - . De kaarten zijn
verkrijgbaar bij Kee Scheper, Hunebedpad 3 in Midlaren of in de Hubowinkel in Zuidlaren.

OORLOGSWINTER
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In deze wintertijd
kwam bij mij weer de
herinnering naar boven
aan de winter van 19441945. In 1944 werd in
de hongerwinter van
1944-1945 namelijk in
Midlaren eën actie
gestart om de kinderen uit Amsterdam
onder te brengen bij gezinnen in Midlaren.
Mijn moeder vond dat - ook al waren er
veel mensen (o.a.onderduikers die bij ons
thuis moesten eten) - er nog wel een evacue
bij kon. De mensen in o.a. Amsterdam

I

kwamen van honger om. Vooral kinderen
uit arme gezinnen leefden van wat de
straat opleverde. Dit was niet veel, want
ook de vuilnisbakken waren niet voorzien
van weggegooid eten, zoals tegenwoordig
wel weer voorkomt. Uit leegstaande
panden werd hout gesloopt om nog maar
iets van warmte te hebben. Dit hout werd
uiteraard gestolen en was bestemd voor het
noodkacheltje. In Midlaren werden veel
kinderen uit Amsterdam ondergebracht.
Wij kregen thuis een jongen, genaamd Jan
Janse, van 13 jaar (geboortedatum 23
dec. 1931) toegewezen. Dit bleek een erg

aardige jongen van mijn leeftijd te zijn. Hij
was afkomstig uit een eenvoudig gezin uit
de Jordaan in Amsterdam. Hij was dan ook
watje noemt " een echte Amsterdammer".
En voor mij was het een hele bijzondere
ervaring, zo'n jongen uit hartje
Amsterdam. Hij kon mij dan ook heel wat
leren en ik hem wellicht ook nog enige
dingen, als plattelands jongen aan een
rasechte Amsterdammer. Eén van zijn
favoriete bezigheden was het aansteken
van onze kookkachel in de stookhut (hij
had het maar over "fikkie steken')Bij de bevrijding was het gemakkelijk voor
hem om van alles bij de Canadezen los te
krijgen zoals o.a. chocola, snoep, brood enz.
Hij had weinig contact met zijn ouders. De
briefwisseling was minimaal van zijn kant
en nu en dan kreeg hij een kaartje van zijn
moeder. Zijn vader was chauffeur bij het
Duitse leger (de zgn. NSKK), zoals later
bleek. Ook bleek later dat alle kinderen die
in Midlaren waren ondergebracht,
kinderen waren van ouders met een NSBachtergrond. Dit bleek.echter pas na de
bevrijding. Maar dit kon men de kinderen
ook niet kwalijk nemen. De geëvacueerde
kinderen vertrokken in mei/juni 1945 weer
naar Amsterdam. Mijn ouders en ik hebben
nooit weer iets gehoord van onze evacue uit
Amsterdam en ja ga maar eens een "Jan
Janse" zoeken in Amsterdam. Ik vind het
persoonlijk jammer dat er nooit weer enig
contact is geweest.
¿7a*t'*AyJa*u£'
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NOGMAALS P E MUNTSCHAT U I T M I D L A R E N
In het vorige Kabinet schreef ik over de middeleeuwse muntschat die in
1906 in Midlaren is gevonden. De schat bestond uit een potje met 88
zilveren munten uit de 9e eeuw na Chr. en nog enkele andere
voorwerpen. Volgens een krantenbericht uit die tijd was de schat bij

bouwwerkzaamheden in het Katerveld in
Midlaren gevonden. Omdat, het interessant
is te weten waar de schat precies is
gevonden, heb ik om een reactie gevraagd
van Midlaarders die misschien meer wisten
over de vondst.
Dit leverde een reactie op van de kant van
Marten de Swart. Zijn vader heeft hem
verteld dat de schat was gevonden bij de
bouw van de school. De vader van Marten
hoorde bij de eerste leerlingen toen de
school in 1908 geopend werd. Marten's
informatie klopt min of meer met het
krantenbericht, maar er zijn toch nog wat
vraagtekens:
De school staat niet echt op het
Katerveld, waar de schat volgens de
krant is gevonden.
De vondst is in maart 1906 gedaan,
terwijl de school pas in 1908 open
ging.

Dit laatste punt zou verder uitgezocht
kunnen worden. Heeft men twee jaar over
de bouw gedaan? Bestaat er een
bouwvergunning che hier informatie over
geeft? Waren de arbeiders Bruining en
Renses die de schat vonden erbij
betrokken? In de archieven zijn deze
gegevens misschien wel te vinden, maar er
zijn in Midlaren vast wel mensen die de
bouwgeschiedenis van de school kennen.
Als iemand mij hier meer over kan
vertellen, hoor ik dat graag!

(Email: denhenestmidlaren@hetnet.nl; tel.
4091422)
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KUNST OP DE HONDSRUG
Binnenkort begint
het project Kunst
op de Hondsrug.
"Kunst op de
Hondsrug"
organiseert een avontuurlijke
ontdekkingsreis over eeuwenoude paden en
(handels)wegen in het gebied tussen Haren
en Midlaren. Er worden workshops en
activiteiten voor scholieren georganiseerd.
De deelnemers, volwassenen en
basisschoolleerlingen, worden spoorzoekers
van vroeger en nu. Deelnemende
kunstenaars uit de omgeving laten zich
inspireren door de indrukken die ze
onderweg opdoen. Op 10 maart 2007 vond

een eerste verkenning van de route plaats
door de leden van de projectgroep met de
deelnemende kunstenaars onder
begeleiding van Marianne van Albacla,
schrijfster van het boek "400.000 jaar
overleven op de hondsrug". Zij stippelde
een route uit van Haren naar Midlaren
langs oeroude wegen die ook onze verre
voorvaderen al gebruikten.
Het project begint in het voorjaar van 2007
en zal ook de volgende twee jaar nog een
vervolg krijgen. In 2007 is het thema van
het project "Op Weg en Beeldende Kunst".
In 2008 zal muziek een belangrijke rol
spelen.

De Barn van Marian Kooiman aan de
Tolhuisweg in Midlaren is de
ontmoetingsplek voor de deelnemers aan
het project. Het werk dat tijdens het project
door de kunstenaars en door de deelnemers
aan de workshops is gemaakt, zal worden

geëxposeerd in De Barn en te zien zijn
tijdens de slotmanifestatie op 30 juni 2007.
Het initiatief voor dit project is uitgegaan
van de Culturele Raad van de gemeente
Haren.

Workshops
Tijdens het project worden er door een
aantal kunstenaars workshops
georganiseerd in en rondom de Barn in
Midlaren. De kunstenaars hebben zich
laten inspireren door het thema "Kunst op
de Hondsrug" en de route die voor dit
project wordt afgelegd. Als u mee wilt doen
kunt u zich voor deze workshops
telefonisch opgeven op nummer 050
4092048. De kosten zijn € 45," per persoon,
inclusief koffie, thee en een lunch.
De volgende workshops worden
georganiseerd:
• Workshop Portret Schilderen, door
Marion Kraus, zaterdag 12 mei
2007.
Kunst op de Hondsrug op school
"Kunst op de Hondsrug" organiseert ook
activiteiten voor leerlingen van groep 8 en
7 van de basisscholen in de omgeving
waaronder de Rieshoek in Noordlaren. Het
doel is het historisch besef van kinderen te
ontwikkelen door ze te wijzen op het
cultureel erfgoed. Daarnaast stimuleren we
de creativiteit van de kinderen, onder

Workshop Schilderen, door Gemma
Brans, zaterdag 9 juni 2007.
Workshop Labyrint van de
menselijke levensweg, door Corma
Pol en Advaita Stemerding,
zaterdag 2 juni 2007
Workshop Etsen in de natuur, door
Aldrik Salverda, woensdag 6 juni
2007
Workshop Labyrint van het
onderweg zijn, door Corma Pol en
Advaita Stemerding, woensdag 13
juni 2007.

andere door gericht en goed waar te nemen.
De deelnemende beeldend kunstenaars zijn
aangesloten bij BIK (Beroepskunstenaars
in de Klas).
De activiteiten met de scholen vinden
plaats in de maanden mei en juni. Via de
school wordt meer informatie gegeven.

Zie voor meer informatie de website www. kunstopdehondsrug.nl
(gemaakt door Thomas Kuipers uit, Midlaren).
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OPROEP VOOR NIEUWE LEDEN

Émigranten

Graag willen wij ons even voorstellen: Wij zijn de
Midlaarderemigrantenclub, bij vele Midlaarders wel
bekend. Tot voor kort bestonden de leden uit Midlaarders
die naar Zuidlaren waren verhuisd.
Na een bestuursvergadering twee jaar geleden is besloten de toelating te verruimen .
Ook Oud Midlaarders die buiten deze regio wonen zijn nu welkom ,
Dat heeft ons tot nu toe (slechts) twee nieuwe leden opgeleverd .
Vandaar deze oproep!!!!!
Weet je of familie of vrienden zin zouden hebben hd te worden, maar kon dat niet vanwege de
woonplaats, laat ze dan contact met ons opnemen. Wij stellen wel de voorwaarde dat ze in
Midlaren gewoond moeten hebben en nog een band met het dorp hebben.
Onze activiteiten bestaan uit een Nieuwjaarsbijeenkomst, Gezellige avond, Notenschieten.
Vissen en een Uitstapje.
17

Ook is er nog een groep fietsers, maar dat gaat op vrijwillige basis. Ons boekjaar loopt van
Augustus tot Augustus en de contributie is €5 per persoon, per maand; dus dat is
te overzien.
Dus Oud-Midlaarders aanmelden!!!!
Dat kan bij:
Jan Moesker
9 050-4092975,
Hans Huisman
9 050-4091296
Greet Lokhorst
9 0591-381642
Of via internet www lokhorsten@wanadoo.nl

l

SCHAATSEN IN 'T KARDINGE
Omdat onze IJsvereniging tijdens de afgelopen
winterperiode geen enkele ijsactiviteit kon ontplooien,
heeft ze in samenwerking met de ijsclub Noordlaren en
de ouderraad van OBS "De Rieshoek" een
schaatsochtend georganiseerd voor alle leerlingen van
voornoemde school. Hieronder vindt u een verslag, dat
door twee leerlingen van de school is geschreven.

Donderdag 22 maart gingen de kinderen van OBS De Rieshoek schaatsen.
Ze vertrokken om kwart over 8 met een dubbeldekker bij school.
Onder leiding van een paar ouders en een paar juffen gingen ze op weg naar Kardinge.
Eenmaal aan gekomen in Kardinge konden we de schaatsen aantrekken of huren. Een
kwartiertje later konden we de schaatsbaan op. Eerst mochten de kinderen op de 400 meter
baan. Toen iedereen op het ijs was, gebeurde er een ongeluk. Een meisje uit groep 7 is
gevallen op het ijs en heeft een lichte hersenschudding
opgelopen. Even later kwamen juf Geja en groep 1 en 2.
Toen hielden we een kleine pauze, en daarna gingen we
naar de ijshockeybaan. Daar gingen we een paar
spelletjes doen. We werden opgesplitst in groepen, en
elke klas kreeg een begeleider. Daarmee gingen ze de
spelletjes doen. Zoals ijshockey, kunstschaatsen en
tikkertje. Toen elke klas de spelletjes had gedaan, gingen
ze een schaatsrace houden. Groep 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8
mochten aan deze race meedoen. Jondahl Klomp had
gewonnen van de jongens en Marijne Venhuizen van de
meisjes. Ze kregen allebei een mooie medaille en een
mooie beker die op school moest blijven. Daarna gingen
alle kinderen hun schoenen weer aan doen, en kregen
wat lekkers. Toen was het alweer tijd om naar huis te
gaan. Deze keer waren er twee bussen die ons kwamen
ophalen, rond half een vertrokken we naar school.
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ONTHOOFDING VERIJDELD«
In het vorige Kabinet hebben we gewag gemaakt van het feit dat de
wijk Groningerstraat-de Bloemert-Meerwijck onthoofd zou worden
#]
omdat Trudie Steenhuis ingaande 1 januari 2007 na vele jaren trouwe
> < ^
¡0^
dienst het bijltje er bij neer zou gaan leggen.
Zij heeft inderdaad dat bijltje er bij neergelegd, maar voor het zover was, had
dorpsfeestcommissielid Annie (zeer bedreven regelaarster) er al voor gezorgd, dat Peter van
den Berg, wonend in de boerderij aan de Lageweg voor de Bloemert, de opvolger van Trudie
zou worden. Hij heeft in die functie als wijkhoofd inmiddels bij vergaderingen onze grootste
wijk al vertegenwoordigd.
& f i

Men kan niet stellen, dat het aanstellen van voornoemde wijkhoofd op een democratische
wijze is geschied. Maar schijnbaar hoort dat in dit dorp bij deze functie zo. In de wijk
Achteroet is Herman van Dop zonder twijfel het langst in functie geweest als wijkhoofd.
Zonder overleg met de wijkleden en ook zonder verdere kennisgeving in de wijk blijkt, dat
Klaas Butter (wonend tegenover de Veenhorst) plotseling het nieuwe wijkhoofd is. Mocht er in
de wijk Groningerstraat al sprake zijn van weinig democratie, dan spant Achteroet nu op dat
gebied zeker de kroon.
Als één van de mensen, die al heel lang in dit dorp woont, durf ik rustig te stellen, dat
verreweg de meeste Midlaarders heel blij zijn met de nieuwe wijkhoofden - ook in hun eigen
wijken - en ik hoop, dat ze hun functie dan ook met veel plezier mogen vervullen.
Omdat tijdens de laatste twee vergaderingen van de DFC met de wijkhoofden de wijk Heiveen
niet vertegenwoordigd was en er bij het bestuur van de DFC ook veel onduidelijkheid bestaat
over wie deze wijk nou vertegenwoordigd als wijkhoofd, denk ik dat het t.a.v. deze wijk ook
goed is als op zeer ondemocratische wijze er bij de volgende vergadering een
vertegenwoordiger als wijkhoofd aanwezig is.

GEROORTE.
Op 7 februari 2007 schonk Nicole Mannheims - echtgenote van
Michiel Kanon — het, levenslicht aan de tweeling Diederik Willem
en Karsten Michiel.
Ouders en grootouders worden van harte gefeliciteerd met deze
nieuwe wereldburgers.
&Mtó'Tftk
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LAATSTE NIEUWS

Toneelvereniging
T.O.M. I.

Na de uitvoering op 22 januari in Sprookjeshof met het stuk
"Stamppot mous mit worst" heeft TOMI nog twee keer met veel
succes opgetreden met hetzelfde blijspel en wel in Tienelswolde en
in 't Holthuys in Armen.

Allerlei materialen van TOMI zoals o.a. de décorpanelen zijn heel veel jaren opgeslagen
geweest in de schuurkelder bij ondergetekende. Niet ideaal, omdat zo'n ruimte toch altijd
ietwat vochtig is. Verder is die ruimte nooit afgebouwd, omdat deze te vol stond met de
materialen.
Gelukkig hebben we een nieuwe opslagruimte gevonden en wel op zolder bij Rias Kanon. Dat
is weer een hele zorg minder. Verder hebben we Rias en Markus Schans bereid gevonden mee
te helpen met het opbouwen en afbreken van het décor bij een uitvoering.
Bas Hollander heeft toegezegd TOMI te komen versterken als speler en dat is al weer een
positief bericht.
Toch is nog niet alles rozengeur en maneschijn, omdat bij de komende bestuursverkiezingen
Arnold Goulmy en ondergetekende niet herkiesbaar zijn. Dat houdt in, dat de taken, die ik als
secretaris heb verricht het komende jaar overgenomen moeten worden en dat we twee nieuwe
bestuursleden nodig hebben. Positief als we zijn, gaan we er vanuit, dat dat
zal lukken.
Willem Dijkema, erkend regisseur en woonachtig in Zuidlaren, heeft
toegezegd dat hij onder bepaalde voorwaarden wel weer wil regisseren bij
onze vereniging en met die toezegging zijn we uiteraard heel blij.
In mei vindt onze jaarvergadering plaats en ik hoop, dat ik in het
zomernummer van het Kabinet met veel goed nieuws kan komen omtrent
nieuwe bestuursleden en de functieverdeling, het te spelen stuk, het
Sinterklaastoneel etc.
En zoals altijd eindig ik met de oproep, dat geïnteresseerden in toneel van harte welkom zijn
bij onze vereniging en zeker ook jeugdigen. Mijn hoop, om ooit in Midlaren iets bijzonders te
doen op toneelgebied, is nog steeds niet vervlogen. Diever is een Sheakspearedorp en waarom
zou Midlaren op een veel kleinere schaal niet b.v. een Harald Pinter-, Oscar Wilde-, Anton
Tschechov-, Herman Heijermans-, Fernando Arrabal-, Alan Aycbourn-, Bertolt Brecht-dorp
kunnen worden, om maar eens een heel uiteenlopend genre te noemen.
Midlaarders, die daar een rol in zouden willen spelen als speler of als organisator mogen zich
bij mij melden. Het zou toch fantastisch zijn, als we op een locatie in ons dorp iets bijzonders
op toneel zouden kunnen bewerkstelligen?!

GEZEGDEN EN WETENSWAARDIGHEDEN

Stmhciol

Bart Vos:
Je moet aaltied een vergeetboekie bij je hebben,
Aans hej in 't leste gien vrind meer over.
Ik wol da'k twee klein honties was, zee klein jampie,
dan gun 'k mooi met mekaar speulen.

Brasa^Brasiî
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 Univékuntu altijd even binnen lopen. Want bij het
Univé-kantoor bij u in de buurt staat de d eur wagenwijd
open. U bent van harte welkom voor een goed persoonlijk
advies. Uiteraard met een lage p remie, een uitgebreide
dekking en e en perfect e s er vice.

Univé Zuidlaren
Marktstraat 9.
(050)4096162
email:
zu idlaren'ñhinive.nl
www. uu¡vejil
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Daar p l u k t ú de v r u c h t e n v a n !

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

en een fantastische speeltuin voor
uw kinderen.
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Captainsbar aan
het meer met
terras.

m

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

ZUIDLAARDERMEER • DE BLOEMERT 1 * 9475 TG MIDLAREN • WVWV.BLOEMERT.NL » E-MAIL PAVILJOEN@BLOEMERT.NL

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

Bij Paviljoen De Bloemert is het
goed vertoeven, in een gezellige
sfeer aan het meer.

Volop genieten
aan het Zuidlaardermeer

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

