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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: 

Dorpsbelangen 
S 4091422 

Dorpsfeestcommissie (voorlopig) 
8 4091373 

Gezelligheidskoor "Lös Zaand" 
8 4092154 

IJsvereniging "Midlaren" 
8 4028808 

Jachtveld "Midlaren" 
S 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren 
8 4096053 

Toneelvereniging 'T.O.M.I.' 
S 4091490 

Vrouwensoos 'Midlaren' 
8 0592-272584 

Hr. P. den Hengst 
Groningerstr. 36 
9475 PB Midlaren 

Hr. W. öeerts 
Tolhuisweg 24a 
9475 PS Midlaren 

Mevr. M. van Dijken 
Meerwijk 15 
9475 TC Midlaren 

Hr. F. Keizer 
Groningerstr. 25 
9475 PA Midlaren 

Hr. N. Loeröp 
Tolhuisweg 30 
9475 PG Midlaren 

Hr. E. Veenstra 
Tolhuisweg 27 
9475 PD Midlaren 

W. Eefting 
Hofakkers 22 
9471 HB Zuidlaren 

Mevr. M. Kanon 
Annerstreek 27° 
9486 AK Annen 

Wijken: 

Achteroet 
Heihazen 
Tolhuisweg 1 
Tolhuisweg 2 
Schuts-/Huttenweg 
Groningerstraat 
't Brinkje 
Plankensloot/Meerzicht 
Emigranten 

Wijkhoofden: 9 

tijdelijk Dinus Vos 
geen wijkhoofd 
geen wijkhoofd 
Ton Kolkman 
Maya Hoogerheide 
Gies Lamberts 
Rik Timmer 
geen wijkhoofd 
Jan Moesker 

050-4093527 

050-4095792 
050-4090968 
050-4092365 
050-4090428 

050-4092975 

W e b s i t e : w w w . M i d l a r e n . n e t 

Colofon: 

Redactieleden: 
Bouke Klaassens 

Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 
8 4095973 

Patty Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midlaren 
8 4094466 

Yvonne Korringa 
Dorpsweg 67 
9755 PB Onnen 
8 06-24211338 

Gies Lamberts 
Groningerstraat 45a 
9475 PA Midlaren 
8 4092365 

Toon van der Hammen 
Tolhuisweg 37 
9475 PD Midlaren 
8 3119680 

Layout: Dinus Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 
8 4093527 

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

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

Een abonnement voor niet inwoners 
van Midlaren kost € 5 per jaar, indien 
het blad bezorgd kan worden. Bij ver-
zending via de post kost een abonne-
ment € 10 per jaar. 
Het 'Midlaarder Kabinet' is een uitga-
ve onder verantwoordelijkheid 
Van de Vereniging Dorpsbelangen. 

Oud papier: 

De volgende 
vrijdagen en 
zaterdagen: 

1 en 2 mei 
6 en 7 juni 
3 en 4 juli 
31 juli / 1 aug. 

Kopij inleveren 
voor 

15 juni 2009. 

bij één van de 
redactieleden! 

Graag inleveren 
op diskette of 
mailen naar 
gwlamberts 
(«3hetnct.nl 

1 

http://www.Midlaren.net


Voorwoord. 

Eindelijk hebben regen en kou plaats gemaakt voor droog en zonnig weer. De meidoornhaag om de 
tuin tovert kleine pas ontsproten groene blaadjes te voorschijn. Ik heb de jacht op de twee m n r e n 
weer geopend, (mos en mollen) en m'n eerste rit op de racefiets met 'blote'benen zit er ook al weer op. 
Het wordt tijd, dat ik de wielen onder m'n caravan monteer, zodat we er weer eens op uit kunnen 
trekken richting de kust. 

In deze kran t is zoals gebruikelijk nieuws van de Vereniging Dorpsbelangen met een paar belangrij-
ke data en een jaarverslag. 

Vol enthousiasme vertelt Froukje van der Wal over het bewegingscentrum in Norg stellen de nieuwe 
bewoners van he t boswachtershuis zich aan u voor - waar blijft toch het voorstellen van de familie 
Knottenbelt? - kondigt Dina Scheper de Open Tuinendag aan en is er nieuws van de sportveldcom-
missie, die met een planning komt van komende activiteiten en daarbij met veel plezier zoveel moge-
hjk deelnemers hoopt te begroeten. 

Er is een uitgebreid verslag van de Vrouwensoos, een gezellige vereniging, die veel leuke activiteiten 
organiseert. Onbegrijpelijk, dat niet meer Midlarense vrouwen lid zijn van deze club. 

En dan de ijsclub! Wat een fantastisch wintertje op het juiste moment. Twee zeer succesvolle toer-
tochten werden er perfect georganiseerd op het Zuidlaardermeer. Dat de lamp van de ijsbaan het na 
zoveel jaar begaf is eigenlijk geen wonder en we weten nu, dat Freek Keizer beslist geen last heeft 
van hoogtevrees. 

Ik weet, waar raad het plaatje te vinden is. U ook? 

Klaas Butter, de tijdelijk uit zijn functie ontheven wijkhoofd van Achteroet, vertelt ons een paar van 
zijn belevenissen tijdens z'n verblijf in de olievelden van Noord Alberta in Canada. 
Ik verheug me al op z'n diashow, als hij weer terug is in Midlaren. Dat zal verenigingen vast wel van 
pas komen. 

Werd er in de vorige k ran t stilgestaan bij de feestelijkheden rond de tachtigste verjaardag van Geert 
Mellens, in deze kran t moeten we melden, dat hij niet meer bij de levenden hoort. Een andere veel 
jongere dorpsgenoot, bij FC Groningen meer bekend, dan bij de inwoners van ons dorp heeft ook het 
leven achter zich gelaten. Zo is er naas t vrolijk ook altijd weer triest nieuws te vermelden. 

We hebben nieuws over de keuterijtjes aan de Schutsweg en over het bestemmingsplan. 
Twee Midlaarder dames vertellen over hun wereldreis naar Australe en ze hebben een web-log waar-
op u nog veel meer over hun trip te weten kunt komen. 

Er is nog wat laatste nieuws van TOMI, de Dorpsfeestcommissie en uit de wijk Achteroet en we be-
sluiten met een paar wetenswaardigheden omtrent Pasen. 

De redactie wenst u, ondanks dat er her en der wat malaise is, zeer prettige Paasdagen. 
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P u z z e l v o o r d e j e u g d . 
Hallo Midlaarderjeugd! 
Maartje Overduin heeft de puzzel van het "Kerst-Kabinet goed opgelost. 
En je hebt gelijk Maartje er zat een foutje in! 
De letter N was een keer te veel afgedrukt. 
Heel knap dus dat je toch nog de goede oplossing had, buiten dat was het geen mak-
kelijke puzzel. 
Het goede antwoord moet zijn- Kerstbomenkwekerij. Gefeliciteerd met je bon. 

Allemaal veel plezier met de Paaspuzzel. 
En jullie weten het: de oplossing kan in de bus aan de Groningerstr. 47. 

(¿neetjeo tPotty. 
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Nieuws van Dorpsbelangen 

Jaarvergadering 

Op 22 april a.s. wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de 
Vereniging Dorpsbelangen Midlaren gehouden. De bijeenkomst is in Pa-

¡ffljviljoen Meerzicht en begint om 20:00 uur. Het 
programma begint met een huishoudelijk gedeel-

te met als belangrijkste punten: 

verslag van de vorige jaarvergadering 
(zie Kabinet zomer 2008 en de website van Midlaren) 

jaarverslag over 2008 
financieel verslag over 2008 
bestuursverkiezing 

Na het huishoudelijk gedeelte is er een discussie met wethouder Harm 
Assies. In het college van B & W heeft de heer Assies het 'kleine kernen-
beleid' in zijn portefeuille en als zodanig is hij ons aanspreekpunt bij de gemeente Tynaarlo. Hij 
zal eerst het nieuwe plattelandsbeleid kort toelichten en daarna ingaan op enkele actuele zaken in 
Midlaren. Daarna is het woord aan de Midlaarders. U krijgt de gelegenheid wensen en klachten 
met betrekking tot zaken waar de gemeente verantwoordelijk voor is naar voren te brengen. Des-
gewenst zal de locatie waar het probleem zich voordoet later door de wethouder bij een zogenaam-
de schouw bezocht worden. 

Vroege - Vogeltoch t 

In samenwerking met Dorpsbelangen organiseert Staatsbosbeheer een Vroege-Vogeltocht in het 
prachtige gebied van de Drentsche Aa. We maken een wandeling van ongeveer 5 km, voor een deel 
langs plaatsen waar u anders nooit komt. Na afloop is er voor wie dat wil een gezamenlijk ontbijt. 
De wandeling is op 6 juni om 6 uur (!) 's ochtends (dus de 6s van de 6e om 6 uur). 

Voor deze activiteiten van Dorpsbelangen krijgt u nog een uitnodiging, maar u kunt nu al beide 
data vrij houden in uw agenda. 

Namens het bestuur van Dorpsbelangen, 
Pieten, den Menget 

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 V A N W I E V E R E N I C H ^ « D O B P S I I E I , A I ¥ C í E J í M I D E A R E N 

De aanleg van het ûetspad naar het Okkenveen door het natuurgebied van de Drentsche Aa hield 
het afgelopen jaar de gemoederen in Midlaren danig bezig. Bijna zouden we vergeten dat in het 
voorjaar een deel van de Groningerstraat is gerenoveerd waardoor de wateroverlast verminderde 
en de verkeerssituatie veiliger is geworden. Maar ook veel andere zaken kregen het afgelopen jaar 
de aandacht van Dorpsbelangen. 

Contact met de gemeente 

Bij veel zaken die in Midlaren aan de orde zijn, speelt de gemeente op de een of andere manier een 
rol. Daarom is een regelmatig contact tussen Dorpsbelangen, het gemeentebestuur en de ambtena-
ren belangrijk. Al direct bij het begin van het nieuwe jaar (7 januari) had het bestuur een bespre-
king met wethouder Harm Assies en Ina Bezema (contactambtenaar) over de lopende zaken in ons 
dorp. Op 23 april spraken we met Pieter van der Meulen en Herman Kolker (afdeling verkeer en 
vervoer). Tenslotte was er op 4 november overleg met de wethouder en de heer Van der Meulen 
over de aanleg van het fietspad naar het Okkenveen. We zijn het niet altijd eens met de gemeente 
maar de gesprekken vinden plaats in een constructieve sfeer. 
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Fietspad Okkenveen 
Veel ophef was er direct na de zomervakantie over de aanleg van het fietspad naar het Okken-
veen. Het pad gaat door het natuurgebied van de Drentsche Aa waardoor enerzijds dit gebied voor 
iedereen toegankelijk wordt maar anderzijds de rust ter plaatse wordt verstoord. Het bestuur 
heeft diverse malen contact gehad met de groep inwoners die zich tegen de aanleg van het pad ver-
zette. Gezien het feit dat het project toen al in een vergevorderde fase van uitvoering verkeerde, 
zag het bestuur slechts beperkte mogelijkheden om nog invloed op de ontwikkelingen te hebben. 
Een beter resultaat was mogehjk geweest als er in een vroegere fase beter was gecommuniceerd 
door alle betrokken partijen. 

Renovatie Groningerstraat en andere zaken waar de gemeente bij betrokken is 
In het voorjaar is de Groningerstraat ter hoogte van het kruispunt bij de Tolhuisweg gerenoveerd 
in het kader van het project Duurzaam Veilig. Het kruispunt is overzichtehjker gemaakt en door 
verhogingen is men gedwongen wat minder hard te rijden. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt 
om de waterafvoer ter plaatse te verbeteren. In 2009 is nog een tweede fase voorzien; de toegesta-
ne snelheid wordt dan teruggebracht naar 30 km. Nog niet duidelijk is hoe men dit wil afdwingen. 
Ook het onderhoud van de zandwegen is diverse malen besproken met de gemeente maar dit heeft 
nog niet geleid tot verbeteringen. 

Voor het bouwvallige keuterijtje bij het hunebed gloort er hcht aan de horizon. De eigenaar heeft 
een aanvraag ingediend voor een bouwvergunning waarvoor ook een bestemmingsplanwijziging 
nodig is. Hij lijkt hierbij de medewerking van de gemeente te krijgen. Begin 2009 kondigde monu-
mentenzorg (RACM) aan voornemens te zijn de plannen goed te keuren. Dit voorgenomen besluit 
hgt nu ter inzage. 

Met de procedure voor het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied waaraan reeds een aantal jaren 
is gewerkt, zal een nieuw begin worden gemaakt. Nu zal dit plan voor het gehele buitengebied 
van de gemeente Tynaarlo worden gemaakt in plaats van alleen voor Zuidlaren en omgeving. Als 
dorpsgemeenschap hebben wij hier in zoverre mee te maken dat in dit plan rekening gehouden 
zou kunnen worden met de aanleg van een eigen begraafplaats. De werkgroep die zich in Midlaren 
bezig hield met de begraafplaatsplannen is echter een stille dood gestorven omdat het moeilijk is 
een geschikte locatie te vinden. 

En verder... 

Bestuursleden bezochten bijeenkomsten van of over: 
GBOT = Gemeentehjke Belangenvereniging Overleggroep Tynaarlo; hier is het nieuwe 

plattelandsbeleid van de gemeente besproken. 
WMO = Wet Maatschappehjke Ondersteuning. 

Van de Knapzakroute Midlaren, een uitgave van de BOKD, is een geactuahseerde versie ver-
schenen. 

Ter gelegenheid van het dorpsfeest 2008 verscheen het boek 'Thuis in Midlaren' geschreven 
door Trudy Steenhuis en Winy Verdegaal met foto's van Bert Leegte. Dorpsbelangen ver-
leende logistieke ondersteuning. 

Op 14 juni werden de nieuwe speelvoorzieningen op het sportveld officieel in gebruik gesteld 
door wethouder Assies. 

Verenigingszaken 

Dit jaar had Dorpsbelangen geen overleg met de wijkhoofden; we moeten zoeken naar een nieuwe 
vorm voor dit contact omdat - na een aanvankelijk goede start in 2007 - de belangstelling van de 
kant van de wijkvertegenwoordigers niet erg groot was. 
Op initiatief van Willem Bok en Ineke Noordhoff werd onder auspiciën van Dorpsbelangen de 
werkgroep Midlaren Buiten opgericht. Doelstelling van de werkgroep was om een dorpsomge-
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vingsplan (DOP) te maken. Bij de oprichtingsvergadering op 4 juni telde de groep zes leden. Door 
alle gebeurtenissen rond het fietspad Okkenveen hebben de meeste leden zich in de loop van het 
najaar uit de werkgroep teruggetrokken. Het bestuur gaat met voor een deel nieuwe mensen door 
met de ontwikkeling van een DOP. Hiermee hoopt Dorpsbelangen meer sturing te kunnen geven 
aan de ontwikkehngen in onze woonomgeving. 

Het bestuur volgt nauwlettend de ontwikkelingen op de school van Noordlaren waar ook veel Mid-
laarder kinderen heengaan. We schreven een brief aan de gemeente Haren waarin wij uiting ga-
ven aan onze bezorgdheid over de toekomst van de peuterspeelzaal. Deze wordt bedreigd in haar 
voortbestaan door een tekort aan peuters. Op de basisschool in Noordlaren wordt expertise ingezet 
om te komen tot verbeteringen. 

Op de jaarvergadering (9 april) gaf Kees Folkertsma van de provincie Drenthe een presentatie 
over de ontwikkehngen in het Drentsche Aa gebied. Geert Koers en Bert Leegte verzorgden een 
diapresentatie met als titel 'Midlaren vroeger en nu' op de najaarsbijeenkomst (12 november). 

De samenstelling van het bestuur was eind 2008: 
Arend-Jan Julius, voorzitter (gekozen in 2006, treedt afin 2009) 
Pieter den Hengst, secretaris (gekozen in 2007) 
Jan Jaap Hamming, penningmeester (gekozen in 2002, herkozen in 2005 en 2008) 
Yvonne Korringa (gekozen in 2006, herkiesbaar in 2009) 
Winy Verdegaal (gekozen in 2007) 

Vereniging Dorpsbelangen Midlaren 
Pieten, den. 3teng¿t, »evtetwdd 

Bewegingseentrum Norg. 

Voor velen ben ik waarschijnlijk wel bekend, maar voor diegenen die mij nog 
niet kennen. Ik ben Froukje van der Wal. Sinds twee jaar woon ik samen 
met mijn vriend( Hilmar) en zoon(Tynan) in een huis voor de Bloemerd. 
Waarom schrijf ik nu een stukje voor het Midlaarder-kabinet. Nou eigenlijk, 
omdat ik vind dat waar ik mee bezig ben, best interessant is. Dat vinden 
meer mensen dus vandaar 
Samen met mijn twee compagnons ben ik bezig om een bewegingscentrum te bouwen in Norg 
Dit is geen gewone sportschool, anders hadden we het wel zo genoemd. 

Het is/ wordt een centrum, waar beweging centraal staat. Men kan dan 
denken aan fitness, bewegen op muziek, spinning, maar ook aan revalida-
tie en reactivering. Naast alle vormen van beweging voor een ieder toegan-
kelijk bieden wij ook een scala aan aanverwante diensten aan. Zo krijgen 
we een uitgebreide Welness afdehng en wordt er uiterlijke verzorging ge-
daan in onze kapsalon. Voor massage, reiki en bioresonantie is ruimte aan-
wezig, maar er is eveneens plaats voor nascholing en worden er opleidingen 
tot bijvoorbeeld fitnessinstructeur gegeven. 
Het voert wellicht te ver om alles uit de doeken te doen. Misschien is het veel leuker om eens te 

komen kijken! Op 28 februari gaan we start met de opendag dus als je ge-
ïnteresseerd bent of benieuwd wat een dorpsgenoot uitspookt, wees van 
harte welkom in Norg. Het adres is Eenerstraat 52 naast het bij velen be-
kende Molenduinbad. Misschien tot dan! (www.bcnorg.nl/) 

Qiaetjeô 5 w u % van de* Wat 

8 0 

( 

: 

<W .. . . -gilí .<!""*•' 

5 

http://www.bcnorg.nl/


Elk seizoen de moeite waard 

Buitenhuis "de VEENHORST" 
Hans Blaauboer en Els Wiggers 

Duinweg 2, 9475 PK MIDLAREN 
Tel.: Q50 4092132 Fax: 050 4092132 

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

B U I T E N 

D 
• * • • 

Veenhorst 

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

_ GERHUiS" is een apart gelegen zaal met eigen terrein voor dag(deel)verhuur 
aan 4 t/m 35 personen. Het is tevens startpunt voor klootschieten en LETTERBOXEN! 

eide accommodaties zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken en moderne 
faciliteiten voorzien. Ideaal voor het houden van 

uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten, 
ggjjyj f M R i j M heeft een keuze u'rt 

* i >- i, zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons. 

uw partner in doe-het-zeCfl 

. CV-benodigdheden/sanitair 

. Histor verf 

. Electra 

. Tuinhout 
Kerkstraat 7D 
9471 GA Zuidlaren 
Tel.: 050-4092069 

BBS 

i ^ i = . 

Watersportbedrijf 
3)c Scheve 

Havenstraat 18 
9471 AM Zuidlaren 

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

Eetcafé "De Lanteern' 

Middenstraat 2. Tel. 050 4029890 
www.delanteern.nl 

Feestje geven in de Lanteern? 

informeer eens naar de uitgebreide mogelijkheden 
(ook in het weekend) 
Open vanaf 12.00 uur 

Tot ziens in Noordlaren 

's maandags gesloten 

mailto:info@veenhorst.nl
http://www.veenhorst.nl
http://www.descheve.nl
http://www.delanteern.nl


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

Meerzicht l a 
9475 TA Midlaren 
S 050-4091446 
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OVERDUIN 
- - . ' „ - ----- * . ' * ' : - / > ; : ' " . ' 

CASANDER 
Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366,9700 AJ Groningen 

Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90 
www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overduincasander.nl 
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de Tuinderij 
ontwerp I aanleg l onderhoud | advies 

Tolhuisweg 23 
9475 PD Midlaren 
www.detuinderij.com 

Bert Leegte 

06 52 54 58 68 
bert@detuinderij.com 

Bouwbedrijf 
Menno Bakker 

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER 
Z u i n ï g s t r a a t 1 9 4 7 9 P M N o o r d l a r e n 

0 5 0 - 4 0 9 5 9 1 8 
w w w . b o u w b e d r i j f m h b a k k e r . n l 

b&trouxybaarin bouwen_-

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

http://www.overduincasander.nl
mailto:info@overduincasander.nl
http://www.detuinderij.com
mailto:bert@detuinderij.com
http://www.bouwbedrijfmhbakker.nl


X I E l J W Achteroet. 

Even voorstellen^ 
Wij, Sander Kamstra (38), Jildou Nicolai (35) en 
Myrthe (9mnd) zijn de nieuwe bewoners van de 
Duinweg 4 in Midlaren. Sander heeft zijn liefde 
voor het bos opgedaan tijdens zijn jeugd in Wijhe 
en ik de liefde voor het water op de Friese meren. 
Midlaren is dus een perfecte combinatie voor ons! 
Na een studie bedrijfskunde aan de RuG zijn we 
in Groningen blijven wonen. 2 jaar geleden is San-
der gestart met zijn eigen bedrijf ApplicationNet, 
dat online werkplekken verzorgt. Het kantoor zit 
in de Euroborg en er zijn nu 30 medewerkers. Ik 
ging bij Bizztravel als productmanager aan de slag en gaf 10 jaar BOMmen (Bewegen Op Muziek) 
aan studenten op de Aclo. En in onze vrije weekenden zochten we de bossen op. Heel vaak liepen 
we langs de Drentsche Aa en door het Noordlaarderbos. En nu wonen we er! 
Verder houden we van skiën, gezelligheid met vrienden, badminton (Sander), dans (Jildou) en rei-
zen. Zo hebben we vorig jaar 2 maanden met een rugzak door Nepal en Tibet getrokken. 

tint» #J 

Open tuindag big Dina ¡Scheper Esweg 4 8 Midlaren 

zaterdag 20 juni van 10.00 - 17.00 uur 
Ook dit jaar opent Dina Scheper haar tuinhek weer voor belangstellenden. Er 
wordt alweer hard gewerkt om de tuin weer net zo mooi, en voor zover mogehjk 
nog weer mooier, als voorgaande jaren te laten zijn. 

Dina heeft een tuin met prachtige borders op kleur en het zandpad voert naar een poel. Ook ver-
koopt Dina vaste planten en leuke tuinspulletjes. 
Deze keer extra opgeleukt met een mini-fair met o.a. 

- Bert Leegte met tuinadviezen 
- Tineke Wiggers met keramiek 
- Christina Nijhof met brocante en foto's op doek 
- Roelie Schoonbeek met glas in lood 
- Eigen gemaakte lekkernijen, vaste planten en tuindecoraties 

In tuinkringen geniet Dina bekendheid met haar tuin. Voor Midlaar-
ders een pracht kans, om met eigen ogen al dit moois te aanschou-
wen! 

Welkom. 

Nieuws van de sportveldcommissic 

Nu de lente weer in aantocht is en iedereen weer langzamerhand uit z'n winter-
slaap ontwaakt, is het voor de sportveldcommissie ook weer de hoogste tijd om 
van zich te laten horen. 

Voi'ig jaar was het eerste jaar dat deze commissie activiteiten heeft georganiseerd op het vernieuw-
de sportveld aan de Tolhuisweg en dit jaar is het de bedoeling om hiermee door te gaan en er nieu-
we activiteiten aan toe te voegen. 
Wat willen we dit jaar zoal gaan doen? 
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Natuurlijk het wijkenvolleybaltoernooi, vorig jaar een groot succes en dit 
jaar gaan we het opnieuw organiseren. De wisselbeker is in het bezit van 
de wijk 't Brinkje' en hopelijk doen er dit jaar weer veel teams mee om de-
ze wisselbeker in hun bezit te krijgen! 
Op zaterdag 27 juni wordt het 2e wijkenvolleybaltoernooi gehouden. 
We willen beginnen om 16.30 uur en om 18.30 uur wordt dan de finale 
gespeeld. Misschien dat we het gebeuren nog met iets leuks kunnen af-
sluiten, maar daar is nog geen zekerheid over. Zodra het bekend is laten 
we dat weten, 's Middags wordt er dan, evenals vorig jaar, voor de jeugd 
het een en ander georganiseerd. 
Verder gaan we door op de donderdagavond met de sportinloop. 
Iedereen kan dan komen om er te tafeltennissen, volleyballen of badmin-
tonnen. We willen weer beginnen op 16 april vanaf 19.00 uur. 
Er loopt bij de gemeente nog een aanvraag voor een jeu de boules baan en 
een basketbalpaal. Als dit gerealiseerd wordt kunnen we onze activiteiten verder uitbreiden. 
We denken ook nog na over een voetbalwedstrijdje in augustus tussen onderlinge teams uit Midla-
ren. 
Kortom genoeg activiteiten om je weer eens in het zweet te werken, maar dan wel op een gezellige 
manier! 
We hopen dat er veel mensen deelnemen aan de diverse activiteiten. 

S)e aposUveiduuntniôaie 

Laatste Nieuws van de Vrouwensoos "Midlaren". 

^ De narcissen en de krokusjes staan volop in bloei maar we keren nog even te-
ç 3 rug naar "de donkere dagen "voor Kerst, naar onze Kerstavond op 17 
• ^ dec.2008. Een sfeervol versierde zaal, keurig gedekte tafels; gastvrouw Dinie 
r^ Brouwer van het Veerhuis had weer haar best gedaan. 

Na de opening door voorzitter Trieneke Piers en een kleurig welkomstdrankje 
mochten we beginnen aan het buffet,bereid door een aantal leden^ gevulde eie-
ren, diverse salades, daarna 2 soorten soep en vervolgens als hoofdgerecht ge-

vulde pannenkoekjes, gevulde kipfilet, een Indisch stoofpotje en sla daarbij. Het was leuk om zo 
samen te eten en het smaakte voortreffelijk. Tussendoor droeg Kiny Marissen een gedicht voor in 
het Drents van Anneke Mensen, Margje las een verhaal voor uit een verhalenbundel van Roelof 
Steenbergen, een Drents schrijver en tevens oud-studiegenoot van Margje. En natuurlijk was er 
ijs na met zelfgemaakte advocaat en slagroom en een grote ouderwetse kookpudding en bowl. 
José las nog een klein verhaaltje voor over het gebruik van de Kerstsok om cadeautjes in te doen. 
en Trieneke bedankte iedereen voor haar bijdrage aan deze gezeUige avond. 
Op de Nieuwjaarsbijeenkomst blikte voorzitter Gré Mulder nog even terug op het voorbije jaar; ze 
stond nog stil bij het overlijden van ons lid Gé Kroon en bij het overlijden van Roelof Schuiling, de 
echtgenoot van Roelie. 
Gelukkig waren er ook leuke dingen te melden zoals de reis naar Midwolda en het feit dat we een 
nieuw lid hebben, doordat Jannie Vlot zich heeft aangemeld. 
Na de gebruikelijke "boerenjongens"' nam onze gast van die avond Tineke Homan ons mee op reis 
d.m.v. een beamer-presentatie van een voettocht die ze samen met drie vrouwen(60+) gemaakt 
had: nl. de 'pelgrimstocht' naar Santiago de Compostella. 

Prachtige beelden, veel oog voor de natuur, de kleinste bijzondere plantjes merkte ze op; ze vertel-
de boeiend over de mensen die ze ontmoetten, over de plaatsen, vaak in kloosters waar ze hun 
"stempels" konden halen. Bij sommige kloosters kregen ze zulke bijzondere stempels dat ze daar 
ook nog graag een eindje voor om hepen. 
Ze begonnen in Maastricht, langs de Maas, via Luik, Namen langs het jaagpad van de Ourthe 
naar Reims met zijn prachtige Kathedraal. België was pittig met steile hellingen. Er zijn snellere 
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en lichtere routes over asfalt ,maar zij kozen voor de 
natuur. Soms was het moeilijk de aanduiding voor de 
route "de St. Jacques schelp" te vinden, onbegaanbaar 
en smal waren soms de paadjes door het bos. 
In Vezelay is een verzamelpunt vanui t Zwitserland en 
Duitsland." langs de Loire hepen ze door Zuid-
Frankrijk langs velden met bloeiende zonnebloemen 
als een schilderij van Van Gogh. Vlak voor de tocht 
door de Pyreneeën was er in Jean Pied de Port weer 
een verzamelpunt waarna ze de volgende dagen met 
honderden de zware tocht door de Pyreneeën onderna-
men en via Burgos en de laagvlakte in Noord-Spanje 
tenslotte aankwamen in Santiago de Compostella. 
Daarna moesten ze nog door naa r Kaap Finisterre en 
dit was dan het definitieve einde van de lange tocht. 
Wat een prestatie: 2300 km.lopen gedurende vieren-

halve maand 
(vanaf 17 april 
tot 30 aug., steeds 6 dagen lopen, de zevende was voor de 
wasjes, de boodschappen en eventueel bezichtigingen. 
Vier dames, twee auto's en twee caravans, deze werden 
geplaatst bij het eindpunt van die dag of nog een halte 
verder en de volgende morgen gingen ze per trein of in de 
auto naar de start . Ze kookten hun eigen potje, namen 
voldoende proviand mee voor onderweg, vooral veel wa-
ter, alhoewel er meestal op de route volop water of wijn 
gratis werd aangeboden. 

Het werd laat die avond,Tineke kon zo boeiend vertellen 
over de mensen de natuur en al de bijzondere dingen on-
derweg, die ze zagen of meemaakten! we hebben genoten 
van de prachtige beelden en verhalen over deze tocht.! 

O.l.v. van José Vos deden we op 24 februari 2009 een 
"levend ganzebordspel' In groepjes van drie moesten we 
heel veel gevarieerde en moeilijke vragen oplossen; Aan 
het einde van de avond zaten we allemaal met rode konen 

van het ingespannen nadenken, maar het was erg leuk. 
Op 24 maar t kwam Mevr. Harmien Meems uit Zuidwolde ons vertellen over haar hobby: cactus-
sen kweken. Ze vertelde hoe ze dit doet; heel precies werk; zelf bevruchten en opkweken van een 
speldenknopje tot 
een cactus. Ze het 
dia's zien van bloei-
ende cactussen met 
prachtige kleuren,' 
ook konden we cac-
tusjes en vetplant-
jes kopen die ze zelf 
had opgekweekt en 
nu maar hopen dat 
ze bij ons net zo 
mooi gaan bloeien 
als bij haar . 

Motie Jlanan 

A f s n i j d e n entctacn 3 i j s n i j d e n entecara Ent op stam p l a a t s e n 

Scherp scheermea 

Kntfitan 
BntetüCTi 

ethCBcaCi 
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H o e e e n ijsvereniging weer tot leven kwam. 

De ijsvereniging Midlaren is met haar 92 jaar één van de oudste verenigingen van 
ons dorp. Als bestuur van de ijsvereniging zijn we daar natuurlijk trots op, en we 
weten dat vele Midlaarders dat met ons zijn. Maar als bestuur van een natuurijs-
vereniging heb je echter in ons land met een groot probleem te maken. Je weet 
nooit wat de winter gaat brengen. 

Als we begin de december de ijsbaan weer onder water zetten, zijn we natuurlijk 
ieder jaar optimistisch, en denken dan : Dit jaar gaat het gebeuren ! Maar 

eerlijkheidshalve moest wel bekend worden, dat er de laatste jaren vaker niet geschaatst was dan 
wel. De statistieken spraken niet in ons voordeel. 

En dan komen eind december 2008 / begin januari 2009 de berichten binnen, dat er een langdurige 
vorstperiode op komst is. En ja hoor, het bijna door sommigen niet meer mogehjk gehouden scenario 
wordt werkelijkheid. Nederland stapt massaal op de schaatsen ! Sportwinkels kunnen de schaatsen 
niet meer aanslepen, en ouderen die vroeger veel geschaatst hebben voelen zich weer jong en denken 
( soms wel iets te optimistisch ) dat de tijd niets met hun schaatsvaardigheid heeft gedaan. Jonge 
kinderen staan voor het eerst van hun leven met schaatsen aan op het ijs. Doordat de ijsperiode gro-
tendeels in de vakantie valt is dit voor hen een ideale gelegenheid om het schaatsen, met vallen en 
opstaan, onder de knie te krijgen. Toekomstige schaatskampioe-
nen hebben in januari 2009 op natuurijs leren schaatsen! 

Als bestuur van de ijsvereniging worden we met de neus op de 
feiten gedrukt. We missen bij onze prachtige ijsbaan een aantal 
zaken. De bewegwijzering is onder de maat; de verlichting is mi-
nimaal, maar bovenal: we hebben geen kantine annex clubhuis. 
Met de veewagen van Michiel Kanon en een aantal vuurkorven 
hebben we een paar avonden toch nog een mooie schaatssfeer 
kunnen creëren. Improviseren heeft ook wel wat, maar bij ons 
als bestuur is toch de gedachte gaan leven om deze zaken de ko-
mende jaren eens serieus aan te gaan pakken. 

De ijsbaan is veilig, dicht bij huis, en een ontmoetingsplek voor 
Midlaarders, maar als er langer ijs is gaat natuurlijk het meer 
trekken. Dit jaar was er de kans dat het eindelijk eens weer kon 
gaan gebeuren : een toertocht op het Zuidlaardermeer ! De toer-
tochtcommissie (bestaande uit afgevaardigden van de IJsvereni-
gingen van Kropswolde; Noordlaren en Midlaren) haalde de ou-
de draaiboeken uit de kast, en maakte iedereen enthousiast. Op 
donderdagavond 8 januari 2009 waren wij als bestuur van ijs-
vereniging Midlaren zo ver, dat we zeiden : Nu of nooit ! We moesten echter op goedkeuring van de 
KNSB wachten, omdat het een officiële bij de KNSB ingeschreven toertocht is. De KNSB stelt, te-
recht, eisen aan de veiligheid. Het ijs moet een minimale dikte hebben van 12 cm.. Op vrijdagmiddag 
9 januari, tussen 14.00 uur en 15.00 uur, hoorden we van de KNSB official, dat we groen hcht krij-
gen voor de organisatie van de toertocht. De toertocht zou dan op zaterdag 10 en zondag 11 januari 
gehouden worden. Kortom : zeer weinig tijd voor een hele grote organisatie ! 

Nu, een paar maanden na de toertocht(en), kijken we met heel veel plezier terug op die hectische da-
gen. Laat ze volgend jaar maar weer komen ! Ongeveer 5.500 mensen ( jong en oud ) hebben deelge-
nomen aan de toertocht. We schatten in, dat er in totaal ongeveer 20.000 mensen op het meer waren 
tijdens het weekend van 10 / I l januari. Uiteraard zijn er wat vervelende ongelukjes geweest met 
zoveel mensen op het ijs, maar wat bij blijft is toch het geweldige gezicht van die enorme shert spor-
tieve, zwoegende, blije mensen. Hollandser kan het niet ! 
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Als ijsvereniging Midlaren hebben we ons van de 
goede kant laten zien. We hebben ons deel van de 
organisatie tot een goed einde gebracht; het par-
keren voortreffelijk geregeld ( met dank aan een 
aantal Midlaarder boeren voor het open stellen 
van hun land - dank Henk en Michiel ); en nog 
een "koek en zopie" tent uit de grond gestampt 
en bemenst, en daarmee de kas van de vereniging 
weer enigszins op peil gebracht. Bijzonder vond 
ik zelf het stempelen van de medailles. De gere-
den afstand werd nog handma-
tig in de medailles geslagen. 
Kleine kinderen stonden met 

open mond te kijken hoe onze medaille tafel dit deed. Een traditie die we zeker 
laten voortbestaan ! 

Op 6 maart heeft de toercom. alle vrijwilligers bedankt op een speciale 
"vrijwilligersavond", maar bij deze wil ik namens de ijsvereniging Midlaren hun 
namen ook nog graag vermelden in het Midlaarder kabinet, want zonder vrijwilli-
gers kunnen we niet. We hopen, dat we volgend jaar ook weer een beroep op jullie 
mogen doen, en misschien ook op wat nieuwe gezichten. 
Catrien, Piet, Dina, Ningo, Gies, Janny, Mathijs, Toon, Ineke, Diane, Gerrit, 
Jaap, Annie, RoeHen, Roehe namens het bestuur van de ijsvereniging bedankt 
voor jullie inzet ! 

¡tieeft. SKetee* 
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Raad het plaatje. 
Op de foto uit het vorige Kabinet is een steen/kei te 
zien. Deze kei met geschiedenis ligt aan de Gronin-
gerstr. 52. Er is weer een nieuw te raden plaatje 

voor u, veel zoek plezier. 

#r 
Na het zich op pagina 5 voorstellen van de nieuwe bewoners van het boswachters 
huis is er nog meer nieuws uit de wijk Achteroet. Al ruim eenjaar verblijñ ons wijk-
hoofd Klaas Butter in de olievelden van Noord-Canada. Hij geeñ hierbij een impres-
sie van zijn verblijf in dat uitgestrekt natuurgebied. 

4 0 0 Km 'Duinweg' in Noord Alberta Canada. 

Sommigen van u weten dat ik sinds 1 juni 2008 mijn verbhjf op de Duinweg in Midlaren heb verruild 
voor Fort McMurray in het noorden van Alberta Canada voor een periode van 3 jaar om als 
'mechanical construction lead engineer' betrokken te zijn bij de uitbreiding van één van de 'oil sands' 
mijnen. 
Naar aanleiding van een verzoek van de redactie wil ik u een korte impressie geven van het leven in 
deze geïsoleerde omgeving. In de winter zakt het kwik hier regelmatig tot onder de -40 Celsius in de 
zomer nadert het de +40. 
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Fort McMurray is een plaats van ongeveer 100.000 inwoners en de enige 
significante stad van de gemeente Wood Buffalo. Het ligt op dezelfde 
breedte graad als het noorden van Denemarken en is het centrum van ac-
tiviteiten van 'oil sands' exploratie in deze regio. De gemeente Wood Buf-
falo zelf is 1 Vz x zo groot als Nederland en grenst aan de 6 0^ breedte-
graad aan Northwest Territories. 
Toen ik begin juni in Fort Mac (zoals in de volksmond) arriveerde was de 
olieprijs bijna 150 dollar en bruiste het van allerlei activiteiten wat weer 
allerlei opportunisten aantrekt. Er waren ook nog eens 40.000 mensen die 
in de diverse constructie kampen bivakkeerde bij de 'oil sands' mijnen. De 
werkgelegenheid aan de Alantische kust in Canada is niet goed en vele 
constructie werkers van de mijnen komen uit Oost Canada en werken 14 dagen op en 4 dagen af en 
vliegen terug naar huis. Onze 'oil sands' mijn heeft hiervoor een eigen vliegveld aangelegd. Behalve 
oost Canadezen zijn er ook vele werkers uit Zuid Amerika, het voormahg oost Europa, Somalië, het 
Midden Oosten en nog uit velen anderen gebieden van de wereld. In vergelijking maar weinig Chine-
zen, die je overal anders in west Canada ziet. 
Niet het wilde westen maar het wilde noorden noem ik het hier. Voor Canadese begrippen lag het 
drugs gebruik erg hoog in de zomer. Elk weekeinde werd er wel een schiet incident genoemd in het 
nieuws. Fort McMurray werd de Syfilis hoofdstad van Canada genoemd. De service in de restau-
rants en andere openbare gelegenheden was niet goed als gevolg van onervaren personeel met veel 
verloop. Op het nieuws hoorde ik ooit eens dat ik in de duurste wijk van Canada woon. Tussen de 
andere arbeiders dacht ik toen. Betaal 4200 Canadese Dollars per maand huur voor uw informatie. 
Zeer recentelijk heeft National Geografie een artikel gewijd aan Fort McMurray en de 'oil sands'. 
Ter zijner tijd als ik terug ben kan ik wel eens een presentatie geven over alle facetten van de 'oil 
sands'. 

Nu 8 maanden later de olieprijs rond de 50 dollar hgt is Fort Mac weer rustig. Wij hebben momen-
teel het enige constructie project wat continueert. De vele concurrentie hier is tijdelijk gestopt met 
expansie projecten en diverse fusies vinden momenteel plaats i.v.m. kosten. Service in de restau-
rants is weer beter. Ik sta niet meer in de file om half vijf in de ochtend en mensen klampen nu sterk 
aan hun baan. Wat ik als erg positief ervaar is dat zwart denken hier nauwehjks bestaat. Het blijven 
dus opportunisten hier. De globale recessie wordt hier uiteraard dagelijks genoemd op het nieuws 
maar niet zo negatief belicht als in het Nederlandse nieuws. I.v.m. conservatisme in dit gedeelte van 
de wereld zijn de Canadese banken ook relatief niet hard onderuit gegaan. Als gevolg van de hoge 
graan en olie prijzen had de provincie Alberta één van de sterkst groeiende economieën van de we-
reld en er zit hier nog veel vet. 

Als gevolg van de extreem koude winters is er een relatieve klei-
ne variëteit aan plantengroei. De bovenste laag bodem is het zo-
genaamde Muskeg die bevroren is in de winter en zeer drassig in 
de zomer net als de Toendra. Echter hier groeien voornamehjk 
berken en andere arctische bomen. Boreahs forest is de naam 
voor deze beplanting. Als gevolg van deze drassigheid is Fort Mc-
Murray alleen via de weg vanuit het zuiden te bereiken. Er zijn 
geen normale wegen uit de andere windstreken. In de winter 
echter worden de bevroren moeras gebieden geprepareerd om 
over heen te rijden. Dit zijn de 'ice roads'. Zeg maar de Duinweg 
na een koude winterdag Het ijs in de winter is hier bijna 1 m 

11 



80 dik en de 'ice roads' kunnen in januari en fe-
bruari trucks aan van 47 ton. Er worden zelfs 
bruggen gebouwd van opgespoten ijs. Eind janua-
ri ben ik zelf op pad geweest met mijn eigen 
Buick naar het noorden over deze 'ice roads'. Een 
route van 500 km van de stad naar de gemeente 
grens en 400 km Duinweg gevoel. Zeer aparte 
ervaring en bij deze lage temperaturen en geen 
radio of telefoon bereik moet je goed nadenken 
wat je moet doen en vooral wat je niet moet doen. 

Je zit hier dus behoorhjk in de ongerepte natuur 
tussen de wolven, moose (eland), Coyotes, Bos 
Bisons (vandaar de naam Wood Buffalo) en de beren. Voornamehjk de zwarte beer. De Grizley komt 
hier maar sporadisch voor. Heb zelf het genoegen gehad om tijdens een partijtje golf met een Sri 
Lankaanse collega twee beren te ontmoeten op een afstand dat je opeens anders tegen de situatie 
aankijkt. Deze zwarte beren zijn echt zwart met een glanzende huid en met de knalgroen achter-
grond van de green is dit wel erg mooi om te zien, maar het bhjft hnk. Ook al eens twee keer letter-
lijk beren op de weg gezien. 
Als gevolg van het landklimaat heb je hier in de zomer ook pelikanen en iets zuidehjker zelfs koli-
bries. 
Een ander boeiend fenomeen is het Noorderhcht maar dat heb ik tot nu toe slechts een keer gezien 
en dat was op dat moment niet echt spectaculair groen. 

Zou nog veel meer details kunnen geven over andere aspecten, maar dat kan ik zo-
als eerder gezegd beter via een presentatie doen, als ik een keer weer terug ben. 
Toen ik in februari 2004 in Midlaren terecht kwam heb ik in het Midlaarder Kabi-
net u welkom geheten om bij mij op de Duinweg een drankje te nuttigen. Ook in 
Fort McMurray ben ik niet te beroerd om u hier uit te nodigen voor een drankje. 
Schroom niet om in de winter langs te komen. De jenever die ook hier te verkrijgen is staat dan bui-
ten aan de voordeur om op temperatuur te komen. Daar kan geen 4-sterren vrieskist aan tippen. 

JOaaó ¡Butte*. 

I n Memoriam Geert Mellens 

Op 18 maart overleed een markante Midlaarder, Geert Mellens. 
Geert heeft zijn hele leven in Midlaren gewoond aan de Esweg. 
Op 17 december vierde Geert nog zijn 80e verjaardag in het Sprookjes-
hof in Zuidlaren. Het was een groot feest, waar zijn famihe en een 
groot deel van de Midlaarder bevolking aanwezig was. 
Bij de uitvaartplechtigheid was er weer een hele grote opkomst. 
Edo Meijer voerde het woord en Arnold Goulmie namens de Midlaar-
der visclub waar Geert al heel lang lid van was. 
Er werd muziek ten gehore gebracht van het Midlaarder koor Lös 
Zaand, Geert heeft hierbij vanaf de oprichting gezongen. 
Iedereen zal hem zeker missen. 
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"AdtodeHovöi" 
Onthaasten doe j e in Noord laren 

Minicamping en Gastenkamers hebben een 
uitstralingvan rust en gezelligheid. 

Er liggen mooie fietsroutes voor u klaar 
Als informatiepunt von 30 nieuwe wandelroutes van 

"Groningen Loopt" 
verwelkomen wij u graag met informatie over de 

omgeving en leuke arrangementen. 
Familie Kroeze Lageweg 29A 

9479TA Noordlaren 
Tel. 050-4093237 

www.campinqachterdehoven.nl 
www.qroninqenloopt.nl 
r.kroeze@planet.nl 

^ ^ GRAALMAN 
f 1 J/n/ëwiecw<& v-.v. 

Als u kiest voor kwaliteit en 
vakmanschap 

> Antiekrestauratie 
> Meubelstoffering 
> Gordijnen 
> Tapi j ten 
> Meubiler ing 
> Zonwering 
^ Slaapsystemen 

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

Slagerij G.P. 1 i er* 
I e klas Rund- en varkensslagerij 

en 

JfW_ 
4 f 4 h OUDERWETSE 
Lim AMBACHTELIJKE 
G g i l SLAGERSPROniJKTEN 

^ ^ r~*"x 
ft rolpens 
ft bakjes kanensmeer 
ft bekers rundvet 
ft boerenleverworst 
ft droge metworst 
ft droge boerenham (schenk) 

Groningerstraat 5 6 , 9 4 7 5 PC Midlaren 
S 0 5 0 - 4 0 9 1 5 5 3 

•< '-, -' V-v 

^ i ,<Y I L L J ë ! Bouwbedrijf Wolters 

<^ j> Nieuwbouw 

^ ¡ ¡ > Verbouw 

Onderhoud y 

Kerkstraat 14 
9479 PK NOORDLAREN 
m 050-4091297 

http://www.campinqachterdehoven.nl
http://www.qroninqenloopt.nl
mailto:r.kroeze@planet.nl


Bouwbedrijf Mark Wieland 

Zuidlaarderweg 9 7 

9 4 7 9 P R Noordlaren 

Tel . / tfax: 

0 5 0 - 4 0 9 2 7 S 2 
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;<ri Het is tijd voor een goede buur. 

nou eenmaai b | u ¡n de straat, om de hoek, ¡n ¡Se wijk. Daarom 
: sponsort deRabobantt ook plaêt^yte projecten rmmWaïkwen. 
! 'Bidardoenwagrsag Hef ¡st(>retótteookonze;bts)rt. 

Hef ts tijdvoor deRabobank. 

ïtshotutéc 

?, F. ï l, g v i l FSC HOOI* 
Z U I D L A A R D E R M E E R 

• Verhuur van zeilboten, motorboten, 
kano's, surfplanken, waterfietsen 

• Privélessen voor zeilen of surfen 

• Surf- of zeilweken in de zomervakantie 
voor jeugd. In- of extern 

• Verhuur van accommodatie tot max. 52 
personen 

Zeilschool Zuidlaardermeer 
De Bloemert 1 

9475 TG Midlaren 
m 0504092379 

Www.zeischollzuidlaarderineer.iiI 

Z u i d l a a r d e r m e e r 
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Univé's waardevolle adviezen 
pakken altijd laag uit 
Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen. Want bij het 
Univé-kantoor bij u in de buurt staat de deur wagenwijd 
open. U bent van harte welkom voor een goed persoonlijk 
advies. Uiteraard met een lage premie, een uitgebreide 
dekking en een perfecte service. 

Univé Zuidlaren 
Marktstraat 9, 
(050) 409 61 62 
e-mail: 
zuidlarenßunive.nl 

TTNIVE 
\BESJ VERZEKERINGEN 1 é 
Daar plukt u de vruchten van! www.unive.nl 

NIEUW: 
( VOOR ALU FIETS REPARATIES 

K-DANS dans & theater 
informatie aanmelding 
cursusprogramma 0708 >arneviel 

FIETS REPARATIE K-DANS 
0504095603 

|ínfo@{wáafts.ní 
www.k-dans.nl 

zoen Geheel nakijken + schoonmaken 
NU €25,-

Lindenhof 9 9471 RT Zuidlaren 
Telefoon 06 22 W9 175 Ina 18.30U 



Bouwactiviteiten bij het Hunebed 

Het is druk de laatste dagen bij de keuterijen aan de Schuts-
weg bij het hunebed. Het voormalige huis van Berend Spiege-
laar, dat al sinds een aantal jaren in eigendom is bij het 
Drents Landschap, wordt nu helemaal opgeknapt. Een aantal 
jaren geleden werd het achterhuis al rigoureus gerestaureerd. 
Berend bleef toen in het voorhuis wonen en daaraan gebeurde 
toen niets. Nu is ook het voorhuis aan de beurt. 

Het huis ernaast, waar Jan Ellens woonde, is behoorlijk in 
verval. De famüie van Dam, de huidige eigenaar van het pand, is al een aantal jaren bezig een 
bouwvergunning te krijgen. Het huis is echter een rijksmonument en de grond waarop het staat is 
archeologisch monument. 

• '-••••"- - -

Dat ging dus niet zo gemakkelijk. Het lijkt er echter op dat 
er nu schot in de zaak zit. Het bouwplan is goedgekeurd en 
vergunning kan worden verleend zodra de monumentenver-
gunning rond is. De gemeente is voornemens deze vergun-
ning te verlenen. Zoals de plannen er nu liggen wordt het 
huis gerestaureerd in de oorspronkelijke vorm. Er komen 
wat nieuwe bijgebouwen bij, maar ook zo veel mogelijk in 
oude stijl. Laten we hopen dat een en ander binnenkort van 
start kan, want zoals het er nu bijligt is geen reclame voor 
Midlaren. 

Bestemmingsplan kom Midlaren 

De gemeente Tynaarlo is bezig met een bestemmingsplan kleine kernen. Midlaren valt hier ook on-
der. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het plan nu al ter inzage zou liggen, dat heeft echter 
wat vertraging opgelopen. Omdat het volgende kabinet waarschijnlijk te laat komt om dit te mel-
den toch alvast een vooraankondiging. 

"Nieuw bestemmingsplan voor de kleinere kernen' van 33 plannen naar één! 
De gemeente Tynaarlo werkt aan de actuahsering van haar verouderde bestemmingsplannen voor 
het bebouwde gebied. Een nieuw bestemmingsplan voor de kleinere kernen is het zevende bestem-
mingsplan dat in het kader van het project Actuahseren van bestemmingsplannen' is opgesteld. 
Het vervangt 33 verouderde bestemmings- en uitwerkingsplannen. De actu-
ahsering is noodzakehjk omdat veel van de huidige plannen niet meer actu-
eel zijn. Dit levert binnen de gemeente soms problemen op. Verzoeken om 
verbouw en uitbreiding - die reëel zijn in het hcht van actueel beleid - zijn 
vaak niet te reahseren en gehjke situaties zijn soms verschillend geregeld. 
Dit leidt tot onnodig (lange)procedures en een direct antwoord op het ver-
zoek van de burger is niet altijd mogehjk. " 
Zover we hebben begrepen is het niet de bedoeling dat er in dit plan hele 
grote veranderingen worden doorgevoerd. Het is toch zaak een en ander in 
de gaten te houden en zo nodig gebruik te maken van uw inspraakrecht. 
Houdt daarom het gemeentenieuws in de Oostermoer de komende tijd in de 
gaten. 

Sîeuàe SUaooiettó 
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Midlaarders Downunder 

Wij, twee Midlaarders, Bouke Klaassens en Marian Kooi-
man, hebben met nog twee vriendinnen, een rondreis door 
Australië gemaakt. Het was een fantastische ervaring. 
Met vier vrouwen, allemaal 50+, hebben we een reis ge-
maakt waar menig jongeling trots op zou kunnen zijn. We 
zijn eerst met een 4wd camper 10 dagen langs de west-
kust getrokken. Daar hebben we onder andere in de Indi-
sche oceaan met dolfijnen gezwommen en met onze 4wd 
door de Pinnacles gereden. 

Daarna hebben we een tour van 5 dagen gemaakt door 
het woestijnachtige midden van Australië, waarbij we ge-
slapen hebben in swags (een soort buitenslaapzak) onder 
de blote hemel (lOOOsterren hotel) en waarbij ons eten 
werd gekookt op een kampvuur. WC en douche waren door-
gaans niet aanwezig, maar hadden we ook niet echt nodig! 
Daarna naar het tropische Cairns in het noordoosten van 
Australië, waar het regenwoud grenst aan de oceaan. Ver-
volgens nog een tocht met een catamaran langs de Whits-
unday Islands. Onze leeftijd was ongeveer het dubbele van 
de rest van de deelnemers, maar ook dat mocht de pret ze-
ker niet drukken. Onze reis eindigde in Sydney. Daar heb-
ben we wat luxer in een echt hotel gezeten en zijn we in vol 
ornaat naar 
de opera in 

het beroemde Opera House in Sydney geweest. De win-
kels, restaurants en coctailbars in Sydney waren ook 
meer dan geweldig. 

Voor mij, Bouke, was het ook nog erg bijzonder onze 
backpackende zoon Thomas met zijn vriendin te ont-
moeten. Voor Marian was het heel bijzonder om haar 
65e verjaardag te vieren aan de voet van de beroemdste 
berg van Australië, de Uluru. 

Wil je meer weten van onze reis kijk dan op onze we-
blog: wvvw.uptoaustralia.web-log.nl. 

SSeuñe SCtacua ena 

In memoriam Koos Stadens. 
Niet veel Midlaarders zullen hem kennen. Hij woonde aan de Steenakkers en van de website van 

FC Groningen nemen we het volgende bericht over: 

Vandaag heeft ons het vreselijk trieste bericht bereikt dat Koos 
Stadens afgelopen nacht is overleden. Het bericht is binnen de 
club ingeslagen als een bom. 
Met Koos verliest de club een markante persoonlijkheid die al 
bijna twintig jaar actief was in diverse functies binnen de jeugd-
afdeling van FC Groningen. Als westrijdsecretaris was Koos een 
steun en toeverlaat van de opleiding. 
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Laatste n ieuws van de Midlaarder toneelvereniging. 

Maar liefst vier keer heeft de toneelvereniging het stuk 'Elk huussie hef zien 
kruussie' ten tonele gebracht. Eerst in het Holthuys in Annen, vervolgens 
in Tienelswolde, de jaarlijkse uitvoering was zoals gebruikelijk in 
'Sprookjeshof en het laatste optreden was in het Zernike voor een buurtver-
eniging. De 

decorbouwers Bias Kanon en Markus 
Schans met schilderwerk van Bé He-
gen uit Annen hebben veel bewonde-
ring geoogst. Het decor met achter 
het terras Café Jaarsma aan de ene 
kant en de baanderdeuren van de 
boerderij van buurvrouw Stien aan de 
andere kant en in het midden pontifi-
caal het huussie is zo in de smaak ge-
vallen, dat het nu zelfs verhuurd 
wordt. 
Regisseur Wim Dijkema uit Zuidlaren 
had de juiste mensen voor de juiste 
rol weten strikken en dat kwam het 
kijkgenot zeker te goede. 
In 'Sprookjeshof was er bijna twee 
honderd man aan publiek en dat 
stemde de twee bestuursleden van 
TOMI tot tevredenheid; zeker ook, 
omdat de verloting Mep als een trein. 
De vereniging kan weer een jaar zon-
der financiële zorgen vooruit, maar is 
nog steeds naarstig op zoek naar le-
den en bestuursleden. Inwoners van 
Midlaren, en zeker de nieuwe, die ge-
ïnteresseerd zijn in toneel zijn van 
harte welkom. Voorzitter Willem Eef-
ting uit Zuidlaren is de persoon, waar 
men meer informatie kan inwinnen. 

&UIUÔ VOó. 

Foto boven: Het huussie in volle glorie. 
Foto rechts: De spelersgroep. Koosje Au-
wema ontbreekt op de foto. 

f l 

Radio Loep is de lokale omroep in en rond de gemeente Tynaarlo en zendt uit van de 
Bäbler Boeremalaan 4 in Paterswolde/ te beluisteren via de ether op 107.4 FM en via 
de kabel op 105.5. 

Het programma 'Rondje Tynaarlo' wordt één keer per twee weken op woensdagavond 
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden. In de kleinere dorpen zijn correspondenten, 

die dan de laatste nieuwtjes uit hun omgeving spuien. Voor Midlaren is Bouke Klaassens die corres-
pondent. Verenigingen en particulieren, die iets hebben te melden, kunnen dat dus via Bouke we-
reldkundig maken. 
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Laatste, heet van de naald, nieuws uit Achteroet. 

"Oal Jobsstee', een naam, die door de huidige bewoner is 
gegeven als herinnering aan zijn grootvader, Jacob de 
Swart (1874-1965), die het boerderijtje samen met zijn 
broer Maarten in 1905 daar heeft neergezet omdat hij ging 

trouwen met Everdina Lokhorst, krijgt de vierde generatie bewoners. 
Als alles verloopt zoals op dit moment gepland dan zullen Martin Siemensma 
en Esther Vos vanaf 1 september 2009 nieuwe inwoners van Midlaren zijn en 
zullen José en Dinus in een bungalowtje wonen in Zuidlaren en de buren zijn 
van een andere Midlarense nl. Mien Nijhof. Zuidlaren heeft er dan weer twee 
nieuwe emigranten bij, maar je kunt ook zeggen, dat Dinus en José gerepatri* 
eerden zijn, want ze hebben al eens in Zuidlaren aan de Schutsweg gewoond in 
een huis, waar nu onze Midlaarder krantenbezorgers echtpaar Jenny en An-
dries Haaijer wonen. 

1 

Dorpsfeest-
commissie 

betalen, voor een grote € 7, 
Dorpsfeestcommissie weer 

Laatste nieuws. 

Als deze krant op tijd bij u in de bus valt, dan 
kunt u nog reageren op onderstaande mededeling: 

Zaterdag 11 april is er van 10.00 tot 16.00 uur 
gelegenheid om hout naar de paasbult te brengen 
aan de Esweg. Voor een kleine kar moet u wel € 4 
50 en een supergrote kar € 10.00. Dit geld zal de 
besteden aan een volgend Dorpsfeest, dat gehou-
den wordt in 2012. Denkt u er wel aan, dat er alleen onbehandeld hout, 
snoeiafval, takken en stammen gebracht mogen worden.. 

Het vreugdevuur zal worden ontstoken op maandag 13 april om 19.00 
uur. Zoals gebruikelijk kunt u er drankjes en snacks kopen en voor de 
kinderen zullen er vuurkorven zijn, waar boven ze broodjes kunnen bak-
ken en marshmallows kunnen roosteren. 
Het wordt vast weer een gezellige avond. 

De Dorpsfeestcommissie wenst alle lezers een vrohjk Pasen. 

Wat is Pasen? 
Pasen is de belangrijkste christehjke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus uit de dood nadat 
hij op Goede Vrijdag gestorven is. 

Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn krui-
siging. In veel kerken wordt in de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag een wake gehouden. Aan 
het einde van deze wake wordt de Paasdag met feestelijk gezang begroet. 

Pasen was vroeger ook een seizoensgebonden landbouwfeest. Het markeerde het begin van de lente 
en het einde van een tijd van schaai'ste, die heerste als de voorraden van de winter opraakten. 

Veel paasgebruiken zijn afgeleid van dit niet-christelijke lentefeest, zoals het rapen van eieren. 
Boeren beschouwden eieren als een kiem van kracht. Ze begroeven ze in hun velden opdat ze hun 
kracht op de bodem over zouden brengen en voor een goede oogst zouden zorgen. 
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Hut Co 
Registeraccountants 
Belas tingadvis eur s 

Bezoekadres 
Verlengde Hereweg 182 
Postadres 
Postbus 8088 
9702 KB Groningen 

Telefoon 
050-5267101 
Fax 
050-5268737 

e-mail 
info@hutco.nl 
internet 
www.hutco.nl 

». 

C l « I 1"̂  
Hut & Co is een middelgroot accountantskantoor. 
Met drie registeraccountants (RA), een fiscaal ju-
rist en zo'n 20 medewerkers klein genoeg voor een 
persoonlijke benadering van iedere klant en groot 
genoeg voor een compleet dienstenpakket. 

Hut & Co, een kantoor met een 80-jarige geschiedenis, is geworteld in Gro-
ningen. Nuchter en professioneel. Eerder in hemdsmouwen dan in 
driedehg grijs. Nauwlettend nieuwe nationale en internationale ontwikkelin-
gen volgend. Steeds met de vraag wat die voor uw dagelijkse praktijk 
betekenen. 

Onze klantenkring is 
even gemêleerd als 
het bedrijfsleven in 
onze regio: detailhan-
del, zakelijke dienst-
verleners, adviesbu-
reaus, industriële be-
drijven, t r anspor -
teurs , s t ichtingen, 
verenigingen en vrije 
beroepen. Van gere-
nommeerde onderne-
mer tot starter . Daar-
naast zijn we organi-
saties in de non-
profit sector en parti-
culieren van dienst. 

! 
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Paviljoen 
De Bloemert 

MIDLAREN 
Op z'n paasbest! 
Wat is er feestelijker dan met de hele familie samen de paasdagen te vie-
ren. Paviljoen de Bloemert organiseert dit jaar verschillende paasarrange-
menten. Op www.pavilioendebloemert.nl kunt u de menu's downloaden. 
Paasbrunch I e paasdag 
In Paviljoen de Bloemert ontvangen wij u graag voor een uitgebreide paas-

j brunch op l s t e paasdag. U kunt genieten van diverse soorten warme brood-
jes, gerookte vissoorten, eiergerechten, verse fruitsalade en veel meer. De 
kinderen kunnen zich tijdens de brunch vermaken in de speelhoek. U bent 
van harte welkom vanaf 11.00 uur. De prijs van het brunchbuffet bedraagt 

€ 19,50 per persoon. Kinderen t/m 5 jaar eten gratis mee en kinderen van 6 t/m 12 jaar krijgen 50% 
korting. 
Paasdiner 
Heeft u zin om tijdens de paasweekend culinair verwend te worden? Tijdens I e en 2e paasdag kunt U 
aanschuiven voor een uitgebreid paasdiner. U kunt kiezen uit een drie - of viergangen menu. De prijs 
van het driegangen diner met soep bedraagt € 27,50 per persoon, het driegangen diner met voorge-
recht € 29,50 per persoon en het viergangen diner € 32,50 per 
persoon. Kinderen t/m 5 jaar eten gratis mee en kinderen van 
6 t/m 12 jaar krijgen 50% korting. 

Natuurlijk, voor een hapje en een drankje, na bijvoorbeeld een 
fiets- of wandeltocht, kunt u ook terecht in ons gezellige pavil-
joen. Kijk voor meer informatie en openingstijden op 
www.paviljoendebloemert.nl. 
Bel 050-4093548 of 050-4091261 om te reserveren of stuur 
een email naar midlaren@hethotel.nl 
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Brinkhotel Zuidlaren 
Hotel Hoogeveen 
Paviljoen De Bloemert 

Postbus 129 
9470 ,u Zuidlaren 

Web: www.hethoteI.nl 
Tel.: 050 4093548 
tel.: 050 4091261 
Fax: 050 4096011 

http://www.pavilioendebloemert.nl
http://www.paviljoendebloemert.nl
mailto:midlaren@hethotel.nl
http://www.hethoteI.nl

