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Vccrwccrd
Na <ten zomer, die maarniet voorbij leek te willen gaan, doemden er uiteindelijk toch
wat herfstachtigc wolkeji op. Ze kwamen vanuit het noorden. Daar ontwikkelde zich een
bui, die de zomerse, lome gemoedsrust radicaal zou verjagen. I k heb het dan natuurlijk
over de plannen van dti gemeente Haren om te gaan bouwen op de Hondsrug, onder meer
tf jssen Noordlaren en Midiaren. Je moet er maar opkomen. De zomerse hitte had
blijkbaar niet iedereen even goed gedaan. I n dit nummer gaan we er uitgebreid op in.
Verder weer een aantal gedichten, die de weelderige weemoed van de herfst mooi
weergeven en natuurlijk het nieuws van de verenigingen en de puzzels. I n dit Kabinet
wordt de wijk Tolhuisweg Z door wijkhoofd Ton Kolkman aan U op een presenteerblaadje
aangeboden en is er een mooi artikel over de archeologische opgravingen bij de
Bloemert. Daarnaast gedenken we het overlijden van twee markante dorpsgenoten en
wordt Geert Koers zeer terecht in het welbekende zonnetje gezet.
Wij wensen U «een mooie herfst en veel leesplezier toe namens de redactie,
Wou/ar

(SJarnaar

Agendas

Donderdag 1-3 november 18.30 uur
Dorpsbelangen: Gedane Zaken
Zaterdag 28 februari 2004 20.00 uur
Uitvoering TOMI ín Sprookjeshof
Zaterdag 21 augustus 2004
Dorpsfeest Midiaren; Thema TijcL
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�en wandellna- door de- wJJk
T-t3lbotsweq_ 11.
In de zomer.editie �n 't Midlaar.der Kabinet heet het
wijkhoofd van Tolhuisweg I de spits, af. van wat een lange
reeks -van presentaties moet worden van de wijken van
Midlaren. De aanleiding.voor.dit alles- i�.ge/egert in·een
gesprek tijdens de nieuwjaars rec eptie van 2003, al weer bijna een jaar geleden dus.
Wie zijn al die mensen t,oc h die het tegenwoordige Midlaren bewonen ?

We beginnen onze W4ndeHng op de eerste dag. van deze herfst aan de noordzij.de van de
Tolhuisweg. De zon staat �oag aan de hemel en hier en daar wordt al een lamp ontstoken.

De bewoners van nummer 25 zien we 2itt.en <1chter een gtes.rode wijn, 2e·ki-jken-TV.'Bort
Jan van Cronenburg is mee van het vele werk in de net nieuw aangelegde tuin, Marije van
Delft gunt zich even rust-na het.-bereiden van -een oosterse .maaltijd met gangen.
Op nummer 27 zien we Egbert Veenstra net wegrem,en- voor·zi-jn rond-je joggert door
Midlaren. Zijn vrouw Ansje zien we nog. even bui-ten in de moestuin aan--het wieden. De
kinderen wonen niet meer .thuis-, die:zijtt.het· afgefop-ertjaa�·ui:tgevlogen, dcchter
Berndiene naar Groningen -en Heine naar Zuidkwen.
Reijer en Inge Zweerts de Jong, de bewoners van nummer 29 komen ons tegemoet. De
hond Max hoort mijn stem aJ van-:vei:-re.en sprjiigt enthousiast tegen me-op.
Bij de buren op nummer 31, de famiJie Heida, is geen licht aan. Anke zit bij de
alarmcentrale van de ANWB en .Anne Henk is net vertrokken naar zijn werk in de Eems
Centrale. De beide kinderen Sanne en·Margriet zijn een nachtje uit logeren.
Op dat moment horen we een bekend blazend geluid van boven. Een grote luchtE,aUon
dr•jft lang-zaam·over in de richting van Zuidlaren, je kunt de mensen in de mand goed
zien.
Op nummer 33 zien we de beide kinderen Wiebe en Douwe Kolkman in.pyjamaop de
bank. Ton zie je bij de lamp, h�l leest voor uit Harry Potter. Ook boven is-licht aan, Jet
is op zolder de was aan het� dcnk..ik.
Op nummer 35 wonen Peter en- Dmeke Knol met httrt- � lltijs, dochter Marrit, en de
hond Fournier. Sinds kort �s het nieuwe kippenhok bewoond en we horen een jonge haan
oefenen.
Enkele jaren geleden werd op m,mmer 37 de oude bouderij van Wolters vervangen door
een moderne woning. Hier zien we Toon van der Hammen in het laatste licht op zijn
maaimachine rondjes rijden. Ineke Noordhof is met een emmer in de hand de gevallen
peren en appels uit het gras aan het rapen.
Het laatste huis aan deze kant van de weg wordt bewoond door Gretha Bos. Ze staat
met zoon Eltner achter het raam naar ons te zwaaien.
Ik begin te twijfelen, is nr 39 wel het laatste huis of horen de bewoners van 39a ook
tot onze wijk. Een beetje onduidelijk want de voordeur is aan het Heiveen. Jan Jaap
Hamming is de enige die geboren en getogen is in Midlaren in onze wijk). Hij staat te
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kijken bij de zojuist gegraven sloot achter de boerderij. Thea zijn vrouw haalt zoon
Niels op bij oma.
Het wordt nu aardig donker en het begint zacht te motregenen. We steken daarom snel
de weg over en vervolgen onze wandeling aan de zuidzijde.
Het eerste huis dat we tegen komen is nummer 26 en hier woonde tot voor kort Dinie
Oosting. Ze is dit jaar verhuisd naar het verzorgingshuis Tienelswolde in Zuidlaren en
heeft het daar erg naar de zin. De nieuwe eigenaar gaat hier over een tijdje een nieuw
huis bouwen. Voorlopig wordt de oude woning nog gebruikt door enkele studenten.
Walter Geerts en Henriette Marissink wonen op nummer 24a met hun kinderen Jeske en
Jord en de pony's en cavia's.
Een deur verder, op nummer 24, zien we Jan Lup de Boer in zijn fauteuil bij de grote
tafel zitten. Hij zit er rond deze tijd altijd en vaak zwaaien we even naar elkaar. Jan is
nog een van die weinige "oude" Midlaarders.
Nummer 22, het huis van Loes Pijper, kun je vanaf de weg niet goed zien. Een hoge
beukenhaag ontneemt ons het zicht. Een enkele keer komen we Loes in de buurt tegen
met de hond en haar scootmobiel, maar vandaag is het daar echt geen weer voor.
Dan komen we bij Bertus en Janny Staats op nummer 20. Bertus is dit jaar met de VUT
gegaan en nu heeft hij eindelijk tijd voor die nieuwe schuur. De oude schuur naast het
huis is net gesloopt, je kunt nu voor even helemaal naar het weiland achter het huis
kijken.
Bij nummer 18 is het nog een drukte van jewelste. Irma staat met zoon Rob te kijken
hoe Jan Willem met hoge druk het tegelpad schoon spuit in het licht van de nieuwe oude
jeep. Zoon Tim is pas een paar maanden oud en ligt achter het raam in de box.
De familie Bruins is dit jaar naar Zuidlaren vertrokken en wonen er met veel plezier in
een gelijkvloerse seniorenwoning (jullie moeten allemaal de groeten hebben). Het huis op
nummer 16 is helemaal opgeknapt en opnieuw ingericht door de nieuwe bewoners Martijn
en Margreet. We hebben wel kennis gemaakt, maar de achternamen weet ik nog niet.
Martijn is (motor) agent en Margreet werkt bij de Gasunie.
De familie de Vries woont al weer heel wat jaren op nummer 14. In het voorbijgaan zien
we moeder Karka nog even op de dwarsfluit oefenen met dochter Lotus op viool. Vader
Jan Errit is druk doende dochters Roos en Jasmijn en zoon Nathan de trap op en naar
bed te dirigeren.
Dan staan we voor het laatste huis van Tolhuisweg I I . Op nummer 12 woont al een paar
jaar Anneke. Het huis staat al een hele tijd in de steigers vanwege schilderwerk en
onderhoud. De kinderen noemen haar ook wel juf Anneke, want nog een jaartje en dan
mag ze voor de klas. Verder werkt ze als fysiotherapeut.
Inmiddels ben ik nat en koud geworden en ik ga vlug terug naar nummer 33, daar staat
de koffie klaar.
Uon ¿/Co/Aman,

wijkhoofd Tolhuisweg I I

o

De Veenhorst is een 4-sterren groepsaccommodatie voor overwegend
meerdags verblijf van families, vriendengroepen, verenigingen, scholen,
en diverse opleidingen.
Daarnaast hebben we een aparte ZAAL voor DAGVERHUUR,
geschikt voor een vergadering, training, receptie of gewoon een gezellige
familiedag. Zelperzorging van eten en drinken is mogelijk.
Bel eens voor nadere informatie!
De Fam. Blaauboer
"¥" Tbuitenhuis
Duinweg 2 Midiaren
Tel.050 4092132
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dkseizoen de moeite waard

Fax 050 4090483

H U U R 'N C A R A V A N

Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt.
* VOOR EEN DAG
* EEN WEEKEND

à

* VAKANTIE

Tel: 050 409 3320

caravans viaduct zuidlaren

Uw Partnerin dó&het~zelf:
Kerkstraat 7D
9471 GA Zuldlaren
Tel: 050-4092069

CV-BEH0DI6DHEDEH/SANITAIR
HISTOR VERF
ELECTRA
IUinnUU I

27 ¡r WATERSPORT
«Zij

r"^~~

jp^as3$Ö

V.O.F.

DE

E-mail:Hubozuidlaren@hotmail.com

SCHEVE

Havenstraat 18
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Sloepen:Wato 490 outboard, 510 Diesel, 620 Diesel, Hunze sloep.
Boten: Ranieri, HiHe,Yamarin, Pioner, Crescent, Plastimo.
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Nieuwe aixiieoOc&ische vondsten in M i d i a r e n
Een gesprek in de tuin
"Mogelijk was er hier op de plaats waar nu De Bloemert is, vanaf het begin van onze
jaartelling t o t ongeveer het jaar 1200, een gehuchtje van een stuk of vijf boerderijen".
Aan het woord is Dr. Wijnand van der Sanden, provinciaal archeoloog van de provincie
Drenthe. Op deze zinderende augustusdag is hij zo vriendelijk om ons in de lommerrijke
tuin van Trudy het een en ander te vertellen over de archeologische vondsten die
onlangs werden gedaan bij het haventje van De Bloemert.
Dit voorjaar meldde een amateur-archeoloog dhr. v.d. Sanden de vondst van
interessante potscherven op het terrein dat bouwrijp werd gemaakt voor de uitbreiding
van het bungalowpark. De provinciaal archeoloog vond na een klein eigen onderzoek de
vondst zo interessant dat h i j , na overleg met de gemeente en de projectontwikkelaar,
opdracht gaf voor het verrichten van een verkennend onderzoek. Dit onderzoek werd
uitgevoerd door het commerciële archeologisch onderzoeksbureau ARC, op kosten van
de projectontwikkelaar.
Hoogovenslakken en Romeins aardewerk
Er werden op het terrein een aantal proefsleuven gegraven. I n deze sleuven werden heel
veel vondsten gedaan: afvalkuilen, veel aardewerkfragmenten, sporen van huizen en
"ijzerkoeken". Op grond van de kenmerken van de potscherven kon worden vastgesteld
dat er sprake is van een doorlopende menselijke aanwezigheid vanaf het jaar 0 t o t 1200
na Chr.
Een heel bijzondere vondst zijn de "ijzerkoeken" die bij elkaar in een kuil lagen. Z i j
vormen het afvalproduct van ijzerproductie, een soort hoogovenslakken. Voor deze
ijzerproductie werd als grondstof het ijzeroer gebruikt dat werd opgegraven in
moerassen en beekdalen. I n kleine hoogoventjes werd met behulp van houtskool hieruit
ruw ijzer gewonnen, waarvan dan weer allerhande werktuigen vervaardigd konden
worden. Het plaatje laat zien hoe dit ongeveer in zijn werk gegaan kan zijn. Van de
hoogoventjes werden nog geen sporen gevonden. Hoe oud de ijzerslakken zijn is niet
bekend. I n de kuil zat helaas geen aardewerk.
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Rg. 24.1 isembarg ¡n hel Strecker Hoor bi| Hallen (Bf©.), Hel proces van winning en verwerking van moerasllzererts. Het moerasjzererts wordt In platen gestoken en vénzame«) it) om vervolgens m Metrie brokten te worden
geslagen Q). Boven een kuil wordt uit twijgen de smeltoven opgebouwd en met leem bekleed (3). Nadat d e » b
gevuld met ijzerertsbrokken en houtskool (4) wordt hij aangestoken, waardoor het erts smelt en het ijzer met Iwt/tskootresten in de kuH onder de oven zakt. Na het uitdoven van de oven wordt deze afgebroken (S) en tan het gesmolten fceru» de kuil verzameld worden (6). fflt verontreinigde ifcer wordt door uitsneden voor verdere wrv/erking
geschud gemaakt (7). Naar Haven 1968.
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Interessant is de vondst van een stukje "terra sigillata". Dit is rood aardewerk dat
ergens uit het Romeinse Rijk afkomstig is. I n de eerste eeuwen van onze jaartelling was
de Rijn de noordgrens van dit rijk, dus het stukje aardewerk is over een flinke afstand
vervoerd geweest.
Er is één graf gevonden met menselijke crematieresten, los begraven in de grond, dus
niet in een urn of iets dergelijks. De ouderdom kon nog niet worden vastgesteld. Wel
weet men dat in onze streken crematie van de overledenen gebruikelijk was in de
periode van 1200 voor Chr. t o t het jaar 0 èn in een deel van de de vroege middeleeuwen.
Met de komst van het Christendom ging men er toe over om de doden t e begraven i.p.v.
t e cremeren. I n de Drentse zandgronden worden skeletten nooit gevonden omdat zij
onder deze omstandigheden vrij snel vergaan.
De vondsten die t o t nu toe zijn gedaan sluiten goed aan bij de resultaten van een
opgraving bij De Bloemert in 1969. Br werden toen sporen van een waterput, twee
huizen, een hutkom en enkele brjgebouwtjes ("spiekers") gevonden, evenals Romeins en
middeleeuws aardewerk.

Een boerengehucht bij het meer
Op grond van al deze vondsten komt Wijnand van der Sanden voorzichtig t o t de
conclusie dat er vele eeuwen lang (van het jaar 0 tot 1200 na Chr.) sprake was van een
klein gehuchtje op een zandrug nabij een laagte waar in de middeleeuwen het
Zuidlaardermeer zou ontstaan. De stuk of vijf boerderijen die er op enig moment
stonden werden elk bewoond door zo'n acht a tien mensen (drie generaties in één
boerderij), dus een dorpje van hoogstens 50 inwoners; I n de loop der eeuwen werden de
huizen uiteraard vele malen herbouwd, veelal op een iets andere plaats, b.v. naast het
oude huis, zoals wij ook nu nog wel zien gebeuren. De mensen hielden zich in leven met
een zeer gemengd boerenbedrijf van akkerbouw, veeteelt, jacht en visvangst, toen was
in dit dorpje in hoge mate zelfvoorzienend, getuige de lokale ijzerproductie, maar de
vondst van het Romeinse aardewerk bewijst dat er wel enig contact met de verre
buitenwereld was. (Terzijde: er is geen enkel verband tussen deze bevolking en de
hunebedden; die werden al zo'n 3000 jaar voor Chr. gebouwd).
Het is jammer voor de Midlaarders maar dhr. van der Sanden ziet in dit dorpje eerder
een voorloper van het dichterbij gelegen Noordlaren dan van Midiaren. Interessant is
dat er uit de periode na 1200 geen bewoningssporen meer lijken t e zijn bij De Bloemert
(maar nader onderzoek moet dit onderbouwen), terwij) de kerk van Noordlaren ook uit
deze periode stamt. Elders uit Drente is bekend dat de lokatie van een dorp in de loop
der eeuwen langzaam kan "verschuiven" door afbraak en herbouw van de huizen. Dhr. van
der Sanden vermoedt het "oude Midiaren" eerder bij de Esweg waar resten van een
vroeg-middeleeuws graf veld en een nederzetting uit de Romeinse t i j d en middeleeuwen
werden gevonden. Hij sluit verrassingen echter niet uit.
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Hoe nu verder
De provinciaal archeoloog vindt het dringend noodzakelijk op grond van de eerste
vondsten dat het hele toekomstige bouwterrein archeologisch onderzocht wordt. In
goed overleg met de projectontwikkelaar wordt er nu een plan-de-campagne opgesteld,
maar de tijd dringt!
Om een terrein van zo'n 4 ha. te onderzoeken is veel geld nodig. Alleen al met het
veldwerk zou een archeologisch team vele maanden bezig zijn en dan volgt nog het
laboratoriumwerk en de rapportage. Volgens het Verdrag van Malta zou de
projectontwikkelaar het archeologisch onderzoek moeten bekostigen ("de verstoorder
betaalt"). Nu dit verdrag in ons land nog steeds niet van kracht is probeert de
provinciaal archeoloog langs andere wegen fondsen te verwerven (diverse overheden)
maar het is maar de vraag of dit lukt.
Hoewel de financiering dus nog niet rond is zal het archeologisch instituut (GIA) van de
Rijksuniversiteit Groningen toch al op 15 september beginnen met de opgravingen, zoals
we onlangs in de krant hebben kunnen lezen. Het belang van de vondst wordt zo groot
geacht dat de archeologen niet het risico willen lopen dat dit stukje "bodemarchief"
verloren gaat zonder dat het ons zijn geheimen heeft prijs gegeven. We zijn benieuwd
naar de resultaten!

L/yi/cy ó/eertau/s

£ tte/es- c/en

Jreaas/

Met dank aan Dr. W.A.B, van der Sanden

Nieuws vanuit tiet gemeentehuis,
van Klaas Kuipers,
gemeenteraadslid van de gemeente Tynaarlo en inwoner van Midiaren.
De laatste maanden zijn er in de gemeenteraad een aantal zaken aan de orde (geweest)
die o.a Midiaren raakten.
Ontwikkeling Zuidoevers van het Zuidlaardermeer.
In het vorige kabinet heeft u al het een en ander gelezen over de plannen die er
ontwikkeld worden rondom de Zuidoevers van het Zuidlaardermeer. Ik moet zeggen dat
ik het geen slecht plan vind, zowel de natuur als de recreatie krijgen positieve impulsen.
Knelpunt voor Midiaren is echter wel de zgn. staande mast route die men wil aanleggen
vanaf de monding van de Plankensloot naar de Zuidlaardervaart, Globaal loopt die
parallel aan de hoogspanningsmast. Maar daarmee wordt Midiaren afgesneden van o.a.
Meerzicht en het huidige surfstrand. Een brug staat namelijk de staande mast in de
weg. Tijdens een excursie in de plangebied heb ik dit probleem aan de orde gesteld. Veel
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activiteiten voor Midiaren vinden o.a. in-en rond Meerzicht plaats zoals het St. Nicolaos
feest, paaseieren zoeken etc.
Als de plannen die er nu voorliggen door gaan betekent dit dat er via Zuidlaren en De
Groeve naar Meerzicht gereden moet worden. Een afstand die voor veel inwoners niet
acceptabel zal zijn. Daarnaast zullen de wat jongere kinderen hierdoor niet meer naar
het surfstrand kunnen.
Tijdens de bewuste excursie werd duidelijk dat de uitbaters van Meerzicht de afstand
níet als problematisch zagen. Aan de denktank heb ik de gedachte mee gegeven toch te
kijken naar een (desnoods eenvoudige) verbinding, desnoods maar onder de vaart door.
Bouwplannen gemeente Haren.
Enkele weken geleden kregen we in Midiaren een "brandbrief "in de bus. Hierin werd
aangegeven dat de gemeente Haren plannen aan het ontwikkelen was om locaties t e
vinden waar ze de komende t i j d , 10 à 15 jaar, 2400 woningen kan bouwen. Als mogelijke
locaties werden genoemd de dorpen Onnen, Noordlaren en Midiaren. Door diverse
dorpsbewoners werd ik hierop aangesproken. Centrale vraag was, klopt dít, En wat weet
j e ervan?
Laat ik voorop stellen dat de gemeente Haren geen plannen kan ontwikkelen in de
gemeente Tynaarlo, dus ook niet in Midiaren. Het plan was mij en mijn mede raadsleden
onbekend.
Nader overleg met mijn partijgenoten in de gemeente Haren leerde dat:
• de gemeente Haren de filosofie heeft dat de Hondsrug de beste plaats is om
woning t e bouwen. Vroeger gebeurde dat ook al zo.
• De "gaten"in het lint van Onnen t o t aan de gemeentegrens in Midiaren opgevuld
konden worden met woningen.
Zowel tegen het eerste als het tweede argument zijn vele bezwaren. De Provincie
Drenthe huldigt het standpunt dat er minder op de Hondsrug en meer in het Hunzedal
gebouwd moet worden, o.a. om het karakteristieke van de Hondsrug t e behouden. Het
zou dan ook vreemd zijn als die gedachte ophield bij de gemeente/provinciegrens tussen
Mid- en Noordlaren.
Daarnaast is de Noordlaarder Es nog een van de weinigen die niet is aangetast.
Het dichten van de gaten in het lint zou een aantasting van de unieke weg naar Haren
zijnRijdend over de Lage weg en verder kijk j e steeds op het Zuidlaardermeer en de
Onnerpolder.
Tot slot is het verstandiger om daar t e bouwen waar ook (winkel)voorzieningen etc. zijn.
En dan valt o.a. Noordlaren en Onnen af. I n de raadsvergadering van 23 september heb
ik aan wethouder Frieling gevraagd of hij op de hoogte was van de plannen/studie van de
gemeente Haren. Dat was hij niet. (later bleek dat het plan in de zomervakantie op een
afdeling was beland en daar was blijven liggen). Wethouder Frieling gaf wel aan dat
volgens artikel 10 van de gemeentewet een gemeente die plannen ontwikkeld die de buur
gemeente raken, deze buurgemeente in een vroeg stadium moeten benaderen. Het
college zegde toe om in elk geval op onderzoek uit t e gaan.
I k denk dat deze zaak nog wel een vervolg krijgt.

Landschapscntwikkelinasplan (LCP) liaren
Onlangs kregen de inwoners van Midiaren een gele 'brandbrief' in de brievenbus. I n deze brief
werd melding gemaakt van mogelijke grootschalige woningbouw rond Onnen, Noordlaren en
Midiaren en het landschap daar omheen. Op de brief stond geen afzender vermeld, waardoor het
voor het bestuur niet mogelijk was even contact op t e nemen met de afzender. Inmiddels weten
we dat de brief afkomstig is van een aantal verontruste mensen uit Noordlaren.
I n het Kabinet zijn de conclusies uit het rapport, dat is opgesteld door Bosch Slabbers
landschapsarchitecten, Enno Zuidema Stedebouw en DAAD architecten, afgedrukt. Het plan is
de visie van dit planteam en daarmee nog geen beleid. Naar verwachting zal de gemeenteraad van
Haren nog voor het einde van dit jaar over het plan spreken. Seiet op de gevoeligheid van zo'n
plan, heeft de gemeente Haren er nadrukkelijk voor gekozen om voor de totstandkoming van d i t
plan t e kiezen voor een zogenoemd open planproces. Inwoners hebben meegepraat over de
planvorming en zijn tussentijds uitvoerig geïnformeerd via de krant en website van de gemeente.
I n het plan wordt een aantal gebieden aangewezen waar in de toekomst woningbouw zou kunnen
plaatsvinden. Eén van die gebieden, in het plan de 'netkous' genoemd, is het gebied ten zuiden van
Haren, tussen het Scharlakenbos en Glimmen, tussen Sassenhein en het spoor en rond
Noordlaren. I n dit hele gebied zouden volgens de plannenmakers in totaal 400 t o t 650 woningen
kunnen worden gerealiseerd in dichtheden van 5 t o t 10 woningen per hectare. Ter vergelijking:
voor de kern Haren gaat het om 400-600 woningen en in het gebied tussen Haren en Groningen
om 1000-1700 woningen. Uit nader 'ontwerpend onderzoek' zal moeten blijken hoe en onder welke
voorwaarden woningen in d i t zoekgebied zouden kunnen worden gebouwd, gekoppeld aan
investeringen in het landschap, aldus de plannenmakers. Het plan geeft op dit moment nog geen
zicht in de exacte woningbouwlocaties, dichtheden, bouwvolumes etc.
Uit het voorliggende plan valt niet direct af te leiden dat op Drents grondgebied gebouwd zal
gaan worden, hoewel in enkele kaartjes wel de suggestie wordt gewekt met het aangeven van een
zoekgebied. Het belang van Midiaren is natuurlijk juist gelegen in het openhouden van het gebied
tussen Noordlaren en Midiaren. I n het plan valt nadrukkelijk t e lezen dat de essen niet bebouwd
zullen worden. Gelet op wat de plannenmakers zelf schrijven lijkt het dan ook nauwelijks
voorstelbaar dat dit (hele) gebied met woningen dichtgezet zal worden. Dit wordt ook met zoveel
woorden bevestigd door de gemeente.
Het bestuur van Dorpsbelangen volgt uiteraard de ontwikkelingen, heeft contact met de
gemeente Haren en zal hierover ook met Dorpsbelangen Noordlaren in contact treden. W i j weten
inmiddels dat Noordlaren ons er ook bij wil betrekken. Maar wij horen wellicht niet alles, dus
weet je iets dat van belang is, laat het ons horen. Het bestuur heeft het complete plan in huis,
dus indien u nadere informatie wenst, danwei het plan even wilt inzien, kunt u contact opnemen
met ondergetekende. De gemeente Haren geeft uitgebreid informatie over het plan op haar
website (www.haren.niy Kijk daar ook eens onder 'gemeentelijke stukken', waar u de informatie
ten behoeve van de gemeenteraad en raadscommissies kunt aantreffen. Naar verwachting zal het
LOP in december in de Harener gemeenteraad worden behandeld. I n november zal er een
informatieavond zijn, waarvoor de mensen die een brief over het LOP hebben gestuurd,
uitgenodigd zullen worden (die avond is openbaar).
Namens het bestuur van Dorpsbelangen
UZih üimme.r, leJ. 409 04 ?.ä
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Feenstra Noord B.V.
Groningen Emdenweg 5 Teí 050 5422322
Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 637111
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Tel. 0512 526258
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groot in banden,
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We zijn net zo
thuis in
de buurt
alsu
De Rabobank is een bank met een idee. Het
idee dat ¡e samen sterk bent. Oe Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank ván mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
^
staat midden in de samen,?y' '...
teving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.
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Rabobank

|S 050-40969691
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MIDLAREN

05D-4D9203 1

bouwbedrijf

gout
schipborg
tel. 4090000

itoers ereburger van Midiaren
Geert Koers was er een beetje ontdaan van: op
maandag 19 mei werd hij tot ereburger van
Midiaren benoemd. „Dit is een blijk van
waardering van het dorp voor jou. Omdat j i j als
laatste der Mohikanen standhoudt." Cor van der
Sterre maakte er een hele speech van voor hij
Trudy Steenhuis officieel de oorkonde liet
•
overhandigen. In de prachtige oude lijst zat een
:?
fraaie oorkonde die de slager tot ereburger van
• j[S&*sr**e$ de dorpsgemeenschap bevordert. De verrassing
•••
&m**4
was voorbereid door Dorpsbelangen en de
WTW»ff*£w4
*<4*wfeù*tt,
ë Ww«í
Dorpsfeestcommissie. Die vonden het tijd worden
!
*-9t.tmt
:
* * HM
om de 74-jarige slager te laten merken hoezeer
*M«m¡¡má
fmmmíi
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i gewaardeerd wordt dat hij als enige nog in het
"
K^ssat
dorp een winkel drijft. Koers ontving de
• onverwachte gasten buitengewoon hartelijk.
„Mooi dat je d'r bent, kom erin." Even daarna was
de koffie ingeschonken en een plakje onvervalste
Hovius koek gesneden. Later bleek er nog een fles jenever in de kelderkast te liggen...
Zoals de heer Koers die onverwachte aanloop thuis waardeert, vindt hij ook de loop naar
de winkel gezellig. En het werk doet hij graag. „De mensen vertellen me in de winkel
vandaag, wat er morgen gebeurt", verklaart hij de lol die hij eraan beleeft. En
afgemeten aan het verleden zíjn de arbeidsvoorwaarden een stuk verbeterd: „Vroeger
moesten we het vlees zelf uitbrengen. Tegenwoordig komen de klanten naar mij toe."
De winkel heeft een sfeer van lang vervlogen tijden. Die is niet gecultiveerd, maar
authentiek. En dat is de verdienste van de heer Koers. Hij laat zich niet opjagen door
modieuze producten en eisende klanten. Slager Koers levert wat hij zelf de moeite
waard vindt. Gehakt wordt vers gedraaid, ham per klant gesneden en worsten zelf
gemaakt.
De familie Koers drijft sinds 1840 een slagerij in Zuidlaren. „Mijn grootvader had vier
zonen. Een werd er bakker, drie werden slager. Mijn vader was de oudste. Op zeker
moment werd een manufacturenwinkel in Noordlaren verkocht bij opbod. Mijn
grootvader was de enige die erop af kwam. Die wilde de winkel voor mijn vader kopen. De
notaris en de verkoper vonden het bod wat weinig. 'Het \s me niet teveel', zei Timmer die
verkocht. Met mijn opa viel niets te bespreken: „Je kunt het nu doen of niet doen", zei
hij." De drie broers Koers beconcurreerden elkaar flink. „Mijn pa moest steeds naar
Groningen om te slachten. Iedere keer als hij een koe kocht moest hij naar Groningen.
Dat was een heel gereis. En ook toen was het een roversbende. Dan werd een mes
gestolen of verdween een zweep van de wagen. In Drenthe mocht je aan huis slachten."
Dus besloot vader Koers de grens naar Drenthe over te trekken.
„Toen heeft mijn vader dit land in Midiaren gekocht van Brands. Mijn opa had een
beetje boerenbloed, die zei je moet er direct een stal bij bouwen. En er kwam een
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moestuin achter het huis, met een perenboom die er nog staat. In 1928 ben ik hier in dit
huis geboren."
Als jongen moest Geert Koers zijn vader helpen: „Op dinsdag gingen we de bestellings
ophalen. I k had zo'n bruin boekje, daarin schreef je alles op. En op vrijdag deed je een
bezorgronde. Met de fiets, daarom heb ik zulke sterke benen. We hadden veel klanten
uit Glimmen en Haren. We kwamen tot de Esserweg. Van de4<euterijen in Midiaren
hadden we toen niet veel aanloop. Die hadden zelf een koe of een varken. Daar kwamen
we wel aan huis om te slachten. Aan het spekvet kon j e zien of een boer een geit had:
dan was het mooi blank spek, want dan kreeg dat varken geheid geitenmelk."
Koers laat zich niet meeslepen in de gejaagdheid van het huidige leven. Hij blijft de
klanten in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier bedienen. Over de kwaliteit van vlees
heeft hij zo zijn eigen opvattingen. „Vroeger was het vlees wat rijper. I k vind dat
smakelijker, maar dan is het ook wat vetter. Tegenwoordig worden de dieren zo jong
geslacht, vaak al na twee jaar. Vroeger was een dier 3 of 4 jaar oud. Het is net als met
een vrucht. Die moet j e ook even laten rijpen, dan heeft ie de meeste smaak. Een goed
product heeft tijd nodig."
Als we zo zitten te praten over het verleden verzucht hij: „Waar is de tijd gebleven?
Soms is het net of ik een stuk heb overgesprongen."
'Dat was mooi, dat jullie er waren', zegt Koers bij het afscheid. De oorkonde krijgt een
mooie plaats tussen de droge hammen.
Une/re OCoordnoff
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Eindelijk gaan we onze naam waarmaken: we gaan het
Dorpsfeest organiseren!
Tijdens een genoeglijk overleg met de wijkhoofden hebben
We een mooi programma opgesteld.
De datum van het feest wordt 21 augustus 2004.
Traditioneel de tijd voor dorpsfeesten en bovendien zijn de schoolvakanties dan voorbij
en heeft de tuin wat minder aandacht nodig.
Als thema hebben we gekozen voor Tijd. Daar kun je heel veel kanten mee uit: Romeinse
tijd, Middeleeuwen, jaren '60, de toekomst, maar ook koffietijd of bedtijd. De
bedoeling is dat elke wijk het thema op eigen wijze interpreteert en op het sportveld
een presentatie verzorgt; zang, dans, akrobatiek, een spel, alles mag. Laat je fantasie
maar eens gaan.
Deze presentaties vinden plaats in de loop van de middag. Aansluitend zorgen we voor
een echte ouderwetse boerenbroodmaaltijd (Grootmoederstijd). De maaltijd gaat
langzaam over in de feestavond met passende muziek. Of dat Middeleeuwse muziek of
muziek uit de Roaring Twenties wordt houden we nog even voor ons. Het wordt ¡n ieder
geval "voor elck wat wils".
r.

SLAGERIJ G.P. KOERS
Betrouwbaar en snel
installeren, onderhouden,
reparen of vernieuwen
van dakgoten, riolen,
waterleidingen en al uw
andere sanitaire
installaties.

1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

rolpens
bakjes kanensmeer

bekers rundvet
boeren leverworst

Vraag vrijblijvende
informatie aan.

droge metworst

droge boerenham (schenk)

Bronkhorst
sanitaire installaties
Osloweg 41
9723 BH GRONINGEN
Telefoon 050-4091455

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN
TELEFOON 050 409 1553

¿^GRAALMAN

Gun uw kinderen het plezier van muziek
Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zij U
hun hele leven
dankbaar voor zullen zijn.

Als U kiest voor kwaliteit
en vakmanschap
•
•
•
<•
•
•
•

Antiekrestauratie
Meuhelstofferrng
Gordijnen
Tapijten
Meubilering
Zonwering
Slaapsystemen

Ruitersteeg 4/1
9752 VB Haren
Tel. 050-5345131 Fax 050-5348070
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Ons land kent een dicht gespreid net van muziekscholen. Adressen sturen wij u graag toe.
Daarnaast vele privé-les mogelijkheden.
voor het eerste lesjaar kunt u bij ons een piano huren.
Kom eens langs of stuur onderstaande bon in;
U wordt dan volledig geïnformeerdl

¡ Ja, Wij zouden graag willen dat onze zoon/dochter
j van
jaar leert pianospelen. Wilt U ons informeren
i over:
! O huurmogelijkheden van een piano
I O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel
! O lesmogelijkheden in onze omgeving
•*
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Met Uw naam en adres zenden aan:

—T^LLlr^iLaÁsi— kxjuíjrxjois m..
Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen

Tot slot hebben we deze keer voor de bewoners een bijzonder geschenk: Trudy
Steenhuis en Ineke Noordhoff interviewen momenteel de autochtone Midlaarders, de
interviews worden gebundeld t o t een mooi boekje. De Dorpsfeestcommissie vindt dit
zo'n leuk idee, dat bovendien helemaal past in het thema, dat we op elk adres zo'n boekje
willen bezorgen.
Over de verdere uitwerking zullen de wijkhoofden begin volgend jaar contact met hun
bewoners opnemen.
Tot later!
Da DorpsfeesJconum'ssio!

Wcninabcuw rend Midiaren? Ccmmctie rend het LOF>
I n de afgelopen weken werden we opgeschrikt door berichten dat er woningbouw zou
dreigen op het open veld ten noorden van Midiaren, richting Noordlaren. Ook zou er ten
noorden van Noordlaren, en ook langs de Onnerweg en in de buurt van de Beslotenveense
weg, een stukje landschap waar ook Midlaarders natuurlijk regelmatig van genieten,
woningbouw dreigen.
Wat is er nu eigenlijk aan de hand? De redactie ging op onderzoek uit.
De gemeente Haren heeft opdracht gegeven t o t het maken van een Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Bij de planontwikkeling is verder gekeken dan de grenzen van
de gemeente Haren en is een stukje Midiaren ( en dus gemeente Tynaarlo) meegenomen.
Het gaat om het gebied dat ligt tussen Noordlaren, het zandpad (Schutsweg) en de
Groningerstraat en het gebied tussen de Groningerstraat en de Noordlaarderweg.
De commotie is ontstaan omdat in het LOP dit gebied wordt genoemd als één van de
gebieden waar woningen gebouwd zouden moeten kunnen worden. Het b e t r e f t hier
bovendien het plan dat wordt aangemerkt als het voorkeursmodel. Er zou dan gebouwd
moeten gaan worden in "netkousverband". Er worden nieuwe verbindingswegen
toegevoegd, waaraan kan worden gebouwd. Het b l i j f t landelijk wonen met veel open
plekken, maar het echte open landschap verdwijnt. Het aantal woningen bedraagt bij
deze bebouwing minimaal 5 per ha en maximaal 10. Uit één van de bijgevoegde kaarten
blijkt heel duidelijk dat men in het gebied t o t aan de Tolhuisweg bebouwing mogelijk wil
maken.
Gezegd wordt dat commotie niet nodig is en dat het zo'n vaart niet loopt. Het zijn nog
maar plannen van externe adviseurs. Er is nog niets aan de hand. Dit bleek ook uit de
reactie van de gemeente Haren op de kritiek van de provincie op het LOP. De gemeente
zegt totaal niet onder de indruk t e zijn, omdat de plannen in het LOP geen
gemeentestandpunt zijn. Op zich is dat waar. Maar in gang gezette ontwikkelingen zijn
niet altijd even gemakkelijk t e keren. Als we vinden dat bepaalde ontwikkelingen
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ongewenst zijn, is het verstandig dit in een zo vroeg mogelijk Stadium luid en duidelijk
t e laten weten en niet t e wachten t o t plannen al concreet zijn geworden.
Overigens één ding lijkt zeker: de gemeente Haren heeft geen enkele zeggenschap over
het grondgebied van de gemeente Tynaarlo. Het lijkt ons dat ons gemeentebestuur
daarover eens duchtig met Haren zou moeten gaan praten.
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Het gearceerde gebied is het gebied
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tussen Noordlaren en Midiaren waar
woningbouw mogelijk zou worden
Hetzelf de geldt overigens voor het
gebied ten noorden von Noordlaren
tussen de Lageweg en de
de
Onnerweg wordt gesproken over
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Op de hiernavolgende pagina's een reactie van Dorpsbelangen Midiaren en een overzicht
van een aantal reacties en stukken die elkaar de afgelopen weken in snel tempo
opvolgden.
Brandbrief
Voor veel inwoners van Midiaren, die vaak van niets wisten, begon de zaak met een
"brandbrief", opgesteld door enige bewoners uit Noordlaren. In deze brief werd
gewezen op de plannen en de mogelijkheid om gebruik te maken van de
inspraakmogelijkheid tot 17september op de plannen van het LOP. Gesteld werd o.a.:
" Het huidige aanzien van onze mooie karakteristieke dorpen en het fraaie landschap
is niet langer vanzelfsprekend. Deze rijkdom aan cultuur- en natuurhistorische
waarden dreigt fors te worden aangetast. In het concept
Landschapsontwikkelingsplan (LOP), ontwikkeld in opdracht van de gemeente Haren,
worden plannen gepresenteerd waar en hoe in de toekomst 2400 huizen te bouwen.
Eén van de opties (model 3, het voorkeursmodel!!!) is het realiseren van
grootschalige nieuwbouw bij de dorpen Onnen Noordlaren en Midiaren en het
landschap daar omheen."
Krantenartikelen
I n het DvhN van 29 september verscheen voor het eerst een artikel over het LOP in de
regionale editie.
(Zie volgende pagina)
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Gemeente Jïét valt allemaal reuze mee
NOORDLAREN « D é wonïngb o u w p l a i m ^ ya» de
gemeente Haren hebben
ín Noordlaren en Mídlaren tot^eel onrust geleid.
Inwoners vrezen dat hun
fraaie dotpen o p w grens
van Drenthe en Groningen het slachtoffer wör-.
den van de ambitieuze :
uitbreidingsplanneijL >;./
Volgens; de gemeente valt
het allemaal echter reuze
mee. — ^é W' '"'"" • '

Noordlaren is massaal in de
pen geklonunen/nih te- protesteren tegöti het zogeheten
Iandschapontwückelingsplan Haren èn de startnotitie
voor de mer (mibeueffectrapportage), waarin de gevolgen
vnorhet mîheu zijn' beschreven.: In de plannen staat waar
dè ^Éjaó¿¿ide decennia gebouwd'kan wordend Haten
heeft^vannit d¿ regK>TOie
'iséèh ¿030^é op-

dracht gekregen ruimte .te Van der Keilen in de noordzoeken voor 2400 nieuwe huu punt vaii de gemeente en in
zen.
. ". •. - \ . • , ' " . ' . à het dorp- Hafen» Voor het zihNoordlaren is/een van de deüjk'deel vaarde gemeente
plekken die is: onderzocht op bestaan, 'aldus de projectletwoningbouw/ In'' het • vobr- der, slechts plannen voor vier
keursmodel van de mer grote nieuwe landgoederen
wordt gesproken over 480 tot achter de waterzuivering in
660 woningen
rondom Glimmen.'
Noordlaren tot aan de grens
Onder andere Dorpsbelanbij Midiaren. Beide dorpen gen Npqrdlaren. heeft een
zijn echter weer afgevallen brief gezonden haar de gevoor woningbouw, zegt D. meente! Het voorkeursmodel
van der Keilen projectleider voor de mer heeft tot veel onvan hét Landschapontwikke- rust geleid- "Een verschrijlingsplan (Lop).
ving?", zo vraagt dorpsbelan"Voor Noordlaren bestaan gen zich af. inmiddels is een
geen concrete bouwplannen.: actiecomité, opgericht dat
Het is een prachtig dorp in zich verzet tegen grootschaeen prachtig gebied. Dat wil- lige, woningbouw bij" het
len we niet aantasten. Ik ken. .dorp..Er zijn hi Noord- en Midhet goed, want ik woon er iaren pamfletten verspreid,
zelf." Hij zegt dat er verwar- waarin wordt opgeroepen te
ring is ontstaan over het top. protesteren tegen 'de grote
en de mer en dat beide zaken bedreigingen' van de dorpen.
dodr elkaar gehaald worden. 'Van 'der Keilen, heeft ook
. "in het Lop wordt niet gespro-^ kennis genomen vaii de gele .
ken over woningbouw in. of pamfletten. VolgeSsi; hem een
rond Noordlareh."* : .'•..'"t'. . gevolg .^ah dé misverstanden
De worungbouwplannen over ; de hjéúwboúwplannen
concentreren zich; ' volgens rondom NOordlarén:

Uit het DvhN van 29 september bleek ook dat de gemeente Tynaarlo nog van niets wist.

SfcA¡.-'í '4;?fr~it¿

van

ö

zuiDtARENBVerbaiahgÄalOm Echter, navraag binnen hét- gemeentehuis in Zuidlaren is
^0W^. apparaaUeerde dat gearriveerd. En het is hu bijna
tij dënf' de. zomervakantie het oktober. Frieling: "Eb!•ja"./ er
°P 3§rboogt£ w^ren^y^trt; de rappp'ffiri'LandsçhapsônIWik- "is'hier'infern' iets'misgegaan
wqningbouwplanneni... -;iyan kelingplan (Lop) Haren op het m de communicatie."'
;: '
buurman^ .¿; .-.Hareni,,,..,' vroeg
GrqènLihks', raadslid; V)Kíáas
Kuipers .s/gelopen ".Week." Hij
woontm.'Midlarenen hideen
geéi pamQetVinde'bus gekregen:'Eh, bok pp. dé. school in y^verstrekén^zunriij
Noordlaren werd èr over gesproken Wethouder .Johannes Frieling wistvan; niets.
Vanuit Haren,geen ¡nieuws. '-SH^22A¿U''S?í.S"C£'Í;
• ,,':..•

Dorpsbelangen Noordlaren
De reactie van de Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren schrijft:
"Model 3 zien wij als schrikbeeld" {model 3 is het voorkeursplon, waar de commotie over
\s ontstaan, red.) en komt tot de conclusie dat hooguit enige bescheiden woningbouw bij
Noordlaren zou kunnen plaats vinden. Zij vinden het geen juiste keuze dat de open
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gebieden rondom Noordlaren niet langer open blijven, terwijl er bovendien betere
alternatieven zijn.
I n het DvhN (stadseditie) stond vervolgens een ingezonden brief van een inwoner van
Noordlaren onder de kop:
"DE VOORGENOMEN VERNIELING VAN EEN UNIEK LANDSCHAP"
Hierin komt de auteur(Andries de la Lande Cremer ) t o t de conclusie dat bij het
opstellen van het LOP de bouw van 2400 t o t 3000 nieuwe woningen uitgangspunt is
geweest en dat vervolgens ten onrechte is gekozen voor het bouwen op mooie groene
toplocaties (in Harener traditie) in plaats van te kiezen voor concentratie van
woningbouw in het gebied tussen de spoor lijn-af takking ten noorden van Haren (het
zogenaamde bouwen in "de vork"). Als alternatief oppert hij het gebied tussen Onnen,
Felland en het spoor een naar zijn inzicht minder kwetsbaar gebied, dan de gebieden
rond Noordlaren en de Onnerweg. De woningen die op die plekken gebouwd kunnen liggen
dan wel iets minder riant dan nu wordt gepland, maar het unieke open landschap dat er
nu vlakbij ligt b l i j f t dan ongeschonden.
Intussen liet ook de provincie Groningen al van zich horen (DvhN 1-10-2003):

Provincie maakt gehakt
van bouwplan Haren
CRONINCEN/tiAREN • Gedepu- waarvan tot 2011 al1400 geteerde staten roepen É en W' houwd /zouden "rtoetén worvan Haren op het matje om- den. Verder wordt pnvoldat ér weinig zoü deugen van doende rekening gehouden
hun Landschaps Ontwikke- met de realisering vati nOodlings Plan (LOP)..Het Haréner bergingsgebieden voor overcollege wil tot ontstemming tollig regenwater, met de
van GS bouwen in kwetsbare eventuele aanleg van een
gebieden met natuur- -en- .%zuidtangeht rondGroningen,
landschapswaarden .'•ji$xjß
r^^ë^piooi^iw^^^xe^f.
Glimmen, Onnen en Noordla- ting van ï700.hectare riatuur'rén. '-•:'V'
W' Schied" en 7ÖÖ hectare voorde
Hét heeft échter juist géén 'i^dbouw. Eerdere àfspraÇkèn
woningbouw
gepland in de ovetde entree vanaf de A28
Vork1, het gebied vtusseh de bij liet bedrijventerrein Ñesspoorhjnen Groningeri-Win- qöpark en een transferiüm
schoten en Groningén-Assenv , wötden genegeerd. , :
Dat. is het énige gebied waar
Één ander punt Ván kritiek
Volgens GS snel veel huizen is: dát het LOP hoort áah té ge^
kunnen worden ••• gebouwd. , vfehhpe het landschap, op een
Verder moet Haren volgens aantrekkelijke manier wordt
GS meer bouwen in de kern . ontwikkeld, waarbij kwaliHaren ('inbreiden").
teit wordt toegevoegd door
GS willen snel een gesprek, de nieuwbouw van. huizen,
ook alomdat er in hun ogen Dit landschapsplan is volgens
nog Veèlimeer niet: deugt.aan . GS écntet.vporalé^wbningT
het plan. Haren haalt niet de bouwplan, dat ••. overigens
bouwópgaveïvah 2400 jvonih- . geen'iéhkele inziçhâ ¿OUWfe'
gen in de periode tot 203Ö, • den in *dé fmanciëlebalahs'iv

I n reactie hierop zei de
vertegenwoordiger van de
gemeente zich niets van
deze kritiek aan t e trekken,
omdat er nog helemaal geen
sprake was van plannen van
de gemeente maar alleen
van plannen van externe
deskundigen, die misschien
helemaal niet gevolgd
worden.
Hierna volgt nog de reactie
van Dorpsbelangen
Midiaren.
We zuilen u in het volgende
nummer op de hoogte
houden van de
ontwikkelingen.
1)e

redactie

/ n e t Doosje j \
van Midiaren v
* Antiek en decoraties voor de landelijke sfeer*
Openingstijden: Zaterdag van 10.00 -17.00 uur en
woensdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 13.00 -17.00 uur

Esther Julius, Groniagerstmat 49,9475 DA Midiaren, Tel. 050 409 0940.
Drivé: 050 409 5687

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

*^0C&24>&¿&£&

J P > Gastencentrum m0müt!. Jfttáa" Portugal
Een kleinschalig gastencentrum, gelegen in een stukje ongerepte natuur van de Portugese Algarve,
weg van het massatoerisme. We beschikken over een paar in rustieke stijl gerenoveerde gebouwen
op een terrein van 3,5 ha. met veel amandel-,olijf- en vijgenbomen.
Rondom de gebouwen een prachtige tuin en zwembad.
"Monte Rosa"ligt op 1,7 km van S. Joao, een authenthiek dorpje en 10 km van Lagos, een mooie oude
stad met prachtige stranden. Vanaf Faro(vliegveld) is het ongeveer 1,5 uur rijden naar Barao
We verhuren huisjes en kamers; ook kan er op het terrein gekampeerd worden.
Voor meer informatie: Sandra Falkena tel. 00351-282687002
Fax. 00351-282687015 - Email: Monte.Rosa@clix.pt

Ve4ku4ndCgheld/ metví¿íe/
OVERDUIN McASANDER
bedr¡ if s m akela ars
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Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90
www.overduincasander.ni, E-Mail: ¡nfo@overdulncasander.nl
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Mevrouw Hovenkamp
Mevrouw Hovenkamp over het eerste kerstfeest bij de naaikrans:
'We hadden een eigen kerstboom vol sterretjes'
Het jaar 1907 is bijna een eeuw geleden. Voor de meesten is het een abstract jaartal
uit een andere t i j d . Voor Jantina Hovenkamp - Van Wijngaarden was het eenvoudigweg
haar geboortejaar. Mevrouw Hovenkamp was de oudste nog levende inwoonster van
Midiaren toen ze, 95 jaar oud, onlangs overleed.
Op haar bed in het verzorgingshuis Tienelswolde lag een zelfgehaakte beddensprei toen
we er dit voorjaar op bezoek gingen om herinneringen op t e halen aan het vroegere leven
in Midiaren. Het is zo'n Sprei die in menig Midlaarder gezin t e vinden is. Via de verloting
van de naaikrans zijn er in de loop der jaren vele in het dorp verspreid.
Juist van dat haken breien en naaien kennen de meeste mensen in het dorp mevrouw
Hovenkamp. Ze handwerkte alle dagen van de week op ieder verloren moment. Alleen op
zondag liet ze de werkjes rusten. En eens in de week bezocht ze de naaikrans die rond
de potkachel in een bovenzaaltje van het buurcafé bijeen kwam. Mevrouw Hovenkamp
woonde 65 jaar lang naast café Nijhof, nu de GaSterije.
Ze vertelde ons over de oprichting van de naaikrans die later werd omgedoopt t o t
vrouwenvereniging Midiaren. We spreken dan over 1951: „Er was een clubje vrouwen die
naaide kleren voor arme mensen. Maar ik kan het me niet meer zo goed herinneren, het
is allemaal zo lang geleden", voegt ze er bescheiden aan toe.
I n de eerste notulen van de naaikrans is terug t e lezen dat T r i j n t j e Nijhof, de zus van
mevrouw Hovenkamp, t o t voorzitter werd gekozen, Tinie de Vries t o t secretaris en
Appie Wolters t o t penningmeester. Eigenlijk had Tinie Hovenkamp na de stemming
voldoende steun voor een plaats in het bestuur. Maar zij zag daarvan af omdat haar
zuster al voorzitter was. „Twee zusters in een bestuur, dat is niet goed", vond ze. Dus
werd ze gewoon meewerkend lid - maar wel een bijzondere.
„De vrouwen leerden op de naaikrans haken en toen ze het konden, gingen ze soms weer
weg", herinnert ze zich. Maar er was toch ook een vaste kern die bleef. En de avonden
van het clubje waren onderhoudend. Tinie begon de dames voor t e lezen tijdens de
wekelijkse avonden. I n de notulen vinden we terug waarom: „Daar praten en breien wel
samen kunnen gaan, maar omdat er van een hele avond praten geen goeds t o t stand
komen zal, wordt er elke avond een uur voorgelezen." I n hedendaagse taal: De naaikrans
moest geen roddelclub worden.
De kleren en ander goed die de dames hadden gemaakt, bracht mevrouw Hovenkamp
vaak persoonlijk naar de mensen in het dorp die het 't meeste nodig hadden. „ I k ging bij
avond heen, niet iedereen hoefde het t e weten immers? Maar de mensen die kleding
kregen, waren er heel gelukkig mee, daar ging het ons om."
De naaikrans was in zijn tweede jaar toen in Zeeland de dijken doorbraken. Tijdens een
voorlichtingsbijeenkomst van Persil besloten de Midlaarder dames af dat ze sokken
zouden gaan breien voor 'het rampgebied'.
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Fameus zijn de jaarlijkse verlotingen van de naaikrans. Steeds werden 1500 loten
verkocht. De hoofdprijs varieerde: van een gehaakte sprei t o t een nieuw servies of
tofelsetje. De opbrengst werd dan gebruikt om een groots Kerst of Sinterklaasfeest t e
organiseren voor de kinderen uit het dorp. Met Sinterklaas waren er cadeautjes voor
alle kinderen van de school, vertelde ze. Gelijk al tijdens het eerste grote
Sinterklaasfeest waren er 100 hunkerende kinderen. Er werden toneelstukjes
opgevoerd om de feestvreugde t e vergroten. Toen het Sinterklaasfeest zo'n succes was,
kwam al snel het idee op om ook samen Kerst t e vieren. Vanaf 1958 gebeurde dat. „We
hadden een eigen kerstboom vol sterretjes. En we hadden kerstspel, liedjes en soms een
liturgie. En dan om een uur of tien gingen de deuren open en kwamen de mannen erbij die
in de zaal ernaast zaten," wist ze nog terug t e halen uit haar geheugen.
De naaikrans was serieus, maar toch ook voor de pret. Op 16 juni 1955 stapten de dames
voor het eerste dagje uit in de bus. Het ging naar de luchthaven Eelde, een tochtje op
het Paterswoldsemeer, bezoek aan de schelpengrot in Nienoord en de kerk in Midwolde.
Die eerste keer waren de dames voor het avondbrood terug. Maar twee jaar later werd
er een diner aan vastgeknoopt. Mevrouw Hovenkamp was een van de twee dames die de
warme maaltijd verzorgden. Het jaar daarop werd er gegeten in hotel Frederiksoord en
in 1966 was het zomertripje al uitgegroeid t o t een tweedaags uitje naar Valkenburg.
I n de loop der jaren bezochten de dames van de naaikrans tal van demonstraties. Veel
hadden een connectie met eten. De Brinta-demonstratie, een middag van het
zuivelbureau etcetera. Mevrouw Hovenkamp herinnert zich deze bijeenkomsten met
plezier. Thuis was het toch vooral hard werken. Naast het huishouden was er de
moestuin die veel zorg eiste. Om ieder joar weer de slaplantjes, andijvie, kool en witlof
goed t e laten gedijen, zat ze heel wat uurtjes op haar knieën op de aarde. Ze was het
gewend van haar jeugd: vader en moeder hadden aan de Esweg inZuidlaren immers ook
een grote akker achter het huis. Als meisje was Tinie na een jaar Ulo al van school
gehaald om thuis t e werken.
„Mijn vader heeft veel voor Zutdlaren gedaan", herinnerde ze zich, en ze noemde de
oprichting van muziekcorps Erica en zijn werk als kerkvoogd. Tinie moest hard werken
vroeger maar ze wil er niets van weten als wij vragen of dat niet zwaar was. „ I k heb een
fijne jeugd gehad", verzekert ze ons ferm.
Natuurlijk was haar jeugd wel ingekleurd door de sfeer uit die t i j d . Zo leerde ze niet
zwemmen. „ M i j n vader vond dat voor meisjes niet netjes". Dus als haar man Jan met de
kinderen ging zeilen, bleef moeder liever thuis. „ I k was er bang van, die boot die zo
schuin gaat..." griezelt ze. Met Jan was ze erg content. „ H i j was een goede man." Dat hij
van de kerk niets wilde weten, duidde ze hem niet euvel. Tinie was zelf wel lid van de
hervormde kerk van dominee Dikboom. Ze herinnert zich nog hoe warm de dominee haar
ontving toen ze hem eens bezocht. „ H i j omknelde me zo hard dat ik zei: ik wil wel blijven
leven hoor", ze moet er nog om grinniken als ze het ons vertelt.
Jan bouwde natuurlijk ook hun eigen huis. Voor Tinie was dat een aangename verrassing
want geld was er niet. „De jongste zus van Jan was met een zoon van boer Scheper
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getrouwd. Die zei tegen ons: als jullie trouwen, krijg je ook een eigen woning." Hij hield
woord en regelde een hypotheek zodat de timmerman zijn eigen huis kon zetten.
En natuurlijk kwamen er kinderen. Jan en Jacóba vulden huis en tuin met hun
kindergeluiden. De geboorte van Jan was erg emotioneel: Tinie had immers daarvoor een
miskraam gehad. Ze kwam te vallen in een van de vele slootjes achter het huis. De
dokter „die rookte zoveel hè", beval haar te blijven liggen. l\Aaar het kindje was niet
meer te redden. „Ik zie Jan nog dat kistje maken. Dat was benauwend hoor."
Jan werkte hard. Hij was veel gevraagd voor timmerwerk in het dorp en daarbuiten.
Zelfs op zondag was het vaak raak: Jan werd door zijn klanten nog wel eens onder druk
gezet om toch op zondag ook te gaan werken. „Daar had ik een hekel aan, zeker als ze
dan de machines weer aanzetten met al dat stof."
In het gesprek met mevrouw Hovenkamp spraken we vooral over haar dagelijkse leven in
vroegere tijden. Ze vertelde ons: „Als ik 's ochtends de afwas gedaan had, ging ik even
Stofzuigen en daarna zat ik meestal te naaien. Het koken voor de warme maaltijd tussen
de middag deed ik tussendoor." Ze weet nog goed hoe de week verliep: Op maandag werd
de mooie kamer gedaan. De deuren gingen dicht zodat daar door de week niet gestookt
hoefde te worden. „Daar stonden de mooie spullen, daar was je zuinig op." Dinsdag was
wasdag en op vrijdag werden de ramen gezeemd. Hoe zwaar het leven ook was, er werd
altijd een beetje tijd gemaakt voor de eigen verzorging. Zoals de meeste dames in die
tijd, verkleedde mevrouw Hovenkamp zich iedere dag na het eten. „En op zondag droeg
je altijd een andere japon dan door de week."
Met de meeste huishoudelijke taken kon ze goed overweg, maar al pratend stuitten we
toch op enkele ongemakken. Zo was ze een goede kookster, maar het inmaken vond ze
niet altijd even leuk. „Dat gepruts met de rubberring om de potten, en als die niet goed
sloot dan aten we het maar snel op." Naast de groenten van eigen grond, waren er ook de
dieren uit eigen stal. „We hadden ook wel eens een varken. Dat beest daar was ik zo
bang voor", herinnert ze zich. „Als ie met zijn snuit omhoog kwam, was ik er al vandoor."
We lachen er samen om. Ook als ze vertelt over de ongemakken van het wassen is de
toon vrolijk. „Praat me niet van dat wassen. Dat was zoveel werk. Ik zette 's maandags
de was direct in de tobbe. Wij hadden geen stookhut, dus ik deed het buiten onder een
afdak. N{aar voor je het water heet had, dat was zo'n gedoe. Dan wilde het hout niet
branden en rookte het wat." Haar verhaal maakt ons duidelijk wat voor enorme
veranderingen deze generatie vrouwen heeft meegemaakt.
Terugkijken is mevrouw Hovenkamp erg tevreden over haar leven in Midiaren. Ze vond
het een fijne tijd aan de Groningerstraatweg. „We hadden echt nabuurschap. Als er
iemand ziek was, ging je er heen. Als het nodig was hielp je."
uruoy
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Weer Nederlands Kampioen!!!!
Onze dorpsgenoot Jeroen de Groot werd zondag 30 augustus voor de tweede keer
Nederlands kampioen zeiler in de Pampusklasse. De wedstrijden werden verzeild op de
Loosdrechtse Plassen.
De titels en bekers stapelen zich op in huize de Groot. I n 1991 werd hij al Nederlands
Militair Kampioen en werd hij 6 bij de Wereldkampioenschappen in Pakistan.
Als jongen werd hij op jeugdige leeftijd reeds twee keer kampioen in d e Flitsklasse van
de NNWB. De keren dat hij als eerste in diverse wedstrijden eindigde zijn al niet meer
t e tellen.
Jeroen is botenbouwer en is nu bezig voor zichzelf een Pampus t e bouwen, waarin hij
volgend jaar hoopt mee t e doen aan de Nederlandse Kampioenschappen.
Jeroen heeft meerdere boten gebouwd, waar al meerdere malen Europese
kampioenschappen mee zijn gehaald. Hij bouwt Twaalf voetsjollen, 16 kwadraten,
Optimisten, Vauriens en Spankers. Verder is hij een expert in het restaureren en
repareren van alle soorten houten boten. We mogen t r o t s zijn op zo'n beroemde

dorpsgenoot.
Nog van harte gefeliciteerd Jeroen!

Groningerstraat Wijknieuws
Onze oud buurman Jan Hamminga is op 5 juli j l . in de Enk t e Zuidlaren gestorven.
I n 1917 werd hij geboren in Midiaren op de boerderij van zijn vader, Groningerstraat
52, voorheen C40, als telg van een oud boerengeslacht dat vanaf 1850 op die plek
gewoond had. Ook hij werd een schakel in de keten van generaties die daar woonde en
werkte. Hij bezocht de Midlaarder school bij meester Clason. Zijn moeder overleed in
het kraambed van haar jongste, toen hij nog maar 16 jaar was. Hij trouwde met
Jennichien Kieft uit Gramsbergen in 1949. Zes kinderen werden er op de boerderij
geboren: Tineke, Johan, Jannes, Anneke, Laetitia en Roelof. I n het voorjaar van 1951
brandde de boerderij af; alleen de voorgevel bleef overeind. Aanvankelijk woonde aan de
rechterkant van de boerderij tweelingbroer Roel, waar hij zich zeer mee verbonden
voelde. Later woonde daar Jan Hamminga sr, "Opa Hamminga, goed verzorgd door Jenny.
Zijn gehele arbeidzame leven zette hij zich in voor kerk en maatschappij. Hij was diaken
van de Hervormde gemeente in Zuidlaren, was bestuurder van het waterschap, de
melkfabriek, het jachtveld en de boermarke van Midiaren en had zitting in het
schoolbestuur van Zuidlaren maor bovenal was hij een ondernemende agrariër en een
echte familieman! Al vroeg, kerst 1981 moest hij z'n vrouw Jenny missen. Hij werd
begraven in Zuidlaren nadat hij door z'n zoons de kerk was uitgedragen. Een markante
Midlaarder, een trotse boer is niet meer...
Stefan Juistenga heeft de Noordlaarder basisschool verlaten en fietst nu dagelijks
naar het Noorderpoortcollege in "stad".
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Hieronder een gedicht in het Gronings,
maar zo mooi, zo weemoedig en zo
toepasselijk in dit seizoen dat ik het niet
laten kon het op te nemen.
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Haarfst
Haarstwind om 't olderliek stee.
Nevels van zee.
Nadde boomn, aal hoast koal
Treurn alemoal.
Hier bê'k toes en toch
Wat non nog?

Dei miwn1 doar, heur
Schriwn aal deur!
Wat? Och, 't olie laid:
Verdrait... verdrait.
Hans Elema

1

meeuwen
on

Onlaand
Het laand daor wij deur gungen, het was
zo stil
geluud was enkelt 'n streepie urn dat stille,
zoas het langgerekte ropen van 'n koe,
of 't schrille zingen van een Hester.
Het laand doar wij deur gungen, het was
zo leeg
enkelt bij 't heuien of in de bouw, weur es
en veen vol van het bonte oogstgerak.
Het laand doar wij deur gungen, onlaand
was 't.

Onlaand dat anmaokt weur: een rechte weg,
een vaort.

't Verraoderlieke was. 't Gung zo veurzichtig
zo bedoard,
daj laoter pas, veul laoter, zag wat of verdween.
Doe was het stille lang zo stil niet meer.
En alle wegen kregen een naom, een wiezer.
Alles zo recht, zo strak.
En oet de taol verdween het ongewisse,

alles lag vast.
En veur het ongezegde bleef gien stee.
Waor blief ik zölf in dit ontdaone laand?
Gerard Nijenhuis

Voor de jeuöd
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Pwzzeí- :

Hallo Midlaarder jeugd.
De vorige puzzel had veel inzendingen. Iedereen had het goede
rubriek î antwoord: Dat is een rare pisang.
Ha loting heeft Jeske Geerts gewonnen Gefeliciteerd! Dit keer een
11 n i i i •
puzzel ofwel woordzoeker over bruggen en wat daar mee te maken heeft. Als j e het
goed oplost weet je hoe een brug over de weg heet. Iedereen weer veel puzzelplezier
gewenst. Oplossingen in de brievenbus aan de Groninger straat op nr . 47.
¿¿¿F
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BRUG
BASCULE
BASCULEBRUG
BETON
BETONBRUG
BOOG
BRUGDEK
BRUGLEUNING
BRUGVAK
BRUGWIJDTE
DOORVAARTOPENING

DRAAI
GIERPONT
HANGBRUG
HEFBRUG
HOUTVLOTBRUG
HULPBRUG
KETTINGBRUG
NOODBRUG
OPRIT

PAALBRUG
PONT
PONTONBRUG
PROEFBELASTING
SCHARNIERBRUG
SLUIS
STAAL
STOEP

TRAPPENBRUGGETJE
TUIBRUG
TUNNELBRUG
VEEBRUG
WANDELHOOFD
WEGBRUG
WIPBRUG
ZWEEFBRUG
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Voer volwassenen
Pwzzeí- t Voor de puzzelliefhebbers onder u, die hun hersenen willen laten
kraken, hebben we een Zweedse puzzel.
Veel plezier bij het oplossen.
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Eva Julius zwerft enige maanden door Australië ter onderbreking van haar
rechtenstudie. Arend Jan, haar vader is van plan om enige tijd met haar mee te
zwerven.
Tom Poppema is op 5 juni getrouwd met Lize en woont in Groningen; nog een late
felicitatie voor het jonge stel en hun ouders.
Slager Koers ontving een oorkonde als blijk van waardering, (zie elders in dit blad)
öruoy

öieenhuis

Nagekomen bericht - De wijle Tolhuiswest 1 .
I n het vorige Kabinet heb ik de bewoners van Tolhuisweg 1 voorgesteld. Door een fout
bij de redactie is er toen een stukje weggevallen, waardoor "onze" buurvrouw Janny Vlot
niet werd vermeld. Onze excuses daarvoor.
Janny woont dus op Tolhuisweg 3, in het kleine witte huis op de hoek met het zandpad,
de Schutsweg. Ze woont daar met haar poes en hond Dinky. Voorheen woonde zij er met
haar man Fred en haar dochter Ilonka, die al weer heel wat jaartjes de deur uit is, maar
nog regelmatig bij haar moeder op bezoek gaat.
l/jofoara

van LEIanaen.

In memoriam mevr. Hovenkamp.
Op 18 september jongstleden is mevrouw Hovenkamp op 96 jarige leeftijd overleden. Z i j
was daarmee de oudste (oud) inwoner van ons dorp. Mevrouw Hovenkamp was de moeder
van de in december vorig jaar overleden Jannie Stel en getrouwd met timmerman Jan
Hovenkamp, die verschillende huizen in Midiaren heeft gebouwd. Begin jaren tachtig
kwamen Henk en Jannie Stel bij hen in het huis aan de Groningerstraat wonen om t e
helpen met de verzorging van meneer Hovenkamp. Na het overlijden van haar man in
1983 is mevrouw Hovenkamp achter in het huis blijven wonen, t e r w i j l het gezin Stel de
rest van het huis in gebruik nam. Aanvankelijk leefde mevrouw Hovenkamp vrij
zelfstandig, maar werd later door Henk, Jannie, Wietske en Jan-Hendrik verzorgd.
Sinds een jaar woonde mevrouw Hovenkamp in Tienelswolde in Zuidlaren.
Mevrouw Hovenkamp is altijd goed bij de t i j d geweest. Ze las veel en mocht graag naar
sport op t v kijken. I n de vrouwenvereniging van Midiaren is zij lange t i j d zeer actief
geweest; zij was erelid van de vereniging.

T >

Zoals wellicht bekend is, werken Trudy Steenhuis en Ineke Noordhof aan een boekje
met interviews van de oudere inwoners van Midiaren. Het interview dat zij hadden met
mevrouw Hovenkamp, staat in dit Kabinet afgedrukt.
Namens het Brinkje,
JiiL

üimmer

Vooraankondiging
Donderdag 13 november organiseert Dorpsbelangen Midiaren
opnieuw een avond onder de noemer GEDANE ZAKEN....
aren
Voor deze avond hebben we uitgenodigd Marcus Lokhorst
(geboren en getogen in Midiaren) en zijn zus Hilda SjabbensLokhorst. Uniek foto- en videomateriaal uit de oude doos zullen getoond worden.
De aanvang is 19.30 uur en we beginnen met het bespreken van de nieuw geformuleerde
statuten maar dan gaan we terug in de tijd...
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Midiaren

V.V.V Midiaren.

V.V.V.

Op woensdag 23 juli hadden we een grote rommelmarkt op het
sportveld. Het was voor het bestuur met behulp van vele
vrijwilligers een hele klus om het rond te krijgen, maar de dag
zelf was een groot succesl Er meldden zich ruim 80 standhouders en ongeveer 800
bezoekers. Dit is dus voor herhaling vatbaar. Iedereen die in welke vorm dan ook heeft
geholpen om deze dag tot een succes te maken; hartelijk bedankt!

A. Haaijer
Yjantenbezmßer

Nieuws van de krantenbezorger.

Voor het Dagblad van het noorden bereikt mij nog wel eens de
vraag of het niet mogelijk is om hier de Groninger editie te
krijgen?! Welnu, ik heb ernaar gevraagd, en het blijkt niet mee
te vallen, om die hier te krijgen. De hoofdzaak is dat er dan wel
genoeg abonnees zich melden. Om nou te weten hoe veel belangstelling hier voor is, wil ik
u vragen om dat aan mij door te geven, dus voor een nieuw abonnement of een
verandering daarvan. Dan kan ik zien wat mogelijk is.
OQJfaaijer

Tolhuisweg 8
Tel: 4093558
O/l
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RENOVATIE-NIEUWBOUW-VERBOUWING
NARVIKWEG 5-10, POSTBUS 9101
9703 LC GRONINGEN
TELEFOON (050) 549 32 00, FAX (050) 549 35 50

ABELN

B.V.

Volop genieten
aan het Zuidlaardermeer
Bij Paviljoen De Bloemert is het
goed vertoeven, in een gezellige
sfeer aan het meer.
Ons restaurant is ook voor u...
Voor: diners, buffetten en feestelijke partijen, ook kinderfeestjes
met verschillende arrangementen

en een fantastische speeltuin voor
uw kinderen.

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

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

Captamsbar aan I
het meer met
terras

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