\.

ii

*f "f

\-

/ ^ ^ /

ÍW
•

M

^ L v ^

s
K

v^

v

00

»

M

o

nN F

TIA \

>5f P*

rD rü

I

mm
\

Colofon

Midiaarder Verenigingen Secretariaat:
Vrouwenvereniging Midlaren.

Toneelvereniging TOMI

mevr. D. Scheper
Esweg 48, Midlaren
» 4092411

Tolhuisweg 2
* 409 0493
- Jaap Gros
Tolhuisweg 7
« 409 4447
- Bouke Klaassens
Hunebedpad 5
w 409 5973
- Patty Venema
Groningerstraat 47
« 409 4466
Lay-out:

•

Dorpsbelangen

A.Boes
Tolhuisweg 17, Midlaren
« 409 1963

Vereniging van Volksvermaken

A. Haaijer
Tolhuisweg 8, Midlaren
w 409 3558

IJsvereniging Midlaren

Redactieleden:
. Wouter Warnaar

mevr. C. de Boer
Meerzicht 15, Midlaren
» 409 4350

- Toos Gros
Tolhuisweg 7
* 409 4447
Druk:

mevr. J. de Groot
Meerzicht 1a, Midlaren
« 4091446

- Printservice
Postbus 64,9470 AA Zuidlaren
« 409 3553

N. Loeröp

Jachtveld Midlaren

Tolhuisweg 30, Midlaren
»4094133
Dorpsfeestcommissie

mevr. M.Overduin
Groningerstraat 45/a, Midlaren
« 4 0 9 1725

Natuur- en Milieuwerkgroep Midlaren

Boermarke Midlaren

E. Veenstra (coördinator)
Tolhuisweg 27, Midlaren
•o 409 6053

De redactie behoudt 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 worden.
Het is niet toegestaan om advertenties die niet kompleet
zijn aangeleverd, en derhalve
zijn opgemaakt door de makers
van deze uitgave, te plaatsen
in andere publicaties.

G.J. Schenkel
Ter Heyll 4, Zuidlaren

w 409 4647

Kopij voor volgende Midiaarder Kabinet inleveren
Voor 7 september 1998
bij een van de redactieleden!

Het Midiaarder Kabinet is een
uitgave onder verantwoordelijkheid van Vereniging Dorpsbelangen.

Kopij graag aangeleverd op Word for Windows
•SPÏ^Jwn?^:-.-" ' - : - -
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OUD PAPIER DATA
1998
juni '98 - Tolhuisweg 2
sept.'98 - Schutshoek
dec. '98 - Heihazen

Wijken

Wijkhoofden

Tel.nr.

Achteroet

Herman van Dop

409 1055

Heihazen
Philip Boucher
Tolhuisweg 1
Barbara van Blanken
Tolhuisweg 2
. „ , ,
w
Schutshut
M^. r,..9!ebe,s
Groningerstr
Trudy Steenhuis
'tBrinkje
Keeke Scheper
Plankensloot/Meerzicht... Winy Verdegaal
Emigranten
Bouko Kroon

409 2837
409 0493
409

409
409
409
409

°952
2727
5819
4197
2230

Van de redactie
Het zomernummer is tot genoegen van de redactie weer redelijk vol komen te staan met
interessant en leuke zaken. Voor ons geen komkommertijd. Zo hebben we een sportverslag
van de jaarlijkse voetbalwedstrijden tegen Noordlaren in samenwerking met de
dorpsfeestcommissie. Verder natuurlijk weer een stukje van Catrien de Boer, die altijd trouw
de lotgevallen van de vrouwenvereniging wist te verwoorden. Wist te verwoorden, want na
zes jaar het secretariaat te hebben bestierd geeft zij de fakkel door aan José Vos. Bedankt voor
al je leuke stukjes Catrien! Nieuws van de dorpsfeestcommissie, een Lös Zaand verslag, het
vraagstuk over de nieuwe plannen van "de Bloemert", het V.v.V. Midlaren, uitbreiding van
Zuidlaren in noordoostelijke richting, wat weer verontruste bewoners van de Groningerstraat
oplevert, puzzels en de geschiedenis van de gemeentelijke herindeling van Drenthe, geeft weer
veel leesbaar materiaal. Veel leesplezier en prettige vakantie.
Jaap Gros

Da Blues Honey
La Matrice Mc Queen liet de Hunebedden op z'n grondvesten trillen. Deze dijk van een dame,
de Tina Turner van de blueSjbeschikte over een raspend stemgeluid en een hartstochtelijke
overgave aan de electrische viool. Dit op en top Amerikaanse fenomeen "My manager lives
next door Ophra!", verraste de aanwezigen met een optreden die niet snel uit het geheugen zal
verdwijnen. Dynamisch, swingend, gevarieerd. Mag ze nog een keer terug komen Tineke?
Wouter Warnaar

McQueen

"Da

blues

honey"

Gemeentelijke herindeling Drenthe
Een ingrijpende gemeentelijke herindeling heeft het aantal gemeenten in Drenthe per 1 januari
1998 teruggebracht van 34 tot 12.
Daarmee kwam in de meeste gevallen niet alleen een einde aan de bijna 200 jaar oude
gemeentes, maar ook aan een bestuurlijke structuur die terug ging tot de Middeleeuwen .
In een lang proces, met als meest recente fase de herindeling ,is het plaatselijke bestuur in
Drenthe steeds grootschaliger en professioneler geworden.
De kleinste bestuurlijke eenheid in Drenthe was eeuwenlang een buurschap met haar marke,
een dorp met het bijbehorende grondgebied. De buurschap -of nog korter 'de buur'was tegelijkertijd ook de benaming van de groep boeren die het dorp en het bijbehorende
gebied gezamenlijk bestuurde.
Alleen de boeren met een eigen boerenbedrijf en een aandeel in de 'buurmarke' hadden het
voor het zeggen. De buurmarke was het gedeelte van de marke dat gemeenschappelijk werd
gebruikt. Hiertoe hoorden de heidevelden, bossen, venen en aanvankelijk ook de groenlanden,
het hooi- en weiland. Niet tot de buurmarke behoorden de percelen op de essen, de grote
landbouw complexen bij de dorpen.
De aandelen in de buurmarken werden 'waardelen' genoemd. Het aantal waardelen waarover
iemand beschikte, gaf recht op een evenredig aandeel in het gebruik van de buurmarkegronden.
In de loop der tijd werden bestaande waardelen bij vererving of verkoop gesplitst. Iemand kon
zodoende maar een kwart waardeel hebben of drie achtste, 1/16,1/32,1/64
etc.
Alleen de waardeel bezitters waren gerechtigden in de buurmarke en alleen zij hadden formeel
ook de gebruiksrechten naar rato van het aantal waardelen waarover men beschikte. Het
gebruik dat anderen van de buurmarkegronden maakten, moet gezien worden als een gunst.
Zo werd armen bijvoorbeeld wel toegestaan om een hutje te bouwen op de markegrond.
Wanneer de eerste marken in Drenthe zijn ontstaan ,is onduidelijk. Sommigen denken aan de
Ijzertijd (700 voor tot ±100 na Chr) of zelfs de Bronstijd(1700 tot 700 v. Chr), anderen aan de
Middeleeuwen(300 totl500 na Chr). De marken zijn overigens niet allemaal tegelijk ontstaan.
Het heeft tot de late Middeleeuwen geduurd voordat ze hun definitieve vorm kregen.
Naast de buurschap met haar marke ontstond tijdens de Middeleeuwen een tweede bestuurlijk
begrip: het kerspel. Tot het kerspel behoorde iedereen die tot dezelfde doopkerk behoorde.
Het besloeg kortom het gebied van een kerkelijke gemeente oftewel een parochie.
Kerspelen ontstonden dus pas nadat de heidense Drenten werden bekeerd tot het Christendom.
In eerste instantie ontstonden tussen ±800 -1000 zes "oerparochies" met zes kerken: Anloo,
Vries ,Rolde ,Diever, Beilen en Sleen. Het gebied van deze zes oerparochies viel vanaf circa
1000 samen met dat van de zes dingspillen : Oostermoer, Noordenveld, Rolderdingspil,
Dieverderdingspil, Beilerdingspil en Zuiderveld.
Een dingspil was echter meer een juridische eenheid dan een bestuurseenheid: het was het
gebied waar in de Middeleeuwen drie keer per jaar een "ding" gehouden werd, dat is een
rechtdag. Na de Middeleeuwen verloren de dingspillen veel van hun belang.
Door de toename van de bevolking werden vijf van de zes oerparochies steeds verder gesplitst.
De delen kregen een eigen kerk en vormden dan een eigen kerspel. Tussen circa 1000 en 1300
ontstonden zodoende de kerspelen die we uit latere dagen kennen; het kerspel veranderde van
een puur kerkelijke eenheid in een gebied dat ook op wereldlijk terrein bestuurlijke betekenis
had . Zo benoemde de bisschop van Utrecht- sedert 1046 behalve geestelijke ,ook wereldlijk
heer van Drenthe- in het begin van de vijftiende eeuw in ieder kerspel een schulte. De schulte
was de vertegenwoordiger van de landsheer in de kerspelen.
De kerspelen zijn in Drenthe de rechtstreekse voorlopers van de latere burgerlijke gemeenten.

Vaak besloegen ze ook nagenoeg hetzelfde grondgebied.
Een kerspel besloeg in de meeste gevallen een veel groter gebied dan een buurschap en telde
zodoende verschillende buurschappen met hun marken. De buurschappen bleven echter
grotendeels zichzelf besturen. Ook bleven ze veel onderlinge en vaak langdurige ruzies
uitvechten, bijvoorbeeld over de grenzen van hun marken en dus over de rechten op bepaalde
waardevolle stukken grond, zoals groenlanden. De komst van de schulte als
vertegenwoordiger van de landsheer in het begin van de vijftiende eeuw veranderde hier weinig
aan.
In het begin van de zeventiende eeuw, tijdens en door de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648),
werd de Landschap Drenthe ingebed in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Als gevolg
daarvan kreeg het een andere bestuurlijke organisatie, die op lokaal niveau grote zwaarte gaf
aan het kerspel. Binnen het kerspel werd de schulte nu de vertegenwoordiger van het
provinciale bestuur. Kerspelen waren nu in feite van bovenaf opgelegde federaties van
buurschappen.
Van bovenaf opgelegd was vanaf 1598 ook de nieuwe hervormde religie. Ook de Hervorming
was een gevolg van de inbedding van Drenthe in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Het
gebied van een kerspel en dat van de hervormde gemeente overlapten elkaar meestal, zoals de
R.K. parochie dat ook had gedaan. Allerlei zaken werden nu op Kerspelniveau geregeld, zoals
de belastingen, de kerk, het onderwijs en de armenzorg. Voor het overige bestuurden de
buurschappen zich nog steeds grotendeels zelf, maar er werd wel geknaagd aan hun
autonomie. In plaats van naast de buurschap was het kerspel er nu boven geschoven als een
grotere bestuurlijke eenheid. Naast de kerspelen en marken bestonden in Drenthe tot 1798
trouwens nog andere bestuurlijke eenheden: heerlijkheden. Een heerlijkheid was een
afzonderlijk rechtsgebied, waar een eigen vorm van recht gold en waarvan een eigen heer de
rechtspraak in handen had. Vanaf het begin van de Bataafs-Franse tijd (1795 - 1813) werd op
landelijk en provinciaal niveau serieus nagedacht over een andere indeling van het plaatselijk
bestuur. In Drenthe werden in 1804 de eerste vijf gemeenten gevormd: het van Rolde
afgescheiden Assen ("de hoofdstad" van Drenthe, ondanks slechts ca. 600 inwoners),
Coevorden, Hoogeveen, Meppel en Smilde. Na de inlijving van Nederland bij het Franse
keizerrijk in 1810 werd hier de Franse Gemeentewet van kracht en kwamen er in 1811 ook
gemeenten in de rest van Drenthe. Het (benoemde, niet gekozen) gemeentebestuur ten
plattelande bestond op dat moment uit een burgemeester en een gemeenteraad van 4
raadsleden, waarvan 2 optraden als assessozen, de voorlopers van de wethouders. Al in 1825
zou het aantal raadsleden worden uitgebreid tot 7 of 9, naar gelang Provinciale Staten
bepaalden. Het kostte in de Bataafs-Franse tijd even wat moeite om Drenthe in te delen in
gemeenten. Verschillende plannen passeerden de revue, waarbij het aantal gemeenten varieerde
van 16 en 17 tot 22 en 26. Uiteindelijk werden het er 29. In de meeste gevallen werden de
kerspelen omgevormd tot gemeenten. In 1815 telde Drenthe 33 gemeenten en vanaf 1884 meer
dan een eeuw lang 34! De taken van het gemeentebestuur waren op het Drentse platteland nog
lange tijd na 1811 beperkt, in hoofdzaak waren ze administratief. Ambtenaren waren er niet of
nauwelijks, behalve de veldwachter. Vaak was de burgemeester tevens gemeentesecretaris.
Een eigen gemeentehuis was er meestal ook niet. Vaak werd, zoals men dat zei, "gemeentehuis
gehouden" in een plaatselijk café. Na de komst van de gemeenten was de tijd van de
buurschappen als bestuurseenheid definitief voorbij, maar ze bleven wel bestaan. Wat hen
formeel resteerde was het beheer over hun eigen grondgebied, de buurmarken. Het was dan
ook in het begin van de 19c eeuw dat men de term "markegenootschappen" in plaats van
buurschappen ging gebruiken. "De boermarke" hadden aanvankelijk de zorg voor onverdeelde
stukjes grond en (zand) wegen, maar verder waren ze een schim van wat ze ooit waren
geweest. De taken die ze nog hadden, werden meer en meer door de gemeente overgenomen.

Tegenwoordig worden via de boermarken wel gezamenlijk de jachtvelden van de boeren
verhuurd. In 1990 is een Drentse vereniging van boermarken opgericht, waarbij ca. 75
boermarken zijn aangesloten. Gingen de boermarken tijdens de 19c eeuw teloor, de gemeenten
kregen daarentegen via de gemeentewet van 1851 juist meer bevoegdheden en taken. Vanaf
1897 werd de financiële armslag ook iets groter door de komst van rijksbijdragen. In de 20ste
eeuw zouden deze steeds ruimer gaan vloeien. Daarnaast was de benoemde burgemeester
sedert de gemeentewet niet meer het hoofd van de gemeente, maar de voortaan gekozen
gemeenteraad. Vanaf het begin van de 20ste eeuw kwam van hogerhand een wassende stroom
wetten, regelingen, verordeningen en circulaires op de gemeenten af. Met steeds meer zaken
moesten ze zich gaan bemoeien. Ook de crisis van dejaren 20 en 30 liet zich gelden.
Steunverlening, werklozenzorg en werkverschaffing zorgden ten gemeente huize voor veel
werk. De toenemende gecompliceerdheid van het plaatselijk bestuur leidde tot
professionalisering en bureaucratisering. Aan burgemeesters werden hogere eisen gesteld,
gemeentebesturen moesten vaker vergaderen en het aantal ambtenaren uitgebreid. Deze
ontwikkelingen zetten zich door na de 2 e wereldoorlog. Een explosieve groei van het
gemeentelijk apparaat was het gevolg. De toenemende taken van de gemeenten leidden vanaf
de jaren 70 tot een nog hogere graad van professionalisering en vergroting van de
bestuurskracht. Als het middel om dat te bereiken werd de vorming van grotere gemeenten
gezien. In 1993 werd de commissie van Splunder ingesteld, om hierover advies uit te brengen.
De herindeling ging in per 1 januari 1998. Het is de vraag of de nu gevormde gemeenten zo'n
lange geschiedenis als hun voorgangers zullen hebben, voordat ze op hun beurt het onderwerp
worden van een volgende herindeling.
Trudy Steenhuis.
Gebruikte literatuur:
H.Gras
J. Heringa
J. Luithorst-Homan
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Restaurant
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De Hunebedden"

specialiteiten in:
- vlees
-vis
- wild
- gevogelte

Groningerstraat 31 - 9475 PA Midlaren
Telefoon: 050-4091462

Het adres voor:
- maaltijdbezorging aan huis
- maaltijdbezorging voor bedrijven en
instellingen
- bruiloften, partijen en recepties
- buffetten (ook aan huis)

.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.
Het V.v.V. van Midlaren opende het
seizoen weer met het eierzoeken voor
kinderen tot 12 jaar. ín totaal kwamen er
35 kinderen. Er werd al of niet met behulp
van ouders of grootouders weer driftig
gezocht. Na afloop kregen ze allemaal een
glaasje drinken aangeboden en daarna
werden de prijzen uitgereikt. Bij de groep
tot 6 jaar waren de eerste 3:
1. Dennis Hulsebos, 36 punten, 2 Maurice
Lensen, 33 punten en 3 Sanne Heida, 23
punten.
En bij de iets groteren was de uitslag als
volgt:
1.1. Henk-Jan Loerop, 44 punten, 2.
Benny Mulder, 37 punten en 3. Arjan
Sants, 29 punten.
De rest kon toen allemaal nog een prijs
uitzoeken en daarna ging iedereen tevreden
naar huis. Jongens en meisjes bedankt en
graag tot volgend jaar.

Dan op zondag 19 april Lutje Pasen weer
het notenschieten. Hier kwamen 45
deelnemers op af. Dit is ook altijd weer een
gezellige middag. Bij de dames werd
kampioen van Midlaren Diana Enting met +
10, 2 werd Aly Sybring met - 5 en 3 werd
Tinie Haaijer met - 9. De Kampioen bij de
heren werd Geert Bruins met + 19,2 werd
Geert Mellens met - 9 en gedeeld 3C werd
Dirk Enting en Henk Schuiling met - 24.
Ook hpjer werd 's avonds met Live Muziek
hog^/i hele poos nagepraat.

Dan op zaterdag 6 juni onze fietstocht.
Daar kan ik kort over zijn, het was die
avond zeer slecht weer met onweer, regen
en veel wind. De fietstocht werd jammer
genoeg dan ook afgeblazen. Gelukkig voor
het V.v.V. was het 's avonds bij de
feestavond nog redelijk druk. Met Live
Muziek van Muzik Man werd het een reuze
gezellige avond.
Namens het V.V. graag tot ziens.

V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V

Dan nog even het volgende. Het V.v.V. wil
proberen om een BARBECUE te
organiseren voor geheel Midlaren. We
willen dit organiseren op het sportveld aan
de Tolhuisweg. Echter, om te weten of hier
genoeg belangstelling voor bestaat, zouden
wij u willen vragen om zich hiervoor op te
geven, dan kunnen wij dit plan verder
uitwerken. U krijgt t.z.t. bericht of hiervoor
voldoende belangstelling is en wat de
kosten zullen zijn.
A. Haaijer 8 4093558

/

Het eerstvolgende evenement is op zondag
2 augustus, de Grasbaanrace. Wij hopen
dan maar weer op goed weer. Dit was in
het kort even een overzicht van het V.v.V.
Midlaren.
Namens het bestuur graag tot ziens.
A.Haaijer
Voor het verzenden van al uw post door
geheel Nederland, behalve de
Waddeneilanden kunt u nog steeds terecht
bij mij.
Brieven tot 50 gram kosten f 0,50. Van 51
tot 100 gram f 1,00. Van 101 tot 250 gram
f 1,50 en van 251 tot 500 gram f2,50. De
post kan gehaald of gebracht worden.
A.Haaijer
Tolfiuisweg 8
Midlaren
« e n fax 4093 558
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SLAGERIJ G.P. KOERS
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN
mm-'

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

Betrouwbaar en snel
Installeren, onderhouden,
reparen of vernieuwen
van dakgoten, riolen,
waterleidingen en al uw
andere sanitaire
installaties.
Vraag vrijblijvende
informatie aan.

Bronkhorst
sanitaire installaties
GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN
TELEFOON 050 409 1553

A^

GR MALM AN

Lageweg 41, Noordlaren (Gr.)
Telefoon 050 409 1455

Gun uw kinderen het plezier van muziek
simff^é¿

Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zijT)
hun hele leven
dankbaar voor zullen zijn.

wmm

Als U kiest voor kwaliteit
en vakmanschap
*Meubilering
^Tapijten
*G(>rdijnen
*Slaapsystemen
^Zonwering
Rijksstraatweg 204
9752 BR Haren
Tel 050 5345131

ÍÍ

W%

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 geïnformeerd!
Ja, Wij zouden graag willen dat onze zoon/dochter
van
jaar leert pianospelen. Wilt U ons informeren
over:
O huurmogelijkheden van een piano
O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel
O lesmogelijkheden in onze omgeving
Met Uw naam en adres zenden aan:
1¡L—=7^LXxr-rc<3L«^t_

vûxunjo

Is B.V.

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen

Notulen jaarvergadering van de
Vereniging Dorpsbelangen Midlaren
gehouden op 16 april 1998 in café
restaurant De Hunebedden.
OPENING
Om ca. 20.10 uur opent de voorzitter mevr.
Bouke Klassens de vergadering. Aanwezig
zijn dan 19 leden m.i.v. 4 bestuursleden. De
voorzitter heet allen hartelijk welkom en
wel speciaal erelid Lammie Korringa en
burgemeester H.W.Pannekoek, die bereid is
gevonden iets te vertellen over zichzelf, zijn
werk als burgemeester en de stand van
zaken na de gemeentelijke herindeling in de
gemeente Zuidlaren. Joke de Groot heeft
gemeld helaas niet aanwezig te kunnen zijn.
Zoals de laatste tijd gebruikelijk, zijn 2
consumpties voor rekening van de
vereniging.
,

NOTULEN
Daar de notulen van de vorige vergadering
nogal uitgebreid zijn en ook reeds
gepubliceerd waren in het Midiaarder
Kabinet zomer '97 stelt de voorzitter voor
lezing hiervan achterwege te laten, tenzij de
vergadering anders beslist. De vergadering
gaat accoord en ze worden onveranderd
vastgesteld.
MEDEDELINGEN
Bestemmingsplannen.
Bij het punt mededelingen gaat de
voorzitter in op de stand van zaken
betreffende de bestemmingsplannen "De
Bloemert" en de "Kom van Midlaren".,
Beide plannen zijn na de inspraakavonden
ter beoordeling naar de Provincie gestuurd.
Daar er tegen het uitbreidingsplan "De
Bloemert" nogal wat bezwaren zijn
ingebracht, adviseert het Provinciebestuur
de uitbreiding meer in noordelijke richting
te zoeken. Deze suggestie is door de
Commissievergadering Grondgebied
overgenomen met als resultaat, dat een
nieuw plan zal worden opgesteld. De
inspraakavond hierover is gepland op 12
mei as. Het Provinciebestuur kon zich wel

vinden in de opzet van het
bestemmingsplan "Kom Midlaren", zodat
dit waarschijnlijk met weinig veranderingen
zal worden vastgesteld.
Een ander plan, waar ook Midlaren mee te
maken krijgt, is het integraal beleidsplan
Hunzegebied. In het Kabinet lente '98 is dit
plan summier aangegeven. Onlangs was er
in de Sprookjeshof een voorlichtingsavond,
waar Bureau Oranjewoud een toelichting
gaf. De voorzitter vraagt of iemand op het
plan wil reageren. Daar niemand hieraan
behoefte heeft, rond de voorzitter dit
onderwerp af met te zeggen, dat we de
verdere ontwikkelingen zullen afwachten.
Castel.
Erelid Lammie Korringa meldde het
bestuur, dat zij gezien heeft, dat men aan de
Groningerstraat te Zuidlaren bezig is met
het aanleggen van de kabel. Zou
doortrekken van de kabel niet in één moeite
mogelijk zijn? Navraag bij CasTel leert ons,
dat dit echt niet de bedoeling is. Midlaren is
en blijft een onrendabel gebied. Mocht de
gemeente Zuidlaren genegen zijn een flinke
bijdrage in de kosten te leveren, dan
zouden er mogelijkheden gloren.
Stembureau.
Bij de gemeente bestond het plan het
stembureau Midlaren op te heffen. Het
bestuur heeft bij de gemeente gepleit voor
handhaving. Omdat van meerdere kanten
bezwaren werden geuit, is opheffing
voorlopig van de baan. De voorzitter doet
een oproep aan de aanwezigen om te tonen
dat deze geste door het dorp op prijs wordt
gesteld en vooral te gaan stemmen.

Tolhuisweg.
De perikelen rond de bloembakken aan de
Tolhuisweg worden door de voorzitter
gekenschetst als "een gebed zonder eind".
Er is een bedrag beschikbaar. Grondwerken
wil dit gebruiken voor het opknappen van
de bakken. Onze inschatting is, dat de
aanwonenden liever een andere oplossing
zien. De voorzitter vraagt de vergadering

de zaal meent ze te concluderen dat Stef
v.d. Helm hiervoor wel animo heeft. Deze
beweert niets te hebben gezegd, maar toont
zich toch bereid, samen met Keeke
Scheper, volgend jaar de boeken te
controleren, wat hem een applausje van de
vergadering oplevert.

om suggesties. Drempels of iets anders,
b.v. 30 km bord? Het blijft een moeilijke
zaak. Wel is men het er over eens, dat het
karakter van de straat niet te veel moet
worden aangetast.
JAARVERSLAG
Hoewel het jaarverslag in het Kabinet heeft
gestaan, stelt de voorzitter voor dit toch
maar voor te lezen. De vergadering gaat
accoord. Goedkeuring volgt.
FINANCIEEL VERSLAG
Vervolgens krijgt penningmeester Anke
Heida het woord om de financiële toestand
van de Vereniging toe te lichten.
Saldo 17-04-'97 was
f 1270,90
Inkomsten f 816,73 (contr. + rente)
Uitgaven f900,05
f

83,32

Saldo 16-04-'98
f 1187,58
Namens de kascommissie deelt Geert
Mellens mee, dat de administratie dik in
orde is en dat, wat de kascommissie betreft,
de penningmeester gedechargeerd kan
worden. De vergadering geeft haar fiat aan
dit voorstel. De voorzitter vraagt wie dhr.
Mellens als kascommissielid wil opvolgen.
Uit wat onverstaanbaar gemompel achter in

BESTUURSVERKIEZING
De aftredende bestuursleden Bouke
Klaassens en Anke Heida worden beiden
met algemene stemmen herkozen. Voor de
tussentijdse vacature, ontstaan door het
overlijden Abel Aeilkema, wordt de door
het bestuur voorgedragen kandidaat Rik
Timmer, eveneens met algemene stemmen
gekozen. Allen nemen de benoeming aan.
RONDVRAAG
De voorzitter vraagt wie ze het woord mag
geven. Lammie Korringa vraagt namens de
historische vereniging Zuidlaren of de
inwoners van Midlaren bereid zijn hun oude
foto's of ansichtkaarten een momentje af te
staan voor het maken van een dia. Met dit
materiaal kan dan een lezing worden
samengesteld, eventueel te houden in ons
dorp.
Geert Mellens wil niet weer een klaagzang
afsteken over het te smalle fietspad langs de
Esweg. Deze keer wil hij pleiten voor het
aanbrengen van een verlichting langs het
pad. Er wordt veel gebruik gemaakt van
het fietspad en de "nachtfietsers" zullen
hiervan veel profijt hebben, vooral als de
fietsverlichting het laat afweten.
In tegenstelling tot de vorige spreker wil
Stef v.d. Helm wel degelijk het smalle
fietspad ter sprake brengen en adviseert bij
de gemeente op verbreding aan te dringen.
Er ontstaat nog enige discussie over hoe
het dan moet met de afwateringsgreppel
langs het pad. Niet nodig vinden sommigen.
Hierna stelt Stef nog de deplorabele
toestand van het Hunebedpad aan de orde.
Er zijn pas werkzaamheden aan verricht en
het pad is slechter dan ooit. Wie verschaft
raad?

Margreet Overduin is opgevallen, dat heel
veel bomen in het Rraaienbos met blauwe
stippen gemerkt zijn en in sommige bomen
zit een kerf. Zij vraagt zich af wat dit te
betekenen heeft. Toch niet dat al deze
bomen worden gekapt, want dan blijft er
van het bos niet veel meer over. Later op
de avond, tijdens zijn praatje, zegt
burgemeester Pannekoek toe hiernaar te
zullen informeren.
Wanneer verder niemand nog iets voor de
rondvraag heeft, stelt de voorzitter voor
een kleine pauze te houden en de tweede
consumptie te nuttigen. Hierna geeft ze het
woord aan de spreker van deze avond,
burgemeester Pannekoek. Deze vertelt, dat
hij ook 3 maanden ingezetene is geweest
van Midlaren. Hij vertoefde n.l. tijdelijk, tot
volle tevredenheid, in het bungalowpark
"De Bloemert". Na iets over zichzelf en zijn
gezin te hebben gezegd, belicht hij de
toestand in de nieuwe gemeente Zuidlaren
en gaat tevens in op enige zaken, die in de
vergadering aan de orde kwamen. Hij doet
dit op ongedwongen wijze, wat hem een
compliment, vergezeld van een attentie van
de voorzitter, oplevert.
Dan sluit de voorzitter de vergadering en
wenst allen wel thuis.
Albert Boes

De redactie heeft gehoord dat:
- iemand bij de oprichting van het
ooievaarsnest zijn visitekaartje in het nest
heeft gegooid en dat zijn vrouw nu
zwanger is. (niet vergeten het kaartje er uit
te halen op het moment dat je geen
kinderen meer wil
- er tevens nog 3 (voor zover de redactie
weet, misschien zijn het er meer) vrouwen
in Midlaren zwanger zijn, al zitten er geen
ooievaars op het nest, het heeft een leuk
effect.
- Esther Julius 50 jaar is geworden. Voor
haar begint het leven nu pas.
- veel mensen willen dat Tineke Wiggers
gauw weer een bluesband naar de
Hunebedden toe haalt
- Toos Gros graag wil dat mensen eerder
hun copy inleveren (inleverdatum staat op
het eerste blad van het Kabinet) en het liefst
op diskette,( Word of WP dat maakt niet
uit.)

Tomi nieuws
In theeschenkerij Homanshof in Anloo
heeft Tomi 24 mei en 1 juni het toneelstuk
"Het aanzoek" van Tsjechov gespeeld. Na
de reactie in het Nieuwsblad is het stuk
goed aangeslagen en zal daarom ook
meedoen in de 'buitentheaterdag' in Ruinen
op 14 juni.
D. Scheper

Te
koop
gevraagd:
Oude bromfietsen en of
onderdelen.
Wim Darneviel
Tolhuisweg 9
tel. 409 2561

Wist u dat Tineke van het gastenhuis 1 x in
de 6 weken een geweldige bluesavond
organiseert in café De Hunebedden?
Jammer dat er zo weinig bezoekers zijn, het
is echt geweldig.
Tineke zet door! !
D. Scheper

De Veenhorst is een 4-sterren gr oeps accommodatie 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. Zelfverzorging van eten en drinken is mogelijk.
Bel eens voor nadere informatie!

"X Tbuiterihuis

deVeenhorst

dkseizoen de moeite waaid

Hans en Gretha Blaauboer
Duinweg 2, MIDLAREN
Tel. 050 409 2132
Fax 050 409 0483

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
* VAKANTIE
Tel: 050 409 3320
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NIEUWS VAN DE DORPSFEESTCOMMISSIE
Met de bedoeling om de feestkas voor het volgende dorpsfeest te
spekken organiseert de dorpsfeestcommissie een grote
ROMMELMARKT
Deze gebeurtenis zal plaatsvinden op zaterdag 12 september a.s.
nabij het (nu helaas nog onbewoonde) ooievaarsnest. Wij willen
voor deze rommelmarkt graag de medewerking van alle Midlaarders
vragen. U kunt ons helpen door tweedehands
spullen ter
beschikking te stellen. Alle bruikbare zaken zoals boeken,
kleding, aardewerk, speelgoed enz. zijn welkom. Graag geen
dingen die duidelijk kapot zijn of anderszins geen waarde
hebben. Ook voor oude bankstellen schijnt geen markt te zijn.
Wij rijden op vrijdagavond 11 september door het dorp om spullen
in te zamelen. Bent U dan afwezig of wilt U Uw spullen nu al
kwijt dan kunt U ze inleveren bij Gies en Margje Lamberts,
Groningerstraat 27. Voor hulp hierbij kunt U bellen naar Tineke
Wiggers (4095537).
Meer informatie over het hoe en het wat zal t.z.t. volgen. Denk
aan ons als U Uw zolder gaat opruimen of de boekenkast weer eens
te klein wordt. Bij voorbaat dank!
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HMP (Home-made Midiaarder Products)
Het loopt zacht gezegd nog niet storm met de Home-made Midiaarder Products. Voor wie het niet meer weet: door Midlaarders
gemaakte
of
gekweekte
producten
kunnen
via
de
dorpsfeestcommissie verkocht worden waarbij een klein gedeelte van de
opbrengst in de feestkas vloeit. Voor meer informatie en voor
deelname aan de HMP actie kunt U contact opnemen met Esther
Julius of Truus Kuiper.
Namens de dorpsfeestcommissie,
Pieter den Hengst

Lös Zaand
Het losse Zaand is inmiddels al weer samengevoegd tot een stevige groep enthousiaste
'zangers' en 'zangeressen'! In Paviljoen Meerzicht zingen we onder leiding van Barbara van
Blanken of Bouko Kroon en de 2 accordéonistes Grietje en Marga allerlei oude en nieuwe
liedjes en smartlappen met veel plezier en vol overgave. Een eerste "optreden" is er ook al
geweest en dat na nog maar 6x oefenen. De Klankbordgroep, onder auspiciën van de Stichting
Het Groninger Landschap, vroeg ons voor de openingsdag van het seizoen 1998, bij de
paviljoens rond het meer wat met onze groep te zingen. En dat deden we graag! Joke de Groot
stelde de rondvaartboot " de Wilhelmina" ter beschikking en de oud-Midlaarder Henk
Gommers bood zich aan als kapitein. Met de nodige drankjes aan boord, een stralende zon en
alle leden gestoken in het witte Lös Zaand T-shirt werd het een geweldige middag. Door het
mooie weer waren de diverse terrassen goed bezet en kregen we overal een warm applaus. Bij
de Bloemfontijn kwam er zelfs een groot plateau koud bier voor ons aan, waarvoor we nog
groothartig enkele toegiften gaven. Na onze ronde over het meer, weer terug bij Meerzicht,
hadden we er nog lang niet genoeg van en na de nodige drankjes hebben we daar met elkaar
gezellig gegeten. De beide accordéonistes trokken de instrumenten weer los en wij onze
stemmen en zo werd het een heel gezellige dag. Er werd door de andere gasten in het Paviljoen
zo enthousiast meegezongen, dat 2 heren en 1 dame zich spontaan aanmeldden als nieuw lid,
om per 1 september, als wij weer starten met onze groep, met ons mee te zingen.
Midlaarders die nog mee willen zingen
1 September 19.45 in Paviljoen Meerzicht!
Catrien de Boer
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Vrouwenvereniging "Midlaren"
Over de nog resterende aktiviteiten hoop ik u in het Zomerkabinet weer verslag te kunnen
doen. Dat was de laatste regel betreffende de Vrouwenvereniging "Midlaren" in het
Lentekabinet. En in dit Zomerkabinet dan tevens het laatste van mijn hand. Na 2 x 3 jaar
secretariaat neemt José Vos het nu van mij over en dus ook de verslagen. Wij hebben dit
voorjaar nog een doe-avond gehad, verzorgd door mevr. Wil Frijters, waar we van vilt en
ander materiaal een leuk Paasstukje maakten. De laatste bijeenkomst van het seizoen was
mevr. drs. J. Huisman uit Groningen onze gast, die op interessante wijze uit de doeken deed,
hoe het veel Nederlandse meisjes verging na de bevrijdingsdagen. De voordracht ging
voornamelijk over de mooie warme zomer van 1945. "Trees heeft een Canadees" was de titel
van haar verhaal en zo te horen telde Nederland toen heel veel "Trezen". Na de sombere
droevige oorlogsdagen en de vaak slecht geklede en magere Hollandse jongens, waren de
gezonde en vrijgevige bevrijders zeer in trek bij onze meisjes. En "vrijgevig" waren ze; en niet
alleen met kauwgom, sigaretten en chocola, maar ook op een ander gebied. Dat bleek dan vaak
veel later, toen er naar schatting ca. 5000 kinderen uit deze vriendschappen werden geboren.
Toen de soldaten na negen maanden uit Holland wegtrokken, slaakten veel Hollandse knapen
een zucht van verlichting!
Onze jaarvergadering werd nog in Plankensloot gehouden. Mevr. Jannie Stel werd in het
bestuur gekozen. Leuke bijkomstigheid is dat zij de dochter is van onze ere-voorzitster, mevr.
Tiny Hovenkamp.
Het "reisje" hebben wij inmiddels ook weer achter de rug. Een fijne bustocht door Friesland,
met allerlei bezienswaardigheden en stralend weer. Neem daarbij een uurtje winkelen, een
heerlijke maaltijd en een gezellige wijnproeverij, dan kan zo'n dag niet meer stuk.
Rest voor dit seizoen nog de jaarlijkse fietstocht, maar die wordt pas in augustus verreden. Het
volgend seizoen zal weer een heel gevarieerd programma bieden op een andere lokatie en naar
we hopen, weer een goede en gezellige Kerstmarkt, maar daar zal José Vos u waarschijnlijk
verder verslag van doen.
Catrien de Boer

Voor veel (oud) Midlaarders is Jo Uildriks een bekende, die 60 jaar bij mijn schoonmoeder,
mevr. Gini Loeröp heeft gewoond. Hij woont sinds begin 1998 in Tienelswolde. Hij zou het
leuk vinden om een kaart te ontvangen.
Zijn adres is: Jo Uildriks, Groepsverzorging, Tienelswolde, Ludinge 13, 9471 JD Zuidlaren.
Martha Loeröp

Vereniging Dorpsbelangen Midlaren
inspraakronde de Bloemert

Aan de inwoners van Midlaren,
Op dinsdag 26 mei is er een inspraakavond geweest over de nieuwe plannen voor de
Bloemert, in het vorige Midiaarder Kabinet werd dit al aangekondigd.
Omdat er op de inspraakavond weinig Midlaarders aanwezig waren leek het ons goed om u
langs deze weg op de hoogte te stellen van het verloop van de inspraakavond en de
mogelijkheid om in het kader van de inspraak ook nog schriftelijke bezwaren tegen de
plannen in te brengen. Dit kan nog tot en met vrijdag 12 juni bij het gemeentebestuur van
Zuidlaren.
Uit de gang van zaken tot nu toe blijkt dat rekening wordt gehouden met opmerkingen
vanuit de bevolking, immers naar aanleiding van de vorige inspraakronde is men nu met
een aanzienlijk gewijzigd plan gekomen. Gebruik maken van het recht op inspraak is
daarom van belang.
Zoals al eerder werd gemeld is het oorspronkelijke plan aanzienlijk veranderd. De
geplande uitbreiding van de vakantiewoningen bevindt zich nu aan de kant van
Noordlaren, in plaats van aan de zuidkant. Daarnaast is het de bedoeling dat de boerderij
van Marinus Schuiling wordt aangekocht en een horecabestemming krijgt. De Bloemert
wil in de boerderij een restaurant vestigen. Het huidige restaurant krijgt de bestemming
recreatieruimte ten behoeve van degenen die in het bungalowpark verblijven. Er komen
veel minder campingplaatsen. Op de plaats van de captainsbar is een groot zalencentrum
gepland voor bruiloften en partijen etc.
De reacties op het nieuwe plan waren wisselend. Een deel van de aanwezigen had
bezwaren tegen het plan, terwijl een ander deel het een goed plan vond, waarin aan de
verschillende belangen recht werd gedaan. Met name van de kant van Noordlaren rezen er
bezwaren tegen de nieuwe lokatie van de uitbreiding en de omvang van de bebouwing. Er
was op zich weinig bezwaar tegen een restaurant in de huidige boerderij, wel werd de
vrees uitgesproken dat de horeca-bestemrning op dit pand in de toekomst andere, meer
overlast veroorzakende horeca-activiteiten (bijvoorbeeld een disco), mogelijk zou kunnen
maken. Met betrekking tot het zalencentrum werd naar voren gebracht dat dit zodanig
grootschalig was dat er daardoor verkeers- en geluidsoverlast zou kunnen ontstaan.
Als u meer informatie over het plan wilt hebben kan het plan worden ingezien bij de
gemeente, nadere informatie hoe en waar kunt u telefonisch verkrijgen bij de gemeente.
Als u commentaar wilt geven op het plan, waarmee in de verdere inspraakronde nog
rekening kan worden gehouden dan moet u dat dus doen op uiterlijk vrijdag 12 juni.

Vereniging Dorpsbelangen Midlaren

BLOEME(R)TJE ?
Wakker geschud door de brief van Dorpsbelangen (prima,
hier is echt sprake van dorpsbelang!) schreef de Natuur- en
Milieuwerkgroep Midlaren de volgende brief naar de gemeente.
Aan het gemeentebestuur van ZuidlarenGeacht college van burgemeester en wethouders
en geachte leden van de gemeenteraad van "ZUIDLAREN",
Er is weer eens een uitbreidingsplan van het recreatiecomplex
De Bloemert in Midlaren. Het lijkt ons belangrijk hierbij de volgende
opmerkingen te maken.
A.Het Zuidlaardermeergebied met z'n rietoavera en polders is een
belangrijk en kwetsbaar natuurgebied.
De recreatiedruk op dit gebied is groot en bovendien de laatste
tientallen jaren sterk toegenomen vanwege nieuwe en uitgebreide
campings, havens, horecagelegenheden, bungalows en luxe
woonhuizen.
Uitbreiding van De Bloemert leidt tot nog grotere recreatiedruk
-meer mensen, meer boten, meer lawaai, meer vuil, e t c en daarmee tot een verdere aantasting van dit natuurgebied
en is daarom ongewenst.
B. Recreatiecomplexen als De Bloemert zijn moeilijk rendabel te maken
en wisselen veel van eigenaar. Landelijk en ook in Drenthe schijnt
langzamerhand een forse overcapaciteit aan vakantiebungalows
te ontstaan.
v
Toch worden vaak miljoenen guldens kostende opwaarderingen en
uitbreidingen tot stand gebracht. Onderliggende -maar nooit
uitgesproken- doel hierbij is meestal het complex voor een volgende
koper aantrekkelijk te maken en zo een forse winst te incasseren.
Alle mooie verhalen er omheen ten spijt: het is pure speculatie
en het gaat om groot geld.
Terwijl de eigenaren komen en gaan, zit de omgeving "voor eeuwig"
met ongewenste bebouwing, bedorven uitzicht, beschadigde natuur,
horecalawaai, verkeersdrukte, verkeerslawaai, parkeerproblemen,
vervuiling en soms verpaupering.
Het belang van een leefbare omgeving voor huidige en komende
generaties wordt ondergeschikt gemaakt aan het belang van
speculanten en financiers.
C.Het goede maar kleine Midlaren (paar honderd inwoners) is met
4 horecagelegenheden, 3 campings, 3 haventjes, 2 grote caravanen zomerhuisterreinen, 1 bungalowpark en 1 buitenhuis zeer
royaal voorzien van toeristische accomodaties. Daar moet echt
niet meer bij, dan dreigt overwoekering.
Met vriendelijke groeten, namens de Natuur- en Milieuwerkgroep
MidLaren,
.,-• -/

'E,S-Veenstra

De meesten van ons moet deze puzzel wel aanspreken, want wie is er nou nog nooit by een
dierenarts geweest met een huisdier. Juist! Een kwestie van wegstrepen van de 3 rijen woorden
en dat wat overblijft is de oplossing. Dora Darneviel heeft de oplossing van het Lentenummer
goed opgelost, en, ook belangrijk, ingeleverd. Ze krijgt de VVV bon thuis bezorgd.
Gefeliciteerd en veel plezier met deze puzzel.

De dierenarts

Vee

ADVIES <
HOESTEN *
AGRESSIE yf
INENTEN K
ALLERGIE \
JEUK*
ANGSTX
KOOIEN X.
BOTX;
LIKKEN X
BRAKEN *
MUIS x'
BIJTWOND x;
NUCHTERX
CONTROLEX
ONGELUK*
DRINKEN X
ONTSTEKING \'
DRUPPELS X
OORMIJTX
GEBOORTEy
OORZALFX
GROEPSPRAKTIJK X
OPDRUKKOOI \
HARTTABLETTEN X
OPERATIE X
HECHTING tf
PARASIET k
HERNIA*
PATIENT^
De overgebleven letters vormen twee zegswijzen.
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PATIENTENKAARTX
PILLEN X
RABIES X
REKENING <\
SCHEREN*
SNOETJE X
TANDSTEEN^
URGENTX
VASTENX
VOGEL* ..
VOORKOMEN X
WAARNEMER X
WILDX
ZIEKTE X
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Hallo Midiaarder jeugd
Ter gelegenheid van het plaatsen van het ooievaarsnest in Midlaren, had de
dorpsfeestcommissie een leuke quiz voor de jeugd in elkaar gezet. Helaas was jullie opkomst
niet zo groot en kon deze niet doorgaan. Vandaar dat we nu de quiz in het Kabinet plaatsen,
zodat jullie alsnog de gelegenheid krijgen hem op te lossen. Van Margreeth Overduin hoorde
ik dat er voor de winnaar een leuke prijs klaar ligt. Dus doe je best en stuur je oplossingen in!!
De vorige puzzels
Van de jongere kinderen is Kerstin Brink de winnaar geworden en van de oudere kinderen kan
Tim Gros een prijs verwachten Gefeliciteerd met jullie WigWam bon. Rest mij nog jullie
zonnige zomerdagen te wensen en een fijne vakantie. Tot de volgende keer.
Patty Venema

DE OOIEVAARS QUIZ

Vraag 1.
Wat eet een ooievaar? (noem minimaal 3 dingen).
1.
2.
3.

Vraag 2.
Waar gaat een ooievaar 's winters naar toe en waarom?

Vraag 3.
Zowel het mannetje als het vrouwtje broeden om de beurt. Weten jullie hoelang het duurt voor
de eieren uitkomen?

Vraag 4.
ín een aantal t.v. series komt een ooievaar voor. Welke series zijn dit?

Opdracht 1.
Van het woord ooievaarsnest kun je weer andere woorden maken. Bijvoorbeeld ooi
(vrouwetjesschaap). Hoeveel nieuwe woorden kunnen jullie maken?
Ooievaarsnest

Opdracht 2.
Spreekwoorden afmaken. Hieronder staan een aantal spreekwoorden. Ze zijn alleen niet af.
Jullie moeten ze op de juiste manier afmaken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zoals het klokje thuis tikt
De appel valt niet ver van de
Oost, west, thuis
Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een
Eigen haard is
Al is de leugen nog zo snel
Waar een wil is is een
Van het concert des levens levens krijgt niemand
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Feenstra mist de
aansluiting niet.

Roelof Hollander
•GARAGE « SCHADEHERSTEL » SPUITWERK
GroningerstraJt50 9475 PC Midlaren Tol. 050 409 20 31

voorjaars aanbieding
Uw auto schoon voor de zomer
Feenstra Noord B.V.
Groningen Emdenweg 5 Tel. 050 5422322
Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 637111
Drachten
Bolder 59
Tel. 0512 526258
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We zijn net zo
thuis in
de buurt
alsu
De Rabobank ¡5 een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De 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¿¡Êrn
leving. 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

Rabobank
Rabobank Eelde-Vries Zuidlaren
tel:050 409 2501

van binnen en buiten

si
Zeer scherp geprijste autos
en Groot in Nieuwe banden
Gebruikte banden v.a. 25,Incl. montage en balanceren

si aan Hollander

als ¡e van auto VERANDERI

AMBACHTELIJKE KAARSENMAKERIJ

TRUUS KUIPER
Breed assortiment van zowel standaard als
afwijkende maten en kleuren
Voor jong en oud de mogelijkheid om
kaarsen te maken.
Haasakkers 1. Geopend van 1000-1700 uur.
Donderdag gesloten
Tel:050 409 5575

Verkeersremmende maatregelen
Tolhuisweg
Het is al weer even geleden dat u hierover
iets van ons gehoord hebt.
De gemeente is er nog steeds voorstander
van dat de bloembakken worden vernieuwd
en aangepast, ander materiaal, wat lager en
andere beplanting en misschien bijplaatsing
van 1 bloembak.
Onzerzijds hebben we aangegeven dat we
nog steeds voorstander zijn van het
aanleggen van een aantal drempels en dat
dit binnen de financiële ruimte ook mogelijk
is.
Het lijkt ons goed om eindelijk eens
spijkers met koppen te slaan en daarom
willen we direct na de zomervakantie een
bijeenkomst houden met aanwonenden en
andere belangstellenden. Op deze
bijeenkomst zullen we een drietal concreet
uitgewerkte mogelijkheden aan u
voorleggen: het voorstel van de gemeente,
een uitgewerkt voorstel voor drempels en
nog een tussenvoorstel.
We proberen met zodanige voorstellen te
komen dat ze ook financieel haalbaar zijn.
De dan gekozen variant zal vervolgens
gerealiseerd moeten worden. We denken
daarbij met name aan de woorden van
burgemeester Pannekoek op onze
jaarvergadering dat hij niet in zou zien
waarom de wens van de bewoners in een
dergelijke situatie niet gevolgd zou worden.
U hoort na de vakantie meer.

Bouke Klaassens
Vereniging Dorpsbelangen

herinnert, is het eerdere plan uit 1997
volledig herzien, Van belang is onder
andere dat de lokatie van de uitbreiding is
verplaatst naar de noordzijde, tussen het
huidige terrein en de gaslokatie, richting
Noordlaren.
Als Vereniging Dorpsbelangen hebben we
in deze inspraakronde niet als Vereniging
een standpunt ingenomen. We zijn van
mening dat over een kwestie als deze de
meningen binnen het dorp te zeer verdeeld
zullen zijn, om namens het dorp een
standpunt in te kunnen nemen. Wel achten
we het onze taak om alle inwoners zo goed
mogelijk van ontwikkelingen als deze op de
hoogte te houden en te wijzen op de
mogelijkheden van inspraak en bezwaar.
Meestal doen we dat via het Kabinet.
Gezien het einde van de inspraaktermijn
was er geen tijd meer voor een publicatie in
het Kabinet, we hebben daarom via een
huis aan huis bericht een ieder van de
inspraaktermijn en over wat er op de
inspraakavond naar voren kwam op de
hoogte gesteld. Naar aanleiding hiervan
reageerde in elk geval de mi lieu werkgroep
Midlaren, hun reactie vindt u elders in dit
nummer.
Van de Vereniging Dorpsbelangen
Noordlaren ontvingen we een kopie van
een brief aan de gemeente, waarin zij hun
bezwaren tegen het plan kenbaar maakten.
Deze bezwaren komen in grote lijn hierop
neer: de openheid van het landschap wordt
aangetast, er is door de gaslokatie al een te
grote inbreuk gemaakt; risico van
permanente bewoning als de recreatie
tegenvalt; de forse uitbreiding van horeca
en recreatievoorzieningen. Door dit laatste
wordt gevreesd voor een toename van
verkeer waar de Lageweg niet op berekend
is en geluidsoverlast.
We houden u verder op de hoogte.

Bestemmingsplan de Bloemert
Op dinsdag 26 mei vond er een
inspraakavond plaats over het herziene
concept-bestemmingsplan voor de
Bloemert. Zoals u zich wellicht nog

Bouke Klaassens
Vereniging Dorpsbelangen Midlaren

Het grensgeval
Nadat op 13 juli bleek dat de wedstrijden tegen Noordlaren niet door konden gaan vanwege de
overvloedige regenval, werd besloten om de wedstrijden 2 weken uit te stellen. Zaterdag 27
juni is een mooie sportdag geworden, Zonnig weer, een droog veld en veel mensen die een
plezierige dag hadden.
De dorpsfeestcommissie was die ochtend al druk in de weer geweest om het sportveld gezellig
te maken door een muziekinstallatie en een kraampje te plaatsen. Met het luchtkussen van de
zeilschool konden de allerkleinsten zich die middag vermaken.
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Maar eerst moesten ze even voetballen en om 12.00 uur werd met de eerste wedstrijd
begonnen. De kleine doekjes van de Bloemert waren kennelijk te klein, want na veel heen en
weer gerend te hebben was de stand om half i nog steeds 0-0-. De kleinste Mid- en
Noordlaardcrs speelden dus gelijk. Alle speelsters en spelers kregen na afloop nog de kans om
te laten zien dat ze wel degelijk een bal in het doei konden
rammen, want na het penalty schieten had Noordlaren er 8 en Midlaren 7 ingeschoten.
De wedstrijd van de pubers die hierna gespeeld werd was een ééntonige wedstrijd aangezien
Noordlarcn meer goede voetballers had dan wij. Goede aanvallen en dito voorzetten zorgden
voor constant gevaar voor keeper Tjalling, die veel mooie reddingen verrichtte, maar niet kon
voorkomen dat Midlaren met grote cijfers verloor: 8-1. Onze spelers verdienen veel
bewondering, omdat ze wel door gingen om te proberen doelpunten te zetten en zich met hand
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en tand te verdedigen tegen de aanvalsgolven van Noordlaren. Vooral Marloes, Lakmaly en
Sarah vielen op met hun verbeten koppies. Tim zorgde met een hard schot voor de enige
treffer. Ondertussen werd bij het drank- en eetstalletje flink gewerkt om aan de vraag van de
kinderen en volwassenen te voldoen. Het weer zorgde ervoor dat de dorpsfeestcommissie
vooral door de drankjes een goede omzet kon draaien. Zij gaat dit geld weer gebruiken voor
de organisatie van het volgende dorpsfeest.
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Om half 3 floot scheidsrechter, Joop Tak, voor de aftrap bij de senioren die werd verricht door
Andries Haayer. Het was een goeie keus van de organisatie om Andries te vragen dit te doen,
hij is tenslotte de bekendste figuur in Midlaren en ook nog eens niet te beroerd om gelijk met
de krant briefjes rond te brengen voor commissies die zo nodig weer wat te melden hebben .
We waren blij dat hij de aftrap wilde nemen.
Hoewel vlak voor de wedstrijd een aantal spelers van Midlaren zich nog aan elkaar liepen voor
te stellen, omdat ze elkaar niet kenden en dus ook niet met elkaar gevoetbald hadden, was het
tijdens de wedstrijd alsof we al jaren met elkaar gespeeld hadden, want met snel combinatiespel
sneden we door de verdediging van Noordlaren, maar slecht richtingsgevoel zorgde na een half
uur nog steeds voor 0-0. Af en toe was Noordlaren dicht bij een openingsdoelpunt, maar
Pepijn van der Sar hield zijn doel schoon. Voor rust scoorden wij echter 2 doelpunten en
daarmee was de ban gebroken. Op souplesse speelden we na de rust de wedstrijd uit en bij de
stand 5-0 bleef de machine haperen, want de vele kansen die we daarna kregen, wisten we niet
te verzilveren. De wisselbeker "Het Grensgevar blijft dit jaar in ons dorp en de Noordlaarders
zullen volgend jaar vast revanche willen nemen, want ik denk dat deze uitslag hun niet lekker
zit.
De formule, om samen met de Dorpsfccstcommissie deze wedstrijden te organiseren, is een
goeie gebleken .De feestelijkheden rondom de wedstrijden hebben veel mensen op de been
gebracht die een mooie en sportieve sportdag hebben mee beleefd. Hopelijk is een basis gelegd
voor een langdurige traditie rond "Het Grensgeval"
Jaap Gros

Een aantal aktieve bewoners van de Groningerstraat in Midlaren
en Zuidlaren is momenteel druk bezig met het verzamelen van
handtekeningen voor een inspraakreactie op het Provinciaal
Omgevingsplan (POP). Deze bewoners zijn tegen de ontwikkelingsvisie, die door de gemeente Zuidlaren bij de provincie is
neergelegd in het kader van datzelfde POP. Onderstaande brief,
die in de Groningerstraat en directe omgeving werd verspreid,
geeft meer informatie. Bent u ook geïnteresseerd of wilt u de
aktie steunen, neem dan contact op met de briefschrijvers.
NIEUWE WOONWIJK AAN DE GRONINGERSTRAAT!!!??

Aan de bewoners
seerden

van

de Groningerstraat

en

andere

geïnteres-

Midlaren, 16 juni 1998
Misschien heeft u in de krant gelezen of bent u op een andere
manier geinformeerd over de uitbreiding van Zuidlaren in noordoostelijke richting. Hierover is het Integraal Beleidsplan
Hunzegebied (rapport Oranjewoud) verschenen.
Misschien weet nog niet iedereen dat dit plan ook ingrijpende
gevolgen heeft voor het landelijk karakter en het aanzicht van
de Groningerstraat.
In deze brief willen we u graag -voorzover u niet op de hoogte
bent- informeren over de gevolgen van dit plan voor de Groningerstraat.
Wat staat er eigenlijk in het plan?
Naast woningbouw in De Groeve en Zuidlaarderveen wordt in de
ontwikkelingsvisie voor de wat langere termijn noordoost Zuidlaren als woningbouwlocatie aangegeven. Op het bijgaande kaartje
ziet u om welk gebied het gaat. Het voorstel is om een
nieuwbouwwijk te bouwen tussen de Noordma en de Havenstraat.
Verder is een brede strook gepland als "waterpark" tussen
Zuidlaren en het Zuidlaardermeer. Deze loopt parallel aan de
Groningerstraat. Het gaat om een combinatie van wonen, water en
kleinschalige recreatie.

Wij, bewoners van de Groningerstraat, zijn tegen woningbouw in
dit mooie landelijke gebied.
Ook de provincie is blijkbaar van mening dat de natuurlijke en
landschappelijke waarde van onze woonomgeving in stand moet
worden gehouden. In het ontwerp Provinciaal Omgevingsplan (POP),
een plan
voor
het
provinciaal
beleid
voor
de
fysieke
leefomgeving van Drenthe, staat namelijk geen woningbouw voor
dit gebied gepland.
Wat stellen wij voor?
Tot 12 juli is het POP in de inspraak. Wij willen namens zo veel
mogelijk bewoners een reactie sturen naar de provincie om aan te
geven dat wij het eens zijn met de visie van de provincie. Ook
willen wij een reactie van de provincie vragen op de in het rapport Oranjewoud aangegeven nieuwbouwlocatie aan de Groningërstraat. Het is onze bedoeling de gemeente Zuidlaren op de
hoogte te stellen en de gemeenteraad te informeren.
Het rapport Oranjewoud is nog een discussiestuk. Het wordt
mogelijk binnenkort"in de raadscommissie Grondgebied besproken.
In dat geval willen wij ons standpunt bij deze commissie naar
voren brengen.
Wij vragen u
uw mening kenbaar te maken via onderstaand
antwoordstrookje en dat op één van onze adressen te retourneren,
graag binnen een week na ontvangst van deze brief.
Met vriendelijke groet
Jan en Anna Greijdanus

Groningerstraat 4 0 Midlaren

Pieter en Marion den Hengst

Groningerstraat 36 Midlaren

Henk en Ity Terpstra

Groningerstraat 28 Zuidlaren

Ondergetekende wil deze aktie richting provincie
wel/niet* ondersteunen met een handtekening.
Naam:
Adres :
Opmerkingen:
Handtekening:
*svp doorhalen wat niet gewenst wordt

Tel.:
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Waterpark (Wonen
/ Recreatie / Natuur)
Recreatie

•

Wonen

•

Landgoed wonen

u
A

Kaart 5 :

12 maart 1998
63397

Landbouw

B

a

Waterwinning
Concentratie Recreatie
Recreatie route

oranjewoud

Ontwikkelingsvisie Hunzegebied 2015

Het Roosje
van Midlaren
* 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, Groningerstraat 49,9475 PA Midlaren, Tel. 050 409 0940
Privé: 050 409 5687

H E T EI VAN COLUMBUS
UNIEK IN HE"EN@
THEMAR|É¡§
Maak een
? » -

ontdekkingsfeS

in detiïdvahlmw
ALL-IN ARIüMïEÊt

inclusief eten,

mm
drink^e1i^ßnt:&^

VOOR U ALLEEN, EN VOOR A f c M i
BRUILOFTEN-PARTIJEN-RÉj^l^p
Bel voor informatie ëri/oËt),rofcffiÎëA
Groningerstraat 21 • MIDLAREï^g>5^^

Watersport paviljoen Meerzicht
Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht la
9475 TA Midlaren
Tel. 05905-91446
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Bloemert

RECREATIEPARK
EEN REGENBOOG VAN RECREATIEMOGELIJKHEDEN
Partyboot 'de Wolfhorn'

ZUIDLAARDERMEER

Rondvaart en Partyboot.
Zeer geschikt voor feesten en
reünies. Barbecues aan boord.

Bungalowpark
Verhuur van comfortabele
6-persoons bungalows (4** : %
Speciale hotel- en langhuurarrangementen.
Jachthaven en camping.
Tennisbanen, fietsverhuur,
dierenpark.

Zeil-/surfschool
Interne en externe jeugdzeilweken.
Verhuur van zeilboten,
waterfietsen en kano's.
Privélessen.
Watersportarrangementen.
Een enthousiast team van
goed opgeleide instructeurs.

Eterij - Schenkerij 'de Bloemfontein'
Restaurant, Diners, Buffetten,
Recepties.
Bij ons kunt u terecht voor een
hapje en een drankje ook op het
ruime terras aan het water.

uaail

Captain's Bar
Bruine kroeg
Terras aan het meer.

Volop genieten aan het Zuidlaardermeer
Vraag naar onze folder! Bel: 050 - 409 15 55
De Bloemert I 9475 TG Midlaren

