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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: 
Dorpsbelangen 
8 4090428 

Dorpsfeestcommissie 
« 4091055 

Gezelligheidskoor "Lös Zaand"_ 
a 4092154 

Ijsvereniging "Midiaren" 
a 4091446 

-^. Hr. Rik Timmer 
Hunebedpad 1 
9475 TN Midiaren 

- • Mevr. T.v.Stipriaan 
Duinweg 1 
9475 PK Midiaren 

_^ Mevr. M. van Dijken 
Meerwijk 15 
9475 TC Midiaren 

- • Mevr. J. de Groot 
Meerzicht la 
9475 TA Midiaren 

Jachtveld "Midiaren" 
» 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midiaren 
a 4096053 

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

-> Hr. N. Loeröp 
Tolhuisweg 30 
9475 PG Midiaren 

^ Hr. E. Veenstra 
Tolhuisweg 27 
9475 Midiaren 

- • Hr. E. Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midiaren 

Vereniging wan Volksvermaken 
a 4095843 

Vrouwenvereniging 'Midiaren' 
a 0592-614630 

- • Mevr. S.H. Hovius 
Westrup 7 
9472 RP Zuidlaren 

w Mevr. A. Meisner 
Groene Wegje 18 
9331 BN Norg 

Colofon: 

Redactieleden: 

• 

Bouke Klaassens 
Hunebedpad 5 
9475 TN Midiaren 
« 4095973 
Pattv Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midiaren 
8 4094466 
Marian Kooiman 
Tolhuisweg 21 
9475 PE Midiaren 
» 4092048 
Anke Heida 
Tolhuisweg 31 
9475 PD Midiaren 
8 4096544 

Layout: 

Druk: 
a 

Dinus Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midiaren 
S 4093527 

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

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

Het is niet toegestaan om 
advertenties die niet compleet zijn 
aangeleverd, te plaatsen in andere 
publicaties. 

Het 'Midlaarder Kabinet' is een 
uitgave onder verantwoordelijkheid 
Van de Vereniging Dorpsbelangen. 

Wijken: 

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

Wijkhoofden: 

Herman van Dop 
Philip Boucher 

Ton Kolkman 
Marjan Giebels 
Trudy Steenhuis 
Rik Timmer 

Plankensloot/MeerzichtWiny Verdegaal 
Emigranten Piet Kanon 

« 

4091055 
4092837 
4090493 
4095792 
4090952 
4092727 
4090428 
4094197 
4092359 

Oud papier: 

De volgende 
vrijdagen en 
zaterdagen: 

2 / 3 april 
7 /8 mei 
4 / 5 juni 
Zelf brengen!! 

Kopij inleveren 
voor 

5 juni 2004 

bij één van de 
redactieleden! 

Graag inleveren 
op diskette of 
mailen naar 
ahheida@ 

wanadoo.nl 

http://wanadoo.nl


Voorwoord 

Voor u ligt het voorjaarsnummer van het Kabinet. We hebben al een paar mooie 
dagen gehad; wel koud, maar zonnig. Bij de tuinliefhebbers kriebelde het weer 
aardig. Welkom aan alle nieuwe bewoners die dit jaar hun eerste voorjaar in 
Midiaren meemaken. Geniet ervan, vanaf nu wordt het weer prachtig in ons dorp. 
Lammetjes die doldwaas dartelen, bomen die groen worden, speenkruid, madeliefjes 
en niet te vergeten de Loverslane die gerestaureerd is. Bent u er al geweest? Het is 
een aanrader. In dit nummer gedichten, een mooi artikel met foto's over de open 
dagen van de archeologische opgravingen bij de Bloemert, het nieuws van de 
verenigingen: met name de festiviteiten rond Pasen en een artikel over de ziekte van 
Lyme en niet te vergeten de puzzel; dit keer alleen voor de jeugd. 
Graag vragen wij hierbij nog even uw aandacht voor het volgende: 
Tot onze spijt vallen er dit jaar een aantal adverteerders af. Om het mogelijk te 
maken dat u het Kabinet kosteloos blijft ontvangen hebben wij nieuwe 
adverteerders nodig. Misschien weet u nog iemand die via ons blad wat wil doen aan 
naamsbekendheid bij de bewoners van Midiaren en daarmee meteen het 
voortbestaan van dit blad een flinke stimulans wil geven!? 
Namens de redactie 
dnieJfeiéa 

Agenda voor de komende periode: 

• Zaterdag 3 april: Aanvoer hout voor Paasvuur. 

• Zondag 4 april: Noten schieten om 14.00 uur. 

• Zaterdag 10 april: Aanvoer hout voor Paasvuur. 

• Zaterdag 10 april Eieren zoeken om 14.00 uur. 

• Maandag 12 april: Paasvuur. 

• Zaterdag 21 augustus: Dorpsfeest. 

J.J . 
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Wist u dat Trudy Steenhuis per 1 februari 2004 van haar pensioen 
geniet. Na 39 jaar onderwijs op het Alfa college gegeven te hebben, heeft 
ze nu plaats gemaakt voor de jongere garde. 
Thuis zitten zal er niet veel van komen want deze bezige bij zal zich toch 

bezig blijven houden met vrijwilligerswerk en haar vele hobby's. Tevens blijft ze natuurlijk 
de wijk Groningerstraat vertegenwoordigen als wijkhoofd. 

Nieuws van de Vrouwenvereniging 

Onze nieuwjaar s visite werd gehouden op 14 januari 2004. Onder het 
genot van een glaasje rozijnen op brandewijn en heerlijke kniepertjes 
(gebakken door Roelie Schuiling) brachten wij een toast uit op het 
nieuwe jaar . Na enkele mededelingen van onze voorzitter Trieneke 

Piers, werd de avond verder verzorgd door het cabaretduo "Sisters in Law". 
De liedjes uit de jaren zestig lagen goed in het gehoor en het duurde dan ook niet lang of de 
meeste dames zongen als Ujsters mee. Kortom een vrolijke avond en een goede s tar t van het 
nieuwe jaar. 
18 februari. Op naar de museal "Mama Mia" in Utrecht. Na de treinreis van ca. twee uur 
werd de inwendige mens natuurlijk niet vergeten en het was ook erg gezellig wat te shoppen 
in Utrecht. Maar om 19.00 uur was het dan zover. Wat wij zagen en hoorden was een 
swingende en oerkomisehe musical. Met 22 grote hits van Abba, waaronder "Dancing 
Queen", "Knowing Me, Knowing You" en uiteraard "Mama Mia". Een schitterende musical 
met Simone Kleinsma in de hoofdrol. Wij waren het er unaniem over eens dat wij dit 
spektakel en deze middag niet graag hadden willen missen. 
24 februari. Marjolein Schreuder van Edelsmederij Oberon uit Norg vertelde met veel 
enthousiasme over haar werk als edelsmid en Het ons diverse edelstenen zien waaronder 
diamant, robijn, smaragd enz. Diamant is de hardste steen. Voor het noodzakelijk keurmerk 
moet Marjolein naar Joure of Gouda. Ze maakt mooie ontwerpen. Heel vaak gebeurt dit ook 
in overleg met de klant, m.a.w. dat laatstgenoemde de opdracht geeft. 
Er wordt nog steeds flink gewandeld de eerste donderdag van de maand. Inmiddels hebben 
wij er al vele kilometers opzitten. Waarbij wij uiteraard ook oog voor de natuur hebben. 
Uit bovenstaande blijkt dat onze vereniging springlevend is. 

Fannie jKeisner, secretaris 

v.v.v. 
V.v.V. Midiaren. 

Het programma van het V.v.V. moet nog vastgesteld worden, 
maar een paar dingen kunt u alvast noteren. 
Zondag 4 April: NOTENSCHIETEN om het kampioenschap van 
Midiaren, aanvang 14.00u. 

En Zaterdag 10 April ook om 14.00u. EIERENZOEKEN voor de jeugd van Midiaren. 
Dit alles vind plaats bij Joke de Groot (Meerzicht). We zullen u hierover nog tijdig berichten. 

Namens het bestuur Jl. Jfaaljer. 



Verslag jaarvergadering van de V.v.V. Midiaren. 

Maandag 15 maart was onze ledenvergadering, er waren 18 leden en 5 bestuursleden 
aanwezig. De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom. Dan 
volgden de notulen en het jaarverslag, hierover waren geen op af aanmerkingen. Daarna 
volgde het verslag van de penningmeester. Hij kon ons melden dat we er financieel gezond 
voor staan. Dit jaar zijn we er ruim G300 op vooruit gegaan. Als kascontroleurs waren Joke 
de Groot en Catrien de Boer aangesteld. De kas werd prima in orde bevonden dus werd de 
penningmeester decharge verleend. Volgende keer zullen wederom Catrien en Joke de kas 
controleren. 
Bestuursverkiezing: 
Aftredend was Ciska Hovius die zich wel herkiesbaar stelde. Er hadden zich geen 
tegenkandidaten gemeld. Ciska werd dus met algemene stemmen herkozen voor een 
volgende periode van 3 jaar. 
Bespreking programma 2004: 
De vaste evenementen gaan weer door. 
Hierna volgde de rondvraag. 
Mevrouw Steenhuis vond dat het meer te weinig werd gebruikt, misschien dat het bestuur 
er tijdens de fietstocht iets mee kon doen. Mevrouw Sijbring vond het idee een boottocht 
voor de kinderen te houden wel leuk. 
Jan Moesker bedankte het nieuwe bestuur voor hun inzet. Waarop Jan ook bedankt werd 
voor zijn inzet voor de V.v.V. 
De voorzitter sloot de vergadering en gaf het woord aan de heer Terpstra, die een film 
vertoonde van de Zuidlaardermarkt in de jaren 50'. Hierna vertelde hij nog wat over wat er 
zoal bij komt kijken om een markt zoals deze te regelen. Na afloop werd er nog even gezellig 
bijgepraat. 

aren 

Dorpsbelangen Midiaren. 

Bedankt de Midlaarder vrijwilligers die geholpen hebben bij het 
vrijmaken van de Zuidwest oever van het Zuidlaardermeer. 
Gedurende drie zaterdagen is er hard gezaagd en gesleept met een 
schitterend uitzicht resultaat! 
Ook dank aan de gastvrouwen, ouderwetse noaberhulp geweldig!!! 

druoy S/eenÁui's 

(ps.) tussen het riet is een bruin beige sjaal gevonden af te halen Groningerstraat 47. 

u ÜÖDÜÖÖ 
Dorpsfeest-
commissie 

Nieuws uit de Dorpsfeestcommissie 

Naast het Dorpsfeest van 21 augustus 2004, staat er natuurlijk 
meer op onze agenda. 
Afgelopen vergadering hebben we de balans opgemaakt van de 
oliebolle naktie. 

De uiteindelijke netto opbrengst bleek € 280,-. 
De formule was goed (verkopen en inpakken in Meerzicht) alleen jammer dat het bakken 
nogal uitliep. De bakkers wilden net aan de krentenbollen beginnen toen de stroom uitviel! 
Dat gaf nogal wat gedoe. De bezorgers hebben eerst een ronde gemaakt langs klanten die 
alleen oliebollen hadden besteld en kwamen dan terug naar Meerzicht om te kijken of er al 
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krentenbollen klaar waren. Nee dus. Dan maar weer een keer de ronde voor de rest van de 
oliebollen en tot slot nog een derde ronde voor de krentenbollen. Gelukkig nog wel op tijd 
voor de avondboterham. In Meerzicht was het ook heel gezellig met mensen die zelf kwamen 
afhalen en bij Joke een kopje koffie namen in afwachting van die krentenbollen. Ach, de 
kwaliteit van de bollen vergoedde veel. 

De volgende activiteit is natuurlijk het Paasvuur. Weer op tweede paasdag (12 april), 
waarschijnlijk weer aan de Esweg. 
U kunt zelf hout brengen naar de Esweg op 3 en 10 april van 10.00 tot 16.00 uur. 
Een kleine vracht kost € 2,- en een grote € 5,-. Mocht u het hout niet zelf kunnen brengen 
dan kunt u contact opnemen met Cor van der Sterren: 4095825 of Rias Kanon: 4093500. 
Ophalen kost respectievelijk. € 10,- en 6 20,-. 
Dit jaar kunnen de kinderen vanaf 19.30 uur ter plekke heksen maken. Wij zorgen voor 
stokken, touw, stro en oude kleding, maar je mag natuurlijk zelf ook spullen meenemen. 
Dus kom op tijd en zorg ervoor dat jouw heks bovenop de Paasbult komt te staan! 

Tot 12 april! 

't Poasvuur 

Non zit de zun 
Alweer hoog an de hemel; 
Non komp de kracht lös 
Van 't nije jaor! 

Haal holt en help 't oes 
Op hoge hopen! 
Haal holt en help oes, 
Pak 't Paosvuur met an! 

Vlieg op dan, vlammen, 
Vleugels van 't veurjaorsvuur, 
Vlieg op dan vlammen, 
Pak 't Paosvuur an! 

Heur, hoe het hoelt en döt, 
Zie, hoe de vlammen vreet; 
Heur hoe het hoelt en döt 
Deur 't droge holt! 

Haal dus en help oes 
't Holt op een hoge hoop, 
Haal holt en help oes! 
't Paosvuur möt an! 

%0 

Paasvuur Midiaren 1956 
van links naar rechts: 
Alie Beuker, Cobi Vos, 
Ep Lokhorst, Dinus Vos, 
Aaldrik Lokhorst. 

Jan D{aaro7n<¡r 
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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. Zelfverzorging van eten en drinken is mogelijk. 
Bel eens voor nadere informatie! 

"X Tbuitenhuis 

de Veenhorst 
De Fam. Blaauboer 
Duinweg 2 Midiaren 
Tel.050 4092132 

dkseizoende moeite waaid Fax 050 4090483 

¿eáteimbcmá JKaómet 

<mölaaföt/dep eem advevùmtte•/ 

Uw partner in dóé-het-zelf: 

Kerkstraat 7D 
9471 GA Zuidlaren 
Tel: 050-4092069 

CV-BENODIÖDHEDEM/SANITAIR 
HISTOR VERF 
ELECTRA 

T E-mail:Hubozuidlaren@hotmail.com 

27 ¡r WATERSPORT DE SCHEVE 

5 
Havenstraat I 8 

947 I A M ZUIDLAREN 
Tel./Fax : 050-409 29 46 

IMPORTEUR VOOR 
NEDERLAND van 

MiïiËië: 

Sloepen:Wato 490 outboard, 5IÖ Diesel, 620 Diesel, Hunze sloep. 
Boten: Ranieri, Hi l le,Yamarin, Pioner, Crescent, Plast.mo. 

Opblaasboten Yam van 2.30 m t /m 5.SÖ m. Yamaha b.b.motoren. 
i n f o : w w w . d e s c h e v e . n l 

Riba, Pfega en At l an t a trailers» Accessoires, jacSrtiaid-ten en henge lspor t 

mailto:Hubozuidlaren@hotmail.com
http://www.descheve.nl


Het Roosje 
van Midiaren 

* 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, Groningerstmat 49,9475 DA Midiaren, Tel. 050 409 0940. 
Privé: 050 409 5687 

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

<^?¿Cg&í>fr¿*>£& 

Gastencentrum ""iWonte &û£a" "Portugal 
Een kleinschalig gastencentrum, gelegen in een stukje ongerepte natuur wan 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 te!. 00351 -282687002 

Fax. 00351-282687015 - Email: Monte.Rosa@clix.pt 

VeduA^dighelcl/ wiet víbí& 
'CASANDER OVERDUIN 

b e d r i j f s m a k e l a a r s 
Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen 

Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90 
www.overduincasander.nl, E-Mail: ¡nfo@overduincasander.nl 

•BOG 

mailto:Monte.Rosa@clix.pt
http://www.overduincasander.nl
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Ziekte van Lyme (Borrelia burgdorferi) 

Afgelopen zomer zijn er drie Midlaarders door een besmette teek gebeten en 
kregen de bijbehorende verschijnselen: een rode ringvormige plek en of hoofdpijn, 
dubbel zien, pijn in armen en benen. Al eerder waren er twee Midlaarders, 

om wat informatie te verschaffen over de nare gevolgen van een simpel prikje van 
een besmette teek. 

MW& waarbij de ziekte: van Lyme na veel onderzoek geconstateerd werd. Reden genoeg 

i 
In Midiaren komen kennelijk besmette teken voor. Ze houden zich schuil in het 
bos, struiken maar ook in lagere begroeiing. Zeker bij wat warmer, vochtiger weer 
laven ze zich graag aan wat bloed van de mens. Teken zijn spinachtige insecten. 
Ze zijn uiterst klein'- een halve tot enkele millimeters, zelden groter dan een 

centimeter. Teken zij parasieten, ze leven van bloed dat ze opzuigen bij mens of dier. Teken 
ontwikkelen zich na vervelUng van larve tot nimf tot een volwassen teek. Met name de nimf 
speelt een grote rol bij overbrenging van de bacterie Borrelia burgdorferi. Pas in 1982 werd 
deze bacterie ontdekt en inmiddels is duidelijk dat er verschillende varianten van bestaan, 
die verschillende ziekte verschijnselen veroorzaken. 
Gemiddeld 14% van de teken is besmet, de ziekte komt in Nederland en dus ook in Midiaren 
vaak voor. De bacterie is moeilijk te bestrijden omdat deze spirocheet een helder gelachtige 
coating van glycoproteinen heeft. Deze coating zorgt ervoor dat zowel het immuunsysteem 
als ook de antibiotica moeilijk vat krijgen op de bacterie. 
De belangrijkste risicofactor op besmetting is de tijd die de teek op de huid doorbrengt. De 
teek neemt er de tijd voor om zich vol bloed te zuigen. Hoe langer het duur t hoe groter de 
kans dat je besmet raakt . Teken moet je dus zo snel mogelijk verwijderen. Op plaatsen waar 
de huid, zacht, vochtig en warm is gaan ze graag zitten. Je kunt ze aantreffen achter de 
oren, in de haren, tussen huidplooien, tussen tenen en vingers, knieholtes enz. 
Zorg er dus voor om contact met struikgewas en hoog gras te vermijden. Bedek alle 
lichaamsdelen, stop je broekspijpen in je laarzen en controleer 's avonds na verblijf in de 
natuur of tuin je huid op aanwezigheid van teken. Soms laten teken uit zichzelf los na een 
douche of bad. Gebruik een speciale tekentang: Teek it easy (verkrijgbaar bij apotheek). 
Met de tang moet je de teek in zijn "nek" vastpakken en net zo lang ronddraaien totdat hij 
loslaat. Een gewone pincet werkt ook wel maar minder goed. Een teek die zich al vol 
gezogen heeft met bloed heeft een dik achterlijf waardoor die niet goed in zijn nek is vast te 
pakken zonder het lijf plat te drukken. Ontsmet de plek, na verwijdering van de teek met 
j odium of alcohol. 
De naam Lyme is afkomstig van het plaatsje Lyme in de Amerikaanse s taat Conneticut 
waar in 1975 een epidemie uitbrak van gewrichtsaandoeningen. De boosdoener bleek een 
bacterie^ Borrelia burgdorferi, die door teken werd overgedragen. 
De ziekte verloopt in drie stadia: 
Ie: huidinfectie, op de plaats van de beet ontstaat een rood plekje. Wanneer deze binnen 1 a 
2 weken verdwijnt en niet groter wordt dan een 10 eurocent muntje is de kans op infectie 
klein. Maar. . .als het rode plekje groter wordt en het centrum verbleekt, dan is er vrijwel 
zeker sprake van Lyme-Borreliose. De huidaandoening wordt Erythema migrans genoemd 
en kan binnen 3 weken tot 3 maanden na de beet ontstaan en komt in verschillende 
variaties voor. Behandeling 1° stadium met antibioticum. 
In het 2° stadium: de bacterie komt in de bloedbaan en verspreidt zich zo in het lichaam. De 
bacterie kan in alle organen terecht komen, maar de ziekteverschijnselen ontstaan vooral in 
het zenuwstelsel, de gewrichten en het hart . BehandeUng in dit stadium is ook met 
antibiotica. 
3e stadium: chronische Lyme ziekte: een ziekte duur van langer dan een jaar. Behandeling'-
specialistische hulp. 
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De ziekte geeft grote diversiteit aan klachten, zoals griepachtige verschijnselen, pijn in de 
gewrichten, spieren, pezen, vermoeidheid en koorts. Juist deze verscheidenheid aan 
klachten maakt het zo moeilijk de juiste diagnose te stellen. Bloedonderzoek is daarbij 
nodig, soms zijn aangemaakte antistoffen aantoonbaar. 
Helaas is er nog geen vaccin tegen Lyme op de markt. Gelukkig is behandelen en genezen 
met antibiotica dus wel mogelijk, maar in een later stadium groeit de kans op 
restverschijnselen. De ziekte is niet besmettehjk. Na genezing ben je helaas niet immuun, 
een tekenbeet kan opnieuw leiden tot Lyme. 
Een andere tekenziekte is Fruhsommer - meningo - encefalitis (FSME), die komt vrijwel 
niet in Nederland voor, maar in het gebied tussen het oosten van Frankrijk en 
Rusland.Koorts en neurologische verschijnselen zijn het gevolg. Indien mogelijk moet een 
arts binnen 4 dagen na de beet afweerstoffen toedienen. 
Al met al een lastig verhaal: neem uw voorzorgsmaatregelen! 

Uruay Steenhuis 

Geluk 

Op de antenne fluit een liester 
En krokussies bluit an het tegelpad 
Op 't roestig deksel van de regenbak 
Zit in de zun een witte vlinder 

Het barkie hef zukzölf versierd 
Met spikkels gruun en speuls gebommel 
En op zien bas ripteert een vrogge hummel 
Een donker wiesie van plezier 

Ik bin weer kind: de kleine vreugden 
Stroomt saomen tot een groot geluk 
En 't is ien enkel ogenblik 
Of het een ieuwigheid zal duren. 

Jfam Jfeijling 

V* * * ' 
»v 

er: 

^ •f ̂ ©4 
T T l I I I I I 

Beste Midlaarder jeugd. 

Er waren verschillende goede inzendingen van de kinderpuzzel, zodat we 
moesten loten om een winnaar te krijgen. Dat is Lotus de Vries geworden. 
Gefeliciteerd! Ze heeft een mooie tekening bij haar oplossing gemaakt, die 
we hieronder afdrukken. De goede oplossing was: lampion, kerstman, 
hang een kerstbal in een boom, en sneeuw. 
Dit keer een nieuwe puzzel met veel geel erin. Veel puzzelplezier gewenst, 

oplossingen in de bus aan de Groningerstraat 47. 
Tallij. 
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De tekening van Lotus. 
rv7 7 4- •* 
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L zo fe' < 

GEEL 
De overgebleven letters vormen vijf'gele' dieren. 

AARDAPPELPUREE 
ADVOCAATJE 
AMSTERDAMSE UIEN 
ANANAS 
APPELMOES 
APPELSAP 
BANAAN 
BANANENM 1 LKSHAKE 
BANANENVLA 
BIER 
BITTER LEMON 
BOERENCAKE 
BOTERBLOEM 
BOTEROLIE 
BOTERSAUS 
CHAMPAGNE 
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CHRYSANTEN 
CITROEN 
CUST ARD 
DOOIER 
EIGEEL 
GOUDBLOND 

GOUDDRAAD 
GOUDEN GIDS 
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GOUDSBLOEM 
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PAPRIKA 
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VANILLEVLA 
ZANDSTRAND 
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SLAGERIJ G.P. KOERS 
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ 

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

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

GRONINGERSTRAAT 56, 9475 PC MIDLAREN 
TELEFOON 050 409 1553 

A^ GR A ALM AN 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

• Antiekrestauratie 
• Meubelstofferrng 
• Gordijnen 
<* Tapijten 
• Meubilering 
• Zonwering 
• Slaaps}sternen 

Wuitersteeg 4/1 
9752 VB Haren 
TeL 050-5345131 Fax 050-5348070 

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 
Osloweg 41 
9723 BH GRONINGEN 
Telefoon 050-4091455 

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. 

•Mm. 

* Ons land kent een dicht gespreid net van muziek-
scholen. 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 
i over: 
i O huurmogelijkheden van een piano 
¡ O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel 
* O lesmogelijkheden in onze omgeving 
i 

••* Met Uw naam en adres zenden aan: 

-<S =TTjLlr44uLA*l-. flj CLVLO-5 BV. 
* Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 



En de archeologen graven door 

De archeologische opgraving bij De Bloemert zal nog tot mei duren. 
Het verhaal van het dorpje "Midiaren" dat daar zo'n 1400 jaar heeft 
gelegen is al in alle kranten geweest, en de Midlaarders hebben e.e.a. 
twee keer persoonlijk kunnen zien en horen. Dit keer beperken we ons 
in het Kabinet daarom tot een "fotoreportage". 

1 

Foto 1. Op 22 februari was er een speciale rondleiding voor de Midlaarders. Zo'n 50 mensen 
maakten van deze gelegenheid gebruik. Hier geeft archeoloog-opgravingsleider Johan 
Nicolay uitleg aan een geïnteresseerd publiek. Op 5 maart was er een open dag; toen 
kwamen er naar schatting minstens 1000 mensen (foto Wiebe Gaastra). 

Foto 2. Eén van de interessantste vondsten is 
een stukje Romeins aardewerk (terra sigillata). 

Dit moet in de derde eeuw na Chr. in Gallië zijn gemaakt. Er staat een leeuw op afgebeeld. Het is 
misschien moeilijk te zien maar wellicht helpt mijn onbeholpen schetsje. Onder de leeuw is een 
rand met bundels van pijlen, korenaren o.i.d. (foto Wiebe Gaastra). 
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Foto 3. Er zijn zo langzamerhand wel 20 waterputten gevonden. RU medewerker Robert 
Koster aan het werk. Deze vierkante put is helemaal gedemonteerd en op de open dag weer 
tentoongesteld "op het droge", waarbij de fraaie hoekverbindingen zichtbaar werden. In de 
put stond een trapje rechtop tegen de wand, misschien gebruikt om de put schoon te 
houden. De tekening laat een waterput uit de Romeinse tijd in Wijster zien. 
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Foto 4. Wat zou dit zijn ? Er werden bodemsporen gevonden van een dubbele rij van vijf 
vierkanten met afgeronde hoeken, met een zeer regelmatige onderlinge afstand. Het lijkt 
wel een laan met bomen er langs. De bodemsporen Hjken echter niet op plantgaten. Iemand 
suggereerde dat men vroeger op zo'n manier hop verbouwde, maar dat is vast niet het 
laatste woord wat hierover wordt gezegd. 
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Foto 5. Hier loopt een zig-zag spoor dwars over de foto, van onder naar boven. Let even niet 
op het spoor dat van links naar rechts loopt, dat is een oude sloot. De zig-zag lijn is 
waarschijnlijk een loopgraaf. Welke (oudere) Midlaarder kan zich herinneren dat er een 
loopgraaf bij de Bloemert werd gegraven? Het verhaal van de tankgracht is bekend, maar 
was er ook een loopgraaf aan verbonden? De loopgraaf loopt parallel aan de meeroever en 
ligt tussen de NAM locatie en het meer. 

Laatste nieuws: Op 12 maart werd een zgn. standvoetbeker met daarbij een stenen bijltje 
gevonden. Dit behoort tot de Enkelgrafcultuur die gedateerd is van 2900 - 2500 v.Chr., dus 
direct na de tijd van de hunebedbouwers. Er is dus ook geen verband met de overige 
vondsten, die zo'n 2500 jaar (of meer) jonger zijn. 

!7i'e/&r ok/2 J9e/?ys/ 

Toneei-
veremgmg 
T.O.M.L 

Laatste nieuws van TOMI. 

Soms loopt het wel eens tegen. Dat overkomt iedereen. Op dit 
moment loopt het wel erg tegen bij de Midlaarder toneelvereniging. 
Het was de laatste tijd al gebruikelijk, dat het merendeel der spelers 
niet uit Midiaren kwam, maar een deel van die spelers haakt om 

verschillende redenen af. Mede daardoor kon de geplande uitvoering op 6 maart helaas geen 
doorgang vinden. Dat is erg jammer voor de spelers, voor de vereniging en voor onze vele 
Midlaarder donateurs. Mede daardoor heeft de vereniging dit jaar nauwelijks inkomsten, 
maar natuurlijk ook minder uitgaven. Dat overleven we wel. 
Het eenakterfestival in Spijkerboor gaat dit jaar niet door en onlangs kregen we bericht, dat 
de éénaktercompetitie omtrent de Pieter Brandsma prijs dit jaar ook niet gaat plaatsvinden 
met als hoofdoorzaak het Europees kampioenschap Voetbal. 
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Voor de toneelvereniging rest er alleen nog een optreden in het ouderen Centrum in Armen, 
waar we twee eenakters gaan opvoeren, die we tijdens het 50 jarig bestaan al eens aan het 
TOMI-publiek hebben gepresenteerd nl. 't Nijsblad en Vrouwluu waark. 
In 't Nijsblad zal de 16 jarige Linda Bruinsma, die afgelopen jaar ook met het "Zwarte 
Pieten"jeugdtoneel heeft meegedaan, haar debuut maken. 
De komende tijd zullen wij een ledenwerfactie ondernemen ten einde vooral meer 
mannelijke (jongere) leden te krijgen. Dit doen we via dit blad, maar ook via andere 
persorganen en regionale radio en TV. 
Lukt het om er minimaal drie manneUjke leden bij te krijgen, dan kunnen we ons richten op 
een nieuwe uitvoering komende winter. Lukt het niet, dan zal TOMI "ten dode" 
opgeschreven zijn en zal de vereniging over één of twee jaar opgeheven worden. We zouden 
dat heel jammer vinden. Juist nu we weer iemand hebben gevonden, die wil regisseren, nl. 
Willem Dijkema uit Zuidlaren, die op dit moment de regiecursus doet bij de Stichting 
"Kunst en Cultuur" Drenthe in Assen. 
In ieder geval zal ondergetekende, alhoewel hij het tegen die tijd erg druk zal hebben met 
zijn afscheidsmusical op zijn school de ODBS "De Zuid-Wester", zich inzetten om samen met 
het V W weer iets van de Sinterklaasviering te maken. 

Oproep: 
De toneelvereniging TOMI zoekt mannelijke leden — maar vrouwelijke leden zijn 
natuurlijk ook zeer welkom — om mee te spelen in kluchten en eenakters . 
Tot nu toe was onze gebruikelijke repetitie-avond op de woensdag. Maar daar valt 
over te praten. Meestal repeteren we in "Sprookjeshof'. 
De lidmaatschapskosten bedragen € 12 per jaar. 
Kom op veelbelovende Midlaarder toneeltalenten meldt u zo spoedig mogelijk even 
aan. 
Dat kunt u doen bij de secretaris van de vereniging, waar u ook de benodigde 
informatie kunt krijgen. 
® 050-4093527 mobiel: 06-10852103 email: dinusvos@tele2.nl 

Dinus (Jos. 

Van het bestuur van Dorpsbelangen 

De vorige keer kon ik melden dat de gemeente bezig is het 
bestemmingsplan buitengebied te herzien. Een delegatie van het 
bestuur is in december naar een informatieavond van de gemeente 
geweest, waar het plan in hoofdlijnen werd toegelicht en waar de 
uitgenodigde verenigingen en instanties hun inbreng konden 
leveren. Het plan gaat over het buitengebied en niet over de 

bebouwde kom van Midiaren, niet over De Bloemert en niet over de Zuidoevers van het 
Zuidlaardermeer. Hiervoor zijn of worden aparte bestemmingsplannen ontwikkeld.Wij 
hebben de gemeente verzocht rekening te houden met onze plannen om in Midiaren een 
eigen begraafplaats te ontwikkelen. De gemeente gaf aan dat het de bedoeling was dat het 
bestemmingsplan Buitengebied in februari de inspraak in zou gaan, maar we moeten 
constateren dat het nog niet zover is. Dorpsbelangen zal door de gemeente worden 
geïnformeerd als het zo ver is. Maar let ook op de aankondiging op de gemeentepagina in de 
Oostermoer! 

Over het project van de Zuidoevers Zuidlaardermeer valt op dit moment weinig te melden. 
We weten dat er nog steeds overleg plaatsvindt over de plaats van het surfstrand. We 

Dorpsbelangen 

Mirlaren 

n 

mailto:dinusvos@tele2.nl


blijven de ontwikkeUngen volgen! zo hebben we voor de komende vergadering Klaas Kuipers 
in ons bestuur uitgenodigd om eens bij te praten. 

Jarenlang heeft het bestuur van Dorpsbelangen er bij de 
gemeente op aangedrongen onderhoud te plegen aan de 
westoevers van het Zuidlaardermeer, zeg maar het 
gedeelte achter de Groningerstraat. Door aUerlei broekbos 
en struikgewas was het zicht op het meer voor een 
belangrijk deel verdwenen. UiteindeUjk kregen we begin 
dit jaar toestemming van de gemeente en van de eigenaren 
om met zelfwerkzaamheid en met medewerking van 
Landschapsbeheer Drenthe aan de slag te gaan. 
Gedurende drie zaterdagen is er hard gewerkt en Uet 
resultaat mag er zijn. Het bestuur bedankt iedereen die de 
handen uit de mouwen heeft wülen steken, zowel in het 
veld als in de keuken! Ook de Loverslane stond hoog op 
onze lijst. Ook hier heeft lang aandringen bij de gemeente 
uiteindeUjk succes opgeleverd. De gemeente heeft Uet werk 

voor ons verricht; de vorst verhinderde helaas dat we als dorp de laatste werkzaamheden 
zelf zouden kunnen verricUten. Daardoor heeft het helaas niet kunnen komen van een 
'officiële' ingebruikname, maar de grote foto op de gemeentepagina met toeUcUting was 
fraai. Dank aan Gies Lamberts die een paar jaar geleden met Uet idee kwam om de 
Loverslane weer in ere te Herstellen. 

Vanwege de interessante arcUeologische vondsten die inmiddels waren gedaan bij de 
Bloemert, vonden we als bestuur dat we iets moesten doen om dit breder bij de inwoners 
van Midiaren bekend te maken. En zo konden we op 22 februari zo'n 50 belangstellenden 
verwelkomen bij de arcUeologiscUe wandeUng op Uet terrein van De Bloemert. Een verslag 
Uiervan staat elders in Uet Kabinet afgedrukt. 

Op donderdag 15 april aanstaande is er de jaarvergadering van de vereniging 
Dorpsbelangen Midiaren. De uitnodiging met agenda zal begin april bij u in de bus vaUen. 
Voor het informele gedeelte hebben we de heer Van Ginkel uitgenodigd. Het jaar 2003 was 
het jaar van de boerderij en de heer Van Ginkel heeft een bijzonder interessante lezing over 
boerderijen. Niet alleen over de architectuur, maar ook over de boerentuinen, uilen, 
etcetera. We hebben gevraagd om in zijn lezing ook aandacht te besteden aan de Midlaarder 
boerderijen. De vergadering wordt gehouden in paviljoen Meerzicht bij Joke de Groot. 

Namens Uet bestuur van Dorpsbelangen Midiaren, 
Jiih Uimmer 

l Groei en bloei regio Zuidlaren Houdt weer een "Open Tuinen Dag". Deze zal plaatsvinden op < 
< 26 juni as. vanaf 10.30 uur. 
| Ook in ons dorp en de naaste omgeving zijn enkele tuinen, die zeer de moeite waard zijn om 
> eens te bezicbtigen en er bv. leuke ideeën op te doen. 
> Tevens zijn er exposities in de tuinen van Tineke Poppema uit Midiaren, die prachtige 
\ beelden maakt en er wordt keramiek tentoongesteld. 
ç Bij de volgende personen zijn tuinen te bezichtigen: 
? Trijnie Landman - Noordlaren 
> Rita Eissens - Noordlaren 
> Dina Scheper - Midiaren 
< Geesje van der Sluis - Zuidlaren 
I Ans Gramser - Zeyen 
> Midlaarders, die informatie wiUen, kunnen die krijgen bij Dina Scheper. 

• -
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Feen&tra mi$t de 
aanfluiting niet. 

Feenstra Noord B.V. 
Groningen Emdenweg5 Tel. 0505422322 

Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 637111 

Drachten Bolder 59 Tel. 0512 526258 

BHSEBfflffl 

* f * 

feenstra à 

We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
De Rabobank ¡s een bank met een ¡dee. Het 
¡dee dat je samen sterk bent. De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank van mensen vóór mensen. 
Dat merkt u al snel in het persoon-
lijke contact. Elke Rabobank ^ 
staat midden in de samen- .,^;:;V 

leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs- ¡, 
leven, verenigingen en * 
scholen. We weten wat 
er leeft, ook als het níet 
om bankzaken gaat. Kort-
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u. 

Rabobank 

@ 050-4096969 

GARAGE HOLLANDER 

groot in banden, 
nieuw en gebruikt, 

zeer scherp geprijsd 

ook voor schade's uw adres 
BOVAG lid 

G R D N I N B E R S T R A A T 5 D 
9 4 7 5 P C M I D L A R E N 
© D 5 D - 4 D 9 2 D 3 1 

bouwbedrijf 

gout 
tel. 4090000 
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Jaarverslag 2003 van de vereniging Dorpsbelangen Midiaren 
(CONCEPT) 
De jaarvergadering van 2003 hebben we besloten met de mededeling dat er veel 
plannen voor en rond ons dorp in voorbereiding zijn en zouden worden 
genomen. Terugkijkend naar 2003 moeten we constateren dat dat inderdaad 
klopte. En zoals het zich laat aanzien zal dat ook in 2004 weer het geval zijn. 

Gelukkig heeft het bestuur van Dorpsbelangen Midiaren zich niet alleen gericht op datgene wat er 
van buiten op ons af kwam, maar toch ook haar eigen agenda weer kunnen bepalen. 

Het project Zuidoevers Zuidlaardermeer 
Een project dat ons allen aangaat . Via Nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten wordt het bestuur 
door de gemeente op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Erg uitvoerig en duidelijk vinden we 
die informatie niet altijd. Reden te meer om ook aan eigen nieuwsgaring te doen. Zo hebben we ons 
ook laten bijpraten door de heer D. Schoppers van het IVN over hun visie m.b.t. he t plan. Gelukkig 
zijn er ook vele Midlaarders die de plannenmakerij goed in de gaten houden en op hun beurt het 
bestuur weer informeren. Belangrijke punten waar we ons zorgen om maken zijn de bereikbaarheid 
van Meerzicht vanuit Midiaren, de openbare toegankelijkheid van het te ontwikkelen (natuur)gebied, 
inclusief de oevers van het meer, en de situering van het surfstrandje. Op verzoek van het bestuur 
heeft Bouke Klaassens ingesproken in de raadsvergadering waar het Vlekkenplan werd behandeld. 
Het ziet er niet naar uit dat we een rechtstreekse verbinding met Meerzicht behouden, dus dat 
betekent omrijden via De Groeve. Wel bleek dat de plaats van het nieuwe recreatiegebied met 
surfstrandje nog steeds niet definitief is. De gemeente is nu bezig het Vlekkenplan te vertalen naar 
een bestemmingsplan. Op dat moment komen er formele inspraakprocedures en in een later stadium 
bezwaarprocedures. Dit project zal ook in 2004 nog de nodige aandacht en actie van het bestuur en 
het dorp vragen. 

Loverslane en broekbos Zuidlaardermeer 
Het bestuur heeft er jaar in jaar uit bij de gemeente op aangedrongen het broekbos langs het de 
oevers van het Zuidlaardermeer aan te pakken omdat het zicht vanaf de Groningerstraat op het meer 
helemaal verloren is gegaan. Op initiatief van Gies Lamberts heeft het bestuur er bij de gemeente 
voor gepleit de oude Loverslane in het Overbos weer vrij te maken van begroeiing en weer 
begaanbaar te maken. Mede dankzij de steun en hulp van Landschapsbeheer Drenthe hebben we 
eind 2003 toestemming gekregen van de gemeente om (deels) zelf aan de slag te gaan en beide zaken 
weer in oorspronkelijke s taat te herstellen. 

De Midlaarder begraafplaats 
In 2003 is door het bestuur weliswaar veel over de Midlaarder begraafplaats gesproken, maar tot een 
echt plan is het nog niet gekomen. Dat had onder andere te maken met een veelheid aan aspecten die 
aan een dergelijk plan kleven. Het zijn niet alleen technische, maar ook financiële aspecten en niet in 
de laatste plaats gaat het natuurlijk om een geschikte plaats, die ook 'bestemmingsplan technisch' 
gerealiseerd moet kunnen worden. Om de vaart er weer in te krijgen heeft het bestuur besloten 
kandidaten te vragen voor het toekomstig bestuur van de begraafplaats en die de plannen nader te 
laten concretiseren. Tijdens de najaarsbijeenkomst op 13 november 2003 is een voorlopig bestuur 
geformeerd dat vervolgens aan het werk is gegaan. 

Het Landschapsontwikkelingsplan Haren 
In de zomer van 2003 werd het dorp opgeschrikt door de berichten dat de gemeente Haren mogelijk 
woningbouw zou gaan plegen op de es tussen Midiaren en Noordlaren en mogelijk zelfs op het 
grondgebied van de gemeente Tynaarlo. Dat laatste is natuurlijk zonder medewerking van de 
gemeente Tynaarlo niet mogelijk, maar reden genoeg voor Dorpsbelangen om de feiten boven tafel te 
krijgen en contact te zoeken met de gemeente Haren, de gemeente Tynaarlo en Dorpsbelangen 
Noordlaren. De gemeente Haren had opdracht gegeven te onderzoeken waar in de gemeente Haren 
mogelijk woningbouw gepleegd zou kunnen worden en wel op een zodanige wijze dat het landschap 
zou worden versterkt. En tot de verbazing van velen kwam in het plan de genoemde es naar voren 
terwijl in hetzelfde plan stond dat de essen behouden (en dus open) moesten blijven. Onduidelijkheid 
volop dus. Gelukkig heeft de gemeenteraad van Haren in december 2003 besloten dat de woningbouw 
zich ten Noorden van het dorp Haren zou moeten concentreren, aangevuld met enkele 
inbreidingslocaties in het dorp zelf. 

De najaarsbijeenkomst 
Voor de tweede keer in successie het bestuur een najaarsbijeenkomst in de Barn van Marian 
Kooiman georganiseerd met als thema 'gedane zaken'. Op 13 november kon het bestuur uiteindelijk 
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ruim 100 mensen begroeten. Er werd een groot aantal dia's vertoond met een toelichting verzorgd 
door ereburger van Midiaren Geert Koers en Markus Lokhorst. Er waren veel bijzondere dia's te zien 
van met name de bevolking (veel schoolfoto's) en fraaie plaatjes van hoe ons dorp er vroeger uitzag. 
Het zou mooi zijn als we al die beelden wat toegankelijker voor de Midlaarders zouden kunnen 
maken. 

Deze najaarsbijeenkomsten blijken in een toenemende belangstelling te staan. Het bestuur heeft dan 
ook nagedacht of dit een vast programmaonderdeel van Dorpsbelangen zou moeten worden. De grote 
belangstelling is verheugend, maar er moeten ook nog al wat kosten worden gemaakt. Het bestuur 
heeft besloten om in ieder geval in 2004 nog een bijeenkomst te organiseren onder het motto van 
'gedane zaken'. 

En verder ... 
• In Drenthe worden door en voor enkele dorpen een Dorpsomgevingsplan gemaakt onder 

begeleiding van de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Kernen Drenthe, waar wij bij zijn 
aangesloten). Wij hebben ons als bestuur afgevraagd of het nuttig en nodig was ook voor 
Midiaren een dergelijk 'DOP' te maken. Willen we als dorp voor een dergelijk plan in aanmerking 
komen, dan moeten er echt een aantal zaken op het gebied van de ruimtelijke ordening spelen. 
Vanuit de ledenvergadering van april 2003 kwamen er geen geluiden die daarop duidden en in 
overleg met de BOKD is dan ook besloten niet met een dergelijk plan aan de slag te gaan. 

• Trudy Steenhuis en Ineke Noordhoff werkten ook in 2003 weer gestaag door aan het boekje 
met interviews met de oudere inwoners van Midiaren. Bij verschillende instellingen is subsidie 
aangevraagd en toegekend, zodat het boekje vermoedelijk medio 2004 zal kunnen worden 
uitgegeven. 

• De gemeente Tynaarlo is eind 2003 gestart met de herziening van het Bestemmingsplan 
Buitengebied. Op uitnodiging van de gemeente Tynaarlo is een delegatie van het bestuur naar 
een informatiebijeenkomst geweest, waar de hoofdlijnen van het plan bekend werden gemaakt. 
Het bestuur heeft gevraagd in het bestemmingsplan rekening te houden met onze plannen voor 
de realisatie van een eigen Midlaarder begraafplaats. Het ligt in de bedoeling het plan in 2004 
vast te stellen. 

Verenigingszaken 
Sinds december 2003 zijn we als vereniging Dorpsbelangen Midiaren een 'formele' vereniging 
geworden. Daar was wel een statutenwijziging voor nodig. Dorpsbelangen was tot dan toe een 
'informele' vereniging. Er waren natuurhjk wel statuten, maar die waren niet notarieel vastgelegd en 
we waren nooit ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel. Dat had 
onder andere consequenties voor de (directe) aansprakelijkheid van de bestuursleden. Tijdens een 
extra ledenvergadering op 13 november 2003 werden de concept s tatuten met de leden besproken, 
waarna op 5 december de akte bij de notaris werd gepasseerd. 

De jaarvergadering werd op 15 april 2003 bij Joke de Groot in paviljoen Meerzicht gehouden. De 
opkomst bedroeg in totaal 22 personen, inclusief het bestuur. Belangrijke onderwerpen van de 
jaarvergadering waren de voortgang met de plannen voor onze eigen Midlaarder begraafplaats, het 
succes dat we hebben gehad met de beide keuterijtjes aan de Schutsweg door ze als monument 
aangewezen te krijgen en natuurhjk de planvorming rond de Zuidoevers van het Zuidlaardermeer. 
Daarnaast deed het bestuur verslag van al haar werkzaamheden en gaf inzicht in het financiële 
beheer van de vereniging. Volgens het vigerende rooster van aan- en aftreden van het bestuur was 
Rik Timmer aan de beurt om af te treden! hij werd bij acclamatie herbenoemd. Het bestuur kende in 
2003 dan ook dezelfde samenstelling als in 2002: Trudy Steenhuis voorzitter, Rik Timmer secretaris, 
Henk Schuiling, penningmeester, alsmede Marian Kooiman en J a n Jaap Hamming. 

De heer Eric van der Bilt heeft in het informele gedeelte na de pauze een uiteenzetting gegeven over 
het project Zuidoevers Zuidlaardermeer. Aan de hand van dia's werden eerst het doel van het project 
en de bijzondere natuurwaarden van het gebied toegelicht. In het tweede deel van het betoog werd 
nadrukkelijk de visie van het Drentse Landschap voor het voetlicht gebracht. We weten allemaal dat 
er veel partijen bij het project zijn betrokken maar dat niet iedereen hetzelfde doel c.q. belang heeft. 
Wij hebben het bijzonder op prijs gesteld dat de heer Van der Bilt, nota bene in het hol van de leeuw 
in Meerzicht, de visie van het Drentse Landschap op een heel plezierige en open manier heeft 
toegelicht. 

Vereniging Dorpsbelangen Midiaren 
U\.ih L/immer, secretaris 
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Volop genieten 
aan het Zuidlaardermeer 
Bij Paviljoen De Bloemert is het 
goed vertoeven, in een gezellige 
sfeer aan het meer. 

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

en een fantastische speeltuin voor 
uw kinderen. 

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

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

Captainsbar aan 
het meer met 
terras. 

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