
Jaaroverzicht 2018 – Brief van de voorzitter 
 

13 januari was er weer de gebruikelijke nieuwjaarsborrel in Meerzicht na 
een wandeling over de 50 Bunder. 

Eind februari gaat dan toch de inmiddels ondergelopen en bevroren 
ijsbaan voor een paar dagen open. 

Ook in februari een Housewarming party in het eerste gasloze huis te 
Midlaren van Hilde en Hetty aan de Groningerstraat in Midlaren. Inmiddels 
hebben ook Jan en Anneke op Heiveen 1 een gasloos huis. 

Op 9 maart werd “NL doet” georganiseerd door de sportveldcommissie 
en de IJsbaan commissie. 

Op 1e paasdag was er weer het jaarlijkse Paasvuur, georganiseerd door 
de dorpsfeestcommissie met zoals gebruikelijk veel gezelligheid, een hapje en 
een drankje, kortom een mooie gelegenheid om bij te praten met je mede 
dorpsgenoten. In totaal werd er 1150 euro opgehaald, een welkome bijdrage 
voor het eerstvolgende dorpsfeest. 

Op 21 April werd er een lezing door Jacob de Bruin van 
Natuurmonumenten over bloemrijke tuinen en akkers gegeven in de Barn. Met 
name mededeling over de enorme achteruitgang van insecten en bijen maakte 
veel indruk. 

Op 29 April was er een concert van altvioliste Lotus de Vries ook in de 
Barn. Lotus gaat na haar opleiding aan het conservatorium in Amsterdam 
verder studeren in Berlijn. Inmiddels is ze ook te horen en zien geweest in het 
programma “Podium Witteman” . 

Op 13 mei vond de Algemene Leden Vergadering van Dorpsbelangen 
plaats in Meerzicht. Gezien het mooie weer was de belangstelling van de 
dorpsbewoners minimaal. Op 13 mei was er een voorlichtingsbijeenkomst over 
glasvezel gegeven door het Drents Glasvezel Collectief in de Barn. 

Op 16 mei werd er een workshop Glaskunst gegeven. 
Op 23 juni vond het jaarlijkse Volleybaltoernooi plaats wat wederom 

gewonnen werd door Tolhuisweg 1. 
Op 26 juni was er een wijnproverij getiteld: Kabinet Sauvignon, 

georganiseerd door Les Grand Vins uit Zuidlaren op de boot van Roos op het 
Zuidlaardermeer. 

Van 30 juni tot en met 1 juli was er weer de jaarlijkse Keik Midlaren met 
ook deze keer zeer veel deelnemers. Schilder- en beeldhouwkunst, zang, 
voordrachten en andere cultuurvormen werden getoond en gegeven. 
Na zeer veel voorbereiding en werk van met name Esther Vos en Marije Emelie 
Schievink is er uiteindelijk  een grondige verbetering van het sportveld met ook 
plaatsing van nieuwe speeltoestellen gerealiseerd. Ruime subsidie uit de 



gemeente en ook een donatie van de NAM hebben dit mede mogelijk gemaakt. 
Het nieuwe sportveld werd op 5 oktober feestelijk geopend door de 
burgemeester. 
 

De nieuwe riolering in de Tolhuisweg is in 2018 gerealiseerd, het heeft er 
wel voor gezorgd dat de weg voor meer dan een half jaar afgesloten is geweest 
voor het doorgaand verkeer. Dit moest die periode via een aangepaste weg 
langs de 50 Bunder omgeleid worden. 

Het project om ook in Midlaren glasvezel te krijgen is in 2018 eindelijk in 
een stroomversnelling gekomen dank zij met name het Drents Glasvezel 
Collectief en in het verlengde hier van haar vertegenwoordigers in Midlaren te 
weten Rik Timmer en Roos Renting. Het heeft de nodige moeite gekost om de 
meerderheid van de Midlaarders te overtuigen van de voordelen van glasvezel 
op termijn, maar uiteindelijk hadden we een voldoende hoog percentage, niet 
alleen in Midlaren, maar in heel Noord Oost Drenthe inclusief Annen. Het 
feitelijk aanleggen van het netwerk zal mogelijk in 2019 of anders begin 2020 
plaats vinden. 

Midlaren heeft nu ook een eigen vlag! De commissie die hiervoor in het 
leven was geroepen heeft in totaal 6 inzendingen beoordeeld. Uiteindelijk is de 
vlag met groen, geel en blauwe banen met een afbeelding van de roggelelie als 
overwinnaar uit de bus gekomen. Robert Mulder heeft voor de 
onderhandelingen over de bestelling gezorgd en inmiddels zijn de vlaggen ook 
daadwerkelijk gearriveerd. 

Op 29 september was er gelukkig weer een aflevering van de 
voetbalwedstrijd “Grensgeval” tussen Noorlaren en Midlaren. Werkelijk een 
bloedstollend verloop. Met de rust stond Noordlaren nog met 2-0 voor maar 
dit werd na de rust omgezet in een 4-2 overwinning van Midlaren. Om een en 
ander ook fysiek duidelijk te maken is er een lariks gekapt in het Noordlaarder 
bos waarvan een vlaggenmast is gemaakt die de grens tussen Noord- en 
Midlaren markeert en waar de overwinnaar zijn vlag mag aanhangen. 

Op 24 november was er een zeer geslaagd “smokkelspel” in het 
Noordlaarder bos. 

Op 15 december vierde Geert Koers zijn 90e verjaardag in Sprookjeshof 
te Zuidlaren. Er waren zeer veel gasten. Hij ontving mooie cadeaus en uit de 
handen van de voorzitter de eerste vlag van Midlaren. 

Het project Biodiversiteit is inmiddels van start gegaan waarbij het 
mogelijk wordt voor inwoners van Midlaren om met hulp en subsidie 
bloemrijke planten ten behoeve van bijen en insecten aan te leggen op hun 
eigen terrein. 



Op 31 december vond weer het gebruikelijke carbid schieten, 
georganiseerd door de familie Loerop plaats om het oude jaar uit te luiden. 

Als nieuwe bewoners zijn in Midlaren komen wonen: Ina Huesken en 
Bernard Arnold aan de Steenakkers 3 en Barthold en Marjolein Lichtenbelt aan 
de Tolhuisweg 11. Na 2 jaar keerde Bieneke Mellema terug in Midlaren aan de 
Haasakkers 2. 
 
Dorpsbelangen bestond in 2018 uit: 
 
Herman van Dop (voorzitter sinds 2013 benoemd tot 2019, herbenoembaar) 
Roos Renting (vanaf 2012, eerst penningmeester, sinds 2017 ledenadministratie, benoemd 
tot 2021) 
Gert Poppema (sinds 2014, herbenoemd in 2017 tot 2020) 
Rik Timmer (sinds 2014, herbenoemd in 2017 tot 2020) 
Ineke Noordhoff (sinds 2016, huidig secretaris, benoemd tot 2019, herbenoembaar) 
Robert Mulder (penningmeester sinds 2017 tot 2020) 
 
In 2019 lopen de zittingstermijn van Herman van Dop en Ineke Noordhoff af. Zij kunnen nog 
een keer voor een periode van drie jaar worden herkozen. 
Het bestuur stelt voor beiden nogmaals te benoemen. 
 
Het bestuur van Dorspbelangen kwam afgelopen jaar vier keer bij elkaar ( 6 juli, 27 sept, 21 
nov en 15 april 2019). Tussendoor was frequent email-verkeer en belcontact. Er was een 
kennismakingbijeenkomst met de nieuwe wethouder (18 juli ) Rene Kraaijenbrink en onze 
contactambtenaar Renate Breugelink. Daar is onder meer weer aangedrongen op aandacht 
voor hardrijders over de Groningerstraat en vastgelegd dat de gemeente aansprakelijk is 
voor de speelvoorzieningen.  
 
 
 
 


