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VAN DE REDACTIE
De mist Iaat alle spinnenwebben zien, in het bos breek ik mijn nek over de kastanjes, in de
tuin moet ik met een helm op onder de appelboom doorlopen en ik denk 'het is Herfstkabinet
tijd '. Schokkende dingen zijn de afgelopen drie maanden uitgebleven, daar kunnen we dus
niet over schrijven, maar de alledaagse gebeurtenissen hebben we wel weer voor u verzameld.
Zo is er wat te lezen over de eventuele aanleg van drempels aan de Tolhuisweg, of wellicht
een variant hierop; de verkeerssituatie aan de Groningerstraat waar door de aanleg van een
verhoogde drempel op de kruising Groningerstraat/Tolhuisweg een veiligere situatie zou
kunnen ontstaan, de uitbreiding van de Bloemert wordt wederom aan de kaak gesteld en
verder iets over de asielzoekers die de Bloemert weer tot april zullen bevolken.
Ook de dorpsfeestcommissie komt aan bod met een verslag van de rommelmarkt, met zelfs
een poëtische oprisping van de voorzitter zelf, de toneelvereniging TOMI met een verhaal van
achter de schermen over hoe zij een panieksituatie goed wisten op te lossen en hoe er toch
weer leven in de toneelvereniging kon worden geblazen, nadat zij op sterven na dood leek te
zijn.
Marion den Hengst houdt zich bezig met de flats, die de gemeente aan de Groningerstraat wil
neerzetten en Catrien de Boer neemt Lös Zaand en de Emigranten onder haar hoede.
Krantje vol, volgende krant in December zo rond de tijd dat de bomen weer de huiskamers
worden in gesleept. Ik heb uit bovenstaande stukken nog wat data verzameld, wel zo handig
dacht ik. 31 Oktober, Bloemfontein op de Bloemert, spelletjesavond van het V.v.V.
4 November, café De Hunebedden, vergadering Dorpsbelangen aangaande de Tolhuisweg
verkeerssituatie. 12 December, Bloemfontein de Bloemert klaverjassen. 17 December, café
De Hunebedden, bijeenkomst Burgemeester en Wethouders. En de toneelvereniging met de
volgende data: 8 November in Aloo, Homan's Hof- Russische middag. 23 Januari
Sprookjeshof, het stuk 'Drei dreuge dainders'. De lijst van de vrouwenvereniging is te lang
voor dit stukje. Voor details moet u natuurlijk het Kabinet goed lezen, veel plezier daarmee.
Jaap Gros

Lös Zaand
Ook voor Lös Zaand is het nieuwe seizoen weer begonnen. We zijn al weer een drietal keren
bij elkaar geweest in Paviljoen Meerzicht, waar Joke de Groot ons één keer in de veertien
dagen een gezellig onderdak biedt. In een grote kring, bij het schijnsel van tientallen kaarsjes
en altijd verse bloemen op de tafels, wordt er eerst gezellig koffie gedronken en wat
bijgepraat. Dan wordt er, meer of minder serieus, maar altijd met veel volume, gezongen. Wij
zingen dan een twintigtal liedjes, natuurlijk onderbroken door een pauze voor het doorsmeren
van de kelen. Het is een allegaartje van liedjes; zeemansliedjes, gewone leuke melodietjes en
smartlappen, welke laatsten de meest droevige teksten hebben, die we echter met veel plezier
door de zaal knallen. Om 10.15-10.30 stoppen we en wordt er vaak nog even nagepraat. Al
met al heel fijne avonden, want zingen met zo'n grote groep geeft een heel goed gevoel. En
het geldt nog steeds." "Kun je zingen, zing dan mee".
Catrien de Boer

t)

Hallo Midiaarder jeugd,
De ooievaarsquiz uit het zomernummer is gewonnen door Edwin Davids. Gefeliciteerd met je
prijs en wat kun je veel woorden vinden in het woord ooievaarsnest! Dit keer een moeilijke
puzzel voor de oudere jeugd en daar komen nogal wat beestjes in voor, doe je best. Voor de
jongeren dit keer een knip uit, leg goed, kleur in plaat. Veel plezier ermee.

OPROEP

Ons volgend nummer is al weer het wintemummer. Hier proberen we altijd iets speciaals van

te maken. En al vriest en sneeuwt het niet en is de winter nog ver weg. Toch zou ik jullie
willen vragen eens over een leuke tekening of een winters verhaaltje na te denken voor het
volgende Kabinet. Dat zou erg fijn zijn. Ik wacht met spanning jullie reacties af.
Groetjes Party Venema

Allemaal beestje

De overgebleven letters vormen nog twee insecten.
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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

deVeenhorst

Hans en Gretha Blaauboer
Duinweg 2, MEDIAREN
Tel. 050 409 2132

eUcseizoendemoeitewaaid

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
EENWEEKEND
VAKANTIE
Tel: 050 409 3320
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caravans vxa

zuidlaren

V.O.F.

CV-BEMOOIGDHEDEN/SAHITAIR
HISTOR VERF
ELECTRA
Tl

Telefoonstraat 17
9471 EK Zuidlaren
Tel.: 050 409 2069

WATERSPORTBEDRIJF

" de scheve
Havenstraat 18, Zuidlaren
SCHEEPSÀCCESSOIRES
HENGELSPORT ARTIKELEN
RYDS-MOTORBOTEN
BUITENBOORDMOTOREN
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AANHANGERVERHUUR
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WONINGBOUW AAN DE GRONINGERSTRAAT
In het laatste nummer van het Midiaarder Kabinet informeerden
wij U over onze aktie tegen het voornemen van de gemeente om
woningen te bouwen aan de Groningerstraat. We hebben begin juli
een positieve inspraakreactie namens 75 omwonenden op het
ontwerp Provinciaal Omgevings Plan (POP) gestuurd naar het
College van Gedeputeerde Staten van Drenthe. In dit provinciale
plan wordt woningbouw in dit gebied uitgesloten. Een afschrift
van de brief stuurden we naar het gemeentebestuur van Zuidlaren.
Inmiddels hebben we van beide instanties een antwoord ontvangen.
De provincie meldt dat de inspraakreacties in december verwerkt
zullen zijn en het POP wordt vastgesteld. Van de gemeente
Zuidlaren kregen we een brief waarin werd meegedeeld dat onze
brief betrokken wordt bij de behandeling van het Integraal
Beleidsplan Hunzegebied. We krijgen in dat verband de
mogelijkheid om
t.z.t in de raadscommissie grondgebied het
woord te voeren.
We houden U op de hoogte via het Kabinet.
Met vriendelijke groet,
Marion den Hengst

Restaurant

M

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)

Toneelvereniama
T.O.M.I
Onze toneelvereniging in Midlaren heeft weer een roerige periode achter de rug. Er werd vanaf
begin januari dit jaarflinkop de planken gestaan. Bij de Nieuwjaarsborrel van de Midiaarder
verenigingen werd er door enkele Tomi-leden met sketches opgetreden. Eind januari volgde de
jaarlijkse uitvoering in de 'Sprookjeshof met het stuk Lucy's Baby en dat was voor het
zoveelste achtereenvolgende jaar een Nederlands talig stuk. Daarna volgden in mei twee
zondagmiddagen waarbij telkens twee uitvoeringen werden gegeven in de theeschenkerij
'Homanshof in Anloo met de eenakter het 'Aanzoek' van Anton Tsjechov. Met ditzelfde stuk
werd begin juni ook opgetreden tijdens een wagenspel toneeldag in Ruinen.
De morgen van de eerste uitvoering in Anloo begon met grote paniek, omdat hoofdrolspeler en
voorzitter van Tomi, Luuk Houwing, zich voor de uitvoeringen 's ochtends afmeldde, omdat
hij zich zowel lichamelijk als geestelijk niet in staat achtte te spelen. Na koortsachtig overleg
tussen de andere spelers, Koosje Auwema / Dinus Vos, en de regisseuse Clara Schouten werd
besloten de uitvoeringen toch door te laten gaan, omdat er al zoveel reclame voor was
gemaakt via radio, regionale t.v. en de schrijvende pers. Clara zou de hoofdrol van Luuk
overnemen en met het boekje in de hand spelen. Op diezelfde dag werden in allerijl nog twee
repetities ingelast. Die dag durfden de opvoerenden i.v.m. bovenstaande perikelen geen entree
te heffen. Na afloop van deze zenuwslopende dag waren publiek en spelers tevreden en dat gaf
de TOMI-leden de moed met de eenakter verder te gaan. Zondag 6 september werd het
'Aanzoek' nogmaals gespeeld in Homan's hof in Anloo. Dit keer op uitnodiging van de
Culturele vereniging Zuidlaren.
Op de Algemene ledenvergadering van de toneelvereniging eind mei leek de club bestuurlijk op
sterven na dood. De voorzitter had te kennen gegeven niet langer lid van Tomi te willen zijn.
Regisseur Clara Schouten vond de combinatie regisseur en bestuurder geen goede, Dina
Scheper had zich mede door een falende beleidsvoering niet gelukkig gevoeld in het bestuur en
bovendien waren de notulen van de vorige jaarvergadering op onverklaarbare wijze
verdwenen. Vice voorzitter Arnold Goulmy en penningmeester Ity Hoving bleven als enige
bestuursleden over. Tijdens de, ondanks alles toch wel gezellige vergadering, werden veel
positieve, constructieve, uitvoerbare ideeën, voorstellen en oplossingen naar voren gebracht en
gloorde er weer hoop in de harten van de aanwezige Tomiaten.
Vastgesteld werd, dat op de jaarlijkse uitvoering in Sprookjeshof in januari 1999 het
dialectstuk 'Drei dreuge dainders' zal worden opgevoerd. Een stuk, dat in een grijs verleden al
eens een groot succes voor Tomi is geweest. Harm, de man van Koosje Auwema en Willem
Dijkema, onze licht-en geluidsexpenf zullen zich over een vertaling van het stuk naar het Drents
dialect buigen. Verder werd besloten om naast het 'grote'stuk ons bezig te blijven houden met
het spelen van eenakters. Ook vond men het wenselijk de eenakter 'Het Aanzoek' van
Tsjechov als waardering voor de jaarlijksefinanciëlebijdrage van onze vele donateurs in

Midlaren nog eens in het eigen dorp te gaan opvoeren.
Ook werden er diverse namen naar voren gebracht als te benaderen personen voor een
eventuele bestuursfunctie bij onze toneelvereniging.
Vakantie-achtige maanden zijn verstreken en .... zie plotseling is er een nieuw en enthousiast
Tomi bestuur opgestaan, dat zich met hart en ziel wil inzetten voor de Midiaarder vereniging
en fantasierijk de club op een breed front naar buiten wil uitdragen, waarbij men in ieder geval
het stramien van maanden repeteren voor één uitvoering van een driedelig stuk wil doorbreken.
De ideeën van het nieuwe bestuur liggen klaar en die zullen in de derde week van september
besproken worden met de spelende leden.
Het voorlopige programma zal er voor de komende maanden hoogstwaarschijnlijk als volgt
uitzien, waarbij de inzet van alle spelende leden van Tomi vereist zal zijn:
• Zondag 8 november: Russische middag vanaf 14.00 uur in Homans hof in Anloo.
Van Tsjechov zullen twee eenakters worden opgevoerd en wel 'Het Aanzoek' en 'De
Bruiloft' De eenakters zullen omlijst worden met Russische muziek van een muziekensemble en natuurlijk kan er die middag Russische thee en koek genuttigd worden.
Anton Tsjechov werd geboren in 1860 en stierf op vierenveertig jarige leeftijd in 1904 aan
TBC. In die dagen (de Tsarentijd) was er in Rusland een groot verschil tussen arm en rijk.
Een verschil, dat na de ineenstorting van het Communistisch systeem, binnen de kortste
keren weer terug is gekeerd. Toen was het de 'landadel', die veel macht over het gewone
volk bezat. In het 'Aanzoek' komt Iwan (buurman en landeigenaar) op visite bij Stepan om
naar de hand van diens dochter te vragen. Door allerlei onbenulligheden en eigenzinnigheden heeft het drietal binnen de kortste keren ruzie met elkaar en zien we het aanzoek tot
twee maal toe mislukken. Nu, na zes keer spelen, vind ik het verhaal nog steeds verrukkelijk
en de kleine kinderen, die al meerdere keren een uitvoering hebben bijgewoond, blijven van
dit stuk genieten.
• Zaterdag 23 januari: Jaarlijkse uitvoering in de Sprookjeshof met het stuk 'Drei dreuge
dainders'. Het verhaal gaat over drie broers, die op een boerderij wonen, waarvan de
jongste het plan opvat om te gaan trouwen. Dit brengt nogal wat komische verwikkelingen
met zich mee.
• In de periode voor de uitvoering, misschien tijdens de "Nieuwjaarsvisite"?, wordt één van
Tsjechovs eenakters ergens op een lokatie in Midlaren opgevoerd.
• Ergens in mei 1999 proberen het openluchttheater in Zuidlaren nieuw leven in te blazen.
Het nieuwe bestuur van Tomi ziet er als volgt uit:
Chris Giebels
- voorzitter
Chris heeft alle keren dat het 'Aanzoek' werd gespeeld de inleiding
verzorgd en dit op een leuke, deskundige en originele manier
gedaan.
Wieke Wassenaar
- secretaris
Jacques van der Scheer - public relations
Ity Hoving
- penningmeester
Arnold Goulmy
- vice voorzitter en decor
Chris en Wieke wonen in Zuidlaren, Jacques in Anloo en Ity en Arnold in Midlaren. Bij gebrek
aan aanmeldingen uit eigen dorp ontkomt ook Tomi er niet aan de leden in een grotere
omgeving te werven. (Nieuwe leden blijven trouwens van harte welkom! ! I)
Adres secretariaat: Stationsweg 139
9471GP Zuidlaren
8 050-409676
Dinus Vos

Vrouwenvereniging Nublaren
Voor dat in september ons winterseizoen weer gaat beginnen werd er op 24 augustus nog een
dagje gefietst. Na herberg 'Taarlo' (koffiestop) reden we langs een mooie route naar Rolde
voor een lunch, 's Middags waren we op de thee met zelfgebakken taart in 'Homanshof in
Anloo. De afstand is meestal ongeveer 40 kilometer en voor degenen, die dit wat veel vinden
is er altijd de mogelijkheid per auto de 'stops' aan te doen. Dit keer was een auto mee met vier
leden.
De maandelijkse bijeenkomsten zullen vanaf nu in watersport paviljoen "Meerzicht' gehouden
worden. Alleen de Kerstmarkt op 11 en 12 december wordt gehouden in Café restaurant 'De
Hunebedden'.
Hieronder ziet U het programma van de vrouwenvereniging voor het komende seizoen:
8 september

ïnfo-avonb Kerstmarkt

ui september

Openingsavond

2.7 oktober

Harpconcert boor Temke ben Teuling

24 november

"Ben lekkere avonb" met Albert ]an Seubring

11 december

Kerstparty

5 januari 1999

Nieuwjaarsvisite met partners. Diaserie over reeën boor Niesco
Loeróp

16 januari

"Het hele jaar boor een bíoeiende tuin" wet 'Rernarb Hakker

2.3 februari

Boe-avonb

30 maart

Een avonb met

17 april

's mibbags: Ronbleïbing boor \)et Academisch Ziekenhuis
Groningen

18 mei

Jaarvergabering

1 juni

Uitstapje

7 septewi&er

Fietstocht

Momenteel hebben wij 39 leden.
Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom.
José Vos, secretaresse.

Joon Meissner

NIEUWS VAN DE DORPSFEESTCOMMISSIE
In een nieuwe poging om de feestkas te spekken heeft de DFC op
zaterdag 12 september een rommelmarkt gehouden. Via artikelen
in de pers, advertenties en billboards was de spanning al
flink opgevoerd. Op vrijdagavond 11 september was het dan
zover: De DFC kolonnes rijden door de straten van Midlaren om,
onder begeleiding van vrolijke marsmuziek en door Tineke via
de megafoon uitgesproken pep talk, de door de Midlaarders
uitgestalde goederen in ontvangst te nemen. En er" wordt uitbundig gegeven!
Een Midiaarder huisvrouw, wonend aan de Tolhuisweg - om privacy redenen zullen we haar naam niet publiceren - kan de verleiding niet weerstaan en begint zelf al wat spullen van haar
overbuurvrouw mee te nemen. Zij wordt door de DFC vermanend
toegesproken en belooft het nooit meer te zullen doen.
Zaterdagochtend 8 uur. Op het brinkje verschijnt de eerste
wagen met spullen, tegelijk met de eerste koper, hoewel de
markt pas om 10 uur zou beginnen. Om 9 uur dreigt er even een
chaos. Terwijl de markt nog maar half is opgetuigd is een
tiental rommelmarktbezoekers bezig onze dozen te doorzoeken en
de koopjes er uit te vissen. Maar de DFC houdt het hoofd koel
(uiteraard) en al uitpakkend in de gestaag vallende regen
wordt er al flink verkocht.
En het resultaat mag er zijn. Onze penningmeester die op dat
moment in Zuid Frankrijk van een ongetwijfeld welverdiende
vakantie geniet ziet zijn vermogen stijgen met ruim duizend
gulden. Jammer van het slechte weer, anders was de opbrengst
nog hoger geweest, maar toch een mooi resultaat. Midlaarders
bedankt Í
Van de spullen die over waren zijn de kleding, lappen stof,
speelgoed en keukengerei naar de asielzoekers in de Bloemert
gegaan, zodat ook deze zaken weer goed gebruikt worden.
Ondertussen doemt daar reeds de volgende activiteit aan de
horizon op: de oliebollenactie. Meer hierover in het volgende
nummer van dit lezenswaardige blad.
Tenslotte had ik nog een poëtische oprisping:

Wakkere Wim uit Midlaren
Wilde Marjan 't oud papier
Maar wat is dat toch raar
Geen container stond daar
Toen zat Wim op de blaren

laten

vergaren

Namens de dorpsfeestcommissie,
Pieter den Hengst
Wist U dat ... er bij de asielzoekers in de Bloemert nog
steeds behoefte aan goede tweedehands winterkleding en schoeisel is. Te bezorgen in bungalow 47 , tel. 050-4090219

De puzzel van de volwassenen is o.a. goed opgelost door Wietske Stel en of zij al volwassen
is weet ik met maar met haar hersens zit het wel goed, want zij heeft dit keer gewonnen De
VVV bon zal ik zo snel mogelijk naar haar toebrengen. De oplossing luidde: Vele varkens
maken de spoeling dun en 2: Hij heeft zijn koetjes op het droge. Margje Lamberts gaf al aan
dat zij altijd had gedacht dat de schaapjes op het droge moesten staan, maar dat geldt dus ook
voor de koetjes. En dan nu iets heel anders, n.l. een woordzoekerl Even er voor gaan zitten en
een halfuur later kan die V W bon in de knip zitten. Plezierige puzzeltijd.
Jaap Gros
;;:':•:
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Oude bromfietsen en of
onderdelen.
Wim Darneviel
Tolhuisweg 9
tel. 409 2561

SLAGERIJ G.P. KOERS
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

rolpens
bakjes kanensmeer
bekers rundvet
boeren leverworst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

Betrouwbaar en snel
installeren, onderhouden,
i l i l l reparen of vernieuwen
van dakgoten, riolen,
waterleidingen en al uw
andere sanitaire
installaties.

'"'•ui'Af-

Vraag vrijblijvende
informatie aan.

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

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

Gun uw kinderen het plezier van muziek

A^GRAALMAN

¡mFW

Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zij LI
hun hele leven
dankbaar voor zullen zijn.

Als U kiest voor kwaliteit
en vakmanschap
^Meubilering
*Tapijten
^Gordijnen
*Slaapsy sternen
*Zonwering
Rijksstraatweg 204
9752 BR Haren
Tel. 050 5345131

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. Witt 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:
BV.

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen

NATUUR- EN MILIEUWERKGROEP MIDLAREN
Nogmaals DE BLOEMERT
Op 3 september kwam de uitbreiding van De Bloemert aan de orde
in de raadscommissie Grondgebied. De vergadering die werd gehouden
in het gemeentehuis van Eelde trok weinig belangstellenden uit
Midlaren, maar er was wel een stevige delegatie uit Noordlaren.
Noordlaarder insprekers wezen onder andere op landschaps- en
natuurbederf, toenemende recreatiedruk, horizonvervuiling,
geluids- en verkeersoverlast, leegstand, etc.
Een aantal politieke partijen (D66, EVZ2000, Groen Links) was
uitgesproken tegen. Zij verwezen ook naar het ontbreken van een
financiële onderbouwing van het hele plan en het feit dat het
alleen maar gaat om het belang van één individuele ondernemer.
Hoewel de PvdA nog geen definitief standpunt innam lijkt er echter
toch een raadsmeerderheid vóór het plan te zijn.
De natuur- en milieuwerkgroep Midlaren vindt dat deze omgeving
over voldoende recreatieve accomodaties beschikt. Het echte
kapitaal van het gebied Noordlaren/Midlaren zit in dit dichtstbevolkte land ter wereld in de relatieve ruimte en rust die er
nog zijn.
Natuur, leefmilieu, landschap en woongenot nu èn in de toekomst
zijn van groter algemeen belang dan de -veronderstelde(!)winstkansen van één ondernemer. Bovendien is die ondernemer over
een jaar of tien wellicht vertrokken. Maar de bebouwing met alle
gevolgen staat er nog wel en een volgende ondernemer kan met een
identiek verhaal een volgende uitbreiding bepleiten.
Letten ze in Noordlaren wat beter op of zijn ze gewoon wat
slimmer? (grapje).
Hoe dan ook, Midlaarders, let op je zaak!
***8SMP

Tijdelijke inwoners Midlaren
Net als vorige jaren zullen tussen september en april weer asielzoekers gehuisvest worden in
het bungalowpark De Bloemert. Zoals in een eerder Kabinet vermeld werd, gaat het weer om
een Aanvullend Opvang (A.V.O.), opgezet door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). De
medewerkers van de COA zullen een aantal activiteiten organiseren waarbij ze graag de
medewerking vragen van vrijwilligers uit ons dorp. De activiteiten omvatten o.a.
- het leren van de Nederlandse taal
- - een kinderclub
- naaicursussen
- - 2e hands kledingwinkel
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Avo-De Bloemert bij het bureau van de
medewerkers in één van de bungalows, S 050-4090219

vvwwvvwvvvvvvvvvvvvvvvwv
De zomer van de V.v.V. Midlaren zit er weer op. We dachten dat we ondanks het slechte weer
toch tevreden konden terugzien. Op zaterdag 15 augustus hadden we een gezellige barbecue
op het sportveld, gelukkig waren de weergoden ons goed gezind. Het was jammer dat veel
mensen toen op vakantie waren, anders was de deelname nog groter geweest. Echter ook nu
waren er nog 54 personen. We willen proberen om het volgend jaar dit evenement voor de
vakantie te houden.
Dan was er 30 augustus, weer onze grote Grasbaan Races. Dit kon ondanks alle nattigheid
toch nog doorgaan, mede dankzij vrijwilligers en dan met name J.Moesker, H.Schuiling en
J.Leving, hiervoor onze hartelijke dank. De zondag zelfwas het gelukkig prachtig weer. Het
publiek kwam dan ook massaal toestromen.
Verder willen wij u nog even wijzen op onze volgende evenementen, te weten: op 31 oktober
a.s. in de Bloemfontein op de Bloemert een spelletjesavond met oud Drentse spelen. We
hebben Live muziek, met medewerking van de Music Men en ook een rad van avontuur. De
toegang is geheel gratis en de aanvang is 20.00 uur.
Dan op zaterdag 12 december a.s., aanvang 20.00 uur, klaverjassen en sjoelen. Hier bedraagt
de inleg slechts f 5,- p.p. Er wordt traditie getrouw weer gespeeld om prachtige vleesprijzen.
U ziet het, het V.v.V. bestuur zit nog niet stil.
Noteert u alvast even deze datums?

*

Namens het V.v.V. bestuur graag tot ziens.
A.Haaijer S 4093558
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De Emigranten
De Emigranten is een vereniging in Zuidlaren, waarvan de leden allen nog een grote binding
hebben met Midlaren. De meeste emigranten zijn in Midlaren geboren en getogen, of hebben
er vele jaren gewoond of gewerkt. Zij zijn na het beëindigen van hun bedrijf of
werkzaamheden naar Zuidlaren verhuisd, meestal om dichter bij winkels en andere
voorzieningen te wonen. Zij vormen nu een echte gezelligheidsvereniging en organiseren elk
jaar een paar leuke evenementen zoals een visdag, een uitstapje, een barbecue en een middag
notenschieten en onderhouden nog een goede binding met Midlaren. Ook voor de huidige
bewoners van Midlaren zijn er nog veel bekenden onder hen. Een paar namen: Beukei,
Moesker, Schuiling, Kanon, de Swart, die allen een boerenbedrijf hier hadden. Nijhof (café de
Hunebedden), v.d. Zijl en Korringa (café Plankensloot), Harms (bakkerij aan de
Groningerstraat) en verder Huisman, Kroon, Meisner, die hier gewoond en- of gewerkt
hebben. Zo zijn ook de nieuwe inwoners van Midlaren een beetje op de hoogte, als zij horen
of lezen over "De Emigranten
"Catrien de Boer

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers
Plan
Overal in het land zijn gemeenten
bezig met het opstellen van een
Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan ( G W P ) . Ook de
gemeente Zuidlaren houdt zich
hiermee bezig. Op 9 september waren
alle Verenigingen Dorpsbelangen en
andere organisaties uitgenodigd om in
het dorpshuis De Pan in Vries zich uit
te laten over de verkeers- en
vervoersproblemen, die men tegen
kwam.
De avond werd druk bezocht, er waren
ca. 40 aanwezigen.
Na een inleiding werden de
aanwezigen in groepen opgedeeld om
een overzicht van de problemen te
maken. We moesten op een kaart van
de gemeente aangeven waar
problemen waren met de
verkeersveiligheid, waar problemen
zijn met het doorgaande verkeer en
waar problemen zijn voor fietsers en
voetgangers, met speciale aandacht
voor schoolroutes.
Voor Midlaren noemden we de
bekende knelpunten: de kruising
Tolhuisweg-Groningerstraat, de
Tolhuisweg, de hoek SchutswegHuttenweg, de onoverzichtelijke
oversteken voor fietsers bij de
Groningerstraat en de fietsroute naar
de school in Noodlaren.
Interessant is, naast de gemeentelijke
bijzonderheden, dat er landelijk naar
wordt gestreefd dat in alle woon- en
verblijfsgebieden een 30 km beperking
komt, terwijl op alle wegen die geen
echte stroomfunctie hebben een
beperking komt tot 6o km per uur.
Ook de bevolking heeft de
mogelijkheid op problemen te wijzen.
Enige weken geleden stond er een
oproep in de Oostermoer om

ap.*.BiJgJaBSIÊÏS5E

verkeersknelpunten onder de
aandacht te brengen.
Bouke Klaassens en Anke Heida

Tolhuisweg
Zoals we al in het vorige kabinet
aankondigden wil de Vereniging
Dorpsbelangen verder met de
Tolhuisweg. We willen daartoe op
donderdag 4 november
een bijeenkomst houden in café de
Hunebedden, aanvang om 20.30 uur.
Tevoren zullen er een drietal concrete
voorstellen op papier worden gezet,
die dan kunnen worden besproken. De
aanwonenden zullen ca een week
tevoren deze voorstellen toegestuurd
krijgen. Op deze bijeenkomst zijn
natuurlijk niet alleen de aanwonenden
welkom, maar ook andere
belangstellenden en
belanghebbenden.
De andere belangstellenden kunnen ,
als ze daarop prijs stellen, de
voorstellen vanaf een week voor de
vergadering bij de secretaris Anke
Heida, Tolhuisweg, afhalen.
Noteer deze datum in uw agenda er
komt (behalve voor de
aanwonenden) geen nadere
convocatie !!!

Vereniging Dorpsbelangen
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Feenstra mist de
aansluiting niet. \

Roelof

Hollander

•GARAGE « SCHADEHERSTEL - SPUITWERK
GroningerstraJt50 9475 PC Midlaren lel.OSO 409 20 31

Ifoorjaars aanbieding
Uw auto schoon voor de zomer
Feenstra Noord B.V.
GToñÍñgeñ

Emdenweg 5

Tel. 050 5422322"

Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 637111
Drachten

Bolder 5 9

van binnen en buiten

Tel. 0512 526258

t
Zeer scherp geprijste auto's
en Groot in Nieuwe banden

feenstra

l
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Gebruikte banden v.a. 25,ïncl. montage en balanceren

i Hollander,

We zijn net zo
thuis in
de buurt
alsu
De Rabobank ¡s 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 van mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel In het persoonlijke contact Elke Rabobank
—
staat midden in de samen.&•*
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

M

I

Rabobank

i

yik Eelde-Vries Zuidlaren
409 2501

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

Onderstaand drukken we een brief af van de Vereniging Dorpsbelangen aan het
gemeentebestuur. We stellen hierin een aantal actuele zaken aan de orde, zaken
die overigens, ten dele ook in ander verband aan de orde komen. Onder andere in
het Gemeentelijk Verkeers en Vervoer Plan.
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Zuidlaren
Laarweg 6
9471 AD Zuidlaren
Midlaren, 30 juli 1998
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Geacht College,

Graag willen we als Vereniging Dorpsbelangen een aantal punten onder uw
aandacht brengen.
Verkeerssituatie Groningerstraat
Enige tijd geleden vond er een bijeenkomst plaats in het kader van het
plattelandsbeleid in het Gorecht-gebied. Ter vergadering werden een aantal
suggesties gedaan voor de verbetering van de leefbaarheid in Midlaren. Onder
andere kwam daarbij aan de orde de verkeerssituatie aan de Groningerstraat. Door
veel automobilisten wordt hier veel te hard gereden. De straat wordt overgestoken
door veel schoolgaande, fietsende kinderen en veel Midlaarders en is door het hard
rijdende autoverkeer gevaarlijk. In het kader van de plannen voor een leefbaar
platteland zou hieraan iets gedaan kunnen worden. Een suggestie die toen, maar
ook al eerder tijdens een jaarvergadering van onze vereniging aan de orde kwam,
was het aanleggen van een verhoogd kruispunt ter plaatse van de kruising
Tolhuisweg-Groningerstraat.
Deze oplossing wordt naar onze inschatting breed gedragen door de Midiaarder
bevolking en zou een wezenlijke oplossing voor het probleem van te hard rijden
kunnen geven. Wij willen u verzoeken hiervoor nogmaals aandacht te vragen in het
overleg inzake het Plattelandsbeleid Gorecht.
We hebben gezien dat in het werkprogramma 1998 van de regiegroep Gorecht als
project is opgenomen "Verkeersmaatregelen dorpskernen Midlaren, Noordlaren,
Onnen ". Het leek ons goed deze kwestie ook nog eens bij uw college onder de
aandacht te brengen, wellicht kunt u aan dit punt extra aandacht geven..
Aanleg kabeltelevisie
Al weer geruime tijd geleden kregen we bericht van Castel dat de aansluiting op het
kabelnet een aanzienlijk bedrag per aansluiting zou vergen. Het ging om een
zodanig hoog bedrag, ca f 1800 bij 100% deelname en ca f 2500,- bij 80%
deelname, dat aansluiting van Midlaren geen reële optie voor de bevolking is. Indien
er een mogelijkheid zou zijn van een gemeentelijke bijdrage, zou de zaak anders
kunnen komen te liggen. Wij vernamen dat in andere, ons omringende gemeenten,
een aanzienlijke financiële bijdrage wordt verstrekt door de gemeente in de
aansluiting op kabeltelevisie. We willen u verzoeken te bezien of een dergelijke

mogelijkheid ook voor Midlaren aanwezig is. Alleen zo kunnen ook de inwoners van
Midlaren gebruik maken van een voorziening, die in deze tijd toch gezien kan
worden als een voorziening die voor een ieder toegankelijk zou moeten zijn.

Tolhuisweg
Al weer enige tijd geleden is aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie aan de
Tolhuisweg. De huidige bloembakken voldoen om een aantal redenen niet meer als
verkeersremmende maatregel. De gemeente is er tot nu toe voorstander van
gebleken dat de bloembakken worden vernieuwd en aangepast; ander materiaal,
wat lager en andere beplanting en misschien bij -plaatsing van een bloembak.
Vanuit onze Vereniging hebben we aangegeven dat we voorstander zijn van het
aanleggen van een aantal drempels, binnen de financiële ruimte moet dit ook
mogelijk zijn.
De zaak sleept al lang en het lijkt ons goed om direct na de zomervakantie een
bijeenkomst te houden met aanwonenden en andere belangstellenden en op deze
bijeenkomst een drietal concreet uitgewerkte alternatieven voor te leggen: het
voorstel van de gemeente, een uitgewerkt voorstel voor drempels en nog een door
ons ontworpen tussenvoorstel.
We willen met zodanige voorstellen komen dat ze ook financieel haalbaar zijn en
zouden graag zien dat de dan gekozen variant vervolgens gerealiseerd wordt, ook
als dit een variant is die de gemeente eigenlijk niet zou kiezen.
We hebben de afdeling grondbeheer gevraagd de door deze afdeling voorgestane
variant uit te werken, zodat we deze variant ook concreet kunnen presenteren.
Inspraak* en inzagemogelijkheden
Wij begrepen dat, indien er bijvoorbeeld in verband met een wijziging van een
bestemmingsplan de mogelijkheid bestaat tot het inzien van een ontwerpplan .Deze
inzage moet geschieden te Eelde. Gezien de afstand en gezien het feit dat Eelde
vanuit Midlaren niet bereikbaar is per openbaar vervoer, willen we verzoeken een
inzage-mogelijkheid in het leven te roepen te Zuidlaren. Nu een deel van de
gemeentelijke organisatie zich nog steeds te Zuidlaren bevindt, moet dat eenvoudig
te realiseren zijn. Wij willen uw aandacht hiervoor vragen.
Uw reactie op de genoemde punten zullen wij graag vernemen.
Hoogachtend,

namens de Vereniging Dorpsbelangen Midlaren

Bijeenkomst met Burgemeester en Wethouders
Van het College ven Burgemeester en Wethouders kregen we een uitnodiging voor
een overleg met het nieuwe college. Burgemeester en wethouders zullen eerst een
bespreking hebben met het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen over actuele
zaken. Daaropvolgend willen ze graag kennis maken met de bevolking van Midlaren.
Soortgelijke bijeenkomsten worden ook in de andere dorpen van de nieuwe
gemeente Zuidlaren georganiseerd.
Het bestuur van Dorpsbelangen zal in elk geval aandacht vragen voor een aantal
knelpunten in de verkeersveiligheid, zie ook de elders geplaatste brief van juli 1998
van Dorpsbelangen aan de gemeente. Ook zal het bestuur aan de orde stellen
welke toekomstvisie de gemeente ten aanzien van de ontwikkeling van het gebied
rondom het Zuidlaardermeer heeft. Hoewel we als Vereniging tot nu toe geen
standpunt hebben ingenomen voor of tegen het bestemmingsplan de Bloemert rijzen
er toch wel vragen over de totale ontwikkeling. We denken hierbij vooral aan de
plannen die in de maak zijn in het kader van de eerder besproken Beleidplan
Hunzegebied.
In dit plan wordt er in het gebied tussen Zuidlaren en het Zuidlaardermeer niet
alleen voorzien in een recreatiegebied met meer fiets-, wandel- en
vaarmogelijkheden, maar ook wordt woningbouw in dit gebied mogelijk gemaakt. We
vragen ons af of de druk op dit gebied niet te groot gaat worden.
De bijeenkomst zal plaats vinden op 17 december in cafe de Hunebedden. Er
volgt nog een nadere aankondiging , die huis aan huis zal worden verspreid.

Vereniging Dorpsbelangen
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* Antiek en decoraties voor d e landelijke sfeer*
Openingstijden-. Zaterdag van 10.00 -17.00 uur en
woensdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 13.00 -17.00 uur

M e r Julius, Giüuiogerstmt 49,9475 DA Midlaren, Tel. 050 409 0940
Privé: 050 409 5687

H E T EI VAN COLUMBUS
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UNIEK IN HElSN
THEMA RESTA,
Maak een ontdekkuïgsreisM
m de tijd vamf
ALL-IN A&Ê&GÊt
p inclusief eten, drihMrïÇerïtentétta)

VOOR U ALLEEN, EN V Ö O R Ä I Ä - ,
BRUILOFTEN-PARTIJEN-BEtSRIIJ^lRM

Bel voor informatie enioÄroSirl^pl
Groningerstraat 21 •'MDïMBWMmÊ"'

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.

Captain's Bar
Bruine kroeg
Terras aan het meer.

Volop genieten aan het Zuidlaardermeer
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