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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: 

Dorpsbelangen 
8 4090428 

Dorpsfeestcommissie 
8 4091055 

Gezelligheidskoor "Lös Zaand"_ 
S 4092154 

Ijsvereniging "Midiaren" 
@ 4091446 

Jachtveld "Midiaren" 
9 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midiaren 
S 4096053 

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

Vereniging van Volksvermaken 
S 4095843 

Vrouwenvereniging 'Midiaren' 
S 4090538 " 

Hr. Rik Timmer 
Hunebedpad 1 
9475 TN Midiaren 

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

Mevr. M. van Dijken 
Meerwijk 15 
9475 TC Midiaren 

_^. Mevr. J . de Groot 
Meerzicht la 
9475 TA Midiaren 

- • Hr. N. Loeröp 
Tolhuisweg 30 
9475 PO Midiaren 

^ Hr. E. Veenstra 
Tolhuisweg 27 
9475 Midiaren 

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

+> Mevr. S.H. Hovius 
Westrup 7 
9472 RP Zuidlaren 

Mevr. A. Meisner 
Groene Wegje 18 
9331 BN Norg 

Colofon: 

Redactieleden: 
p Wouter Waniaar 

Tolhuisweg 2 
9475 PG Midiaren 
« 4090493 

Q Bouke Klaassens 
Hunebedpad 5 
9475 TN Midiaren 
« 4095973 

Q Pattv Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midiaren 
B 4094466 

Q Marian Kooiman 
Tolhuisweg 21 
9475 PE Midiaren 
8 4092048 

Q Anke Heida 
Tolhuisweg 31 
9475 PD Midiaren 
S 4096544 
email: ah@wanadoo.nl 

Layout: 
O Dinus Vos 

Haasakkers 2 
9475 PJ Midiaren 
S 4093527 

Drtik: 
Q Multabedriiven 

W.A. Scholtensstraat 15 
9403 AJ Assen 
e 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 
díe 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 
Barbara van Blanken 
Ton Kolkman 
Marjan Giebels 
Trudy Steenhuis 
Rik Timmer 

Plankensloot/Meerzicht Winy Verdegaal 
Emigranten Piet Kanon 

9 

4091055 
4092837 
4090493 
4095792 
4090952 
4092727 
4090428 
4094197 
4092359 

Oud papier: 

De volgende 
vrijdagen en 
zaterdagen: 

4, 5 juli 
1,2 augustus 
5, 6 september 

Zelf brengen!! 

Kopij inleveren 
voor 

15 sept. 2003 

bij één van de 
redactieleden! 

Graag inleveren 
op diskette of 

emailen! 

mailto:ah@wanadoo.nl
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Voorwoord 
Met de vakanties voor de boeg, weer een Kabinet met het laatste nieuws uit het dorp, 
de zomergedichten, die zo warm zijn, dat bij het lezen het zweet des aanschijns van het 
voorhoofd zal parelen, de puzzels die de knappe koppen op het kookpunt zullen brengen 
en het 2e deel van meester Clason dat voor enige verkoeling zal zorgen. Daarnaast wordt 
de volledige wijk Tolhuisweg I bij U geïntroduceerd en warm aanbevolen door het 
wijkhoofd Barbara van Blanken. Tolhuisweg U komt dan in het herfstnummer aan de 
beurt en daarna de andere wijken. 

De redactie heeft ondertussen het hoofd koel gehouden en dat viel níet mee, aangezien 
er op onze redactieburelen een zgn. Vlekkenplan van de gemeente neerdwarrelde 
betreffende de inrichting van het Zuidlaardermeer. Normaal brengt de redactie het 
nieuws over het dorp objectief en neutraal, hier echter meenden we als redactie van het 
Kabinet een standpunt in te moeten nemen, ten einde enige invloed uit t e oefenen op een 
aantal, ons inziens, zeer negatieve onderdelen van dit Vlekkenplan voor Midiaren. Elders 
in het Kabinet kunt U daar meer over lezen. 

De redactie wenst de lezers van het Kabinet een prettige zomerperiode toe en hoopt 
dat allen die ver weg gaan, behouden zullen terugkeren in ons mooie dorpje. 

jVa^tnett^eie^ teeia-diey 

A 
G 

D 
A 

21 juni Zomerfeest - Sportveld 

21 juni Open tuinen - Dina Scheper 

19 juli Fietstocht VW - Meerzicht 

23 juli Rommelmarkt - Sportveld 

Getrouwd. 
Op 6 juni 2003 zijn Annie Velthuis en Henk Schuiling, wonende öroningerstr. 54 
(hoek Tolhuisweg), in het huwelijk getreden. 
Annie en Henk van harte Proficiat en we wensen jullie vele gelukkige jaren 
samen. 



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 

^K GRAALMAN 

Als U kiest voor kwaliteit 
en vakmanschap 

• Antiekrestauratie 
• Meubeïsioifering 
• Gordijnen 
<• Tapijten 
• Meubilering 
• Zonwering 
• Slaapsystemen 

Ruit erst e eg 4/1 
9752 VB Haren 
Tel. 050-5345131 Fax 050-5348070 
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Betrouwbaar en snel 
installeren, onderhouden, 
reparen oí 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 
SÉÉ^ÉÉSÜlilm?: ?. I Naast hun schoolopleiding 

een muzikale vorming. 
Een vorming waar zij LI 

hun hele leven 
dankbaar voor zullen zijn. 

% * .« , 
» 

ïïm 

* 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 
j van jaar leert pianospelen. Wilt U ons informeren 
j over: 
i O huurmogelijkheden van een piano 
i O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel 
! O lesmogelljkheden in onze omgeving 

tfir 
Met Uw naam en adres zenden aan: 

-ii—•=^JLlr4iuU^vt— rxlxunjo. ' _ 5 B.V. 

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen 
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DE WIJK TOLHUISWEG I 
GEPRESENTEERD 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in Meerzicht hadden Dinus en Dina het als echte 
Midlaarders over de vele veranderingen in het dorp met name betreffende de bewoners. 
Zij noemden met name onze wijk Tolhuisweg I . Wie woont er bijvoorbeeld in het huis 
van Nijman en in al die andere huizen waarin haast geen oorspronkelijke Midlaarder 
meer woont. 

Als wijkhoofd van de Tolhuisweg I werd mij gevraagd om de wijk aan U voor te stellen 
voorzover ik op de hoogte ben van hun wel en wee. Daar gaat-ie 
Tot onze wijk horen de nummers 3 t/m 23 en 2 t/m 8 en Schutsweg 46, daar wonen 
Marten Sants en Jolanda Bakker met hun kinderen Arjan en Corine. Marten is hier 
geboren en getogen en is dus nog één van de weinige autochtonen in Midiaren. Corine zit 
op de Rieshoekschool in Noordlaren en Arjan op het Terracollege in Eelde. 
Daarnaast op nr. 2 woon ik samen met Wouter Warnaar en onze dochters Nienke, Sarah 
en Benthe. Nienke zit op de Hanzehogeschool in Groningen, Sarah en Benthe bezoeken 
regelmatig het Werkmancollege ook in Groningen. Ons huis staat te koop, omdat wij 
weer in de stad willen gaan wonen (hoe is het mogelijk...). Wij wonen er sinds 1995. 
Op nr.4 in het voormalige schoolgebouw woont Wim Peters. De man van de mooie 
tekeningen voor het oude papier van de vorige dorpsfeestcommissie. Wim werkt aan de 
Hanzehogeschool. 
Op nr.4a woont de fam. Wieringa, dhr. Wieringa wordt gewoonweg de dominee genoemd. 
Onlangs hebben zij een aanbouw bij hun huis gekregen. Zou het een eigen praktijk zijn 
of een prachtige studeerkamer? 
Op nr.6 wonen Jos en Marjolein Hogenbirk met hun zoon Bas en hun tweeling Brent en 
Daniek. Zij zitten alledrie op de Rieshoek in Noordlaren. 
Op nr.8 woont één van de beroemdste Midlaarders, onze legendarische krantenman van 
wiens brommergeluid vele Midlaarders ' s-morgens vroeg wakker worden: Andries 
Haayer. Volgens Dinus en Dina verdient Andries een standbeeld. Zou mooi staan op het 
Brinkje. Maar wat zou Andries zijn zonder zijn steun en toeverlaat Jenny, zijn vrouw.... 

Aan de overkant (vanuit ons huis gezien) is op nr.5 een splinternieuw huis verrezen waar 
eens het houten huisje met de sjieke oprijlaan (zei ik altijd) van Jan de Wit stond. De 
één vindt het nieuwe huis prachtig, de ander vindt het niet-kunnen. Kortom 
belangstelling genoeg. Hier woont dhr. Goosens met zijn vrouw. 
Op nr.7 in het vroegere huis van Toos en Jaap Gros wonen nu sinds ruim een jaar Jan en 
Mia. 
Op nr.9 wonen Wim en Dora Darneviel ook alweer jaren met hun inmiddels volwassen 
kinderen. Peter en Marjan. Wim heeft iets met fietsen en solexen en verkoopt ze 
regelmatig. Peter houdt van autocrossen, de buren iets minder. 
Op nr. 11 is enkele weken geleden een baby geboren, zou het een jongen of een meisje 
zijn? De nieuwbakken moeder loopt nu regelmatig trots achter de kinderwagen. Hiervoor 
werd deze woning bewoond door Kees Nijman en zijn vrouw en hun zoon Johan, die graag 
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in zijn ouderlijk huis had willen blijven wonen. Kees t ro f fen we al t i jd bij de viskar, die 

wekelijks de Tolhuisweg placht te bezoeken. 
Op nr.13 wonen Ronald en Carolien met hun kinderen Nica en Sern. Nica zi t op de 
Rieshoek en Sem is bijna 2. Ronald was voor een paar jaar mede-eigenaar van de 
zeilschool bi j de Bloemert. Vroeger woonde hier dhr. Vrijen met zijn vrouw, onze 
kinderen hebben er in de eerste jaren nog ijsjes kunnen kopen. 
Nr.15 bestaat blijkbaar niet en zo komen we dan op nr.17. Daar wonen Albert en Lolo 
Boes. De echte Midlaarders zeggen nog vaak Meester Boes, want dat was hij vroeger in 
het Midlaarder schooltje. Albert is erg sportief. Je kan hem vrijwel elke dag zien op 
zijn racefiets of lange wandelingen makend. Maar ook Lolo racet tegenwoordig op haar 
sportf iets voorbij. 
Nr.19 wordt bewoond door Menze. Hiervoor woonde hier de familie Sijbring. I n deze 
periode heeft Menze het druk-druk-druk, omdat hij iets met tuinen doet. 
Op nr.21, aan het eind van het zandweggetje naast het sportveld woont Ina Aeilkema. 
Ina is ook regelmatig te zien op haar f iets richting Zuidlaren. 
Tenslotte woont op nr.23 Bert Leegte met zijn vriendin in het rode houten huis wat 
onlangs is verbouwd en uitgebreid. 

Zoals U ziet ken ik als wijkhoofd niet alle mensen uit mijn wijk. Dat weerspiegelt denk ik 
ook de grotere anonimiteit, die ook in een dorp als Midiaren zijn intrede heeft gedaan. 
De tijdgeest gaat kennelijk ook aan Midiaren niet voorbij. 

âvatéaw «¡atv tSUcMtJceiv, itPMMi*w£cl/&€)4Jti€Í¿wea't@'. 

Ooievaars in Midiaren 

Ooit, zo to t en met de vijft iger jaren van de 20c eeuw moet de 
**—i ooievaar ook in Midiaren een vri j normale verschijning zijn geweest. 

/ ^ - ^ I n de zestiger en zeventiger jaren verdween ze door een sterke 
V ^~ \ achteruitgang van leefmilieu en voedselaanbod vrijwel geheel uit 

N \ Nederland. Dankzij de fokprogramma's en verbeterde 
\ leefomstandigheden kwam deze fraaie vogel terug en broednesten 

- J - zijn tegenwoordig niet meer uitzonderlijk. 
Er zal ongetwijfeld wel eens eentje voorbij zijn gekomen, maar persoonlijk had ik nog 
nooit een ooievaar in Midiaren gezien, terwi j l we er toch al 30 jaar wonen. 
Echter, eind mei vertelde iemand dat ze op de es bi j de Kampen een ooievaar had gezien 
en op 29 mei zagen we, dankzij de buurvrouw, 2 ooievaars heel fraai rondjes zweven 
boven ons huis. De klap op de vuurpijl kwam op 3 juni. Meer dan een uur beenden 4 
ooievaars over het gehooide grasland ten oosten van het Heiveen vlak achter ons huis! 
Geen twi j fe l mogelijk, ze zijn weer in de buurt en wie weet wat er gebeurt als het 
Midlaarder nest een plek met meer uitzicht zou krijgen. 

yee*t&¿*<& 
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De Veenhorst is een 4-sterren groepsaccommodatie voor overwegend 
meerdags verblijf van families, vriendengroepen, verenigingen, scholen, 
en diverse opleidingen. 
Daarnaast nebben 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! 

~W Tbuitenhuis 

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

elk seizoen de moeite waard Fax 050 4090483 

HUUR 'N CARAVAN 
Het is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt. 
* VOOR EEN DAG 

* EEN WEEKEND 

* VAKANTIE 

Tel: 050 409 3320 

o". 
caravans viaduct zuidlaren V.O.F. 

Uw partner in doe-het-zelf: 

Kerkstraat 7D 
9471 GA Zuidlaren 
Tel: 050-4092069 

CV-BENODIGDHEDEN/SANITAIR 
HISTOR VERF 
ELECTRA 

| f i n UU S E-mail:Hubozuidlaren@hotmail.com 

27 jr WATERSPORT DE SCHEVE 

*±~£±jp33íl 

Havenstraat i 8 

9471 A M Z U I D L A R E N 

Tel./Fax : 050-409 29 46 

IMPORTEUR VOOR 
NEDERLAND van 

Hiiic ;'.»,'• ,--:'-r £?-+*~¿J-f 

Sloepen: Wato 490 outboard, 510 Diesel, 620 Diesel, Hunze sloep. 
Boten: Ranieri, Hil!e,Yamarin, Pioner, Crescent, Plastimo. 

Opblaasboten Yam van 2.30 m t/m 5.50 m.Yamaha b.b.motoren. 

L i n f o : w w w . d e s c h e v e . n l 

Riba, Pega en A t l a n t a trài lërs^Accessoires, e n 

mailto:Hubozuidlaren@hotmail.com
http://www.descheve.nl
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Feenstra mist de 
aansluiting niet. 

vmm 

Feenstra Noord B.V. 
Groningen Emdenweg 5 Tel. 050 5422322 

Heerenveen Uraniumweg 6 Tel. 0513 637111 

Drachten Bolder 59 Tel. 0512 526258 

e»f*&i 

HI'IWIIIIJI 'H 
feenstra 
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We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
als u 
De Rabobank is een bank met een idee. Het 

idee dat ¡e 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- as^fi^ 

leving. Daarom zijn we 

vaak betrokken bij activi

teiten in het bedrijfs

leven, verenigingen en 

scholen. We weten wat 

er leeft, ook als het niet 

om bankzaken gaat. Kort

om, we zijn een bank die 

net zo thuis is in de buurt als u. 

Rabobank 

S 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 

8 D 5 D - 4 D 9 2 D 3 7 

bouwbedrijf 

gout 
schiphors 

tel. 5090000 
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Het verhaal van de schötteldoek 

Mit de schötteldoek gunk 'ter vrögger roar heer, 
' t Was vaeke een geglcer en gesmeer. 

De jongeluu zult er niet veule van weten. 
En de olderen wilt het 't liefste vergeten. 

I k wil joe die geschiedenis now ies uut de doeken doen, 
Wat aj toe allemaol mit de schötteldoek kunden doen. 
Het begun 's morgens al vrog mit ' t wark bij de heerd 

Dan was oe de schötteldoek metien al veule weerd 
Want haanden waren voel van 't roet en de as 

Hoe krie je ze weer schoon, as 't er gien schötteldoek was 
Dan mussie koffie kloar moaken, 

De melkers kwamen weer. 
Even de schötteldoek deur de koppies, 

En schoon waren ze weer 
Kinder kwamen van bedde, of Otie stund op 
Gauw allemoal de schötteldoek om de kop 

Jongen mussen naor schoele 
I s ' t under de neuze nog glad? 

Even de schötteldoek d'r under deur 
Zoe moet jao netties op pad 

Kwam de boer in hoes, had wat mest an de handen 
De piep was voel, wol ok niet goed braanden 
Even under de pompe, dan wast dikste d'r of 

En dan dreugde de schötteldoek alles weer of 
Jan kwam van 't speulen, had een bloedneuze kregen 

En Henderkien mus de modder ofvegen 
Kloasie had een dooie moes in de haand 

Maar de schötteldoek mak votdaolluk alles an kaant 
Hebt die muggen overal van die stippies op daon 

Daor mus de schötteldoek ok even overgaon 
Manluu waren veur 't eten een borrel gewoon 

Even deur de glassies, zo die waren ok weer schoon! 
Kriej dan 's avonds vesiete zo urn neijoar 

Mit de schötteldoek waai gauw klaor 
Dan muj taofel ofwassen, zo as dat giet 

Foj wat was dat water soms hiet 
En maor blaozen en poesten tegen de schötteldoek an 

Zo daj em veur ' t of dreugen weer bruuken kan 
Domnee komp op bezuuk' naow jao van zulf s zo'n man 

Biedt ie gien alledaags koppie an 
De zundaagse koppies mit golden raantien kunt soms stoff ig wezen 

Ok disse kun de schötteldoek genezen 
Zo gunk dat deur to t 'avonds nao 't eten 
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De stoelen bint smerig, moei ok niet vergeten 
Dan begunt 't poppien te rearen, de luier is voel 

Och de schötteldoek reinigt de hiele boel 
Wollen de kinder niet heuren, manluu pasten niet op 

Kregen ze even een klets mit de schötteldoek urn de kop 
En bij winterdag kun ie vaker heuren 

De schötteldoek lig oes op de taofel bevreuren 
Zo bint wij mit de schötteldoek de dag ronde gaon 
Op 'r spiekertie hangt de schötteldoek te rusten 

De aander murgen zul ie d'r weer van lusten 
Zo gunng dat bij paartie luu in vröggere t ied 
Dit wol ik joe vertellen of ie 't wussen of niet! 

De familie Bruins 
De familie Bruins is na ruim 35 jaar aan de Tolhuisweg nr 
16 te hebben gewoond, verhuisd naar Zuidlaren. Dat is niet 
zomaar iets. I n het volgende kabinet zorgen we voor een 
interview. Hun nieuwe adres is: öroenkamp 44, 9471 CS 
Zuidlaren. Telefoon 050-4094309. 

Open tuin 
Dina Scheper houdt op 21 juni as. open tuin van 10.30 uur to t 18.00 uur. I n haar tuin zijn 
tevens beelden te bewonderen van Ineke Poppema. 

Bedankje 
Beste Midlaarders, 

Bij deze wil ik u allemaal heel hartelijk bedanken dat u mij hebt benoemd to t ereburger 
van Midiaren. Maandagavond 19 mei mocht ik een oorkonde ontvangen, dit was voor mij 
een grote verassing en een hele eer. Bij de eerst volgende bijeenkomst zal ik hem wel 
meenemen, zodat een ieder hem kan bewonderen. Nogmaals bedankt en de harteli jke 
groeten van: 

Redactie: Op de volgende pagina ziet u een verkleinde afdruk met zwarte letters. 

$0 0$ 
0110" 
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&OïAmt€l4 1& 

De mwonen van ipet d@rp 
Miblarm benoemen tôt 

ereburger: 

HUE?* .-|3P* A&-U&-I-ÎI? 

Dwôat ̂ Hr/ ¿ifs enige miooenstanàerl 
ïM ôe ïweôiH ŝsector 

zíjn fceôrijf open wist te gemeen. 

De ôorps&ewowers zijw êwi 
baarvoor zeer erfenteíijfe 

vflwmBMMh J?!«** 

A. Haaijer 
Kranten-
oeziorßer 

' Wist u dat u voor 
abonnementen op 
//ef Dagblad van 
het Noorden, 
de Telegraaf, 
de Volkskrant, 

het Nederlands Dagblad, 
de Trouw, 
het Algemeen dagbladen 
het Financieel dagblad 
bij mij terecht kunt? 

Tevens kunt u voor al uw advertenties in het 
Dagblad van het Noorden ook bi j mij terecht. 

Met vriendelijke groeten 

Tolhuisweg 8 
Telefoon en fax: 050-4093558 

Dormvelangen 

arm 

Notulen Jaarvergadering 

Notulen jaarvergadering van de Vereniging voor 
Dorpsbelangen Midiaren gehouden op 15 april 2003 in 
paviljoen Meerzicht te Midiaren. 

1. Opening 
Even na 20.00 uur opent voorzitter Trudy Steenhuis de vergadering. Inclusief het 

bestuur zijn er 22 personen aanwezig. 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Notulen van de jaarvergadering van 21 maart 2002 
De notulen worden door de secretaris voorgelezen en daarna, met dank aan de 
secretaris, ongewijzigd vastgesteld. 

4. Jaarverslag 2001 
Het jaarverslag ligt op de tafels ter inzage. Er zíjn geen op- of aanmerkingen, waarna 
het jaarverslag 2002 wordt vastgesteld. Het jaarverslag zal in het Lentekabinet staan 
afgedrukt. 
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5. Stand van zaken diverse onderwerpen 
• de keuteri j t jes: de procedure om ze aangewezen te krijgen als monument, heeft 

succes opgeleverd. Het besluit is genomen. Formeel kan er nog bezwaar worden 
ingediend, het Drentse Landschap heeft al een bouwaanvraag bi j de gemeente liggen 
om zo gauw mogelijk met de restauratie van haar keuteri j t je (de linker als j e er voor 
staat) te kunnen beginnen. Inmiddels bli jkt ook de toekomstige eigenaar van het 
rechter keuteri j t je met het maken van plannen voor restauratie te zijn begonnen 

• de Midlaarder begraafplaats: Theo Overduin doet verslag van de vorderingen. Het 
afgelopen jaar is er vooral onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid, 
belangrijk is dat er in het begin zoveel geld beschikbaar komt, dat de exploitatie 
voor de eerste 10 jaar sluitend kan worden gemaakt. Op voorhand zouden er 23 
graven moeten worden verkocht, maar of dat haalbaar is? Als we daar meer over 
weten, loont het de moeite verder te gaan. Zo zou bijvoorbeeld de begraafplaats ook 
open gesteld kunnen worden voor een bepaald maximum aantal niet-Midlaarders; 
gedacht wordt aan een aantal van 50 op een totaal van 120. Er zal ook een 
bestemmingsplanwijziging moeten komen. Dat is een tijdrovende procedure en 
ondanks dat eerder is gebleken dat de gemeente niet onwelwillend tegenover een 
dergelijk verzoek zou staan, staat de betrokken ambtenaar hier nog niet echt voor 
open. Desgevraagd antwoordt Theo dat een graf zo'n € 3.000,00 zou moeten kosten, 
hetgeen een gemiddelde prijs is. De aanwezigen geven niet aan op dit moment al 
geïnteresseerd te zijn in grafruimte. Winy Verdegaal is van mening dat de 
begraafplaats eigenlijk alleen voor Midlaarders zou moeten zijn. De heer Saan is niet 
voor; de heer Hahn is weliswaar niet tegen, maar heeft het idee dat het te hoog 
gegrepen is voor Midiaren. Trudy Steenhuis geeft aan dat het idee voor een 
begraafplaats is ontstaan doordat in het verleden een aantal Midlaarders in 
Noordlaren begraven wilde worden, hetgeen niet kon. Op deze wijze wordt 
Midlaarders de gelegenheid geboden om zich toch in het eigen dorp te laten 
begraven. Pieter den Hengst doet de suggestie om klein te beginnen en dat daarmee 
de kosten in het begin wellicht lager kunnen uitvallen. Theo Overduin geeft aan dat 
het relatief goedkoper is in een keer toch een wat groter gedeelte in te richten. De 
vergadering geeft het bestuur toestemming om verder te gaan met de plannen 

• het bestuur was erg verheugd op de succesvolle avond 'Midlaarder Nostalgie'. Naar 
aanleiding van die avond is het idee ontstaan om meer verhalen op te tekenen en in 
een boekje bijeen te brengen. I n het Lentekabinet is weer een verhaal te lezen. 
Suggesties voor een vervolg zijn welkom 

• project Zuidoevers Zuidlaardermeer: het is een langdurige aangelegenheid. Er zijn 
nog geen inhoudelijke resultaten te melden. De gemeente zal eind mei een openbare 
informatie-avond houden 

• de gemeente laat een Structuurplan opstellen. Zi jn er nog suggesties die we de 
plannenmakers moeten meegeven? Genoemd worden het behoud van het karakter van 
het dorp en het weren van doorgaand verkeer 

• dorpsomgevingsplan: zouden er bijzondere ontwikkelingen in en direct rond het dorp 
zijn waar we als dorp samen met de gemeente serieus naar moeten kijken? Er 
worden geen zaken van groot belang genoemd 
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• overleg met de gemeente: op 1 april 2003 heeft weer het reguliere overleg met de 
gemeente plaatsgevonden. De meest belangrijke punten daar uit zi jn: 

- de wateroverlast op de Sroningerstraat: er is inmiddels ambtelijk overleg met 
het waterschap geweest. De gemeente gaat nu eerst een plan van aanpak 
opstellen 

- herstel Loverslane en onderhoud beplanting langs de rand van het 
Zuidlaardermeer: beide snoei (onderhouds) projecten zullen worden 
doorgesproken met Landschapsbeheer Drenthe. Op basis daarvan wordt bekeken 
wat er mogelijk is. We horen nader van de gemeente 

6. Financiën 

Henk Schuiling licht de stand van de financiën kort toe. De uitgaven vorig jaar hebben € 
260,78 bedragen. I n kas zit een bedrag van € 288,49. De kascommissie heeft de boeken 
gecontroleerd en in orde bevonden. Winy Verdegaal wordt in de kascommissie gekozen. 

7. Bestuursverkiezing 
Rik Timmer treedt volgens rooster af en heeft zich herkiesbaar gesteld. Hij wordt bij 
acclamatie herbenoemd. 

8. Rondvraag 
Pieter den Hengst vraagt hoe het komt dat het l i jk t of er verschillende plannen voor de 
Zuidoevers worden gemaakt. Joke de Groot geeft aan dat de mensen in de denktank 
gevraagd wordt met een gezamenlijk advies voor de gemeente te komen. Met zoveel 
belanghebbenden is dat natuurlijk lastig, waardoor het mogelijk is dat een bepaalde 
part i j ook nog z'n eigen zienswijze indient. 

Na de pauze houdt de heer Eric van der Bilt een boeiend verhaal over de visie van het 
Drentse Landschap op het project Zuidoevers Zuidlaardermeer. Hij schetst de 
ontwikkelingen van de laatste jaren (droger maken van het land ten behoeve van de 
landbouw) en de kentering daarin (natter maken ten behoeve van het milieu). Ook wordt 
duidelijk dat het project Zuidoevers onderdeel is van een veel groter project van het 
Hunzedal. Belangrijke punten daar in zijn de natuurontwikkeling, de waterberging en -
winning, het vitaliseren van de dorpen, het versterken van de identiteit van het 
landschap en het versterken van de recreatie. Het belang van het Drentse Landschap is 
het maken van een open en ongestoord mondingsgebied van de Hunze. Hi j erkent dat de 
belangen van het Drentse Landschap niet al t i jd overeenstemmen met andere, 
plaatselijke, belangen. Het Drentse Landschap is echter een belangenbehartiger en de 
politiek zal uiteindelijk de besluiten moeten nemen, zo besluit hi j . 
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i Puzzeí- i 
Puzzel voor de volwassenen. 

Voor de liefhebbers een Zweedse puzzel. Zoals u weet is er geen prijs 
E rubriek \ neer aan verbonden, toch wens ik u: veel puzzelplezier! 

pl-inz.-
HoPand 
brood-

smeersel 

L 
onbe

spreekbaar 
wand-

versierinq 

L 
grap 

L 
telwoord 

werk
plaats 

L 
hoeveel

heid 

roofdier 

L 
twaalftal 

L 
op tijd 

L 
boom 

L 
bar 

aardbol 

L 

1 T 

• 

• 

• 

(ilg.vutm. 
onderwijs 

• 

voorzet
sel 

Ned. rivier 

• 

• 

spinrag 

berg
plaats 

• 

vb, kaart 

deel v.h. 
lichaam 

godsdknar 
voldoen

de 

w 

• 

half (in 
samenst) 

vom 

• ' 

^ 

duiven
hok 

snelle 
stroom 

• * 

halsbont 

drijvende 
ijsbrokken 

• 

• 

• 

made 

Groot-
Hrrtlannio 

• 

aanhanger 
v.trretsme 

Surin. 
gerecht 

• " 

• 

hoevere 
heid 

honoraire 
functie 

T ' 

• 

vis 

duinvallei 

• 

• 

dwaas 

• 

Hongaars 
gerécht 

„
 a

. o
 

S
il 

vogel 

ijíventer 

• * 

• 

pi-in 
Gelder

land 

door 
middel 

van 

grote 
hagedis 

v.gennge 
hooqte 

¥ 

> 

heel 
mooi 

pittige 
specerij 

• 

toestand 
v.rust 

deel van 
Azië 

• 

> 

• 

bundel 

kip met 
kuikens 

• 

• 

bolgewas 

• 

een funde
ring maken 

bij-
voorbeeld 

' '•"" 

• 

spoedig 

onafhan
kelijk 

T 

zottektap 

deel 

" • "" 

• 

een-
kleurig 

' • 

Spaans 
land

voogd 

zang
godin 

hindernis 

• W 

• 

dans 

hier (Lüt.) 

Ikhtpaars 

• 

• 

lengte
maat 

• * 

vochtig 

pers.vnw. 

Griekse 
letter 

stuiskotk 

"• T 

Chin. 
maat 

kortduren
de neerslaq 

• V 

de dato 

geducht 

' f 

• 

plant 

• * 

JOÇ-
verzeke-

ringen 

• 

lands-

• 

Ik-

wees 
gegroet 

• 

prent-
»tefkaait 

1P* 

grote 
roofvogel 

' " • " 

voedsel 

w 



10 

n_i_LN_i ¡5 FT 
X T 

9 Pwzzeí-
h_ 

ELEE! 

] rufcrie/^ 
H 

M | I I I I I I IJJ 

r:T 

Puzzel voor de jeugd. 

Beste Midlaarder jeugd, 

Dit keer kan de redactie geen cadeaubon geven, er is namelijk 
geen enkele oplossing binnengekomen, jammer! Hopelijk puzzelen 
jullie dit keer wel weer mee. Veel succes gewenst. De oplossing 
kan in de brievenbus aan de Groningerstraat 47. 
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DE OVERGEBLEVEN LETTERS VORMEN EEN ZEGSWIJZE. 
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* 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 

"^T^C^e^^c^C 

Gastencentrum ""fflonk a&osia" Vortugal *% 
Een kleinschalig gastencentrum, gelegen in een stukje ongerepte natuur van de Portugese Algarve, 
weg van het massatoerisme. We beschikken over een paar in rustieke stij l gerenoveerde gebouwen 

op een terrein van 3,5 ha. met veel amandel-,olijf- en vijgenbomen. 
Rondom de gebouwen een prachtige tuin en zwembad. 

"Monte Rosa" ligt op 1,7 km van S. Joao, een authenthiek dorpje en 10 km van Lagos, een mooie oude 
stad met prachtige stranden. Vanaf Faro(vliegveld) is het ongeveer 1,5 uur rijden naar Barao 

We verhuren huisjes en kamers; ook kan er op het terrein gekampeerd worden. 

Voor meer informatie: Sandra Falkena tel. 00351 -282687002 
Fax. 00351-282687015 - Email: Monte.Rosa@clix.pt 

VetkuAxcUgheid/ wiet vibie; 

CASANDER OVERDUIN 
b e d r i j f s m a k e l a a r s bv 

Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen 
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90 

www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overduincasander.nl 

BOG 

mailto:Monte.Rosa@clix.pt
http://www.overduincasander.nl
mailto:info@overduincasander.nl
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V.V.V. Midiaren 
Op zaterdag 19 april was er een eierzoek wedstrijd voor 
kinderen tot en met 10 jaar. Er hadden zich 27 kinderen 
gemeld, dit was een mooi aantal. 

Er werd weer driftig gezocht. Al of niet met hulp van ouder of grootouders. Uiteindelijk 
zijn nagenoeg alle eieren weer terug gevonden. Na een glaasje drinken en natuurlijk 
allemaal een prijs ging iedereen tevreden naar huis. 

Op zondag 27 april was er het notenschieten om het kampioenschap van Midiaren 
hiervoor meldden zich 21 deelnemers. Na een spannende stri jd werd de uitslag bij de 
dames als volgt; 

1. Ellis Sluiman-13 
2. Mevrouw Bruins -27 
3. Alie Sijbring -32 

De poedelprijs was voor Tinie Haaijer met -112 
Bij de heren was de uitslag; 

1. G.Bruins-23 
2. D.Enting-24 
3. J.Roelf sema en M.Loerop 

Hier was de poedelprijs voor Menze Postema -88 

Programma van de V.V.V. Midiaren. 

Zaterdag 19 juli is er een fietstocht door de omgeving met een lengte van ongeveer 
22 kilometer. De inleg bedraagt € 2.50 p.p. De start is vanaf 18.30 uur bij Meerzicht. 
(Joke de Groot) 
Woensdag 23 juli willen we een grote rommelmarkt houden op het sportveld aan de 
Tolhuisweg. We zullen u hierover nog tijdig informeren. 

Namens het V.V.V. 

8 050-4093558. 

De zomervakantie staat weer voor de 
deur! Denkt u om uw krant? 
I k kan hem ti jdel i jk voor u stopzetten, of 
indien u wilt, voor u opbergen to t u terug 
bent van vakantie. 
I k wens u allen een heerlijke zomer toe 
en soar de vakantiegangers onder u zou ik 
uegqizn: Wees voorzichtig en to t ziens! 

V.V.V. 

r / v TT • ' " I 

A. Haaijer 
Kranten
bezorger 
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ILaatste Nieuws 

»4/ &* Nog even in het kort het laatste nieuws van de Vereniging. 

Op 22 april waren negentien dames te gast in de Middelbare 

veMfUgtMas Hotelschool te Groningen. 

| </ </ | £ e n n e e r | j j k diner en zelfs nog een culinair hoogstandje van drie 

dames uit onze vereniging bi j het bereiden van het dessert. Iedereen wist d i t op waarde 

te schatten. Een succes dus! 

Op 21 mei hebben we onze jaarvergadering gehouden. 
Helaas t rad José Vos af. Zes jaar heeft ze deel uitgemaakt van het bestuur, waarvan 

v i j f jaar als secretaresse en het laatste jaar als voorzitter. 
Trieneke Piers bedankte José voor haar grote inzet en als blijk van waardering werd zi j 
in de bloemetjes gezet. 
Trieneke neemt nu de voorzitters hamer over en ondergetekende zal de taken van het 
secretariaat op zich nemen. 
Tevens werden er nog voorstellen gedaan over sportieve en culturele uitjes. Die staan 
ook voor het komende jaar op het programma. 
De Vrouwenvereniging ziet het nieuwe seizoen dan ook weer vol vertrouwen tegemoet. 

<S Toweeí- Laatste nieuws 

VereniQmß op 10 mei j l . heeft TOMI meegedaan aan het eenakterfestival in 
T . O . M . L Spijkerboor met de tragi-komedie " Ik voel me zo veilig bi j jou", 

waarin in korte flitsende scènes een liefdesrelatie ontstaat 
tussen de 60 jarige Martin (Dinus Vos) en de 44 jarige Leila (Koosje Auwema), die 
tragisch eindigt. Een stuk met veel decorwisselingen, geluids- en l ichteffecten. Het was 
voor spelers en medehelpers dus een druk uurtje. 

Op 28 mei werd de jaarvergadering gehouden. Ineke Goulmy t rad als bestuurslid af en 
werd tevens van lid donateur. (Ze zag het om meerdere redenen niet meer zit ten nog 
weer eens een rol te spelen.) Ineke was 26 jaar spelend lid van TOMI geweest en 
maakte haar leukste t i j d mee bij de optredens van het "Kapstok"cabaret. De 
bestuursplaats van Ineke werd ingenomen door haar echtgenoot Arnold. 
Financieel moest de vereniging door de noodzakelijke vervanging van lichtapparatuur een 
flinke veer laten, maar het Saldo was nog steeds ruim positief en er moesten nog enkele 
bedragen binnenkomen. 
De plannen voor het komend seizoen zijn om met de jeugd weer een sinterklaasstuk in te 
studeren, een bijdrage te leveren aan de nieuwjaarsvisite en het spelen van het stuk 
"Kind an huus" op de uitvoeringsavond op zaterdag 24 januari in Sprookjeshof, waarbij 
we twee mannelijke gastspelers zullen hebben. 
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Hiete Zommer 

Elke morgen hangt 
een witte vuurbal veur de roeten 

In de middag stookt het zunnescharm 
de kaomer in oranje gloed. 
An de kastanje bommelt 
slappe kinderhandties. 
Miwwen* wappert boven 
een modderig kerkhof van vissen. 
Koegebeul* rekt zuk oet 
tot in het oneindige. 
In de ovent* van de aovend 
gluit* de sintels van het zunnevuur. 
De nacht krimpt to t een 
harde spons. 

Shtthtool 

miwwen - meeuwen 
koegebeul - geloei van koeien 
ovent - oven 
gluit - gloeien 

Vrede 

' t I s zummeroavend. 
Het waark is daon. 
De zun is onner. 
Now schient de maon. 

De naachtwind risselt 
Deur boom en blad. 
Even t r i l t de schare* 
Dwaars over ' t pad. 

Dan is ' t weer rustig, 
' t I s overal sti l . 
' t Liekt of Natuur zó'lf 
Okslaopen wil. 

(Si'Ueùe'(ëùnm^A' schare - schaduw 
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Hieronder het vervolg van het stuk van F. W. Clason over het Zuidlaardermeer en het 
Noordlaarderbos. Deell is opgenomen in het vorige Kabinet. 

UET ZUIDLAARDERMEER EN MET 
NOORDLAARDERBOS 
en de stand van de wilde eenden, (deel II) 

Hoewel de mogelijkheid niet mag worden uitgesloten , 
dat de eenden een nieuwe broedgelegenheid zullen 
zoeken, komt in de omgeving van het meer alleen het 
Noordlaarder Bos als een natuurlijke 
broedgelegenheid in aanmerking. Dit bos is een 
betrekkelijk nieuw element in het landschap. Het 
heeft zich ontwikkeld op een deel van het heideveld 
dat in gemeenschappelijk eigendom door de 
Markegenoten van Noordlaren gebruikt werd. De 
markescheiding begon hier reeds voor 1664 en werd 
in 1847 voltooid ( op het meer, de wegen en de 
brinkgronden na). Men kan in het bos nog duidelijk 
oude perceelsgrenzen waarnemen, zodat het terrein 
klaarblijkelijk eerst later een afgerond geheel is 
geworden. Tellingen van jaarringen bi j d i t jaar 
gekapte dennen wezen uit dat de ontwikkeling van 

deze bomen reeds vóór 1875 begonnen moet zijn. Vermoedelijk zi jn ook percelen 
ontgonnen geweest voor akkerbouw; nog in 1919 werd een huis afgebroken en het 
terrein bebost. 

I n de twintiger jaren vond men er percelen grove dennen, eikenhakhout en vooral in de 
"midwest" nog grote stukken zonder regelmatige houtopstanden, deels zandverstuiving 
doch merendeels vochtige heide. I n het bos is thans nog een eigenaardige ophoging 
aanwezig, omgeven met oude dennen van bizarre vorm. Deze werd door een vroegere 
eigenaar aangelegd aan de rand van een bosperceel om daar van het uitzicht te genieten 
over het heideterrein met op de achtergrond het oerstroomdal van de Drentse Aa. Dit 
prachtige uitzicht, dat in de twintiger jaren nog bestond, is thans door de boomgroei 
geheel verdwenen. I n de Z-W-hoek was een veentje met hoge moerassige heide; een 
kleine uitgraving in het midden, bedoeld als drinkplaats voor reeën, was niet storend. 
Thans is di t veentje ontwaterd en men vindt er - blijkbaar te r versiering - zelfs een 
rhodondendronstruik. Van intensief bedreven boscultuur was in de twintiger jaren geen 
sprake. De eigenaren, die de oude jachtrechten in de omgeving bezaten, gebruikten het 
terrein hoofdzakelijk als wildreservaat en daartoe werd het dag en nacht streng 
bewaakt. Het bos stond toen als het "Verboden Bos" bekend. Het was in de vochtige 
heide, dat toen talr i jke eenden een ongestoorde broedplaats vonden. 
I n de dertiger jaren was de belangstelling voor het terrein als wildreservaat belangrijk 
gedaald. De bewaking was minder streng. Padvindersgroepen werden in het Noorden van 
het bos toegelaten. Door pogingen to t intensievere boscultuur en door ongebreidelde 
opslag van houtige gewassen degenereerde de vochtige heide in ernstige mate. Zo was 

: 
; 
; 
• 

• 
••• 

[-• 
•:• 
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de toestand, toen het Noordlaarderbos door schenking en aankoop in het bezit kwam 
van de Vereniging to t Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. 
I n het Jaarboek 1929-1935 van deze Vereniging, waar men voor het eerst deze aanwinst 
vermeld vindt, wordt gesproken van "een recreatief terrein van de eerste orde 
bezet met oude dennen, jonge bossen en wilde plantengroei". Terecht heeft men het 
geen natuurmonument genoemd, daar het bos als zodanig zich niet lang genoeg vri jel i jk 
heeft kunnen ontwikkelen om to t een monumentaal geheel te worden. tAaar uit de 
aangehaalde woorden spreekt naar mijn mening weinig aandacht voor de oude 
heideresten, die in het terrein van het bos voorkomen. Diezelfde indruk kr i jgt men, als 
men ziet hoe er thans in het terrein ingegrepen wordt. Aan de houtcultuur wordt hier en 
daar grote aandacht besteed door uitdunningen en nieuwe aanplant (gedeeltelijk 
omgeven door schrikdraden), gepaard gaande met bodembewerking en het inbrengen van 
kunstmest (compost). Voor grote gedeelten van het bos kan dit, zowel uit recreatief als 
natuurbeschermingsoogpunt, niet anders dan toegejuicht worden. Immers, door de 
bodemverbetering zal niet alleen het bos zich beter ontwikkelen, maar zullen zich ook 
planten kunnen vestigen, die meer eisen aan de bodem stellen; de f lora zal dus r i jker 
kunnen worden. 

Maar men zou ook actief kunnen ingrijpen om de oude vochtige heide te regenereren. 
Aangezien er in de "midwest" nog overal kleine plekjes heide aanwezig zijn en de oude 
heidebodem daar intact gebleven is, behoeft men slechts de houtopslag te verwijderen 
en de bodemdrainage te beperken, om te bereiken, dat de heide zich gaat uitbreiden. 
Het Noordlaarderbos zal stellig aan landschappelijk schoon winnen, wanneer men het 
heidegebied daarin de gelegenheid biedt zich te herstellen. Tevens zou men dan 
uitbreiding geven aan de natuurlijke broedgelegenheid der wilde eenden, waardoor 
eveneens de waarde van het bos als natuurterrein verhoogd zal worden. Door hetgeen 
eerder in dit artikel is gesteld over de eenden op het Zuidlaarder theer, zal het 
duidelijk zi jn, dat het hier een aangelegenheid betref t die niet alleen voor het 
Noordlaarder Bos doch ook voor andere delen van het aansluitende Hondsruglandschap 
van belang moet worden geacht. 

Vlekkenplan Zuidlaardermeer 
Ook de gemeente heeft nu een plan laten ontwikkelen voor een andere invulling van de 
zuidkant van het Zuidlaardermeer. Zoals het nu is, is het kennelijk niet mooi genoeg. 
Op 27 mei van dit jaar werd in het Sprookjeshof het zogenaamde "Vlekkenplan" 
gepresenteerd. Dit plan houdt in dat er tussen het Zuidlaardermeer een groot 
natuurgebied komt, een deel van het land wordt daarvoor onder water gezet. Daarnaast 
komt er een nieuw recreatiegebied en een gebied voor woningbouw, bedoeld voor luxe 
woningen op grote kavels tussen het Zuidlaardermeer en de Groeve. 
Voor Midiaren is het meest opvallend dat het hele landbouwgebied tussen Zuidlaren en 
het Zuidlaardermeer natuurgebied wordt. Dit natuurgebied zal slechts beperkt voor 
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mensen toegankelijk zijn. Er is alleen een klein wandelpaadje gepland. Het zogenaamde 
"surfstrandje" bij nabij Meerzicht verdwijnt en ook Meerzicht zelf zal alleen nog 
bereikbaar zijn via de Groeve. Het betekent dat het meer voor surfers en zwemmers 
vanuit Midiaren niet meer vrij toegankelijk is, alleen bij de Bloemert is er nog een 
mogelijkheid, maar dat zal door de uitbreidende activiteiten op de Bloemert ook steeds 
beperkter worden. 
Hieronder de kaart waarop de plannen zijn aangegeven. 
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huidige watergens 

1. Meerzicht, camping verdwijnt, vakantiehuisjes blijven 
2. Plankensloot 
3. Zuidíaarderweg 
4. De Groeve 
5. gasbuis 
6. hier is nu het surfstrandje, straks rietland en water, er is geen weg meei 
7. is nu bouwland, straks rietland en water 
7a beplanting 
8. recreatiegebied met camping 
9. woningbouw 
lö.rietland en beplanting 
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Meer natuurgebied is op zich misschien aanlokkelijk, maar het moet de 
(jeugdige)inwoners van Midiaren niet al te moeilijk gemaakt worden om zelf van dit 
natuurgebied en nog van het meer te genieten. 
Het bleek dat er slechts tot en met 12 juni 2003 tijd was om te reageren. We kregen op 
een redactievergadering vlak voor die datum de plannen onder ogen en besloten van deze 
gelegenheid gebruik te maken, omdat we het gevoel hadden dat we er als inwoners van 
Midiaren bekaaid afkomen in de plannen. Hieronder drukken we de brief af die we aan 
de gemeente stuurden. 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Tynaarlo 
t.a.v. de heer P.O. Strijker 

Midiaren, 11 juni 2003 

Betreft: vlekkenplan Zuidlaardermeer 

Geacht College, 

Hierbij willen we enige opmerkingen maken naar aanleiding van het door u op 27 mei 2003 
gepresenteerde "Vlekkenplan" voor de Zuidoever van het Zuidlaardermeer. 

Uit de plannen begrijpen wij dat het gebied tussen Plankensloot en Zuidlaren natuurgebied 
wordt en dat het zogenaamde "surfstrandje" nabij Meerzicht verdwijnt. Tevens is het 
horecabedrijf Meerzicht in deze plannen nog slechts bereikbaar via de Groeve. 

Als inwoners van Midiaren willen wij u op een aantal nadelen van dit plan wijzen en willen 
we u verzoeken hiermee bij de verdere planontwikkeüng rekening te houden. 

In de door u voorgestelde opzet is er geen vrije recreatie meer mogelijk vanaf de oevers van 
het Zuidlaardermeer vanuit Midiaren of Noordlaren, althans de mogelijkheden daartoe 
worden drastisch beperkt. Het eerdergenoemde surfstrandje wordt thans regelmatig bezocht 
door, merendeels jonge, inwoners van Midiaren en Noordlaren om van daaruit te zwemmen 
(poedelen), surfen of kanoen. Het is, naast het terrein van de Bloemert, in feite de enige 
mogelijkheid om op deze manier van het meer gebruik te maken. De Bloemert is echter in 
particuliere handen en de ruimte om van daaruit op het meer te komen voor surfers èn 
zwemmers is gering. 
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Wij willen u dringend verzoeken de plannen zodanig aan te passen dat ook vanuit Midiaren 
een recreatiegebied, zoals thans in de vorm van het suristandje bestaat, toegankelijk is, zodat 
ook de (jeugdige) inwoners van Midiaren en Noordlaren vrijelijk gebruik kunnen blijven 
maken van het Zuidlaardermeer. Een mogelijkheid zou bijvoorbeeld zijn het gebied ten 
noorden van Plankensloot. 

Voorts komt het ons voor dat er erg weinig mogelijkheden zijn om daadwerkelijk van het 
geplande natuurgebied te genieten. We begrijpen dat in een gebied als dit geen druk recreatief 
gebruik wordt nagestreefd, maar een aantal wandel- en fietspaden zou toch wenselijk zijn. We 
begrijpen dat er nu slechts een enkel wandelpad is gepland. 

Daarnaast vragen we nog uw aandacht voor het volgende. In de plannen wordt Midiaren 
afgesloten van de enige horecaonderneming die nog beschikbaar is voor dorpsactiviteiten als 
vergaderingen van verschillende verenigingen, bijeenkomsten etcetera. Meerzicht is dan 
alleen nog bereikbaar via de Groeve. Ook dit lijkt ons voor het dorp een ongunstige 
ontwikkeling. 

We verzoeken u met vorenstaande rekening te houden en zullen graag van de verdere 
ontwikkelingen op de hoogte gehouden worden. 

Hoogachtend, } 
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Bouke Klaassens 
Wouter Warnaar 
Patty Jürgens 
Anke Heida 
Marian Kooijman 
(redactieleden van de dorpskrant Het Midlaarder Kabinet) 

Attentie!! 
Gratis af te halen: 
Een stalen sloep m?J ^P _, t e van 5 meter. 
Het moet wel " xc,

<& .apt worden! 

Wouter A¿V&X -.•, Tolhuisweg 2 
S 050- ^0493 
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Bericht van de ijsvereniging Midiaren. 

Voor de ijsvereniging was het winterseizoen 2002-2003 in alle opzichten zeer 
geslaagd. Allereerst natuurlijk de toertocht van 13 en 14 december. In heel Nederland 
bad de dooi er voor gezorgd dat toertochten op natuurijs niet meer mogelijk waren. 
Behalve op het Zuidlaardermeer! De deelnemers kwamen uit heel Nederland en 
sommigen hadden drie uur gereden om deel te kunnen nemen. Op zaterdag was er 
zelfs file in ons dorp, heel Midiaren zat muurvast. De schattingen van het aantal 
mensen op het ijs liepen flink uiteen, maar het zullen er zeker 10.000 geweest zijn. 
Het aantal deelnemers aan de toertocht op zaterdag was circa 2900. Door de 
gunstige weersomstandigheden waren er deelnemers die 120 kilometer schaatsten. 
Op zondag stond er een gure noordoosten wind en dat was wel te merken aan het 
aantal deelnemers (ca. 600 ). De reacties van de schaatsers waren zeer positief en 
er was waardering alom voor de vrijwilligers. Van alle deelnemers had ongeveer de 
helft zich via Meerzicht of het surfstrandje ingeschreven. Met name de sfeer bij 
Meerzicht en de andere paviljoens was geweldig. Echt winterpret. 

De opbrengst van de toercommissie is nog nooit zo goed geweest als in dat week
end. Hiervan profiteert de kas van de ijsvereniging Midiaren ook, want er is een 
bedrag van € 2000,- ontvangen. 

Naast de toertochten was er ook nog de mini- elfstedentocht op de ijsbaan aan de 
Tolhuisweg. Op vrijdag 21 februari was er een baan uitgezet voor de kinderen. 
Middels opdrachten en spelletjes op het ijs kregen de deelnemers een schaatsbewijs. 
Circa 25 kinderen namen hier aan deel. Het was erg spannend of de mini elfsteden
tocht wel door kon gaan omdat de dooi flink had ingezet. Penningmeester Ningo 
Venema zakte met zijn buurmeisje Maartje nog door het ijs maar dat mocht de pret 
niet drukken. Het was heerlijk weer en de kinderen hadden veel plezier. 

Tijdens de ledenvergadering is het onderwerp contributie ter sprake gekomen. De 
betrokkenheid van de leden met de vereniging wordt minder doordat voorgaande 
jaren geen contributie geheven ¡s. De bijdrage van sponsoren was toereikend om de 
algemene kosten te dekken. In de vergadering is besloten om dit jaar weer contributie 
in te voeren. Het bedrag per gezin bedraagt € 4,00. In het najaar zullen de bestuurs
leden bij u langs komen voor deze bijdrage. 

Rest ons nog om u een prettige zomer te wensen en wij vertrouwen erop dat u in het 
winterseizoen weer het nodige van ons hoort! 

IJSVERENIGING MIDLAREN 
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Kleurplaat voor de jeugd 



Een kozijn 
met profiel9 

E S T H E T I S C " 
K U N S T S T O F 
K O Z I J N E N 
R E N O V A T I E - N I E U W B O U W - V E R B O U W I N G 

NARVIKWEG 5-10, POSTBUS 9101 
9703 LC GRONINGEN 

TELEFOON (050) 549 32 00, FAX (050) 549 35 50 

ÄBELN B.V. 



Volop genieten 
aan het Zuidlaardermeer 

Bij Paviljoen De Bloemert is het 
goed vertoeven, in een gezellige 
sfeer aan het meer. 

Ons restaurant is ook voor u... 
Voor: diners, buffetten en 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 

• " 

1 
'SíU^a.-í^feü 

111 

nil 
S U B í 

lIlÉlllL. 
<<ïï^-yïy--y:[ 

: í : : ^ \ : ^ ^ 

. ; - : - ; . » ; . . N ; . ^ - ; . . . . - : y : : x . . • : • > ; ' , • : ; . ^ ' > > : • > > > ' • > > > > : • : • 

H 
mmmms 

ÊL—J 
ZUIDLAARDERMEER • DE BLOEMERT 1 • 9475 TG MIDLAREN • WWW.BLOEMERTNL • E-MAIL PAVILJOEN@BLOEMERT.NL 

http://WWW.BLOEMERTNL
mailto:PAVILJOEN@BLOEMERT.NL

