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Buitenhuis "de VEENHORST"
Hans Blaauboer en Els Wiggers
Duinweg 2, 9475 PK MIDLAREN
Tel.: 050 4092132 Fax: 050 4092132 B U I T E N
E-mail: info©veenhorst.nl
Website: www.veenhorst.nl

Elk seizoen de moeite waard

Venhorst

"de VEENHORST" is een 4-sterren groepsaccommodatie
voor in principe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen.
LGERHUIS" is een apart gelegen zaal met eigen terrein voor dag(deel)verhuur
4 t/m 35 personen. Het is tevens startpunt voor klootschieten en LETTERBOXEN !
eide accommodaties zijn sfeervol Ingericht en van alle gemakken en moderne
faciliteiten voorzien. Ideaal voor het houden van
uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten.
U heeft een keuze uit
zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons.

. CV-benodigdheden/sanitair
. Histor verf
Kerkstraat 70
. Electra
9471 GA Zuidlaren
. Tuinhout
Tel.: 050-4092069
uw partner in áoe-ñet-zeífl

Watersportbedrijf
JJdSchcuc
Havenstraat 18
9 4 7 1 AM Zuidlaren
tel. / fax 050-4092946
nfo www.descheve.nl

Feestje geven in de Lanteern?
&\\,¿¿¡j8¿±JA

WàÈStÇÊœS&

Eetcafé "De Lanteern"
Middenstraat 2. Tel. 050 4029890
www.delanteem.nl

informeer eens naar de uitgebreide mogelijkheden
(ook in het weekend)
Open vanaf 12.00 uur

Tot ziens in Noordlaren
's maandags gesloten

Colofon:

Secretariaten van de Midlaarder verenigingen:
Dorpsbelangen

Hr. P. den Hengst

8

Groningerstr. 36

4091422

9475 PB Midlaren
Dorpsf eestcommissie (voorlopig)

Hr. W . Geerts

8

Tolhuisweg 24a

4091373

9475 PÔ Midlaren
Gezelligheidskoor "Lös Zaand"

Mevr. M. van Dijken

8

Meerwijk 15

4092154

9475 TC

Hr. F. Keizer

IJsvereniging "Midlaren"
f

Midlaren

Groningerstr. 25

4028808

9475 PA

Midlaren

Jachtveld "Midlaren"

Hr. N . Loeröp

8

Toi hu is weg 30

4094133

9475 PG Midlaren
Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren

Hr. E. Veenstra

8

Tolhuisweg 27

4096053

9475 PD
Toneelvereniging T.O.M.I.'
8

4091490

Hof akkers 22
Zuidlaren

Vrouwensoos 'Midlaren'

Mevr. M. Kanon

8

Annerstreek 27 a

0592-272584

9486 AK

Wijken:

Layout:

Druk

8
3119680
Dinus Vos

Haasakkers 2
9475 PJ Midlaren
8
4093527
Multabedriiven
W.A. Scholtensstraat 15
9403 AJ Assen
8
0592-377115

Midlaren

W . Eefting
9471 HB

Redactieleden:
Bouke Klaassens
Hunebedpad 5
9475 TN Midlaren
8
4095973
Patty Venema
Groningerstraat 47
9475 PA Midlaren
8
4094466
Yvonne Korringa
Tolhuisweg 23
9475 PD Midlaren
8
4092088
Gies Lamberts
Groningerstraat 45a
9475 PA Midlaren
8
4092365
Toon van der Hammen
Tolhuisweg 37
9475 PD Midlaren

Annen

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.
Een abonnement voor niet inwoners
van Midlaren kost €5 per jaar, indien
het blad bezorgd kan worden. Bij verzending via de post kost een abonnement € 10 per jaar.
Het 'Midlaarder Kabinet' is een uitgave onder verantwoordelijkheid
Van de Vereniging Dorpsbelangen.
Kopij inleveren

Wijkhoofden:
Oud papier:

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

Website:

tijdelijk Dinus Vos
geen wijkhoofd
geen wijkhoofd
Ton Kolkman
Maya Hoogerheide
Gies Lamberts
Rik Timmer
geen wijkhoofd
Jan Moesker

050-4093527
050-4095792
050-4090968
050-4092365
050-4090428
050-4092975

www.MidIaren.net

De volgende
vrijdagen en
zaterdagen:
3
7
7
4

en 4 januari
en 8 febr.
en 8 maart
en 5 april

voor
23 maart 2009.

bij één van de
redactieleden!
Graag inleveren
op diskette of
mailen naar
gwlamberts

@hetnet.nl

Voorwoord
"Weken, maanden, jaren vlieden als een schaduw heen!" En als de jaren langzamerhand beginnen
te tellen, zoals bij mij als nieuwbakken AOW-er, dan weet je dat als geen ander. En zo is ook het
jaar 2008 al weer bijna helemaal aan z'n eind gekomen.
Het was het jaar van ons Dorpsfeest en de Olympische spelen en sinds kort een heuse crisis. Ach,
wat heet crisis? Ik lees net in de krant, dat Jan Modaal er het komend jaar in koopkracht toch wel
aardig op vooruit gaat. (Wel jammer natuurlijk, dat mijn pensioen wordt 'bevroren' ; ik krijg er
niks meer bij!) Maar probeer een Zimbabwiaan maar eens uit te leggen in wat voor een verschrikkelijke crisis wij ons bevinden. Of lees de brief van Tineke Wiggers op blz. 6 eens goed om ons
beeld van een crisis in een ander daglicht te stellen.
De nieuwe Dorpsfeestcommissie is enthousiast van start gegaan en op 11 januari zullen wij (alle
Midlaarders!) aan hun eerste activiteit deelnemen. Dat wordt dus een gezellige boel in Bar Bodega. Ik heb nog geen idee, wat ik me bij levend bingo moet voorstellen. Ook zo nieuwsgierig?
Iets baart mij wel zorgen^
In het colofon mis ik nu al drie wijkhoofden. Philip Boucher van de wijk Heiveen heeft jaren geleden z'n functie al neergelegd en is nooit vervangen. Door haar verhuizing kan Yvonne Korringa
zich niet langer manifesteren als wijkhoofd van Tolhuisweg 1, maar er is nog geen vervanger. Winy Verdegaal heeft te kennen gegeven dat ze na lange jaren van trouwe dienst haar functie neerlegt, maar er heeft zich geen vervanger gemeld. Wat is er in dit dorp aan de hand? Worden we asociaal? Zijn we bang, dat we iets voor een ander moeten doen? Het idee van : Zij niet, dan ik ook
niet? Kom op zeg, gebruik je kwaliteiten nu eens niet alleen op je werk of in je eigen situatie,
maar laat anderen in de wijk er van mee profiteren. Meld je spontaan aan bij de nieuwe Dorpsfeestcommissie, zodat we het idee krijgen, dat we niet alleen in dit dorp wonen, maar ook een
beetje bij elkaar horen en geïnteresseerd zijn in elkaar. Laat in het volgend Kabinet de wijkhoofdenlijst weer compleet zijn!
Gelukkig wordt dit Kabinet nog wel door vrijwilligers uit de wijken bezorgd.
Patty Venema heeft voor de jeugd een puzzel gemaakt, waarbij letters gezocht moeten worden,
die in tekeningetjes verstopt zitten door het hele blad. Ook andere pentekeningen zijn van haar
hand.
Dorpsbelangen doet verslag van haar vergadering, die gehouden is op 12 november en kondigen
aan weer werk te gaan maken van het Dorpsomgevingsplan. (DOP)
Wat de Midlaarder verenigingen betreft, is er nieuws van de Vrouwensoos, de ijsclub en de toneelvereniging TOMI. Het kan voor u belangrijk zijn om hun bijdragen goed te lezen.
Verder brengen we radio Loep onder de aandacht, die zendtijd wil gaan schenken aan nieuws uit
de dorpen van de gemeente Tynaarlo. We hebben een—niet traditioneel—kerstverhaaltje en als u
niet weet, wat u met uw vrije dagen omtrent Kerst aan moet, kijkt u maar eens wat er op en bij
het Balloërveld te doen is.
Het wijknieuws is wat magertjes en nieuwe inwoners hebben
het zichzelf voorstellen nog maar even uitgesteld, maar we vergeten onze twee 'Geerten' niet, die 80 jaar zijn geworden en dat
royaal hebben gevierd en Toon van der Hammen doet verslag
van een interview met de herbouwers van Huize Meerwijck.
(Alleen al met het gegeven, dat ze dit doen, verdienen ze de titels freule (Margreet) en jonkheer (Theo).
De redactie wenst allen, die dit blad lezen gezellige en harmonieuze feestdagen en dat u over een jaar heel tevreden mag terugkijken op eenjaar, dat -helaas- nog sneller voorbij is gegleden.
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Dorpsfeestcommissie

kaar al wandelend op een leuke manier beter
leren kennen. Om 15.30 kunnen de minder
sportieve Midlaarders ook nog aansluiten bij de
groep in de Tapperij bij de Gasterie. Een excuus om niet aanwezig te zijn is er dus eigenlijk niet. Het zou leuk zijn om daar het hele
dorp de hand te kunnen geven en het beste
voor het nieuwe jaar toe te wensen ( zie voor
tijd, plaats en programma van de Nieuwjaarsbijeenkomst ook elders in dit Midlaarder kabinet).

Laatste
nieuws

Bij het schrijven van
dit stukje is de nieuwe Dorpsfeestcommissie al 2 keer bij elkaar geweest. En
ik
kan U verzekeren, dat het een enthousiaste
club is !
Het zal overigens niet makkelijk zijn om de vorige Dorpsfeestcommissie te evenaren, laat
staan te overtreffen. Geweldig wat deze mensen de afgelopen 4 jaar belangeloos voor ons
dorp hebben gedaan. Dinus; Boukeî Kee; Annie; Ineke en Arnold jullie hebben de hele rit
uitgezeten. Namens ons allen nogmaals bedankt !

Tot slot nog even iets over het OUD PAPIER.
Voor 2009 zal het zo zijn, dat de papier container op de parkeerplaats bij de Bloemert staat
op de eerste zaterdag van de maand. Op de
vrijdag voor deze eerste zaterdag zal de container al neergezet worden ( de tijd van het neerzetten is mij op dit moment niet bekend ).
Concreet betekent dit, dat de container er tijdens de volgende weekends zal staan ( = I e
helft van 2009 ) : 3/4 januari; 7/8 februari; 7/8
maart; 4/5 april; 2/3 mei; 6/7 juni. Zet het in
Uw agenda, want oud papier is lastig voor U,
maar erg fijn voor ons !

De eerst activiteit van de nieuwe Dorpsfeestcommissie zal de NIEUWJAARSBIJEENKOMST zijn. Deze altijd gezellige activiteit zal
dit jaar op zondag 11 januari plaats vinden.
Om 13.30 begint de Nieuwjaarsbijeenkomst
met een korte wandeling door een mooi stukje
Midlaren. Even een frisse neus halen, en el-

•

•

•

•

&Heefi Jtevzex.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 11 januari 2 0 0 9
( Tapperij van de Gasterie )
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Ontvangst met koffie / thee

Bar Bodega

*

.JL. 13.30
Wandelen met een levend bingo
*

14.00 - 14.30

*

15.30 - 1 5 . 4 5

In de Tapperij een toost uitbrengen op het nieuwe j a a r + gezellig
bijkletsen met dorpsgenoten
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16.00-16.15

Een snelle Midlaarder
fotoquiz

16.45

Uitslag fotoquiz
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Dorpsbelangen

Dorpsbelangen:
verslag van de ledenvergadering e n alles
vrat daar m e e te m a k e n beeft
De

ledenvergadering

De informatieve ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen die
op 12 november in de B a r n is gehouden, werd bezocht door een veertigtal leden. N a d a t de voorzitter
iedereen welkom h a d geheten werden eerst de lopende zaken in het dorp behandeld:
De eerste fase van he t verkeersplan voor de Groningerstraat is uitgevoerd. H e t kruispunt bij de
Tolhuisweg is veiliger gemaakt en de wateroverlast in de b u u r t is verholpen. Fase 2 zal in 2009
worden uitgevoerd; in de bebouwde kom zal de weg dan een 30-km zone worden, m a a r nadere
details ontbreken nog.
Ook de bushaltes worden gerenoveerd. Ze zullen geschikt gemaakt worden voor he t instappen in
de bus door gehandicapten. Voor haltes die weinig worden gebruikt b e s t a a t h et risico dat ze
worden opgeheven.
Verder werkt de gemeente aan een rioleringsplan. Mogelijk zou d a n ook de wateroverlast bij het
Hunebedpad kunnen worden opgelost (we blijven voorzichtig), m a a r het zal wel even duren
voordat dat gebeurt.
Zoals al eerder bekend werd, is de opstelling van het bestemmingsplan
buitengebied
van een eigen Midlaarder begraafplaats zal het dus voorlopig niet komen.

vertraagd;

De peuterspeelzaal
in Noordlaren dreigt door het geringe aantal leerlingen in de gevarenzone terecht te komen. Eenieder die kinderen in de juiste leeftijd heeft wordt gevraagd ze toch vooral
in Noordlaren n a a r de peuterspeelzaal te laten gaan!
In de k r a n t heeft u k u n n en lezen dat er voor het huis bij het hunebed een bouwvergunning is aangevraagd. We hopen dat er nu betere tijden voor dit karakteristieke plekje aanbreken en volgen
de ontwikkelingen.
Ook over het fietspad n a a r het Okkenveen werd vanzelfsprekend uitgebreid
gesproken. Dit onderwerp zal verderop in dit stuk aan bod komen. Na de
pauze was er een prachtige presentatie door Geert Koers en Bert Leegte onder de titel 'Midlaren vroeger en nu'. Bert heeft historische foto's van Midlaren geplaatst naast opnames van de huidige situatie. Het tonen van deze
plaatjes werd vergezeld van een humoristische toelichting door Geert, die
zich gebeurtenissen van 70 j a a r geleden nog kon herinneren als de dag van
gisteren!
Midlaren Buiten & het ûetspad naar het

B

Okkenveen

Over het fietspad naar h et Okkenveen is al uitgebreid geschreven in h e t
herfst-kabinet. Het bestuur heeft een brief gekregen van de werkgroep Midlaren Buiten die verband
houdt met de fietspad-affaire. Ter toelichting: Midlaren Buiten is een werkgroep van Dorpsbelangen
die zich inzet voor het make n van een dorpsomgevingsplan (DOP). Hierin wordt vastgelegd hoe we
willen dat het dorp er in de toekomst uit zal zien en de maatregelen om deze toekomstvisie te bereiken
worden concreet vastgelegd. Formeel is er geen band tussen Midlaren Buiten en de Actiegroep Fietspad, m a a r beide groepen bestaan voor een deel uit dezelfde personen.
De brief van Midlaren Buiten is tijdens de ledenvergadering voorgelezen. De kern van de brief
is dat Midlaren Buiten geen vertrouwen meer in het bestuur heeft door h a a r opstelling bij de gebeurtenissen rond de totstandkoming van het fietspad n a a r het Okkenveen. Daarom geven de werkgroepleden h u n m a n d a a t terug aan het bestuur.
4

De brief van Midlaren Buiten is tijdens
de ledenvergadering voorgelezen. De kern van
de brief is dat Midlaren Buiten geen vertrouwen
meer in het bestuur heeft door haar opstelling
bij de gebeurtenissen rond de totstandkoming
van het fietspad naar het Okkenveen. Daarom
geven de werkgroepleden hun mandaat terug
aan het bestuur.
Het bestuur voelt zich niet door de kritiek
aangesproken. In het herfst-kabinet hebben we
al verantwoording afgelegd, dat hoeft nu niet
herhaald te worden. Wel willen we nog eens benadrukken dat we de afgelopen maanden talloze
malen contact hebben gehad met de Actiegroep
Fietspad. We hebben altijd de tijd genomen voor
overleg en leden van de groep ook actief benaderd, bijvoorbeeld toen we in gesprek gingen met
de gemeente Tynaarlo.
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Nu ligt er dan een fietspad, of je het nu
mooi vindt of niet. Dankzij dit pad hebben de
Midlaarders toegang tot het fraaie landelijke gebied aan de andere kant van de Drentsche Aa en
kunnen meer mensen genieten van het prachtige
beekdal. Het zal ongetwijfeld wat drukker worden in Midlaren. Het bestuur zal zich inzetten
om uitwassen te helpen beteugelen. Daarnaast
zal het bestuur de ontwikkeling van een
Dorpsomgevingsplan weer oppakken. Daarbij
willen we samenwerken met iedereen die mee
wil doen.
Namens het bestuur,
¿Pietev-den SŒençàt

P u z z e l voor de jeugd.

Hallo Midlaarder jeugd! In het vorige Kabinet
zat een woordzoeker, deze ging over neushoorns.
(PuzzeC- Yorrick Kuipers heeft deze goed opgelost. Het
f i Pp goede antwoord was: zwarte of puntlipneusrqg
hoorn. Gefeliciteerd met je bon Yorrick. Voor het
rußrie^ "Kerst-Kabinet" heb ik weer een speciale kerstpuzzel voor jullie gemaakt. Door het hele Kabinet staan dit keer kerstboompjes, hierin staat een letter aan jullie alle letters
XEdXD
op te speuren, en er een woord van te vormen. Veel plezier hiermee. Ik wens
jullie fijne feestdagen en een leuke kerstvakantie. Tot in 2009. En jullie weten het de oplossing
kan in de bus aan de Groningerstr. 47.
Groetjes,

J
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PCaatje !
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Op de foto uit het vorige Kabinet staat een wiel.
Dit wiel kunt u vinden aan de
Schutsweg 46, bij de fam. M.
Sants Het wiel is van de dorsmachine van de grootvader van M. Sants.
Er is weer een nieuw te
raden plaatje voor u, en
de vraag is:
Waar ligt deze steen?
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Beste dorpsgenoten,
Op h et dorpsfeest in de afgelopen zomer is 's
avonds, n a overleg m e t de doopsfeestcommissie, spontaan gecollecteerd voor een schoolproject in Cambodja. E e n project waarvoor ik al
een paar m a a n d e n geld inzamelde. Op 11 september was h e t zo ver, ik vertrok n a a r Cambodja om een m a a n d te gaan werken voor het
project. In de voorgaande m a a n d e n h a d ik
€1700,00 bij elkaar weten te krijgen middels
acties en giften w a a r v a n €87,00 van de collecte
op het dorpsfeest. Verder h a d ik een grote koffer vol Heertjes en knuffels voor de kinderen.
Oh die blijde gezichtjes bij het krijgen van zo'n
knuffel zal ik nooit vergeten. Weet dat deze
kinderen niets hebben, gewoon helemaal niets.
Wat een belevenis om opeens in zo'n
totaal andere wereld te zijn. Cambodja is een prachtig tropisch land.
Maar wat een afschuwelijk drama
heeft zich daar afgepeeld ten tijde
van het Rode Khmer regiem onder
leiding van Pol Pot. De sporen daarvan zijn nog goed voelbaar. Ik raakte erg onder de indruk van de armoede die ik daar aantrof. En wat
veel verdriet om vermoorde familieleden.
Ik sprak vrouwen die op de Killingfields gewerkt hadden en h et overleefden. Maar je
houdt het niet voor mogehjk hoe vaak je per
dag een stralende glimlach krijgt van man nen,vrouwen en kinderen. Wat een prachtig
volk!

Ook op het werk (Mesdagkliniek) was het
weer even aanpassen. De TBS gestelden w a a r
we jaren mee om tobben, w a a r zo veel geld in
wordt gepompt, in tegen stelling met de enthousiaste kinderen in Kleng Leu, leergierig
en creatief. Zij zijn niet verslaafd a a n televisie
en computer. Sterker nog die hebben ze nog
nooit gezien.
Op een dag zag ik in Cambodja een bus die
stopte en waar een reeks m a n n e n m e t karabijnen uitkwamen. Even dacht ik, help w a t gebeurd er. E r volgde nog een a a n t a l m a n n e n .
Het bleken gedetineerden te zijn en de gewappende mannen bewakers. De gedetineerden
kwamen om een zware klus te klaren en de
bewakers zorgden da t alles goed verliep. De
gedetineerden piekerden er zo te zien niet over
om iets stoms te doen en deden h u n
klus.

Ik heb heimwee en als ik gezond
blijf ga ik volgend jaar in november
weer terug n a a r Cambodja. E r is
nog zo veel te doen daar. Mijn goede voornemen voor het komend j a a r
is, me niet druk maken om dingen
die niet belangrijk zijn. Maar bezig
te gaan met zaken die zin hebben.
Allemaal bedankt voor jullie/uw
spontane gift. Alle beetjes helpen. Het geld
wordt tot op de cent goed en zorgvuldig besteed! Cees verantwoord de giften nauwkeurig
in zijn jaarverslagen, op de blog te lezen.
Mocht iemand meer willen weten over h e t project, bel of mail me gerust. Mijn mail adres is
blueslady@hetnet.nl Allemaal fijne kerstdagen
Ik heb vier weken les gegeven aan de Pinoccio
en een heel gelukkig 2009 toegewenst!
school in Kleng Leu. Engels en creatieve handvaardigheid. De kinderen zijn erg leergierig en Lieve groet,
blij met alles wat je ze aanbiedt. Ik zou wel
Jineâe Wîgg&iô
vellen vol k u n n e n schrijven van alles wat ik
gezien en meegemaakt heb, mooie en verdrie- Het project in Kleng leu is een particulier initiatief
tige dingen.
van de Nederlander Cees Chamuleau.
Cees was vijfjaren geleden als toerist in Cambodja
Toen ik pas weer teug in Nederland was en ik waar hij zag hoe jonge kinderen in de hete zon kei's morgens vroeg n a a r mijn werk reed, viel
hard moesten werken in de steengroeve.
mijn oog in Helpman op een zeer groot reclaDit raakte hem zo dat hij besloot naar Cambodja
me bord. E r stond op: De strijd tegen de verou- terug te keren om te zorgen dat de kinderen onderdering van de huid! Ik moest even slikken. Ik wijs kunnen volgen. Mede door sponsoring van
schaamde me er h a a s t voor dat ik een wester- mensen uit Nederland die het project een warm
ling ben. Hoeveel zou zo'n reclamebord kosten? hart toedragen is het project succesvol. Inmiddels
En hoeveel geld zal er uitgegeven worden aan zijn er twee scholen.één in Kleng Leu en één in Accasia. Ook is er een weeshuis in kleng Leu, waar
de aanbevolen crème? Heb je ooit een oud
acht kinderen wonen.
mens met een jonge huid gezien?
www.Mondolopthol.nl
www.volkskrantblog.nl/blog/5103
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Univé's waardevolle adviezen
pakken altijd laag uit
Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen. Want bij het
Univé-kantoor bij u in de buurt staat de deur wagenwijd
open. U bent van harte welkom voor een goed persoonlijk
advies. Uiteraard met een lage premie, een uitgebreide
dekking en een perfecte service.

Univé Zuidlaren
Marktstraat 9,
(050)409 6162
e-mail:
zuidlaren(3un¡ve.nl

www.unive.nl
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Daar plukt ú de vruchten van!

NEUW:
VOOR ALU FIETS REPARATIES

K-DANS dans & theater
informatie aanmelding
cursusprogramma 0708
K-DANS
050-4095603
info@k-dans.nl
www.k-dans.nl

)arneviel
Fl ETS

REPARATIE

Seizoensbeur

Geheel nakijken + schoonmaken

NU €25,ündenhof 9 9471 RT Zuidlaren
Telefoon 06 22 W9 175 Ina i8.30u

Watersport paviljoen

Meerzicht

Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht l a
9475 TA Midlaren
S
050-4091446

'^teceest^écsézï

VettkutädAxfi^
OVERDUIN
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Zufcterpark 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
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de Tuinderij
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Bert Leegte
Tolhuisweg 23
9475 PD Midlaren
www.detuinderij.com

Bouwbedrijf
Menno B a k k e r

T3

06 52 54 58 68
bert@detuinderij.com

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER
Z u i n i g s t r a a t 1 9479 PM N o o r d l a r e n
05Ö - 4095918
www.bouwbedrijfmhbakker.nl
betrouwbaar
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bouwen

* Nieuwbouw / Verbouw
* Assistentie bij zelfbouw
* Onderhoud / Restauratie * Las- en constructiewerk

* Herderstocht Balloërveld
*
*

$ Als u met de kerst eens iets bijzonders hier in de
* buurt wilt doen kunnen we u de herderstocht op
*

* het Balloërveld aanraden.
*

$ Een herderstocht op 24 december is een wande$ ling van 2,5 kilometer over een donker Ballooër
* veld. De route is verlicht m.b.v. olielampjes. Er
* kan tussen 17:30 en 20:00 gestart worden. Onderin weg vertellen Romeinse soldaten, herders, wijzen
* en de evangelist Lucas een deel van het kerste* vangelie. Natuurlijk ontmoet u aan het eind van
* de route ook Jozef, Maria en hun kindje in de stal, vergezeld van een ezeltje. De herderstocht is
4 zeer geschikt voor gezinnen. Voor rolstoelen en buggies deels toegankelijk. Honden kort aangeÎ lijnd. De route begint en eindigt bij de schaapskooi waar die avond kerstmuziek wordt gespeeld
* door de muziekgroep van de Bethlehemkerk uit Gieten. De Vinvent van Goghschool uit Assen
* helpt mee met het bouwen van decorstukken, die u op de heide kan bewonderen. Ook is daar een
* chocolademelkkraam waar chocolademelk wordt verkocht. PartyCatering-Assen stelt pro deo caÍ teringmateriaal ter beschikking.
î Aan de herderstocht is elk jaar een goed doel gekoppeld. Dit jaar betreft het hulp met de bouw
van een speeltuin in Zuid-Afrika in de townships Yvoripark ten noorden van Johannesburg. De Stichting Tshwaranang Nederland is de initiatiefnemer. Deze stichting heeft zich als doel gesteld om geld en goederen in te zamelen voor Aidsprojecten in Zuid Afrika.

*
*
*
*
*
*
*
•
*
*
*
*
*

Vanwege de drukte wordt gevraagd om zoveel mogehjk op de fiets te
komen als u dichtbij woont. Parkeren is gratis maar volg de aanwijzin*
gen van de verkeersregelaars. Aanmelden is niet nodig.
Entree is 2 euro p.p.
Zie voor meer informatie: www.herderstochtbaDoo.nl
!
***************************************************************
****************************************************
*

* §ciiao»skiid<le o p het Dallerveld
•

i De Scheper Albert Koopman en Marianne Duinkerken bint
Í de schaopherders. Sund het begun van de tachtiger jaoren
* graost heur kudde het Ballerveld (Balloërveld) of. Zij wor* den holpen deur Joran.

•v"~"^v>

*

î Een scheper in de ienentwintigste ieuw mot meer doen as
î 's nachts zien schaopen tellen. Een neimoedse herder hef
* een mobiele tillefoon, hef zowat een dagtaok an het pepier** wark
1 en T
ï i l het
_.j_2jonge volk
11 umdat
_1 _,. de
.1_
brengtL _ï--,_J
piercings an tbij
* overheid wil dat ze naor beheuren markt bint. Maor... olde tradities blieft. De schaopen kriegt

•

*
*
* nog aaid heui, as 't regent wordt de schaopherder ok nat en vanof november lat Albert de baord *
Í* staon
de Oosten
kerstnacht
rol goed
speulen
te kunnen.
Jozef
en Maria,
poppie
en tiede drie $
wiezenurn
oetinhet
bint zien
der dan
ok. Het
kerstverhaol
wordt
verteld
en dehet
kinder
mugt
•
*
* dens een nachtelijke rondgang de lanteerns vastholden. Veur meer informaatsie over de her*
*
* derstocht op kerstaovend kiek verderop in dit blad.
î Feitelijk hef Albert maor ien ding dat e wil: z i e n kudde in stand holden. As geboren en getogen
*
****************************************•*

* ******************************************

*1c***********ic**ir*irk**********************iir***********************

i Drent was der vanzölf maor ien ras geschikt
* veur zien kudde, toen e as herder begunde. Hie
* hef het Drentse Heideschaop in de loop van de
* jaoren naor de olde kenmarken van het ras fokt
* en der zo veur zörgd dat dit zeldzaome schaop
î van het oetstarven red weur.

î
î Aal jaor komt der ongeveer 28.000 bezukers
* naor de schaopskooi. Schoeien en crèches maokt
* veural in de laomertied geern een oetstappie
$ naor de kudde. De kinder mugt bij de laomer in
* de kooi en kunt helpen met het geven van de
* fles. Aj van teveuren een ofspraok maokt, kan
* elkenien die daor zin in hef een dag met de
* scheper met, zwarven over het Ballerveld. RoeÎ ge heide veert under je voeten, een vlaog wind
* nimt de geur van naoldbomen met. Opstoevend
* zaand, olde karrensporen, een grune evertas.
* Scharven van tieden die al ieuwen veurbij bint.
* Een koor van murmelnde schaopen begeleidt
$ het zingen van de vogels. Zittend op een olde
$ grafheuvel kiek ie dreumerig oet over de kudde.
* De hond schurkt zuch even tegen je bien, een
* lammegie knabbelt wat an ien van je veters en
Í de olde zwarte ram prebeert zoas aaid vort te
Í lopen. Tegen de aovend weerum hen de kooi: de

hond veuran, een groepie
laomer dat nog niet op
hoes an wil, het geluud
van de kudde as ze de
leste paor honderd meter
opiens de sokken derin
zet en een eindsprint hen
de kooi maokt.
Het wark van een schaopherder is nooit klaor
en aj riek worden wilt, moej een aander vak
kiezen. Riek an ontmoetings kuj wal worden:
met wandelaors die het Pieterpad loopt, met
grut van twintig jaor leden dat nou heur eigen
kinder de kudde zien lat, met dwaolende lu die
middel in de nacht even heur rust zuukt bij de
schaopskooi.
Maor aj je riek vulen wilt, dan maok ie een
goeie kans as herder: in de aovend as de schaopen binnen bint, leunend over de halve baanderdeuren intied dat de zun met zien leste straolen over de kooi strek. Het mekkern holdt op,
de hond zocht zien plekkie under de ruuf op en
de kudde komp staodigan en vredig tot rust.

**************************************************************************************

Nei-jaor
As 't olde. veurbij ís,
Maar ki et v^éíe \^O<P¡ v^eí ís,,
üflm, i/veeioA í\z wáÁ altied
Een. Wieleboel veur.
\\z bi\A, Wiel wat vavi plat/v,
Maar der teomp weí\AÍo¡ va\A,.
\\z qao zo maar weer deur
itA, die aaki'liqe sleur.
Tot het olde veurbij ís
Bvi het iA,eie weer i/uel ís.
jajoiAsQes,ja dav^,
BIIA, '\z weer Wiel wat va IA, pLo m,.
Uit:
"Een stuk of wat losse centen"
Van Roelof Sieben
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Nieuws van de Vrouwensoos.
Het seizoen werd begonnen met een bijpraatavond; h e t programma
wordt besproken,informatie gegeven en zo nodig aanvangstijden veranderd. Besloten wordt om op de Kerstavond een door de leden be^»
; j s reid diner te houden. Er wordt een fietscommissie benoemd:Margje
Q
T*
^ Lamberts zal samen met Trieneke Piers volgend zomer een fietsƒ
tocht uitzetten; Giny Pattje en Henny Elema bieden zich a a n voor de
reiscommissie. D a a r na leest Giny P. een uitgebreid verslag voor van
h e t uitstapje n a a r Midwolda! bezoek Imca Marina, rondvaart Blauwe Stad, bezoek Ennemaborg van Maya Wildevuur en tenslotte bezichtiging van de tuinen
van de fam.Van Delden. Margje leest he t verslag voor van de fietstocht die
door het gebied v a n de Drentse Aa voerde.
Op 4 november gingen we n a a r het gemeentehuis in Vries voor een rondleiding. We werden
ontvangen met koffie of thee en kregen uitleg over het traject voorafgaande a a n de eigenlijke
bouw. Belangrijk was natuurlijk de locatie; centraal gelegen in de nieuwe gemeente Tynaarlo, goed bereikbaar (ook met openbaar vervoer!) het gebouw moest passen in de omgeving
evenals de beplanting. D a a r n a gingen we het gebouw bezichtigen: de meningen waren verdeeld over de kleuren en afwerking van de wanden; we werden door onze gids gewezen op de
mooie doorkijkjes vanuit de gangen op de omgeving. We bekeken de grote Kantine met aangrenzend een t e r r as met uitzicht op de groene ruimte achter het gemeentehuis en op een dak
begroeid met sedum. Ook de raadszaal met moderne a p p a r a t u u r werd bewonderd, we vonden het als trouwzaal toch niet zo geweldig, vooral vergeleken met de trouwzaal in het LaarwoudlDaarna gingen we voor een „High Tea"naar de „Bosrand" idyllisch gelegen a a n de
rand van he t bos met mooie terrassen ; vanwege de t e m p e r a t u u r moesten wij echter binnen
bhjven, w a a r we hebben genoten van alle lekkere dingen, zoet zowel als hartig, die ons voorgezet werden.
Op 25 november hadden we als gast de Drentse schrijver en dichter Ger a r d Nijenhuis. Voor de pauze vertelde dhr.Nijenhuis over het ontstaan
van- en las hij voor uit - zijn Nederlandstalige roman „Onteigening".
Dit speelt in Z.W.Drenthe waar zijn familie van moederskant vandaan
komt. Ook Nederlandstalig is de novelle „Het Portaal ", die zich afspeelt
bij de kerk in Anloo. Na de pauze vertelde hij dat de mensen van Het
Drentsche Boek hem hadden verzocht een Drentstalige roman te schrijven; hij had lang getwijfeld, of hij dit moest doen, m a a r toen er geïnformeerd werd n a a r de voortgang van het boek was hij toch begonnen en
dit resulteerde in de roman „Het verborgen leven". Ook d a a r las de
schrijver een fragment uit voor. Evenals het Drentse boekenweekgeschenk van 2008, dat Gerard Nijenhuis ook heeft geschreven, speelt dit
boek in Gieten, het dorp waar de schrijver is opgegroeid. Ook werden er
o.a. uit de bundel „De toonsoort van de tied" enige gedichten voorgelezen. De voorkeur van de meeste dames ging uit n a a r h et voorlezen in
het Drents. Dit was de eerste keer dat we een schrijver/dichter
op bezoek hadden en vooral het voordragen uit eigen werk viel
in de smaak. Die avond konden we een nieuw lid verwelkomen
nl. J a n n y Vlot uit Midlaren. We hopen dat ze zich gauw thuis
voelt bij onze„soos". Onder de deskundige leiding van Kees
Huisman van Juffertje in 't Groen hebben we dinsdag 9 december weer kerststukjes gemaakt. Het resultaat mocht er zijn!
Volgens Kees k u n n e n ze zo bij hem in de winkel, zo professioneel zagen de creaties eruit.
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.
Manie
Jianon.
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IJsclub

Van de IJsvereniging

Bij het lezen van dit stukje zullen de meesten van U al een b e s t u u r s h d van de ijsvereniging Midlaren aan de deur hebben gehad voor de jaarlijkse contributie. De
meeste Midlaarders zien het nut van onze al 91 jarige vereniging wel in, en betalen de € 5 , " zonder problemen. Velen hebben ooit zelf in h et bestuur gezeten, of
hebben mee geholpen als vrijwilliger bij ijsactiviteiten. E n zo hoort h et in een
dorp ook. Maar, dat was vroeger k u n t U zeggen.
Dat kopt. Toch blijf ik optimistisch. Het kleine beetje ijs en sneeuw d at we tot nu toe gehad hebben voelde goed. Het zou toch prachtig zijn, ijs op de ijsbaan, of nog mooier : een toertocht op het
Zuidlaardermeer ! Als je mensen iets moois mag laten wensen dan zit dit er vast ook bij.

Midlaren

De ijsvereniging heeft op 9 december 2008 h a a r jaarvergadering gehouden, en op 5 december is de
ijsbaan weer onder water gezet. Van de jaarvergadering wil ik U een memorabel punt noemen.
Ningo Venema ( de laatste 2 j a a r onze voorzitter ) heeft dit jaar, n a m a a r liefst 28 j a a r bestuurslidmaatschap, afscheid genomen als bestuurshd. Ningo, bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor de
ijsvereniging ! Het zal voor iedereen in deze tijd nagenoeg onmogehjk zijn om jouw a a n t a l bestuurslidmaatschapjaren te overtreffen. Het is het proberen waard, m a a r voor iedereen nog een
lange weg om te gaan. Namens het bestuur is Ningo een presentje aangeboden voor al zijn vrijwilligers werkzaamheden.
Als bestuur zijn we erg blij met de komst van Michiel Kanon als nieuw bestuurshd. Michiel is als
vader van 3 jonge zonen ( Ruben; Diederik en Karsten) natuurlijk erg gemotiveerd om een goede
ijsbaan in Midlaren te hebben. Het veilig en goed leren schaatsen in eigen dorp v a n zijn jongens
heeft hij nu mede in eigen hand.
Ten slotte iets heel anders : Zijn er in Midlaren (en omstreken) liefhebbers voor een (schaats) bezoek aan FlevOnice in Biddinghuizen ? FlevOnice is de in 2007 gebouwde buitenlucht ijsbaan met
een lengte van m a a r hefst 5.000 meter. Mogelijk zouden we als ijsvereniging Midlaren een bezoek
aan FlevOnice kunnen organiseren. Ik denk dan aan een zaterdag of zondag in februari 2009. Van
degenen die interesse hebben zou ik graag een e-mailtje willen ontvangen met daarin de tekst : "Ja,
ik heb interesse in een bezoek aan FlevOnice ". Mijn e-mail adres is: f¿
keizer@hetnet.nl
i
f
'
N a je mailtje (of ander bericht) zal ik contact met je opnemen, om het
een en 't ander nader af te spreken.

12
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Noot van een schaatskenner/liefhebber:
Zaterdag 13 december heb ik met twee collega's, die met mij les geven
op de Weissensee bij de schaatsreizen van de ANWB voor belangstellende deelnemers aan deze reizen een schaatsklinik gegeven met onder' I
steuning van oud-langebaanrijdster Barbara de Loor op FlevoOnice.
De temperatuur was om het vriespunt en er stond een stevige zuidoosten bries. J e h a d toch wel echt het gevoel, dat je een tocht op natuurijs reed.
De afstand er n a a r toe is ongeveer 130 km en voor mensen zoals ik zonder "TomTom", is dit de gemakkelijkste route:
A28 van Zwolle richting Harderwijk: afslag 't Harde en RA richting Elburg gaan.
Daarna steeds Walibi World aanhouden. Vanaf de rotonde bij W.W. Dorhout aanhouden tot FlevoOnice staat aangegeven.
E r is een mooi restaurant, er zijn kledingkluizen, je kunt er schaatsen huren, laten slijpen en ronden en er is een schaatszaak. E r zijn een aantal veiligheidsregels zoals b.v. muts en handschoenen
verplicht.
iDinuó Vaa

k
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Huize Meerwijk,
e e n gigantisch project

it I

dm* Seen, van den. Mammen
In de verte vanaf de Groningerstraat zijn de contouren van Huize Meerwijk al goed te zien. Voor de oudere Midlaarders die de vroegere buitenplaats nog hebben gekend, zullen de vormen van het nieuwe huis
I l 11
bekend voorkomen.
Dit giga-project waarin Theo en Margreet Overduin
hun hele ziel en zaligheid hebben gelegd, is alweer jaren geleden gestart, en krijgt naar verwachting in juni van het komend jaar zijn beslag. Dan is de bouw afgerond en nemen Theo en Margreet,
met kinderen Maartje en Pieter hun intrek in het statige pand. "Wij vinden het een grote uitdaging
om iets in oude luister terug te brengen wat hier gestaan heeft."
De bouw die in februari van dit jaar is gestart, is inmiddels al een eind gevorderd. Het dak zit erop;
binnenkort wordt de dakbedekking aangebracht en kan begonnen worden met de afwerking.
De eerste versie van huize Meerwijk is gebouwd in 1694 voor Johan de Drews, toen burgemeester
van Groningen. In de eerste helft van de negentiende eeuw, als de Van Swinderens als bewoners in
beeld komen, ondergaat de buitenplaats Meerwijk een grondige verbouwing en uitbreiding in de
vorm van een extra verdieping. Later was er nog een verbouwing.
Het nieuwe Meerwijk dat nu verrijst, vertoont grote gelijkenis met het vroegere buiten dat in de
oorlogsjaren ten prooi is gevallen aan de vlammen. Theo Overduin: "Qua vorm sluit het aan bij het
huis zoals dat er stond. Vanwege het historische karakter hebben wij monumentenarchitecten
(Wouda en van der Schaaf) gevraagd om het ontwerp voor hun rekening te nemen. Verder hebben
we via het Drents Archief heel veel informatie en materiaal verzameld. En om de detaillering goed
voor elkaar te krijgen, hebben we ons licht opgestoken bij experts via Monumentenzorg."
Uitdaging
Op de vraag wanneer het idee is
irjÉMHÉ
ontstaan om huize Meerwijk opt.--- --.•• 'Saffian
nieuw te bouwen, zegt Theo:
"Toen we nog aan de Groningerstraat woonden, wandelde ik
vaak met de hond in Meerwijk.
Zo'n tien jaar terug stonden daar
nog wat stacaravans en zomerhuisjes. Ik ben me toen gaan verdiepen in wat hier vroeger heeft
gestaan. Ben altijd erg geïnteresseerd geweest in monumentale
.4: >:•:•• :-^&iWí
panden, ook als makelaar. Ik heb
'.•."j":*?-.'..
:<>•'"-• - '
•;
.^-••^•^.,« contact gelegd met de eigenaar
om te kijken of het te koop was. Uiteindelijk is dat gelukt onder de voorwaarde dat er een huis op
mocht worden gebouwd. Vanwege de historie en de locatie waren Margreet en ik allebei helemaal
overtuigd: een geweldig mooie plek om te wonen en echt een uitdaging om iets in oude luister terug
te brengen wat daar gestaan heeft."
Langdurig bezwaar
En een uitdaging was het. Bijna tien jaar heeft het geduurd voordat de bouw zijn beslag kreeg.
"Vooraf hadden we getoetst bij de gemeente of een bestemmingswijziging mogehjk was. Na overleg
met de provincie kwam daar in principe groen licht voor. Dat bracht aDerlei onderzoeken met zich
mee zoals naar de flora en fauna. Het kostte flink tijd, maar is gelukt, ook dankzij de medewerking
van de instanties. Rond de millenniumwissehng waren de eerste bouwtekeningen gereed en hebben
we een voorlichtingsavond gehouden in Sprookjeshof om de plannen toe te lichten."
11

Dat de s t a r t van de bouw uiteindelijk zo lang op zich het wachten, kwam door h et feit da t
langdurig bezwaar is gemaakt, zoals tegen de kap van een aantal bomen op he t bouwperceel.
"Alle procedures hebben bij elkaar jaren gekost. Het is natuurlijk ook een bijzondere plek
met reeën en ijsvogeltjes. Daarom was het moeilijk om het voor elkaar te krijgen. M a a r een
periode ging h e t zo moeizaam dat we dachten: komt dat wel rond? Die twijfel heeft ons toen
doen besluiten om bier in Noordlaren een oude boerderij, ook een monument, te kopen en op
te knappen en er te gaan wonen. M a a r toen alsnog het bericht kwam d a t we door konden,
hoefden we niet lang na te denken."
Poortgebouw
Vorm en afmetingen van het huis komen zoals gezegd sterk overeen met het oude MeerwijkDat geldt ook voor de details zoals de versieringen van de goothjsten. Het hele huis is symmetrisch, ook de indeling op elke verdieping. Toch zijn er ook verschillen. "Op oude foto's zie
je dat de buitenmuren gepleisterd waren. Het nieuwe gebouw is opgetrokken uit schoon metselwerk. E r is niet gewerkt met oude materialen. We wilden het weer niet te historiserend.
Binnenshuis zijn de verschillen groter. Een voorbeeld: vroeger diende de kelder voor de opslag, daar was ook de keuken en hield het personeel zich op. Op de begane grond bevonden
zich oorspronkehjk zowel de woon- als de slaapvertrekken. Als wij onze intrek nemen, is he t
woongebeuren op de begane grond en eerste verdieping. Wat vroeger ook ontbrak waren dakramen. Die komen er nu wel om daglicht te krijgen op de zolder."
Anders dan vroeger is aan de achterzijde bij de ingang een poortgebouw verrezen. De gracht
om het huis is er al. Met de tuin wordt in
het najaar van 2009 begonnen.
•
:
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Lange geschiedenis
Huize Meerwijk heeft een lange geschiedeM 1,1
nis. In de middeleeuwen hoorde de buiten"vrr*
•
plaats
Meerwijk tot de bisschoppelijke ta:
:
felgoederen. Rond 1600 is er een boerderij
gebouwd. Bijna 100 jaar later werd binnen
;
i
de grachten van de vroegere boerderij een
nieuw huis opgetrokken voor Johan de
ii-tf-rr .
Drews en zijn nazaten. Deze familie bezat
•_•ook de borgen Bloemert, Meerwijk en Meerlust in Noordlaren. In de eerste helft van de negentiende eeuw werd de buitenplaats verkocht aan de familie Van Swinderen. Die gebruikte
het tot 1924, w a a r n a de borg in handen kwam van J. Kamminga in Groningen die plannen
had er een pension van te maken. Na een grote brand, waarvan de omstandigheden nooit
helemaal helder zijn geworden, was er niets meer over, zelfs geen funderingen van het ooit
zo statige buiten.
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Bronnen
Het geheugen van Midlaren,
Trudy Steenhuis en Ineke Noordhoff
Vijfduizend jaar overleven op de Hondsrug,
Marianne van Albada
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Slagerij G.r>. Roers
*

%

I e klas Rund- en varkensslagerij
en
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

Achter de Hoven
Onthaasten doe j e in Noord laren
Minicamping en Gastenkamers hebben een
uitstralingvan rust en gezelligheid.
Er liggen mooie fietsroutes voor u klaar
Als informatiepunt van 30 nieuwe wandelroutes van
"Groningen Loopt"
verwelkomen wij u graag met informatie over de
omgeving en leuke arrangementen.
Familie Kroeze Lageweg 29A
9479TA Noord laren

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

Tel. 050-4093237
www.campinqachterdehoven.nl
www.groninqenloopt.nl
r.kroeze@planet.nl

^ ^

GRAALMAN

Als u kiest voor kwaliteit en
vakmanschap
>
>
>
>
>
>
>

Antiekrestauratie
Meubelstoffering
Gordijnen
Tapijten
Meubilering
Zonwering
Slaapsystemen

050-5345131

Fax

Nieuwbouw
Verbouw

Onderhoud

Ruitersteeg 4/1
9752 VB HAREN
S

Groningerstraat 5 6 , 9 4 7 5 PC Midlaren
S
050-4091553

050-5348070

Kerkstraat 14
9 4 7 9 PK NOORDLAREN
m 050-4091297

à

Bouwbedrijf M a r k Wieland
Zaidlaarderweg 0 7
9479 PR

Noordlaren

Tcl./ffax:
050-4092782
Het ¡s tijd voor een goede buur.
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P a ter swoldsemecr

PARTY Sti PS PPS

• Verhuur van zeilboten, motorboten,
kano's, surfplanken, waterfietsen

Party
Ships

• Privélessen voor zeilen of surfen

&

Trips
• Surf- of zeilweken in de zomervakantie
voor jeugd. In- of extern
IHoemer4
• Verhuur van accommodatie tot max. 52
personen
•

Zeilschaol Zuidlaardermeer
De Bloemert 1
9475 TG Midlaren
S
0504092379
Www.zeischoUziiidlaardenneer.iil
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We laten moeder niet aUeen
SUefafSCoôtex
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"Susan, vind je niet, dat we toch moeder met
de kers t moeten uitnodigen?" vraagt Paul
a a n het ontbijt. Susan kijkt geschrokken op
uit de ochtendkrant. "Maar Paul," zegt ze, "ze voelt zich vast niet op
haar gemak bij zo'n chic diner. Trouwens, heeft ze wel iets passends
om aan te trekken?"
Het idee dat zijn moeder met de feestdagen alleen thuis zou zitten, terwijl hij met zijn vrouw
en schoonouders gaat dineren, bezorgt Paul een schuldgevoel. "We moeten het toch m a a r
vragen," vindt hij, "ik voel he t als een plicht." "Wat ben jij een modelzoon/'zegt Susan plagend en ze aait hem over zijn h a a r . Ze moest toch juist opstaan om nog een kopje thee in te
schenken, "Bel h a a r straks even vanaf je kantoor, dan zien we wel."
Bij het gezin van J a n en Wil is h e t weer hollen en draven zoals elke morgen. Eigenlijk zouden we gewoon een half uurtje eerder moeten opstaan, denkt Wil voor de zoveelste keer.
Morgen begin ik daarmee. "Kom Bas, eet je boterham op. Zo kom je nog te laat op school." E n
ik op mijn werk, denkt ze erachter aan. "O Jan, voordat je weg bent, mijn moeder ... O Trix!
Je melk! H a a l gauw een doekje uit de keuken ... Wat wou ik ook al weer zeggen ... O ja, J a n ,
zullen we vragen of moeder ... Bas, niet op je rolschaatsen ..." Tussen alle drukte en consternatie door lukt het Wil toch nog om J a n te vragen^ "Zullen we mijn moeder eerste kerstdag uitnodigen? Paul en Anneloes doen dat vast niet."
's Avonds aan de telefoon zegt h a a r moeder, die op de achtergrond een stevige woordenwisseling tussen h a a r heve kinderen hoort: "Wat attent van jullie. Maar ik ga n a a r tante Lot in
Beverwijk. Misschien het volgend jaar."
Die avond gaat nog een keer de telefoon bij moeder thuis. "Joepie, mam, met mij." Het is
haar jongste dochter, die op kamer s woont. "Zeg mam, heb je misschien zin om eerste kerstdag hier te komen? Leo en Els en Kim komen ook. Het wordt niet zo'n "vreet-feest" hoor. Een
vegetarische bonenschotel of zoiets. En daarna kunnen we misschien een flinke wandeling
maken. "Ik vind h et erg hef van je, Anneloes, dat je dat vraagt. M a a r ik ga met de kerstdagen n a a r tante Lot in Beverwijk. Misschien met oud en nieuw?"

ä

Het is bijna zover: 24 december. E n al een beetje laat.
Maar in moeders huis brandt nog licht. Ze is de hele
middag druk in de weer geweest. Ze heeft h a r d gewerkt.
Nu zit ze moe en tevreden rechtop in bed en kijkt met
een glimlach om zich heen. Aan het voeteneind s t a a t de
TV. Dat was een heel gesjouw. N a a s t h a a r binnen handbereik, staat het koffiezetapparaat,
en op het nachtkastje, in een trommel, liggen boterhammen klaar en
een flink stuk taart. Een stapel
boeken en wat tijdschriften liggen
op een lege plek naast h a a r bed. Ze
trekt de stekker van de telefoon uit
het stopcontact, knipt het lampje
uit en schuift onder het dekbed.
Ziezo, dit heeft ze al jaren gewild.
Een knap mens die h a a r morgen
met de kerst uit bed krijgt!
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W i j k n i e u w s Tolhuisweg
Lieve mensen!
Helaas is het nu zover dat ik afscheid moet nemen
als wijkhoofd van de Tolhuisweg 1.
Twee Dorpsfeesten (Hunebed en Paalzitten), gezamenlijk geld verdienen voor het sportveld, samen eten op het sportveld, brunch in de Barn, Lief &
Leed, met Oud en Nieuw Vuurwerk en glühwein (dit jaar weer?) Het enthousiasme, de medewerking
en de gezelligheid hebben mij enorm veel plezier gegeven. De foto's op internet spreken voor zich.
Het is mij niet gelukt een opvolger te vinden. Dat is jammer, want ik had het graag overgedragen.
Ik wens jullie hele njne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2009 !

Jaa^l.

yvofu/ue.
In deze wijk woont de familie Knottenbelt ook nog niet zo lang. Hopelijk zullen zij zich in het lente Kabinet aan u voorstellen.

W i j k n i e u w s Groningerstraat
In december hebben Trudie en Dato Steenhuis allebei de leeftijd van
65 jaar bereikt en daarmee zijn zij dus toegetreden tot de categorie
AOW-ers. Normaal is dat een dubbele, maar in dit geval voor twee
personen een twee maal dubbele felicitatie waard!!!

Wijknieuws Aehteroet
Het "boswachtershuis" aan de Duinweg heeft nieuwe bewoners. Helaas gingen Jildou Nicolai en
Sander Kamstra met hun dochtertje net op wintersport, toen de kopij ingeleverd moest worden,
maar ook zij zullen zich vast in het Kabinet, dat met Pasen uitkomt aan u voorstellen en misschien
maken we al wel kennis tijdens de nieuwjaarsvisite op zondag 11 januari.

m
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Nieuws van de Midlaarder toneelvereniging.

Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk verlopen de repetities voor de nieuwe
uitvoering niet vlekkeloos. Eén van onze nieuwe spelers, Marcel Oosting uit
Zuidlaren , wordt gekweld door een op dit moment nog onduidelijke rugblessure, waardoor hij zich nauwelijks kan bewegen. Dus grote onzekerheid omtrent het feit of hij wel kan meespelen. We zijn op zoek naar een eventuele
vervanger. Voor dit stuk heeft de vereniging nog twee nieuwe spelers weten te strikken nl. Corrie de Wit uit De Groeve, die de rol van een doortastende politie-agente vertolkt en Lianne Schuiling (onderwijzeres in
Oudemolen) uit Zuidlaren, die als de dochter van de herbergier optreedt.
Onze decor bouwers Markus Schans en Rias Kanon, die vorig jaar veel
lof oogsten met het huiskamer decor met oa. een bedstee krijgen dit jaar
ook een stevige klus, want het stuk speelt zich buiten op een terras bij
een herberg af, waarbij de tuinafscheiding en het "huussie" van de buren
een prominente rol vervullen. We zijn erg benieuwd naar het resultaat.

verenißinß
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De data, waarop het stuk ten tonele zal worden gevoerd, zijn als volgt:
25 februari 2009
't Holth uys in Annen
4 maart 2009
Tienelswolde in Zuidlaren
7 maart 2009
Café-resta want "Sprookjeshof in Zuidlaren
13 of 14 maart
Zernike (Zuidlaren) (buurtvereniging)
Zaterdag 20 december komen leden van de toneelvereniging TOMI met de
donateurskaarten langs. Deze kaarten geven recht op het gratis bijwonen
van de voorstelling in Sprookjeshof.
De prijzen van de kaarten zijn onveranderd gebleven en bedragen € 6 voor
twee personen en € 3,50 voor een enkel lid. De prijs van de kaarten op de
avond van de voorstelling aan de zaal ligt op dit moment nog niet vast,
maar zal minimaal € 5 per persoon bedragen.
Het stuk heet "Elk huussie hef zien kruussie" en is uit het Duits vertaald door Henk Karstens uit
Vries. De oorspronkelijke titel luidde " 's Häuserl mit Herz", geschreven door Ulla Kling.
Wij spelen het stuk met een mengelmoes van Gronings-Drents dialect, Nederlands en een westers
dialect, (moet Haags voorstellen)
We hopen, dat veel Midlaarders zaterdagavond 7 maart vrijhouden in hun agenda en dan massaal, gezellig naar Sprookjeshof komen om te genieten van een ontspannen avondje amateurtoneel.
U zult er geen spijt van hebben.
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Radio Loep is de lokale omroep in en rond de gemeente Tynaarlo en
zendt uit van de Bàhler Boermalaan 4 in Paterswolde en is te beluisteren, via de ether op 107,4 FM in Zuidlaren en via 105,9 FM in Eelde en
Vries. Via de kabel moet men afstemmen op 105.5 FM.

^lk

Radio Loep is met een nieuw programma begonnen, dat "Rondje Tynaarlo" heet en één keer per twee weken op woensdagavond tussen
19.00 en 20.00 uur wordt uitgezonden. Dit programma is van start gegaan op 19 november jl. en wordt gepresenteerd door Virginie de Vries.
In de kleinere dorpen is men op zoek gegaan naar correspondenten, die in dit programma hun dorpsnieuwtjes kunnen spuien. Bouke Klaassens en ondergetekende
zijn voor Midlaren voorlopig die correspondenten. Dus particulieren en verenigingen, die nieuws hebben, dat beslist wereldkundig moet worden gemaakt, kunnen
dit doorgeven aan de twee voornoemde personen. Hun gegevens staan in het colofon vermeld.
Radio Loep heeft trouwens ook een leuke website: www.radioloep.nl.
2)UlUÔ VIM.
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Brasa # Brasil
r<¡<tóí gr¡ll mt<*t(-«Kf

Een nieuwe trend in uit eten: Braziliaans Grill restaurant in Midlaren
(voorheen Het Ei van Columbus)
Wij zijn geopend op donderdag tot en met zondag vanaf 17.00 uur, waarbij
u kunt genieten van onbeperkte Rodizio Grilled gerechten, een luxe voorgerechten-, bijgerechten- en dessertbuffet. Wij komen zo vaak langs uw tafel met de
spiezen als u zelf aangeeft en u mag zo vaak langs het buffet gaan als u zelf wilt.
De drankjes (frisdranken, wijnen, tapbier, koffie en thee) zijn inbegrepen en kunt
u zelf tappen uit eikenhoutenvaatjes.
Op donderdag is het "Brazilian Cocktail Night" bij Brasa do Brasil. Wij serveren
gratis enkele heerlijke Brazilian cocktails. Alegrías!
(prijs per persoon €35.- inclusief drankjes)
Op vrijdag- en zaterdagavond speelt onze huisband swingende zomerse muziek
waarbij u zeker niet stil kunt blijven zitten.
Onze Braziliaanse danseres geeft het goede voorbeeld!
(prijs per persoon €45.- inclusief drankjes)
Op zondagavond kunt u bij ons terecht voor een ontspannen etentje. Rodizio Grill Optima Forma.
(prijs per persoon €35.- inclusief drankjes)

Voor de grotere puzzclliefhebbers:
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Geert Koers, een geboren verteller, 8 0 jaar oud
Het leek wel hoogseizoen bij Sprookjeshof. Toch is er geen toerist te bekennen. Maar in de grote zaal is h e t bomvol met Midlaarders en mensen van
buiten. Middenin zit de m a n om wie he t allemaal draait: Geert Koers, een
van de bekendste inwoners van ons dorp, zo niet de bekendste. Bij drommen
zijn kennissen, dorpsgenoten, familie, leden van de historische vereniging,
enzovoorts, gekomen om hem te feliciteren met zijn ßO8*8 verjaardag. Een
bijzondere mijlpaal voor een bijzonder mens. D a a r v a n getuigen ook de uitspraken die de redactie van h et Kabinet tijdens de bijeenkomst optekende

Op zijn eigen sympathieke en bescheiden manier is Geert vaak
een baken van rust. E r zijn vermoedehjk m a a r weinig Nederlanders die zo'n ongelooflijk lang arbeidsverleden hebben als
'm-ii;
80 jan
slager Koers: 65 jaar om precies te zijn, w a n t hij begon zijn
werkende leven in 1943. Zijn winkel is nog altijd open. Waarom ook niet? Het dorp kan hem niet missen en hij het dorp
niet. De worsten draait hij nog altijd zelf, achter in de winkel
in de werkplaats. En wie er eenmaal ooit binnen is geweest,
komt er graag terug. Om meer dan één reden. Zijn overheerlijke rauwe of gerookte ham of de verse worst, en het zelfgedraaide gehakt zoals je dat bij de s u p e r m a r kt en in de meeste slagerijen tevergeefs zoekt. Maar ook de sfeer van volstrekte tijdloosheid die in zijn winkel hangt; h a a s t is een onbekend begrip, elke bestelling wordt op even precieze als onverstoorbare
wijze afgehandeld ("u zegt m a a r hoe u het wilt"). En als er wei.--•—
.'•
nig klanten zijn, is er tijd om te luisteren of te praten. Want
Z ^
behalve zijn positieve inslag ("Ik heb geen klachten; ik ben een
tevreden mens") heeft Geert altijd interesse in andere mensen,
in geschiedenis en in verhalen. Hij is een geboren verteller van
het steeds minder vaak voorkomende soort uit het tijdperk van nog voor de televisie. Wie eerder
wel eens bij een bijeenkomst van de Vereniging Dorpsbelangen aanwezig is geweest w a a r Geert
over het verleden sprak van Midlaren, zal dat meteen herkennen.
Om kort te gaan: Geert Koers is er een van een zeldzaam soort. Namen s de redactie van het Kabinet en alle inwoners van Midlaren wensen wij de jarige nog vele jaren in goede gezondheid toe.
Gehoord over Geert Koers :
Zijn humor, is wel de vaakst gehoorde reactie onder aanwezigen over onze dorpsslager. Ook over
zijn enorm goede geheugen en interesse in de geschiedenis van het dorp, hoor je opvallend veel
aanwezigen, net als over zijn vertelkunst en zijn stressbestendigheid. Voorkomend en beleefd, met
andere woorden: 'Geert is een Heer', d at is vooral de mening die onder de vrouwen van Midlaren
valt te beluisteren. Ook zijn oprechtheid wordt genoemd en dat hij aardig is en makkelijk. Maar
hij kan ook wel onverzettehjk zijn. Een van zijn vrienden J a n n e s Sijbring tekent aan: "We hadden
nooit geen ruzie. Maar als hij niet tevreden over iemand was, dan hoefde je echt niet weer te komen."
Nog meer? Ja, zijn vakmanschap, ook die wordt meermalen genoemd evenals zijn betrokkenheid
bij het dorp. En natuurlijk niet te vergeten de reactie van Margje, zijn nicht: "Hij is een opa voor
mijn kinderen. Dat is zo leuk."
17
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Zijn er dan geen mindere eigenschappen bekend van Geert? Jawel, maar heel weinig. Paula Leijen, die in de oorlog evacue was bij de famüie Koers maakte hem van nabij mee in zijn jonge jaren.
"Geert was toen een puberjongen van een jaar of zestien, ik was een meisje van net zes," zo herinnert zij zich. "Ik vond hem toen wel eens vervelend," zegt ze met een onderdrukte lach, waarna ze
er in een adem aan toevoegt: "Maar nu! nee hoor, het is echt een schat van een
man."

Geert Mellens ook 8 0
Nog een markante Midlaarder die de leeftijd der sterken heeft bereikt, om precies te zijn op dezelfde dag dat slager Koers jarig was: 17 december. Geert Mellens vierde zijn verjaardag ook in de Sprookjeshof, maar een paar dagen later
dan die andere Geert, net nadat dit Kabinet was gedrukt. Helaas konden we daar dus geen verslag van doen.
Ook voor jou Geert van harte proficiat, namens het hele dorp en nog vele gezonde jaren.
daoH. Joon aan den. Mammen.

ï>e scheuvetloper
"scheuveLLope^v? Hiel Qev^ak'lijk/
T>tt beweerde oewzeja^.
B\A, lm, huus, vlak, bij de kachel
Wus, Wij der ok, vcii/u alles, vet IA,.

m

"'t lei/te blem,zet ík v^aor veureiV'
T>e\AA.o astree rd e oev^zejav^.
"v>a\A, qao 'k wat veur aover hav^o^ev^,
B\A, het aa^der drukt mij cii/v!"
ToeiA V\et ¿cheuvelies, wol holden,
s>tuvid of 't íes, ok, oeiA-zejcii/v
6lA togIA, Vol 't VWAWl £>\M.erÍQ tegem,;
Híj wraakte der vúet veule \/av^\
wij lackten umzletA, ka^epotem,
B\A, mieters, tewaod wuur oev^zejav^.
"'t Lig i/vlet a IA. m i j / schroude hij,
"de sohëuvels, dâor v^ekeert het a IA,!*
Uit:
Een stuk of wat losse centen
Van Roelof Sieben
getekend door SjaanMast-Van Bracht.
18
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H u t Co

Registeraccountants
Belas t ingadvis eurs

Bezoekadres
Verlengde H e r e w e g 1 8 2
Postadres
Postbus 8 0 8 8
9 7 0 2 KB Groningen

¿v

e-mail
info@hutco.nl
internet
www.hutco.nl

Telefoon
050-5267101
Fax
050-5268737

H u t & Co is e e n m i d d e l g r o o t a c c o u n t a n t s k a n t o o r .
M e t d r i e r e g i s t e r a c c o u n t a n t s (RA), e e n fiscaal jur i s t e n zo'n 20 m e d e w e r k e r s klein g e n o e g voor e e n
persoonlijke b e n a d e r i n g v a n i e d e r e k l a n t e n groot
genoeg voor een complee t d i e n s t e n p a k k e t .

Hut & Co, een kantoor met een 80-jarige geschiedenis, is geworteld in Groningen. Nuchter en professioneel. Eerder in hemdsmouwen dan in
driedelig grijs. Nauwlettend nieuwe nationale en internationale ontwikkelingen volgend. Steeds met de vraag wat die voor uw dagelijkse praktijk
betekenen.
Onze klantenkring is
even gemêleerd als
het bedrijfsleven in
onze regio: detailhandel, zakelijke dienstverleners, adviesbureaus, industriële bedrijven,
transporteurs,
stichtingen,
verenigingen en vrije
beroepen. Van gerenommeerde ondernemer tot starter. Daarnaast zijn we organisaties in de nonprofit sector en particulieren van dienst.
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Paviljoen
De Bloemert
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MIDLAREN
Vier Kerst aan het Zuidlaardermeer!
:; Ook dit jaar heeft Paviljoen de Bloemert weer aantrekkelijke kerstarrangementen
voor u samengesteld. Op www.pavilioendebloemert.nl kunt onze menu's met Kerst
downloaden.
I e Kerstdag Grand Buffet
U bent vanaf 17.30 uur welkom in ons restaurant aan het Zuidlaardermeer. Het
restaurant is gezellig aangekleed in de kerstsfeer en de keukenbrigade heeft zijn/
haar uiterste best gedaan om een prachtig buffet samen te stellen waarop diverse
koude en warme gerechten staan gepresenteerd. De prijs van het Grand Buffet
bedraagt € 34,75 per persoon. Kinderen t / m 5 jaar eten gratis mee en kinderen
van 6 t / m 12 jaar krijgen 50% korting.

2e Kerstdag Brunch én diner!
Op de 2e kerstdag serveren wij een brunchbuffet tussen 11.30 - 1400 uur. U maakt gebruik van een zeer uitgebreid buffet met o.a. diverse soepen, brood- en belegsoorten. Daarnaast worden ook warme gerechten, vispalets
en een keur aan dranken gepresenteerd. De prijs van het brunchbuffet bedraagt € 22,50 per persoon. Kinderen
t / m 5 jaar eten gratis mee en kinderen van 6 t / m 12 jaar krijgen 50% korting.
's Avonds sluiten wij de kerst af met Life & Cooking. Net als op
elke 4e vrijdag van de maand staat onze kok achter het buffet om
voor u heerlijk gerechten te wokken. Met daarnaast een uitgebreid
koud / warmbuffet heeft u de ingrediënten voor een gezellig
avondje uit. De prijs voor Ufe & Cooking bedraagt € 22,50 per
persoon. Kinderen t / m 5 jaar eten gratis mee en kinderen van 6
t / m 12 jaar krijgen 50% korting.
Bel 050-4093548 of 050-4091261 om te reserveren of stuur een
email naar info@hethotel.nl
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Brinkhotel Zuidlaren
Hotel Hoogevcen
Paviljoen De Bloemert
Postbus 129
9470 AC Zuidlaren

Web:
www.hethotel.nl
Tel.: 050 4093548
tel.: 050 4091261

