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De volgende
vrijdagen en
zaterdagen:
6en7aug.
3 en 4 sept.
1 en 2 okt.
Zelf brengen bij
de Bloemert !!
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)aar is ie alweer, het Zo mer ka bin et!!
jelukkig doet het woord zomer op het moment van
;chrijven zijn naam ook eer aan want het is echt
folop zomer met zon, blote benen en vooral ook
Iroogte!
\ls u dit leest is het ook al bijna vakantie. Wellicht
eest u het kabinet uitkijkend over de Middellandse
:ee, de bergen of gewoon vanaf uw luie stoel 'in
oene', Want het is hier toch eigenlijk zo prachtig
latje een keer thuis zou moeten blijven, heb ik wel
:ens gedacht. Geen afspraken maken, de buren en
Ie telefoon negeren en net doen of je in het buitenand bent. Dat moet niet moeilijk zijn.
n dit kabinet kunt u lezen over één van de mooie
)lekjes in ons dorp. Toon heeft gesproken met fanilie Tinge over hun 'huis, tuin en beestenspul'.
Dat het ook gezellig en heus niet saai is in het dorp
)lijkt uit het verslag over het volleybaltoernooi en
Ie spelletjesmiddag. Onze anonieme correspondent
neldt bovendien misstanden ten aanzien van eman:ipatiezaken rond het volleybaltoernooi, dit kunt u
ezen in 'het geheime laatje. Dit jaar werd er overigens tot grote hilariteit ook touwgetrokken, dat
/raagt vast om vervolg.
in nieuwe festiviteiten staan al weer op stapel; de
Dorpsfeestcommissie nodigt u allen uit op 19 sepember voor festiviteiten op en bij het meer!
Datje in het dorp ook even het gevoel kon krijgen
ïoe het is om zonder water en stroom te moeten, is
erug te lezen in 'back to basics',
fet land zoekt nog naar een passende regering, onr
.e bijdrage daaraan is terug te vinden in dit Kabiïet. Ook in een dorp ben je het niet allemaal met
:lkaar eens, dat bleek al eerder in de zaak rondom
iet gebouwtje op het sportveld. De voortgang
ondom de bouwaanvragen op het sportveld worlen vermeld door Dorpsbelangen alsmede het ge;prek dat Dorpsbelangen heeft gehad omtrent verdrillende wensen van Midlaren richting de Geneente. De Gemeente heeft bovendien een aantal
)lannen nader toegelicht.
Deze keer geen nieuwe inwoners (voor zover ons
>ekend) wel mensen die ons hebben of gaan verlaen. Dhr Kanon (oud inwoner van ons dorp) is
»verleden en Albert Heringa gaat ons dorp verruien voor Bennekom. Hij gaat zijn spullen veilen op
0 juli, iedereen is natuurlijk van harte welkom!!
In Dinus Vos laat ons lezen hoe het is om 'echte

emigrant' te zijn. Ook zijn hij en zijn vrouw ingegaan
op de uitnodiging van Geert en Rita Bovenhuis om
naar Ostingersleben te komen en laat ons uitgebreid
beleven hoe het daar was.
Als u nog aan uw conditie wilt werken: Er zijn er uitnodigingen om te komen hardlopen op dinsdagavond
en, als dat te hard gaat, kunt u zich aanmelden voor
Walk Challenge De Hunzeloop op 18 september. Meer
over dit uitdagende wandelevenement leest u verderop
in het Kabinet.
Kortom, genoeg te doen, zien en beleven in en rond
ons eigen dorp.
Waar u ook heen gaat en wat u ook doet in de zomervakantie, wij wensen u alle soorten van genoegens in
een fijne vakantie!!

Iaat ik mijn gedachten uit
AG
':

Agenda
d

10 juli vanaf 13.00 uur afscheid van Albert
Heringa
10 juli vanaf 14.00 uur veiling spullen
Heiveen3
12 T/M 18 juli Oostermoer feest E E X T
19 september : Gezellige middag dorpsfeestt
eommissie
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De Lanteern is een gezellig,
nostalgisch
bruin Café in Noordlaren,
waar u rustig
een drankje dr inkt,eens lekker lunch f
of dineert. Zomers een zonnig terras.
Middenstraat 2 Noordlaren
www.delanteern.nl

Eetcafé

de

Lanteern
5

woensdag t/m zondag aeopend van
12.00-23.00 uur.
""

tel. 050 4029390
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Even voorstellen.

Dorpsfeestcommissie

Eind vorig jaar belde Yvonne
Korringa mij of ik haar plaats |
wilde innemen bij Dorpsbelangen. Het koste mij een aantal I
avonden om te vergaderen en|
nog wat tijd voor andere werkzaamheden. Prima dacht ik, dan merk ik gelijk
wat er leeft in het dorp. Die aantal avonden op
jaar basis hebben al plaats gevonden in de afgelopen maanden. Ik ben nu wel gelijk bij ! Ik neem
de taken over van Jan-Jaap Hamming als penningmeester.
Mijn naam is Agnes Boneschansker en ik woon
samen met Wilbert, Mirthe en Merlijn sinds april
2009 in Midlaren. Onze wens was buiten wonen
met de paarden bij huis, na een lange zoektocht,
bekeken we een aantal huizen in Midlaren. De
omgeving bevalt ons zeer, toen ons huidige huis
dan ook te koop kwam wist ik het meteen: dit
wordt onze plek! We genieten iedere dag in Midlaren.
In mijn vrije tijd rij ik paard of ik stap op de
fiets. Nu het mooie weer er weer aankomt ben ik
met de kinderen te vinden in de tuin, hier is nog
genoeg werk te verrichten. Ik werk met veel plezier sinds half februari als operationeel manager
bij het Tulip Inn Brinkhotel in Zuidlaren.

Voor één dag
Midlaardermeer

Vorig jaar was het "Jeu de boules" toernooi een
groot succes. Velen hoopten op een herhaling
met natuurlijk weer nieuwe kansen voor iedereen. Maar nee, het wordt dit jaar wat anders. Of
het mooier wordt zullen we pas na 19 september
2010 weten. Op deze datum wil de Dorpsfeestcommissie namelijk weer een gezellige nazomer
activiteit organiseren waar alle Midlaarders elkaar kunnen ontmoeten. Dit jaar niet op de Duinweg, maar op en aan "ons" stuk van het Zuidlaardermeer, en bij "onze" paviljoens aan het
meer ( Meerzicht en de Bloemert ).
Om 13.30 uur zullen we beginnen met een kop
koffie / thee op het surfstrand ( bij slecht weer in
paviljoen Meerzicht - bij Joke ). Na de koffie /
thee kunt U al snel Uw eerste punten binnenhalen met een spel waaraan jong en oud kan meedoen ( kinderen /jongeren vanaf voortgezet onderwijs leeftijd mogen meedoen aan de activiteiten; jongere kinderen mogen uiteraard meekomen, maar blijven de verantwoordelijkheid van
de ouders ).
Daarna gaan we per boot over naar paviljoen de
Bloemert, ondertussen lekker genieten van het
water en het meer. Het meer zullen we voor deze
gelegenheid voor één dag het Midlaardermeer
noemen.

NB: Even van de gelegenheid gebruik maken. Ik
zoek nog een bijrijd(st)er voor onze paarden Joppe en Wiecher.

Bij paviljoen de Bloemert krijgen de deelnemers
nieuwe kansen met een ander spel dat ook door
iedereen te spelen is. Na een drankje gaan we
weer over water terug naar het surfstrand. Hier
zal tussen 16.00 en 17.00 uur de finale gespeeld
worden, en voor de winnaars zal daar een klein
prijsje te wachten liggen. Daarna is het aan een
ieder hoe lang hij / zij nog wil nazitten. De
Dorpsfeestcommissie is er om voor een gezellige
entourage te zorgen.

Agnes Boneschansker
In memoriam.
Op 1 mei heeft de Midlaarder dorpsgemeenschap afscheid moeten nemen van:
Pieter Kanon

Dus als na de zomer de flyer met het aanmeldstrookje bij u in de bus valt, dan weet U nu al
vast een beetje wat U te wachten en te doen
staat.
Mijn advies : Meld je aan voor de gezellige middag op zondag 19 september aan het
"Midlaardermeer" .en
be there !

Piet, zoals iedereen hem hier kende, is op 26
april overleden.
Piet heeft zeer veel voor de Midlaarders betekend.
Vele bestuursfuncties heeft hij vervuld.
Op zijn crematie bleek ook dat iedereen hem
daar zeer dankbaar voor was.
Bij zijn afscheid waren zeer veel mensen aanwezig. Piet is 83 jaar geworden.

Namens de Dorpsfeest commissie :
Freek Keizer
4
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Het ¡dee is dat wij bij u in de
buurt blijven.
Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet siten nationaal, ook lokaaL ten prettige
samenleving begint nou eenmaat bij u in de straat, om de boek, in de wijk. Daarom ondersteunt de

BOUWBEDRIJF
MARK WIELAND

Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven. En dat doen we graag. Het is tenslotte ook onze
buurt. Oat is het idee!

ZLridlaarderweg 97
9479 PR Noordlaren
050-4092782

aar: raboDank.nl/noord-crentne
Rabobank

n—CZJ
wwwjabobank.nl/noord-drenthi!

Rabobank

RONDVAARTEN EN BOOTARRANÚEMENTEN
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OP HET ZUIDLAARDERMEER
EN HET PATERSWOIDSE MEER

/*!

zeiLsohopL
surfsohöol 6w*
bote vvJtvh nur,
party ships
and trips
de Blœmert G
Midlaren
06 51509798 z

zeilschool Zuidlaardermeer
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren
050 4092379

WWW.PARTYSHIPS-TRIPS.NL

wwwze ilschoolzuidlaardermeer.nl
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levend spul loopt in het land. Dat zien we graag. We zijn
er allebei mee opgegroeid." In die waardering staan ze
niet alleen. Hun boerderij met alle levende have erop
draagt zeker bij aan de beleving van landelijk Midlaren.
Met regelmaat wandelen dorpelingen of Pieterpadders
langs, kletsen wat of vereeuwigen een geit, ezel of lam.
Er valt genoeg te doen op de boerderij. Dat de dieren er
altijd pico bello en verzorgd uitzien, komt niet vanzelf.
Harm observeert elke dag of ze gezond zijn. "Kijken of
ze er allemaal zijn, of ze maden of wormen hebben, hoefjes knippen. Als het nodig is krijgen ze meteen medicijnen. Maar ook de afrastering bijhouden of verplaatsen, de
kudde verweiden. Dat laatste moet af en toe, want schoon
land is goed tegen de wonnen. Gelukkig heb ik er ook af
en toe wat hulp bij." In de tijd die overblijft loopt hij een
rondje met zijn favoriete metgezel onder de beesten zijn hond, een jonge, vrolijke lobbes. Hij leest ook de
landbouwbladen of lost een puzzel op.

"Wij k u n n e n n i e t z o n d e r d i e r e n "
Het is een dagelijks ritueel, 's Ochtends eerst
naar de ezels. Met een emmer voer loopt hij er
heen, met in zijn kielzog de kat én de hond. Een
echte dierenman.
De drie ezels in de wei kennen hun baas en komen meteen naar de plek waar ze door Harm
Tinge worden gevoederd. Hij prevelt een paar
woorden tegen zijn dieren en kijkt ondertussen
hoe het met ze is. Hond Floor haalt goedmoedig
haar lange, natte roze lap over de zachte, prille
snuit van de jonge ezel die zich deze blijk van genegenheid laat welgevallen alsof het de gewoonste
zaak van de wereld is.
In de loop van de dag komen ook de andere dieren aan de
beurt. De ganzen, de hoenders die zich koesteren in de
zon, ondertussen zachte kippengeluiden voortbrengend:
"Och, och, poak, poak." Behalve voer brengt de boer ze
vers water. "Altijd vers water, elke dag, dat is belangrijk," verklaart Harm die geen man is van veel, laat staan
grote woorden. Verderop in de wei lopen mooie
Schoonebeker schapen, een oud, rank gebouwd ras, niet
van die hobbelende vleesbulten zoals de meeste schapen
van tegenwoordig. Twee lammeren maken om beurten
een reuzensprong in de lucht, eentje raakt daarbij uit
koers en komt in tegenovergestelde richting weer op zijn
elastieken poten terecht. Hij kijkt schaapachtig, zoals
Stan Laurel (van de Dikke en de Dunne) die tevergeefs
probeert na te denken, en lijkt op slag zijn dartele bui te
zijn vergeten.

.
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•
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Paradijs
Ruim vijftig jaar al bestieren Harm (79) en Titie Tinge
(72) hun boerderij aan het Heiveen. Het is een paradijselijke plek. De tuin, waar Titie de scepter zwaait, is een
lusthof, een altijd verzorgde en kleurige bloemenzee.
Toen de schrijver van dit stukje alweer lang geleden voor
de allereerste keer dit dorp aandeed met een wandeltocht
over het Pieterpad, hielden hij en zijn reisgezelschap halt
bij dit paradijsje. Zittend op het gras verorberden zij een
gebakje van Hovius en zeiden tegen elkaar: "Niet verkeerd. Hier ergens willen wij wel wonen." Profetische
woorden, maar dit terzijde.

Gezondheid
Met een zekere gelatenheid zien de Tinges dat het arsenaal boeren zo langzamerhand sterk is uitgedund, ook in
en rond dit dorp .Volgens Harm en Titie is een boerderij
een hoop werk, werk dat slecht wordt beloond. "Onze
zonen hadden al snel in de gaten dat ze geen boer wilden
worden. Ze hebben alle drie gestudeerd. Wij gingen vroeger nooit met vakantie. De jongens gelukkig wel, soms
gingen ze mee op reis met vriendjes en hun ouders. Op
onze beurt zorgden wij dan voor hun hond."
Stilletjes hopen ze wel dat ooit een van hun zonen
op de boerderij komt. Maar zover is het nog niet. Ook
Titie heeft meer dan genoeg om handen. In huis hangen
op diverse plekken stillevens, landschappen en portretten.
"Ik schilder graag, zit samen met Marjan Boucher en
Hetty Koolhaas op schildercursus. Wat we ook met plezier mogen doen is tuinen kijken. Dat gaan we straks ook
weer doen en niet te vergeten bloemschikken. Ach, we
vervelen ons nooit. Je loopt naar buiten, dan zie je
meteen watje hebt. Heel anders dan op een flat met een
bloembak. Nee, daar zijn we nog niet aan toe, aan een
bejaardenhuis. Het is goed dat ze er zijn, maar liever
niet."
vervolg op pagina 7

Levend spul
Tot beginjaren negentig had de familie Tinge een melkveebedrijf. Titie: "Altijd hebben we beesten om ons heen
gehad. Koeien, varkens, alles. Sinds het boerenbedrijf is
gestopt, houden we dieren die we zelf leuk vinden en
mooi, zoals de Lakenvelder runderen en de Schoonebeker
schapen. Eerlijk gezegd denk ik dat Harm niet zonder
dieren kan. Ik ook niet, trouwens. Ik vind het echt gezellig."
"Zo is het maar net," reageert de boer. "Het is leuk dat er
6
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Vervolg van pag. 6

"Wij kunnen niet zonder dieren"

äJR adaFinsET.

Toch beseffen ze allebei dat niets vanzelfsprekend
is. "Onze gezondheid is de reden dat we dit doen
en hier samen kunnen wonen," besluit Titie, waarop Harm in één woord samenvat: "Precies."

Hallo Midlaarderjeugd!
Zijn jullie allemaal druk geweest met het zoeken
naar de paashazen en de letters die ze bij zich hadden?
Als je daarna de letters op de goede plek had gezet
kwam er de oplossing 'zomertijd'te voorschijn.
Rubian, jij hebt dit helemaal goed gedaan, de intertoys bon is dit keer voor jou, gefeliciteerd!
Patty

Raad het plaatje.

Op de uitkijk
Na het afscheid met de beide hoofdpersonen van
dit interview wordt de redacteur van het Kabinet
uitgeleide gedaan door de boer, maar ook door
zijn twee landgeiten, die naast elkaar staan,
bovenop een betonnen rioleringsbuis, om maar
niets van het tafereel te hoeven missen. Ze zien er
erg komisch uit en de geiten ogen onmatig
nieuwsgierig, een soort journalisten onder de dieren. Langzaam en gelijktijdig draaien hun met
lange sikken getooide koppen met mij mee; ze
kijken mij na tot ik geheel uit het zicht verdwenen
ben.

Het winterse plaatje uit het vorige Kabinet is genomen bij de fam. Tinge aan het Heiveen 6. Hebt u
dit goed geraden? Dan nu een foto, waarbij het
niet zozeer gaat om waar hij genomen is, maar wat
het is. Voor de eeuwige roem kunt u de oplossing
in de bus doen aan de Groningerstraat 47.

Toon van der Hammen

Patty

Woordzoeker.

» p
(PuzzeC3 rußrie^
i

In dit Kabinet staat voor de oudere
jeugd een woordzoeker.Hierbij krijgen
jullie de vraag: hoe wordt bij de marine een cadet
genoemd? Ik wens jullie veel puzzelplezieren de
oplossing kan in de bus aan de Groningerstraat
47.Een fijne zomervakantie toegewenst, veel zon
en plezier.
Patty
7
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We zijn al een tijdje
bezig met een nieuwe
website voor Midlaren. Een site die interactiever is en waarbij
allerlei wijzigingen
gemakkelijk kunnen
worden doorgevoerd,
De nieuwe site brengt
ook een verhuizing
naar een andere server mee, en dat gaat
niet altijd zonder problemen. Helaas was
de verhuizing rond,
net op het moment
dat onze websiteontwerper, Thomas Kuipers, voor 6 weken
naar Zuid-Oost Azië
vertrok.
We zijn daarom even
tijdelijk uit de lucht.
Maar na de zomervakantie is alles weer
picobello in orde.
Surf dan weer eens
naar
www.midlaren.net (de
naam blijft ongewijzigd!).

,

Een jaar lang emigrant.
Vorig jaar 4 juni, de dag na m'n verjaardag, kregen we de sleutel van de bungalow aan de Eltinge
in Zuidlaren. Die dag begonnen we met het demonteren van de oude keuken en het verwijderen
van alle behanglagen.
Daarvoor had ik al een lichte bouwaanvraag ingediend bij de gemeente, afspraken met Visscher
gemaakt omtrent CV, leidingen etc, aannemer De
Vries geregeld voor een ondersteuningsbalk met
de berekeningen daarvoor, een tekening van de
keuken gemaakt en deze besteld.
Ik heb m'n leven lang heel wat afgeklust en ervaring op gedaan in tijdschema's, tegenvallers en
misrekeningen.

Op 1 september moesten Esther en Martin hunverkochte huis in Helpman leeg overdragen. Voor die
tijd moesten wij verhuizen naar Zuidlaren. = =>
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Voor het eerst in m'n leven verliep bij een verbouwing alles volgens plan. Het tijdschema
klopte, de vakmensen kwamen hun afspraken na
en op 1 september 2009 woonden we definitief
in Zuidlaren. Op dat moment moest alleen nog
een deel van de oude garage verbouwd worden
tot nieuwe werk-, logeerkamer, de bijkeuken opgeknapt en al het buitenwerk gebeuren: carport,
schuurtje en tuinaanleg. De druk was er na die
drie maanden echter af en daarna hebben we heel
relaxed de rest gedaan.
Op 4 juni 2010 waren we (José heeft ook heel
wat werk verricht) in Zuidlaren wel uitgeklust en
kan ik zo nu en dan weer wat onderhoudswerkzaamheden in Midlaren verrichten.
Voor de noordelingen, die ons vragen, of we hier
wel mogen wonen zeggen we: Ja, we hebben het
prima naar onze zin; we horen bij de wijk Noord
-es en krijgen zo nu en dan het Esblattie in de
bus.
Voor anderen, die afkomstig zijn uit andere de-
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Op bezoek bij Geert en Rita
in Ostingersleben.
Het is natuurlijk een goed streven om bekenden die
wat verder bij je vandaan wonen een keertje te bezoeken. Wij hadden die bezoekjes gepland in het begin
van de maand mei.
Zo togen we op een morgen naar Bad Bentheim om
daar nog maar weer eens de oude burcht te bewonderen en vervolgens in Ahaus hetzelfde te doen, nadat
we de camper op een camperplaats (dat is in Duitsland prima geregeld) midden in de plaats gestald hadden en ook daar het enorme bouwwerk uit vroegere
tijden bekeken. Op de fiets legden we de 7 km af
naar Wessum om de Duitse collega, waarmee ik 15
jaar geleden een uitwisseling had gehad te bezoeken.
De volgende morgen gingen we op weg naar Münster
om ook daar hernieuwd kennis te maken met de
prachtige binnenstad. In de laatste wereldoorlog is
dat stadscentrum bijna volledig verwoest inclusief de
Dom, maar de Miinstemaren waren zo verstandig,
ondanks de hoge prijs, die binnenstad weer in de oude luister te herstellen.
Die middag reden we door naar Oelde/ Stromberg
waar een ander bekend Duits collega-paar woont met
hun dochter. Stromberg is een beetje het Diever van
Nordrein-Westfalen. Hier worden jaarlijks op een
prachtige locatie boven op de heuvelrug bij de oude
kerk toneelvoorstellingen gegeven, waarbij heel veel
dorpelingen een rol vertolken en er bij elke uitvoering zeker zo'n 400 man publiek aanwezig is. We
hebben er eens een stuk gezien over de kruistocht van
Jezus. Heel indrukwekkend!
De dag erop zouden we naar Ostingersleben gaan,
maar op de avond voor ons vertrek kreeg ik een mailtje van Geert Bovenhuis, dat zij de volgende morgen
met een reisgezelschap naar Sint Petersburg gingen,
maar dat ze op 11 mei weer thuis zouden zijn. We
wijzigden onze plannen en zouden nu op de terugreis
bij hen langs gaan. Dus eerst maar naar Magdeburg,
waar de vrouw (met man en dochter) woont, waarmee ik ooit als 18 jarige enkele jaren correspondentie
gevoerd heb oa. over onze sportfanatisme; zij met
Leichtathletiek en Langlaufen ik met schaatsen/
wielrennen. Ze woonde toen vlak bij de grens met
Tsjechië (in Waltersdorf).
Aan de Barlebersee, vlak bij de afslag van de autobaan, ten noorden van het industriegedeelte van Magdeburg niet ver van het enorme Elbe-aquaduct, waarbij het Mittellandkanal tientallen meters hoog over de
Elbe geleid wordt en dit moderne aquaduct (de langste van Europa) daarmee de enorme hefsluis overbodig maakt, ligt een keurige camping. Niet ver van de
camping is een eindstation van de Stadsbahn. In de
trein kun je voor € 3,40 pp. een dagkaart uit een automaat krijgen, waarmee je de hele dag onbeperkt kunt
reizen. (In Duitsland is het openbaar vervoer niet geprivatiseerd en dat is te merken: relatief goedkoop en
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len van het land en ons vragen of het wel bevalt
op onze nieuwe woonplek zeggen we: Heel goed
met leuke buren en vooral José heeft het een stuk
gemakkelijker gekregen: tennisbaan dichtbij, de
winkels ook en een gemakkelijk te onderhouden
tuin. Nu hebben we tijd om er met de camper op
uit te trekken en hoeven niet bang te zijn, dat we
na een wat langere afwezigheid de tuin bijna niet
meer op orde kunnen krijgen.
Vorig jaar gaf de cardioloog me nog één jaar uitstel voor m'n hartklepoperatie. Dat kwam toen
geweldig uit, want dat had zeker het tijdschema
helemaal in de war geschopt. Met een gerust hart
kan ik die dus nu hoogstwaarschijnlijk in juli
ondergaan.
Dinus Vos.
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Paviljoen

CL.

Tirm

n

De Bloemert
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MIDLAREN
Zomerkriebels!
De zomer is weer van start gegaan en de medewerkers van Paviljoen de Bloemert zijn er helemaal klaar voor. Het park komt
itot leven, de jachthaven staat vol met boten en het meer ligt
vol met actieve watersporters. En vanaf welke plek kunt u daar
beter van genieten dan vanaf Paviljoen de Bloemert. Immers,
het paviljoen is omgeven door een gezellige jachthaven op het
Landalpark de Bloemert en
haar terrassen bieden direct •
uitzicht op het Zuidlaarder-

meer.
Voor groepen bieden wij ook deze zomer weer
unieke arrangementen aan, waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen leuke activiteiten en d i neren of lunchen. Wat dacht u van een huifkartocht door de Drentse bossen of een survival op
en om het paviljoen. Waar u ook voor kiest, aan
het eind van de dag staan onze medewerkers
klaar om u te verwennen met lekkere gerechten
in een gezellige ambiance, zodat u ontspannen kunt terugkijken op een dag vol belevenissen. Op www.uitjesindrenthe.nl vindt u al onze groepsarrangementen.
Natuurlijk, voor een hapje en een drankje, na bijvoorbeeld een fiets- of wandeltocht,
kunt u ook terecht in
ons gezellige paviljoen.
Kijk voor meer informatie en openingstijden op
FRITJNIMARA
www.hethotel.nl/
midlaren of bel 0504093548.
Brinkhotel Zuidlarcn
Hotel Hoogeveen
Paviljoen De Bloemert

Graag tot ziens!
Bel 050-4093548 of 0504091261 om te reserveren of stuur een email
naar
info@hethotel.nl

i^lte
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Tel.: 050 4093548
tel.: 050 4091261
Fax: 050 4096011
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Postbus 129
9470 AC Zuidlaren
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goed georganiseerd)
Het is de derde keer, dat ik na de "Wende" in deze stad
kom en van de enorme bouwputten, die ik er de eerste
keer aantrof is niets meer te zien. Bij de oever van de
Elbe maakt men funderingen van een oude vesting weer
zichtbaar. Op een oude toren staat de tekst: Kiek in de
keuk'n. Het Gronings was in vroeger eeuwen tot aan de
Elbe te verstaan. De tekst slaat op het feit, dat de graaf
vanuit z'n nieuw gebouwde hoge toren in de keuken van
de Bisschop kon kijken. Mannelijk hanengedrag en
machtstrijdjes zijn van alle dag.

1

een mooie verzorgde camping met bij de ingang een
bushalte, waar elke 10 minuten een bus vertrekt richting
Berlijn en de andere kant op naar Potsdam. Op een
mooie zondag, het was die dag eens een lekkere temperatuur, fietsten we naar Potsdam. Voor mij een "déjà
vue". Potsdam en Berlijn had ik al eens onder begeleiding van een uitstekend onderlegde gids mogen bezoeken.
Kenmerkend zijn oa. Das Holländische Viertel met de
rode bakstenen gebouwen en het paleis Sanssouci.
Maandag was het een koude, bewolkte dag en we legden de 20 km naar het centrum van Berlijn af in de bus
met een dagkaart van € 6,50. Het voordeel van deze
dagkaart is, datje in Berlijn ook op deze kaart kunt reizen in bus nr. 100. En met die bus kun je eigenlijk overal komen. De bushalte is bij het Hauptbahnhof en dat is
vlak bij de gotische Gedächtniskirche, en dichtbij het
begin van de Kurfürstendamm. Net als Wenen kent Berlijn veel imposante bouwwerken en je voelt de grote
geschiedenis: Museumviertel (voormalig Oost-Berlijn),
Brandenburger Tor met de Akedemie der Künste, het
imposante Deutsches Historisches Museum, de Berliner
Dom, maar ook de avenu Unter den Linden met vele
nieuwe jonge lindenbomen. Voorde Reichstag (Dem
Deutschen Volke ...) stond een lange wachtrij en Angela Merkel had zo te zien hoog bezoek in haar optrekje
(Bellevue) aan de Spree. Toch maakten de simpele borden op de plaats van de voormalige muur met de namen
van de door de Vopo's neergeschoten vluchtenden uit
het oosten meer indruk op me. De laatste werd er twee
maanden voor de val van de muur om het leven gebracht. Niemand kan in de toekomst kijken. Dat is maar
goed ook, maar in dit geval wel triest en achteraf vrij
zinloos.
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Heel bijzonder is het gebouwencomplex van de kunstenaar Friedensreich Hundertwasser. Het wordt wel de
groene Citadelle genoemd. Voordat het complex helemaal afgebouwd was, was de kunstenaar helaas overleden en hij heeft zijn voltooid bouwwerk niet kunnen
bewonderen.
's Middags stapten we uit bij de halte Eisvogelstrasse en
niet lang daarna zaten we gezellig aan de grote tafel
voor een typische Duitse koffietafel, waarbij er drie grote taarten op tafel kwamen te staan en het daarbij wel de
bedoeling is, datje zeker van elke taart iets eet. Die
avond hebben we verder maar niet meer gegeten.
Ooit in 1985 reed ik als begeleider van de dames
schaatsploeg met o.a. Yvonne van Gennip in een busje,
dat nauwkeurig gecontroleerd was bij de grensovergang
Helmstedt over de toen vier banen tellende slechte betonweg (nog uit Hitlers tijd) met een snelheid die nooit
boven de 80 km per uur kwam en die op vele plaatsen
gecontroleerd werd, naar Berlin Hauptstadt der DDR.
(We reden toen om het Westduitse gedeelte heen)
Nu ligt er een prachtige nog redelijk nieuwe 6 baans
autoweg, die bijna steeds maar rechtuit kilometers lang
door een naaldwoud gaat, dat me doet denken aan het
naaldbomenbos, dat voorkomt in de film over graaf Von
Stauffenberg, die op 20 juli 1944 een mislukte aanslag
pleegde op Adolf Hiller. En ondanks, dat ik op de weg
let, zie ik beelden van die film in m'n gedachten verschijnen. Vooraf hadden we een camping uitgezocht aan
de westkant van een groot meer in het merengebied ten
westen van Berlijn ongeveer midden tussen Potsdam en
Berlijn in tussen de plaatsen Kladow en Gatow. Hier is

De dag erop, het was ondertussen 11 mei, reden we diezelfde grote rustige Autobahn terug naar en langs Magdeburg hoog over de Elbe.
Jaren geleden was ik al eens een keertje op de fiets in
twee dagen naar Magdeburg gepeddeld (450 km) en
toen had ik vanaf Helmstedt de Bundesstrasse I genomen, omdat kleinere wegen een te grote omweg zouden
zijn en omdat in die tijd die straten nog heel vaak met
kasseien geplaveid waren. En op een volgepakte fiets is
dat niet prettig voortbewegen. Toen kwam ik dus al vlak
langs het dorpje Ostingersleben, waar Geert Bovenhuis
een aantal jaren geleden een heel grote oude boerderij
heeft gekocht voor een bedrag, waarvoor je in Nederland net een nieuwe luxe caravan kunt kopen.
Het dorp ligt in een golvend landschap van akkers en
weiden en de grond doet er denken aan Zuid-Limburg.
(Löss) Het dorp kent veel boerderijen, die (ook al weer
Limburgs-Romeins) in een soort U-vorm zijn gebouwd.
Zo ook het huis van Geert. Het woonhuis, de ene poot
van de U staat net los van het schuurgedeelte, dat de
vorm van een L heeft. Enorme boogvormige deuren gaven vroeger toegang tot het binnenplein. Twee zaken
vallen onmiddellijk op: de twee prachtige toegangshekken, waarin de letter R (Rita) verwerkt is en waarbij het
11

Midlaarder Kabinet 2010
grote hek met een afstandsbediening te openen en te
sluiten is. Het kleine hek geeft toegang tot de nieuwe
entree. Modern, bijna helemaal van glas en deze entree verbindt de twee vroeger los van elkaar staande
gebouwen. In die hal is de oude welput weer opgemetseld. (Iets wat ik jaren geleden in Midlaren ook al
had gedaan)
Geert liet ons eerst het vier verdiepingen tellende
oude woongedeelte zien. Lage plafonds en heel veel
verschillende ruimtes, die Geert nu aan het omtoveren is tot gastenverblijven met wc's, badkamers etc.
en wordt daarbij geholpen door een lokale aannemer.
Maar overal in bijna elk vertrek komen we boeken
tegen; Stapels boeken, dozen vol boeken. In de periode voor Ostingersleben had Geert een antiquariaat in
oude reisboeken in het centrum van Utrecht. Aanhangwagens vol heeft hij naar het oosten versleept.
José vindt het erg, dat ik er zo veel moeite mee heb
om dingen, die we eigenlijk niet gebruiken, weg te
doen. Bij Geert vergeleken ben ik daarin maar een
heel kleine jongen. Hij verzamelt alles, van allerhande bouwmaterialen, die ergens opgedoekt worden tot
oude gebruiksvoorwerpen, klokken (in de woonkamer hangen er vier naast elkaar) en in één kamer zag
ik stapels en stapels oude reiskoffers. In de tuin liggen brokken natuursteen, stapels stenen en tegels,
hout voor de houtkachel en achter in de tuin heeft
Geert al wel een vijver aangelegd.

5
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Het nieuwe woongedeelte heeft Geert in het oude
schuurgedeelte gecreëerd. De ruimte is als het ware
in drie gedeelten verdeeld: Twee zitgedeeltes met
bankstellen en een zit-, eet-, en keuken gedeelte. De
vloeren van die gedeeltes liggen niet op dezelfde
hoogte, de keuken is modern en van alle gemakken
voorzien Het is één grote ruimte, waarbij ik een inhoud schat van ongeveer 20 bij 9 meter en een hoogte in de nok van zo'n 8 meter. Veel zware oude eiken
balken, die de stabiliteit aan het bouwwerk moeten
geven, doorklieven die enorme ruimte. (Het gebint)
Om dat in de winter leefbaar te houden heb je een
enorme centrale verwarming nodig en die staat nabij
de oude grote toegangsdeuren, die nu permanent niet
meer gebruikt kunnen worden. Geert en Rita hebben

in een paar jaar heel veel verandert en vernieuwd aan dit
enorme pand. Maar er staat ook nog heel wat op stapel.
Ik begon destijds aan de verbouwing van 't Oal Jobsstee, toen ik dertig jaar was. Dan heb je normaal gesproken nog een heel leven voor je. Geert begon na z'n zestigste met een klus, die ook nog eens vele malen groter
is en in een ander land. Ik vind dat heel moedig en van
lef getuigen. Rita, z'n vrouw, maakt zich er wel eens
zorgen over of hij wel fit genoeg blijft om zo door te
kunnen gaan. Ze maakt zich gelukkig geen zorgen over
het feit, dat ze in een huis woont, dat op dit moment niet
schoon te houden is. Maar als je op 67 jarige leeftijd de
marathon van Magdeburg nog kunt vol-brengen, hoefje
je nog niet zoveel zorgen te maken.
En ofschoon ik op dit moment niet graag in Geert z'n
schoenen zou willen staan, kan ik hem wel begrijpen: je
hebt alle dagen wat te doen; dat watje maakt, geeft je
een tevreden gevoel; elke dag in je oude plunje in en om
het huis wat aanklooien is toch heerlijk?! Dat doe ik
zelfs nu in Zuidlaren nog.
Na een gezellig samen zijn aan de keukentafel, waarbij
veel wetenswaardigheden werden uitgewisseld en herinneringen werden opgehaald en we van een lekkere door
Rita gemaakte salade hadden genoten namen we aan het
eind van de middag afscheid. Op weg terug naar huis
overnachtten we nog één keer aan de noordkant van de
Harz. We wilden onderweg bij Nienburg nog een keer
overnachten, maar omdat het maar 7 graden was en fietsen langs de Weser ons op dat moment niet zo aantrok,
besloten we een dag eerder weer thuis te zijn.
Op het moment, dat ik dit schrijven beëindig _ vrijdag
11 juni om 19.15 uur-, wordt in Ostingersleben het
Dorpsfeest geopend door een 'Festrede', vervolgens
worden er 'Ehrungen und Auszeichnungen' gedaan en
volgt er een 'Lesung aus der Chronik'. Daarna wordt het
tijd om in de grote 'Festzelt' deel te nemen aan de
'Bieranstich', die muzikaal omlijst wordt door 'Chor
und Musici aus Alleringersleben'. De avond wordt besloten met een disco.
Bier en disco zijn niet zo mijn dingen. Misschien toch
maar goed, dat ik Geert, ondanks z'n hartelijke uitnodiging, niet in dit weekend heb opgezocht.
Dinus Vos.
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Univés 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)4096162
e-mail:
zuidlaren(S)unive.nl

www.unive.nl

Daar plukt ú de vruchten van!

Nieuw:
vooral uwfietsreparaties

arneviel

K-DANS dans & theater
ballet jazz modern basis
streetdance breakdance
tap spitzen danstheater
jeugdtheater werkplaats
educatie opleiding podium

fietsreparatie
seizoensbeurt

K-DANS
050-4095603
www.k-dans.nl
¡nfo@k-dans.nt

geheel nakijken + schoonmaken

nu € 25,Lindenhof9 9471 RT Zuidlaren
telefoon 06 22449175 (na 18.30)
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steeds meer thuis raakte en bekenden kreeg, per 30 juli
definitief los en achter te laten. Er staat gelukkig echter
een mooi nieuwe avontuur tegenover. Dus zeg ik jullie nu
allemaal adieu.

[k ga Oud Heiberg verlaten
Bijna 50 jaar geleden kwamen mijn ouders hier op Meizeen 3 wonen (toen nog C88), ik denk als praktisch de
;erste 'import' in Midlaren. Hoewel ik zelf net uit huis
was, werd het daarmee ook mijn ouderlijk huis, waar ik
zeel over de vloer kwam; later ook met vrouw en kindeen. Op een oude eik en een appelboom na, was het aanhankelijk een kale plek, sinds de zandwinning veel had
weggehaald en het huis op een soort 'terp' had achter
gelaten. Hoewel ik hier dus niet zelf woonde heb ik toch
tn Midlaren alle veranderingen voorbij zien komen die
3eert Mak zo mooi over Jorwerd beschrijft.
Het aanvankelijk nauwelijks bewoonbare keuterijtje (er
waren 2 kleine kamer, één kraan zonder afvoer en een
WC) werd door mijn ouders en mijn zus als architect omgetoverd tot een idyllisch woonboerderijtje, waar mijn
Duders vele gelukkige jaren hebben vertoefd. De kale
/lakte aan de voet van het bergje werd door mijn moeder
in de loop der jaren tot een klein paradijsje met veel
300IT1- en plantensoorten omgetoverd,
roen mijn moeder in 2004 moest verhuizen, omdat het
dier niet meer ging alleen, kwam het huis vrij en kon ik
nijn lang en stil gekoesterde wens, daar zelf te gaan woien, realiseren. Met een grondige verbouwing paste ik
iet huis aan de moderne tijd en mijn specifieke wensen
ian. Ik woon hier nu heel tevreden en geniet van de rust,
ie ruimte en de duisternis, die voor mij een van de beste
benaderingen vormen van wat ik op dat gebied heb erva"en in mijn werkzame leven, in o.a. Canada, Algerije,
Vlali en Burkina Faso.

Dat afscheid wil ik inhoud geven met een feestje met wat
hapjes en drankjes op 10 juli bij mij thuis, vanaf 13.00
uur.
Dat combineer ik met een veiling van vele zaken die ik
niet meeneem.
Albert Heringa
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Veiling
Een deel van mijn nieuwe avontuur omvat het samenvoegen van twee huishoudens. Met onze achtergrond betekent
dat, dat er veel dubbele en overbodige spullen zijn. Ik probeer er al een tijdje mee te leuren, maar er blijft vast nog
veel over. Daartoe organiseer ik in mijn huis Heiveen 3
een

vlaar toen kwam, na mijn scheiding,Lida uit Ede in mijn
leven. Hoewel zij hier ook geniet, haar werkzame leven
sindt haar op zijn minst voorlopig aan haar regio. Het op
;n neer rijden kost steeds weer veel tijd en energie. Mede
jaarom heb ik na 4 jaar 'LAT-ten' besloten dichterbij
laarte gaan wonen. Uiteindelijk resulteerde dat in het
jesluit ook samen te gaan wonen. Na mijn ervaringen op
Jat gebied (twee huwelijken) geen erg voor de hand liggende zaak meer. Ik heb echter door en in mijn relatie
net Lida een nieuwe dimensie in mij zelf ontdekt waarzan ik het bestaan niet kende. Mijn interne beleving van
zertrouwen en ruimte is daardoor veel groter geworden.
Vlijn vertrek voelt nu als de verruiling van de externe
ust, ruimte en duisternis met die interne rust en ruimte
üe ik in mijn relatie met Lida ervaar. Voor de mooie
luisternis is nu een schittering in de plaats gekomen.
4et blijft een avontuur onze twee levens in elkaar te
ichuiven, maar alles wijst erop dat ons dat veel kan opleveren.

OPENBARE VEILING
Op Zaterdag 10 juli vanaf 14.00 uur
De helft van de opbrengst is bestemd voor het volgende
Midlaarder dorpsfeest.
Voor zover ik dat nu kan overzien zal de veiling o.a. de
volgende zaken omvatten:
Bedden, tafels, eettafel stoelen, rieten stoelen, fauteuils,
linnengoed, (tuin)gereedschappen, lampen, snuisterijen,
grammofoonplaten, aquariumspullen, diverse keukenspullen, aardewerk, serviesgoed, glazen, krukjes, boeken, kleding, elektrische apparaten, enz.

k vertrek nu naar ons nieuw aangekochte huis met mooie
uin in Bennekom, een inspirerende plek, die met ingang
/an ljuli ons thuis wordt. Bennekom ligt tussen het Ede
/an Lida en het Wageningen, waar ik zelf eerder al 40
aar heb gewoond. In dat opzicht is mijn cirkel dus weer
ond.
-Iet blijft me niettemin zwaar vallen dit mooie en verrouwde plekje, waar ik bewust voor koos en waar ik ook

Wie iets kan gebruiken en zich op voorhand van iets wil
verzekeren kan vooraf komen kijken.
Wees van harte welkom en geniet van een hapje en een
dankje.
Albert Heringa
14
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StzUtengoed/ "Achter de^Hcrvetv'
Nöordicwen/

Slagerij G.D. l\cers

Kamperen logeren genieten

I e klas Rund- en varkensslagerij
en

'•Achter cie/Hov<
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN
Net over de grens met Drenthe middenin het prachtige
oude Gorechtgebied in de prov Groningen staat onze
nieuw herbouwde
boerderij met de gezellige Mini-Camping en luxe Gastenkamers.
De Mini-Camping is natuurlijk aangelegd en niet echt gericht op kinderen.
Wij hebben 15 gezellige staanplaatsen (geen jaarplaatsen)
De kamers zijn het gehele jaar geopend

ft
ft
ft
ft
ft
ft

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

Buitengoed/ "Achter de^HoverJ'
Familie Kroeze Lageweg 29A
Telefoon:050-4093237
Mobiel: 06-20615072
E-mail: info@buitenqoed-achterdehoven.nl
www.buitengoed-achterdehoven.nl

Groningerstraat 56, 9475 PC Midlaren
8
050-4091553

Tafeltje D e k j e
Ook bij u thuis !

Bouwbedrijf Wolters
Nieuwbouw

T(%

r\

Verbouw

I de 7onnehof
>

^ * W HM

•"

Onderhoud
Kerkstraat 14
9479 PK N O O R D L A R E N

Koel verse maaltijden bij u thuis bezorgd.
Verschillende diëten mogelijk. De maaltijden zijn
eenvoudig te verwarmen en u kunt eten op de door u
gewenste tijd. Voor € 6,69 heeft u een maaltijd+
voorgerecht of toetje. Geïnteresseerd: neem contact op
met Zonnehof (050-5346644), Voedingsadministratie
of Trias (0592-338938).

Burg. J.G.Lagroweg 100
9761 TD Eelde
W
050-409 1297
Fax. 050 409 1387
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borden. De verwachting is dat de 30km zone op korte termijn kan worden ingevoerd afhankelijk van besluitvorming in B&W van de gemeente eind deze
maand. De afdeling verkeer zal in augustus met ons
overleggen om gezamenlijk te overleggen inzake
herinrichting Groningerstraat. Hierbij wordt gedacht
aan bepaalde bestrating en belijning. Vooralsnog
zijn verkeersdrempels niet aan de orde. Wij houden
jullie op de hoogte.

Nieuws van Dorpsbelangen
Voortgang/activiteiten Dorpsbelangen:
Overleg Wethouder Assies afvaardiging Dorpsbelangen.
Op 17 juni is er overleg geweest met Wethouder
Assies en een afvaardiging namens Dorpsbelangen.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
- plannen met het sportveld,
- Noordma gebied,
- 30 km zone en
- bestemmingsplan Kleine Kernen.
De plannen inzake het sportveld zijn toegelicht
door Dorpsbelangen aan de wethouder. De bouwvergunning en het ingediende bezwaar is besproken.
Dorpsbelangen is in gesprek gegaan met de omwonenden en daaruit zijn aangepaste plannen gemaakt. De basket wordt in de Ie fase nog niet geplaatst. De situatie wordt opnieuw bekeken 1 jaar
na plaatsing van de opslagVschuilhut. Op één na
zijn de bezwaren ingetrokken. Hierover doet de
commissie bezwaar en beroep van de Gemeente
binnenkort uitspraak.
Door Dorpbelangen wordt binnenkort een subsidiebijdrage gevraagd van de gemeente. De wijze
hoe en op welke wijze is uitvoerig besproken met
de wethouder. De verwachting is dat de gemeente
zal bijdragen.
Noordma gebied
Wethouder Assies heeft een toelichting gegeven
op de plannen voor het Noordma gebied.Het gebied noordelijk van de Hunzeweg (het gedeelte
ten oosten van de hoogspanningsmasten) zal worden meegenomen in de plannen.
Dit wordt een moerasdelta. Aan de zuidzijde van
de Hunzeweg is het gebied Tusschenwater. Hiervoor wordt een milieu effect rapportage opgesteld. Het terrein zal fungeren als natuurlijke berging van de Hunze. De gemeente zal Dorpsbelangen op de hoogte houden van de ontwikkeling in
het Noordma gebied.
30 km zone
Wethouder Assies vertelt dat er een 30 km zone
zal worden ingevoerd in de gehele bebouwde kom
en dus ook de Groningerstraat. Snelheidsremmende maatregelen zijn al aanwezig: de scherpe
bocht in de Groningerstraat
(zuidzijde) en de ophoging van het kruispunt Tolhuisweg-Groningerstraat (noordzijde. Wij hebben
aangedrongen op snelle plaatsing van de 30km

Bestemmingsplan Kleine Kernen.
Het bestemmingsplan Kleine Kernen is vastgesteld
door de gemeenteraad en ligt nu voor een periode
van 6 weken ter inzage.
Activiteitenbudget
Dorpsbelangen krijgt van de gemeente een activiteitenbudget (ca. 500 euro per jaar). Dit budget is bedoeld voor het organiseren van activiteiten die de
sociale samenhang in het dorp vergroten, zoals een
barbecue, dorpsfeest etc. Suggesties zijn welkom!
Overig nieuws vanuit Dorpsbelangen:
Keuterij: alle vergunningen zijn in orde.
AB

Jenny Vrieling Fonds voor heel Tynaarlo!
Met ingang van 2010 is er € 45.000 budget beschikbaar voor het financieel ondersteunen van
projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in de gemeente Tynaarlo.
Het Jenny Vrieling Fonds is ondergebracht in
de Eng-Set Stichting en het beheer berust bij
het Prins Bernard Cultuurfonds Drenthe. Het ¡s
de stichting die de nalatenschap beheert van de
¡n 1994 overleden mevrouw Jenny Vrieling. Zij
heeft bij leven bepaald dat een deel van haar
vermogen o.a. beschikbaar moest komen voor
'het financieel ondersteunen van projecten op
het gebied van de cultuur en het natuurbehoud
in de gemeente Tynaarlo.
Aanvragen
Vier keer per jaar kunnen aanvragen voor het
Jenny Vrieling Fonds worden ingediend. Voor
data en aanvraagformulier zie de website van
het fonds: www.cultuurfonds.nl/drenthe.
Namens bestuur dorpsbelangen,
Agnes Boneschansker
I6
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OVERDUIN •CASANDER
a e d r ¡ j fs makelaar s b v
Zuiderpark25, Postadres: Postbus 366,9700 AJGroningen
telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90
www.pverduincàsànder.nl, E-Mail: ¡nfo@overduincasander.nl
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Watersport paviljoen

Meerzicht

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

Bouwbedrijf
Menno Bakker
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BOUWBEDRIJF

MENNO BAKKER

Zuinïgstraat 1 9479 P M Noordlaren
050 - 4095918
www.bouwbedrijfmhbakker.nl
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06-52545868
Tolhuisweg 23
9475 PD Midlaren
bert@detuinderij.eom
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Tweede kamer verkiezingen 2010
In Midlaren werden 304 stemmen
uitgebracht. Daarvan kwam een aantal van 62 van buiten de gemeente
Tynaarlo. Ook zijn er mensen die
ingeschreven waren bij andere stembureaus in de gemeente Tynaarlo,
hier komen stemmen. Toch geeft de
uitslag wel een indruk van de stemming in Midlaren.
Hieronder een foto van de telling van
de stemmen in "ons" stembureau.

304

276

Fwee pakketten
De Walk Challenge Hunzeloop biedt u tegen een zeer aantrekkelijke prijs een
antastisch programma ter voorbereiding op één van de afstanden van de
Hunzeloop op 18 september 2010. Gezond, gezellig en leuk om te doen!
J kunt kiezen uit 2 pakketten:

¡DELSPORTCENTRPM

ENTH

Sasispñkkei (€ 10.-}
Dit pakket bestaat uit:
• Trainingsschema's voor diverse afstanden (15, 25, 35. 42,5 km)
• Digitaal logboek van ActiefMET
• Adviezen van deskundigen (o.a. wandellrainer, (sport)diëtiste en
schoenen/kleding expert)
• Lidmaatschap 2010 van Drentse wandelsportvereniging;
• Deelname aan voorbereldlngstocht (Boortorentocht 28 augustus 2010)
• Startbewijs voor Hunzeloop.

älSCENTRUM OP HET GEBIED VAN WANDELEN

Walk Challenge Hunzeloop: doe mee en bereid u voor!
Op 18 september wordt de eerste Hunzeloop in Zuidlaren georganiseerd.

^.ispakket (€ 20,-;
Dit pakket bevat dezelfde inhoud als het basispakket, met extra:
• Deelname aan 4 wandeltrainingen onder leiding van gediplomeerde
• wandeltrainer in de periode juli - augustus 2010;
• Digitale coaching via het logboek van ActiefMET door uw wandeltralner van
juli-half september 2010.

Het wandelen van deze prachtige tocht wordt extra leuk wanneer u goed
voorbereid aan de start staat. En dat kan! Wandelsportcentrum Drenthe
heeft speciaal voor deze wandeltocht een leuk, uitdagend en
laagdrempelig voorbereidingsprogramma gemaakt:

tenmeldsn voorde Walk Challenge Hunzeloop
\anmelden kan vanaf 28 mei op www.wandelsportcentrumdrenlhe.nl of op 3 juli
ijdens de Informatiemarkt bij Wandelsportcentrum Drenthe ,
Dranjekanaal NZ 10, 7853 TA Wezuperbrug.
<oro naar de ¡nfcrmaüßrnarkt op 3 juli oij Vakantiepark 'I Kuierpadtien
=r ¡s veet te zien en te beleven.

Meedoen?
Ga naar www.wandelsportcentrumdrenthe.nl en meld u aan!

.aat u informeren over:
• De trainingsprogramma's en de trainingen
• Voetbehandeling en schoenen, kleding, voeding en voorkomen van blessures
• Maak kennis met de trainers en doe mee aan een clinic.
Doe mee aan de speciale wandelfittest.

Meer informatie over de Walk Challenge?
Kom naar de informaliemarkt op 3 juli van 10.00 tot 14.00 uur.
WandelSportcentrum Drenthe
Oranjekanaal NZ 10
Wezuperbrug

Jiteraard kunt u zich tijdens deze dag ook aanmelden als deelnemer!
ís Walk Challenge Hunzt-loop is cc-,; mittat
<C|7)

't Kníerp«iíttíen

l.fifcLC
'A'AHDU¿POItn>ftUU,nAtII
UlßtfttA&O

[ACTIEF METJ
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Spelletjesmiddag, Volleyballen en Touwtrekken
De weersvoorspelling waren gelukkig goed. Het had de
hele week met fikse buien geregend maar zaterdag 12
juni zou het goed worden!!
Toen ik 's ochtends naar buiten keek was ik nog niet zo
overtuigd. Het waaide toch wel hard en er waren ook
aardig wat wolken aan de lucht. Zou dat wel lukken om
lekker in je zwembroek te glijden op de zeepbaan zonder
steenkoud te worden?
Gelukkig kwam de zon er steeds meer bij en de kinderen
druppelden rond 2 uur allemaal binnen om mee te doen.
Er waren in ons kleine dorp toch nog 19 kinderen die wel
zin hadden om gezellig met elkaar spelletjes te doen.
ledereen vermaakte zich eerst op het springkussen en
daarna splitste de groep in de kleinsten (tot 8 jaar); zij
gingen een speurtocht lopen, op jacht naar de schat!!
De kinderen boven de 8 jaar streden er om wie het eerst
de koning om mocht gooien in het spel Kubbs. En er
werd fanatiek gestreden! Daarna in het bos Blikspuit of
Buskruit! Altijd spannend om je in het bos te verstoppen
en te proberen de 'gezienen' vrij te buten door de bal
weg te trappen en keihard Blikspuit (of Buskruit) te roepen!!
Na deze activiteiten was het tijd voor drinken en chips en
toen toch echt voor de zeepbaan.
Op 2 banen konden de echte bikkels en heuse glijders,
heerlijk glibberen en glijden op de met groene zeep geprepareerde baan.
Na een broodje knak en een ijsje was iedereen reuze tevreden!!

verslaanbaar, alhoewel Achteroet er wel alles aan deed
om het tij te keren in de finale!!
En dat terwijl ze hun kruit al deels verschoten hadden
tijdens de Touwtrekwedstrijden.
Want zo werden de krachten in de pauze even op andere
wijze gemeten!
Ineens bleek de Groningerstraat nog wat gerenommeerde kracht in het vat te hebben; zij trokken Tolhuisweg 2
over de streep!! Achteroet stond makkelijk zijn mannetje tegen Plankensloot die leuk over de streep buitelden.
Tolhuisweg 1 had een makkie tegen het moegestreden
mannenteam van de Groningerstraat; de duurkracht
bleek toch wat tanende
Uiteindelijk stonden ook hier Tolhuisweg 1 en Achteroet tegenover elkaar in de finale maar nu kon de brute
kracht van Achteroet makkelijk de aanval van Tolhuisweg 1 weerstaan; zij gingen naar huis met een echte
touwtrekbokaal!!
Al met al een reuzegezellige dag en avond waarbij in
totaal meer dan 100 mensen op het sportveld te vinden
waren! Want ook veel toeschouwers kwamen aanmoedigen om hun wijk te ondersteunen!!
We gaan er vanuit dat we volgend jaar van ALLE wijken een team kunnen verwelkomen!
AG
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Om 19.00 uur startten we met het volleybaltoernooi. We
mochten (na nog een kleine ronselactie de dinsdag ervoor) toch 5 teams welkom heten.
Natuurlijk ging Tolhuisweg 1 voor het behoud van de
bokaal. Achteroet was ook weer sterk vertegenwoordigd,
ze gingen voor beide bokaals, ook die van het touwtrekken. De Groningerstraat en Plankensloot waren eigenlijk
nieuw op het speelveld. Wat zou dat brengen!?? Gevaar
voor Tolhuisweg I? In ieder geval had Tolhuisweg 2 zich
wel opgemaakt voor de strijd tegen Tolhuisweg 1 door te
OEFENEN!!
Het mocht niet baten. Tolhuisweg 1 bleek andermaal on19

In het vorige Kabinet hadden we vanuit de sportveldcommissie de oproep gedaan om samen te gaan trainen voor de Zuidlaardermarkfloop!
Hier hebben drie mensen op gereageerd die zelfs al enige
loopervaring hebben!
Eigenlijk hebben ze alle drie behoefte aan loopmaatjes om zo
'een stok achter de deur' te hebben!
Dat bleek gelijk al de eerste dinsdag dat we zijn gaan lopen.
Als we niet hadden afgesproken hadden we ons om half negen 's avonds echt niet meer van de bank gehezen en de hardloopspullen aangetrokken!!
Maar leuk en gezellig was het wel en uiteindelijk voel je je
natuurlijk ook heerlijk als je zo aan het lopen bent.
Eigenlijk zouden we dit willen volhouden maar het zou leuk
zijn als de groep wat groter is. Dan kun je qua snelheid wat
differentieren en ben je niet altijd verplicht om te gaan.
Dus bij deze de oproep:
WIE LOOPT MET ONS MEE OP DINSDAGAVOND OM
HALF NEGEN?
we lopen ongeveer een halfuur tot een uur en het gaat op een
rustig tempo.
Als je mee wilt doen meld je dan via de mail aan bij Anneke
Grootoonk (a.grootoonk@cvr.umcg.nl)
AG
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Back to basics?
Dinsdagochtend.
Ik word langzaam wakker van niks.
Gewoon, de slaap is op?
Nee, de wekker is niet gegaan.
Als ik met een schuin oog de tijd die erop staat tot me door laat
dringen blijkt het een uur later dan de bedoeling!
Ik bel naar het werk dat het een uurtje later wordt en doe in
mijn gewone tempo mijn gewone ochtenddingen.
Op straat merk ik dat de rest van de straat ook heeft vertrouwd
op de continue stroom van elektriciteit!

Het geheiilie laatje

Emancipatie
Als ik het woordenboek erop nasla staat er:
Emancipatie:' toekenning van gelijke rechten aan
eerst gediscrimineerde personen' .
Ik dacht dat we vrij ver waren in ons land met
emancipatie op het gebied van mannen en vrouwen.
De meeste ultieme vorm van emancipatie vind ik
als je het er niet meer over hoeft te hebben.
En wat mij betreft hoeft dat ook niet meer waar
het mannen en vrouwen betreft.
Totdat ik op een zaterdagavond door het dorp
wandelde en langs het sportveld kwam.
Daar bleek de jaarlijkse strijd om de volleybalbokaal aan de gang! Even kijken (en even wat drinken natuurlijk)!
Ik begreep al snel dat Tolhuisweg 1 weer zijn
(van haar was nauwelijks sprake) best deed om de
bokaal te behouden. Het team bestond uit louter
mannen en 1 vrouw (die beter de bal sloeg dan
menig man). En welke tegenstander ik ook bekeek, in ieder team zag ik toch echt een aantal
vrouwen en zelfs vaak kinderen. Iedereen streed
even hard mee voor de winst maar vaak geelt een
onevenwichtige verdeling van vrouwen en kinderen in de beide teams een ongelijke strijd.
Hoe zit dit eigenlijk?
Hoe is het met de emancipatie gesteld in Tolhuisweg 1?
Is hier nog wel sprake van discriminatie?
Mag je alleen maar meedoen als je man bent tenzij je door de ballotagecommissie komt door je volleybalkwaliteiten?
Zijn dit allemaal haantjes, uit
op de ultieme winst, namelijk
het laten zien van je krachten
en daarmee de trofee binnenhalen?
Toch jammer dat ze in het laten
zien van de ultieme manlijke kracht hebben gefaald door te verliezen van Achteroet met het
touwtrekken!!
Geef mij de mannen van Achteroet maar, èn manpower èn geëmancipeerd!!

Zaterdagochtend, twee weken later.
Ik draai de kraan open om het broodnodige kopje koffie te zetten.
Niks.
Nog es.
Niks!!
Mmm, zo 's ochtends geeft dat toch een gevoel van ongemak.
Gelukkig zit er nog wat water in de waterkoker voor de koffie
en kan ik me wassen met water uit een kom in de tuin.
Wat zijn we toch gewend aan en vooral verwend met gemakken waar we niet eens meer stil bij staan. Behalve als we weer
beelden zien van 'hoe het nu in Haïti is' of'hoe het altijd in
delen van Afrika is'
En dat de straatverlichting het al een maand niet doet op het
moment van schrijven, ach, nu kan ik de sterren beter zien!
En realiseer ik me maar al te goed hoe goed we het hebben!
AG

VI.I RED BAKKER

Haren
050 5344533

vvww.al fredbakker.nl
info('5).alfredbakker.nl
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Hut
Registeraccountants
Belastingadviseurs
Bezoekadres
Verlengde Hereweg 182
Postadres
Postbus 8088
9702 KB Groningen

Telefoon
050-5267101
Fax
050-5268737

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

Hut & Co is een middelgroot accountantskantoor.
Met drie registeraccountants (RA), een fiscaal jurist
en zo'n 20 medewerkers. Klein genoeg voor een persoonlijke benadering van iedere klant en groot genoeg voor een compleet dienstenpakket.
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 kunnen betekenen.
Onze klantenkring is
even gemêleerd als
het bedrijfsleven in
onze regio: detail handel, zakelijke
dienstverleners, adviesbureaus, industriële bedrijven, transporteurs, stichtingen,
vereni-gïngen en vrije
beroepen. Van gerenommeerde ondernemer tot starter.
Daarnaast zijn we organisaties in de nonprofit sector en particulieren van dienst.
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