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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: 

Dorpsbelangen 
S 4091422 

Dorpsfeestcommissie (voorlopig) 
S 4091373 

Gezelligheidskoor "Los Zaand" 
S 4031962 
www.loszaand.webklik.nl 

IJsvereniging "Midlaren" 
8 4028808 

Jachtveld "Midlaren" 
© 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren 
8 4096053 

Toneelvereniging 'T.O.M.I.' 
8 4091490 

Vrouwensoos 'Midlaren' 
8 0592-272584 

Hr. P. den Hengst 
Groningerstraat 36 
9475 PB Midlaren 

Hr. W. Geerts 
Tolhuisweg 24a 
9475 PG Midlaren 

Mevr. S. van der Haak 
Entinge 63 
9472X5 Zuidlaren 

Hr. F. Keizer 
Groningerstraat 25 
9475 PA Midlaren 

Hr. N. Loeröp 
Tolhuisweg 30 
9475 PG Midlaren 

Hr. E. Veenstra 
Tolhuisweg 27 
9475 PD Midlaren 

Hr. W. Eefting 
Hofakkers 22 
9471 HB Zuidlaren 

Mevr. M. Kanon 
Annerstreek 27a 

9486 AK Annen 

. . . . . . , j» w . Hwsra • -••'• 
Website : www.midlaren.net 

Colo fon : 
Redactieleden: 
Bouke Klaassens 

Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 
S 050 409 5973 

Pattv Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midlaren 
S 050 409 4466 

Agnes Boneschansker 
Groningerstraat 27 
9475 PA Midlaren 
S 050 737 0079 

Gies Lamberts 
Groningerstraat 45a 
9475 PA Midlaren 
S 050 409 2365 

Toon van der Hammen 
Tolhuisweg 37 
9475 PD Midlaren 
9 050 3119680 

Anneke Grootoonk 
Tolhuisweg 12 
9475 PG Midlaren 
S 050 309 4397 

Druk Multabedrijven 
W.A. Scholtensstraat 15 
9403 AJ Assen 
S 0592-377115 

Layout: Bouke & Gies 
Illustratie: Patty Venema 

De redactie houdt zich het recht voor om 
publicatie van ingezonden brieven te wei-
geren, indien deze inhoudelijk van zodani-
ge aard blijken te zijn dat men erdoor ge-
kwetst 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 Vere-
niging Dorpsbelangen. 
Bankrekening Het Kabinet: 
Gironummer : 5936732 
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Wijken: 

Achteroet 
Heihazen 
Tolhuisweg 1 
Tolhuisweg 2 
Schu ts-/Huttenweg 
Groningerstraat 
't Brinkje 
Plankensloot/Meerzicht 
Emigranten 

Wijkhoofden: 

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

8 

050-4095792 
050-4090968 
050-4092365 
050-4090428 

050-4092975 

Oud papier: 

De volgende 
vrijdagen en 
zaterdagen: 
5 en 6 nov. 
3 en 4 dec 

Zelf brengen bij 
de Bloemert !! 

Kopij inleveren voor 
Kerstnummer: 

7 december 2010. 

bij één van de redac-
tieleden! 

Graag inleveren op 
diskette of mailen 

naar: 

gwl:i m berts@hctnet.nl 
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Heeft u dat nu ook ? Het gevoel dat de tijd veel te 
snel gaat .De zomer vliegt voorbij. Als je naar bui-
ten kijkt vallen de kastanjes, de noten, de appels 
en de bladeren al weer van de bomen. 

Het begin van de zomer was erg mooi en warm 
maar de laatste periode was veel te nat en te koud. 
Maar ieder jaargetijde heeft zijn charme. De 
mooie herfsttinten komen weer in de natuur. 
Hier dan alweer het herfstnummer van het Kabinet 
met een overzicht en verhalen wat er in de afgelo-
pen tijd allemaal is gebeurd of nog staat te gebeu-
ren. 
Deze zomer hebben we afscheid moeten nemen 
van onze oud dorpsgenote Roelie Schuiling. 
Albert Heringa heeft Midlaren verlaten en zijn 
huis aan het Heiveen verkocht. 

De brand die Brasa Do Brasil in de as heeft gelegd 
is vast niemand ontgaan. Inmiddels is de zaak op-
geruimd, en rijst de vraag wat gaat hiermee gebeu-
ren. Wordt het weer een horeca gelegenheid of 
wordt het een woonbestemming. 

Een verslag van "voor een dag Midlaardermeer", 
met foto's. De rest van de foto's kunt u bekijken 
op de website van Midlaren. 
Binnenkort begint de Gemeente Tynaarlo met de 
voorbereidende inspraakavond om van ons dorp 
een 30- km zone te maken en het riool te renove-
ren. 30- km zone is geen overbodige luxe als men 
ervaart, met name aan de Groningerstraat, hoe er 
door ons dorp wordt gescheurd. 

Het is Anneke Grootoonk gelukt, samen met na-
tuurplatform Drentsche Aa , de prachtige natuur-
film "In het land van de Drensche Aa" naar Mid-
laren te halen. Houdt deze avond alvast vrij. 
De makers van deze film ,Henk Bos en Janetta Veen-
hoven , zijn op dit moment druk bezig met opna-
mes in Midlaren over het leven van de ijsvogels. 

We hebben een zeer innovatieve dorpsgenoot te 
weten Nico Gorter die samen met een partner een 
methode heeft ontwikkeld om veilig röntgenfoto's 
te maken bij paarden, (pagina 10) 

Verder een tweetal interviews met Esther Vos en 
haar partner Martin Siemensma en met Joke de 
Groot die na 45 jaar stopt met paviljoen Meezicht. 
Hun verhaal kunt u lezen in dit Kabinet. 

Veel lees plezier, de kinderen veel puzzelplezier 
en verder iedereen een hele fijne herfstvakantie. 

Rredactie van het Kabinet. 
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Vrijdag 12 november Film in de Barn 20.00 uur 

Zaterdag 19 december Voetbal en kerstborrel 

HIGHTHAWK PRODUCTIONS ASSEN ».»««««ri 
ttii tos-temlUMM 
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Clk seizoen de moeite waard 

/

Buitenhuis adeVE£MlWitST* 

Hafi* tttaauboer en Eli Wiggen 
Duinweg £9475 PK MIMTEN 

Tel ; m 4Ö92132 Fax; 0 » 4092132 
E-mail: InfcÄvcenhorstnl 

Website: www.veenhorst.nl 

B V I T i X 
Bi •écnhoYst 

Zuidlaren 

'de VEENHORST' » een ¿-¡.ierren groepsaaommodfltie 
l É ^ j ^ f Sn ¡»inope eer» iMfrdta$t verblijS Yin 1Sttti 43persenen. 

B«iïMEH#ülS* ís een «part geleaen zaal mei eigen ierren vöOf dasideel^ertiuur 
it» 4 yin J5 f^i<jf»n, Hei ra tevens startpunt teor Ltooutrwtief» en l£TTErï90XENl 
Iftüt »«wftmodïtfw tójn ïrWw3l Ingwteht m w*n *lk¡ gemakken «n modwM 

fnriliiniton voonrJ*n. Ideaal voor hot howfen van 
^ ^ p ^ , uwwwkb^rankorrotcn, rcûrâcsenvakaritie-actlvltisrlen. 

• ' y U beeft eer. keu« uit 
^ t i e i f - , gedeeftelijke ol volledige venrorgino docr om, 

uw partner in doe-het-zelf 

Kerkstraat 7d 
9471 GA Zuid lar en 
4092069 

inf o@hubozuid lar en.n I 

_——-̂  

de Scheve 
water- en hengelsport 

www.descheve.ni 

Havenstraat 18 
9471 AM Zuid!aren 
050-4092946 

Ùe Lanteern is een gezellig, nostalgisch 
bruin Café in Noor afaren, waar u rustig 
een drankje drinkt,eens fekker lunch f 
of dineert. Zomers een zonnig terras, 

Middenstraat 2 Noordlaren 
www.delanteern.nl 

Eetcafé de Lanteern 
woensdaa t/m zondag geopend van 
12.00-23.00 uur. 

tei. 050 4029890 

http://www.veenhorst.nl
http://www.descheve.ni
http://www.delanteern.nl
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Natuurvtotf 

van het 
NATUURPLATFORM 

DRENTSCHE AA 
Aan de inwoners van 

Midlaren en Noordlaren 

VOOR DE FILM 

B 
Vrijdagavond 12 november 

wordt deze fílm vertoond in de Barn, 
Tolhuisweg 41, Midlaren 

De film begint om 20.00 uur, zaal open om 19.45 uur 
Entree: Gratis 

De film is opgenomen in het Nationaal Beek-en esdor-
penlandschap Drentsche Aa. 

Het is een twee uur durende film over de pracht van het 
landschap en de natuur rond onze eigen Drentsche Aa. 
Met name het leven van allerlei vogels en zoogdieren, 
dat we normaal niet zo makkelijk te zien krijgen is op 

deze film prachtig in beeld gebracht. 

Henk Bos en Janetta Veenhoven van Nighthawkproduc-
ions hebben maanden in het veld gelegen om alles op de 

film te zetten en het resultaat is meer dan prachtig! 

Speciaal voor inwoners van Midlaren en Noordlaren 
hebben we de makers gevraagd de film te vertonen in 

onze eigen omgeving, die zo nauw verbonden is met de 
Drentsche Aa, zodat iedereen in de gelegenheid is om 

van deze film te komen genieten! 

KOM KIJKEN OP 12 N O V E M B E R IN 
DE BARNÜ 

Voor info: 050-3094397 

Dorpsfeest-
commissie 

Voor één dag 
Midlaardermeer 

Week 37 blonk, net als de hele nazomer eigenlijk, niet uit 
door mooi weer. Als Dorpsfeestcom. zaten we een beetje 
met de handen in ons haar. Moesten we de activiteit, die 
voor 19 september op en om het "Midlaardermeer" gepland 
stond, nu wel of niet door laten gaan. We namen gelukkig de 
enig juiste beslissing, namelijk : wel door laten gaan ! 

's Middags om 12.00 uur kwamen we als bestuur van de 
Dorpsfeestcom. op het surfstrand bij Meerzicht bij elkaar. 
De lucht was grijsgrauw, en beloofde weinig goeds. Joke 
( van Meerzicht ) had gelukkig haar binnenruimte voor ons 
als Dorpsfeestcom. beschikbaar gesteld, en we besloten de 
activiteiten die op het surfstrand gepland stonden naar Meer-
zicht te verplaatsen. Ook deze beslissing pakte goed uit ! De 
parkeerplaats bij Meerzicht bleek uitstekend geschikt voor 
het spelen van Jeu de Boules. Binnen konden we prima het 
dartbord en de Oud - Hollandse spelen kwijt. Na de officiële 
opening om 13.30 waren de aanwezige deelnemers binnen 
de kortste keren aan het spelen. Jong en oud daagden elkaar 
uit, en leerden elkaar, als Midlaarders, op een leuke manier 
kennen. De "oh's " en de "ah's" waren overal te horen. Na 
ongeveer een uur gespeeld te hebben, kwamen er om 14.30 
twee prachtige sloepen voorvaren in de jachthaven van 
Meerzicht. Mede door de grijze lucht die er hing, met de 
dreiging van regen ( het was nog steeds droog ! ), leek het 
meer nu echt ons meer. De Midlaarders werden in luxe sloe-
pen van Meerzicht naar De Bloemert vervoerd. Tijdens de 
overtocht ving ik soms wat flarden van gesprekken op. Een 
paar keer hoorde ik : ' ik kom eigenlijk veel te weinig op het 
meer". Iets wat ook voor mijzelf geldt ( de ijsperiode dan 

mr ••<•' 

natuurlijk niet meetellend ! ). Op De Bloemert konden we 
wat drinken en genieten van het prachtige uitzicht, vanuit de 
kantine van de zcilschool, over het meer. Na een halfuurtje 
werd de terugreis naar Meerzicht ingezet, een lichte miezeri-
ge regen was begonnen, maar ook dat is toch echt Neder-
land. Het voelde prima ! Bij Meerzicht aangekomen, bleek 
Joke de kachel aangezet te hebben. Lekker warm met een 
hapje en een drankje. Wat wil je nog meer ? Wel 
sommige aanwezigen wilden een revanche op de eerste partij 
die ze gespeeld hadden. De materialen lagen er nog , en met 
een glas en hapje in de hand werd er nog gezellig door ge-
speeld. Anderen zaten rustig met elkaar te praten, en de 
nieuwtjes uit Midlaren aan elkaar door te geven. Kortom : 
een prima sfeer ! 
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IWI 
BOUWBEDRIJF 

MARK WIELAND 
Zuidlaarderweg 97 
9479 PR Woordlaren 
050-4092782 
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botenverhuur, 

zeilschool Zuidlaardermeer 
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren 
050 4092379 
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Het idee ¡s dat wij bij u in de 
buurt blijven. 
Als bank heb je je maatschappelijke veranlwoordelijknc-den. Niet alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige 

samenleving begint nou eenmaal bij u in de straal, om de hoek. in de wijk. Daarom ondersteunt de 

Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven. En dat doen we graag. Het ¡s tenslotte ook onze 

buurt.Dot is h e f f e ! 

I 

www.rabobankjil/noord-drenthe RdbobBflk 

RONDVAARTEN EN BOOTARRANCEMENTEN 

OP HET ZUIDLAARDERMEER 

EN HET PATERSWOLDSE MEER 

** 

1 

party ships 
and trips 
de Bloemert 3 
M ie laren 

WWW.PARTYSHIPS-TRIPS.NL 

http://www.rabobankjil/noord-drenthe
http://www.partyships-trips.nl
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Vorig jaar was het Jeu de Boules toernooi, onder 
prachtige weersomstandigheden,een groot succes. 
Dit jaar waren we met wat minder mensen, en 
was het weer dit keer ook niet om over naar huis 
te schrijven, maar de sfeer was zeker zo goed als 
vorig jaar. We gaan volgend jaar weer voor een 
"volle bak", wat we gaan doen weten we nog 
niet, maar deze Dorpsfeestcommissie is qua crea-
tiviteit nog lang niet aan haar einde. Tot volgend 
jaar bij de nazomeractiviteit ! 
Namens de Dorpsfeestcommissie : 

Freek Keizer 

• 
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PS : Joke ( Meerzicht ) en Wolto ( De Bloemert ) bedankt 
voor het belangeloos beschikbaar stellen van jullie accom-
modaties. Wotto ( De Bloemert ) en fam. Akse bedankt 
voor het vervoer over water in jullie prachtige sloepen. 

Brasa Do Brasil door brand verwoest 

• 

In de vroege morgen van 8 augustus 2010 werden de 
inwoners van Midlaren opgeschrikt door sirenes van 
brandweer en politie. Er was brand uitgebroken in 
restaurant Brasa Do Brasil. 
Voor de brandweer was er geen houden aan.Het hele 
pand is verloren gegaan. 
Men is nu in september begonnen met de opruim-
werkzaamheden. Of het pand weer als restaurant 
wordt herbouwd is nog niet zeker. 

Nieuwe Website 
Mocht u het nog niet hebben gemerkt, onze geheel 
vernieuwde website is weer in de lucht 

www.midlaren.net 
De site is overzichtelijker en gemakkelijk te bewer-
ken door de webmasters. 
Ook kunt u als gebruiker gemakkelijk een boodschap 
achterlaten. Ook houden we ons aanbevolen voor fo-
to's van ons dorp. 

In memoriam. 
Op 16 augustus Icregen we het droevige bericht dat 
onze oud dorpsgenote 

Roelie Schuiling-Vrijs 
heel plotseling was overleden. Ze woonde al weer een 
tijdje in Zuidlaren, eerst met haar man Roelof en de 
laatste jaren na het overlijden van Roelof alleen aan 
de Tiphofweg. Roelie was nog zeer gezien in Midla-
ren . Ze was nog altijd een trouw lid van de Midlaar-
der vrouwen club. 
Roelie is 78 jaar geworden. 
We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe met 
dit verlies. 

http://www.midlaren.net
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p y Tennis in Midlaren ? 
^=3^K. Dat we in Midlaren goed kunnen wan-
f Ë I Ë K ' ) delen; fietsen; paard rijden; zeilen en 

w0&Èjj&~ schaatsen weten we natuurlijk allc-
P ^ V maal ( excuses voor de sporten die ik 

niet genoemd heb ). We leven in de 
gelukkige omstandigheid, dat deze sporten zo van-
uit ons eigen huis te beoefenen zijn. Wat we mo-
gelijk niet weten is, dat er in Midlaren ook twee 
prachtige tennisbanen liggen, en dat die volgend 
jaar voor een spot prijsje te gebruiken zijn. 

Het gaat om de tennisbanen die eigendom van 
"De Bloemert" zijn, en bij de ingang van het park 
liggen. Het zijn zogenaamde mateco banen, die 
het hele jaar door te bespelen zijn. 
Samen met Wotto Nachbarn ( algemeen manager 
van de Bloemert ) heeft ondergetekende het plan 
opgepakt om deze banen eens wat intensiever te 
gaan bespelen. Dat bespelen moet dan voor een 
( groot ) deel gebeuren door inwoners van Mid- en 
Noordlaren. 
Alle inwoners uit Mid- en Noordlaren kunnen vol-
gend jaar lid worden van de tennisclub in oprich-
ting. Het zal een tennisclub worden met weinig " 
poeha ". We zullen geen lid worden van de 
KNLTB ( = tennisbond ); we zullen niet voor top-
tennis gaan; we zullen ( voorlopig ) geen verlich-
ting op de baan hebben , etc. Wat we wel hebben 
is een baan dicht bij huis, waar je met je dorpsge-
noten kunt spelen. Het plan is om met pasjes te 
gaan werken. Leden van de tennisclub zullen een 
pasje krijgen met een bepaalde kleur. Gasten van 
"De Bloemert" zullen ook zo'n pasje kunnen krij-
gen, maar dan van een andere kleur. Met het pasje 
kun je de baan voor een uur afhangen. Bij de re-
ceptie van "De Bloemert" kun je de baan reserve-
ren. Alle leden zullen een actuele ledenlijst krij-
gen, zodat ze onderling tennisafspaken met elkaar 
kunnen maken. Op bepaalde momenten ( waar-
schijnlijk in ieder geval de zaterdag morgen ) zal 
er sowieso iemand van de tennisclub aanwezig 
zijn . Met deze persoon kan getennist worden, 
maar hij/zij kan ook dienst doen als een soort 
baancommissaris, en dan de aanwezige deelne-
mers aan elkaar koppelen. 

Het lijkt U een goed idee, maar U heeft nog 
wat vragen. 
Dat U nog wat vragen hebt kunnen wij ons goed 
voorstellen. Ook wij zitten nog in de voorberei-
ding, en hebben nog niet alles rond. Om alvast in 
2010 wat vragen te beantwoorden, hebben we het 

volgende bedacht : 
In 2010 kunnen we al eens een uurtje gaan tennis-
sen op de baan van "De Bloemert ( hieraan zijn 
nog geen kosten verbonden). Tijdens, of na afloop 
van het tennisuur kunnen er dan een aantal zaken 
besproken worden. Jong en oud mag contact opne-
men met ondergetekende. Hetzelfde geldt voor het 
tennisniveau: Zowel de beginner als de gevorderde 
kan contact opnemen. We zullen hier alvast een 
aantal mogelijk vragen de revue laten passeren : 
Kan ik altijd spelen op de baan ? 

Ja, maar je moet wel met een pasje afhangen, 
en reserve 

ren bij de receptie van "De Bloemert". 
Wat gaat het lidmaatschap me kosten ? 

De precieze prijzen zijn nog niet bekend, maar 
we willen twee tarieven invoeren. 1 tarief voor 
kinderen t/m 12 jaar ( mogelijk € 20,00 ), en 1 ta-
riefvoor overigen ( mogelijk € 35,00 ). Deze ta-
rieven zijn een stuk lager dan bij andere 
tenni svereni gingen 

Kan ik les krijgen ? 
Les voor beginners is mogelijk, maar moet 

door de tennisser zelf met de lesgever geregeld 
worden. De baan moet ook dan via het pasjes sys-
teem afgehangen worden. 
Geïnteresseerd, in tennis in je eigen dorp ? Vanaf 
het eerste begin er bij zijn ? 
Laat het weten door te mailen naar 
fjkeizertój).hetnet.nl ofte bellen met Freek Keizer 

(050-402 88 08). 
Freek Keizer 

Wijkhoofden 
Het aantal wijkhoofden neemt onrustbarend af. Er zijn 
intussen al een aantal wijken die geen wijkhoofd meer 
hebben. Dat is vervelend voor de dorpsfeestcommissie, 
als ze straks voor het dorpsfeest weer wijkhoofden no-
dig hebben. Ook is het vervelend voor onze krant. 
De wijkhoofden bezorgen namelijk ook het Midkaarder 
Kabinet. 
We hopen dat de dorpsfeestcommissie er binnenkort 
toch in slaagt weer voor elke wijk een wijkhoofd te vin-
den of de indeling van de wijken zo te veranderen dat 
ieder adres weer onder een wijkhoofd valt. 
Voor ons zou het ook al een oplossing zijn als er zich 
vrijwilligers melden die in een deel van het dorp één 
keer per kwartaal het Kabinet willen rondbrengen. 
Wieowie??? 
Graag melden bij één van de redactieleden of per mail 
bij Gies Lamberts, gwlamberts@hetnet.nl. 

Redactie van het Midlaarder Kabinet 
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P VOETBALTOERNOOI 
MET DAARNA 

< f c 

& 9|£ 

Op zaterdag 19 december gaat er gevoetbald worden op het 
sportveld!! 

Althans, als het weer het toelaat. Anders is er een andere leuke 
winteractiviteit! 

Om 14.00 uur beginnen de wedstrijden, we spelen op het kleine 
voetbalveld. 

Iedereen kan zich persoonlijk aanmelden of met een team 
(5 spelers) 

Opgave via het strookje of de mail voor 10 december. 

We zien jullie opgave graag tegemoet en zien jullie op het sport-
veld! 

De Sportveldcommissie 

Jos, Bert, Enna en Anneke 
Tel.nr. Jos: 06-27014310 

Naam: 
Team: 

Strookje inleveren bij Jos op Tolhuisweg 6 of mail hem even: 
joshogenbirk@hetnet.nl 

mailto:joshogenbirk@hetnet.nl
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Ç > ^ L ^ _ ~ P ie te rna t te r s of 
V y î c ) ^ ^ ) P i e t e r P a d d e r s ? 

/¿ap //',-•''KiP Hoe schrijf je het eigenlijk? 
y l ^ l É r t l u ^n ^ e Tolhuisweg zeggen we 

f y ' v i i % ^f// v a a ' i n e t e e r s t c maar puur Ne-
) v ^ / y derlands-technisch gezien zou 

het wel eens het tweede kun-
nen zijn?! 
In ieder geval loopt door ons dorp het Pieterpad. 
Voor diegenen die dat (nog) niet weten; vanuit 
Groningen (hartje stad) loopt de route via het 
Noorlaarderbos, Heiveen en de Tolhuisweg naar 
de Schutsweg richting Zuidlaren. 
In Zuidlaren eindigt de route, of als je van Zuid 
naar Noord loopt, start de route bij de Brink. 
Ik kan u vertellen dat zowel de route van Gronin-
gen naar Zuidlaren als de route van Zuidlaren naar 
Gasteren bijzonder leuk en mooi is. Je komt toch 
weer op paadjes die je niet kent (ook al denk je, 
tja, die route fiets ik toch elke dag....) 
En ook kan ik u vertellen dat het bijna altijd 
DRUK is op de route. Weer of geen weer, zo tus-
sen 14 uur en 16 uur komen de mensen vanaf de 
Noordzijde van de route door de Tolhuisweg wan-
delen en 's ochtends vroeg komen ze vanaf Zuidla-
ren aangestapt. 
Wat bezielt deze mensen vroegen wij ons af? 

Zittend op het bankje bij 01 Jobs Stee tref ik Fol-
kert en Ingrid. 
Met het Pieterpadboekje in de hand dreigen ze 
toch verkeerd te lopen en we raken aan de praat. 
Ze komen net vanuit Groningen gewandeld en 
gaan uiteraard richting Zuidlaren. Ze zullen mak-
kelijk voor de dreigende bui binnen zijn! In Zuid-
laren gaan ze overnachten in het Golden Tulip ho-
tel. 
Ingrid en Folkert zijn wel heeeel dapper want ze 
gaan het HELE traject van Pieterburen tot Maa-
stricht (St Pietersberg) achterelkaar wandelen.... 
Ze hopen over een maand daar te zijn! 
Hebben jullie ook een paar rustdagen erin gepland, 
vraag ik voorzichtig. 
Nou nee, eigenlijk is dat per ongeluk niet ge-
beurd... 
Ze hebben namelijk de reis geboekt via 'Eigenwijs 
-reizen7. Die bieden wandelvakanties via het Pie-
terpad aan en zij regelen dan de overnachtingen en 
het bagagevervoer. Dat is natuurlijk heel fijn! Ze 
hebben het Pieterpad verdeeld in 6 trajecten, ver-
telt Ingrid, 'maar wij dachten, ach dat kunnen we 

dan toch zeker ook wel achterelkaar doen?!'. 
Ze hadden natuurlijk ook maar een beperkt aantal 
vakantiedagen. 
Desnoods pakken ze een traject de bus ofzo maar 
eigenlijk is dat hun eer te na! ! 
Ze wonen zelf in Utrecht en genieten van de prachti-
ge omgeving van ons dorp! 
Ik wijs ze de goede weg en wens ze veel plezier en 
succes! 
Ze zullen met mailen of ze het halen 

13 september komt er inderdaad een mail! 
De inhoud is zo leuk en stimulerend dat ik het u niet 
wil onthouden: 

Hallo, 
Mij hebben gezellig met elkaar ge-
sproken half Augustus oa over onze 
pieterpad reis van Pieterburen naar 
Maastricht in 2 7 dagen. Verleden 
week vrijdag hebben we deze mijl-
paal bereikt geheel volgens de 
planning. Toen we jullie spraken 
waren we nog fit en konden we veel 
lachen, gelukkig hebben we dat tot 
het eindpunt vol kunnen houden. Na 
de eerste volle week hadden we al 
van hmmm dat moet toch gewoon luk-
ken. Elke week werd dat gevoel ver-
sterkt en in week 3 liepen we al 
als een tierelier. Blaren en andere 
klachten hebben we gelukkig niet 
gehad. Mijn voeten werden wel elke 
avond kritisch bekeken uiteraard 
ingesmeerd en vertroeteld. De voe-
ten en benen van Folkert zijn 1 
keer belicht en dat was voldoende 
hahaha hij is zo rustig en het ging 
hem ongetraind gemakkelijk af. Ik 
zelf was wel blij dat ik iets ge-
traind had. Geen enkele dag hebben 
we het gevoel gehad van moeten we 
weer lopen, de 4 weken vlogen ook 
om. 

De eerste 2,5 weken hebben we ge-
weldig weer gehad en veel in korte 
broek gelopen. Daarna hebben we on-
geveer 4 regendagen (lees miezerre-
gen) gehad waarvan we maar 1 hebben 
gestart in de regen met volledige 
regenkleren aan. Na een half uur 
ging dat over in miezer en s'middag 
scheen de zon. Voor de regen hebben 
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we echt een engeltje op onze 
schouders gehad. 1 keer 
noodweer toen we net zaten te lun-
chen in de Tolkamer vlak voor Mil-
lingen aan de Ryn. De laatste week 
hebben we wel dreigende luchten 
maar ook zon gehad met prima wan-
delweer. 

Het was leuk om één keer in Neder-
land op vakantie te zijn en om zo-
veel natuur te zien. Elke dag heb-
ben we mooie paden bewandeld met 
veel afwisselende natuur. Als we 
een keus moeten maken hebben we 
Drente en de Sallandse heuvelrug 
als de mooiste plekken beschouwd. 
Qua vriendelijkheid van de mensen 
kan je in heel Nederland op aardi-
ge mensen rekenen. Veel leuke men-
sen onderweg gesproken. 

De overnachtingen, hotels, bed en 
breakfast, zelfs bij de boer waren 
ook erg gevarieerd en heel goed. 
Elke dag was het weer een veras-
sing waar overnachten we en eten 
we lekker. 1 keer was het hotel 
dicht en hing er een briefje we 
zijn met vakantie. Leve de mobiel 
dan schrik je niet zo. Voordat we 
konden bellen stond de hotel eige-
naresse er al. We hadden in janua-
ri al geboekt en toen wisten ze 
nog niet dat ze 2 weken dicht wil-
den zijn. We waren die avond de 
enige in het hotel en mochten zelf 
ons bier tappen. Helaas alle ande-
re kamers waren dicht dus we kon-
den niet rondneuzen. 
Bij aankomst op de St Pietersberg 
stonden mijn zus, zwager en moeder 
ons op te wachten met Gladiolen en 
champagne. Dit hadden we helemaal 
niet verwacht dus was een hele 
leuke verassing. 
Nou bij deze zijn jullie bijge-
praat en het is een aanrader om 
eens een stuk van het Pieterpad te 
gaan lopen. 
Veel groeten Ingrid en Folkert 
AG 

Midlaarder in het nieuws 

Onze dorpsgenoot Nico Gorter ( rechts op foto )is sa-

men met zijn zakenpartner Alex Berends op de 49e 
plaats geëindigd in de top 100 van de beste innovatie-
ve projecten van Noord-Nederland met de uitvinding 
van veilig röntgenfoto's maken bij Paarden. Hun be-
drijfis gevestigd aan de Esweg 31 in Midlaren. 

. . •.,:--• • ': • •• ... 
Makkelijk en veilig röhtgsnojinames maken 
van de paardenhoef 
Bedrijf: MXR, Midlaren iwwW.mxr.nll 
innovatie- MXR Podoblock 

Een gemiddelde dierenkliniek maakt 200 röntgenfoto's per dag. Dat bete-
kent voor de dierenarts 200 keer schadelijke röntgenstraling. Want tegen 
paarden kan níet gezegd worden dat ze maar 'even rustig moeten blijven 
liggen', terwijl de dierenarts achter een deur verdwijnt om niet bloot te 
worden gesteld aan de straling. Met de MXR Podoblock, een hulpmiddel 
voor het maken van röntgenopnames van de paardenhoef, kan de dieren-
arts letterlijk afstand nemen. Daarmee profiteert hij van een maximaal 
mogelijke afstand van het paard, maximale controle over het dier (en dat 
is handig bij lastige paarden! en wordt een maximaal gezonde werkhou-
ding gecreëerd. En dat is ook wat waard bij dit mooie, maar zware werk. 

Sr 
MXR levert een compleet vernieuwde en geavan-
ceerde lijn röntgen accessoires voor paardendieren-
artsen; het Podoblock™. Voor alle Conventione-
le, CR, DR-systemen of persoonlijke aanpassingen 
cq oplossingen bent U bij MRX podoblock aan het 
juiste adres. Nico Gorter (rechts, hoefsmid) en 
Alex Berends (links, bedrijfsleider paardenkliniek) 
hebben deze sterk verbeterde lijn ontwikkeld uit 
inmiddels 10 jaar dagelijkse praktijk ervaring met 
het röntgenen van paarden. 
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Uit de oude doos van 't Kabinet 

Eenigc ondernemende liccrcn in Groningen, te weten de heeren H. Zwar-
tcnkot e« R. D. Barkhuis, hebben het aangedurfd het Noorden des 
lands met een inrichting te verrijken, welke op haar gebied aal staan 
aan de spits. Er zal n.l, op initiatief dezer heeren in het Zuidlaardermeer 
te Midlaren een Natuurbad worden gestiebt, dat een der schoonste 
van ons land 2al worden. De beer Zwartcnkot (wiens beeltenis men 
hier links ziet) is directeur van de N.V. tot Exploitatie van bet Natuur-
bad „Midlaren", en de heer Barkhuis (rechts) is er de bouwer van. 
De architectuur berust bij den heer H. B. Bulder. Hierboven: hoe het 
natuurbad, dat op 1 Juni a.s, de poorten opent, er uit zal zien geeft 
bovenstaande foto weer» Voor uitvoerige bijzonderbeden verwijzen wij 
naar bis. 475 van dit blad. Men sie voorts de foto hier onder van 

de offieieelc belangstelling. 

» 
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Dorpsbelangen Midlaren 
De sportveldplannen 
Dorpsbelangen zet zich samen met de IJsvereni-
ging en de sportveldcommissie er voor in om 
enkele voorzieningen op het sportveld te realise-
ren: een gebouwtje, een basketbal veldje en een 
jeux de boules-baan. Half juni werd het plan 
hiervoor bij de gemeente ingediend met de be-
doeling subsidie te verkrijgen. De gemeente 
heeft ons laten weten dat we binnenkort voor 
een gesprek hierover zullen worden uitgenodigd. 
Er is dus nog geen duidelijkheid. In afwachting 
van verder nieuws hebben we de traditionele 
najaarsvergadering die we altijd in oktober of 
november houden maar even uitgesteld. 

Activiteitenbudget 
Bij wijze van proef hebben de dorpsbelangen-
verenigingen een activiteitenbudget van de ge-
meente ontvangen. Dit geld kan worden gebruikt 
voor activiteiten die de sociale samenhang in het 
dorp vergroten. De gesubsidieerde activiteit 
moet in beginsel open staan voor alle inwoners 
van het dorp. Aan deze mogelijkheid is o.a. be-
kendheid gegeven door een mededeling in het 
vorige Kabinet. 
Bij ons zijn drie aanvragen binnengekomen. Het 
bestuur heeft besloten het geld als volgt toe te 
wijzen: 
OAan het Natuurplatform Drensche Aa voor de 

vertoning van de film 'De Drentsche Aa' voor 
de inwoners van Midlaren: € 225 

OAan de sportveldcommissie voor een winterac 
tiviteit: € 75 

O Aan de dorpsfeestcommissie voor de op 19 
september gehouden spelletjesmiddag: € 100 

We vinden dit een goed initiatief van de ge-
meente en hopen op voortzetting in het volgende 
jaar. 
Aanleg riool onder de Groningerstraat 
In de tweede helft van 2011 zal de Groninger-
straat worden opengebroken om een nieuw ri-
oolstelsel aan te leggen. Dit zal natuurlijk nogal 
wat overlast veroorzaken voor het verkeer en 
voor de aanwonenden. De achtergrond van de 
operatie is dat de overheid en het waterschap het 
regenwater en het huishoudelijke afvalwater ge-
scheiden willen gaan afvoeren. Het regenwater 
zal worden geloosd op een sloot, terwijl het vuil-
water naar de rioolwaterzuivering gaat. Omdat 
de straat toch wordt opgebroken zal van de gele-

genheid gebruik worden gemaakt om de Groninger-
straat anders in te richten, bijvoorbeeld door het ge-
bruik van een bepaalde bestrating. Dit met oog op 
het plan om van de gehele bebouwde kom van Mid-
laren een 30-km zone te maken. In februari zal de 
gemeente een openbare bijeenkomst beleggen om de 
plannen met het dorp te bespreken. 
Pieter den Hengst, Secretaris Dorpsbelangen 

Voorkom dumpen tuinafval Kraaienbos 

Het is al eerder onder de aandacht gebracht, het 
dumpen van tuinafval in het kraaienbos. We wil-
len iedereen er nogmaals op wijzen dat het niet de 
bedoeling is dat er tuinafval wordt gedumpt in 
het Kraaienbos. Wat de meeste mensen niet we-
ten is wat het dumpen van afval kan veroorzaken 
en beseffen niet dat hun tuinafval schadelijk is 
voor het Kraaienbos. Door het tuinafval ontstaan 
schadelijke bacteriën waardoor de bodem veran-
dert en er van alles gaat groeien wat niet in het 
Kraaienbos thuishoort. Bovendien kan het tuinaf-
val wilde zwijnen aantrekken. Uiteraard is dit 
niet de bedoeling! Via wetten en regels is het ver-
plicht voor ons om afval gescheiden aan te bie-
den. En de boete voor het dumpen van afval is 
€ 300 ! De gemeente heeft ons er deze week nog-
maals op gewezen dat ze het tuinafval niet meer 
opruimen. Laten wij met zijn allen er voor zorgen 
dat het Kraaienbos netjes blijft en het mogelijk is 
om er door heen te wandelen en er volop van 
kunnen genieten! 

Bladbak Tolhuisweg 
Het plaatsen van de DladDak aan üe 1 oinuisweg zal 
zo spoedig mogelijk gebeuren. Voor de bladbak gel-
den dezelfde regels als voor de bladbulten, 
alleen blad! 
Contributie 2010 
In de bestuursvergadering is besloten om de contri-
butie niet langer contant te innen. Het is veiliger en 
duurzamer om de contributie per bank te betalen. 
Alle bewoners van Midlaren krijgen een briefin de 
bus waarin alle relevante gegevens staan vermeld 
over hoe per bank te betalen. Middels betaling van 
de contributie bent u automatisch lid van Dorpsbe-
langen. 
Op de jaarlijkse vergadering heeft u stemrecht. 
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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@unive.nl 

¥ 

TJNWR 
\mmJ VERZEKERINGEN 1 J www.unive.nl Daar plukt ú de vruchten van! 

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

K-DANS 
050-4095603 

www.k-dans.nl 
info@k-dans.nl 

Nieuw: 
voor al uw fietsreparaties 

arneviel 
fietsreparatie 

seizoensbeurt 
geheel nakijken + schoonmaken 

nu € 25,-
Lindenhof9 9471 RT Zuidlaren 
telefoon 06 22449175 (na 18.30) 

mailto:zuidlaren@unive.nl
http://www.unive.nl
http://www.k-dans.nl
mailto:info@k-dans.nl
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"Het is zo'n mooie plek, die willen we 
graag delen." 

<*» -?f* 
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Alweer een jaar wonen ze aan de Haasakkers 
op Oal Job's stee; Esther Vos en Martin Sie-
mensma. Ze namen het stokje over van Esther's 
vader Dinus en moeder Jose. 
Het bevalt de nieuwe bewoners best. Dat is niet 
verwonderlijk. Deze plek is een van de mooiste 
in Midlaren. Deze zomer startten ze er een rust-
plaats, waar wandelaars, boeren, burgers en 
buitenlui even kunnen neerstrijken voor een 
rustmoment en een verversing. De reacties van 
de passanten spreken voor zich: "Top! Zo'n 
terrasje helemaal voor onszelf." 
Elke dag fietsen Martin en Esther naar hun werk, 
zij als manager en projectcoördinator bij de Stads-
wacht, hij bij het UWV. Dat fietsen is iets dat 
blijkbaar in de genen zit, in ieder geval bij Esther. 
"Ja, dat sportieve heb ik wel van mijn vader, denk 
ik. Ik hou van sport, van hardlopen, basketballen, 
maar ook van fietsen." 
Voor het weer gaan ze niet snel opzij. De voorbije, 
strenge winter hebben ze geen dag verzaakt. "De 
grootste uitdaging met al die sneeuw was om hier 
weg te komen. We moesten soms lopen en Martin 
is ook wel eens onderuit gegaan." Ze lacht hard 
om de herinnering, en vervolgt. "Voor mij was het 
in het begin wel een beetje raar. De route die ik 
naar mijn werk fiets is precies dezelfde die ik af-
legde toen ik naar school ging. Alsof ik terugging 
in de tijd." 

In de kop 
De afgelopen jaren woonden ze samen in Gronin-
gen. Tot grote tevredenheid. Voor Martin stond 
toen al vast dat als hij ooit nog zou verhuizen, het 
hooguit naar Midlaren zou zijn. Esther: "We wa-
ren verknocht aan de stad; ik hou van muziek, dan-
sen, de kroeg. Onze vriendenkring is daar. Toch 

merkte ik zoals bij het wandelen langs de Drentsche 
Aa ook een andere behoefte. De rust van de natuur." 
Toen haar ouders met het plan kwamen om naar 
Zuidlaren te verkassen, hoefden ze niet erg lang na 
te denken. Dat konden ze trouwens ook niet, want 
zoals Esther zegt: "Als mijn ouders iets in de kop 
hebben, moet het ook meteen gebeuren." 

Of het bevalt? "Ja", zegt Martin. "Het is hier gewel-
dig. De reeën hier in de tuin, de eekhoorns en vo-
gels." Ook Esther is ondubbelzinnig. "Het is heerlijk 
om in de natuur te wonen en in de tuin te werken. 
Buiten zijn, de mooie luchten, de groene specht in de 
tuin, daar genieten we van." 

• 

, : ' • ...,:. -' . 
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Welkom 

Wie langs hun stille stek komt, ziet dat er weinig is 
veranderd. Wat wel opvalt is het nieuwe kleine rode 
bord waarop staat 'Rustplek'. Op een ander bord le-
zen we 'Welkom, zelfservice'. Links op het erf en 
onder de carport staan twee tafels met wat stoelen. 
Op een houten plateau staan wat versnaperingen, 
zoals koffie, thee, bouillon of een vers flesje water. 
De prijslijst vermeldt zeer bescheiden prijzen en 
geeft wat informatie over de historie van de Oal 
Job's stee. Zelf even water koken, in een kopje 
schenken, het wijst zich allemaal vanzelf. Op een 
stoel liggen wat plaids, voor wie het koud krijgt. Het 
idee is eigenlijk simpel, maar raak. Esther: "Ik 
kwam erop toen ik met een paar vriendinnen aan het 
wandelen was en ook zoiets tegenkwam. Onderweg, 
op een leuke plek, even wat kunnen drinken, zonder 
dat er iemand bij is. Je bedient jezelf en stopt wat 
geld in het bakje. Het sprak me erg aan. Van Martin 
hoefde het eerst niet. Als je het wilt, doe het dan zelf 
maar, zei hij. Nu vindt hij 't leuk." En hij niet alleen. 
Ook al is het tetras nog maar enkele maanden open, 
het gastenboek staat al vol met reacties van enthou-
siaste bezoekers. Aanstekelijk om te lezen hoezeer 

14 
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SuCt&ngoed/ "Achter de/Hoven!' 

NoxyrdZar&tv 

M CnO-Ccn^yipíYig^ en/ Gaáterikamery 

Kamperen logeren genieten 

Bvuti 
'-•Mi- mm 

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 Gasten-

kamers. 
De Mini-Camping is natuurlijk aangelegd en niet echt ge-

richt op kinderen. 
Wij hebben 15 gezellige staanplaatsen (geen jaarplaatsen) 

De kamers zijn het gehele jaar geopend 

B lACtevigoed/ "A chter de/ Hoven/' 
Familie Kroeze Lageweg 29A 

Telefoon:050-4093237 
Mobiel: 06-20615072 

E-mail: info@buitengoed-achterdehoven.nl 
www.buitengoed-achterdehoven.nl 

Slagerij G.P. I\cers 
Ie klas Rund- en varkensslagerij 

en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

A rolpens 
-& bakjes kanensmeer 
& bekers rundvet 
•ft boerenleverworst 
•& droge metworst 
& droge boerenham (schenk) 

Groningerstraat 56, 9475 PC Midlaren 
S 050-4091553 

Tafeltje Dek je 
Ook bij u thuis ! 

rm 
Koel verse maaltijden bij u thuis bezorgd. 
Verschillende diëten mogelijk. De maaltijden zijn TO^J-J 
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). 

M Bouwbedrijf Wolters 

Nieuwbouw 

Verbouw 

Onderhoud 

Kerkstraat 14 
9479 PK NOORDLAREN 
Burg. J.G.Lagroweg 100 
9761 TD Eelde 
8 050-409 1297 
Fax. 050 409 1387 

+ 
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de passanten het gebaar van de initiatiefneemster 
waarderen: 
"Fietsend langs de plekjes waar ik in de oorlog 
ook kwam, reden we langs dit idyllische rustpunt. 
We hebben er dankbaar gebruik van gemaakt. 
Erg aanbevolen! " 

" Wat een verrassing! Dat dit nog kan in Neder-
land. " 
"Koffie voor veertig cent. Of je ergens vijftig 

jaar terug beland bent. Wij kunnen dit erg waar-
deren. " 

"Je voelt meteen datje hier welkom bent! " 

"Onverwacht om op deze plek te genieten van de 
stilte, van de natuur, de koffie en niet in de laat-
ste plaats het vertrouwen in de gasten. Dank. " 

Niet verwennen 
"Veel mensen vinden het fijn om even rustig te 
kunnen zitten", zegt Esther. Soms zijn er wel 
tientallen bezoekers op een dag. Meestal zijn het 
er minder. "Ik zet 's ochtends alles klaar, 's 
Avonds even opruimen. Veel werk is het niet. 
Zolang er mensen komen, hou ik het open. Ik 
vind het leuk om te doen. Waarom? Ach, dit is 
een mooie plek, dat willen we graag delen. Weet 
je, als je het mensen naar de zin maakt, krijg je 
daar ook wat voor terug. En al die mensen die 
langs ons dorp komen wandelen, krijgen ineens 
ook een gezicht." Waarna ze de anekdote vertelt 
van de twee Belgen die haar terras aandeden ten 
tijde van het voetbal-WK. Lachend: "Zij waren 
zo verrukt van dit plekje dat ze spontaan besloten 
supporter te worden van de.Nederlandse voetbal-
ploeg voor de finale van het WK." 
Ook de reacties uit de buurt zijn leuk, verklaart 
Esther. Marcus Lokhorst vroeg een keer in het 
voorbijgaan: "Wat ben je daar aan het doen?" 
"Voor de Pieterpadders", zei ik, waarop hij te-
rugriep: "Je moet ze niet teveel verwennen." 
"Een tijdje later zag ik bij hem ook een bankje 
voor de toegang van zijn pad staan. Een beetje 
low profile, maar toch, " zegt ze schaterend. 

Aan het eind van het gesprek nodigt ze ook de 
Midlaarders uit. "Ik heb het idee dat er nog wat 
schroom is, alsof het terras alleen voor de toeris-
ten zou zijn. Kom gerust eens langs. Dan kan 
iedereen zelf een kijkje nemen." 

Toon van der Hammen 

Wijknieuws Barbeque Groningerstraat. 

De bewoners van de wijk Groningerstraat hebben 
hun jaarlijkse BBQ gehouden op zaterdag 28 augus-
tus bij van de familie 
Julius. Ieder werd met 
champagne ontvangen 
ter ere van het 150 jarig 
bestaan van de boerde-
rij van de fam. Julius. 
Deze avond geen BBQ 
maar een chinees- In-
disch buffet. Alles was 
tot in de puntjes ver-
zorgd en de avond was een groot succes. 

Het wijkteam van de Groningerstraat. V.l.n.r. Ada, Ingrid, des en 
Patty .Annie Schuiling ontbreekt op de foto. 

De grootste wesp van 
europa; 
de hoornaar 

I Afgelopen zomer werd 
! ieder aan de Gronin-
¡ gerstraat opgeschrikt 
door reuze wespen. 

Uit onderzoek is gebleken dat dit de hoornaar is. 
Vooral 's avonds vliegt hij onder de tuinverlichting. 
De hoornaar (Vespa crabro) is een soort wesp die tot 
4 cm. groot kan worden. Een indrukwekkende ver-
schijning die weinig kwaad in de zin heeft. Wanneer 
de hoornaar bij jou in de tuin z'n gigantische nest 
heeft gebouwd, kun je er bijna zeker van zijn datje 
die zomer weinig last hebt van ander ongedierte zo-
als bijvoorbeeld de veel agressievere 'gewone' wesp. 
Men zegt echter ook dat hij met zijn steek een paard 
kan doden..Dit is een fabel. Het gif is vergelijkbaar 
met dat van bijen en andere wespen maar niet exact 
hetzelfde. Het bevat een relatief grote hoeveelheid 
van de neurotransmitter acetylcholine waardoor de 
steek wel zeer pijnlijk is. 
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ICÄSÄNDER OVERDUIN 

b e d r i j f s i r T a k e l a a r s bv 
Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen 

Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90 
www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overduincasander.nl 

VM-BOG 

Watersport paviljoen Meerzicht 
Botenverhuur 
Terras aan het meer 
Barbecue ook in de winter 

Meerzicht la 
9475 TA Midlaren 
ÍS 050-4091446 

HU« PITT 

aaiïQLa 

^ M r k 

*^?¿£&e<4>x¿&£ú 

Bouwbedrijf 
Menno Bakker 

: . - : : 

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER 
Zuinïgstraat 1 9479 PM Noord laren 

050 - 4095918 
www.bouwbedr i j fmhbakker .n l 

betrouwbaar in bouwen 

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

Bert Leegte 

de Tuinden 
06-52545868 
Tolhuisweg 23 
9475 PD Midlaren 
bert@detuinderij.com 

derij. com 
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Afscheid van Midlaren 

Zoals ik in een eerdere aflevering van het 
Kabinet reeds aankondigde, heb ik af-
scheid genomen van Midlaren. Nog steeds 
een wonderlijk gevoel, omdat Midlaren 
enerzijds zo deel van me geworden ¡s de 
afgelopen 50 jaren dat ik er kwam terwijl 
ik er tegelijkerti jd in de afgelopen 5 à 6 
jaar dat ik er zelf woonde toch ook weer 
minder ben ingeburgerd dan me lief was 
door de liefde die vanuit Ede aan me trok. 
Oud-Heiberg is dus verkocht en de ontrui-
ming was aanleiding voor een verkoping op 
10 juli van alle spullen die weg moesten. 
Daaraan vooraf gaand was er een afscheid 
van de directe buren. Om de verkoop te 
stimuleren en ook om een af scheidsgebaar 
te maken wilde ik de helft s/an de op-
brengst bestemmen voor de feestcommis-
sie van Midlaren. 
Op de dag zelf was het eigenlijk te mooi 
weer om veel mensen naar een verkoping te 
kunnen lokken, ondanks de hapjes en 
drankjes. Toch zijn er nog heel wat lieden 
komen kijken en is er ook heel wat meege-
nomen, al is er nog veel meer achtergeble-
ven. Dat is tenslotte naar Mama mini in 
Groningen gegaan. 
Hoewel er minder mensen zijn gekomen 
dan waarop ik hoopte was het toch een leu-
ke en geanimeerde dag met veel leuke ont-
moetingen en gesprekken. Op de valreep 
heb ik zo nog een aantal boeiende Midlaar-
ders leren kennen. Van de veiling is uitein-
delijk afgezien. Dat was feitel i jk te om-
slachtig. Het ging tenslotte vooral om veel 
spullen op een nuttige manier kwijt te ra-
ken. Daarom mocht iedereen meenemen 
wat hem of haar aanstond en zelf bepalen 
wat het hem/haar waard was en dat ¡n de 
pot te stoppen. Mij is die vorm goed beval-
len. De opbrengst was uiteindelijk € 228 

Dat wil zeggen dat € 114 voor de feestcom-
missie is bestemd. I k rond dat af tot € 125,-. 
Door alle hektiek van de verhuizing is het er 
nog niet van gekomen dat over te maken, 
maar dat ga ik nu eindelijk doen. 
Een groet aan alle bekenden en ik hoop zo nu 
en dan weer eens terug te keren naar dit b i j -
zonder actieve en dierbare dorp. 

Albert Heringa 
Ereprijs 10, 6721 ZA Bennekom; tel: 0318-
616.543. albertheringa@xs4all.nl 

Brommer in de schuur? -* 
Duur! £ / aÉ 

Het overkwam onlangs eenjeug- fTjL \^j~cTÍ0&r 
dige inwoner van Midlaren. \&?Q ^Sï^^ï--* 
Hij heeft een oude brommer 
waar hij niet op rijdt. De brom-
mer staat in de schuur, er wordt af en toe aan ge-
sleuteld. De brommer heeft wel een kentekenbewijs 
in afwachting van het rijklaar maken. Plotseling viel 
er een schrijven van het CJIB op de mat. Bekeuring, 
de brommer had verzekerd moeten zijn. Het bedrag 
liegt er niet om, €270,- Sneu geld voor de jongen 
die hiervoor heel wat avonden en zaterdagen moet 
vakkenvullen bij de Albert Heijn. 

Veel mensen weten niet dat een brommer met kente-
kenbewijs verzekerd moet zijn, ook als je er niet 
mee rijdt en zelfs als je er niet mee kunt rijden 
(bijvoorbeeld omdat er geen wielen of stuur meer op 
zit). De RDW Iaat ongeveer één keer per kwartaal de 
computer draaien en dan rollen alle niet-verzekerde 
voertuigen uit het systeem. De kentekenhouder krijgt 
een boete. 
Er zijn twee mogelijkheden om dit te voorkomen. 
De brommer (voor auto's geldt hetzelfde) toch ver-
zekeren, ook al wordt er niet mee gereden. Een an-
dere mogelijkheid is om de kentekenregistratie te 
schorsen. Let dan wel op, de schoring is maar voor 
een bepaalde duur en moet steeds weer worden ver-
lengd. Als dit wordt vergeten komt er weer een be-
keuring binnen. Schorsen van een brommer kost on-
geveer €10,- en kan via internet (www.rdw.nl) of via 
het postkantoor. 
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"Ik heb het uitzicht van een miljonair." 

I Paviljoen Meerzicht, waar 
I Joke de Groot sinds de jaren 
1 zestig van de vorige eeuw de 
I scepter zwaaide, is sinds 15 
I oktober in andere handen. 

Het is even wennen. Maar Joke is nuch-
ter over het afscheid: "Het was leuk om 
te doen, maar ik vind 45 jaar wel mooi 
geweest." 
Op een zonovergoten middag vlak voor de over-
dracht, zitten we buiten op het terras van Meer-
zicht. Het is vrijwel windstil. Een vlucht wilde 
ganzen verbreekt de stilte en vliegt laag over, zo 
laag dat de wind eventjes in beweging lijkt te ko-
men. Als ik haar vraag naar de hoogtepunten in 
die lange tijd dat ze hier woonde en werkte, 
priemt ze glunderend met haar wijsvinger in de 
richting van het haventje en het meer dat erachter 
ligt. "Ik heb niet het leven van een miljonair, maar 
wel het uitzicht." 
Gaat het dan niet aan haar hart om te stoppen? Ze 
zegt het beslist: "Nee. In 1967 zijn Hans en ik ge-
trouwd en hebben we het paviljoen overgenomen 
van mijn vader. Ik heb 45 jaar gewerkt, alleen op 
deze plek. Het is nu wel genoeg. Er zijn ook nog 
andere dingen in het leven, zoals mijn jongste 
kleindochter Charlotte van vier weken, mijn grote 
vriend Quibes (de hond) en Hans." 

Dorpsdrukte 
Het paviljoen van Joke de Groot was behalve voor 
de watersporters ook een ontmoetingsplek voor de 
dorpelingen. "Zeker toen de talrijke Midlaarder 
verenigingen niet meer terecht konden in cafe de 
Hunebedden en Plankensloot, kwamen ze alle-
maal in Meerzicht: de VVV, de jaarvergaderingen 
van Dorpsbelangen, de ijsclub, het koor, de emi-
granten. Mannen als Geert Mellens en Piet Kanon 
kwamen bij alle vergaderingen en activiteiten. Het 
was een gezellige drukte." 
Een hoogtepunt voor Joke waren ook de toertoch-
ten op het ijs. "Als het meer 's winters dicht lag en 
het rondje was uitgezet, was het topdrukte. Dat 
vond ik subliem. Er was dan altijd een heel speci-
ale sfeer. Nooit trammelant, er werd niet gemop-
perd en mensen waren blij met een kopje koffie." 
Minder prettige herinneringen koestert ze over de 
eerste dagen als het ijs nog te dun was. "De waag-
halzen die dan door het ijs zakten. Jeroen (haar 

zoon) is vaak met zijn buik op ladders aan het red-
den geweest. Ik stond dan aan de kant doodsang-
sten uit." 

Zcilmoeder 
Een favoriete bezigheid in huize De Groot was de 
zeilsport. Daarin heeft Joke zich flink kunnen uitle-
ven en het virus overgedragen aan haar kinderen 
"Jeroen en Paul hebben hier als kleuters volop kun-
nen rondzeilen." Vooral Jeroen bleek een talentvol-
le wedstrijdzeiler, die later verschillende keren na-
tionaal kampioen is geworden. Toen Midlaren nog 
zijn eigen schooltje had, liet Joke de kinderen ken-
nis maken met de kunst van het zeilen. "Ik was 
geen leesmoeder maar een zeilmoeder. In Optimis-
ten of Piraatjes, net wat er voorhanden was, gaf ik 
ze les." 
Op vrijdag 8 oktober was het afscheid van Joke. 
"Dat was voor onze vaste kanten. Die had ik uitge-
nodigd. Zij konden ook kennis maken met mijn op-
volger en de nieuwe eigenaar, Daan Sikkens. Bin-
nenkort neemt hij zijn intrek in de woonark, waarin 
Hans en ik jaren hebben gewoond. Iedereen zegt nu 
tegen me, je valt in een zwart gat. Maar daar geloof 
ik niks van. Nu het paviljoen in andere handen is, 
heb ik tijd voor andere dingen Ik droom ervan om 
huisvrouw te zijn, en niks te moeten maar zelf mijn 
tijd in te delen. En als ik zin heb, ga ik gewoon naar 
een zeilwedstrijd kijken." 

Toon van der Hammen 

Afscheid Meerzicht Fam. De Groot 

í .«,= i 
' ; ' i 

Tijdens het afscheid van Joke op 8 oktober bood Freek 
Keizer ,namens de dorpsfeestcommissie, een kado aan 
in de vorm van een Drentch hunebed' 
Joke en Hans werden die avond uitvoerig bedankt voor 
hun fijne samenwerking met de Midlaarder verenigin-
gen. Wie de nieuwe uitbater gaat worden van Meerzicht 
zullen we in de loop van dit jaar kunnen zien. 
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Dinus onder het mes. 

Dinus Vos, oud-inwoner van 
Midlaren en jarenlang redac-
tielid van het Kabinet is on-
langs geopereerd aan zijn 
hart. Hij heeft hierover zelf 
een verslag geschreven. 

Tien jaar geleden was de opening van m'n aorta-
klep nog maar iets meer dan de helft van wat de-
ze eigenlijk moest zijn. Toen peddelde ik nog 
met de snelste fietsgroep van de Dobberieders 
mee, maar al wel altijd met iets reserve, omdat 
mijn hart door die nauwere opening met meer 
geweld het bloed moest rondpompen, om de 
spieren van zuurstof en energie te voorzien. Zes 
jaar geleden bedroeg die opening nog iets meer 
dan éénderde en moest ik met nog meer reserve 
fietsen. In april van dit jaar was de opening al 
minder dan een derde. Dan beginnen inspannin-
gen zo langzamerhand gevaarlijk te worden. Het 
hart moet zo hard werken, ook al in rust, dat de 
hartwand zich begint te verdikken. 
Maandagmorgen 9 augustus bracht José me naar 
het transferium in Haren, waar ik op de bus stap-
te, om er bij het UMCG weer uit te stappen met 
een rugzakje met noodzakelijke spullen. Ik had 
naar dit moment uitgekeken, ik was er helemaal 
klaar voor en vol verwachting naar wat er alle-
maal zou gebeuren. Zeker niet bang, maar 
veeleer opgelucht, want een fatale hartrit-
mestoornis was me bespaard gebleven. 
Het was best wel een relaxte dag met bloedafna-
mes, röntgenfoto's, hartfilmpje, onderzoek door 
en gesprek met de zaalarts, een lang onderhoud 
met de Chinese zuster Ynqui. 's Middags bij hel 
gesprek met de anesthesist en de chirurg, was 
José er ook bij. En eindelijk kreeg ik antwoord 
op de vraag van welke hartklep m'n hart zou 
worden voorzien. Omdat ik ouder was, dan 65 
jaar zou het een bioklep worden. Maar tijdens de 
operatie kon hij pas vaststellen of het een var-
kensklep werd, die hij in de aorta kon plaatsen of 
- in geval van ernstige verkalking - een koeien-
klep in een frame (valve), waarop de aorta weer 
wordt bevestigd. 

De volgende dag om 11.00 uur kwam Ynqui me 
waarschuwen, dat ik naar m'n kamer moest gaan 
om me voor de operatie gereed te maken. In bed 
begon m'n reisje naar de operatiezaal; van de 
eerste etage helemaal naar boven. Ik voelde nog 
wat gepruts aan mijn arm en toen was er niets 

meer. Geen gedachten, geen dromen en vervolgens 
sloeg ik m'n ogen open en zag de lichten van de 
kamer. Ik voelde m'n hart kloppen, ik had een slan-
getje door m'n luchtpijp, maar ervoer dat niet als 
naar. Ik was dus geopereerd. Die eerste nacht op de 
intensive-care was een rare nacht van afwisselend 
waken en slapen. M'n longen werkten direct goed 
en het slangetje werd al snel verwijderd. Ik voelde 
het verschil van m'n hartenklop van voor en na de 
operatie. Maandag, de zesde dag na de operatie 
kwam José me halen en mocht ik naar huis. De ge-
nezing gaat heel goed, maar het herstel heel gelei-
delijk. Ik heb nog niet geloeid en gras eten heeft me 
ook nog niet getrokken; mijn aorta was dermate 
verkalkt, dat er een valve met een koeienklep ge-
plaatst moest worden. 
De arts heeft me verzekerd, dat ik over zes maan-
den weer tegen een heuvel op kan fietsen en dat is 
eigenlijk al meer dan voor de operatie. We zullen 
zien. Het is dan hartje winter en misschien ski ik 
die heuvel eerst wel af. 
Dinus Vos 

De redactie wenst Dinus een voorspoedig herstel! 

Rietdekker in Midlaren. 

Dik Frijters op het dak aan de Groningerstraat. 

Voor moeilijke zaagklussen en het omhalen van 
hoge bomen tussen bebouwing wist men de weg 
naar Dik Frijters aan de duinweg nr.9 wel te vinden. 
Dat Dik ook rietdekker is weten veel mensen niet. 
Voor hel renoveren of vernieuwen van uw rieten 
dak kunt u hem dus ook bellen. 
Voor meer informatie zie de advertentie in dit 
herfst Kabinet. 
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22 letters zonder 
KlinKers? 

Het ¡s gevaariijK, 
Zwart en het zit-
In de daKgoot? 
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Raad het plaatje 

Samuel, voor jou is de eeuwige 
roem! Hel is inderdaad de letterbox J3 
die bij de Bloemerl ingegraven Jj 
zit.Dit was voorlopig de laatste raad J j 
het plaatje. Aan alle respons die ik Í J 
kreeg kon ik merken dat u het een IJ 
leuke rubriek vond. 
Patty 
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Keien storie 

Ongeveer 25 jaar geleden werd er parkeerover-
last geconstateerd op het brinkje bij toen nog 
café Restaurant " De Hunebedden ". 
Op de vergadering van Dorpsbelangen werd be-
sloten om op de brink dikke veldkeien neer te 
leggen zodat de auto's geen kans meer kregen 
hier te parkeren. Goed voor de bomen daar. 
Na enig speurwerk was er een boer in Borger die 
veldkeien had opgegraven tijdens het diepploe-
gen van zijn land. Mooie keien. Niet te tillen . 
De Gemeente werd gevraagd of ze ons konden 
helpen de stenen op te halen met een auto met 
kraan. Dit werd toegezegd. Geheel belangeloos. 
Enkele bestuursleden van dorpsbelangen samen 
met de gemeenteauto naar Borger ,een fles drank 
en een Zuilaarderbol voor de boer (Dit was de 
prijs voor de keien) . 
De keien werden gelijk ter plekke op de brink 
gelost. Heel landelijk. 
Het was afgelopen met de parkeeroverlast. 
Tot 2009. Een auto van de Gemeente 
met kraan laadt alle keien weer op de auto. 
Na hevige protesten uit het dorp (het waren onze 
keien ,wij hadden ze voor een fles drank en een 
bol gekocht in Borger) werd gezegd dat ze weg 
moesten vanwege de moeilijke maaisituatie op 
de brink. Weg keien dus. Afgevoerd naar de ge-
meentewerf in Tynaarlo. 
De auto's worden weer keurig op het Brinkje 
geparkeerd. 25 jaar terug in de tijd. 
Nu komt de grap. 
Het Hunebedcentrum in Borger heeft dit jaar een 
keienveld gecreëerd bij het museum. Diverse in-
stanties en personen hebben hier keien aan ge-
schonken. 
Wat schetst onze verbazing, tijden een tv uitzen-
ding van de opening van dit keienveld staat daar 
een auto met kraan van de Gemeente Tynaarlo 
met daarop U raadt het al veldkeien. 
Mooie keien. Niet te tillen. 
De wethouder biedt trots de keien aan namens de 
Gemeente Tynaarlo. 
Wel potv Zijn dat onze keien van 
het brinkje?? Die we nota bene in Borger hadden 
gekocht! ! !. Retour afzender moeten we dan maar 
denken. En Midlaren heeft weer parkeeroverlast. 

lOOJ-Cld N33 -13W IWa» N33 '32 
3C130S73MCKW2 '31 

x 

^ -
- • 

> >. :s 

w Schoonmaken en renoveren 
van rieten daken 

^ ) Bomen verwijderen tussen 
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Hut&Co 
Regis teraccountants 
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 

-— ; | r , : ; ••• 

n 

mm 
Hut & Co is een middelgroot accountantskantoor. 
Met drie registeraccountants (RA), een fiscaal jurist 
en zo'n 20 medewerkers. Klein genoeg voor een per-
soonlijke benadering van iedere klant en groot ge-
noeg voor een compleet dienstenpakket. 

Hut & Co, een kantoor met een 80-jarige geschiedenis, is geworteld in Gronin-
gen. 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 bete-
kenen. 

Onze klantenkring is 
even gemêleerd als 
het bedrijfsleven in 
onze regio: detail — 
handel, zakelijke 
dienstverleners, ad-
viesbureaus, indus-
triële bedrijven, trans-
porteurs, stichtingen, 
vereni-gingen en vrije 
beroepen. Van ge-
renommeerde onder-
nemer tot starter. 
Daarnaast zijn we or-
ganisaties in de non-
profit sector en parti-
culieren van dienst. 
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Paviljoen 
De Bloemert 

MIDLAREN 
Heerlijk genieten aan het Zuidlaardermeer! 
De lange, koude en donkere dagen zijn weer in aantocht, maar ook tijdens 

; deze maanden blijft Paviljoen de Bloemert de ideale locatie voor een avondje 
uit. 
Dit najaar kunt u aanschuiven in ons gezellige restaurant en genieten van 
een steeds wisselende Weekschotel voor slechts e 13,50 p.p. Uiteraard is het 
ook mogelijk om heerlijk à la carte te dineren. 

| Voor groepen staan er weer unie-
ke arrangementen op het pro-
gramma, waarbij een combinatie 
wordt gemaakt tussen leuke acti-

viteiten en dineren of lunchen. Nieuw in ons programma is 
het 'Wij houden van Holland' arrangement, gebaseerd op het 
hilarische programma 'Ik hou van Holland'. Ook is het moge-
lijk het populaire Mollenspel de komende maanden indoor te 
spelen. Waar u ook voor kiest, aan het eind van de dag 
staan onze medewerkers klaar om u te verwennen met lek-
kere gerechten in een gezellige ambiance, zodat u ontspan-
nen kunt terugkijken op een dag vol belevenissen. Op 
www.uitiesindrenthe.nl vindt u al onze groepsarrangemen-
ten. 

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 openingstij-
den op www.hethotel.nl/ 
midlaren of bel 050- v. 4P 
4093548. 

R riN-MARA 
Graag tot ziens! 

www.hethotel.nl/midlaren 
of bel 050-4093548. 

Bel 050-4093548 of 050-
4091261 om te reserveren 
of stuur een email naar 
info@hethotel.nl 
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Brinkhotcl Zuidlaren 
Hotel Hoogeveen 
Paviljoen De Bloemert 
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