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Midlaarder Kabinet winter 2010 

Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: 

Dorpsbelangen 
S 4091422 

Dorpsfeestcommissie (voorlopig) 
S 4091373 

Gezelligheidskoor "Lös Zaand" 
S 4031962 

www.loszaand.webklik.nl 

IJsvereniging "Midlaren" 
S 4028808 

Jachtveld "Midlaren" 
@ 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren 
8 4096053 

Toneelvereniging T.O.M.I.' 
8 4091490 
www.tomimidlaren,nl 

Vrouwensoos 'Midlaren' 
8 0592-272584 

Natuurplatform Drentsche Aa 
8 4092837 

Hr. P. den Hengst 
Groningerstraat 36 
9475 PB Midlaren 

Hr. W. Geerts 
Toi hu is weg 24a 
9475 PG Midlaren 

Mevr. S. van der Haak 
Entinge 63 
9472 XS 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 

Hr. Ph. Boucher 
Haasakkers 3 

www.natuurplarform-drentsche-aa.nl 9475 PJ Midlaren 

Wijken: 
Achteroet 
Heiliazcn 

Tolhuisweg 1 

Tolhuiswcg 2 

Schuts-/Huttenweg 

Groningerstraal 

"t Brinkje 

Plankcnsloot/Mecr/.icht 

Emigranten 

Wijkhoofden: 
geen wijkhoofd 

geen wijkhoofd 

geen wijkhoofd 

Ton Kolkman 

Maya I loogerheide 

Gies Lamberts 

Rik Timmer 

geen wijkhoofd 

Jan Moeskcr 

050-4095792 

050-4090968 

050-4092365 

050-4090428 

050-4092975 

Colofon: 
Redactieleden: 
Bouke Klaassens 

Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 
8 050 409 5973 

Patty Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midlaren 
8 050 409 4466 

Aenes Boncschansker 
Groningerstraat 27 
9475 PA Midlaren 
S 050 737 0079 

Gies Lamberts 
Groningerstraat 45a 
9475 PA Midlaren 
8 050 409 2365 

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

Anneke Grootoonk 
Tolhuisweg 12 
9475 PG Midlaren 
S 050 309 4397 

Druk Multabedrijven 
W.A. Scholtcnsstraat 15 
9403 AJ Assen 
8 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. 
Hel 'Midlaarder Kabinet' is een uitga \ 
onder verantwoordelijkheid van de Vereni
ging Dorpsbelangen. 
Bankrekening Het Kabinet: 
Gironummer : 5936732 

Oud papier: 

De volgende 
vrijdagen en 
zaterdagen: 
31 december 

4 en 5 f ebr. 
4en5maart 
1 en 2 april 
Zelf brengen bi j 

de Bloemert !! 

Kopij inleveren voor 
Voorjaars nummer: 

5 april 2011. 

bij één van de redac
tieleden! 

Graag inleveren op 
diskette of mailen 

gvvlanibertsiu luli icl. i i 

http://www.loszaand.webklik.nl
http://www.tomimidlaren,nl
http://www.natuurplarform-drentsche-aa.nl
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Of de kerst wit wordt, valt nog te bezien, maar 
Koning Winter zit - terwijl het de afgelopen we
ken nog niet eens officieel winter was - bovenop 
zijn troon. 
Daarom in deze aflevering van het Kabinet maar 
beginnen met nieuws van de ijsclub. De vroege 
vorst verhinderde dit seizoen om het sportveld 
begin december onder water te zetten. Maar in
middels is dat wel gelukt en kon er al lekker wor
den geschaatst. 
Over de voorgenomen voorzieningen op het 
sportveld valt nog geen definitief uitsluitsel te 
geven. Maar in het verslag van de Vereniging 
dorpsbelangen valt te lezen dat er goede kans is 
op subsidie om een gebouwtje te kunnen realise
ren. 
'Het zwarte schaap' is het grappige kerstverhaal 
in dit Kabinet. Het is een waar gebeurde geschie
denis, door Gies Lamberts opgehaald uit zijn ge
heugen en door hem neergeschreven. Het gaat 
over een als Sherlock Holmes vermomde domi
nee, die het kerkvolk in een adem trakteert op een 
kerstdienst en de oplossing van diverse misdrij
ven. Ook prachtige gedichten in het Drents van de 
hand van Marga Kool en Gerard Nijenhuis. 
Verder een interview met Albert Boes. Hij is toe
getreden tot de 'orde' van de emigranten. Een 
dikke maand terug is hij vertrokken uit het dorp 
en woont nu in Zuidlaren. Het Kabinet ging bij de 
laatste schoolmeester van Midlaren op bezoek. 
In dit nummer een in memoriam voor Jan Lubbe 
de Boer en Hans Schaap. 
Jan Lubbe de Boer was een beschermheer van de 
vogels en een soort icoon van de Tolhuisweg. De 
bewoners, maar ook zijn gevederde vrienden, zul
len hem missen. 
Uit de oude doos komt een stukje over het vroe
gere Hotel Cafe De Bloemert. Dat zag er best sta
tig uit. Een brand betekende het roemloos eind 
van het hele spul. 
Veel Midlaarders waren present bij de vertoning 
in de Barn van de film 'In het land van de Drent
sche Aa'. Het was die avond afgeladen vol. Voor
al de met veel geduld verfilmde komst en opgroei 
van jonge buizerds en ooievaars was een lust voor 
het oog. Zie het verslag verderop. 

Tenslotte aandacht voor de oproep van de dorps
feestcommissie: op zondag 9 januari is de nieuw
jaarsbijeenkomst in de Barn. Komt allen! 

De redactie van het Kabinet 

erste streken op natuurijs zijn reeds gezet, 
. .krítte winterdeken al uitgespreid. 

Wat een prachtig winterpa l a t l i 

Dorps/eest-

commi'ssie 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2011 
Buiten is het guur en koud, binnen staat de kachel 
aan en genieten we van alle warmte en gezelligheid 
van deze tijd. 
Het jaar is alweer bijna voorbij en het nieuwe jaar 
staat al weer voor de deur. 
De dorpsfeestcommissie is al weer bezig met het or
ganiseren van de nieuwjaarsbijeenkomst van 2011. 
Dit jaar willen we iedere midlaarder uitnodigen 
Op: Zondag 9 januari 2011 . In: 

De Barn Tolhuisweg 41 

Het programma zal beginnen om 13.30 uur: 
Rond kerst zal de uitnodiging met het programma in 
de bus vallen. 
Uiteraard zullen een wandeling en een quiz niet ont
breken. 
Kom dus gezellig met ons het glas heffen op een 
mooi nieuwjaar. 
Tot dan! 
Namens de dorpsfeestcommissie 
FK 

pc 

Agenda 

31 december oud papier bij de Bloemert 

9 januari Nieuwjaarsbijeenkomst De Barn 13.30 uur 

5 maart Uitvoering TOMI Sprookjeshof 20.00uur 
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de 5cheve 
wafer- -e/? hengel spar f 

www.deacheve.nl 

Havenstraat 18 
9471 AM Zuid!aren 
050-4092946 

Eetcafé de Lanteern 

De Lanteern is een gezellig, nostalgisch 
bruin Cafe in Noordlaren, waar u rustig 
een drank ie drinkt,eens lekker luncht 
of dineert. Zomers een zonnig terras. 

Middenstraat 2 Noordlaren 
www.delanteern.nl 

woensdag t/m zondaq geopend van 
12.00-23.00 uur. ' 

tel. 050 40Z9890 

http://www.deacheve.nl
http://www.delanteern.nl
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Dorpsbelangen Midlaren 

Op 30 november 2010 bracht het College van B 
& W van Tynaarlo, vergezeld door enkele amb
tenaren, per bus een werkbezoek aan de dorpen 
De Groeve, Zuidlaarderveen en Midlaren. ín 
Midlaren werd het gezelschap ontvangen 
door een bestuurslid van Dorpsbelangen. Eerst 
werden op het sportveld de plannen voor een 
gebouwtje en een jeux de boulesbaan (en in de 
toekomst wellicht een basketbalveldje) bespro
ken. Het bleek dat er nu een reeele kans is op 
subsidies van gemeente en provincie om de 
voorzieningen te realiseren. Vervolgens 
werd het nieuwe fietspad naar het Okkenveen 
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bezichtigd. Op de foto geeft wethouder Assies 
hier een toelichting aan onder andere burge
meester Van Zuilen (tweede van links). 
Langzaam maar zeker komt de realisatie van de 
plannen met het sportveld dichterbij. Binnen
kort verwachten we een besluit over de toeken
ning van subsidies door gemeente en provincie. 
Deze subsidies betreffen dan het gebouwtje en 
de jeux de boulesbaan. Van aanleg van het bas
ketbalveldje is voorlopig nog geen sprake. Ver
der studeert gemeentewerken nog op de bodem
kwaliteit van het sportveldje. Die is erg slecht, 
het is er erg drassig. De drainage moet verbe
terd worden door ophoging of grondverbetering. 
Verder moet het terreintje wat uitgebreid wor
den om ruimte te bieden voor de nieuwe voor
zieningen. We hopen dat de gemeente deze za
ken voor ons wil uitvoeren en dat we hier niet 
zelf voor opdraaien. 
Nadat het College eerst een bezoek had ge
bracht aan de accommodaties in de andere twee 
dorpen, ging men naar het sportveld van Midla

ren, waar het opviel hoe schamel Midlaren bedeeld 
is wat betreft voorzieningen. Het bezoek werd beslo
ten bij het fietspad naar het Okkenveen, waar nog 
eens teruggeblikt werd op de gang van zaken bij de 
totstandkoming. 
De gemeente is bezig met een Groene Dorpenplan te 
ontwikkelen. Hierin wordt het huidige groen in de 
kernen van de gemeente Tynaarlo omschreven en 
beoordeeld. Op basis hiervan kunnen reconstructies 
en omvormingen in het groen efficiënt en verant
woord worden uitgevoerd. Als gevolg van dit plan 
wil men de populieren langs onder andere de Esweg 
vervangen door een 'streekeigen beplanting'. Verder 
zullen de hagen langs de Groningerstraat hersteld 
worden. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u op 
de website van de gemeente meer informatie vinden. 

Tot slot wenst het bestuur van Dorpsbelangen 
alle Midlaarders fijne feestdagen en een goed 

2011! 
Namens het bestuur, 
Pieter den Hengst 
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Sinds een paar weken heeft de Gemeente Tynaarlo 
ook in Midlaren de 30 km zone ingevoerd. 
Deze snelheid zal niet worden afgedwongen door 
begeleidende maatregelen zoals drempels of wegver
smallingen. 
Voor velen is dit wel even wennen. Het door Midla
ren scheuren is er nu niet meer bij. 
Af en toe zal er gecontroleerd moeten worden op de 
naleving, anders is het effect zo weer verdwenen.. 
Laten we hopen dat Midlaren hierdoor veiliger 
wordt. 
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Zuidlaarderweg 97 
9479 PR Noordlaren 
050-4092782 
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zeilschoo! Zuidlaardermeer 
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren 
050 4092379 

vwMV.zeii5Choolzuidlaarderrneer.nl 

Het idee is dat wij bij u in de 
buurt blijven. 
Ali bank heb feje maatschappelijke verantwoordelijkheden Net alteen nationaal, ook lokaal Een prettige 

samenleving begint nou eenmaal hij u in de straat om de hoek. In de wijk. Daarom ondersteunt de 

Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven, crt dat doen wc graag. Hei is tenslotte ock 002e 

buurt. Dat is het idee-

Rabobank www.raboba nk.n /noord-d re nïhe 

RONDVAARTEN EN BOOTARRANGEMENTÏN 

OP H E T Z U í D I A A R D E R M E E R 

EN HET PATERSWOLDSE MEER 

•>:-̂™ 

PflPTT SHIPS&JPII 

party ships 
and trips 
de Bloemert 3 
Midlaren 
0 8 5 1 5 0 9 7 9 8 X ü í u l ^ S D i S M E E R / P A Í t S Í V / O L D í E K E í 

WWW.PARTYSHIPS-TRIPS.NL 

http://vwMV.zeii5Choolzuidlaarderrneer.nl
http://www.partyships-trips.nl


Midlaarder Kabinet winter 2010 

Film een groot succes!! 

Op vrijdag 12 november was de film 'In het land 
van de Drentsche Aa' te zien in de Barn. 
De film is opgenomen in het Nationaal Beek-en 
esdorpenlandschap Drentsche Aa. 
Het is een twee uur durende fílm die de pracht 
van het landschap en de natuur rond onze eigen 
Drentsche Aa in beeld brengt. Henk Bos en Ja-
nette Veenhoven van Nighthawkproductions 
hebben de fílm gemaakt. 
Ik had de filmmakers gevraagd of ze de fílm wil
den komen vertonen (ze doen dat altijd zelf!) zo
dat iedereen eens kon zien in welk een prachtig 
gebied wij (dagelijks!!) leven. Samen met Stich
ting Natuurplatform die er hun jaarvergadering 
voor de donateurs aan had gekoppeld en Marjan 
Kooiman van de Barn was alles geregeld. 
Van Dorpsbelangen hadden we bovendien subsi
die gekregen om zo de fílm gratis toegankelijk te 
maken voor iedereen. 

Een enorme belangstelling voor de Natuurfilm 

Of het daaraan lag of aan de interesse voor de 
Drentsche Aa, dat weet ik niet maar de belang
stelling was overweldigend! Rond de 100 men
sen hadden een plekje gevonden in de Barn. Op 
zoveel mensen hadden we niet gerekend dus 
sommigen moesten op de trap zitten of op een 
krukje. Maar eerlijk gezegd, het deerde niet. De 
fílm was zo fantastisch mooi dat je je zere rug 
alleen maar na die tijd voelde. 
Wat zijn deze mensen in staat om de natuur op 
een treffende en ontroerende manier in beeld te 
brengen. Uren hebben ze ervoor in het veld gele
gen en dat is ook te zien. Als je een nest buizerds 
filmt van piepjonkjes tot ze uitvliegen, ja dan heb 
je wel geduld!! 

Iedereen die ik erover gesproken heb was getroffen 
door de schoonheid van alles wat we te zien kregen 
en wat dus zo dichtbij is! 
Janette en Henk vertelden na die tijd nog zo enthou
siast over hun belevenissen rond het filmen dat je 
snapt dat het voor hun een levenswijze is geworden. 
Volgend jaar mag hun volgende (vierde!) fílm, 'De 
stille kracht van de Drentse natuur' in het openbaar 
vertoond worden. 
In deze fílm worden de beekdalen van de Drentsche 
Aa en de Hunze in beeld gebracht. We gaan zeker 
proberen deze fílm (die in mijn ogen nog mooier is!) 
naar Midlaren te krijgen! 

A 
AG 

WUknieuws 
- / o n 

Schutsweg: 
De boerderij van Kruims en de naastgelegen nieuwe 
woning staan sinds een aantal weken leeg. De fami
lie Kruims heeft het bedrijf verkocht. Jan en Jeanette 
zijn verhuisd naar Oudemolen. Albert is naar de 
Groeve verhuisd samen met zijn ouders. 
Zo verdwijnen er steeds meer boeren uit Midlaren. 
In dit geval lijkt het er echter op dat er een nieuw 
boerenbedrijf komt. De familie Pieters, die nu nog 
een boerenbedrijf annex minicamping en boerengolf 
heeft aan de Osbroeken in Zuidlaren, kan daar niet 
blijven. Zij moeten verdwijnen in verband met de 
plannen rond de Zuidoevers van het Zuidlaarder
meer. Naar we hebben vernomen hebben zij de boer
derij overgenomen, ze gaan in de loop van volgend 
jaar wonen in de woning van Kruims senior. De an
dere woning wordt tijdelijk verhuurd. 

Groningerstraat: 
Het huis van Henk Stel is verkocht aan Hendrike 
Strating en Chris Wesselink. 
Ze stellen zich voor in dit Kabinet 

Tolhuisweg: 
Op 83 leeftijd is Jan Lubbe de Boer overleden. 
Zie verder een verslag van Toon van der Hammen. 

Albert Boes of Meester Boes zoals velen hem ken
nen heeft zijn huis aan de Tolhuisweg verkocht en is 
verhuisd naar de Smedinge in Zuidlaren. 
.Zie het interview in dit Kabinet. 

Heeft u wijknieuws voor het Kabinet mail het 
naar de redactie: gwlamberts@hetnet.nl 

mailto:gwlamberts@hetnet.nl
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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 Zuidiaren 
Marktstraat 9 
(050)4096162 
e-mail: 
zuidlaren@unive.nl 

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

K-DANS 
0S0-4ÔÔS603 

www.k-datn&.nï 
mfo@k-eSsns,nl 

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

Nieuw: 
voor al uw fietsreparaties 

arneviel 
fietsreparatie 

seizoensbeurt 
geheel nakijken + schoonmaken 

Lindenhof 9 9471 RT Zuidlaren 

telefoon 06 22449175 (na 18.30) 

mailto:zuidlaren@unive.nl
http://www.unive.nl
http://www.k-datn&.n�
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Het is de ijsvereniging zater
dag 1 december niet gelukt 
om, volgens de traditie van de 
eerste zaterdag in december, 

het sportveld onder water te zetten. De vroege 
vorst gooide roet in het eten. Het bestuur wilde 
haar leden niet teleurstellen en veegde in het 
haventje van De Bloemert een mooi baantje 
schoon. Borden bij het sportveld verwezen Mid
laarders naar de idyllisch gelegen schaatsbaan. 
Het mooie en schone baantje werd echter al snel 
geteisterd door sneeuwbuien en vervolgens door 
dooi. Binnenkort volgt de herkansing met het 
onder water zetten van het sportveld. 

Algemene ledenvergadering 
Maandag 6 december was de algemene leden
vergadering in Paviljoen Meerzicht. We zaten 
met zijn zestienen om de grote tafel. Het be
stuur besprak onder andere het volgende met 
haar leden. 
• Welke leuke activiteiten kunnen we op de 
ijsbaan organiseren voor de kinderen 
• Wat voor activiteiten organiseren we als er 
geen ijs ligt (Biddinghuizen, Kardinge) 
• Welke lijn, vinden de leden, zou de ijsvere
niging moeten volgen in gesprekken met de ge
meente t.a.v. het privatiseringsvoorstel 
• Tekening van de nieuwe verlichting op de 
ijsbaan 
• Stand van zaken m.b.t. het gebouwtje. 
Het huidige bestuur, bestaande uit Michiel Ka
non, Rias Kanon en Freek Keizer, is die avond 
aangevuld met Jan Jaap Hamming en Esther 
Vos 

Uitbreiding vrijwilligers 

YSGLïiB 

We zijn blij met onze nieuwe vrijwilligers voor de 
veegmachine. Voor deze stoere taak hebben zich 
gemeld Arjen Sants,Youri Blauwboer, Maarten en 
Henk Jan Loerop. De laatste drie staan in de ge
noemde volgorde van links naar rechts op de foto. 
Laat het ijs maar komen! 

Wil je ons ook helpen bij (kinder)activiteiten op de 
ijsbaan of de toertocht op het Zuidlaardermeer, 
meld je dan aan als vrijwilliger! Je kunt mailen of 
bellen met Esther Vos 
via MardnesthcrCa!.1q>nmail.nl of 06 - 52324555. 

f f 

S 

Nieuws 

Wil je op de hoogte worden gehouden van de acti
viteiten van de ijsvereniging, geef dan je mailadres 
door aan Esther Vos voor de mailinglist. Zo kunnen 
we je snel informeren als er ineens ijs ligt en we 
(kinder)activiteiten organiseren of als we plotseling 
een alternatieve ijsbaan organiseren©. g\ 
Namens de ijsclub Midlaren, Yr¿> 

Esther Vos / 

De voorzitter Michiel Kanon tijdens het ophalen van de 
contributie voor de ijsvereniging Midlaren 
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OVERDUN CASANDER 

Zuíderpark 25, Postadres: Postbus 366,9700 XJ Groningen 
Ai: Telefoóñ (OSO) 311 66 66, "Telefax (050) 313 30 90 

www.overduincasarider.nl, E-Mail: ¡nfo@overduincasander.nl 

M-GOG 

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

Meerzicht la 
9475 TA Midlaren 
!» 050-4091446 
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Bouwbedrijf 
Menno Bakker 

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER 
Z u i r n g s t r a a t 1 9 4 7 9 P M N o o r d l a r e n 

OSO - 4 0 9 5 9 1 8 
w w w . b o u w b e c i r i j f m h b i i k k e r . n l 

tra u wtoastr in foou wen 

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

O ,, > ' T X X ; X X ' X 

*• &?sûë*F 

! * J 
JL_/ K5 s£ ïsï, L v^ 06-52545868 

Tolhuisweg 23 
9475 PD Midlaren 
bert@detuinderij.com 
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http://www.overduincasarider.nl
mailto:�nfo@overduincasander.nl
http://www.bouwbeci
http://jfmhbiikker.nl
mailto:bert@detuinderij.com
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Uit de oude doos van 't Kabinet 

Hotel Café Restaurant 
" DE BLOEMERT" 
anno 1902 

Geen enkele Midlaarder zal zich dit Ho
tel nog kunnen herinneren. Dit hotel 
stond in het Bloemert bosje, waar nu 
een aantal vakantiebungalows staan 
(REVO bosje) 
Het hotel is in oktober 1907 afgebrand. 
De geschiedenis van dit hotel is te vin
den in het boek "Meerlust, Bloemert en 
Meerwijk" geschreven door Henk 
Luning. 
Ook wordt in dit boek de geschiedenis 
van Meerlust en Meerwijk beschreven. 
Helaas is het boek uitverkocht. 

Natuur en recrea-
tieplan uit 1937 

Dit is de tekening van 
het uitbreidingsplan 
van Midlaren uit 1937. 
Men wilde van de om
geving De Bloemert, 
Meerwijk en Planken-
sloot een groot recrea
tie project realiseren. 
Tegen dit plan was 
veel weerstand en ge
zien de slechte econo
mische situatie in die 
tijd is dit plan nooit 
gerealiseerd. 
Voor geïnteresseerden 
kan men de kaart in 
kleur zien op de websi
te: 
oudzuidlaren.nl 

Onder de map topogra
fie. 
Op deze site staan veel 
oude foto's van Midla
ren. 
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Ik word een dagje ouder 

Albert Boes is inmiddels toegetreden tot de 
'orde' van de emigranten. Een dikke maand 
terug is hij vertrokken uit het dorp en woont 
nu in Zuidlaren. Het Kabinet zocht de laatste 
schoolmeester van Midlaren op. 

•fs 

Î 
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Meteen na binnenkomst laat hij zijn nieuwe 
huis zien. Ruim, ordelijk en comfortabel, zo 
oogt het. Hij is er zichtbaar blij mee. Albert: 
"Het is natuurlijk wel een overstap. Ik heb zo
veel jaren in Midlaren gewoond, met veel ple
zier." 
Toch viel het vertrek hem niet echt moeilijk. 
"Het huis aan de Tolhuisweg werd te groot voor 
mij, het vergde onderhoud. Lolo, mijn vrouw, is 
vorig jaar overleden. Het werk in de tuin begon 
moeizamer te worden. Nou ja, ik word een dag
je ouder." 
Je zou het niet zo gauw zeggen als je zijn spor
tieve, bijna jongensachtige verschijning ziet, 
maar het voormalige schoolhoofd van de basis
school aan de Tolhuisweg loopt al een flink 
eind in de zeventig. "Ik zocht dus een kleinere, 
meer gerieflijke woning met voorzieningen en 
winkels dichtbij, zoals zoveel oudere Midlaar
ders die mij voorgingen. Dit huis is wat ik 
zocht, het voldoet precies en ik hoefde er vrij
wel niets aan te doen. Ik kon er zo in." 

School 
Geboren in 1933 in Rolde bracht Albert daar 
zijn lagere schooljaren door tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. "Daarna ben ik naar de Mulo (te 
vergelijken met het huidige Havo) in Assen ge
gaan. Daar reisde ik heen met het treintje dat 
toentertijd van Stadskanaal naar Assen reed." 
De directeur van die school adviseerde mijn va
der om mij naar de kweekschool in Groningen 

te laten gaan. Ik had zelf nog plannen om voor de 
Zeevaartschool te kiezen, maar ging toch vrij snel 
overstag voor de onderwijzersopleiding. Het trok 
om met kinderen om te gaan." Een voorzichtige 
lach tekent zich af: "En natuurlijk de lange vakan
ties." 
In de jaren vijftig stond de jonge onderwijzer voor 
de klas in Zuidlaren. "Dat heb ik een jaar of acht 
gedaan. In 1962 solliciteerde ik in Midlaren. Ik 
moest een proefles geven en weet nog dat wethou
der Thomas Sants - de vader van Tity Tinge - ach
ter in de klas zat voor de beoordeling. Ik werd 
hoofd van de school en ik kon er meteen wonen. In 
die tijd was bijna geen huis te krijgen, er was wo
ningnood. Het huis waar ik heb gewoond was oor
spronkelijk de ambtswoning van de school. Ja, het 
lokte wel om te werken en te wonen in Midlaren." 

Klein maar fijn 
Dat de school klein was, deerde het hoofd niet. 
"We woonden mooi en het beviel goed. Ook Lolo, 
mijn vrouw, voelde zich er thuis. Onze eigen kinde
ren hebben een prachttijd gehad. Toen er eens spra
ke was van een andere baan, had je de poppen aan 
het dansen. 'Ga jij maar,' zeiden mijn vrouw en 
kinderen, 'maar wij gaan hier niet weg'." 
De school telde ongeveer vijftig kinderen, per klas 
zo'n acht leerlingen. "Ik had klas 4, 5 en 6 onder 
mijn hoede; juf Kuipers en daarna juf Margje Vonk 
(Margje Lamberts, nadat ze met Gies trouwde) de 
eerste drie klassen. Het verschil in niveau tussen de 
kinderen was 
groot, maar de 
klassen klein, dus 
je kon extra aan
dacht geven aan 
individuele kinde
ren." 

Het budget was 
laag, herinnert hij 
zich. "Om de kas 
van de oudervere
niging te spekken, 
werd oud papier 
opgehaald. Met dat 
geld konden we 
leuke dingen doen, 
zoals een stencil
apparaat aanschaf
fen om de schoolkrant te drukken, maar ook bij
voorbeeld schaakborden kopen. Ik heb nog schaak-
les gegeven met behulp van een Teleaccursus op tv 
Hoogtepunten waren de driedaagse kampeervakan-
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ties met de drie hoogste klassen. Met 15 kinderen 
trokken we er dan op uit naar Grolloo of Echten. 
Het plezierige van mijn werk vond ik het runnen 
van de school. Dat de kinderen wat leerden en 
dat de samenwerking met de collega en ouder-
commissie goed was. Het was mijn werk. Met de 
kinderen ging ik ook met regelmaat sporten op 
het sportveld: slagbal en gymnastiekoefeningen, 
plezierig." 

Metselen op school 
Onder leiding van meester Boes werden ook pro
jecten georganiseerd. Philippe Boucher herinnert 
zich hoe hij met de kinderen in de hoogste klas
sen een drietal plantenbakken metselde. "Een 
leuk initiatief. Elke klas maakte zijn eigen bak en 
oefende met waterpas en schietlood. De jongetjes 
stonden vooraan in de rij. 'Laat mij maar even 
metselen', riepen ze dan stoer. Maar sommige 
meisjes hadden er veel meer gevoel voor. Bij hen 
lagen de stenen meteen goed." 

Einde oefening 
De laatste jaren van de school was er een chro
nisch tekort aan leerlingen. Albert: "De vraag 
was toen: redden we het of redden we het niet? 
Het schooltje was belangrijk voor het dorp. Je 
wilt dat het behouden blijft. Er zijn nog gesprek
ken geweest over een fusie met Noordlaren en de 
gemeente is gevraagd om huizen te bouwen. Een 
jaar hebben we zelfs een kind van buiten in huis 
gehad om aan het vereiste aantal leerlingen te 
komen. Maar het tij was niet meer te keren. In 
1983 werd het een eenmansschool. Ik was de 
enig overgebleven leerkracht. Dat ouders dat niet 
langer verantwoord vonden en hun kind van 
school namen, kon ik wel begrijpen." 
In 1984 viel het doek definitief voor de lagere 
school in Midlaren. "Er zijn toen nog pogingen 
gedaan om van de school een dorpshuis te ma
ken, maar toen de middelen daarvoor ontbraken, 
is het karakteristieke gebouwtje verkocht aan een 
aannemer en geschikt gemaakt voor bewoning." 
Albert heeft daarna nog als invalkracht gewerkt 
op diverse scholen in Zuidlaren en was 
enige tijd leraar economie op een school voor 
voortgezet onderwijs in Slochteren. Eind jaren 
tachtig is hij gestopt met werken. 
Buiten 

Daardoor kreeg hij meer tijd voor zijn liefhebbe
rijen, wandelen en fietsen. "Buiten zijn, daar hou 
ik van. Ik heb veel fietsvakanties in Frankrijk 
gedaan. Ik kon wel aardig in de bergen fietsen. 

En wandelen doe ik vaak in de omgeving. Maar ook 
het Pieterpad en Drenthepad." Het lange pad in de 
provincie loopt hij nu voor de derde keer. 
Hij verloochent zijn sportieve natuur niet als hij nog 
een laatste herinnering ophaalt: "Wat ik altijd bij
zonder vond, was het schaatsen op de ijsbaan. Zodra 
er ijs lag, organiseerde de ijsvereniging schaatswed-
strijden voor de kinderen. Er was toen een ij stent 
waar je warme drank kon krijgen." Hij valt even stil 
en zegt dan, bijna verlegen: "Dat vond ik geweldig." 

Opening van het laatste schoolfeest 

Leuk of niet leuk 
Als kinderen van school gingen, maakten ze een aj-
scheidsblad. Daarin mochten ze opschrijven wat ze 
leuk vonden en wat niet. Enkele citaten uit de cate
gorie leuk: 'Soms was het leren bij meester leuk. ' 
'Leuk als meester op zijn ukelele ramt ' of 'Als mees
ter schor was. ' 'Tekenen vind ik leuk. ' En natuurlijk: 
'de pauzes, de vakanties, iets voor jezelf doen, als 
meester en juf jarig waren. ' 
In de categorie niet leuk: 'Aardrijksknudde vond ik 
het allernaarste wat me overkwam, 
waarom moeten kinderen dat toch Ie- iC-^% 
ren? ' Een van de leerlingen vond 
's greifen ' niet leuk. 

CT 

\] 

Toon van der Hammen -p-
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Een waar gebeurde geschiedenis 

H e t was aan het begin van de vorige eeuw, zo 
rond 1913, het jaar waarin mijn moeder werd ge
boren. 
In het Drentse dorp waar zij ter wereld kwam, 
waren tradities nog een bekend fenomeen. Na-
berhulp (burenhulp) was hier nog niet verdwe
nen. 
Op zondag ging het hele dorp in een lange sliert 
naar de kerk. Dit was ook de plaats om alle 
nieuwtjes uit het dorp te vergaren. Verder hoorde 
je niet zo veel. 
Het was december en al een tijdje onrustig in dit 
anders zo vredige dorp. Al een aantal maanden 
was iemand actief, die bij vele mensen heel wat 
spullen en sierraden had ontvreemd. 
Iedereen was er van overtuigd dat het iemand uit 
hun dorpsgemeenschap moest zijn. Er werd druk 
gespeculeerd en ook al volop beschuldigingen 
geuit. Kortom, het was opeens niet zo vredig 
meer in het dorp. 
De dorpsagent, die ieder dorp toen nog had, kon 
ook niet veel uitrichten. Zijn opsporingsmoge -
lijkheden waren zeer beperkt. Hij had deze en 
gene wel al eens ondervraagd, maar dan nam de 
onrust in het dorp weer toe omdat gedacht werd 
dat zo'n ondervraagde wel de schuldige zou zijn. 
De diefstallen bleven aanhouden, zelfs bij de do
minee waren zomaar ineens kostbaarheden ver
dwenen. 
Er moest iets worden verzonnen om deze dader 
te pakken te krijgen. Er werd druk vergaderd wat 
de dorpelingen te doen stond om de ellende te 
stoppen. Maar niemand die iets kon bedenken. 

Het was inmiddels half december. Dominee was al 
druk bezig met het voorbereiden van de kerstpreek 
die hij dit jaar zou houden. Hij kon ook de diefstal
len niet ongenoemd laten in zijn preek (het mijn en 
dijn) 
Terwijl hij zat te schrijven kreeg hij een lumineus 
idee. Hij werd al helemaal opgetogen bij de gedachte 
dat zijn plannetje zou lukken. 
De volgende dag begon hij meteen met de voorberei
ding. Hij toog naar het naburige dorp om een schaap 
te lenen bij een boer. Alleen tijdens de kerstdienst 
had hij het dier nodig. Dit was voor de boer geen 
enkel probleem. Het schaap kon zelfs bij dominee 
worden gebracht en weer opgehaald. Zo gezegd, zo 
gedaan. 
Opgewonden toog de Dominee weer naar zijn eigen 
gemeente. 
Met zijn vrouw, verder met niemand, had hij over dit 
plan gesproken. De dominee hield de details geheim. 
Wel werd een en ander met de veldwachter bespro
ken. Maar ook bij hem gaf hij het echte geheim niet 
prijs. 
De dominee hoopte zo dat zijn plan zou slagen en de 
rust weer terug zou keren in zijn dorp. 

Eindelijk was het dan kerst. De kerk zat vrijwel tot 
de nok toe vol. 
Een ietwat nerveuze dominee begon met zijn preek 
over de geboorte van het Kerstkind en alles daarom
heen. 
Aan het slot van zijn preek begon hij over de onrust 
binnen zijn parochie. Hij dacht de oplossing gevon
den te hebben. Dominee was in de gelegenheid ge
steld een heel bijzonder schaap naar zijn kerk te ha
len dat een einde aan de diefstallen kon maken. Hij 
zei tegen de aanwezige kerkgangers: "Als u straks de 
kerk verlaat, staat in de torenkamer, waardoor u naar 
buiten gaat, dit bijzondere schaap. Ik vraag aan ieder 
van u om dit schaap over de rug aaien. Als uw ziel 
schoon is, zal er niets gebeuren. De diefin ons mid
den zullen we echter zo kunnen ontmantelen. Zodra 
deze het schaap over haar rug aait, zal het dier ver
schrikkelijk hard gaan blaten en weten we wie de 
dader is. De veldwachter zal een oogje in het zeil 
houden bij de uitgang". 

Het was inmiddels doodstil in de kerk en iedereen 
keek elkaar verbaasd aan. Wat zou hiervan terecht 
komen. 
De preek was afgelopen en ieder verliet de kerk. En 
jawel, in de torenkamer waar het wat schemerig was, 
stond het schaap. Dominee stond al buiten bij de 
veldwachter. 
Iedereen aaide het schaap, keurig zoals afgesproken, 
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en kwam naar buiten. Niemand liep door naar 
huis. Men wilde maar al te graag zien bij wie het 
schaap tekeer zou gaan. 
Maar nadat de laatste persoon uit de kerk was 
gekomen, was er nog steeds niets gebeurd. Het 
schaap had zoals een goed schaap betaamt staan 
herkauwen en een beetje dom voor zich uitgeke
ken maar geen enkel geluid gemaakt. 
Het raadselachtige plannetje van de dominee leek 
volledig te zijn mislukt. Het gonsde onrustig on
der het kerkvolk. 

Maar de dominee bleef volstrekt onverstoorbaar. 
Hij vroeg nu alle bezoekers om de handen op te 
steken. Iedereen bleek ineens zwarte handen te 
hebben, behalve een persoon tussen alle aanwezi
gen die meteen opviel omdat hij twee witte han
den had. Het was gauw duidelijk. Deze ene per
soon had het niet aangedurfd om het schaap te 
aaien, dat voorafgaand aan de kerstdienst door de 
dominee met roet was ingesmeerd. 
De dominee zijn snode plannetje was nu dus wel 
gelukt. 
De man werd meteen daarop overgedragen aan 
de veldwachter voor een nader onderzoek. Hij 
bekende de diefstallen kort daarna. 

Zo had het dorp alsnog een hele rustige kerst en 
kon dit bijzondere verhaal nog vele jaren worden 
doorverteld. 

Gies Lamberts 

Sportveld commissie 

Op 18 december hadden 
we een voetbaltoernooi 
gepland; of misschien iets 
anders winterachtigs als 
het weerzo zou zijn. 
Beide was op het moment 
van beslissen niet goed in 
te schatten. Het veldje 

was een week van te voren erg nat en tja, 
een sneeuwpoppenwedstrijd zou leuk zijn 
maar als er dan geen sneeuw is.... Boven
dien hadden we de kerstborrel in het nieuwe 
gebouwtje bedacht maar dat staat er nog 
niet. 
Dus al met al de zaak afgelast ( dit was te 
lezen op de website) en hopelijk een volgen
de keer beter weer én een gebouwtje!! 

Cf. 
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m 

Marga Kool 

Nei-jaor 
Verleuren dwarrelt zwarte kreeien 
urn de toren 
en krast de vrogge morgen lös 
snippers papier koomt urn de hoe
ken 
van de straoten weeien 
het neie jaor haalt aosem 
en bevrös 

ebrèuken bint de scharven van de wraak 
verschèuten bint de vuren steerns 
van tekört-escheuten dromen 
de kwaodheid is versleept 
het jaor worde feest 
het feest is um-ebracht 

oens bief de schraole treust 
van zute wien en zolte bonen 
en in de naomiddag het kolde kuierpad 
aoverdenes 
daor in 't bevreuren bouwlaand 
dë winterrogge slop 
mar wacht 
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rlsïï Oproep Bezorgers 

't Kabinet 
In het herfstnummer van het Kabi
net hebben we een oproep ge
plaatst voor vrijwilligers om het 

kabinet in de wijk rond te brengen. 
Hierop is heel positief gereageerd door veel mensen. 
Wij zijn hier heel blij mee, 
Door het ontbreken van veel wijkhoofden dreigde er 
een probleem te ontstaan bij de bezorging van het 
Kabinet. 
Wij willen deze mensen die hun hulp hebben toege
zegd bij de bezorging dan ook heel hartelijk bedan
ken. 
Zo blijft toch iedere Midlaarder zijn Kabinet in de 
bus ontvangen. 
Hulde aan de bezorgers. 
Redactie Kabinet. 
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Buitengoed/ "Achter de/Hoven? 

Kamperen logeren genieten 

Achter d&Hoven/.. 

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 Gastenka

mers. 
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 

B uítengoed/ "A chter de> Hovew' 
Familie Kroeze Lageweg 29A 

Telefoon:050-4093237 
Mobiel: 06-20615072 

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

Tafeltje Dekte 
Cok bij u thuis ! 

17% . de Zonnehof 

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). 

Slagerij G.P. Kcer§ 

Ie klas Rund- en varkensslagerij 
en 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SL.AGERSPRODUKTEN 

A rolpens 
•& bakjes kanensmeer 
& bekers rundvet 
A bocrenleverworst 
A droge metworst 
A droge boerenham (schenk) 

Groningerstraat 56, 9475 PC Midlaren 
S 050-4091553 

^cj¡^ Nieuwbouw 

^Y^ Verbouw 

Onderhoud 

Kerkstraat 14 
9479 PK NOORDLAREN 

Burg. J.G.Lagroweg 100 
9761 TD Eelde 
f t 050-409 1297 
Fax. 050 409 1387 
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Uitzwaaien 

Jan Lubbe de Boer is aan zijn laatste reis begon
nen. 
Jan Lup, zoals hij zichzelf vaak noemde, over
leed op 10 december na een kort ziekbed en was 
83 jaar oud. 

Ik zag hem vaak zitten, aan het raam in zijn 
woonkamer. Als hij me zag, zwaaide hij, altijd. 
Dat deed hij naar vrijwel iedereen die langs
kwam. Een bijzondere man was-ie, in meer op
zichten. Joviaal, goedlachs en als de stemming 
dat toeliet kon hij praten als Brugman. Soms 
zong hij ook. 
Alweer vele jaren terug bij het inwijdingsfeest 
van ons huis was Jan een van de gasten. Koning 
Alcohol was ook van de partij, die warme zo
mermiddag. Zijn talrijk aanwezige onderdanen 
lesten hun dorst alsof hun leven ervan af hing. 
Het werd een vrolijke boel; ook Jan, die je bo
ven alles uithoorde met zijn karakteristieke lach 
en schelle stem, had het naar zijn zin. Ik herin
ner me hoe aan het eind van het feest, toen som
mige gasten wat onvast ter been het feestgewoel 
verlieten, hij hen meewarig nakeek en me la
chend toevertrouwde "Die kan ja niet meer op 
zijn poten staan". Ik schoot toen in de lach, 
vooral omdat Jan zelf onbekwaam was om nog 
een stap te zetten. Hij hield zich met beide han
den leunend op de gehuurde hoge tafels staande 
en oreerde er duchtig op los. Hij zong zelfs een 
kort lied, maar stopte daar weer even zo abrupt 
mee als hij begon toen hij ontdekte dat hij zo
wat de laatste gast was van het feest. 

Jan had ook een andere, meer donkere kant. 
Vooral als de dagen korter werden, trok hij zich 
terug als een beer in zijn winterslaap. Als ik 
hem dan wel eens bij toeval zo door het voor-
raam zag, maakte hij een afwezige en gekwelde 
indruk. Hij zwaaide wel, maar zonder enige 
overtuiging. 
In een ver verleden toen ons kikkerlandje nog 
een half wereldrijk was, werden hele scheepsla
dingen soldaten, waaronder Jan Lup, naar 'ons' 
Indie gestuurd om de opstandige ploppers daar 
eens flink mores te leren, tevergeefs zoals we 
allang weten. Die krankzinnige oorlog heeft ve
len voor het leven getekend, ook Jan, al zei hij 
er weinig over. 

Hij leefde zijn eigen leven, zo goed en zo 

kwaad als het ging, tot begin jaren tachtig nog sa
men met zijn moeder Grietje. Na haar dood woonde 
hij alleen, met wat hulp zo af en toe van zijn naaste 
buren. Niet dat dit altijd hielp, want als alles was 
opgeruimd en fris was geboend, toverde hij zoals 
Eendje Kwak in het sprookje zijn huisje weer even 
zo snel om in de warboel die het vaak was. Zo was 
Jan nu eenmaal. 
In zijn betere dagen zag je hem met zijn vrolijk ge
kleurde pet op naar Zuidlaren fietsen om bood
schappen te doen of bij iemand op bezoek te gaan. 
Dan kon hij er ook zomaar ineens tiptop uitzien. En 
hoe hij ook was gemutst, er was weinig dat aan zijn 
aandacht ontsnapte. Hij keek vanuit zijn voorraam 
uit op ons huis. Als ik thuiskwam, zwaaide hij stee
vast. Geen enkele bezoeker die bij ons langskwam, 
ontging hem. Vaak wilde hij weten wie dat was en 
wat-ie deed. Hij was onbevangen. Toen mijn verza
melde schoonfamilie ons eens bezocht, vroeg Jan 
mij: "Is dat familie?" "Ja Jan," zei ik naar waar
heid. "O", zei hij na even nadenken. "Wel een 
beetje kak." Hij keek bedenkelijk. 
Ik kon mijn lachen net inhouden en reageerde di
plomatiek. "Misschien," waarop hij het gesprek 
besloot met: "Als jij maar niet zo wordt!" 

Hij kon gevat uit de hoek komen. Jan hield van 
mensen en van dieren. In de winter was zijn voor
tuin een zoete inval voor vogels, voor wie hij altijd 
wat te bikken neerlegde. En hij was niet te beroerd 
om te helpen als er iets was. Als mens was hij dik 
in orde. 

Nu hij van ons weg is gegaan, had ik hem graag 
uitgezwaaid. Maar ik begrijp dat hij voor een af
scheid in stilte heeft gekozen. Dat past misschien 
ook wel beter bij hem. 

Ik zal het missen, Jan, dat zwaaien naar elkaar. En 
ik ben niet de enige, dat weet ik zeker! 

.;; 
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Een goeie reis. 
Toon van der Hammen 
(ovcrbuurman) 
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Puzzelrubriek 
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Hallo Midlaarder jeugd, 

In het vorige Kabinet was de puzzlepagina 
door Maartje Overduin gemaakt.Er was 
een zweedse puzzle op te lossen.Mette 
Bergsma had het antwoord goedület 
moest"klont"zijn.Goed zo Mette,de Inter-
toysbon is voor jou.In dit kerst Kabinet 
zijn 15 sneeuwpoppen verstopt,ze hebben 
allemaal een letter bij zich,en daar mogen 
jullie een woord van maken. Zoek ze alle
maal op,en veel puzzelplezier gewenstïDe 
oplossing mag je in de bus gooien aan de 
Groningerstraat 47, wie weet win jij dit 
keer een kadobon. 

Oudere jeugd en volwassenen. 

Ook voor jullie deze keer iets om te puzze
len tijdens de kerstdagen. 
Drie sudoku's maar liefst om op te lossen. 
Ze worden naar onderen steeds moeilijker. 
Veel succes met de oplossing. 
Allemaal een fijne kerstvakantie ge-
wenst,en tot de volgende keer. 

Patty 
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Toneeí-f vereniging 

T.O.M. I. 

TOMI speelt de kluchtige 
komedie 

"Bonbons in luxe verpakking" 

Misverstanden, geheimen, wantrouwen en be
moeizucht bij toneelvereniging TOMI. 
Dat zijn de ingrediënten die leiden tot doldwaze 
en komische situaties. Met de voor-stelling in 
maart speelt TOMI eens geen stuk in het dia
lect, maar wordt Algemeen Beschaafd Neder
lands gehanteerd. Hoewel, de tuinman heeft 
daar toch wat moeite mee. 

Ada van Oeveren heeft weinig om handen. Haar 
man Dirk is vaak weg vanwege een drukke baan! 
Dirk weet dat Ada graag iets om handen heeft en 
bereidt een verrassing voor. Daarom moet hij ech
ter vaak vergaderen, soms tot laat in de avond. 

Huishoudster Lena vertrouwt het allemaal niet 
meer en denkt dat Dirk verkeerde zaken doet. 
Als er in huize Van Oeveren, wanneer Ada alleen 
thuis is, plotseling een ongenode gast opduikt en 
Lena van Ada al even onverwacht vrijaf krijgt, 
weet Lena genoeg! "Mevrouw heeft dus contact 
met andere mannen"! 
En dan heb je die Flipse, de tuinman. Wat is diens 
rol eigenlijk? Wanneer tot overmaat van ramp de 
jaren geleden overleden tante Sophie verschijnt, 
lijkt de chaos compleet. 
De komst van de hoogzwangere jonge dame, 
waarmee Dirk vaak vergadert, is uiteindelijk de 
spreekwoordelijke druppel die de emmer doet 
overlopen: het huwelijk van Ada en Dirk lijkt op 
de klippen te lopen. 
Als Dirk en Ada elkaar uiteindelijk alles opbiech
ten en de misverstanden uit de wereld zijn, komt 
het toch nog goed. 
En Lena? Ach, Lena bedoelde het allemaal toch 
zo goed? Gelukkig maar, want ook voor haar lijkt 
de toekomst nu rooskleurig! 

Bonbons in luxe verpakking is een kluchtige ko
medie, geschreven door Ria Looze-Lafeber, be
werkt en geregisseerd door Wim Dijkema. 

Gespeeld op: Zaterdag 5 maart 2011 
Sprookjeshof Zuidlaren. 20.00 uur. 

WD 
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In memoriam Hans Schaap 
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Afgelopen jaar, om precies te zijn 5 mei 2010, is 
Hans Schaap, de vader van mijn kinderen, over
leden; 66 jaar oud. Al in 2006 was bij hem een 
zeldzame hersenziekte geconstateerd die het au
tonome zenuwstelsel aantastte en zo steeds meer 
lichamelijke uitvalsverschijnselen veroorzaakte. 
Zijn geest was tot het eind helder en hij voelde 
zich dan ook letterlijk opgesloten in een lichaam 
dat niet meer deed wat hij wenste. De laatste 
maanden verbleef hij in een verpleeghuis. 

Hans leerde ik kennen als collega van een creati-
viteitscentrum in Groningen. We bevonden ons 
middenin de turbulente jaren van democratiserin
gen en ludieke acties. De wereld lag aan onze 
voeten. Ik bewonderde zijn creatieve, onafhanke
lijke geest en de anarchistische trekjes daarin. 
We gingen samenwonen ('hokken' heette dat in 
die tijd). 
Aanvankelijk verdiende hij zijn geld als lijsten
maker en later als medewerker op de beeldredac
tie van Wolters Noordhoff. Geen boeiend werk 
vond hij, maar nodig om dát te kunnen doen 
waar zijn passie lag: hoorspelen, foto's en film 
maken. 
In 1971 hadden we 'genoeg stad' gehad en huur
den we in Midlaren de helft van de boerderij van 
mevrouw Koning aan de Groningerstraat 49. 
Huidige boerderij van de Farn. Julius 
"Wanneer komm' de lammechies?" vroeg over
buur Roelie Schuiling. 
In de hete zomers van '74 en '76, in het koele 

souterrain, zijn dochter Doite en zoon Sanne gebo
ren. Hans was een geëmancipeerde man. We deel
den de zorg. Hij beklaagde zich wel eens dat hij 
de enige man was op het consultatiebureau van 
Zuidlaren. 

In 1979 is het boerderijtje aan de Schutsweg ge
kocht en in de zomer van 1982 herbouwen Philip
pe Boucher en Jan van Burg met ons het achter
huis en dak. 

In Finsterwolde werd door een groep kunstenaars 
gewerkt aan het theaterproject 'Waark' (Simon 
van Wattum 'Boerenzoad dut't aaltied; de twaalf 
speulstôkjes'). Annemarie Prins deed de regie en 
Hans maakte een ontroerende tapeslideshow met 
dia's van oude foto's en kinderliedjes gezongen 
door bejaarde Groningers. Echt vormingstheater 
waarin de positie van de Oostgroningse landarbei
ders rond de strokartonfabriek aan de kaak werd 
gesteld. Het maakte indruk op het platteland bij de 
oudere bevolking. 

Hans werd audiovisueel adviseur bij een instituut 
voor kunsteducatie in Arnhem. En later bij een 
vergelijkbaar instituut in Assen. 
Een lucratieve hobby bleek ook het Poppenthea
ter van Midlaren te zijn (1974-1984). Hans was 
technicus en Marian Kooiman en ik waren spelers. 
Maar waar hij het meeste van genoot waren de 
films die hij maakte over kunstenaars, zijn advies
werk bij 'De Film van Ome Willem' (Vara) en de 
cursussen poppenspel voor leraren. 

[ "Hans Schaap liet ons zien hoe je met minimale 
middelen de verbeelding zo kan prikkelen dat je 
bereid bent mee te gaan in het verhaal dat hij ver
telt. "] 

Ons huwelijk overleefde de tropenjaren niet, met 
twee banen, jonge kinderen en studie. We splitsten 
de boerderij in twee wooneenheden en werden 
'exgenoten'. Na 10 jaar trok Hans eruit en vond 
een nieuwe liefde: de poppenspeelster Ennadien 
Blink. Ze trouwen in 1995. Een pracht koppel, 
elkaar inspirerend en versterkend. 

Hans is niet meer en wij gaan verder. 

Mare Sliedrecht 
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Oude joto 's uit het archief 
van Midlaren 
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Groningerstraat . De benz inepomp van Meisncr 
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Oude ans ichtkaart . Foto gemaakt van de koeien 
van Kanon 

Oplossing Sudoku s i 
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Ongewoon kerstfeest 

Langzaom ontwaokt het dorp oet 't gries bestaon 
van de gewone weken. Ok wel niet wil 
moet wal geleuven, der is wat aans op til, 
dlep-in wet elk: zo kan 't niet wieder gaon. 

Een boer betreurt de saomenvol van stille daogen, 
dat e niet volop naor zien laand kan gaon. 
Hij bief umslachtig bij zien trekker staon, 
die op de deel wacht veur 'n lege waogen. 

In 't keuken zeg zien vrouw: wij doet maor niet 
an kerst, wij slaot het één keer over, wij spaort 
de vrede op, die kan tot volgend jaor bewaord. 

Maor as de hemel opengeet, heurt zij het lied 
dat mèensken vortrop oet heur daogelieks besta-
on. 
Zé zeg: kom, Rieks, zul wij oet kuiern gaon? 

Gerard Nijenhuis 

x 

'Y 
;:•: • 

¿ i * 

X 

mm •"•'•• y •' -
^ Schoonmaken en renoveren 

van rieten daken. 
>̂ Bomen verwijderen tussen 

bebouwing. 
^ Snoeiwerk op hoogte. 

' DE STOBBE " 

Dick Frijters Vr ' í í^ b 
Duinweg 9 t / : | § M 
9475 PK Midlaren ^ L J r 

Tel. 050 4090827 ' i ! l T | f 
Mob.06-57954934 i ' ¡ / T l 
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Wat zijn dat eigenlijk voor bordjes i PS?? 

M 

Wellicht heeft u ze al gezien, de wit/groene bord
jes met nummers erop. Wat zou dat nou weer zijn, 
vroegen ook wij ons af? 

Het blijken tietsknooppunten te zijn! Na snuffe
len op het internet komen we het volgende te we
ten: 

Dit systeem voor fietsroutes is van oorsprong ont
staan in de mijnbouw. Daar hadden ze ingenieus 
systeem bedacht om "routes" te markeren, door 
nummers toe te wijzen aan keuzepunten (links, 
rechts, rechtdoor) in het gangenstelsel. De zoge
naamde knooppunten. Het werkte perfect! De in
genieur Hugo Bollen, die dit bedacht heeft voor de 
mijnen heeft dit ook uitgewerkt voor fietsroutes. 
Daarvoor werden ook rondjes uitgezet en als je 
knooppunten zou gebruiken kwamen daar onein
dig veel extra fietsmogelijkheden bij. Zo gezegd, 
zo gedaan... en de eerste fïetsroutenetwerken wa
ren ontstaan...waar? In Limburg en de Antwerpse 
Kempen. 

Het fietsroutenetwerk is enkele jaren geleden van
uit Limburg en de Antwerpse Kempen overge
waaid naar Brabant. Via genummerde (wit-
groene) borden fietst u van knooppunt naar knoop
punt. De fietsroutes zijn uitgezet over de beste 
fietspaden, vaak zelfs autovrij, en in twee richtin
gen bewegwijzerd. Bij de knooppunten staan pa
nelen met informatie over het netwerk in de regio. 
U bepaalt dus zelf de gewenste fietsroute en af
stand. Vrijheid en flexibiliteit staan voorop! 

Hoe werkt het ? 

U bepaalt zelf uw fietsroute en het aantal kilome
ters dat u wilt fietsen. U kunt op twee manieren 
uw route plannen. De route kan worden gepland 
met behulp van de fietsroutekaart. Er zijn fietsrou-

C : ï : » ï ï » 

tekaarten beschikbaar van de verschillende regio's. 
Ook kunt u uw route plannen ter plaatse op basis 
van de panelen (m.u.v. Zeeland, hier worden de 
panelen nog geplaatst). De routes kunnen in twee 
richtingen fietsen, van knooppunt naar knooppunt, 
via genummerde (in Nederland wit-groene) borden. 
Bij elk knooppunt treft u een paneel aan waarop het 
fietsroutenetwerk staat afgebeeld, zo kunt u uw 
route tussentijds aanpassen. Onthoud het nummer 
van de startplaats waar u uw fietstocht begint, zodat 
u op het beginpunt ook weer kunt eindigen. De af
standen tussen de diverse knooppunten zijn op de 
plattegrond aangegeven. U volgt de genummerde 
borden in de richting van de pijl van knooppunt 
naar knooppunt. Wanneer u een stad of dorp nadert 
treft u borden aan die verwijzen naar het centrum. 
Op de plattegrond zijn deze centrumverwijzingen 
afzonderlijk aange
geven. 

Stand van zaken in 
Drenthe 

Het Drentse fietsknooppuntensysteem is groten
deels aangelegd. Alle knooppunten zijn aangege
ven. Alleen in het Noordelijke deel van de provin
cie missen nog een aantal panelen. Deze worden 
naar verwachting allemaal nog voor het eind van 
2010 geplaatst. In het grensgebieden 
(provinciegrens) is het vaak ook mogelijk om fiets
routes uit te stippelen met behulp van de knooppun
ten die gelegen zijn in andere provincies (voor zo
ver aanwezig). Bij de Tourist Info Drenthe kanto
ren zijn naast de fietskaarten ook speciale knoop-
puntenkaarten verkrijgbaar. Deze handige compac
te kaarten worden verkocht voor € 3,50. 

Helaas zijn er kaarten (van andere aanbieders) in 
omloop met een aantal foutieve knooppunten. 

Ook in Midlaren zijn onlangs de panelen met de 
route kaarten geplaatst. Het leuke van het systeem 
is datje ter plekke kunt bepalen hoe ver je wilt fiet
sen en ook dat je weer op het beginpunt (waar je 
auto staat) kunt eindigen! Voor meer infonnatie: 

www.fietsendrenthe.nl 
www.fietsroutenetwerk.nl 

AG 
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Welkom in Midlaren 

Hallo buurtbewoners. 
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We zullen ons even voorstellen; wij zijn 
Chris Wesselink, 30 jaar en Hendrike Stra-
ting, 31 jaar en sinds een paar weken de be
woners van de Groningerstraat 33. Chris 
komt oorspronkelijk uit Wehe-den Hoorn, 
mijn roots liggen in Dalen en we zijn beide 
naar Groningen verhuist vanwege de studie. 
Ik ben daar na mijn studie aan het werk ge

gaan als radiotherapeutisch laborant in het 
UMCG en geniet op dit moment van mijn 
zwangerschapsverlof. 
Chris is werkvoorbereider bij bouwbedrijf 
Jorritsma Bouw en werkt op het moment aan 
de bouw van een Reststoffen Energie Cen
trale in Harlingen en zit daarvoor elke och
tend al vroeg in de auto. 
We hebben elkaar leren kennen door onze 
sport; handbal. Allebei hebben we dit jaren
lang vrij fanatiek beoefend, maar dit seizoen 
heeft Chris het zelf handballen verruilt voor 
het trainen en coachen van de dames van 
handbalvereniging VenS Groningen. Door 
mijn zwangerschap handbal ik zelf dit jaar 
ook even niet, plannen om straks weer te 
beginnen zijn er wel, al moet ik eerlijk be
kennen dat die vrije zondagen mij wel beval
len. 
Naast handbal zijn we beide muziekliefheb
bers en kijken we graag een filmpje. 
Na 5 jaar te hebben samengewoond in een 
bovenwoning in de Korrewegwijk van 65m2 
hadden we op een gegeven moment steeds 
meer behoefte aan ruimte en een tuin. Toen 
zagen we dit huis op internet en waren gelijk 

geïnteresseerd. Een ruim huis met veel moge
lijkheden op een fantastische locatie! Na de 
eerste bezichtiging werd die interesse alleen 
maar groter maar doordat onze woning in Gro
ningen moeilijk verkocht dachten we dat het 
huis aan onze neus voorbij zou gaan. 
Heel blij zijn we dan ook dat we nu toch in ons 
droomhuis wonen op deze prachtige plek. Het 
is een grote verandering voor ons maar het 
voelt heel goed. Half januari verwachten we 
ons eerste kindje en in de loop van 2011 ho
pen we te kunnen starten met de verbouwing 
van de bovenverdieping. 

We zijn blij verrast door het warme welkom 
van jullie en hopen hier lang te blijven wonen 
en een mooie tijd te hebben. 

vriendelijke groeten 

Chris en Hendrike 
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Gluren bij de buren. 
§&ssSSm 

Kijken bij de rijken, 
Loeren bij de boeren, 

Dit is een nieuwe rubriek in het Kabinet. 
Misschien heeft u onze eigen Bouke wel in het 
Dagblad zien staan met haar 'Pipowagen'. 
Dat bracht ons op het idee om ook in ons eigen 
dorp eens wat rond te gaan kijken bij een ander. 
Want zeg nou zelf, u heeft vast ook weleens ge
dacht, 'hoe zou het daar binnen eruit zien'? 
Of de tuin van een ander een keer bekijken. 

Dit is uw kans, laat het de redactie weten en wij 
vragen diegene of we daar, eventueel samen met 

u, eens binnen of buiten mogen 
kijken en doen daar natuurlijk ver
slag van in het Kabinet. 
Zo had ik, om het spits af te bij
ten, ontzettend graag eens binnen 
willen kijken in het grote huis van 
Schoenmaker aan de Tolhuisweg. 
Maar ik ben gewoon te laat! 

Een complete verbouwing is er gaande. 
Eerst werd het hele achtergedeelte er helemaal af
gehaald maar nu zijn ze ook bezig met het voor
huis. Iedere ochtend als ik erlangs fiets wordt er 
hard gewerkt. Eerst de afbraak (ook een enonne 
klus),nu de opbouw want de boom stond al tradi
tiegetrouw in de nok!! Het lijkt erop alsof alleen de 
voorgevel origineel blijft maar schijn bedriegt. Er 
is ook nog een klein woongedeelte bruikbaar waar 
Schoenmaker nog woont 
Ik ben heel benieuwd hoe het zal worden, later zul
len we nog eens terug gaan om te vragen of we dan 
wel eens binnen mogen kijken!! 

Graag uw 'gluurwens' mailen 
naar de redactie en we gaan op pad! 

AG 

Redactie "f MidlaarderKabinet" 
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Wenst ieder hele fijne feestdagen 

Midlaren 
winter 1963 
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en een heel goed 2011 

23 



Midlaarder Kabinet winter 2010 

Hut Co 
Registeraccountants 
JDCJLCLS tili ff 3. ci viseurs 

Bezoekadres 
Verlengde Hereweg 182 
Postadres 
Postbus 8088 
9702 KB Groninger 

Telefoon 
050-526710 

050-5268737 

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

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 & kantoor met een 80-jarig chiedenis, 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 -
h a n d e l , zake l i jke 
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. 

mailto:info@hutco.nl
http://www.hutco.il
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Paviljoen 

De Bloemert 
MIDLAREN 

Vier Kerst aan het Zuidlaardermeer! 

Bent u nog op zoek naar een leuke, gezellige locatie om samen met uw familie 
of vrienden de Kerst te vieren? Wij hebben een leuke suggestie voor u. Wat 
dacht u van het sfeervolle Paviljoen de Bloemert aan het Zuidlaardermeer. Wij 
bieden u aantrekkelijke kerstarrangementen ¡n een sfeervolle omgeving. U kunt 
alvast een kijkje nemen op de website www.paviljoendebloemert.nl voor de ver
schillende Kerstmenu's. 

I e en 2e Kerstdag Kerstbrunch 
Ongedwongen in kerstsfeer genieten van een uitgebreid brunchbuf-
fet? Dit is bij ons mogelijk op beide dagen van 11:30 tot 14:00 uur. 
Een keur aan heerlijke gerechten zullen worden geserveerd vanaf 
ons buffet. O.a. een heerlijke soep, diverse soorten brood met bij
passend beleg, zoete en hartige taarten, warme gerechten en een 
diversiteit aan koude schotels. De prijs van het brunchbuffet be
draagt € 24,50 per persoon. 

I e Kerstdag Kerstbuffet 
Eerste kerstdag hebben we een buffet voor u samengesteld met keuze uit twee soorten soep, diverse 
binnen- en buitenlandse salades, gemengde sla soorten, gerookte vissoorten, diversiteit aan koude 
vleeswaren, fruitcompotes, en talrijke warme vis en vleesgerechten. Als nagerecht serveren wij een pal
let met ijs vruchten en slagroom. Kortom een culinaire avond met voor elk wat wils! U bent welkom van
af 17.30 uur en de prijs bedraagt € 34,50 p.p. 

2e Kerstdag Kerstdinerbuffet! 
Tweede kerstdag serveren wij vanaf 17:30 uur een zeer uitgebreid "diner" buffet met tal van lekkernijen. 
U begint met een koud voorgerecht welke u zelf kunt samenstellen vanaf het buffet, daarna kunt u ge
nieten van een heerlijke kop soep en stelt u uw eigen hoofdgerecht samen uit tal van heerlijke warme vis 
en vlees gerechten. Ter afsluiting serveren wij de dessert trolley. Onze gastheer/dame zal bij u aan tafel 
komen met een serveer trolley met o.a. puddingen, ijs, crème, sauzen en gebak. Zo zal ook de afsluiting 
van het "diner buffet" een succes zijn. De prijs van het Kerstdinerbuffet bedraagt € 34,50 per persoon. 

Kinderen t/m 5 jaar eten gratis mee en kinde
ren van 6 t/m 12 jaar krijgen 50% korting. 

Kijk voor meer informatie en openingstijden op : 
www.he tho te l .n l /m id la ren 
Bel 050-4093548 of 050-4091261 om te 
reserveren of stuur een email naar 
info@hethotel.nl 

RITIN1MARA 

Brinkholcl Zuidlaren 
Hotel Hoogeveen 
Paviljoen De Bíneme 

Graag to t ziens! 
Postbus 129 
9470 AC Zuidlaren 

http://www.paviljoendebloemert.nl
http://www.hethotel.nl/midlaren
mailto:info@hethotel.nl

