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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen:
borpsbelangen
S
4091422

Hr. P. den Hengst
Groningerstraat 36
9475 PB Midiaren

Dorpsfeestcommissie (voorlopig)
S
4091373

Hr. W. Geerts
Tolhuisweg 24a
9475 PG Midiaren

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

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

IJsvereniging "Midiaren"
®
4028808

Hr. F. Keizer
Groningerstraat 25
9475 PA Midiaren

Jachtveld "Midiaren"
S
4094133

Hr. N. Loeröp
Tolhuisweg 30
9475 PG Midiaren

Natuur- en Milieuwerkgr. Midiaren
S
4096053

Hr. E. Veenstra
Tolhuisweg 27
9475 PD Midiaren

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

Hr. W. Eefting
Hofakkers 22
9471 HB Zuidlaren

Vrouwensoos 'Midiaren'
S
0592-272584

Mevr. M. Kanon
Annerstreek 27°
9486 AK Annen

Hr. Ph. Boucher
Natuurplatform LVentsche Aa
Haasakkers 3
S
4092837
www.natuurplatform-drentsche-aa .ni 9475 PJ Midiaren
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Bouke Klaassens
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S
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Agnes Boneschansker
Groningerstraat 27
9475 PA Midiaren
8
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Gies Lamberts
Groningerstraat 45a
9475 PA Midiaren
S
050 409 2365
Toon van der Hammen
Tolhuisweg 37
9475 PD Midiaren
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Anneke Grootoonk
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publicatie van ingezonden brieven te weigeren, indien deze inhoudelijk van zodanige aard blijken te zijn dat men erdoor gekwetst zou kunnen worden.
Een abonnement voor niet inwoners van
Midiaren 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
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Wijken:

Wijkhoofden:

Oud papier:

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

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

ùe volgende
vrijdagen en
zaterdagen'.
5 en 6 aug
2 en 3 sept
30 sept 1 okt.
4 en 5 nov.

050-4095792
050-4090968
050-4092365
050-4090428
050-4092975
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Zélf brengen bij
De Bloemert II

Kopij inleveren voor
zomer nummer:
27 sept. 2011.
bij één van de redactieleden!
Graag inleveren op
diskette of mailen
naar:
gwlambcrts@hctnct.nl
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het natuurgebied van de vijftig bunder gaat lopen.
Dat is mooi werk; goed ook dat het "Natuurplatform
de Drentsche Aa" de vinger stevig aan de pols houdt.

Vccpwccp(5
Terwijl de regen af en toe met bakken uit de hemel stort, is het voor velen van ons tijd om de
biezen te pakken en op vakantie te gaan. Voor
sommigen misschien nog net op de valreep, maar
hier is de zomeraflevering van het Kabinet, met
dorpsnieuws, diverse verslagen, een interview en
natuurlijk de puzzel.

Ten slotte wensen wij iedereen die nog weggaat een
fijne vakantie toe.
De redactie van het Kabinet

In het verslag van de jaarvergadering van dorps* belangen valt onder meer te lezen welke instanties hebben bijgedragen aan het nieuwe, fraaie
gebouwtje dat inmiddels op het sportveld is verrezen. Zo op het eerste oog een echte aanwinst
voor het dorp. In datzelfde verslag ook aandacht
voor een gemeentelijk project landschapsherstel
in Midiaren. Particuliere landeigenaren kunnen
ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld voor de aanleg of onderhoud van houtwallen, singels, lanen
en poelen.

/
Zoete lome
Wuivend'graan omringd d,

In dit zomerkabinet alvast een oproep van de
dorpsfeestcommissie. Op 10 september is er een
georganiseerde fietstocht voor alle Midlaarders,
één voor de echte sportieveling van zo'n 60 kilometer, en een van 20-25 kilometer voor de bedaagdere types onder ons; erna is er een bbq.

printprofs.nl
digitaaldrukken - textieldruk - vlaggen
banieren - reclameborden - geboortekaarten
trouwkaarten - rouwdrukwerk - buttons
stickers - belettering - nabewerking - DTP
borduren van bedrijfs-, en sportkleding

Voor deze aflevering ging het Kabinet langs bij
Henriet en Roelof Haaijer, de nieuwe exploitanten van Paviljoen Meerzicht. In het interview
leest u wie zij zijn, waarom zij naar Midiaren
zijn gekomen en hoe het ze hier na een zonovergoten voorjaar bevalt. Als rechtgeaarde Groningers hebben ze in elke geval gekozen voor een
plek met een wijd en bijzonder mooi uitzicht.

Vanaf eind juli 2011 zijn
wij ook gevestigd aan de
Burg. J.G. Legroweg 100a
TE EELDE - TERREIN BLOEMENVEILING

Verder een uitgebreid verslag met beeldimpressie
van de kunst- en tuinenroute, die begin juli is gehouden. Ruim 300 belangstellenden kwamen hier
op af. Het was gezellig druk en er viel veel moois
te zien. Omdat in dit geval beeld misschien wel
meer zegt dan tekst drukken we de foto's in kleur
af, bij wijze van experiment. Gezien de vele en" thousiaste reacties was deze dag een erg geslaagd
initiatief.

Rijksstraatweg 131 te Haren - 050 534 33 33
www.printprofs.nl
info@printprofs.nl

sz

Agenda

Zaterdag 23 juli Open tuin
Dina Scheper

Onder het kopje 'Laatste ontwikkelingen' kunt u
lezen dat de vrouwensoos van een nipte ondergang is gered en weer nieuw leven wordt ingeblazen. Ook nieuws over de gasbuis van de
NAM, die zoals het er nu naar uit ziet niet door

zaterdag 10 september 2011
Najaarsactiviteit voor alle Midlaarders.
Aanvang 13.00 uur op het sportveld.
2
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Buitenhuis 'de VEENHORST'
Hans Blaouboer en Els Wiggen
Duinweg 2,9475 PK MiDLAflEN
Tel: OSO 4092132 Fax: OSO 4092132 8 V I T
E mail: infoOvcenhorst.nl
Website: vwvAV.veenhorst.nl

I-lik seizoen de moeite waard

****

venhorst

'de VEENHORST" « een *-rterrer gioi-pvaztcfrmociti»
voor in prinope een meerdijgv vorblij' van 1S V n -14 petionen.
! LAGERHUIS' s een Apart geleger ; M met e»ger ierre n voor d4Q<deel)vertiuur
f j n 4 inn 35 penenen. Het 'n twens *Urtpu<it i w t kkw:xhi«i«fi «o UTTER30XEN1
t e -de »reommodatiet ajn »fee/vol irvgen<t)t en v i n »lic gpfrakkon en moderne
laolilwten voof7ieT lie.i.il voor h^r tonnen ,..u'"•"S, v
uw we<kb>*eenk.fjrrHten, reûr-tn en vakartie-¿cliviteiten.
•*
U heeft een keuze uit
»elf-. gedeeHenjk* rvl v o l M i O f v e r w r j m i ; Hnrr m v

uw partner in doe-het-zelf
Kerkstraat 7d
9471 SA Zuid lar en
4092069

Zuidlaren

info@hubozuidlaren.nl

de Scheve
water- en hengelsport

www.descheve.ni
Havenstraat 18
9471 AM Zuidiaren
050-4092946
De Lan f eer n is een qezeffig, nostalgisch
bruin Café in Noor alaren, waar u rustig
een drankje drinkt teens lekker lunch f
of dineert. Zomers een zonnig terras.
Middenstraat 2 Noordlaren
www.delanteern.nl

Eetcafé

de

Lanteern
3

woensdaq t/m zondaq geopend van
12.00-23.00 uur.
fel. 050 4029890
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Doipsbelangen Midiaren
Notulen van de jaarvergadering van de vereniging Dorpsbelangen Midiaren op dinsdag 19
april 2011 in Paviljoen Meerzicht te Midiaren.
(concept)
Aanwezig volgens presentielijst 32 leden.

sing op het sportveld van een gebouwtje ( 8 x 4 m),
bedoeld als opslag, schuil- en kleedgelegenheid e.d.
Het gebouwtje zal voorzien zijn van elektriciteit.
Verder zal er een jeux-de-boules baan worden aangelegd. Alle vergunningen zijn verstrekt en de bezwaarprocedure die enkele aanwonenden waren begonnen, is doorlopen. Als gevolg van de bezwaren is
besloten voorlopig af te zien van de aanleg van een
basketbalveldje.

1. Opening
Mark Pieter Bakker opent om 20:15 de vergadering en heet allen welkom. Hij memoreert dat
Paviljoen Meerzicht nu wordt geëxploiteerd door
nieuwe ondernemers, namelijk Roelof en Henriet
Haayer, en hij wenst hen veel succes.
2.
Mededelingen / ingekomen stukken
De voorzitter heet Sonja Puite, coördinator plattelandsbeleid van de gemeente Tynaarlo welkom.
3. Notulen van de jaarvergadering van 16
maart 2010
De notulen van de vorige jaarvergadering worden, met dank aan de secretaris, ongewijzigd
vastgesteld. Er zijn geen vragen of opmerkingen
naar aanleiding van de notulen.
4.
Jaarverslag van de vereniging
Het jaarverslag over 2010 wordt goedgekeurd
met de aantekening dat de in de tekst genoemde
gift niet bedoeld was voor het sportveld
5.
Financiën
Penningmeester Agnes Boneschansker brengt
mondeling verslag uit van de financiën over het
afgelopen jaar. De vereniging staat er nog altijd
gezond voor. Op 1 april 2011 bedroeg het banksaldo € 4131 en was er € 168 in kas. Hiervan is €
2340gereserveerd voor het fonds speel- en sportvoorzieningen.
Volgens de kascontrolecommissie zijn de boeken
in orde zodat decharge aan de penningmeester
wordt verleend. De voorzitter bedankt Marianne
Boucher en Kee Scheper voor de kascontrole.
Kee treedt uit de kascommissie en in haar plaats
wordt Margje Lamberts benoemd.
6.
Bestuursverkiezing
Voor de nog openstaande vacature in het bestuur
heeft het bestuur Roeleke Ketelaar kandidaat gesteld. Omdat er geen tegenkandidaten zijn, is Roeleke bij acclamatie benoemd.
7.
Dekkingsplan voor de voorzieningen op
het sportveld
In overleg met de Sportveldcommissie en de IJsvereniging streeft Dorpsbelangen naar de plaat-

Gebouwtje op het sportveld

Aan de vergadering wordt het financiële dekkingsplan aangeboden. De geplande totale investering bedraagt € 14.185. Het gebouwtje kost € 7300, de jeuxde-boules-baan (aan te leggen door de gemeente) €
3500. De overige uitgaven zijn voor de ophoging en
aankleding van het terrein, de afwerking van het gebouwtje en de aanleg van de elektriciteit.
Financiering vindt vooral plaats door subsidies van
de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe en de
RABO-bank. Daarnaast zijn er bijdragen van de
Shell, de IJsvereniging en Dorpsbelangen.
Over de financiering van de exploitatiekosten zoals
de verzekering, onderhoud en stroomgebruik tot een
totaal van € 600 per jaar, moeten de Midlaarder verenigingen onderling nog afspraken maken.
Uit de vergadering wordt de vraag gesteld waarom
er geen toilet komt. Hiervan is afgezien vanwege de
hoge kosten (riolering, waterleiding). Daarnaast is er
het risico van kapotvriezen en moet zo'n voorziening ook goed schoongehouden worden.
De voorzitter concludeert dat de vergadering akkoord gaat met het voorstel. Er kan nu worden begonnen met de uitvoering door de bouwcommissie
o.l.v. Cor van der Sterren. Hierbij zal regelmatig de
hulp van de Midlaarders gevraagd worden!
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Het idee ¡s dat wij bij u in de
buurt blijven.
Als bank heb ¡e je maatschappelijke verantwoordelijkheden. N'et alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige
samenleving begint nou eenmaal bij U in de straat, om de hoek, in de wijk. Daarom ondersteunt de

BOUWBEDRIJF
MARK WIELAND

Rabobank cok plaatselijke projecten en initiatieven. En dat doen wc graag. Het is tenslotte ook onze
buurt. Dat is het idee!

Zuidlaarderweg 97
9479 PR Noordlaren
050-4092782

enieuwd naar ons idee hierover? Ga
.aar: rabobank.nl/noord-drenthe
Rabobank. Een bank met

ideeën

Rabobank

www.rabobank.nl/noord-drenthe

RONDVAARTEN EN BOOTARRANCEMENTEN
•

t i l t i l

ZTHPLAARDBRMBAR

OP HET ZUIDLAARDERMEER
EN HET PATERSWOLDSE MEER

UIA,
spUis
zfiíLsohooL
sttirfsoliooL fit*,

zeil en* surfUssei/i
zeilschool Zuidlaardermeer
de Bloemert 1 9475 TG Midiaren
050 4092379
www.zellschoolzuidlaarderrneer.nl

party ships
and trips
de Bloemert 3
Midiaren
06 51509798

PARTY StllPS&JRIP:
IZUIDLAARDERIIEEI/XAIEJIIWJLLQIííIíIJ

WWW.PARTYSHIPS-TRIPS.NL
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de vergadering volgde er een presentatie door de heren Gertjan Dieters en Bert Dijkstra van Landschapsbeheer Drenthe over het project 'Herstel particuliere
landschapselementen in Midiaren' dat in opdracht van
de gemeente Tynaarlo wordt uitgevoerd. Particuliere
landeigenaren in Midiaren kunnen ondersteuning krijgen bij de versterking van de kwaliteit van landschapselementen op hun terrein. Hiervoor zijn gelden
beschikbaar. Gedacht kan worden aan de aanleg of
het onderhoud van houtwallen, singels, lanen en poelen. Ook het verwijderen van opslag uit veentjes en
heide, het opsnoeien van bomen en het bijplanten van
bomen en struiken behoort tot de mogelijkheden. Oude en verdwenen structuren kunnen worden hersteld
en moderne agrarische gebouwen landschappelijk
worden ingepast door b.v. de aanleg van singels.
Iedere particuliere grondeigenaar kan deelnemen in
het project. Voorstellen zullen uiteraard wel aan bepaalde criteria worden getoetst. Uitvoering van het
project onder begeleiding van Landschapsbeheer
Drenthe zal in Midiaren plaatsvinden in de periode
oktober 2011 - eind 2012. De sprekers gaven aan aan
hoe Midlaarders aan het project kunnen deelnemen.
Een folder met een opgavestrook kan worden opgehaald bij het secretariaat van dorpsbelangen. Gertjan
Dieters kan ook telefonisch benaderd worden om informatie (tel. 0592-316616).
Door de aanwezigen werd er op aangedrongen de
nieuwe speelhal van de Sprookjeshof landschappelijk
beter aan te kleden. Ook werd de lang bestaande wens
van de Midlaarders genoemd om zichtlijnen op het
Zuidlaardermeer open te houden.

8. Actuele zaken in Midiaren
Philip Boucher licht de vorderingen van de
werkgroep 'Van Duinweg tot Beekdal' toe. Uitgangspunt van de werkgroep is dat het goed zou
zijn, als er voor het hele gebied tussen Midiaren
-Noordlaren en het dal van de Drentsche Aa een
coherent plan zou komen, waarin het beleid van
! de verschillende eigenaren en instanties beter op
elkaar is afgestemd. Ook zouden de omwonenden meer betrokken moeten worden bij dat beleid. Er is een ronde geweest langs de grondeigenaren in het gebied zoals Staatsbosbeheer en
het waterschap. De eerste resultaten zijn besproken op een bijeenkomst voor belangstellenden
op 18 april j.l. Op 20 april is er een fietstocht
door het gebied waarvoor alle belanghebbenden
en belangstellenden zijn uitgenodigd. Zie verder
de uitgebreide website via
www.natuurplatform-drentsche-aa.nl.
Vervolgens wordt de stand van zaken van de
natuurontwikkeling in het Hunzedal besproken
(het Noordma-gebied). Op 3 maart 2011 was er
een openbare informatieavond hierover die georganiseerd was door de gemeente en door het
Drents Lanschap. Zie voor meer informatie
hierover het Lente-Kabinet. Het goede nieuws
is dat Meerzicht bereikbaar blijft vanuit Midiaren!
9. Rondvraag
Eén van de aanwezigen vraagt wat er met het
afgebrande Brasa do Brasil gebeurd. Voor zover
het aan het bestuur bekend is, staat het terrein te
koop.
Een volgende vraag gaat over de 30-km zone in
Midiaren. Er staan nu wel borden maar er wordt
veel te hard gereden. Een lagere snelheid zal
door maatregelen moeten worden afgedwongen.
De gemeente heeft plannen om de Groningerstraat opnieuw in te richten i.v.m. de vervanging
van het riool. De gemeente is nog bezig met de
uitwerking hiervan. Sonja Pui te zal nagaan of
• het mogelijk is snelheidswaarnemingen uit te
voeren.
Gevraagd wordt of er wel iets gebeurt met de
resultaten van de dorpsschouw. Hiervan is een
overzicht gepubliceerd in één van de vorige Kabinetten. Lang niet alle verzoeken worden gehonoreerd, maar dat wordt dan wel duidelijk medegedeeld.
10.
Presentatie 'Herstel particuliere landschapselementen in Midiaren'
Na sluiting van het huishoudelijk gedeelte van

Pieter den Hengst,
Secretaris Dorpsbelangen Midiaren.

Net als vorig jaar is er weer een activiteitenbudget.
Dit geld is bedoeld om activiteiten die georganiseerd
worden VOOR Midlaarders mogelijk te maken. Het
geld wordt beheerd door Dorpsbelangen. Om in aanmerking te komen voor deze "subsidie" moet er aan
een aantal spelregels worden voldaan.
De belangrijkste spelregels zijn:
- activiteit moet toegankelijk zijn voor alle Midlaarders;
- de aanvraag moet voor aanvang van de activiteit
schriftelijk zijn ingediend bij de penningmeester.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de
penningmeester.
Agnesboneschansker@gmail.com
6
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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
VERZEKERINGEN

www.unive.nl

Daar plukt ú de vruchten van!

Nieuw:
voor al uw tïetsreparaties

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

arneviel
fiets re pa rat i e
seizoensbeurt
geheel nakijken + schoonmaken

nu € 25,Lindenhof9 9471 RT Zuidlaren
telefoon 06 22449175 (na 18.30)
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Samen genieten van de
omgeving.

V

Koninginnedag

Noteer het maar alvast in de agenda,
of hang dit berichtje aan het prikbord
in de keuken. Waar gaat het om ?

:

zaterdag 10 september 2011

organiseert de Dorpsfeestcommissie haar najaarsactivi-

: teit voor alle Midlaarders.
Om 13.00 uur zullen we ons verzamelen op het sportveld.
* U moet dit keer wel Uw eigen fiets meenemen. We weten,
dat alle Midlaarders zo'n apparaat in huis hebben staan.
Dus
voor niet komen hebt U eigenlijk geen excuus.
Na een korte uitleg zullen we om 13.15 uur vertrekken
voor een mooie fietstocht door de omgeving van Midiaren.
We hebben op 10 september 2 smaken :

\

3

:

\

»

De sportieve recreatie variant : Bij deze variant zal er ongeveer 20 à 25 km gefietst worden. Jong en
oud kunnen meedoen ( dus ook hele gezin ! ). Er kan met
normale fietsen aan de tocht deelgenomen worden.

De sportieve

uitdaging

variant

: Bij deze

variant zal ongeveer 60 km gefietst worden. Deze tocht
is natuurlijk prachtig voor de echte fietsers ( wielrenners )
in ons dorp. Een echte sportfiets is hier wel een vereiste,
maar U hoeft geen "Tour de France" te hebben gereden om
mee te kunnen doen.

1

Ook Midiaren vierde Koniginnedag. Het was niet
heel druk, maar wel gezellig met een vrijmarkt(tje),
ballonnen oplaten door kinderen en schminken. Een
aantal ballonnen kwam al direct na het oplaten in de
bomen, maar dat mocht de pret niet drukken

Om ongeveer 16.45 uur verwachten we de deelnemers van
de beide fietstochten terug op het sportveld. Er kan wat
nagepraat worden, er zal muziek zijn, en U kunt genieten
van het feit, dat U Midlaarder bent.

MAAR

X. :-**
î

er is meer !

Zowel de fietsers als de niet-fietsers ( mensen die bijvoorbeeld op de zaterdagmiddag moesten werken ) kunnen na

">>\

• Er zal ongeveer 3 weken voor 10 september een huis aan
huis folder bij U in de bus vallen. Daarop kunt U zich inschrijven voor de barbecue ( in de bus gooien bij een van
" de leden van de Dorpsfeestcom., of per e-mail opgeven bij
Peter van den Berg : p i i vandenberufe mnai 1 .com
In verband met het bestellen van het vlees, drinken, etc
moeten we voor 4 S e p t e m b e r weten wie er mee doet.
Ik zou zeggen : D o e n !
Namens de Dorosfeestcom. :
Freek Keizer

\

X*g"''
.-/
=*$*

'-

f

:

j .

i

:

17.00 uur deelnemen aan een heerlijke Barbecue .
Ook voor deze barbecue geldt : iedereen kan deelnemen.
De kosten voor de barbecue bedragen ( inclusief 2 gratis
drankjes naar keuze ) :
tot en met 6 jaar : gratis
van 7 t/m 12 jaar : € 6,25
13 j aar en ouder : € 12,50
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Ook was er op Koninginnedag een boekenmarktje
georganiseerd met boeken van allerlei categorieën.

V c^f

^ e n Itefdevolle verbinding

Op zondag 10 juli zijn Bert Leegte en Kee Scheper
symbolisch getrouwd (precies 2,5 jaar na hun eerste
afspraakje!).
Zoals velen weten is Bert ernstig ziek en ze wilden
graag, zij het nu op een aangepaste manier, elkaar
het ja - woord geven.
Dit heugelijke feit vond plaats in de tuin van Bert
aan de Tolhuisweg, compleet met pak, jurk, taart en
ringen. Het was voor hen beiden een heel bijzondere
dag en ze hebben er met volle teugen van genoten.
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OVERDUIN

CASANDER

Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90
www.overduincasander.nl, E-Mail: ¡nlo@overduincasander.nl

BOG

Meerzicht

1,9465 T AMidiaren, t 050 4090135
iicht.nl, www.t

Bouwbedrijf
Menno Bakker

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER
Zuinigstraat 1 9479 P M Noordlaren
050 - 4095918
www.bouwbedrijfmhbakker.nl

betrouwbaar

a

in

bouwen

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

- -

Bert Leegte

uincLeri

06-52545868
Tolhuisweg 23
9475 PD Midiaren
bert@detuinderij.co
^ raat« m g
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jaar woonde de heer Wijnberg hier het gehele jaar
door. Zijn geliefde vrouw Elly is reeds lange tijd opgenomen in een verpleeginrichting. Midiaren verliest
een erudiete man, een geweldige verhalenverteller
en een fijne buurman.

In Memoriam Prof. Dr. Hans Wijnberg

Onze
buurman
Prof. Dr. Hans
Wijnberg (1922),
een van de bekendste chemici
uit Groningen, is
op 25 mei jl. helaas overleden.
Wijnberg
was
hoogleraar organische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen en zijn naam werd een begrip in dit vak. Na
zijn pensionering als hoogleraar in Groningen
richtte hij een chemisch bedrijf op, Syncom,
waar chemici speciale moleculen ontwerpen.
Wijnberg kwam in 1960 als hoogleraar naar Groningen, maar had toen al een op zijn zachtst gezegd turbulent leven achter zich. Toen de Tweede Wereldoorlog niet meer lang op zich liet
wachten, werd hij met zijn tweelingbroer Louis
(Loek) door zijn vader in 1939 met het stoomschip Statendam naar New York gestuurd. De
man had een tweede hypotheek op zijn huis genomen en voor beiden drieduizend dollar op een
bank in New York gezet. Leonard Wijnberg was
directeur van de Simson-fabriek (opgericht door
de opa van Hans), waar de bandenplakdoosjes
werden gemaakt en was fel anti-nazi.
Na de oorlog liet hij zich met een smoes inlijven
door de OSS, de voorloper van de CIA om als
Hugh Wynn (you win) achter vluchtende nazi's
aan te gaan. Hij heeft een halfjaar door Europa
gereisd, om oorlogsmisdadigers op te sporen. Hij
heeft er niet een te pakken gekregen.
Het eigenlijke plan was om Europa, met name
Nederland, waar hij tot zijn zestiende woonde, te
bevrijden en er achter te komen hoe het met zijn
ouders en broertje was. Toen Wijnberg na de
oorlog, hij was luitenant in het Amerikaanse leger, verlof vroeg om zijn ouders en jongere broer
Robert op te zoeken in het ouderlijk huis in
Overveen, woonden daar vreemden. Een tante in
Den Haag vertelde hem dat zijn moeder en jongere broer in Auschwitz zijn vergast en dat zijn
vader van uitputting in een ander concentratiekamp is gestorven.

Margreet Overduin

Opening particulier natuurgebied de
"Van Bon landen"

Op 1 juni j.l. heeft wethouder Assies van de Gemeente Tynaarlo het natuurterrein de "Van Bon landen" officieel geopend door een houten bord te onthullen wat aan de rand van dit terrein zal komen te
staan.
Dit terrein is gelegen tussen Meerwijk en de Plankensloot.
Freek en Diane Keizer hebben een deel van hun
boerderij omgevormd van landbouw naar natuur.
Hiervoor hebben ze de naam gekozen van de fam.
Van Bon die hier een aantal eeuwen hebben geboerd. Een nazaat uit deze familie is Gies Lamberts
die hierop 43 jaar als laatste uit deze tak heeft geboerd.
Een uitgebreid verslag van deze nieuwe natuur hebben we al geplaatst in Het Kabinet van december
2009.
Voor deze feestelijke gebeurtenis waren ruim honderd mensen uitgenodigd.
Niet alleen voor de opening maar ook voor het feit
dat het de 60e verjaardag van Freek Keizer was.

In de jaren 80 kochten de heer en mevrouw
Wijnberg een recreatiewoning in Midiaren om
hier de weekenden en de vakanties samen met
hun kinderen en klein kinderen te genieten van
alles wat Midiaren te bieden heeft. De laatste 10

Het was een hele gezellige avond met BBQ van eigen schotse Hooglandervlees en live muziek.
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"Midiaren was meteen raak"
Sinds 2 april van dit zomerse voorjaar zwaaien
Henriet en Roelof Haaijer de scepter over een
oud, maar nog steeds idyllisch plekje aan het
Zuidlaardermeer - Paviljoen Meerzicht. Het Kabinet ging langs bij de nieuwe exploitanten om te
horen hoe het bevalt.
Op een zonnige zomermiddag treffen we Henriet en
Roelof. Her en der zitten bezoekers op het terras;

Eilandgevoel
Op zaterdag 2 april, onder een stralende voorjaarszon, hebben ze het paviljoen geopend. "In de tijd
daarvoor hebben we de zaak opgeknapt en de woning bewoonbaar gemaakt. De zomer is sinds die
tijd eigenlijk nauwelijks weggeweest. Dus zat er
meteen flink de loop in. Dat is natuurlijk boffen."
Zowel Roelof als Henriet vinden de ligging hier
aan het meer uniek. "Da's echt prachtig, bijna een .
eilandgevoel. Wij zijn echte Groningers, dus willen we liever een wijd uitzicht dan veel bossen om
ons heen. En er is volgens ons geen plek te vinden
waar je zo mooi de zon kunt zien ondergaan als
hier aan het Zuidlaardermeer."

'

het is te druk om allebei aan tafel te komen zitten,
dus neemt de vrouw des huizes de honneurs waar.
Ze laat er geen twijfel over bestaan dat ze het met
deze plek getroffen hebben. "Het was eigenlijk
meteen raak. We kenden de plek, we kenden het
bedrijf. Het was nog spannend of we het zouden
worden, want er waren meer gegadigden. Maar afgelopen december was duidelijk dat wij het waren
geworden."
Nog voor ze goed en wel konden verhuizen, moesten ze aan de bak. "Meteen na de overdracht was
het toertocht op het ijs en een week later nog eens.
Dat was watje noemt een vliegende start. En natuurlijk hartstikke leuk."
Na de kerst zijn de Haaijers - naast beide ouders
hun vier kinderen Frank, Luuk, Marthe en Helen hier naar toe verhuisd. Ze kwamen van standplaats
Vlieland, waar ze als beheerders een restaurant dreven. "We wilden iets van onszelf; bovendien begonnen de kinderen de middelbare schoolleeftijd te
krijgen. Op Vlieland betekent dat in veel gevallen
datje kind de hele week naar de wal gaat en daar in
de kost is. Bij elkaar was dat reden om het eiland te
verlaten en terug te keren naar onze roots." Want
zo voelen Henriet en Roelof het allebei toch, met
hun Veendamse afkomst. Bovendien konden ze
hier wonen en werken onder één dak, wat een wens
was van het hele gezin Haaijer.

Binnen is er het een en ander gemoderniseerd. De
bar is vernieuwd en de hele ruimte is een stuk
lichter gemaakt. En buiten is er het terras met het
fraaie uitzicht. Het paviljoen is iedere dag open
vanaf 10.00 uur, voor een kop verse koffie, een
lekkere lunch of diner of een heerlijk koud biertje.
Over de onderlinge taakverdeling bestaat geen onduidelijkheid, zegt Henriet: "Roelof staat voor, ik
achter. Ik doe de keuken en maak lunches en diners." In een wat verder verleden was het paviljoen een trefpunt van het verenigingsleven in het
dorp. Dat is op dit moment nog niet zo. "Onlangs
hebben we hier een haringparty gehouden en Lös
zaand gevraagd om op te treden. Dat was erg geslaagd. Onze deur staat open voor iedereen die
hier wat wil. Verder gaan we onze stinkende best
doen om in ons restaurant ook besloten partijen te
houden."
Passantensteiger
Terwijl we aan tafel zitten, komt vanaf het meer
een sloep het haventje binnen gevaren. Met een
zwierige bocht legt de schipper aan bij de nieuw
aangelegde steiger voor het paviljoen. De opvarenden vervoegen zich even later op het terras van
het paviljoen. Een nieuwigheid waarmee de beide
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gen. Een heftige periode volgde van verhuizen van
bedrijf en woning en alles wat er bij komt kijken.
Ook emotioneel een flinke stap want Johan had het
bedrijf aan de Osbroeken samen met zijn ouders in
1978 gebouwd nadat ze vanuit de Brinkstraat ook al
met een verplaatsing te maken kregen. Daarnaast is
het verschil van bedrijf ook enorm groot konden we
daar onze ruim 50 melkkoeien met bij behorend
jongvee net plaatsen in de stallen hebben we hier
ruimte over voorlopig,want hier kunnen er een paar
keer zoveel koeien lopen. En dat is dan ook gelijk de
reden dat we de verplaatsing zijn aan gegaan,want
dat bied voor de toekomst weer allerlei nieuwe opties en zeker als de kinderen het bedrijf zouden willen overnemen.
Ramon en Marco gaan beide naar AOC Terra in
Eelde en gaan het examenjaar in,Carmen gaat naar
om de 2de klas van Om de Noord (een afdeling van
het Alleta Jacobs college) en Chantai gaat naar
groep 4 van obs de Schuthoek in Zuidlaren. Naast
de werkzaamheden op het bedrijf werkt Renske full
time in Everswolde als V.I.G. er
(ziekenverzorgende) iets wat ze vorig jaar weer op
gepakt heeft na 10 jaar. Iedereen die eens een kijkje
wil komen nemen op stal is van harte uitgenodigd
om te komen,wij vinden het altijd leuk om mensen
uitleg te geven wat we aan het doen zijn en waarom.

paviljoenexploitanten zichtbaar in hun nopjes zijn.
"Daan Sikkens, de nieuwe eigenaar van de jachthaven, heeft die steiger aangelegd voor passanten.
Daar hebben we best flink klandizie van. Nogal
wat bewoners van Meerwijk hebben een boot, tuffen een eindje en komen hier wat eten en drinken.
Ook gasten en bewoners van de Bloemert komen
op die manier hier terecht." Behalve de bewoners
van Midiaren bestaat het gastenbestand van het
paviljoen uit fietsers en wandelaars die het Drenthepad lopen. Henriet heeft daarvoor een verklaring: "In Friesland barst het van het water.
In Drenthe niet, en ik denk dat menigeen die een
weekje deze provincie doet voor de variatie ook
een keer het water opzoekt. Dan kom je algauw
terecht bij het Zuidlaardermeer."
Het plan Zuidoevers mag dan helemaal van de
baan zijn, de vernatting van de natuur in de richting van Zuidlaren gaat wel door. "De Meerweg
blijft in elk geval open. Daar zijn we blij mee en
ik denk dat een upgrade van het natuurgebied aantrekkelijk is voor de recreatie en dus ook voor
ons."
En ook al maken Roelof en Henriet verdere plannen voor de toekomst, ze verhelen niet dat ze tevreden zijn met de start. "Het loopt goed en het
paviljoen voldoet aan al onze verwachtingen."

-

Toon van der Hammen

«

Í
;

Welkom in Midiaren
Hallo,
Wij Johan en Renske Pieters wonen sinds Februari 2011 samen met onze kinderen Ramon (16),
Marco (16), Carmen (13) en Chantal (8) aan de
Schutsweg 38 a in Midiaren. We zijn hier naar toe
gekomen vanuit Zuidlaren aan de Osbroeken,dit
ligt tussen Zuidlaren en de Groeve. Omdat daar
het laatste traject van het meanderen van de Hunze
wordt gerealiseerd kwam er voor ons een bedrijfsverplaatsing in zicht. Omdat Johan een geboren
Zuidlaarder is wilde hij bij Zuidlaren blijven,maar
dat was haast niet te realiseren totdat we vorig
voorjaar ineens het bedrijf van de Fam. Kruims
kregen aangeboden van Dienst Landelijk Gebied
als optie. Johan heeft in het verleden stage gelopen bij de fam. Kruims en ook gingen zijn ouders
wel met de Fam. Kruims om . Na een periode van
wikken en wegen besloten we de overstap te wa-

'

i

Hopelijk komen de koeien dit jaar nog naar buiten
zodat ook zij aan de nieuwe omgeving kunnen ruiken en wennen ,net als wij dat de laatste tijd hebben
kunnen doen. Wij gaan voor een nieuwe toekomst
in Midiaren waar we midden in het dorp met mensen
om ons heen een fijne en gezellige tijd hopen te krijgen.
Johan en Renske Pieters
12
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Buitengoed/ "Achter

de/Hovetv'

bJoorcUxwew

Slagerij G.P. I\cer§

M ¿ní'-CcuHpúag' en/ Gatâesikcumer!,'

I e klas Rund- en varkensslagerij

Kamperen logeren genieten
'•tighter
IUI

cLesHovevu**^
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

Net over de grens met Drenthe middenin het prachtige
oude Gorechtgebied in de prov Groningen staat onze nieuw
herbouwde boerderij met de gezellige Mini-Camping en
luxe Gastenkamers.
De Mini-Camping is natuurlijk aangelegd en niet echt gericht
op kinderen.
Wij hebben 15 gezellige staanplaatsen (geen jaarplaatsen)

en

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

De kamers zijn het gehele jaar geopend

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

Groningerstraat 56, 9475 PC Midiaren

Tafeltje Dekje

M

Cok bij u thuis !

Bouwbedrijf Wolters

^ ^

T<%

* de Zonnehof

Nieuwbouw

^=Y=-

Verbouw
Onderhoud

Kerkstraat 14
9479 PK N O O R D L A R E N
Burg. J.G.Lagroweg 100
9761 TD Eelde
8
050-409 1297
Fax. 050 409 1387

iVoel 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 € 7,20 heeft u een hoofdgerecht.
Geïnteresseerd: neem contact op met:
Zonnehof (050-5346644/Voedingsadministratie)
of Trias (0592-338938).
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nooit-verloren-gegane techniek van Anne Henk en de
onnavolgbare handelingen van Walter. Tolhuisweg 1
had vooral een mentale strijd uit te voeren toen ze 11
punten achterstonden... Maar ze hebben het gered. Ze
kwamen prachtig terug door degelijk spel en hun ongekende winnaarsmentaliteit.
Eerlijk is eerlijk, zij mogen (en moeten) de prachtige
beker houden nu ze voor de derde keer op rij het toernooi gewonnen hebben!

Sportveld commissie

Volleybaltoernooi en spelletjesmiddag
Zaterdag 2 juli was het weer zover.
Er werd weer gestreden om de volleybalbokaal
van Midiaren.
Maar voordat het zover was waren er 's middags
de spelletjes voor de kinderen.
• Ongeveer 22 kinderen konden zich uitleven op het
favoriete springkussen. Helaas was het die middag
te koud voor de nog meer favoriete waterglijbaan.
Maar er waren leuke andere spelletjes als kubbs,
aardappeldans en waterverplaatsen door een
moeilijke baan. Met aan het eind een broodje
knak was het weer een geslaagde middag.
Om tien over zeven kon de strijd om de volleybeker beginnen.
Er hadden zich dit jaar wederom 5 teams opgegeven. Helaas moest het Brinkje dit jaar verstek laten gaan wegens te weinig animo en ook Achteroet kan zich niet permitteren dat er 2 mensen niet
zijn op zo'n dag. Gelukkig was Plankensloot wel
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De zoete smaak van de overwinning werd nog uitgebreid besproken en gevierd. Maar ook de anderen, die
qua humeur wat minder afhankelijk zijn van winnen
of verliezen, deden zich tegoed aan de drankjes en
hapjes van Enna en Marjan!

Keuterii

i'^>
compleet en waren er dit jaar zelfs 2 teams uit de
wijk Tolhuisweg 2!
Het was een eerlijke strijd dit jaar, daar kan niets
van worden gezegd, ledereen hield zich zonder
commentaar aan de regel van 'niet smashen door
< de mannen' en zelfs Tolhuisweg 1 had zich
(noodgedwongen) geconformeerd aan de ongeschreven regels (minimaal 2 vrouwen in het team
en ook kinderen zijn welkom....).
Dit leverde ook een beduidend spannender strijd
op dan voorgaande jaren. Zo won Tolhuisweg 1,5
van de Groningerstraat, verloren ze van Tolhuisweg 2 maar won de Groningerstraat weer van Tolhuisweg 2... Uiteindelijk streden de nummers 1
en 2 om de beker. Dat waren Tolhuisweg 1 en 2.
Tolhuisweg 2 moest het vooral hebben van de

S
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,
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De verbouwing van de keuterij naast de hunebedden
aan de Schutweg in Midiaren vordert gestaag. De
stookhut die helemaal was ingestort is weer in orginele staat herbouwd. De oude woning is op dit moment
deels gesloopt. Allen het vooreind van de woning
staat er nog. Het is de bedoeling dat het geheel weer
in oude staat wordt opgebouwd.
14
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"Kleintje kunst- en tuinenroute"
trok veel bezoekers
Onder het motto 'gluren bij de buren' was het
zaterdag 2 juli een bijzondere drukte in Midiaren. Een aantal dorpelingen had zijn of haar
tuin opengesteld en exposeerde keramiek,
beelden, quilts, glas in lood of schilderijen.
Ruim 300 belangstellenden kwamen erop af,
naast dorpelingen vooral mensen uit de omgeving en vakantiegangers en Pieterpadders. De
organisatoren, Anneke Grootoonk en Gies en
Margje Lamberts kijken tevreden terug: "Het
was een drukte van belang en erg leuk om te
doen." Getuige de enthousiaste reacties was
deze dag een origineel en geslaagd initiatief.
Natuurlijk ging de redactie van het Kabinet zelf
een kijkje nemen op diverse locaties. Wat opviel
was de gezellige drukte en gastvrijheid. Een kijkje nemen, een praatje maken, onthaald worden op
een bakje koffie met wat lekkers, ontmoetingen
van oude bekenden alsof ze elkaar lang niet hadden gezien. De ingrediënten om het elkaar wat
naar de zin te maken zijn simpel en zo oud als de
weg naar Rome. Een impressie.
Glas in lood
Bijna veertig bezoekers hebben ze geteld, Philippe en Marianne Boucher. Marianne: "Het was zo
druk dat de tijd ontbrak kom zelf nog elders te
gaan kijken." De creaties in glas en lood van Philippe zijn ware kunstwerken. Zo was een groot
raam te zien dat Philippe in opdracht heeft gemaakt. Werkendeweg ontstaat vaak een filosofie
bij het creëren van het kunstwerk, aldus de maker. De grote werken maakt hij alleen maar in
opdracht en af en toe doet hij nog kleine raamwerkjes die je op kunt hangen. Marianne heeft
haar atelier bij de paardenstallen. Daar maakt ze
glasobjecten. Er waren schalen en lampjes te zien
in vele, prachtige kleurschakeringen.
Atelier Heiberg
Bij Atelier Heiberg troffen de bezoekers een heel
ander soort kunst. Kunst waar je naar kunt kijken, over na kunt denken en aan mee kunt doen.
Zo had kunstenares Gea Koopman vogelhuisjes
in de tuin staan waar je door een gaatje naar binnen kon kijken. Door op een lampje te drukken
en aan een slinger te draaien kreeg je een boeiend schouwspel in het huisje te zien.

Er was een tafel gedekt voor het laatste avondmaal
en bezoekers werden uitgenodigd om een briefje op
een bord te plakken maar daarop je eigen wens voor
het laatste avondmaal, waardoor anderen zich ook
uitgenodigd zouden voelen om aan te schuiven. Ook
waren er prachtige foto's op perspex in de tuin en
grote insecten van metaal en glas bij de vijver. De
tuin op zich is daar al een belevenis vanwege het
hoogteverschil tussen huis en tuin en de omgeving.
Prachtig!!
Kampioenstuin
Gies en Margje Lamberts scoorden de hoogste bezoekersaantallen: 110. Niet zo gek, want hun tuin of
beter gezegd park is niet alleen enorm groot, maar
ook tot in de puntjes verzorgd. Hun inspiratie halen
ze uit het land waar het tuinieren lijkt te zijn uitgevonden: Groot Brittanië. Het park doet dan ook Engels aan en is door middel van beukenhagen in compartimenten verdeeld, met ieder een eigen sfeer. In
het ene bijvoorbeeld borders vol annabellen met een
romantisch tuinhuis grenzend aan een grote vijver.
In een ander stuk een natuurlijke vijver met daaromheen een veelkleurige rand van uitbundig bloeiende
bloemen. En overal gras, als door een kapper gemillimeterd. Onder meer in de veranda hingen door
Margje vervaardigde quilts. Een uit Amerika overgewaaide vorm van kunstige huisvlijt die oorspronkelijk uit armoede is geboren. Uit oude nog bruikbare
kledingstukken werden ooit dekens gemaakt. Margje
toonde diverse bloemenquilts en ook één met daarop
de moestuin. Net als de tuin erg arbeidsintensief.
Hun beider werk oogstte dan ook veel complimenten.
Anneke en vele anderen
In de tuin van Anneke Grootoonk waren beelden te
zien van keramiek en steen. Samen met beeldhouwvriendin Anneke Lunter was een leuke opstelling
gemaakt van verschillende torso's en beesten uit diverse stenen zoals speksteen, kalksteen en albast.
"Het mooie van beeldhouwen tegenover boetseren
vind ik dat de steen zelf vaak een verrassing in zich
heeft en daardoor een grote toegevoegde waarde
heeft", aldus Anneke.
In de tuin en onder de veranda had Wim Peters een
aantal schilderijen van eigen hand hangen. De combinatie in zijn werk van natuur, gebouwen en techniek zijn vaak zeer verrassend voor de kijker. Alle
werken zijn geschilderd in acryl, soms op doek,
soms op paneel.
Vervolgens begeven we ons naar het Heiveen en komen bij de familie Tinge, waar we op koffie met iets
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lekkers worden getrakteerd. Heerlijk!
Behalve het in stand houden van het verzamelde
dierenrijk op de boerderij (samen met Harm) en de
weelderige tuin, maakt Titie Tinge sinds jaar en
dag schilderijen, tekeningen en aquarellen. De
energieke sfeer die uit haar werk spreekt sluit
naadloos aan bij de kleurenpracht in haar tuin, de
stijl is naturalistisch. Naast stillevens en landschappen, is ook de levende have op de boerderij
object van haar penseel. Titie: "Het is een hobbie,
ik vind het leuk om te doen." Dat laatste is goed te
zien.
Dan op naar de Tolhuisweg waar Joke de Vries
haar yogaruimte helemaal had omgetoverd tot expositieruimte. Drie vriendinnen stonden er met
hun werk. Twee stelden schilderijen ten toon, de
derde toonde haar beelden van keramiek en brons.
De schilderijen en tekeningen zijn erg divers maar
allemaal kunstwerken op zich en dat geldt ook
voor de beelden.
Groene vingers
Bij het Scheperslaantje staan we oog in oog met
de prachtige, weelderige cottagetuin van Dina
Scheper. Een tuin met veel kleur en spannende
halfronde borders in een strak gazon. Dina is overduidelijk gezegend met groene vingers. Het was er
aangenaam druk. De bezoekers konden ook plantjes kopen in haar winkel die sinds kort helemaal
klaar is.
Daarnaast waren er een aantal fraaie quilts te zien
van Joke de Groot.

Laatste ontwikkelingen
We kregen veel positieve reacties op ons stukje in het vorige Kabinet over het wel of
niet doorgaan van de Vrouwensoos Midiaren. Velen
vonden opheffen ook jammer.
Met een aantal jongere belangstellenden gaan we '
proberen er weer een actieve soos van te maken. Na
de jaarvergadering in april werd op 4 mei een dag ,
samen gefietst. Met eigen auto's gaan we op 19 juli
nog een dag op reis. Een verslag over deze uitjes
komt in het volgende Kabinet.
Vanwege de verkoop van Het Veerhuis door de Gemeente Tynaarlo is het komende seizoen de kleine
zaal in Sprookjeshof onze bijeenkomstplek.
Programma 2011—2012:
Nieuwe locatie: Café-Restaurant 'Sprookjeshof"
Groningerstraat 10 Zuidlaren 050-4091212
Dinsdag 4 oktober 2011 half acht
Bijpraatavond + verslagen Voorzitter: José.
Woensdag 26 oktober 2011
's Middags Afternoontea (Veendam)
Dinsdag 22 november 2011 half acht
Marieke Bouma met tips over kleuren en kleding

Rik Timmer ten slotte heeft een bijzondere, minimalistische tuin met heel veel gazon. Door de
glooiende Hondsrug loopt de tuin wat af. Dat
hoogteverschil is opgevangen door houten balken
in het gazon. In de tuin verspreid staat een aantal
kunstwerken die Rik uit een familieerfenis heeft
gekregen. Ze zijn allemaal abstract en gemaakt
van metaal. Sommige wegen 300 kilogram. De
kunstwerken komen in deze tuin heel mooi tot hun
recht.

Maandagavond 12 december 2011 of
Dinsdagmiddag 13 december 2011
Kerststuk maken bij Anneke Houtsma in Anloo
Dinsdag 20 december 2011 half acht Kerstviering
Dinsdag 17 januari 2012 half acht
Nieuwjaarsbijeenkomst
En dames uit Midiaren en omgeving laat deze gezellige club blijven bestaan en meld je ook aan bij "
een van de bestuursleden. Of bel 050-4093527

Ook Tineke Wichers kon een aantal mensen ontvangen die in haar kunst waren geïnteresseerd.
Tineke vond het een geslaagde dag en hoopt dat
de organisatie hiermee doorgaat.

Doen

Maya Hoogerheide en Mark Pieter Bakker was
ook zeker een bezoekje waard.
Maya schildert op een lieve manier allerlei dieren.
Ook zit er veel humor in haar werk.
Met name het schilderij met haasje aan de leiband.
17
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GPS zou je nog niet goed door deze wirwar kunnen
leiden, als ik er al eentje had! Natuurlijk, Rotterdam
heeft z'n mooie dingen maar is vooral druk en volgebouwd met prachtige, maar hoge gebouwen. Ze
woont hartje binnenstad dus niks in de tuin zitten,
ook al is het zonnig weer. We bezoeken nog de
voormalige onderzeeloods in de havens waar een
tentoonstelling is en strijken daarna neer met een
glas rosé op terras bij Dudock; niet verkeerd natuurlijk. Ik zie helaas bijna nergens groen en op dat ene
strookje dat ik wel zie laat een man zijn twee honden
uit, de stakkers, hopelijk weten ze niet beter. Om
niet al te laat thuis te zijn pak ik de trein van 19.05
uur terug. We tuffen vrolijk weer naar Deventer,
stappen over en ik beland op het trapje van de dubbeldektrein die wederom barstenvol zit. Na Zwolle
haken de Friezen weer af en kunnen we weer gewoon zitten. De mevrouw naast mij moet nog naar
Appingedam, ze zal na elven thuis zijn vertelt ze. Ik
loop om half elf gelukkig al weer door de straat; diep
ademhalend om het tekort aan frisse lucht te compenseren. De volgende keer ga ik
V *A /
ZEKER WETEN met de A U T O ! ! - — \ ffi\
Kent u dat gevoel??
JSJTY

Dat gevoel
V andaag ga ik een dagje naar Rotterdam, naar een vriendin die al een jaar geleden
verhuisd is en die ik dus nodig moet bezoeken.
'Zal ik met de auto of de trein gaan', is de vraag
die opkomt als je naar het westen moet. Het is
met de huidige benzineprijzen even duur en bijna
even lang, zo weeg ik af. Vooruit, laat ik weer es
met de trein gaan, met een dagretour scheelt het
wellicht ook nog wat. Ik heb (natuurlijk) geen
OV-chipkaart en toets dus braaf alle gewenste
items in op de kaartautomaat bij het station in
Haren. Wat schetst mijn verbazing? Een dagretour is even duur geworden als twee enkeltjes.
Gevolg van de OV-chipkaart, wordt mij later uitgelegd.
Om 11 over 8 's ochtends stap ik in een barstensvolle trein (op zaterdagochtend!!), het lijkt alsof
de rest van de mensen gratis mogen reizen, zo
druk is het. Er heerst een licht geagiteerde stemming in de coupe want het blijkt dat we met z'n
allen per ongeluk I e klas zitten in plaats van 2e
klas, waar we al of niet voor betaald hebben. Ik
ben de eerste die een reprimande van de conducteur krijgt die halverwege de coupe daar maar
mee ophoudt; geen beginnen of verplaatsen aan,
alles is bezet! Vervolgens dringt het langzaam
door dat de oude spoorbrug bij Zwolle al wel gesloten is maar de nieuwe nog niet klaar
We moeten via Deventer naar Amersfoort. Mensen stappen voor de zekerheid alvast in Zwolle
uit om vervolgens gauw weer in te stappen, helaas plaats kwijt. Mensen uit Leeuwarden komen
er gezellig bij om de weg naar Deventer te vervolgen. De Fries die tegenover mij is komen zitten vraagt of ik wil ruilen van plek, hij rijdt liever
niet achteruit (of eigenlijk vraagt zijn vrouw
het ). Prima natuurlijk. Als de trein even later
vertrekt in dezelfde richting als vanwaar we gekomen zijn wisselen we gewoon opnieuw van
plaats, zonder inmenging van mevrouw.
In Deventer verplaatst vrijwel de gehele inhoud
van de trein zich naar een Duitse trein die op het
perron er tegenover klaar staat. Japanse metrotaferelen zijn het gevolg want deze trein was natuurlijk ook al beschäftigt! We hobbelen richting
Amersfoort waar de menigte zich eindelijk wat
opsplitst over verschillende treinen. Om kwart
voor 12 kom ik in Rotterdam aan. Gelukkig staat
de vriendin op mij te wachten om mij door de
chaos van de eeuwig durende verbouwing van
het stationsplein in Rotterdam te loodsen. De

Gasleiding door Vijftig Bunder lijkt van
de baan
De keus voor het tracé van de aardgastransportleiding zelf is nog niet definitief, maar het lijkt erop dat
de route langs boomkwekerij Tijdens de voorkeur
gaat krijgen. Dat betekent dus dat de gasleiding niet
het eerder beoogde tracé door de Vijftig Bunder
volgt. De rest van het traject loopt dan via de zuidkant van het Zuidlaardermeer. Volgens planning, zal
de Milieu Effect Rapportage (MER) medio oktober
worden afgerond. Dan worden de vergunningaanvragen ingediend en wordt verder overleg gevoerd. Februari volgend jaar zullen de ontwerpbesluiten en
het ontwerpinpassingsplan ter inzage worden gelegd.
Tegen de aardgascondensaatleiding, die tegelijk met
de aardgastransportleiding zou worden aangelegd,
blijken veel bezwaren te bestaan. Omdat de bezwaarprocedures ook de aanleg van de gastransportleiding zelf zouden kunnen ophouden, heeft de
NAM besloten deze aardgascondensaatleiding gedeeltelijk te laten vervallen. Voorlopig zal alleen het
gedeelte tussen Norg en de gaslocatie Vries-4 worden aangelegd. Zolang die leiding er niet is, moet het
aardgascondensaat per tankauto worden afgevoerd.
Bron: Natiiurplatform Drentsche Aa
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In het vorige nummer schreef ik het al, u kunt er zeker van zijn dat elke cent ingebracht zorgvuldig uitgegeven en verantwoord zal worden. Behalve dat we
de familie Maw willen helpen is er zoveel goeds te
doen voor arme kinderen daar. Met geld kunnen we
veel leed en armoede verzachten. We houden u op
de hoogte hoe het verder verloopt.

Beste Dorpsgenoten,
In het voorjaarsnummer van het Midlaarder Kabinet hebt u kunnen lezen over mijn plannen om in de
herfst samen met vriendin Janneke v d Heide uit
Assen naar Cambodja te gaan.
Inmiddels is het zomer dus het komt dichterbij.
Op het verhaal dat ik schreef, over de Familie
Maw, (zie vorig nummer) met de vraag er bij, of
we als dorp deze familie niet zouden kunnen sponsoren bij de aankoop van een nieuwe Tuk Tuk is
enthousiast en hartverwarmend gereageerd. Héél
hartelijk dank voor de donaties door u gedaan! Fantastisch! Voor de mensen die alsnog ook een duit in
het zakje willen doen hier nog een keer het nummer
van de Cambodja bankrekening. Het nummer is:
3179553065 onder vermelding van: T.Wiggers inzake Cambodja. Elke euro helpt!
Janneke en ik hebben er inmiddels zes "Rommel
markten"opzitten waar we door familie, vrienden
en bekenden, leuke ingebrachte spullen verkochten,
zoals schemerlampjes, spiegels, schalen, speeldoosjes, bestek, schilderijen, speelgoed, CD's sieraden enz. enz. Inmiddels staat er op de Cambodja
rekening een bedrag van € 1.091.08 verkregen
door giften en marktjes draaien. Ook tijdens het
"Klein rondje tuin en kunst" is er nog geld in de
Cambodja spaarpot gedoneerd. Geweldig toch!

Oproep Mr. Bo
Hier nog even een berichtje
van mij. Zoals jullie hebben kunnen lezen vroeg ik
in het voorjaarskabinet wie
er op mij zou willen passen
als mijn vrouwtje naar
Cambodja gaat. Het hulpaanbod komt soms van
dichterbij dan je denkt, buurvrouw Aafke van twee
deurtjes verderop bood gelijk aan dat ze wel op mij
wilde passen. De buurvrouw twee huizen de andere
kant op, die maar zelden in ons dorp verblijft gaf aan
dat als ik geen oppas zou vinden ik naar Scheveningen mocht komen waar zij doorgaans woont. Bedankt voor het aanbod lieve buurvrouwen!
Op marktplaats had ik ook een advertentie gezet,
ook daar kwamen een aantal reacties op. Uiteindelijk
heb ik gekozen voor wat mij het beste leek. Er komt
een aardige mevrouw bij mij in huis wonen
in oktober en november. Zij verzorgd dan ook onze
pony, schapen en konijnen. Ik had gelijk een klik
met haar en toen ze ook nog vertelde de opleiding
Dierenverzorging gedaan te hebben en bijna klaar is
voor hondentrimster dacht ik dat lijkt me wat. Bij
haar zit ik gebeiteld! Annet neemt haar eigen hondje
ook mee, dus hoe gezellig kan het worden! Een hele
geruststelling voor mijn bazin dat ik goed verzorgd
achterblijf.
Poot en lieve Woef en Waf Mr. Bo
Hartelijke groet, Tineke Wiggers

2009 Met z'n allen poseren in de meegebrachte kleren uit Nederland.

ill

Verder staat er al een grote koffer met kinderkleertjes klaar, ook ingebracht. U weet niet half hoe blij
we de mensen daar er mee kunnen maken.
Janneke en ik gaan zeker door met de"Rommel
markten" deze zomer. Mocht u nog iets leuks in te
brengen hebben voor de markten, houden we ons
aanbevolen. We nemen echt alleen artikelen aan die
er goed en mooi uitzien en niet te groot zijn. Kop
en schotels en mokken raken we niet kwijt op de
markt hebben we gemerkt, dus die hebben we liever niet.
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Heeft u een
familie feestje
of een partijtje ?
Ijscokar te huur
met of zonder
bediening.
Ook voor steekijsjes.
Voor meer informatie Maartje Overduin
Telefoon 050 4091725
maartje_overduin78@
hotmail.com

Midlaarder Kabinet Zomer 2011

Tennis in Mid- en Noordlaren

A

We hebben vele leuke en
positieve reactie gehad op de
huis -aan huis folder
"Tennis in eigen dorp". Bedankt daarvoor ! Wat echter
•

•

A

*

I

l

nog mooier is, dat we ook al
een flink aantal aanmeldingen hebben. Dus
door gaat het zeker ! Mis• schien behoort u nog tot de groep die aarzelt , of
"de kat uit de boom wil kijken". Voor met name
deze groep zal ik nog wat aanvullende informatie
geven.
Iedereen uit Mid- en Noordlaren kan lid van de
vereniging in oprichting worden. Het maakt niet
uit of je goed of slecht kunt tennissen. Sterker
nog : ook mensen die nooit getennist hebben kunnen lid worden. Iedereen is ooit begonnen, zelfs
Roger Federer.
De kosten bedragen € 35,— per jaar voor volwassenen, en € 20,-- voor kinderen tot 12 jaar. Dit is
uitzonderlijk goedkoop, als je weet, datje voor dat
bedrag net zo veel op de baan kunt staan als je
wilt ( het bedrag is dus niet alleen voor de verenigingsavond c.q. verenigingsmorgen ). Van het lidmaatschapsgeld zal € 10,-- per volwassen lid naar
de vereniging gaan, en € 5,~ per kind. De rest zal
naar de Bloemert gaan voor baanhuur/
baanonderhoud, administratie, etc.
Op dit moment heeft de vereniging in oprichting
nog geen reglementen. Later zullen er wel een
aantal regels komen, dit om onduidelijkheden te
voorkomen. Het gaat hier dan o.a. om gedragsregels op en om de baan. Zo zal bijvoorbeeld sportkleding en sportschoeisel verplicht zijn tijdens het
tennissen.
Ook zal het natuurlijk zo zijn, dat niet-leden zo
maar op de baan kunnen gaan. Dit is ten opzichte
van wel betalende dorpsgenoten niet reëel. Ouders
hebben hier een verantwoordelijkheid ten opzichte
' van hun kinderen. Dus wanneer je wilt tennissen
zorg je ervoor, datje het eigen pasje bij je hebt.
. ( Ik bedenk, terwijl ik dit schrijf, het volgende : Je
zoontje, of je neefje, is jarig, en je wilt hem een
verjaardag cadeau geven. Een lidmaatschap van
de tennisvereniging voor 20 euro per jaar kan dan
toch een prachtig cadeau zijn. Ik wou, dat ik dat
ooit had gekregen als klein jongetje! )
Tennis wordt, net als iedere andere sport, vooral
leuk als het ook een beetje lukt. De techniek hoeft
gelukkig niet zo goed te zijn als die van de al eer-

der genoemde Roger Federer . Maar een beetje techniek maakt het spel wel leuker.
Les nemen is dan een idee om te overwegen. Je kunt
individueel les krijgen ( € 10,-- voor een halfuur, en €
20,-- voor een heef uur ). In dit geval maak je met de
trainer een afspraak over het tijdstip van de les. Ook
kun je gaan voor groepsles(sen). Bij een groepsles dienen er 4 ongeveer gelijkwaardige tennissers te zijn
( bijvoorbeeld allemaal beginners ), die op een vast
tijdstip van de week afspreken voor de les(sen).
Kosten voor de groepsles(sen) : € 25,— per les van 1
uur - inclusief gebruik van de tennisballen van de trainer.
Gedurende het seizoen ( globaal van 1 mei t/m 15 oktober ) zal de verenigingsavond op de donderdag zijn.
Van 18.00 tot de tijd dat het donker wordt. Buiten het
seizoen zal de verenigingsmorgen de zaterdagochtend
zijn ( tot 12.00 uur ). Op de verenigingsavond c.q. verenigingsochtend zijn er 2 banen voor de leden van de
club beschikbaar.
Enthousiast geworden ? Wilt u zich opgeven ? Wilt
u les nemen ( u moet dan wel lid worden ) ? Of
heeft u nog vragen ?
Bel of mail naar : Freek Keizer -Groningerstraat 25
- 9475 PA Midiaren
( Tel : 050 - 402 88 08 ; e-mail : fikeizer(o)hetnet.nl )

Twee gediplomeerde kunstenaars
Behalve het jaarlijkse clubje met jongeren dat geslaagd is
voor de middelbare school (zie elders in dit Kabinet) hebben
onlangs nog twee dorpelingen een bijzonder diploma gekregen. Kort achter elkaar hebben Wim Peters en Mare Sliedrecht hun opleiding afgerond aan de Groningse kunstacademie Minerva. Allebei inmiddels dus gediplomeerde kunstenaars volgden ze de vijfjarige avondopleiding Autonome
Beeldende Kunst. Mare licht toe: "Wim en ik zijn eigenlijk
oud-collega's van elkaar. We gaven allebei les aan de Hanzehogeschool. Wim heeft mij op het idee gebracht. Ik was
niet van plan om na mijn werkende leven stil te gaan zitten
en wilde iets dat me uitdaagde. De kunstacademie was voor
mij, evenals voor Wim, nog altijd een droom."
Wim begon ermee na zijn pensionering; Mare kort voor het
eind van haar loopbaan. "We moesten een toelatingsexamen
doen. Het aantal plekken was beperkt en de toeloop groot.
Ik ben nog altijd zielsgelukkig dat ik werd toegelaten."
Nu ze klaar zijn met hun opleiding, hebben ze samen met
anderen een kunstenaarscollectief Noorderbeeld opgericht.
Op de onlangs geopende site
www.noorderbeeldkunstenaars.nl valt te zien welke activiteiten het collectief zoal onderneemt.
Wim en Mare, veel succes en van harte gefeliciteerd!
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Puzzelrubriek
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Hallo Midlaarder jeugd

8
7

Helaas is er niemand die de oplossing van de
Paaspuzzel opgestuurd heeft, dus kunnen we dit
keer geen Intertoys bon van € 10.- weggeven.
Jammer hoor! Hopelijk lukt het met deze puzzel
beter. In de tekening zijn minstens 25 woorden te
vinden die met de letter K beginnen. Hoeveel
woorden kan jij ontdekken? Als je zin hebt kun je
de tekening later ook nog kleuren. De oplossingen
kunnen in de bus aan de Groningerstraat 47.Rest
mij nog jullie een hele fijne zonnige vakantie toe
te wensen, tot in het herfst Kabinet!
Voor de oudere jeugd een moeilijke sudoku.
Niet voor de prijs maar voor de fun .
Succes Groetjes, Patty Venema.
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Uit-tip voor de zomer!

\r.>

- Vanaf 1 Juli is deze route 7 dagen per week te
tietsten, u krijgt dan op maandagen en dinsdagen het
hoofdgerecht en het dessert bij het Brinkhotel in
Zuidlaren.- Voor fietshuur kunt u contact opnemen
met Breeland Recreatie, het startpunt van deze route.
Ze verhuren fietsen met 7 versnellingen, elektrische
fietsen, kinderfietsen en kinderzitjes.
- Union fiets met 7 versnellingen € 9,50 (borg € 45.- Union E-bike € 19,00 ( borg € 65,00)
Voor informatie op internet
zuidlaardermeer@happenentrappen.nl
Bij ons redactielid Agnes Boneschansker is een
baby geboren op 8 juli 2011. Een zoon

In deze rubriek willen we leuke doe-tips geven
in de omgeving van Midiaren.
Heeft u ook een goede tip die u anderen niet
wilt onthouden? Mail het naar de redactie van
het Kabinet.
We starten met Happen en Trappen rond het
Zuidlaardermeer.

Wat is Happen en Trappen?

Nout Pieter Herman
Wilbert,Agnes,Mirthe en Merlijn van harte
gefeliciteerd namens de gehele redactie.

Happen en Trappen is dé ideale combinatie
van sportief bezig zijn en culinair genieten.
Met veel zorg en expertise zijn overal in Nederland schitterende fietsroutes ontwikkeld,
waarbij per route vijf restaurants zich gastvrij aan u presenteren. U bent de hele dag aan
het genieten van de mooie Nederlandse natuur
en heerlijke gerechten bij de verschillende ondernemingen. Een dagje Happen en Trappen
duurt ongeveer van 10.00 tot 18.00!

"N.
v

Route Zuidlaardermeer: 42 kilometer
De route begint met koffie en een heerlijke
Drentse specialiteit, Drentse turf en Drentse heideplag, bij paviljoen Breeland in Annen. Daarna
volgt een voorgerecht bij paviljoen de Leine en
een soepje bij paviljoen Meerwijck, beide gevestigd in Kropswolde. Het hoofdgerecht wordt geserveerd bij eetcafé De Lanteem in Noordlaren,
en bij Tulip Inn Brinkhotel in Zuidlaren wacht u
ten slotte het dessert.
Voor 37,50 euro wordt alles voor u verzorgd: een
goed begin met koffie en een lekkere verrassing,
een duidelijke route, gereserveerde plaatsen en
een heerlijk 4-gangen diner. U hoeft slechts de
consumpties nog af te rekenen
Praktische informatie:
Tot en met Juni is deze route op maandagen en
dinsdagen niet te fietsen.

'x

Schoonmaken en renoveren
van rieten daken.
^> Bomen verwijderen tussen
bebouwing.
*$
Snoeiwerk op hoogte.
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DE STOBBE
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Dick Frijters
Duinweg 9
9475 PK Midiaren
Tel. 050 4090827
Mob.06-57954934
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IJsclub |

in de gemeente, te "privatiseren", in bruikleen te
geven bij de ijsvereniging. Als ijsvereniging hadden wij niets te klagen over het tot dan toe gevoerde beleid van de gemeente. Een beleid, waarbij de
gemeente zelf verantwoordelijk is voor het beheer
en onderhoud van het sportveld/ijsbaan. Bij het
nieuwe beleid zal de ijsvereniging zelf voor het beheer en onderhoud van de ijsbaan moeten zorgen.
De kades blijven wel onder het gemeentelijk beheer •
vallen. Het spreekt voor zich, dat zelf beheren en
onderhouden van de ijsbaan tijd en energie gaat
kosten. Bestuur en vrijwilligers van de ijsvereniging zullen hier voor meerdere jaren aan "vast" zitten. Als bestuur hebben we uiteindelijk ingestemd
met het gemeentelijk voorstel onder één belangrijke
voorwaarde : Wij wensen een deel van de kosten
voor de verlichting gesubsidieerd te krijgen door de
gemeente. Met andere woorden : Bij de overdracht
moet alles wel in orde zijn. Met deze voorwaarde is
de gemeente akkoord gegaan, zodat vanaf komend
jaar de ijsvereniging zelf verantwoordelijk zal zijn
voor het beheer en onderhoud van de ijsbaan.

Van de ijsvereniging

É

jj
|
MidlarenJ

Hartje zomer en dan nieuws van de
ijsvereniging ? Het moet niet gekker worden, zult u denken. Toch
willen we u in deze zomer editie
van het Midlaarder Kabinet over een paar zaken
informeren inzake de ijsvereniging in Midiaren.
Onze 94 jarige ijsvereniging prijst zich gelukkig,
dat ze anno 2011 (weer) over een eigen afsluitbare
opbergruimte kan beschikken. Deze winter zal de
ijsveger weer dicht bij de plek komen te staan,
waar een groot deel van haar werk moet gaan gebeuren, namelijk op onze eigen Midlaarder ijsbaan. Ook hopen we deze winter, als bestuur, vaak
in het nieuwe gebouwtje te moeten zitten, want
dat betekent maar één ding : Er kan geschaatst
worden op de ijsbaan ! Kortom : positieve ontwikkelingen.
Insiders weten, dat het bestuur van de ijsvereniging haar pijlen de afgelopen jaren op twee belangrijke zaken heeft gericht :

Het huidige bestuur van de ijsvereniging meent de
verantwoordelijkheid van het in eigen beheer hebben van de ijsbaan aan te kunnen. Ook hopen we,
dat we met het nieuwe gebouwtje en de toekomstige verlichting weer over een toekomstbestendige
ijsbaan kunnen beschikken in Midiaren. Een ijsbaan waar jong en oud nog vele jaren plezier aan
kan beleven! Hebt u vragen over het een en 't ander, aarzel dan niet om één van de bestuursleden
van de ijsvereniging aan te schieten. De lijnen zijn
gelukkig nog kort in ons dorp. Bent u vergeten wie
er in het bestuur zitten ? Geen probleem. Hier zijn
nogmaals de namen : Michiel Kanon (voorzitter);
Freek Keizer (secretaris); Rias Kanon ( penningmeester); Jan Jaap Hamming (lid); Esther Vos (lid).

De eerste pijl was gericht op een eigen opberg
ruimte c.q. gebouwtje. Met de in stand koming
van het huidige gebouwtje is de ijsvereniging
meer dan tevreden. De eerste pijl heeft dus doel
getroffen en is gerealiseerd. Allen die hieraan
hebben meegewerkt verdienen namens het dorp
een groot compliment. !
De tweede pijl is gericht op een fatsoenlijke verlichting op de ijsbaan. De twee oude lichtmasten
zijn af, en verlichten slechts een deel van de ijsbaan. De ijsvereniging heeft het afgelopen jaar 6
afgedankte ( maar nog in behoorlijke staat verkerende ) lantaarn palen bij de gemeente op de kop
kunnen tikken. Deze lantaarn palen hopen we in
het najaar te kunnen plaatsen, zodat we voor de
komst van de winter licht op de ijsbaan kunnen
hebben. Met deze lantaarn palen moet het mogelijk zijn om 's avonds op een veilige manier een
aantal rondjes te schaatsen. Ook dit lijkt ons een
positieve ontwikkeling.

Namens de ijsvereniging,
Freek Keizer (secretaris )

Wijknieuws: Groningerstraat
Het huis van de fam. Meisner aan de Groningertraat 48 is verkocht aan Iteke en Roos
Renting die nu op de Bloemert wonen.Zij
blijven dus in hun eigen wijk wonen.

Tijdens de gesprekken met de gemeente Tynaarlo
over het gebouwtje en de verlichting op de ijsbaan
kwam de gemeente nog met een ander punt. Een
punt, waarop wij als bestuur van de ijsvereniging
niet direct zaten te wachten. De gemeente wenste
onze ijsbaan, net als nagenoeg alle andere ijsbanen

Bij Trudie Steenhuis is een bijenvolk ontsnapt uit de korf. Dank zij Ton Kolkman
konden ze weer worden teruggebracht,
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potentiële kopers weer een ander licht op de zaak
werpt. Tot de bouwvak gunnen ze zichzelf de tijd
voor de verkoop, anders gaan ze zelf weer een huis
(in boerderijvorm) erop zetten. Voor december moet
het dan onderdak zijn. Tot die tijd wonen ze in een
noodunit en als het weer kouder wordt in één van de
huisjes op het terrein.
We wensen Jan en Roelie veel sterkte verder en het
beste voor de toekomst!
AG

Hoe is het eigenlijk met Camping de Bult?

Nogmaals open tuin.

In het vorig Kabinet en in de krant hebt u kunnen
lezen over de trieste brand in de woning van Camping de Bult. De redactie was benieuwd naar de
stand van zaken en vroeg eigenaar Jan Oosterveld
naar de plannen voor de toekomst.
Maar eerst blikken we nog even kort terug op die
fatale nacht van 2 op 3 maart 2011. Jan en Roelie
lagen al op bed toen ze een onbekend lawaai hoorden boven in het huis.
Toen Jan ging kijken stond de hele bovenverdieping al in brand en konden ze alleen nog de mobiele telefoon en de autosleutels grijpen voordat
ze onder het vuur door, het pand verlieten.
Gelukkig was er op dat moment geen groep en de
andere gasten op het terrein werden gewaarschuwd. De brandweer was snel ter plaatse maar
er was geen redden meer aan.
En vervolgens heb je dus NIETS meer, vertelt Jan.
Niet alleen de persoonlijke spullen maar ook alle
boekingen in de computer waren verdwenen. En
dat is nu nog steeds onhandig. Jan houdt steeds
een slag om de arm zodat de mensen die wel geboekt hebben maar waar hij het niet van weet, wel
een plekje kunnen krijgen op de camping. Het is
een erg ingrijpende gebeurtenis waar hij nu nog
wel eens slecht van slaapt. Maar we moeten verder, zegt hij. In dat kader was het prettig dat de
verzekering snel klaar was met het onderzoek zodat Jan binnen anderhalve week de trieste aanblik
van de resten van het huis kon laten opruimen. Nu
rest een lege betonvloer. De receptie en de horeca
zijn ondergebracht in een noodunit en een grote
tent.

C&29H V—'-'
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23 juli stelt
Dina Scheper haar tuin
"t Scheperslaantje" nog
^ í J H één keer open.
Als het goed weer is komen cursisten van atelier
vijftientwee in Zuidlaren bij haar in de tuin schilderen.
Misschien een goed idee voor alle, ook schilderende,
mensen in Midiaren om een kijkje te nemen.
Uiteraard is een ieder weer van harte welkom aan de
Esweg 48 in Midiaren.
A l l \U.D

BAKKLR

Haren
050 5344533

Voor de brand was de camping al te koop omdat
ze het wat rustiger aan wilden doen. Na meer dan
25 jaar wilden ze wel weer eens zelf op vakantie,
het liefst met een camper. Hoe dat nu gaat lopen is
nog afwachten. De camping is nog steeds te koop
maar nu zonder woonhuis; wellicht dat dat voor

„ w. alfredbakker.nl
info@alfredbakker.nl
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Leven en laten leven

Het laatje

'T

^

1

Zaterdag 2 juli was echt een
'Midlarendag voor Midlaarders'.
In de weken ervoor was er al hard toegewerkt naar deze dag.
Mensen die zich hadden aangemeld voor de 'kleintje
kunst- en tuinen route' waren druk bezig geweest om
de tuin pico bello in orde te brengen en de kunstwerken mooi op te stellen om zo mede bewoners te ontmoeten en te fêteren op de mooie dingen van het leven.
De mensen van de organisatie waren druk geweest met
flyers en bordjes voor aan de straat.
Maar ook de volleybalteams moesten op de been gebracht worden want het jaarlijkse volleybaltoernooi
stond ook op het programma dezelfde dag.
Er waren teams die zich geen zorgen hoefden te maken
over de kwantiteit van het team maar wel over de kwaliteit dus er werd al druk geoefend op het veld.
De sportveldcornmissie was in de week ervoor druk in
de weer met scoreborden, lijnentrekkers, partytenten,
koelkasten en de inhoud voor de koelkast.
En op de dag zelf was er dus eigenlijk voor elk wat
wils.
De mensen die van kunst en/of tuinen houden hebben
kunnen genieten op wel 10 lokaties. Ik heb de zin gehoord 'alleen de lokatie is al een traktatie', de kunst
nog niet eens meegerekend.
De deelnemers hebben zelf ook allemaal erg kunnen
genieten van de belangstelling en ontmoetingen.
Tegelijkertijd konden de kinderen van het dorp zich 's
middags vermaken met allerlei spelletjes op het sportveld.
's Avonds kwamen de volwassen sportievelingen in
actie met het volleybaltoernooi. Veel mensen die overdag 'de ronde langs de kunst deden' heb ik 's avonds
niet gezien en andersom was eigenlijk ook het geval.
En dat vind ik nou zo dikke prima.
Laat iedereen doen en genieten van wat hem of haar
aanspreekt en daarbij aanhaken.
En als dat lekker even niets is, is dat dus ook goed.
Dat is het mooie van een dorp als Midiaren; Leven en
laten leven.
(Het enige waar ik persoonlijk dan wel wat invloed op
uit zo willen oefenen is op vaders wiens dochters die
net een rijbewijs hebben WEIGEREN die dochters in
hun auto te laten rijden
Voor de rest ben ik dik tevreden! !

De <> Haa
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De Haan Advocaten & Notarissen
De Haan Advocaten & Notarissen is hét advocaten- en
notarissenkantoor voor de kritische ondernemer, particulier en overheidsinstelling die een doeltreffende juridische oplossing verlangt.
Met jarenlange ervaring en veel specialistische kennis
streven onze advocaten en notarissen samen met u naar
het maximaal haalbare resultaat.
Full service
Binnen ons team met 130 medewerkers, zijn alle specialisaties vertegenwoordigd.
Op een gedreven, persoonlijke en deskundige manier
verzorgen wij hoogstaand juridisch advies op alle
rechtsgebieden.
De Haan Advocaten & Notarissen biedt u een combinatie van advocatuur en notariaat, alsmede cursussen en
trainingen. Hierdoor kunnen wij u full service van
dienst zijn.
Uw belang is ons maatwerk
Wij kennen de markt waarin u opereert en de specifieke regelgeving. Wij signaleren vroegtijdig belangrijke
ontwikkelingen en stellen uw belangen voorop.
U kunt van ons een eerlijk advies op maat verwachten
over uw kansen, mogelijkheden en obstakels.
Alleen uw belang telt voor ons.

Nu ook digitaal factureren
Contact met ons
Wij zijn gevestigd in Groningen, Leeuwarden, Almere,
Assen, Zwolle en Hamburg.
Neem direct telefonisch contact op:

Geslaagden in Midiaren
Douwe Kolkman
Mathijs Kuipers
Corrine Sants
Marcel Juistenga
Stefan Juistenga
Proficiat
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Vestiging Groningen
(hoofdkantoor)

050 57 57 400

Vestiging Leeuwarden

058 21 21 075

Vestiging Assen

0592 43 03 40

Vestiging Zwolle

038 42 17 904

Vestiging Almere

036 54 60 040

Vestiging Turfsingel (strafrecht)

050 31 81 344
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Hut Co
Regis teraccountants
Belastingadviseurs
Bezoekadres
Verlengde H e r e w e g 1 8 2
Postadres
Postbus 8 0 8 8
9702 KB Groningen
'

! : |

Telefoon
050-5267101
Fax
050-5268737

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

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

Hut & Co, een kantoor met een 80-jarige geschiedenis, is geworteld in Groningen. Nuchter en professioneel. Eerder in hemdsmouwen dan in
driedelig grijs. Nauwlettend nieuwe nationale en internationale ontwikkelingen
volgend. Steeds met de vraag wat die voor uw dagelijkse praktijk kunnen betekenen.
Onze klantenkring is
even gemêleerd als
het bedrijfsleven in
onze regio: detail —
handel,
zakelijke
dienstverleners,
adviesbureaus,
industriële bedrijven, transporteurs, stichtingen,
vereni-gingen en vrije
beroepen. Van
gerenommeerde ondernemer
tot
starter.
Daarnaast zijn we organisaties in de nonprofit sector en particulieren van dienst.
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Paviljoen

De Bloemert
MIDLAREN
Zomerkriebels!
De zomer is weer van start gegaan en de medewerkers
van Paviljoen de Bloemert zijn er helemaal klaar voor.
Het park komt tot leven, de jachthaven staat vol met
boten en het meer ligt vol met actieve watersporters. En
vanaf welke plek kunt u daar beter van genieten dan
vanaf Paviljoen de Bloemert. Immers, het paviljoen is
omgeven door een gezellige jachthaven op het Landalpark de Bloemert en haar terrassen bieden direct uitzicht op het Zuidlaardermeer.
In Paviljoen de Bloemert kunt u dineren in ons sfeervolle à la carte restaurant, op het terras aan het water
of als u met een groep bent in de gezellige Captain's
bar. Voor groepen bieden wij ook deze zomer weer
unieke arrangementen aan, waarbij een combinatie
wordt gemaakt tussen leuke activiteiten en dineren of
lunchen. Wat dacht u van een huifkartocht door de
Drentse bossen of een survival op en om het paviljoen. Waar u ook voor kiest, aan het eind van de dag
staan onze medewerkers klaar om u te verwennen
met lekkere gerechten in een gezellige ambiance, zodat u ontspannen kunt terugkijken
op een dag vol belevenissen.
Op www.uitjesindrenthe.nl vindt u al onze groepsarrangementen.
Natuurlijk, voor een hapje en een drankje, na bijvoorbeeld een fiets- of wandeltocht,
Kijk voor meer informatie en openingstijden op
ZuitUcLTI
www.paviljoendebloemert.nl.
' 6
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Kijk voor meer informatie en openingstijden op :
M ¿íí.ícirevv

www.hethotel.nl/midlaren
Bel 050-4093548 of 050-4091261 om te

reserveren of stuur een email naar :
info@hethotel.nl
Graag tot ziens!
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