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Grootoonk mee kijken in 'Gluren bij de buren'. Het
gaat om het huisje van Vrouw Antje. Binnen is alles
nog zoals het in 1972 was. Zij vertrok toen naar elders en overleed deze zomer.

VCCPWCCPC

In dit winterdikke nummer van het Kabinet vindt
u een mooie gevarieerde mix van dorpsnieuws,
een kort kerstverhaal, aanstaande activiteiten in
het dorp, veel berichten van de diverse sportclubs, een interview met een bekende Midlaarder, en nog veel meer.

Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en een
mooi en gezond 2012!

Eens per vier jaar is daar het grote Dorpsfeest; in
dit Kabinet leest u de aankondiging. We verklappen alvast de datum: zaterdag 7 juli 2012.
Dankzij een stevige greep in de kas van de IJsvereniging en met steun van gemeente en provincie
staan er nu zes nieuwe lichtmasten op de ijsbaan
te pronken. Voor alle liefhebbers mag het ijs komen.
Ook nieuws van de nieuwe tennisvereniging: het
eerste jaar zit erop; de club telt intussen zo'n 30
leden. Lid worden? Voor de contributie hoefje
het niet te laten: 20 euro tot je 12c, daarna € 35
(per jaar).
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Een leuk initiatief was de snertkookwedstrijd in
café restaurant Meerzicht. U leest wie de winnaer
is geworden, zowel bij de amateurs als professionals. De overgebleven soep ging niet naar de varkens, maar werd huis aan huis verkocht (smaakte
primadeluxe). De opbrengst was voor het goede
doel.
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Kleumende reiger
diep in schouders gedoken
bij bevroren sloot.
(Gertrude

In dit Kabinet een korte bespreking van het nieuwe boek van Ineke Noordhoff "Natuurmakers",
een heldere, lezenswaardige verhandeling over
hoe nieuwe natuur in ons land tot stand komt. Zij
beschrijft ook de listen en lagen van politici als
Henk Bleker. Het mag een wonder heten dat desondanks zoveel moois tot stand is gekomen.
Informatiefis het artikel over oud-Midlaarder
Marinke Steenhuis die haar licht liet schijnen
over de Koningsas, het gebied tussen de A28,
N34 en het Noord-Willemskanaal. Zij bestudeerde dit landschap en geeft de planologen die dit
gebied inrichtten een flink pak rammel. Zie
'Vermorzeld door de kaken van de planologen'.

Meyling)
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Agenda
d.

14 januari 2012- Schaatstoertocht
De BonteWever
Assen opgave 16.45 uur
15 januari - 2012-Nieuwjaarsborrel
13.30 uur " De Veenhorst"
17 januari-2012- Nieuwjaarsbijeenkomst
Vrouwensoos 19.30 uur
3 maart -2012 - TOMI voorstelling in
Midlaren bij Meerzicht.

Verder aandacht aan de oproep voor een nieuwe
aflevering van de kunst en tuinenroute. De vorige, afgelopen zomer, was zo'n succes dat er hopelijk - een vervolg komt.
Wie zich al zo'n vier decennia heeft afgevraagd
waarom dat ene huisje daar aan de Tolhuisweg
onbewoond is gebleven, kan met Anneke

11 februari -2012-Schaatstoertocht De Bonte
Wever Assen opgave 16.45 uur
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10 maart-2012-

TOMI in Sprookjeshof

7 juli- 2012-

Dorpsfeest Midlaren
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Nieuwjaarsbijeenkomst
15 januari 2012
Ook dit jaar organiseert de
dorpsfeestcommissie weer een
gezellige nieuwjaarsbijeenkomst.
De bijeenkomst zal dit jaar plaatsvinden in
Het Lagerhuis van de Veenhorst aan de
Duinweg 2.
Op zondag 15 januari vanaf' 13.30 uur,
nodigen we iedereen uit om met ons te
proosten op een goed nieuw jaar.
Aansluitend, om ongeveer 14.00 uur, staat
er een nieuwjaarswandeling op het
programma.
Na de wandeling, rond 15.30 uur, warmen
we weer op met een knabbel en een
drankje. Ook een leuke quiz zal dit jaar
niet ontbreken.
Na afloop is er nog de gelegenheid tot
napraten tot 18.00 uur.
Wij nodigen nieuwe en oude bewoners van
harte uit om met ons het glas te heffen op
het nieuwe jaar.
Namens de dorpsfeestcommissie,
Tot dan!
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Van de ij s vereniging

%

Het jaar 2011 is waarschijnlijk een van de meest hecti%
sche jaren in de geschiedenis
'Sir,
H f 30
van onze nu al ruim negentig
jarige ijsvereniging geweest. Ook is het zonder
twijfel een van de meest succesvolle jaren geweest.
Stelt u zich eens voor: na vele jaren is er weer een
gebouwtje bij de ijsbaan. We kunnen onze spullen,
zoals de sneeuwschuiver, kwijt in onze eigen opbergruimte. Er is elektriciteit. We kunnen warme
chocolademelk maken en verkopen! Allemaal geweldig toch voor iedereen in Midlaren.

S

Naast het tot stand komen van het gebouwtje is er
het afgelopen jaar nog veel meer gebeurd.
Er is een "Gebruikersovereenkomst" getekend met
de Gemeente Tynaarlo. Vanaf 2011 zal de ijsvereniging zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer
van de ijsbaan. Het bestuur van de ijsvereniging
voelt zich sterk en verantwoordelijk genoeg om
deze nieuwe taak aan te kunnen.
De verlichting van onze ijsbaan was de laatste jaren
al een zwak punt. De twee oude masten kregen

«Mi
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De jaarvergadering ging akkoord met jassen voor
de baanvegers en buitenwerkers van de ijsvereniging. De overige verenigingen van de toercommissie Zuidlaardermeer hebben ook dergelijke jassen.
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Freek Keizer is voorzitter geworden van de Toercommissie Zuidlaardermeer en is secretaris af,
maar blijft bestuurslid van de IJsvereniging Midlaren.
Esther Vos is benoemd tot secretaris.

;

J,

Freek Keizer,
secretaris ijsvereniging
£

De IJsvereniging wil graag oude
strijkijzers voor het ij s bowlen.
Dus als er nog mensen zijn die een
oud strijkijzer over heben
jaarlijks meer kwalen, en als ze het dan weer deden, bestreek het licht maar een klein gedeelte van
de ijsbaan. Niet optimaal en eigenlijk ook wel onveilig voor de mensen die niet overdag, maar 's
avonds gebruik van de ijsbaan wilden maken. Nu
met subsidiesteun van de gemeente Tynaarlo, provincie Drenthe en een behoorlijke eigen bijdrage
van onze eigen vereniging hebben we echter een
verlichting die weer jaren mee kan. Er zijn zes
nieuwe lichtmasten geplaatst door de bedrijven
Alsema en Visscher uit Zuidlaren. Precies op vrijdagmiddag 2 december werd de laatste mast geplaatst.
Op 3 december konden we gelukkig de ijsbaan
onder water zetten. Laat het ijs maar komen!
De gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe
willen we langs deze weg hartelijk bedanken voor
hun subsidiebijdrage. Ook willen we als bestuur
de vele vrijwilligers bedanken die ons tijdens de
toertochten helpen bij de organisatie van de toertochten. Door jullie inzet kon onze penningmeester ook garant staan voor een flinke eigen bijdrage
in de kosten van de verlichting. Daarnaast wil ik
mijn mede bestuursleden een compliment geven
voor de enorme inzet die zij dit jaar hebben verricht om al deze mooie veranderingen gerealiseerd
te krijgen.
Tijdens de verhuizing van Joke en Hans de Groot
zijn de oude archieven van de ijsvereniging weer
opgedoken. Ze gaan terug tot 1917.
Nog allemaal met de hand geschreven verslagen.

Jan Bols Schaatstoertochten
! Op zaterdag 14 januari en zaterdag 11 februari a.s.
I worden de derde en vierde schaatstoertochten van
| het seizoen gehouden op de kunstijsbaan van de
! "Bonte Wever" te Assen
; Er kan vanaf 16.45 uur worden ingeschreven. De
tochten over 25, 50, 70 en 100 ronden starten om
¡ 17.30 uur. De finish van de langste tocht is om
! 19.00 uur. Voor de jongste jeugd organiseren we
i een stempeltocht. Aan de hand van de stempels
kunnen ze gemakkelijk hun gereden ronden tellen.
Inschrijfgeld voor de toertocht:
zonder herinnering: € 6,00; t/m 12 jaar € 4,00
met herinnering : € 7,00; t/m 12 jaar € 5,00

Marktplaats voor Midlaarders
De redactie van het Midlaarder Kabinet wil graag
weten of er in Midlaren behoefte is aan een rubriek
in de krant Vraag en Aanbod.
Hierin krijgt men de gelegenheid spullen die men
over heeft te adverteren in de krant.
Lijkt u dit een goed idee laat het de redactie weten.

Midlaarder Kabinet winter 2011

Dorpsfeestcommissie

Dorpsfeest Midlaren:
zaterdag 7 juli 2012

Het is natuurlijk nog wel erg vroeg om nu al iets
over het grote Dorpsfeest 2012 te schrijven, maar
toch hebben we besloten om dit wel te doen. Waarom? De reden is eigenlijk heel simpel: dorpsgenoten vragen ons wat er gaat gebeuren. Vragen ons of
er iets van hen verlangd wordt. Kortom: een lichte
mate van onrust wordt merkbaar.
Ons uitgangspunt voor het feest van 7 juli 2012 is,
dat het een feest van en voor alle Midlaarders moet
zijn. 's Middags zullen er vooral activiteiten voor
de kinderen georganiseerd worden. En
als we
het dan over dat organiseren hebben, bedoelen we
vooral organiseren door Midlaarders ! Hier is dan
ook al voor een deel antwoord gegeven op de
vraag : wordt er iets van mij verlangd ? Ja, er wordt
van iedereen verwacht om mee te helpen om het
feest een prachtige happening te laten zijn. De middagactiviteiten zullen zich vooral op de kinderen
richten, maar we verwachten ook dat het voor de
volwassen Midlaarders leuk is om te zien c.q. mee
te maken. Dus: allemaal deze middag vrij houden !
Na de middagactiviteiten, die op een paar verschillende plaatsen in het dorp gehouden zullen worden,
begeven we ons richting sportveld. Het sportveld
zal het epicentrum van het feest zijn. Een grote
feesttent zal ons "ongevoelig" maken voor de
weersomstandigheden, maar wij zijn op dit punt
erg optimistisch, want ook bij het vorige dorpsfeest
hadden we prachtig weer in hartje zomer. Als
Dorpsfeestcommissie hebben we 4 jaar hard gewerkt en gespaard voor het aanbieden van een gratis maaltijd aan alle Midlaarders, van jong tot oud!
En .... wat net zo belangrijk is, voor het aanbieden
van een fantastische feestavond met goede life muziek ! Helaas zullen de consumpties nog wel voor
eigen rekening zijn. Maar met nog een half jaar
sparen voor de boeg moet ook dat wel los lopen.
Laten we nu, eind 2011, al afspreken, dat we er met
zijn allen zullen zijn. Zaterdag 7 juli 2012 moet en
zal en onvergetelijk feest worden, waar we als Midlaarders weer enige jaren op kunnen teren!
Namens de Dorpsfeestcommissie,
Freek Keizer

Het zal oes ieuwig heugen
Doe hef de steern daor stille staon
en schepers bint hen binnen gaon,
de keuningen hebt beugen...
het zal oes ieuwig heugen.
Het arme poppien in het heu
de moeder blied' en o zo meu
de nacht was zunder leugen...
het zal oes ieuwig heugen.
Zien vao die heul getrouw de wacht,
de naobers hebt an 't kind wat bracht
zie leuten zuk niet neugen...
het zal oes ieuwig heugen.
Roel Reijntjes

Dorpsbelangen Midlaren
Op Koninginnedag uw plantje
op de markt?
Op 30 april- Koninginnedagzorgt Dorpsbelangen voor een
plantenkraam, waar Midlaarders hun zelf opgekweekte
plantjes kunnen verkopen. Het
door ons eerder geopperde idee
ook zaden te verkopen, verdagen we voorlopig naar de toekomst. Wanneer de
markt een jaarlijks terugkerend succes wordt- en
dat is wel het streven van Dorpsbelangen- dan
wordt het zaak zorg te gaan dragen voor een grotere verscheidenheid in het aanbod. Op dit moment vinden we ons idee te voorbarig.
Helemaal zonder bloemzaad gaat het niet: In het
volgende Kabinet treft u enkele zonnebloemzaden
aan, waarmee u mee kunt doen aan de opkweekwedstrijd: Wie heeft de grootste en mooiste zonnebloem in Midlaren!
Winnie

Contributie Dopsbelangen.
Heeft u de contributie al betaald of was u het vergeten.
Hier nog even de gegevens.
Bedrag € 5,- kunt u overmaken op rek.nr. 1178.19.549
Ten name van Dorpsbelangen Midlaren o.v.v. uw
\ naam adres en contributie 2011
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Bouwbedrijf
Menno Bakker
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BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER
Z u i n i g s t r a a t 1 9479 PM Noord laren
050 - 4 0 9 5 9 1 8
www. bouwbed rijf mhbakker.nl

betrouwbaar

in

bouwen

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

•

eten,

Meerzicht
iSstfÊaS

drinken

Sc m e e r

1, 9 4 6 5 T A M i d l a r e n , t 0 5 0 4 0 9 0 1 3 5
iicht.nl, www.paviljoenmeerzicht.nl

Nieuw:
voor al uw fietsreparaties

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

050-4095603
www.k-dans.nl
info@k-dans.nl

fietsreparatie
seizoensbeurt
geheel nakijken + schoonmaken
nu € 25,Lindenhof9 9471 RT Zuidlaren
telefoon 06 22449175 (na 18.30)
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Mare Sliedrecht:
"Beeldende kunst maakt mijn wereld
ruimer."
Vijf jaar volgde ze de opleiding aan de Groningse kunstacademie Minerva. Afgelopen zomer is ze toegetreden tot het kunstenaarsgilde.
Het Kabinet ging langs om daar meer over te
horen, wat haar ooit deed besluiten om voor
deze weg te kiezen en - minstens zo belangrijk om een blik te werpen op haar werk.

lukkig dat ik toegelaten werd. In het begin werd ik
overvallen door tomeloos veel ideeën. De jaren aan
de kunstacademie waren naast de technische vaardigheden die je ontwikkelt ook een zoektocht naar
mijn eigen bronnen en drijfveren. De moest er aan
wennen dat je docenten hebt met verschillende opvattingen en evenzo uiteenlopende smaken. Sommigen vinden je werk mooi, anderen weer niet."

Een liefdevol portret
Aan de muur hangt een zwart wit portret met een
oude man. Het grijpt de Kabinetsredacteur bij de
strot. Het lijkt alsof het snel is gemaakt, in een rauLui
we stijl. De sfeer die het oproept is die van een groMare Sliedrecht startte kort voor haar pensionete kwetsbaarheid en vergankelijkheid. De oude
ring met de kunstacademie. "Ik ben van mezelf in
man is haar vader.
wezen aartslui." Ze schatert het uit om deze zelf"Ik heb die tekekennis, en vervolgt:
ning niet met pot"Maar ik was niet
lood en krijt getevan plan om na mijn
kend", licht de
werkende leven stil
dochter
toe,
te gaan zitten. Met
"maar met inkt en
iets creatiefs lukt het
plakaatverf,
de
me het beste om meoude verf van
zelf te stimuleren. Ik
hemzelf die hij
wilde meer dan een
niet meer gecursus in een kunbruikte. Mijn vastencentrum, iets wat
der was mijn mume echt uitdaagde.
ze, en ook mijn
De kunstacademie
held. Hij was een
was een droom, alsociale en creatielang. Wim Peters
ve
man en tekenbracht me op het idee
de en schilderde
om deze stap te zetveel. Daarin was
ten." Een stap die
hij erg geïntereshijzelf
trouwens
seerd." Een beetje
eveneens heeft gezet.
vilein: "Heel anWant ook hij volgde
ders dan in de
de avondopleiding
opleiding die ik
Autonome Beeldende
in mijn jonge jaKunst en sloot die
ren
heb gevolgd."
evenals Mare met
Mare Sliedrecht, papa, 2005, inkl en gouache op papier, 140x120
Wat vond hij zelf
succes af (zie het
van zijn portret? "Hij vond het prachtig." Waarna
vraaggesprek met Wim Peters in het voorjaarseen korte stilte valt: "Een maand nadat ik het genummer van het Kabinet in 2010).
maakt heb, is hij overleden."
Op de vraag hoe het haar is bevallen om in een
later levensstadium zo'n opleiding aan te pakken,
zegt ze: "Goed, maar ook heftig. Ik was zielsge-

'Maak eens wat vrolijkers'
Dat brengt het gesprek op onderwerpen en thema's
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die in haar werk aan bod komen. Daarover zegt
ze: "Ik ben van de sombere toets. Als mijn moeder weer eens een doek van me zag, zei ze vaak:
'Kun je niet eens een keer wat vrolijkere maken?'" Weer die bekende schaterlach. En dan:
"Maar ik hou juist van het donkere en melancholieke. Het schilderij van mijn vader was in zekere
zin een verzetsdaad. Verbeelding is niet zo makkelijk als het om je eigen persoonlijke verhaal, je
eigen herinneringen gaat. Beeldende kwaliteit
vereist een zekere afstand van het onderwerp, zo
leerde ik. Toch werd mijn schilderij, ook al was
het zeer persoonlijk, wel geaccepteerd."

haar eindexamen. Slapende mannen en soms vrouwen vormen hierop de centrale figuren. "Dit werk
gaat over overgave; je kunnen overgeven aan slapen
bijvoorbeeld en liggen waar je maar wilt. Het raakt
aan de zorgeloze kindertijd, toen ik een boom, het
bos of een berg bladeren tot mijn huis maakte. De
werken weerspiegelen het verlangen naar de zorgeloze toestand van vroeger, geplaatst in de wereld van
nu. Dat levert spanning op, namelijk het besef dat
die zorgeloosheid voorgoed voorbij is. De slapers
zijn los gezongen van de werkelijkheid en de herinneringen. Is het niet mooi om los van de realiteit een
eigen wereld te scheppen?"

In 2009 terug onderbrak Mare haar opleiding
voor een jaar. Haar oude moeder bleek ongeneeslijk ziek en Mare besloot om haar in huis te nemen en tot het einde te verzorgen. "Na het overlijden van mijn moeder kwam een stoet aan herinneringen en dromen opzetten. Herinneringen
aan mijn vroege jeugd en intense dromen waarin
de doden weer tot leven kwamen. Veel drukte in

De zoektocht naar nieuwe bronnen en verhalen om
uit te putten gaat altijd door. "Romans, muziek luisteren, werk zien van andere kunstenaars. Laatst zag
ik de bekende tekenaar en schilder Hockney op tv.
Die man stond ondanks zijn hoge leeftijd bol van de
energie, en maakte voor het eerst schilderijen buiten.
Alles is mogelijk. Het zien van andere kunst prikkelt
tot het vertellen van mijn eigen verhaal."
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"Een van de mooie dingen van beeldende kunst is
dat je er altijd mee bezig kunt zijn", zegt Mare ten
slotte. "Je kunt ermee doorgaan tot je laatste adem.
Feitelijk is mijn toekomst nog maar betrekkelijk
kort. Maar dankzij de mogelijkheden tot verbeelding, heb ik juist een groot perspectief. Dat maakt
mijn wereld heel ruim."
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Kunstenaarscollectief
Begin dit jaar is het kunstenaarscollectief '6 km per
uur I0m diep ' opgericht, waar Mare Sliedrecht deel
van uit maakt. Dit bestaat uit beeldend kunstenaars
die in en rondom Groningen werkzaam zijn. Hierin
zijn diverse hedendaagse kunstdisciplines zoals
schilderen, tekenen, fotograferen, beeldhouwen en
filmen vertegenwoordigd. Wat het collectief bindt is
de wens om samen te werken en van elkaar te leren.
De leden organiseren regelmatig exposities en doen
daarnaast mee met open atelier routes in en rondom
Groningen. Zie www, ókmperuurlOmdiep.nl om te
lezen welke activiteiten het collectief zoal onderneemt.
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Mare Slitídrechl,2011 .acryl tin conté op papier. 150x 120

mijn hoofd, maar er kwam niet erg veel uit mijn
handen. Die herinneringen en dromen vormen
een onuitputtelijke bron voor steeds weer nieuwe
verhalen."
Verhalen die zich lenen om in beeld om te zetten.
Los gezongen van de werkelijkheid
Zoals de diverse schilderijen die ze maakte voor

Toon van der Hammen
8
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Natuurmakers
De Groningse gedeputeerde Henk Bleker zette vijf
jaar geleden de toon van
het nieuwe natuurbeleid.
Hij ontnam Staatsbosbeheer op vrij brute wijze
een stuk nieuw aan te leggen natuur bij Blauwestad,
waar de boswachters al
jaren mee bezig waren.
Bleker wees het perceel toe aan drie schapenboeren omdat 'boeren ook natuur kunnen maken'. Dat
bleek. De schapenboeren hebben dat gebied samen met bewoners in tot een buitengewoon aardig
natuurgebied. Reiderwolde, zoals deze boerennatuur heet, vormt de raamvertelling van
'Natuurmakers', het boek dat Ineke Noordhoff
eind 2011 publiceerde bij Atlas. Het vertelt hoe
Nederland sinds 1990 bezig is om de Ecologische
Hoofdstructuur aan te leggen en wat de
'privatisering' van het natuurbeleid behelst. Wie
bepaalt eigenlijk waar bos komt, waar heide en
waar moeras? En maakt het veel verschil als niet
de grote natuurorganisaties maar boeren en burgers aan de knoppen zitten, zoals staatssecretaris
Bleker graag wil? De conclusie van Noordhoff in
Natuurmakers is dat sommige particulieren de natuursubsidie gebruiken als 'cash-machine'. De
motieven van particulieren om een gebied als natuur in te richten bewegen zich al snel in de richting van exploitatie of persoonlijke voorkeur.
'Daar is niets mis mee, maar er zijn betere argumenten nodig om de gemeenschap te verleiden
daaraan mee te betalen', vindt zij. Natuurmakers
sluit af met de conclusie dat we er goed aan doen
het maken van natuur over te laten aan onbaatzuchtige organisaties die met democratische legitimiteit hun werk doen. Trouw noemde dit in een
recensie in het licht van de huidige politieke sfeer
'een moedige conclusie'.
Ineke Noordhoff,
Natuurmakers, Heroverd landschap van Rottum
tot Grensmaas.
Atlas, 21,95 euro
Bekijk het filmpje 'Even een Blekertje doen' op
kanaal Natuurmakers op You Tube. Leuk? Stuur
de link naar vrienden, familie en relaties.

*

rjjf WWr

TOMI terug in Midlaren!

vereniging
¿9** ÏO.M.L

jHet is gelukt! Op zaterdag 3 maart

2012 zal TOMI weer een toneelvoorstelling verzorgen in Midlaren en wel in Meerzicht. Een
week later, dus op 10 maart, spelen we ook nog in
het Sprookjeshof in Zuidlaren.
We zijn er zeer tevreden over dat we weer terug zijn
in ons eigen dorp. We hopen dat dit met name voor
Midlaarder jongens en mannen een aanleiding is om
zich als lid bij ons aan te melden. We hebben zoveel
meer keus in stukken om te spelen als we wat meer

.

i
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mannen tot onze beschikking hebben. Kom gerust
eens kijken bij een repetitie op woensdagavond in
De Ludinge. Of neem eerst even contact op met onze voorzitter Willem Eefting (tel 050 4091490,
willemeefting@home.nl)
Op 10 en 17 januari komen we bij iedereen langs
voor de donateurskaarten. Als u nog geen donateur
bent kunt u dat dan meteen even regelen. De donateurskaart geeft recht op gratis toegang tot de voorstelling.
Met de repetitie van Bella Italia gaat het heel goed.
Dat komt ook doordat we al in het decor kunnen oefenen. We huren het decor van een vereniging uit het
zuiden van het land, die deze voorstelling vorig jaar
heeft gespeeld. Reuze handig. We zijn in dit stuk
vaak met alle 9 spelers tegelijk op het toneel en dan
is het wel zo handig als je meteen weet door welke
deur je op en af moet. Kortom, we genieten er zelf al
met volle teugen van en we zijn er zeker van dat dat
voor u ook zal gelden op 3 maart!
Tot ziens!
Tineke van Stipriaan
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BuàtevigoecL "Achter cl&UcrveM}'
NoorcUcwew

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

Kamperen logeren genieten

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
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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 Midlaren

Tafeltje E)ekJe

M*

Cck bij ii thuis !

Bouwbedrijf Wolters

-<§>- Nieuwbouw

®

Tffe

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

/"%

-<Y>- Verbouw
Onderhoud
Kerkstraat 14
9479 PK NOORDLAREN
Burg. J.G.Lagroweg 100
9761 TD Eelde
@ 050-409 1297
Fax. 050 409 1387

JVoel 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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• Kun jij muziek maken?
— v

• Heb j e een m o o i e t u i n
• of maak j e prachtige beelden of schilderijen?

Geef je dan op voor de volgende Kunst en Tuinenroute Midlaren

Op zondag 8 juli 2012
De Kunst en tuinenroute Midlaren 2011 was een groot succes en plezier voor iedereen
die gekeken of eraan meegewerkt heeft.
In navolging daarvan kan natuurlijk een vervolg niet uitblijven. We hebben een werkgroep in het
leven geroepen en hebben al een volgende datum geprikt.
De basisopzet zal hetzelfde zijn als in 2011 dus een route langs mooie tuinen en exposities van kunstwerk
en in Midlaren. We willen het dit jaar uitbreiden met muziek en zo mogelijk andere podiumkunsten als
zang en proza. We zouden het leuk vinden als we de middag af kunnen sluiten met een concert bij
Marjan in de Barn (of de tuin). Dit kunnen losse optredens zijn van muzikale Midlaarders of
misschien kan er zelfs een gelegenheidsbandje gevormd worden??!!
Bij deze de oproep:
Als je het leuk vindt om op 8 juli 2012 mee te werken geef je dan op via mail of strook:
Dat kan dus zijn:
Kunstwerken in eigen huis of tuin
Een mooie tuin ter bezichtiging
Kunstwerken bij iemand anders exposeren
Expositieruimte beschikbaar stellen, (huis, tuin, schuur)
Muziek maken in een tuin tijdens de route
Muziek maken tijdens het afsluitende concert in de Barn,
solo of samen met andere Midlaarders
Proza of Zang
Thee en koffie in de tuin
Andere kunstzinnige ideeën zijn uiteraard zeer welkom!
De Werkgroep:
Rik Timmer
Gea Koopman
Joke de Vries
Marjan Kooiman Anneke Grootoonk
^ r N^

1

Ik geef me op voor:
o.a. exposeren, tuinexpositie, muziek maken, zang, proza, thee of koffie in de tuin of
andere kunstzinnige ideeën
activiteit (en):
Naam:
Adres:
Tel:
Email adres
Voor informatie en opgave Inleveren bij:
Joke de Vries, Tolhuisweg 26, 9475 P.G. Midlaren. Tel. 050 5034319
Mail: jokedevries@planet.nl
il
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Veel belangstelling
voor film ROTVOS

Snertkookwedstrijd
*¡8 ¡

Zondag 11 december was het
een drukte van belang in
Midlaren bij café restaurant
Meerzicht.
Hier werd gestreden wie zich de beste snertkoker van 2011 mag noemen.
Er waren twee categorieën deelnemers .De
amateurs en de professionals .(restaurantkoks)
Velen hadden een pan snert gebracht die door
een deskundige jury werd beoordeeld .De overgebleven snert is in de omringende dorpen verkocht in literbakjes. De opbrengst hiervan gaat
naar Sports for live en MS stichting.

In november vorig jaar werd op
initiatief van het Natuurplatform
de film 'In het land van de Drentsche Aa' vertoond. Dit
jaar is gekozen voor een aanzienlijk minder romantische
film, namelijk de film ROTVOS, gemaakt door Jan Musch
en Tijs Tinbergen.
Deze zeer overtuigend gemaakte documentaire - in 2009
onderscheiden met een Gouden kalf voor beste lange documentaire - laat de dilemma's zien waarmee natuurbeheerders worstelen, wanneer ze in hun terreinen beheer
uitvoeren, gericht op het behoud van bepaalde dier- of
plantensoorten.
In 2002 werd de vos wettelijk beschermd, de jacht gesloten. Het dier greep zijn kans.
Waar ze vroeger door de jagers in toom werden gehouden,
verschenen ze nu op steeds meer plaatsen. En als roofdier
vrat hij natuurlijk ook andere beschermde soorten op. Dat
veroorzaakt veel consternatie bij boeren, jagers, maar ook
bij natuurbeschermers. De ene soort beschermen betekent
soms de andere soort om zeep helpen.
In 2006 werd de jacht op de vos weer geopend. Vossenonderzoeker Jaap Mulder werkt in dit
spanningsveld. Bij nacht en ontij zwerft hij door het struweel en over de weides. Hij bedient zich daarbij van de
allernieuwste satelliettechnicken. Als een spin in zijn web
zit Mulder midden in de carrousel van jagers, terreinbeheerders en natuurbeschermers, die worstelen met de soms
dubbele moraal van de natuurbescherming. Zijn adviezen
zijn voor de vos soms van levensbelang.
De film is een metafoor voor wat natuurbescherming in
een zo dicht bevolkt land wel en niet vermag. Mag de vos,
die van nature in ons land thuishoort, zelf bepalen of hij
zich hier kan handhaven, of bepalen wij vanachter de tekentafel zijn lot? Of is de vos, de natuur, sterker dan wij
vermoeden? Heeft de vos ons tuk of is ie toch het haasje?

De beste kok onder de amateurs was Margje
Lamberts uit Midlaren . Zij kon de oorkonde en
de soepslaif met inscriptie in ontvangst nemen.
De beste kok onder de professionals was Roelof
Homan van Restaurant "Het Witte Huis" in
Zeegse

De ROTVOS werd vrijdag 2 november vertoond voor donateurs en andere belangstellenden in De Barn. Er waren
circa 45 bezoekers, minder dus dan vorig jaar toen de zaal
uitpuilde, maar nog altijd een mooi aantal.
Na afloop van de fílm was er een discussie met Tijs Tinbergen, een van de makers van de fílm. Nou ja, discussie,
de boeiende dilemma's rondom de jacht en natuurbeheer
werden soms gesmoord in een gelijkhebberige monoloog.
Jammer dat er niet meer ruimte was voor het open gesprek
waartoe de fílm zo duidelijk uitnodigde.
Maar dit was dan ook de enige smet op de mooie avond.
Toon van der Hammen

De totale opbrengst van deze dag was € 500 .
Dit bedrag werd door Henriet Haaijer overhandigd aan een vertegenwoordigster van de goede
doelen stichtingen.
Deze dag is zeker voor herhaling vatbaar.
12

Midlaarder Kabinet winter 2011

r

Buitenhuis "da VEENHORST'

Hdfliftla»ud»o«ren Eli Wiggen
Duïmwcj2 r 9475PK Mi£HAflEN
T a L O » 4092132 Fax: 0504092132
Email: jnfoOveenhorstnl

*•*-**

Wnbcrst

Wçbîlte: www.v*enhoBt .ni

Lik seizoen net moeite waard

"rite VfiNWOftST* b een 4-sterren gnoepsaoinmmadartie
„.Jpuär in |Mi(kdf»*MA n***rd**$t verblijf *«n 15 tin •ÍS pcritmcrk
W ( | j f een *part getogen uut met «Igen ten* n voor dè$deelfcrerihiwr
35 pÉHfMO. He« H tavan* startpunt voor Moötsihieten an UTTERSOXENI
Mcipnmaémvi Btjn ihtt*voi tngwktn *n w«m *lte gçrnakken en modam«
facti ilutan VOORéKI. Ideaal voor tuft rtöuncn van
uw wttkbfcmtofnsfcrt, rçûntes en wakariti^adivttatfter»,
fc.
U liÉèrt « n keus« uit
*elí-„ o<H**#*1eliike «f v*lkstf»9e verxwgüng doof om.

Uw p a r t n e r ¡n doe-het-zelf

Zu id laren

Kerkstraat 7d
9471 GA Zuidlaren
4092069
info@hubozuidlaren.nl

DOE-HET-ZELF

VERHUUR
Voor de kleine klus

De Scheve
Watersport

bedrijf

www.descheve.nl
Havenstraat 18
9471 AM Zuidlaren
050-4092946

¡3b

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

Middenstraat 2 Noordlaren
www. delanteern. nl
Woensdag t/m zondag
van 12.00- 23.00 uur.
tel.
050-4029890

Eetcafé de Lanteern
13
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ook met de Bloemert verloopt vooral via e-mail
contacten. Zoals we het nu kunnen overzien, verloopt deze manier van elkaar (snel) berichten goed.
We kunnen via korte en directe lijnen met elkaar
communiceren. In de laatste e-mail die Esther Vos
(verantwoordelijk voor ledenadministratie en communicatie) aan de leden zond, stonden een aantal
zaken die ik de lezers van het Midlaarder Kabinet
niet wil onthouden:

Tennisvereniging
Mid- en Noordlaren
Iets nieuws proberen is altijd
spannend. Zo was het natuurlijk ook met de tennisvereniging Mid- en Noordlaren. Nu, na een jaar
gedraaid te hebben, zeggen we: "blij dat we het
gedaan hebben". En tegen de mensen die nog aarzelen om zich op te geven zeggen we: "DOEN"!
In het eerste jaar hebben zich iets meer dan 30 leden aangemeld. De één is uiteraard wat actiever
dan de ander, maar ruim dertig leden in het eerste
jaar mag zonder meer een succes genoemd worden.

Waterpark de Bloemert heeft ons laten weten
over het jaar 2011 geen contributiegeld in
rekening te brengen. Op deze wijze hopen
zij de nieuwe vereniging een extra impuls te
geven. Waarvan akte, en uiteraard is onze
dank groot!
Met ingang van het jaar 2012 zullen we als
nieuwe vereniging een aantal administratieve taken in eigen beheer gaan uitvoeren. De
lidmaatschapspasjes voor het nieuwe jaar
zullen door ons zelf aangemaakt gaan worden en door ons naar de eigenaar verstuurd
worden. Ook de facturering van het lidmaatschapsgeld zal door ons zelf ter hand
genomen worden. Wij rekenen dan later in
het jaar af met de Bloemert voor het beheer
en onderhoud van de banen.
De contributie over 2012 is € 35 voor volwassenen en € 20 voor kinderen tot en met 12
jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 januari
2012 tot 1 januari 2013. Word je na 1 juli
2012 lid, dan betaal je de helft van het bedrag.

Donderdagavond was de clubavond, althans voor
de Zuidlaardermarkt. Nu 's avonds de banen niet
meer bespeeld kunnen worden vanwege de duisternis, zijn we overgestapt op de zaterdagmorgen
als verenigingsmorgen. Straks, in het voorjaar,
zullen we weer overgaan naar de donderdagavond.

Wil je 2012 met iets nieuws beginnen? Geef je dan
op bij de nieuwe tennisvereniging in ons dorp.
Spannend, en nog gezond ook!
Namens de tennisvereniging,
Freek Keizer

Langzaam aan worden er ook een aantal dingen
duidelijker. De samenwerking met Waterpark de
Bloemert loopt voortreffelijk. We zijn erg blij met
de bedrij fsopvatting van het management van de
Bloemert, die stelt dat een positieve betrokkenheid
van de inwoners van Mid- en Noordlaren ook het
bedrijf de Bloemert ten goede zal komen als een
vorm van positieve reclame. Wij zijn het daar
100% mee eens!
De communicatie tussen de leden onderling, maar
14
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man tegen. "Ik heb wat voor je meegebracht," fluisterde Dirk geheimzinnig. Hij hield iets achter zijn
brede rug verstopt. "Wat dan? Een snoepje? Of een
paardje van houtsnijwerk?" raadde Martijn. "Fout!
Helemaal fout!" lachte Dirk. Op dat moment ging
achter hem bol en rood de maan op. "Een ballon!"
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Luchtpost voor de kerstman
Martijn en zijn moeder woonden in een dorpje hoog in de
bergen. Ze waren arm. Martijn had geen vader. Martij ns
moeder was naaister, maar in
zo'n klein dorp is er niet veel
naaiwerk. Martijn ging elke
dag na school naar het bos om
hout te sprokkelen dat hij kon
verkopen. Toch hadden ze
maar net genoeg geld voor
wat ze echt het allernodigst
hadden.

<J/^em*lll%^
M
\,
/

\
\

H
\

"Die heb ik op de kermis in Urma voor je gekocht,"
vertelde Dirk. "En er zit speciale lucht in, waardoor
hij kan vliegen."
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Voorzichtig pakte Martijn het touwtje vast. Hij was er
stil van. Dirk streek Martijn door zijn haar. Toen
klom hij weer op zijn slee.
Dolblij met zijn mooie ballon liep Martijn weg. Die
middag sprokkelde hij geen hout. Hij zat op het hek
om de schapenwei en keek naar zijn ballon. Hij kon
zijn ogen er niet van afhouden. Zo rood als dejas van
de kerstman en zo rond als zijn buik. En hij danste zo
mooi in de wind! Als Martijn het touwtje los zou laten, zou hij tot in de hemel vliegen. Of naar de noordpool. Opeens begon Martijns hart sneller te kloppen.
Misschien kon de ballon zijn wensen naar de kerstman brengen! Martijn sprong van het hek en liep naar
huis. Daar scheurde hij voorzichtig een blaadje uit
zijn schoolschrift. Hij schreef een lange brief:

Op een avond kwam de bakkersvrouw haar nieuwe rok halen. Ze legde drie geldstukken voor
Martijns moeder op tafel en een boekje voor Martijn. "Het is maar een oude agenda. Maar er staan
mooie plaatjes in."
"Dank u wel!" zei Martijn blij. Hij ging met het
boekje bij het flakkerende lampje zitten en bekeek
de plaatjes. Het plaatje bij de maand december
vond hij het mooist. Elkjaar komt de kerstman
met zijn rendierslee vanaf de noordpool naar ons
toe. Hij brengt cadeautjes mee voor alle lieve kinderen, stond eronder. Voor alle lieve kinderen?
Ben ik dan niet lief geweest? vroeg Martijn zich
af. Ik heb nog nooit een cadeautje van de kerstman
gekregen.

Lieve kerstman,
Ik heet Martijn en ik ben acht jaar.
Ik heb een plaatje van u in een agenda gezien en ik
heb een paar wensen. Wilt u alstublieft een lamp voor
mijn moeder brengen? En ik zou graag warme laarzen willen hebben. Mijn schoenen zijn zo koud in de
winter. En graag ook warme handschoenen. De mijne
zijn zo dun geworden.
Als ik maar één ding mag vragen, brengt u dan de
lamp alstublieft.
Ik hoop dat u mij kunt vinden.
Ik woon in Strenca op de berg.
Kom alstublieft!
Uw Martijn.

"Mama, wat voor cadeautjes brengt de kerstman?"
vroeg hij.
"Ik geloof dat hij geeft wat de kinderen graag willen hebben," antwoordde zijn moeder. Ze wreef in
haar ogen. "Ik zou best een nieuwe lamp willen
hebben. Dan zou ik beter licht hebben om bij te
naaien. Kom Martijn, we gaan slapen."

Martijn vouwde de brief op en bond hem aan het
touwtje van de ballon. Toen klom hij de berg achter
het dorp op, helemaal tot de top.

Maar Martijn sliep helemaal niet lekker. Hij moest
de hele tijd aan de kerstman denken. Misschien
had de kerstman hem nog nooit een cadeautje gebracht omdat hij niet wist wat Martijn wilde hebben. Dat kon toch? Maar hoe moest Martijn de
kerstman laten weten wat hij graag wilde hebben?
Ach, het had ook allemaal geen zin. Verdrietig
trok Martijn de deken over zijn hoofd.
De volgende ochtend kwam Martijn Dirk, de voer-

Lang staarde Martijn in de verte. Waar zou de noordpool zijn? Moest hij zijn prachtige ballon nu echt laten gaan? Maar het was de enige manier om zijn brief
bij de kerstman te krijgen. Martijn keek nog een keer
of de knoopjes allemaal goed vast zaten. Toen drukte
15
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jas aan en hij had een zak vol pakjes bij zich. Boven
zijn hoofd danste een rode ballon. "Hoe kom ik in
Strenca?" vroeg de wonderlijke oude man. "Daar
kun je nu alleen met een paardenslee komen," antwoordde de stationschef. "Hé, Dirk, kom eens hier.
Deze heer wil naar Strenca."

hij een kus op de dikke wang van de ballon en
liet hem los.
Maar de koude bergwind blies niet naar het noorden. Hij kwam juist uit het noorden, en hij blies
Martijns ballon naar het zuiden. Over bossen,
bergen en dalen tot aan de zee. Aan de rand van
een grote stad had de ballon niet genoeg kracht
meer om verder te vliegen. Hij zweefde langs een
dak naar beneden en kwam in een tuin terecht.

Een paar uur later werd er bij Martijn op de deur geklopt. En toen kwam de kerstman binnen. Echt, heus
waar - de kerstman! Hij had met bont gevoerde laarzen en heerlijk warme wanten voor Martijn bij zich.
En een lamp die veel licht gaf voor Martijns moeder.
Fruit en snoepgoed. En de prachtige kerstballon had
hij ook teruggebracht!

Even later kwam de oude Thijs uit zijn huisje.
Hij zag de leeggelopen ballon. "Wat is dat voor
rommel," bromde hij. Thijs was vaak brommerig
sinds zijn vrouw gestorven was. Dat kwam doordat hij zich zo eenzaam voelde. Toen zag Thijs
Martijns brief. Hij vouwde hem open en las hem.
"Hij wil wat van de kerstman hebben," snoof de
oude man. "Ha! Wat verbeeldt die verwende aap
zich wel! Wensen heb ik ook!" Thijs verfrommelde de briefen gooide hem in de vuilnisbak.

De kerstman bleef de hele nacht bij Martijn. Hij
hield zijn hand vast tot hij in slaap gevallen was.
Daarna praatte hij heel lang met Martijns moeder.
Toen het de volgende ochtend licht werd, laadden ze
een bundel kleren, de nieuwe lamp en de naaimand
op Dirks slee. Toen gingen ze naar het station van
Urma.

Maar die nacht sliep Thijs niet goed. Hij moest
steeds aan de kerstman denken. Hij had vroeger
ook wensen gehad, kinderen, kleinkinderen - en
toch was hij helemaal alleen. En die Martijn was
misschien toch niet zo'n verwend kereltje. Laarzen, handschoenen en een lamp voor zijn moeder. Welk kind vroeg nou zulke dingen aan de
kerstman?

Nu wonen Martijn en zijn moeder bij Thijs. Elke
dag speelt Martijn na school in de tuin. De oude
Thijs kan weer lachen en Martijn en zijn moeder
noemen hem 'opa'.
Elk jaar als het Kerstmis wordt, kopen Martijn, zijn
moeder en Thijs een rode ballon. Dan schrijven ze
de kerstman een bedankbrief en binden hem aan het
touwtje. Daarna laten ze de ballon vliegen - over dalen, bergen en bossen naar de noordpool.

Heel vroeg in de ochtend stond Thijs op. Hij
haalde Martijns brief weer uit de vuilnisbak.
Strenca. Waar lag dat eigenlijk?
Twee dagen later stond er een wonderlijke, oude
man op het station van Urma. Hij had een rode

* * *

EINDE * * *

Ve&kMsulighœicVvrietvUCe'
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Vermorzeld door de kaken van
de planologen

literen - en zo hun kosten terug te verdienen. Ze hadden de snelle opkomst van het wegtransport niet
voorzien. Bij de aanleg van de A28 resulteerde een
meetfout in de Parkeerplaats met bijbehorend moeras bij de witte molen. In 1968 leek de aanleg van
een 'bulderbaan' bij luchthaven Eelde van de baan,
43 jaar later lijkt die er toch te komen. 'Daar begint
misschien wel het proces waar we nu middenin zitten en waarbij de burgers het vertrouwen in de overheid verliezen', aldus Steenhuis.

Wel eens gehoord van de Koningsas? In 1996
op het Keuningscongres poneerde Hans Elerie
de term voor de vervoersstrook tussen Assen en
Groningen. De A28, de N34 het NoordWillemskanaal, de trein en de lokale wegen vormen een bundel vervoersassen waardoor 'de
groene long tussen Assen en Groningen' wreed
wordt doorsneden. Vier onneembare barrières op een enkel punt door een brug of viaduct
doorbroken. Met de naam Koningsas hoopte
Elerie dat het
gebied meer gekoesterd
zou
worden,
maar
dat bleek een
illusie. Inmiddels zitten er
pijnlijke zwarte
plekken op de
groene
long,
middenin
het
gebied aan de
verbindingsas.

Bij de eigenheid van het landschap horen ook organisatievormen, zoals de arbeiderskolonie Filadelfia
in Vries en de verschillende boermarkes die exploitatie van de woeste gronden door een dorpsgemeenschap organiseerden. Zijn deze publiek-private samenwerkingsvormen nog te reanimeren, vroeg ze
zich af.
Steenhuis was uiterst kritisch over 'de laatste veertig
jaar planningsplanologie'; die heeft veel oude structuren kapot gemaakt en oude relaties doorsneden.
Wel lovend was ze over de planologische inzichten
van tachtig jaar geleden. Aan het begin van de vorige eeuw had Hendrik Jacob Keuning (later hoogleraar sociale geografie in Groningen) in de traditie
van zijn tijd een Streekplan gemaakt voor NoordDrenthe. Toen al zette de latere naamgever van het
Keuningscongres de groene kwaliteiten van het landschap centraal. Hij beschreef Noord-Drenthe als een
magneet
voor
recreatie.
Een
waar
'ontspanningslandschap' ook bereikbaar voor arbeiders die op hun bromfiets uit de stad kwamen. Een
landschap dat veel te bieden heeft, ter versterking
van lichaam en geest - en met een grote eigenwaarde. De dertig pagina's natuurinventarisatie maken
grote indruk op Steenhuis.

Toch heeft landschapshistorica Marinke Steenhuis, opgegroeid in Midlaren, hoop dat de patiënt met een stevige kuur weer kan worden opgelapt. Zij bestudeerde het landschap uit haar
jeugd en blies de Koningsas nieuw leven in tijdens een symposium 1 december op initiatief
van platform Gras en de regio GroningenAssen. Je hebt de snelle wereld waarin je met
130 km. per uur door het landschap stuift, en
het langzame landschap zelf, de mooie groene
coulissen van het beekdal. Misschien kunnen
we via wat vriendelijke vestibules het snelle en
langzame met elkaar verbinden, betoogde stedenbouwer Enno Zuidema twee jaar geleden in
zijn visie voor het Regiopark Koningsas.

Zonder tot natuuractivisme te vervallen schetste
Keuning de spankracht van het landschap in relatie
tot het natuurschoon. Helaas is dit zo fraai beschreven vrijetijdslandschap geperst in de beleidsplannen
van de Provinciale Planologische Diensten die in de
jaren zeventig opkwamen. De eigenheid is eruit geschreven door de pennen van de beleidsmakers, met
de Regiovisie als smartelijke slagroomtoef. Er is
geen sprake meer van behoedzaam inplannen van
nieuwe verkeersaders of bedrijvenparken, van af-

Iedere periode heeft zijn eigen maatschappelijke
claims; het landschap past zich voortdurend
aan. Toen het Noord-Willemskanaal werd gegraven schatten de toenmalige initiatiefnemers
nog een eeuw lang houttransport te kunnen faci17
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stemming op de lokale orde. Zonder dragende
constructie zijn industrieparken als losse vlekken
in het landschap gelegd. De centrale planning
heeft Noord-Drenthe vermorzeld.

Laatste nieuws
Het was exact 60 jaar geleden
dat de "Naaikrans"de voorloper van de Vrouwensoos
Midlaren, opgericht werd,
toen de dames naar de Kainstobbe, het theehuis in
Wildervanksterdallen gingen voor een "High tea".
We waren daar eerder geweest voor een lezing over
koffie en hadden toen al genoten van de door de
vrouw des huizes gemaakte zelfgebakken heerlijkheden.
Marie las het verslag voor van de eerste bijeenkomst.(Een gedeelte hiervan volgt).
Verslag Naaikrans Midlaren:
-Vrijdag 26 oktober 1951 is er een vergadering in
Cafe Nijhof belegd, met het doel een naaikrans op
te richten. In een advertentie in Oostermoer
Noordenveld werden de dames, die idee hadden
een naaikrans op te richten, uitgenodigd om in
Cafe Nijhof samen te komen.Er was wel animo voor want er kwamen 22 dames,
met of zonder handwerk. Die avond is de Naaikrans opgericht en bestaat dus nog steeds onder een
andere naam; de opzet is wel enigszins gelijk gebleven: een gezelligheidsvereniging voor vrouwen.
Dinsdag 22 november j.l. kwamen we bij elkaar
voor een lezing van Marieke Bouma uit Zuidlaren
met als onderwerp: tips over kleuren en kleding.
Marieke had ons in een halve cirkel geplaatst, zodat
we haar goed konden zien en er werden vragen aan
ons gesteld over haar uiterlijk en kleding. Aan de
hand daarvan liet ze zien wat kleding kan doen
voor je figuur.
Ook liet ze een paar dames een colbertje passen
met verschillende voorpanden en aan de hand daarvan gaf ze weer duidelijke tips over wat lengte enz.
doet en hoe je de zwakke punten kunt verdoezelen.
De avond was helaas te kort, want Marieke had ons
ook nog willen adviseren over kleuren en waar je
bij aanschaf van een bril op moet letten. Desondanks hebben we er toch veel van opgestoken.

De ruimtelijke ordening gaat een spannende periode in nu de rijksoverheid het teruglegt bij gemeenten, aldus Steenhuis. Tezelfdertijd stort het oude
verdienmodel in. Gemeenten kunnen niet langer
eenvoudig verdienen door boerengrond om te vormen tot bouwgrond. Wat nu? In krimpregio's zoeken ouderen naar nieuwe collectieve woonvormen. Wellicht aansluitend bij de oude kolonievormen? Het onderhoud van het landschap wordt
meer en meer een zaak van de burgers zelf; is een
revival van markestructuren denkbaar?
Twee lichtpunten zijn het vermelden waard: de
regio Groningen-Assen benoemde vorig jaar een
'gebiedsintendant' om de intensieve bouwplannen
in de regio te herprogrammeren vanuit een andere
invalshoek. Als ontspanning de nieuwe melkkoe
van Noord-Drenthe wordt en de hunkering om
huizen te bouwen en bedrijventerreinen aan te leggen onderdrukt kan worden, is er nog hoop voor
de schoonheid en eigenheid van Noord-Drenthe.
Ondanks het kritische betoog en de gevoelige opsomming van wat we kwijt zijn, was Steenhuis
niet pessimistisch over de toekomst: 'In het oog
van de orkaan met een planologisch vacuüm, is
alles vloeibaar. De bouwcrisis kan een kans zijn
voor de Koningsas. '
Ineke Noordhoff

eenk

DOE-HET'ZELF

Eenk doe-het-zelf-verhuur

VERHUUR
Voor de kleine klus

Marie Kanon
Gevestigd bij Hubo Zuidlaren
Kerkstraat 7d
050-4092069

Dinsdag 17 januari 2012 Nieuwjaarsbijeenkomst
www.eenkverhuur.nl

van de vrouwensoos.
18

Midlaarder Kabinet winter 2011

Het ¡dee ¡s dat wij bij u in de
buurt blijven.

BOUWBEDRIJF
MARK WIELAND
Zuidlaarderweg 97
9479 PR Noordlaren
050-4092782

Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet
alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint nou
eenmaal bij u in de straat, om de hoek, in de wijk. Daarom ondersteunt de Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven. En dat
doen we graag. Het is tenslotte ook onze buurt. Dat is het idee!
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Kroegavond Midlaren
Aanleg en kwaliteit!
poolen en h<

Vind je het ook leuk om vrijdag
uit je werk eens lekker de week van
je af te zetten onder het genot van
een drankje? En tegelijkertijd in een
ongedwongen sfeer te praten met mededorpsbewoners? Ik wel. En ik hoop jij ook.

Opdrachtgever:
Projectmanagern
Directie: Landschapsbeheer Drent
Aannemer: Dolmans Landscaping
www.iandschapsbeheôrdrenth
0 5 9 2 - 3 1 6 616

Op grond van bovenstaande behoefte ben ik op
zoek gegaan naar een geschikte plek om één keer
per maand met elkaar samen te komen en een
drankje te doen. In gesprek met Roelof en Henriet
Haaijervan Paviljoen Meerzicht reageerden zij
enthousiast op mijn idee. Zij stelden voor de eerste borrelavond extra feestelijk te maken door
een singer/ songwriter met gitaar uit te nodigen
voor de muzikale omlijsting en (biologische) bitterballen te serveren. Dat gaan we doen!

Herstelwerkzaamheden lanen,
wallen en poelen.
Dit grote bord in het land van Henk Schuiling
kondigt aan dat er binnenkort wordt begonnen
met de herstelwerkzaamheden aan particuliere
landschapselementen.
Vorig jaar werd door Landschapsbeheer Drenthe,
op de jaarvergadering van Dorpsbelangen, gewezen op de subsidiemogelijkheden bij zo'n renovatie c.q. herstel.
Enkele inwoners van Midlaren hebben hierop gereageerd en hun aanvraag is beloond.

Na de traditionele Nieuwjaarsborrel in de eerste
maand van het nieuwe jaar zal

vrijdag 3 februari 2012
de eerste borrelavond in Paviljoen Meerzicht
worden gehouden. Extra feestelijk dus. Hopelijk
een borrelavond waar ik vele Midlaarders kan
ontmoeten en een borrelavond die smaakt naar
meer. Oh ja, vrijdag 2 maart is dan dus de volgende borrelavond (het principe van de eerste vrijdag van de maand). Dat je het maar vast weet.

Sportveld commissie

Ik ben nieuwsgierig hoe Dorpsbelangen en de
Dorpsfeestcommissie tegen dit initiatief aankijken. Wellicht valt dit initiatief voor meer sociale
binding tussen dorpsgenoten ook binnen hun
doelstellingen. De voorzitter van de Dorpsfeestcommissie heeft zich heel positief uitgelaten over
het idee. De komende tijd kom ik graag over dit
idee in gesprek met de overige bestuurders van
de Dorpsfeestcommissie en met de bestuurders
van Dorpsbelangen.
Hoe dan ook, de borrelavond komt er. Graag zie
ik je vrijdag 3 februari vanaf 17 uur in Paviljoen
Meerzicht.
I /

Naam gebouw sportveld
De opening van het gebouwtje laat nog even
op zich wachten.
We wachten op ijs of groen gras!!
Maar ook nog op een leuke inzending voor
een naam!
De winnaar krijgt een jeu de boules set!
Stuur je idee op naar:

a.qrootoonk@cvr.umcq.nl
Tot dan!
Esther Vos
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lijk om naar school te gaan. Ze moeten werken voor
hun eten.

Ha dorpsgenoten!
Op 1 december zijn Janneke en ik terug gekomen
uit Cambodja. De overgang wat betreft het weer
en het land is groot, dat is wel even wennen! We
kunnen terug kijken op een fantastische tijd. We
hebben mee dankzij onze sponsors meer kunnen
doen voor de mensen dat we gehoopt hadden.
Het begon met ons eerste doel, de familie Mau
helpen aan een nieuwe Tuk Tuk (spreek uit Toek
Toek) Wat waren ze er blij ontzettend blij mee!
Mau kan zijn werk nu voortzetten en daardoor
kunnen o.a. zijn kinderen naar school blijven
gaan.
i-
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Hoera het schoolgeld is betaald, nu nog schoolboeken halen. Joepie voor het eerst in een Tuk Tuk!
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Verder hebben we medische hulp kunnen betalen en
regelmatig eten en wat geld gebracht naar gezinnen
die het nodig hadden.
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Mau haalt ons op van Guesthouse Orchidée om
naar Kleng Leu te gaan.
!
/
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Dit is ook Cambodja, het breekt je hart!
Elke middag gingen we naar het dorp Kleng Leu,
om creatieve handvaardigheid en spelletjes met de
kinderen te doen.
Een heel klein beetje Engels konden we ze ook leren.
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De klompen hangen aan de Tuk Tuk
Verder hebben we ook nog veel meer goede dingen kunnen doen voor de mensen. Zo hebben we
voor twee kinderen het schoolgeld betaald dat de
ouders niet konden betalen omdat vader geen
werk meer heeft. Het is deze ouders er veel aan
gelegen dat hun kinderen onderwijs kunnen volgen zo dat ze kans op een betere toekomst hebben. Helaas is het voor veel kinderen niet moge-

•

het dorp Kleng Leu
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In memoriam: Jan Scheper
Na een kort maar heftig ziekbed is Jan Hendrik
Scheper op 14 november overleden, 76 jaar oud.
Ruim vijf jaar bewoonde hij het optrekje, pal
naast zijn dochter Kee, aan het Hunebedpad.
Hij is in 1935 geboren in Zuidlaren. Na zijn studie in Utrecht vestigde hij zich in 1960 als dierenarts in het Noord-Hollandse Wognum, later in
Hoogwoud. Daar kwam hij algauw "een bliksems mooi maidje" tegen. Hij noemde haar Puk,
maar ze heette Matty. Hij trouwde haar en ze
kregen drie kinderen, waarvan Kee de oudste is.
Als plattelandsveearts was Jan Scheper uit het
goede, oude hout gesneden. Een harde werker,
een man van weinig woorden, voor wie de praktijk zijn lust en zijn leven was. In zijn karakteristieke donkere Harris tweed jasje met onafscheiI delijke stropdas was hij non-stop als een soort
dokter Vlimmen onderweg naar zijn koeien,
paarden en schapen. Hij had een ouderwetse
taakopvatting, namelijk dat je altijd - dag en
nacht - beschikbaar moest zijn. De keerzijde was
dat hij zichzelf niet spaarde. Door het zware
werk en zijn nogal riskante leefwijze, kreeg hij
gezondheidsproblemen die hem noopten om
vroegtijdig met het werk te stoppen.

r

*

¿"//re keer als we het dorp binnen reden werden
we enthousiast en blij bergroet door de kinderen
Ons hoofd en hart is nog vol van de dingen die
we beleefden en mee maakten. Janneke is weer
aan het werk gegaan en ik blijf me inzetten voor
de kinderen in Cambodja.
Een aantal kinderen heb ik beloofd dat ik er zorg
voor zal dragen dat ze financieel gezien hun
school kunnen afmaken. Dat wordt rommelmarkten draaien en sponsors zoeken.
Mocht u geïnteresseerd zijn in het project kunt u
contact met mij opnemen. Tel. 050 409 55 37
e-mail
tinekwig@hetnet.nl
Zoals eerder
geschreven elke cent geschonken word ter plekke
besteed aan waar het vcor bestemd is.
"

i >,

Hij kon die nieuwe situatie maar moeilijk aanvaarden en zo begon een lange, moeilijke weg
met een aaneenschakeling van tragische gebeurtenissen zoals de slopende ziekte en het overlijden van zijn vrouw.
Na verloop van tijd bleek zelfstandig wonen niet
meer verantwoord. Dat was het moment waarop
Kee het idee kreeg om een stuk aan haar huis te
bouwen. De vader trok in bij zijn dochter, die
doortastend en liefdevol de zorg op zich nam en
de oude man in zijn laatste levensfase een vertrouwde, veilige plek gunde.
Het noodlot is wel ongenadig voor Kee. Ruim
tien jaar terug overleed Roelof. Afgelopen zomer
verloor ze haar geliefde Bert. Op bijna onnavolgbare wijze lijkt ze met de grote tegenslagen in
j haar leven om te gaan en het lot te aanvaarden.
Bij de dood van haar vader zegt ze: "Hij was niet
altijd een makkelijke man, maar ik vond het geen
! opgave om met hem om te gaan en het stemt mij
tevreden dat ik dit heb mogen doen. Ik ben vooral blij dat hij thuis gestorven is en niet in een verpleeghuis. Hij heeft nu zijn rust gevonden. Daar
heb ik vrede mee."
Kee, namens iedereen uit het dorp, veel sterkte!
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Tineke Wiggers
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Toen Jan Mankes het in 1909 schilderde was in Nederland het platteland zo dat het uiltje er volop nestgelegenheid kon vinden. Holtes in (bouwvallige)
schuren, in oude knotwilgen of hoogstamfruitbomen
waren er genoeg. Omdat dit nu niet meer zo is,
vroegen wij in het herftnummer van het Kabinet om
ons gelegenheid te bieden op uw perceel een nestkast te plaatsen. Het aantal aanmeldingen avertrof
onze verwachting: in Midlaren waren er 20 gegadigden. Wij van de werkgroep vinden dat natuurlijk
fantastisch. Ook de spontane medewerking van de
gerenomeerde IVN vogelaar Alof de Boer waarderen we zeer. De locaties hebben we getaxeerd door
ons zo goed als dat mogelijk is te verplaatsen in de
steenuil.
Uiteindelijk hebben we twaalf kasten een plek gegeven in Noord- en Midlaren.
We hopen met name op de zwervende jongen vanuit
Bunne, Eelde en de Punt. Dat ze bij intredende vorst
graag in de nieuwe kasten kruipen.
Wie weet, kan ik u in 2012 berichten: 'Steenuilen
broeden in Midlaren'

Jan Mankes, Steenuil op beker, 1909, olieverf op
board.

Steenuilen naar Midlaren.
Als toeschouwer van de afbeelding van het het
schilderij van Mankes krijgen we door de aanwezigheid van het kopje (beker) een idee van de
grootte van de steenuil. Het is binnen de uilenfamilie maar een klein opdondertje, zou je
kunnen zeggen, wel een schattig opdondertje.

Namens de werkgroep steenuilen.
Wim Peters
«! '

Oude foto s uit het archie

a

5 Foto s van
Café Restaurant
De Gasterie"
in vroeger tijden
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Beste Midlaarder jeugd,

Puzzelrubriek

Voor jullie is er weer een nieuwe puzzel. Het is
deze keer natuurlijk een puzzel in het winterse
thema, want wij wachten met spanning op de
sneeuw en de gezelligheid die eraan komt.
De puzzel van deze maand is een hele speciale
want het is de laatste die ik voor jullie maak. Er
worden helaas te weinig oplossingen opgestuurd.
Zelfs de verhoogde prijs van 5 naar 10 euro hielp
niet.
Ik heb met heel veel plezier voor jullie getekend
en puzzels gemaakt. Van jullie kreeg ik leuke en
originele oplossingen. De vorige is goed opgelost

door Thijs v.d.Meulen. Hij had maar liefst 16 woorden
met een B gevonden! Ik kom je jouw Intertoysbon
brengen Thijs.
Zoek de letters in de tekening,en maak hier het goede
woord mee. Veel plezier,en voor de laatste keer kan de
oplossing in de bus aan de Groningerstraat 47.
Groeten van Patty Venema.
Oplossing raadseltjes HerfstKabinet:
1 veteraan 2 de A 3 neus 4 houtskool
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Enquêteresultaten van werkgroep
"Van Duinweg tot Beekdal"

ruime meerderheid van de aanwonenden (65%) dat ze
graag minder autoverkeer op de zandwegen zien. De
tegenstemmers (20%) voeren aan dat mensen die
slecht ter been zijn of kleine kinderen hebben met de
auto tot aan het bos moeten kunnen komen. De vraag
is dus hoe je een vermindering van het autoverkeer
bereikt zonder voor mensen die de auto werkelijk nodig hebben, alle mogelijkheden af te sluiten.

Samen met bewoners uit Midlaren en Noordlaren
plannen uitdenken en realiseren om het gebied tussen Duinweg, Vijftig Bunder en Drentsche Aa aantrekkelijker te maken. Dat is wat de
werkgroep "Van Duinweg tot Beekdal" - onderdeel van het Natuurplatform Drentsche Aa - wil.
Belangrijk daarbij is dat ook de rust en ruimte,
die nodig zijn voor een optimale ontwikkeling en
beleving van die natuur, behouden blijven, aldus
Willem Bok. Hij is de man die de werkgroep
aanstuurt en vertegenwoordigt.
Tijdens eerdere bijeenkomsten in het
Nivon-huis is van
gedachten gewisseld met bewoners
over knelpunten en
wensen die in de
omgeving
leven.
Uit de ingebrachte
onderwerpen heeft
de werkgroep een
drietal speerpunten
geselecteerd, te weten:
•
•
•

Een goede mogelijkheid om het autoverkeer te beperken is zoveel mogelijk te parkeren aan de randen van
het gebied. Wat denken de bewoners hiervan? Een
groot deel (74%) ziet het aanleggen van parkeerplaatsen als een goede oplossing, 22% is er tegen.
Over het plan
van de werkgroep om een
bescheiden parkeerplaats aan
de Tolhuisweg
te maken ter
hoogte van de
Vijftig bunder
spreekt
een
meerderheid
van de respondenten
(61%)
zich positief uit. De tegenstanders (35%) vrezen echter meer drukte en aantasting van het landschap. Willem Bok: "De werkgroep denkt de voor- en tegenstanders te verenigen door te kiezen voor een parkeervorm
die het landschapsbeeld niet aantast, en aan maximaal
10 tot 12 auto's plaats biedt. Door tegelijkertijd het
parkeren elders te bemoeilijken, kun je mensen ervan
weerhouden verder door te rijden naar de Westertseweg en rond het bos te toeren."

het gebied meer autoluw maken,
waar mogelijk een verhoging van het
waterpeil,
ecologisch beheer van bermen en sloten.

Afgelopen zomer heeft de werkgroep, bestaande
uit Ria Rolf, Marian Boucher en Willem Bok,
huis aan huis een enquête verspreid om iedereen
die in de directe nabijheid van het gebied tussen
Duinweg en Drentsche Aa woont naar hun mening te vragen over deze speerpunten.
We zetten een aantal belangrijke uitkomsten en
conclusies voor u op een rijtje.

In een nadere toelichting zegt Willem Bok dat de
werkgroep deze uitkomst als een ondersteuning ziet
van haar plan en de uitvoering ervan prioriteit wil geven. "Wij zien dit echt zitten en gaan ervoor om zo'n
parkeerplaats te realiseren. Met Natuurmonumenten is
al overlegd. Zij zijn bereid om dit plan te faciliteren."
In een volgende aflevering van het Kabinet hopen we
hierover meer informatie te kunnen geven.

Veel reacties
Van de 56 uitgereikte formulieren kwamen er 46
ingevuld terug. De respons op de enquête was
dus zeer hoog, tot vreugde van de werkgroep.
Over het autoluw maken van het gebied zegt een

Hoger waterpeil?
De meningen zoals die uit de enquête over dit
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onderwerp konden worden opgetekend, lopen
uiteen. Bijna de helft (46%) heeft de indruk dat
het waterpeil de laatste jaren inderdaad is gezakt.
Enkelen (11%) denken eerder dat het natter is
geworden. Over de oorzaken is het gissen: te
snelle waterafvoer, waterwinning, ruilverkaveling met te diepe sloten. De bewoners geven suggesties voor verhoging van het waterpeil, maar
zeggen tegelijkertijd niet deskundig genoeg te
zijn.
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn de
meest belanghebbenden bij een hoger waterpeil
in de Vijftig Bunder en de madelanden bij de
Drentsche Aa. Het waterschap zal een balans
moeten zien te vinden tussen de wensen tot vernatting en de agrarische belangen. Willem Bok:
"Het is in ieder geval goed om te signaleren dat
de bewoners niet tegen vernatting zijn, mits dit
zorgvuldig gebeurt."

Welkom in Midlaren
Hallo inwoners van Midlaren.
Mogen wij ons even voorstellen. Wij zijn Jan en
Greetje Blom en komen uit Zuidlaren. Sinds april
2011 wonen we
in
Midlaren,
•*.«
waar wij het reuze naar onze zin
hebben, op het
land waar het
leven goed is.
Wij hebben vijf
kinderen,
een
kleinzoon, onze
hond
Tjiësto,
onze geit Debby
en vier paardjes.
Jan is groot geworden op de
boerderij in Onnen, een rasechte
boerenzoon en
dus helemaal op zijn plek hier, dat wist ik vanaf
dag 1 al. De, Greet, zei steeds, ik zou er niet willen
wonen, wat een stilte, en had zoiets van hop, hop,
hier houdt de wereld op. Maar het tegendeel is
waar, wat een gezellige drukte: verkeer, fietsers,
wandelaars, motoren, paard en wagens, tractors,
super hoor! Jan en ik houden van drukte om ons
heen, veel mensen om ons heen, gezelligheid enzovoort. Onze kids, familie en vrienden waren in
Zuidlaren veel aanwezig en zo ook weer in het pittoreske dorpje Midlaren, waar altijd wat te doen is,
soms meer dan je lief is. Wij huren de boerderij van
Johan en Renske Pieters, met wie wij het, en met de
hele familie, goed kunnen vinden, inclusief de dieren. Vanaf de eerste dag toen wij, Jan en ik, een
rondleiding kregen op hele gebeuren, was ik al verliefd op het huis en de omgeving, nog geen dag
spijt gehad. Een nieuwe start voor ons en onze kids
(die allen de deur uit zijn)verhuizen van Zuid- naar
Midlaren.

Bermbeheer
Bijna de helft van de bewoners (46%) is niet tevreden over het onderhoud van de bermen, ruim
een derde is dat wel. Voor het schonen van de
sloten is het percentage tevredenen hoger (59%).
Een deel van de mensen is ontevreden omdat
door de wijze van onderhoud veel wilde planten
verdwijnen en sloten soms in de vorstperiode uitgediept worden wat funest is voor kikkers. Een
ander deel is ontevreden omdat er naar hun idee
te weinig onderhoud gepleegd wordt; de bermen
verwilderen en de fietspaden raken overgroeid.
Willem Bok: "Als werkgroep vinden wij dat beide groepen tevreden gesteld zouden kunnen worden, namelijk wanneer het onderhoud op meer
professionele wijze gebeurt. Het regelmatig
schoon maken van de randen naast het fietspad
hoeft niet strijdig te zijn met ecologisch bermbeheer. Door op de juiste tijd te maaien, vergrootje
de kans dat zich een natuurlijk evenwicht vormt,
waarbij brandnetels en andere woekerende planten vanzelf verdwijnen."
Wie een volledige versie van de enquêteresultaten wil inzien, zie de site
www.natuurplatform-drentsche-aa.nl

Aan u allen een vriendelijke, warme groet van Jan
en Greetje Blom (en zeker welkom op) Schutsweg
38 Midlaren.

TvdH
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Gluren bij de buren....
In deze rubriek gaan mensen die nieuwsgierig zijn
naar een huis of tuin van de buren, op bezoek om
eens een kijkje te nemen. Samen met iemand van
de redactie ontstaan er leuke en interessante ontmoetingen.

1972, zijn nog aanwezig; een tandenborstel in een
beker en kleren op de stoel.... Wat zal hier veel
veranderen als iemand dit letterlijk in authentieke
staat verkerende huis koopt.
Antje heeft er gewoond met haar ouders vanaf de
jaren zestig. Aanvankelijk woonden ze er zelfs met
een man of 14, met opa en oma en de alle kinderen.
In 1972 trof ze haar man en is ze later verhuisd
naar Valthermond. Vanaf die tijd kwam ze nog
maar af en toe in Midlaren. Een paar weken in de
zomer en later alleen nog maar even kijken af en
toe. De heb haar nooit getroffen maar Lucas vertelt
me dat het een erg aardige vrouw was met een leuke hond, een schotse collie. Jammer dat ik haar niet
trof, wat had ze me veel kunnen vertellen over de
geschiedenis van Midlaren en onze straat.

Dit keer nam ik zelfde gelegenheid te baat.
Het huis naast mij, mijn buurhuis op Tolhuisweg
nummer 10, staat al leeg zolang ik er woon (en dat
is toch alweer 11 jaar) en naar ik heb vernomen
nog veel langer. Het huis is of eigenlijk was van
Antje , wij noemen haar Vrouw Antje. Helaas is
ze in juni overleden en nu gaat het huis verkocht
worden, verwacht ik.
Sinds dat het leeg staat zorgt Lucas Davids (de
voormalige bewoner van mijn huis) voor het huis
en hem tref ik
op een zondag
in september.
Ik grijp mijn
kans om nog
een keer binnen te gaan
kijken in mijn
buurhuis, dat
werkelijk
waar nog in
originele staat
is. Er is geen
cv, de electri-

AG
Hierbij willen we iedereen bedanken voor de
bloemen die we mochten ontvangen ter herinnering aan onze trouwdag
Jan en Willy Koekoek

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

Burg. J.G. Legroweg 100a te Eelde
citeitsleidingen (met draaiknoppen) lopen dwars
over de muur, het is een en al hokkerigheid en ook
de laatste relikwieën van vrouw Antje van toen, in

Rijksstraatweg 205 Haren (Boekhandel Boomker)

050 534 33 33 - www.printprofs.nl
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ALFRED

BAKKER

De o Haa

Haren
050 5344533

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.

www.alfredbakker.nl
info@alfredbakker.nl

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

Schoonmaken en renoveren
van rieten daken.
^> Bomen verwijderen tussen
bebouwing.
^
Snoeiwerk op hoogte.

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

" DE STOBBE "
Dick Frijters
Duinweg 9
9475 PK Midlaren
Tel. 050 4090827
Mob.06-57954934
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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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Verleuren dwarrelt zwarte kreeien
um de toren
en krast de vrogge morgen lös
snippers papier koomt um de hoeken
van de straoten weeien
het neie jaor haalt aosem
en bevrös

Feestdagen 2011 bij
Pavüjoen Meerzicht Midlaren
24 december 2011
Kerstviering met samenzang en slamppotbufïet
€ 15,00 p.p. Aanvang: 17.00 uur
25 december 2011 Gesloten

ebrèuken bint de scharven van de wraak
verschèuten bint de vuren steeras
van tekört-eschèuten dromen
de kwaodheid is versleept
het jaor wördde feest
het feest is um-ebracht

26 december 2011
Uitgebreid Kerstbulïet [5-gangcn]
€ 39,50 p.p. Aanvang: 18.00 uur
******

oens bief de schraole treust
van zute wien en zolte bonen
en in de naomiddag het kolde kuierpad
aover de nes
daor in 't bevreuren bouwlaand
de winterrogge slop
mar wacht

81 december 2011
SYLVESTER PARTY met Karaoke
*****

Salade/hapjes/oIieboUenbuffet
€ 10,00 p.p. Vanar 19.00 uur
meer info: www.paviljoenmeerzicht.nl
Graag vooraf reserveren tel. 050 4090135

Oet: Marga Kool - Hoogspanning
•Í

*

Redactie "t ' MidlaarderKabinet "
¥

Wenst ieder hele fijne feestdagen
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en een heel goed 2012

>:•. .
29

Midlaarder Kabinet winter 2011

Hut Cc
itants
zxxxs
Bezoekadres
Verlengde H e r e w e g 182
Postadres
Postbus 8 0 8 8
9702 KB Groningen

Telefoon
050-5267101
Fax
050-5268737

e-mail
info@hutco»n!
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 k
i 80-jarig
Nuchter en prof:
eel. Eerdi
ids mouwen
driedelig grijs. Nauwlettend nieuwe i
iternatio
volgend. Stei
ie vraag wat die
ilijk

Onze klantenkring
even gemêleerd als het
rijfsleven in onze
regio: detail -handel,
zakelijke dien
ners, ad-viesbure.
indus'triële bedrijven,
transporteurs,
stichtingen, vereni-gin
en vrije beroepen. Van
ge-renommeerde onder
-nemer
tot sta i
Daarnaast zijn we organisaties in de nonprofit sector en particulieren van die;

kroningen.
wikkelingen
men ;

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? Paviljoen de Bloemert aan het Zuidlaardermeer biedt aantrekkelijke kerstarrangementen in een sfeervolle omgeving. U kunt alvast een kijkje nemen op de website www.pavilioendebloemert.nl voor de verschillende Kerstmenu's.
I e en 2e kerstdag a la carte diner
Zowel op Ie als 2e Kerstdag kunt u in Paviljoen de
Bloemert genieten van een keur aan gerechten uit de
speciaal samengestelde feestdagenmenukaart. U heeft
de mogelijkheid om een kerstdiner zelf samen te stellen of u kunt kiezen voor een 3- of 4 gangen Kerstmenu. Het is allemaal mogelijk! Het diner wordt geserveerd vanaf 17.30u.
2 e Kerstdag Kerstbrunch
Ongedwongen ¡n kerstsfeer genieten van een uitgebreid brunchbuffet? Dit is bij ons mogelijk op 2e kerstdag van 11:30 tot 13:30 uur. Een keur aan heerlijke
gerechten zal worden gepresenteerd op het buffet, o.a.
heerlijke soepen, diverse soorten brood en broodjes, salades, koude schotels en warme gerechten. De prijs van het brunchbuffet bedraagt € 24,50 per persoon. Kinderen t/m 5 jaar eten gratis mee en kinderen van 6 t/m 12 jaar krijgen 50% korting.
Uiteraard bent u tijdens de kerstdagen
ook van harte welkom voor een geurig
kopje koffie met gebak of een drankje
met een hapje.

MüU.aj;

Kijk voor meer informatie en openingslijden op :

www.hethotel.nl/midlaren

Hotrg&ve&tv

Bel 050-4093548 of 050-4091261 om te
reserveren of stuur een email naar :

info@hethotel.nl
Graag t o t ziens!

Postbus 129
9470 AC Zuidlaren

