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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen:
Dorpsbelangen
S 4091422

Hr. P. den Hengst
Groningerstraat 36
9475 PB Midlaren

Dorpsfeestcommissie (voorlopig)
S 4091373

Hr. W . Geerts
Tolhuisweg 24a
9475 PG Midlaren

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

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

IJsvereniging "Midlaren"
S
0638236691

Esther Vos
Haasakkers 2
9475 PJ Midlaren

Jachtveld "Midlaren"
S 4094133

Hr. N. Loeröp
Tolhuisweg 30
9475 PG Midlaren

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren
S
4096053

Hr. E. Veenstra
Tolhuisweg 27
9475 PD Midlaren

Toneelvereniging 'T.O.M.I.'

Hr. W . Eefting
Hofakkers 22
9471 HB Zuidlaren

S 4091490
www. tomimidlaren, nl
Vrouwensoos 'Midlaren'
S
0592-272584

Mevr. M. Kanon
Annerstreek 27 a
9486 AK Amen

Natuur platform Drentsche Aa
Hr. Ph. Boucher
S
4092837
Haasakkers 3
www.natuurplatform-drentsche-aa.nl
9475 PJ Midlaren
Tennisvereniging Mid-/Noordlaren
S
0638236691

Esther Vos
Haasakkers 2
9475PJ Midlaren

Sportveld commissie

Jos Hogenbirk
joshogenbirk@hetnet.nl

Wijken:

Wijkhoofden:

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

Ester Vos
geen wijkhoofd
geen wijkhoofd
Ton Kolkman
Maya Hoogerheide
Gies Lamberts
Rik Timmer
Cor Roos
vacature

Colofon:
Redactieleden:

Bouke Klaassens
Hunebedpad 5
9475 TN Midlaren
8
050 409 5973
Patty Venema
Groningerstraat 47
9475 PA Midlaren
»
050 409 4466
Vacature

Gies Lamberts
Groningerstraat 45a
9475 PA Midlaren
S
050 409 2365
Toon van der Hammen
Tolhuisweg 37
9475 PD Midlaren
»
050 3119680
Anneke Grootoonk
Tolhuisweg 12
9475 PG Midlaren
»
050 309 4397
Druk
PrintProfs
Burgemeester J.P.Lagroweg 100A
Eelde 8
050-534 33 33
Layout: Bouke <& Gies
Illustratie: Patty Venema
De redactie houdt zich het recht voor om
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
Midlaren kost € 5 per jaar, indien het blad
bezorgd kan worden. Bij verzending via de
post kost een abonnement
€ 10 per jaar.
Het 'Midlaarder Kabinet' is een uitgave
onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Dorpsbelangen.
Bankrekening Het Kabinet:
Gironummer: 5936732
Oud papier: 2012

0638236691

050-4095792
050-4090968
050-4092365
050-4090428
050-8507589
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De volgende
vrijdagen en
zaterdagen:
4 ,5 aug
1 .2 sept
6.7okt.
Zelf brengen bij
Oe Bloemert I!

Kopij inleveren voor
Herfst nummer:
25 september 2012
bij één van de redactieleden!
Graag inleveren per
e-mail naar:
gwlamberts@hetnet.nl
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VCCPWCCPCJ
Midlaren leeft en bruist volop. En hoe? In deze zomeraflevering van het Midlaarder Kabinet leest u er
alles over. Het Dorpsfeest is alweer voorbij. Het kon
minder, op zijn Gronings gezegd. De ingrediënten
voor het geslaagde festijn: leuke activiteiten voor
jong en oud, lekker eten en drinken en 's avonds de
beentjes in de lucht. De weergoden werkten mee en
de dorpsfeestcommissie had de zaakjes goed geregeld. Zo'n 150 dorpelingen bevolkten het zonnige
sportveld en er werd gedanst, gedronken en gepraat
dat het een lieve lust was. Zie het verslag verderop en
de foto-impressie in kleur van het feest op 7 juli in
het middenkatern.
In dit nummer ook aandacht voor de kunst en tuinenroute KeikIMidlaren!, de dag na het dorpsfeest. Met
het zonnetje was het toen helaas wel weer gedaan.
Toch kreeg de regen geen vat op het aantal bezoekers.
De echte kunst- en tuinliefhebbers, meer dan honderd, zo luidt de schatting, pakten de paraplu en kwamen een kijkje nemen. Er viel veel te zien en de reacties waren enthousiast. Zie ook de foto-impressie.
In het interview vertelt Andries Haaijer over zijn gezondheid. Meer dan 28 jaar bezorgde hij de kranten in
ons dorp. "Maar 't lopen gaat haast niet meer", zo vat
hij de situatie samen.
Hij heeft het altijd met plezier gedaan, bij weer en
wind, en zegt er nooit tegenaan te hebben gezien, ook
niet bij 20 graden onder nul. De krantenlezers in het
dorp zullen de krantenloper missen. Want als er een
prijs was voor de beste bezorging, zou Andries een
beste kans maken. De krant was er altijd, en op tijd.
Alweer even geleden, maar op Koninginnedag is het
sportveld met het nieuwe gebouwtje onder flinke belangstelling officieel geopend en ingewijd met een
jeu de boulestoernooi. 'Nummer 15' is de naam van
het nieuwe huisje, het ontbrekende nummer op de
Tolhuisweg dat ooit werd toegekend aan het sportveld en de ijsbaan.
Onder de rubriek Nieuws van Dorpsbelangen leest u
dat in verband met een tussentijdse vacature de heer
Roos Renting bereid is gevonden om het penningmeesterschap van Dorspbelangen op zich te nemen.
Ineke Noordhoff schreef een leuk artikel over het
Noordlaarderbos. Onder het motto 'een grote stain
komt nooit allain', zijn vlakbij de Duinweg net voorbij de Pollselaan vijf knapen van keien gevonden.
Vier ervan hebben een witte kwartsader en zijn van
graniet, een stollingssteen uit het diepste van de aarde
dat in Finland of daar in de buurt bergen vormde. Tot
het daar lang geleden afbrokkelde en op drift raakte
om op de Hondsrug bij Noordlaren te stranden.

Minder leuk was het bericht dat Jan Kuipers, de man van
Bouke Klaassens (lid van onze redactie), in het voorjaar
een akelig fietsongeval heeft gehad. Met fikse verwondingen heeft hij een aanzienlijke periode in ziekenhuis en
verzorgingshuis doorgebracht. Inmiddels is hij gelukkig
weer thuis, maar de verdere revalidatie zal nog een flinke
tijd kosten. Beterschap Jan, en sterkte!
Voor degenen die nog op reis gaan: een mooie vakantie
toegewenst.

De redactie van het Kabinet

Skyline Midlaren
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25 jaar Kabinet
Het is alweer 25 jaar
geleden dat Jan Klaass
Hamming de huidige
naam gaf aan onze
dorpskrant: 't Midlaarder kabinet.
Hiervoor had Jan
Klaass al een aantal
keer een dorpskrantje
uitgebracht met op de
voorpagina de afbeelDorpsorgaan /Midlaren
"* ding van een kabinetje.
Voor die tijd was de schoolkrant het dorpsmedium.
Halaas is Jan Klaass overleden, maar we zijn
hem nog altijd erkentelijk voor dit initiatief.

Agenda
Za. 16 september Voetbaltournooi
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BuitenJiuiis 'de VEENHORST*
Häms, Btaaub-aer en Eli Wiggéri
Dufrffltëg 2, W S PK MID4ÂRIN
Tel,: 050 «»213Î Fox: 050 4092122
Î-mdll: ¡nfottwenhorsinl
Website: www.vwnhôrit.nl
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Uw partner in doe-het-zelf

Zu id I aren

Kerkstraat 7d
9471 &A Zuidlaren
4092069
¡nfo@hubozuidlaren.nl

eenk

DOE-HET-ZELF

VERHUUR

ùe Scheve
Watersport

bedrijf

www. descheve. nl

Havenstraat 18
9471 AM Zuidlaren
050-4092946
be Lanteern is een gezellig,
nostalgisch
bruin Cafó in Noordlaren, waar u rustig
een drankje drinkt, eens lekker luncht of
dineert. Zomers een zonnig terras.
Middenstraat 2 Noordlaren
www. delanteern. nl

Eetcafé de Lanteern

Woensdag t/m zondag geopend van
12.00-23.00
uur.
tel.
050-4029890
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Notulen van de jaarvergadering van de vereniging Dorpsbelangen Midlaren op woensdag 18
april 2012 in Paviljoen Meerzicht te Midlaren.
(concept)

Dorpsbelangen Midlaren
Nieuws van Dorpsbelangen
Wat hebben we op koninginnedag een prachtige
inwijding van het 'sportveldcomplex' gehad! Het
weer was schitterend, er waren veel mensen, mooie
toespraken, een geslaagde onthulling van het kunstzinnige naambord 'nummer 15', en we werden ook
nog eens rijkelijk voorzien van hapjes en drankjes,
kortom de dag kon niet stuk! Veel dank aan allen
die dit hebben georganiseerd

Aanwezig ca 20 personen.
1. Opening
Voorzitter Mark Pieter Bakker opent de vergadering en
heet allen welkom.
2. Mededelingen / ingekomen stukken
Penningmeester Agnes Boneschansker heeft zich afgemeld voor de vergadering. Er is een ingekomen stuk van
dhr. Nico Meerhof over een glasvezelverbinding in
Midlaren. Hij is het niet eens met de mededeling van
een gemeenteambtenaar dat glasvezel voor Midlaren pas
een optie wordt als dit netwerk in Zuidlaren wordt aangelegd (zie het Kabinet voorjaar 2012). Hij stelt voor
dat we ons gaan inzetten om glasvezel in Midlaren te
realiseren. Dhr. Meerhof biedt aan om deze kar voor het
dorp te gaan trekken en de vergadering stemt hier graag
mee in.

In dit stukje van Dorpsbelangen slechts een huishoudelijke mededeling en een vermanend vingertje.
Doordat penningmeester Agnes Boneschansker op
de jaarvergadering is afgetreden, ontstond er een
vacature in ons bestuur. Gelukkig hebben we de
heer Roos Renting (sinds kort woonachtig aan de
Groningerstraat, maar al heel lang betrokken bij het
recreatiegebeuren op De Bloemert) bereid gevonden om lid te worden van het bestuur. Formeel dienen bestuursleden verkozen te worden in de ledenvergadering. Voorlopig wordt er geen vergadering
gehouden, maar het bestuur kan niet goed functioneren zonder penningmeester. Daarom stellen we
de leden voor langs deze weg akkoord te gaan met
de benoeming. Mocht iemand hier bezwaar tegen
hebben, dan wordt men verzocht dit vóór 15 juli
kenbaar te maken aan het bestuur; de verkiezing zal
dan worden aangehouden tot de volgende ledenvergadering.

3. Notulen van de jaarvergadering van 19 april 2011
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 2011 wordt goedgekeurd. Opgemerkt wordt dat de meidoorn aan het begin van de Tolhuisweg al wordt aangeplant. Het snoeien van de oevers
van het Zuidlaardermeer is nog steeds niet gebeurd.
Herinrichting van de Groningerstraat is opnieuw uitgesteld in afwachting van nieuwe berekeningen en overleg
tussen de gemeente en het waterschap. Dhr. Renting
vraagt naar de plannen voor een begraafplaats in Midlaren. Dit project is ondanks veel inspanningen van een
projectgroep doodgebloed. In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan buitengebied wordt ook geen rekening
meer gehouden met een begraafplaats.

Al een halfjaar is er gedoe over hopen tuinafval ter
hoogte van de bocht in de Groningerstraat. Onze
contactpersoon bij de gemeente liet eind mei weten
dat het groenafval dat illegaal gestort is nog één
keer wordt weggehaald. Hierna zullen de handhavers van de gemeente extra controleren en waarnodig boetes uitdelen. Op verzoek van de gemeente
vragen wij hiervoor nogmaals uw aandacht. Dorpsbelangen wil geen rol spelen bij de handhaving van
het gemeentelijke beleid, maar het lijkt ons een
kleine moeite om ons te houden aan de regels van
de gemeente.

5. Financiën
Bij afwezigheid van penningmeester Agnes Boneschansker brengt Pieter den Hengst mondeling verslag
uit over de financiën over het afgelopen jaar. De vereniging staat er nog altijd gezond voor. Op 1 april 2012
bedroeg het bezit van de vereniging € 4089. Hiervan is €
1850 gereserveerd voor het fonds speel- en sportvoorzieningen terwijl het saldo van de verenigingskas €
2239 bedraagt. De nieuw ingevoerde contributie-inning
door middel van bankovermakingen verloopt beter dan
de gebruikelijke inning via contante betalingen.
Volgens de kascontrolecommissie zijn de boeken in orde zodat decharge aan de penningmeester wordt ver-

Namens het bestuur,
Pieter den Hengst
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Het idee ¡s dat wij bij u in de
buurt blijven.

BOUWBEDRIJF
MARK WIELAND

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 ís het idee!

Zuicllaarderweg 97
9479 PR Noordlaren
050-4092782

Berti
idee hierover?
Ga naar
www.rabobank.nl/noord-drenthe
Rabobank. Een bank mat kfaeén

CTJMBCD
Rabobank

www.rabobank.nl/noord-drenthe
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zeílschool Zuidlaardermeer
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren
050 4092379
ww.zeil5choolzuidlaarderrneer.nl

party ships
and trips
de Bloemert.3
Midlaren
06

51509798
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leend. De voorzitter bedankt Marianne Boucher en
Margje Lamberts voor de kascontrole. Marianne treedt
uit de kascommissie en in haar plaats wordt Gies Lamberts benoemd.

sie Hunzedal, waar zij lid van was, is opgeheven omdat
er te weinig geld is om zaken uit te voeren. Er is wel een
nieuw bestemmingsplan voor het gebied van de Zuidoevers van het meer, maar de gemeente kan de daarin vastgelegde zaken zoals natuurontwikkeling, vooralsnog
niet nakomen. Hierdoor kunnen ondernemers zich gedupeerd voelen. Verder meldt ze dat het Hoogholtje bij
molen De Boezemvriend dreigt te sneuvelen omdat de
Zuidlaardervaart moet worden uitgebaggerd. Inmiddels
wordt druk op de gemeente uitgeoefend om het niet zo
ver te laten komen.

6. Bcstuursverkiezing
Agnes Boneschansker heeft besloten zich terug te trekken als penningmeester. De voorzitter dankt haar voor
haar inzet in de afgelopen twee jaar; ze ontving inmiddels een kleine attentie van de vereniging. Het bestuur
is nog op zoek naar een opvolger. Mark Pieter Bakker
wordt voor driejaar herkozen als voorzitter.

Tot slot wordt er gesproken over het surfstrandje dat
nodig een kwaliteitsimpuls behoeft. Er is sprake van het
opspuiten van een zandstrandje.

7. Actuele zaken in Midlaren
Marianne Boucher licht de vorderingen van de werkgroep 'Van Duinweg tot Beekdal' toe. Na wat brainstormsessies is er een enquête gehouden onder de mensen die in of direct bij het gebied wonen. Naast punten
als ecologisch bermbeheer en het tegengaan van verdroging van de bodem, lag de nadruk vooral op het
gebruik van de wegen in en rond het gebied. Van de
respondenten wil 87 % de maximumsnelheid beperken
tot 30-km p/u; 65 % wil minder auto's op de wegen;
mensen moeten ontmoedigd worden om met de auto te
gaan; het rondtoeren, moet worden voorkomen.
De werkgroep wil aan deze wensen tegemoet komen
door de aanleg van een in bosschages gelegen parkeerplaatsje op de hoek van Vijftig Bunder en de Tolhuisweg. Verder moeten er maatregelen genomen worden
om autoverkeer op de wegen te bemoeilijken en parkeren op andere plekken te voorkomen. De werkgroep is
over de parkeerplaats in gesprek met Natuurmonumenten.

9. Rondvraag
Trudy Steenhuis vertelt over het wel en (vooral) het wee
van de bladhoop in de bocht van de Groningerstraat. Ze
heeft zeer recent contact gehad met de verantwoordelijke ambtenaar, maar die is niet van zins de bladhoop te
laten weghalen omdat de Midlaarders zich naar zijn mening niet aan de afspraken houden.
10. Presentatie 'Herinneringen aan oorlog en bevrijding'
Na sluiting van het huishoudelijke gedeelte van de vergadering volgde er een boeiende presentatie door de
heer Hans Fidder van de Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren. Eerst vertoonde hij een interessante
film met fragmenten over de oorlogsjaren en de bevrijdingsdagen in Zuidlaren. Daarna ging Hans dieper in op
enkele gebeurtenissen in Midlaren zoals de aanslag op
Reiling langs de Esweg en het verblijf van de landverrader Anton van der Waals op Meerzicht, een onbekend
stukje plaatselijke geschiedenis.

Marianne vraagt wat de aanwezigen hiervan vinden.
Op de specifieke vraag of de Westertseweg autoluw
moet worden gemaakt reageren bij handopsteking
(naast Marianne) slechts 3 personen positief. Cor van
der Sterren vraagt of men niet bezig is het verkeerde
probleem op te lossen. Niet de bezoekers zijn het probleem, maar de mensen die door het gebied heen rijden. Hij suggereert om de Westertseweg halverwege af
te sluiten, zoals in Appèlbergen is gedaan. Niesko
Loerop denkt dat de beoogde parkeerplaats verkeer
over de Tolhuisweg zal aantrekken.
Het bestuur van Dorpsbelangen zal, zodra de plannen
in een beslissende fase komen, ze in een ledenvergadering voorleggen aan de Midlaarders en op basis daarvan een standpunt innemen. Het wordt door het bestuur
als een tekortkoming gezien dat de enquête alleen onder de direct in- en aanwonenden is gehouden.
Willem Bok roept het bestuur op de mensen te vragen
mee te denken. Door de mensen er meer bij te betrekken kan het draagvlak vergroot worden. Hij stelt het
bestuur voor om de BOKD in te schakelen om advies
te geven over hoe de inwoners van een dorp tot een
standpunt kunnen komen. Het bestuur van Dorpsbelangen zal zich verder op de zaak beraden.
Winy Verdegaal laat weten dat de deelgcbicdcommis-

Pieter den Hengst,
Secretaris Dorpsbelangen Midlaren.

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
Rijksstraatweg 205 Haren (Boekhandel Boomker)

050 534 33 33 - www.printprofs.nl
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Bouwbedrijf
Menno Bakker

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER
Zuinigstraat 1 9479 PM Noordlaren
050 - 4 0 9 5 9 1 8
www. bouwbedrijf mhbakker.nl

betrouwbaar

L

in

bouwen

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

t 1 , 9 4 - 6 5 T A M i d l a r e n , t OS
' i r h t . n l , W W W r~>;

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

Schoonmaken en renoveren
van rieten daken.
^ Bomen verwijderen tussen
bebouwing.
**>
Snoei werk op hoogte.

" DE STOBBE "

K-DANS

050.4095603
www.k-dans.nl
info@k-dans.nl

Dick Frijters
Duinweg 9
9475 PK Midlaren
Tel. 050 4090827
Mob.06-57954934

Midlaarder Kabinet zomer 2012

VOETBALTOERNOOITJE
op
ZATERDAG 16 SEPTEMBER
Tijdens het volleybaltoernooi hoorden we geluiden over 'wanneer is er nou eens een voetbaltoernooi??'
Dat is een goed idee. Bij deze is iedereen van harte uitgenodigd om zich alvast op te geven
voor na de vakantie. Jong en oud kunnen meedoen, we beginnen 's middags om half 4 zodat de
eigen voetbalwedstrijden al geweest zijn!
Je kunt je opgeven bij frederikkuiper@googlemail.com Vermeld je leeftijd er even bij zodat
wij gelijkwaardige teams kunnen maken.
De sportveldcommissie
Nieuwe bewoner

VACATURE
Nu is de jeu de boulesbaan officieel geopend,
veel mensen hebben gezegd het leuk te vinden
af en toe een balletje te gooien en nu? Het idee
is om met regelmaat een moment af te spreken
om met liefhebbers van jdb-bal en gezelligheid
(lees een wijntje) bij elkaar te komen, bijvoorbeeld iedere eerste zondag van de maand.
We hebben al heel veel mailadressen verzameld maar we zijn nog op zoek naar een soort
coördinator om iedereen bij elkaar te schrapen
en de boel wat aan te sturen. Natuurlijk in het
begin met ondersteuning van de sportveldcommissie maar het moet een zichzelf bedruipend
groepje fanatiekelingen worden!
Is er iemand die tijd heeft en de zin om dit op
poten te zetten? Stuur dan je mail naar
frederikkuiper(S> googlemail.com !
Dan kunnen we voor de winter invalt nog een
paar ballen gooien!!
De sportveldcommissie

Mogen we even voorstellen:
Richard Hamminga, 26 jaar
oud, vrijgezel, geboren en
getogen in Zuidlaren, elektromonteur bij de firma Alsema. Hij woont sinds 10
mei aan de Tolhuisweg 24, de plek waar de illustere
Jan Lubbe de Boer ooit woonde.
Richard over zijn beweegredenen om in Midlaren te
komen wonen: "Dit huis kwam te koop. De wilde
graag ruimte. Het huis was niet in ideale staat, maar
de ruimte eromheen wel." Richard heeft het huis van
binnen grondig en precies op de schop genomen. "Dat
was ook nodig. Er was nooit iets aan gedaan. Binnen
zijn alleen de deuren nog origineel. Ik vond het wel
een uitdaging. Ik kan bijna alles zelf. Tot dusver is het
wat ik wilde."
Het resultaat ziet er inderdaad goed uit. Richard houdt
ervan om dingen te maken. "Zo'n verbouwing is leuk
om te doen, ik ga nog een stuk bijbouwen achter het
huis. Maar ik knutsel ook graag aan mijn oude Mercedes. Als ik maar bezig kan zijn."
Richard, welkom in Midlaren.

VetkMJxdCgheicl/ wietviviez
OyERDUIN •CASAN DER
b e d r i j f s rnäkeia.a rs
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Zuidérpàrk; 25,, Postadres- Postbus 366,9700 ÄJ Groningen
% teièfobr>"{05rj) 311 66 66, Telefax (050) 3-13 30 90 ! "
www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overduincasander.nl
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Buitengroep "Achter de/Höve#v'

Maseru G.P. Kcers
M ¿yUz-CctrnpCngp ew G(Mte#iicGiYrver}/
I e klas Rund- en varkensslagerij

Kamperen logeren genieten
"Achte rïçl

Hov,
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

fffíi.Wt

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

De kamers zijn het gehele jaar geopend

BiAAtevvgoed/ "Achter de/Hoveri'
Familie Kroeze Lageweg 29A
Telefoon:050-4093237
Mobiel: 06-20615072
E-mail: info@buitengoed-achterdehoven.nl
www.buitengoed-achterdehoven.nl
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bekers rundvet
boerenleverworst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

Groningerstraat 56, 9475 PC Midlaren

Tafeltje Dekje
Cck bij u thuis !

Bouwbedrijf Wolters
Nieuwbouw

r<%

/"%

Verbouw

I de Jonnehof

Onderhoud
Kerkstraat 14
9479 PK NOORDLAREN
Burg. J.G.Lagroweg 100
9761 TD Eelde
S
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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Geslaagd Dorpsfeest 2012

KeiklMidlaren!!

Leuke activiteiten voor jong en oud, lekker eten en
drinken en 's avonds de beentjes in de lucht, dat
waren de ingrediënten voor het geslaagde Dorpsfeest op zaterdag 7 juli. Met dank aan de Dorpsfeestcommissie die alles perfect heeft georganiseerd
en natuurlijk aan de weergoden die deze dag de
broek eens dicht hielden.

Nadat het dorpsfeest zich had mogen
wentelen in een lekker zonnetje en een
goede temperatuur
's avonds, was
het zondag wel afzien toen rond 13 urnde regen gestaag uit de lucht kwam
zetten.
Juist toen de kunst-en tuinen route zou
beginnen dreinde het behoorlijk en bekroop mij de angst dat het bezoekersaantal wel eens flink achter zou kunnen blijven bij vorig jaar ondanks alle
inspanningen rondom de PR en de
prachtige posters, flyers en beachvlaggen. Deze laatste trokken goed de aandacht en de adressen waren zo eenvoudig te vinden.
Maar niets bleek minder waar. De echte kunst en/of
tuinliefhebbers zette de paraplu op en kwam een Keikje
nemen. Tussen de 100 en 120 bezoekers kwamen genieten van de zeer diverse schilderkunst, de beelden, glasobjecten, LandArt en beeldende kunst. En uiteraard van
de prachtige tuinen die opengesteld waren; Gies en
Margje genoten de meeste belangstelling, rond de 160
bezoekers!

Het begon 's middags voor de kinderen uit het dorp
onder de oude lindeboom aan de Groningerstraat. Onder de stralende zon kwam het verleden van Midlaren
tot leven. Met honderden jaren vlogen we door de tijd.
Eindelijk weten we nu waar de schat van Midlaren verborgen lag en dat de oude boom eigenlijk een liefdesboom is.
In optocht ging het daarna naar het hunebed aan de
Schutsweg. Daar werden de jongens en meisjes door
leden van de toneelvereniging Tomi ingewijd in de
geheimen van de tijd dat deze bijzondere graven werden gebouwd. Om helemaal in de juiste sfeer te komen
verkleedden de kinderen zich met kleding en attributen
uit die tijd. Ze vonden het maar wat leuk.
Het sportveld was het decor voor de volgende activiteiten, eerst de sportieve, dan de meer consumptieve, zoals de copieuze maaltijd en tenslotte natuurlijk: het
feest.
Behalve het vlees voor de barbecue waren de bij-, voor
- en nagerechten gemaakt door Midlaarders. Complimenten hoor, want de kwaliteit was echt dik in orde.
Het was een gezellig en vrolijk tafereel daar op het
zonnige sportveld , het ontbrak de feestgangers aan
niets. Hooguit op het kabouterformaat van de glaasjes
bier werd hier en daar gemopperd. Maar iedereen genoot volop, ook het snaakse hondje dat in een onbewaakt ogenblik een op de grond geparkeerd bordje
leeg slobberde.
Nadat ieders buikje rond was, nam Dorpsfeestcommissievoorzitter Freek Keizer het woord om zijn huidige
medecomrnissieleden Kee Scheper, Peter van de Berg,
Maya Hoogerheide en Walter Geerts te complimenteren voor het vele en goede werk in de aanloop naar het
feest en stelde hij de nieuwe commissie voor, die het
volgende Dorpsfeest gaat voorbereiden. Deze wordt
zeven mannen en vrouwen sterk, met Kee Scheper, die
opnieuw voor vier jaar heeft bijgetekend, Liesbeth Bovenlander, Hilde van de Berg, Bieneke Mellema, Cor
Roos, Mathijs Kremer en Hans de Groot.
Daarna barstte de Dixmeyer Bluesband in zang- en
snarenspel uit; naar verluidt danste ons aller slager
Geert Koers de rock&roll met de immer innemende
Anneke Grootoonk. Er werd gedanst, gedronken en
gepraat dat het een lieve lust was. Geweldig toch!
Op dus naar het volgende Dorpsfeest in 2016. We hebben er alweer zin in.
TvdH

Op het kleurenblad in dit Kabinet krijgt u de beste impressie van wat er zoal te zien was, dat is met geen pen
te beschrijven. Noemenswaardig is nog het laatste
avondmaal bij Gea Koopman waar je via de tekst op het
bord werd uitgenodigd om toch vooral aan te schuiven;
het resultaat van de teksten die de bezoekers vorig jaar
tijdens de kunstroute hadden aangeleverd!
De schuur van Markus was nieuw in de route en het was
zeer de moeite om alleen al deze authentieke schuur te
bekijken maar de kunst van de workshop van de kinderen werd er ook geshowd via een beamer; Leuk en wat
een talent kan er al in kinderen schuilen!
Om 17 uur was iedereen ondanks het weer toch erg tevreden en werd er met een man of 40 nog lekker nagekletst, geëvalueerd en geborreld onder het genot van
pianomuziek van Bruno Boucher. Ook werden we gefêteerd op een heus mini-concertje van Lotus de Vries op
haar viool.
Wat een superdag en de vraag of het voor herhaling vatbaar is, is niet meer aan de orde. We gaan door, over 2
jaar hebben we weer een KeiklMidlaren. We hopen op
nog meer adressen zodat we het aanbod gevarieerd kunnen houden.
Heeft u nog een reactie of wilt u voor de volgende keer
uw tuin of kunst ook laten zien, meld het dan vast op het
mailadres.
Keik.midlarcn@livc.com
AG
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vanaf de vroege middeleeuwen lagen er al dorpen
op de flank van de Hondsrug; die hadden wel een
padenstructuur maar er was nog geen langeafstandsroute. In de latere middeleeuwen ontstaat de
behoefte om troepen te verplaatsen (de heerwegen, hier Groningen-Coevorden) en die vermijden
de dorpen zoveel mogelijk. Deze liep door het
veld, dat was gemeenschappelijke markegrond. Ze
worden later ook gebruikt voor goederen- en personenvervoer en dan vindt hier ook tolgaring
plaats. In het natte seizoen rijden de karrenwielen
de wegen stuk en is men gedwongen te
'versporen'. Dat leverde de sporenbundels op.
Dit onderzoek is een initiatief van de provincie
Groningen en Natuurmonumenten en wordt gecoördineerd door Ingrid Schenk. Het werk zal nog

Noordlaarderbos geeft deel
geheimen prijs
'n Grote stain komt nooit allain', zei de man die
de graafmachine bediende. Inderdaad zijn er vlakbij de Duinweg net voorbij de Pollselaan vijf grote
keien gevonden, en uitgestald bij een nieuw hek.
De familie Buist is hier bezig met de inrichting
van een landgoed en in dat kader werd een poel
gegraven aan de rand van het Noordlaarderbos.
Henny Groenendijk, archeoloog van de provincie
Groningen, was direct ter plekke toen het graafwerk ging beginnen. Naast de stenen, vond hij ook
boeiende grondprofielen. Zo is in de kale grondlagen (een uitgespoelde podzollaag met daaronder
keizand en keileem) te zien waar de loopgraven in
de Tweede Wereldoorlog liepen. Hij deelde die
kennis half april met de mensen van de
'meetgroep' en 'archiefgroep' Noordlaarderbos.
De excursie was het initiatief van de coördinator
van het onderzoek, Ingrid Schenk. Dit als voorbereiding op de werkzaamheden die komende winter
naar de bodem gaan plaatsvinden.
Afgelopen jaren staat de bodem van het Noordlaarderbos in de kijker: een grote groep vrijwilligers brengt de bulten en geulen in kaart, zodat er
een beter beeld gevormd kan worden van 'wat er
in dat gebied is gebeurd'. Dat er wat gebeurde is
helder. Bij de schietbaan en de Vijftig Bunder liggen grafheuvels die wijzen op (zeer vroege) bewoning in de bronstijd. Het Celtic field bij het Wilde
Veen wijst op bewoning in de ijzertijd. En dan
hebben we het nog niet over het hunebed uit de
nieuwe steentijd. Zo vroeg de Groninger archeoloog zich af of er in het bos ook nog grafheuvels
liggen. De hoogtemetingen van het gebied vertonen echter veel ruis: de satelliet kan niet door het
bladerdek heen kijken. Daarom werd gestart met
een groep vrijwilligers die buiten het broedseizoen
stukje voor stukje de hoogte in het bos opnemen.
Het Noordlaarderbos is ontzettend belangrijk voor
Groningen. Enerzijds omdat het 't grootste bos in
de provincie is, maar vooral omdat de begroeiing
allerlei sporen uit het verleden heeft vastgelegd.
Toen het bos nog veld was, is er behoorlijk wat
verkeer langs gekomen. De karrensporen (van oude wegen) uit diverse perioden kronkelen door
elkaar - en brengen historici soms in grote verwarring. Maar het spreekt natuurlijk zeer tot de verbeelding dat er al zolang mensen rondliepen in dit
gebied. De bundel sporen is volgens Henny Groenendijk goed te verklaren: Het zit eigenlijk zo:

r

heel wat tijd kosten, maar uiteindelijk hoopt de
groep helderheid te brengen in hoe dit gemeenschappelijke gebied in diverse periodes is gebruikt
door onze voorouders. Daartoe wordt het gebied
niet alleen in kaart gebracht wat betreft de hoogte,
ook de reliëfvormen en opbouw van de bodem
komen systematisch aan bod. Daarnaast is een
groep bezig te inventariseren wie de grond wanneer in bezit had - een monnikenkarwei omdat er
vele namen en nummers zijn voor verschillende
kavels. Daarnaast brengen deze vrijwilligers de
geschiedenis van menselijk gebruik in kaart.
Terug naar de grote stenen die nu boven de grond
zijn gekomen: ze zijn hier gebracht in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Toen sleurde het bewegende landijs hele stukken berg mee uit Scandina13
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vië. Die zijn later ondergestoven en daarom vinden we ze nog steeds. Bij de aanleg van de verdiepte rotonde in Gieten kwamen er bijvoorbeeld
heel wat grote jongens naar boven. Nu in Noordlaren dus ook bij een herinrichting van het terrein.
Naast grote stenen, kwamen er in de volgende ijstijd dikke ijslenzen in de bodem; bij de dooi werden dat grote ronde gaten (pingo's) waar later
veen in ging groeien - daardoor ontstonden merkwaardige natte laagtes op de hoge zandrug. Aan
de Duinweg zijn zo een paar hele grote en een enkele kleinere 'ijsgaten' ontstaan.
Het Noordlaarderbos bestaat dus uit stuifduinen en
pingo's - daardoorheen een wirwar aan routes van
mensen die om de diepe natte pingo's heen trokken naar de enige plek waar de Hondsrug toegang
bood tot Groningen: bij Blankeweer. Juist waar de
route om de pingo afboog naar Blankeweer zijn de
vijf grote keien nu gevonden. De dikke steen lag
tussen de 200 en 20 centimeter onder het oppervlak. Ook vroeger stuitten bewerkers van de grond
op de harde keien. Omdat ze onder de aarde lagen
en je dus niet goed wist hoe groot ze waren, kregen de stenen soms mythische proporties. In het
dorp werd bijvoorbeeld verteld dat er nog stenen
lagen 'zo groot datje er een span paarden op kon
keren'. Henny Groenendijk nam een centimeter
mee om de vrijwilligers te tonen wat er waar is
van de verhalen: de grootste steen is twee meter in
doorsnede.

En een Haiku, kun je dat eten?
Nou, de 15 kinderen die meededen aan de workshop voor de Kunstroute op 23 juni kunnen u er
alles over vertellen. Hopelijk heeft u het prachtige
resultaat ook gezien tijdens de kunst- en tuinenroute op 8 juli.

De jongste kinderen van rond de 5 jaar hebben allemaal natuurlijk materiaal verzameld in het Kraaienbosje om er een kunstwerk van te maken. In de wei
van de Bouchers aan het Heiveen hebben ze er een
slakkenhuis van gemaakt en een prachtige zon!
De oudere kinderen trokken de natuur in met een
fototoestel op zoek naar dingen waar je andere dingen in kunt zien dan het in het echt is. Wie heeft er
niet weleens een hondenkop in de wolken gezien?
Dat werd op de foto vastgelegd en tentoongesteld
op 8 juli.

Vier van de vijf keien hebben een witte kwartsader; die horen waarschijnlijk bij elkaar. De vijfde
is 'van een andere berg' zoals Henny Groenendijk
het zegt. Het gaat in alle gevallen om graniet, een
stollingssteen uit het diepste van de aarde dat in
Finland of daar in de buurt bergen vormde. Tot het
daar in het Saalien dus afbrokkelde en op drift
raakte om op de Hondsrug bij Noordlaren te stranden.
Ineke Noordhoff

Daarna hebben ze Haiku's gemaakt. Dit zijn gedichtjes met in de eerste regel 5 lettergrepen, de
tweede 7 en de derde weer 5.
Dat was nog niet eenvoudig! Maar het is iedereen
gelukt om een Haiku te schrijven en ook deze werden tentoongesteld op 8 juli.
Zo zie je maar weer dat in iedereen een Kunstenaar
schuilt: super gedaan! !
AG

Land Art Wat is dat?
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Sportveld commissie
Openingshappening sportveld
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Op Koninginnedag was het eindelijk zover. Het
huisje stond er al bijna een jaar, de jeu de boules
baan lag gretig te wachten maar officieel was het
geheel nog niet geopend.
De dag begon met een jeu de boules toernooi voor
alle inwoners vanaf 12 jaar. 30 mensen meldden
zich aan en bonden de strijd aan in teams van 3.
Sommigen mochten op 'centercourt' spelen, anderen gooiden op de twee extra aangelegde banen op
het gras. Zoals verwacht werd iedereen steeds fanatieker en werden technieken uitgewisseld om
toch maar zo dicht mogelijk bij de But te gooien.
Er was 1 team dat uitblonk, die het niet uitmaakte
tegen wie of op welke baan ze speelden: Erik,
Matthijs en Michiel vormden een fantastisch
gelegenheidsteam en ze gingen er met de eerste
prijs vandoor, uiteraard jeu de boules ballen!!
Ook wethouder Assies, die met eigen ogen kon
zien hoe goed het geld en de inspanningen van de
gemeente terecht waren gekomen, probeerde de
jeu de boulesbaan nog even uit.
De kinderen konden zich ondertussen vermaken
met prachtige spelletjes, het springkussen of lekker ranja melken uit de speciale koe!
Na dit ontspannen begin werd het tijd voor het
officiële gedeelte.
Het woord was aan Michiel Kanon, voorzitter van
de ijsvereniging. Hij memoreerde hoe het allemaal
zover was gekomen. Van container en schuilhutje
naar een combinatie in de vorm van het huidige
gebouwtje. De tegenstanders werden te woord gestaan en vooral duidelijk gemaakt dat het GEEN
hangplek zal worden. De jdbbaan vond geen tegenstanders, de plek was snel bepaald, de aanleg

had iets meer voeten in aarde en duurde even wat
langer dan gedacht.
Ondertussen was de ijsvereniging met de gemeente overeen gekomen om de ijsbaan te privatiseren
zodat de ijsvereniging nu zelf verantwoordelijk is
voor het gebruik en onderhoud van het terrein.
Dan moest het wel goed afgeleverd worden en een
betere verlichting hoorde daarbij. Geld werd beschikbaar gesteld door gemeente en provincie en
met hulp van velen en de ijsvereniging van Noordlaren zijn de verlichtingspalen er gekomen.
Veel dorpsbewoners hebben hun steentje bijgedragen aan het huisje en het plaatsen van de lichtpalen op de ijsbaan. Speciale dank ging uit naar Cor
vd Sterren die als een oprechte bouwopzichter ervoor heeft gezorgd dat alles in orde kwam. Ook de
nazorg coördineert hij overigens nog steeds. Hij
schonk zelf een heuse vlaggenmast met vlag om
de feestvreugde te verhogen.
Toen was het tijd voor de onthulling van de naam
van het huisje. Er waren veel inzendingen binnengekomen maar unaniem werd gekozen voor Nummer 15. Dit is het nummer dat ontbreekt in de Tolhuisweg en ooit ook is toegekend aan het sportveld/de ijsbaan.
Gea Koopman was als kunstenares gevraagd om
de naam op originele wijze vorm te geven en dat
is meer dan goed gelukt. In mozaïek werd de
naam onthuld door Kee Scheper, maar er ontbraken nog stukjes. Iedere aanwezige mocht letterlijk
zijn steentje bijdragen om zo te benadrukken dat
het sportveld en de ijsbaan er van en voor iedereen
is!!
De wethouder sprak vervolgens zijn wens uit richting de meer dan 60 aanwezigen dat het sportveld
een middelpunt mag zijn voor alle inwoners van
het dorp.
Daarna kon het glas geheven worden en is er nog
gezellig nagepraat in een heerlijk zonnetje!
AG
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kon de beker mee naar huis nemen. Tolhuisweg 1
werd tweede en op de derde plaats eindigde Tolhuisweg 2. Als er een prijs voor praten tijdens het
spel was geweest, had het Brinkje gewonnen en
De Groningerstraat moet gewoon iets eerder beginnen met oefenen, ze werden steeds beter! Van
het jeugdteam verwacht ik de komende jaren veel
want tja, zij worden de komende jaren alleen nog
maar sterker en beter terwijl de rest
Na de prijsuitreiking kon de barbecue worden aangestoken. Iedereen haalde zijn curverbox met
worstjes, hamburgers, salades en stokbrood. Het
was net een gezellige camping. 'Mag ik wat van
jouw salade proeven dan mag jij van mij sates'. Het recept van de salade van de familie Geerts
treft u in dit Kabinet aan, dat is een echte aanrader!
En toen kwam het grote moment: Nederland- Portugal. Als u dit leest zijn de wonden hopelijk alweer geheeld, is de deceptie voorbij en zijn de
ogen gericht op Onze Olympische helden. Over de
wedstrijd wil ik het dan ook niet hebben. Wel dat
we met een man of 40 gezellig hebben gekeken en
dat dat zeker voor herhaling vatbaar is!
AG

WIJKENVOLLEYBALTOERNOOI
17 juni was het weer zover; de strijd om de volleybalbeker kon weer beginnen maar meer natuurlijk
nog meer was het de eer die moest worden verdedigd door Tolhuisweg 1 !
Dit jaar waren er zes teams die de strijd met elkaar
aanbonden in twee poules. Zelfs een jeugdteam
kon gesmeed worden en iedereen deed reuze zijn
best om de bal over het splinternieuwe net in het
vak van de ander op de grond te krijgen!
Het volleybalveld ligt nu naast het gebouwtje
(Nummer 15) en dat gaf extra sfeer en aanmoedigingen. De catering moest even alert zijn op overvliegende ballen maar dat ging goed.
Het lijkt of er steeds beter gespeeld wordt en Tolhuisweg 1 had dan ook echt de poulewedstrijden
nodig om zich op te maken voor de kwart finales
en de finale tegen Achteroet. En dat hebben ze
niet gered, Achteroet won met vlag en wimpel en

Geslaagden?
wisrEt

Jeske Geerts (VWO)
Jasmijn de Vries (VWO)
Bas Hogenbirk (VMBO)
Karin Noort-Sikkema
(masteropleiding SEN specialist gedrag)
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STICHTING

Drenthe. Noordlaren is landelijk bekend van het
marathon schaatsen op natuurijs maar ook van de
eerste hunebed in de provincie Groningen. Het is
een Gronings dorp met een Drents karakter en
wordt aan de oostzijde begrensd door het Zuidlaardermeer.
Fietsen of wandelen langs vele bezienswaardigheden tonen de mooiste plekjes in dit gebied.
Rust, ruimte, natuurschoon en met de stad Groningen binnen handbereik ontdekt men hier monumentale kerken, molens en borgen.
En na de ontdekkingstocht thuiskomen in Bed &
Breakfast Buitengoed-Achterdehoven in Noordlaren waar de gastvrouw en gastheer je gastvrij ontvangen.

BED & BREAKFAST NEDERLAND

Nieuws van B&B Buitengoed-Achterdehoven in
Noordlaren
Sinds een aantal jaren runnen wij de B&B in de
nieuw herbouwde boerderij aan de Lageweg 29A
in Noordlaren.
Wij verheugen ons altijd op de komst van gasten,
zo langzamerhand uit het hele land en ook de buitenlandse gasten beginnen de B&B steeds meer te
ontdekken.
Ons streven is, om het de gasten naar de zin te maken en veel ruimte laten voor hun privacy.
Vanaf het begin mogen wij ons Groninger Pronkkamer noemen, maar daarnaast ontvangen we veel
gasten via boekingssite van stichting B&B Nederland.
Wij waren dan ook erg verheugd, dat wij 26 maart
het volgende bericht ontvingen.

i£':-

Na een zeer goede nachtrust in prima bedden in
een tijdloos ingerichte kamer is het genieten van
een uitgebreid streekontbijt om daarna Noordlaren
en omgeving verder te verkennen.
info(o).buitengoed-achterdehoven.nl
www.buitengoed-achterdehoven.nl

Geachte mevrouw Kroeze-Lamberts,
Van harte proficiat: uw bed & breakfast is geclassificeerd!
Uw bed & breakfast is op 15 maart 2012 bezocht
door een mystery guest van de Stichting Bed &
Breakfast Nederland.
Op grond van de bevindingen is uw bed & breakfast definitief geclassificeerd in de categorie 4 tulpen.
"Een bed & breakfast in de categorie met vier tulpen heeft een uitstekend kwaliteitsniveau.
Het interieur van het bed & breakfast is luxe en
aan het exterieur is veel zorg besteed.
U mag een hoge kwaliteit verwachten met veel
voorzieningen en een uitstekende service. "
aanbevelingen mystery guest

Andries stopt met bezorgen
Helaas moet ik door omstandigheden
na 28 jaar met ingang van 1 juni stoppen met het bezorgen van uw ochtend
krant (en)
Vanaf die datum neemt mijn dochter Jeanet Lensen-Haaijer het van mij over.
Haar adres: Hogeweg 1 9472 PA Zuidlaren.
Telefoon 050-4095480

Bed & Breakfast Buitengoed - Achterdehoven te
Noordlaren is een unieke uitvalbasis in de provincie Groningen en op de grens van de provincie

Met vriendelijke groeten Andries Haaijer
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middagkrant was het leukst. Nu kom ik met de krant
als ze allemaal nog liggen te pitten. Vroeger was het in
de middag hier even zitten, daar even 'proat'n' met een
kop thee of een potje bier. Aan de andere kant, nu was
ik 's morgens in één keer van alle kranten af." En dat
zijn er nogal wat, want hij bezorgde acht verschillende
kranten, zoals het Dagblad van het Noorden in twee
edities, De Volkskrant, Trouw, de Telegraaf, het Algemeen Dagblad, het Nederlands Dagblad, het Financieel
Dagblad en NRC.next.

De beste krantenbezorger stopt ermee
Sinds 1 juni heeft
Midlaren een nieu; we krantenbezorger: Jeanet Haaijer. Zij heeft het
stokje van vader
Andries overgenomen. Meer dan 28 jaar bezorgde hij de kranten in
ons dorp. "Maar 't lopen gaat haast niet meer", zo
vat hij de situatie samen.

Dagelijks om 3.20 uur van bed
Elke morgen om tien voor half vier stapte hij uit zijn
bed. "Nooit een wekker nodig gehad. Eerst de verschillende kranten op volgorde leggen. Dan beginnen met
bezorgen." Het was maar één keer dat hij er tegenop
zag om er uit te gaan. Toen was het carnaval geweest
met flink wat bier en had hij zich verslapen. Maar
niemand die het vernomen had, want het had gesneeuwd en iedereen dacht dat het van de sneeuw
kwam. Andries Haaijer grinnikt er nog om. "Doar hadden we mazzel met."
Op de vraag wat-ie nou minder vond aan zijn werk,
reageert hij: "Ik heb een keer een hert tegen de brommer gehad. Dat was bij de vijftig bunder. Springt dat
beest opeens uit het bos. Brommer total loss. Kapotte
knie en hand. Toen moest Jennie ook een tijdje voor
me inspringen. Wat ik wel eens lastig vond, is dat de
meeste mensen niks zeggen of regelen als ze weggaan.
Dan raakt de brievenbus verstopt. Het is toch geen
moeite om als je weggaat de buren te vragen de bus
leeg te halen."
Tenslotte zegt Andries: "Dat mensen minder kranten
zijn gaan lezen, heb ik nooit wat van gemerkt. Ze lezen
hier net zoveel kranten als vroeger. Dat komt door de
bezorging. Want als je krantje niet kriegt, dan stop je
der met. Ik heb over de krantenbezorging eigenlijk
nooit klachten gehad, fle heb altijd gezegd zolang we
gezond zijn, blijven we de kranten doen."
Dan blijft het even stil en zegt-ie: "Maar ik mis het
wel, als je er zo bij weg komt. Tsja." Jennie valt bij:
"Het was mooi werk. Het is jammer om op zo'n manier te stoppen."

Op de vraag hoe het nu met hem gaat, zegt Andries:
"Ja, de gezondheid die is wel goed, maar 't lopen. Het
ging ineens hard. Op zaterdag kon ik de kranten nog
alleen doen. Op maandag moest Jennie met me mee en
kon ik de stoepjes al niet meer op. Op dinsdag lag ik in
't 'zaikenhoes'. De benen doen het niet goed meer. Het
linker wil wel, maar de rechter niet. Als het beter
wordt, kan het maanden duren." Met rollator en beugel
om 't been gaat het een beetje om rond te lopen in huis.
Met fysiotherapie en veel oefenen denkt hij dat het lukt
om de conditie weer op te bouwen.
In het ziekenhuis besloten Andries en Jennie meteen
dat het gedaan was met de krantenbezorging. "Het
wordt nooit meer helemaal goed. Dat is geen doen als
er bijvoorbeeld gladheid is bij de weg." Jennie nam
nog wel een tijdje de bezorging van haar man over,
zoals ook in het verleden toen Andries een flinke tijd
uit de running was en een hartoperatie onderging. Zoals ze zelf zegt: "Ik ben er voor de noodgevallen en op
zaterdag als de weekendkranten veel zwaarder zijn dan
gewoon. Maar ik word ook een dagje ouder en het valt
niet mee om 't elke dag op je eentje te doen. Ik heb
artrose en kreeg last van de knieën."
Opvolger
Toen was dus de vraag: wie neemt 't over? Dat duurde
maar heel even want dochter Jeanet meldde zich snel:
"Dat wil ik wel doen, samen met mijn man Hendrik. Ik
vind het leuk, vroeg eruit, ik kom makkelijk van m'n
bed af. Net als mijn vader ben ik een ochtendmens.
Kom weer op de plekken waar ik ben opgegroeid. Ik
heb 21 jaar aan de Tolhuisweg gewoond. Deurtje bellen, spoorzoeken, ik ken nog genoeg mensen van vroeger. Hendrik bezorgt de krant aan de ene kant van de
straat, ik aan de andere. Het is lekker rustig bij 't pad.
De hele weg voor jezelf. Ik ben ook een dierenmens.
Onderweg al het levend spul dat je tegenkomt: ooievaars, fazanten, reeën. Mooi man."

Als 't regent, klep dicht
De redacteur van het Kabinet kan dit alleen maar beamen. Alle krantenlezers in het dorp zullen de krantenloper missen. Want zoveel is zeker, als er een prijs was
voor de beste bezorging, zou Andries Haaijer een goede kans maken. De krant was er namelijk altijd, en op
tijd. Wat dochter Jeanet betreft, blijft dat zo: "Ik ben
van plan om het net zo te doen als mijn vader. Ik ben
precies en wil geen fouten maken. Krant netjes achter
de klep. Dat heb ik geleerd van m'n vader: mensen
willen een nette, droge krant. Dus als 't regent, klep
dicht."

Maar voor onze oude krantenloper is het een grote omschakeling. "Ik heb het 28 jaar met plezier gedaan, bij
weer en wind", zegt Andries. "De heb er nooit tegenaan
gezien, ook niet bij 20 graden onder nul. De tijd van de

Andries, en natuurlijk ook Jennie, bedankt!
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Vakmanschap &
M o d e r n e apparatuur
voor:

A i . i RI D

BAKKER

Haren
050 5344533

• Diagnosetest
• Storing zoeken
• Aircoservice
• Bandenservice
Schokdempertest
• APK
• Onderhoud

llllé»!'

Felland 7b, 9753 TA Haren
Tel. 050-5340612
www.hvhautotechniek.nl
mfo@fovhautotechniek.nl

www. alfredbakker.nl
info@alfredbakker.nl

(i i L , , »Ir'.t'w.J

Slagerij De Buurderij
Vogelzaiigsteeg 15 a
9479 T E Noordlaren
050-4063812
info@slagerijdebuurderij.nl
wvvw.slagerijdebuurderij.nl

ije ontvangst en
. goede nachtrust in prima
> het genieten van een uitgebreid
fttairitijt om^ariw Noordlaren ei
omgeving te.vertennen^'iíijL
Roelof 4 I d a l mzei
jKi^terdehoven.nl
tel 0504093237

OPENINGSTIJDEN:
dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot 17.30 uur
zaterdag 09.00 tot 15.00 mir

Vlees zoals v!ees hoort te zijn i
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een paar bosjes wilgentenen mee plus een duidelijke beschrijving van hoe je zo'n paalnest bouwt
en overeind zet. Met name dat laatste was nog niet
zo eenvoudig. Met behulp van een kennis met een
tractor en familie lukte het, dat wil zeggen bij de
tweede poging, bij de eerste poging kreeg Ben het
nest nog bijna op zich...
De dieren voor wie het nieuwe bouwsel was opgetrokken, reageerden snel. Al na twee weken streek
een ooievaarsechtpaar neer in hun nieuwe onderkomen. Het dierenechtpaar besloot meteen ook maar
om het nest liefdevol in te wijden. Het bleef dit
keer bij oefenen, want kroost is er nog niet. Ineke:
"Dat er al zo snel ooi vaars op af zouden komen
hadden we niet durven hopen. En nu maar hopen
dat na het "oefenen" van dit jaar, ze
volgend jaar voor het "echie" gaan met als resultaat kleine ooievaartjes."

Welkom in Midlaren
Nieuw ooievaarsnest liefdevol ingewijd
Aan de Schutsweg, op het weiland van Ineke van
Guidener en Ben Szabo, staat sinds kort een kersvers ooievaarsnest in de lucht te pronken. De
komst ervan had wel de nodige voeten in de aarde. Zo moest een bouwvergunning worden aangevraagd en er bleek een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Een klein legertje
van bij elkaar tien ambtenaren kwam er aan te

TvdH

De boerderij staat er al weer!

C
pas om alle procedures volgens de regels van de
kunst rond te krijgen.
Na de formaliteiten kwam de bouw van het nest.
Ineke: "We zijn eerst naar ooievaarsstation 'de

-

*
i

BH

Twee kabinetten geleden was er nog een foto te
zien van een lege plek bij Camping de Bult waar de
i boerderij had gestaan die zo jammerlijk was afge| brand. Jan vertelde toen dat ze snel gingen herbouI wen en dat is zeker gelukt! ! De boerderij staat er
| feitelijk weer in dezelfde stijl als de vorige. Maar
: vooral van binnen is alles natuurlijk nieuw en licht.
; Ze hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om
: nog meer verbeteringen aan te brengen, zo is van
de vroegere groepsaccommodatie een toiletgebouw
gemaakt waar 'manlu' en vrouwlu' terecht kunnen.
; Zo voldoet de camping weer aan de eigentijdse nor; men en kunnen ze weer even vooruit!

^

Lokkerij' in de Wijk geweest, waar
we instructies kregen voor het invlechten van de
mand met wilgentenen. Het beheerdersechtpaar
van de Lokkerij, de familie Koopman, gaf ons
20
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Hoogholtje
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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.

Wij -een aantal inwoners van Zuidlaarderveen, De
Groeve en Midlaren, gelieerd aan de plaatselijke
vereniging van Dorpsbelangen- maken ons zorgen
over het voortbestaan van het Hoogholtje( Noordma af en dan het fietspad naar de molen de Boezem.) We hebben kontakt gezocht met de gemeente met het verzoek ons op de hoogte te stellen van
hun plannen: Wat gebeurt er met de brug wanneer
de gemeente de Zuidlaardervaart gaat uitbaggeren? Moet het dan weg en/
of...allerbelangrijkst:Komt het wel terug, in huidige hetzij in nieuwe staat? Vele omwonenden en
veel passanten- vaak fietsers,maar ook veel wandelaars- maken dagelijks gebruik van dit bruggetje.
Door als fietser het bruggetje te nemen mijdt je
direct 3-4 km drukke weg en bovendien kun je
genieten van prachtig landschap en natuur.

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.

Wordt vervolgd.

Alleen uw belang telt voor ons.
Nu ook digitaal factureren
Contact met ons
Wij zijn gevestigd in Groningen, Leeuwarden, Almere,
Assen, Zwolle en Hamburg.

U1ADE DU CEERT9
!4 spitskool
Fruit (appel, sinasappel, banaan, rozijnen)
Walnoten
Gember
Snijd de kool en het fruit in stukjes en roer de walnoten en de gember erdoor.
Voor de dressing:
Crème fraise mengen met een scheutje citroensap,
gcmbcrsiroop, Vz zakje vanillesuiker en wat melk tot
dat het voldoende vloeibaar is. Voeg eventueel een
snufje zout/peper toe.
Meng de dressing door het de salade en genieten maar!

Neem direct telefonisch contact op:
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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

Midlaarder Kabinet zomer 2012

H u t Co
Registeraccountants
Belastingadviseurs
Bezoekadres
Verlengde H e r e w e g 1 8 2
Postadres
Postbus 8 0 8 8
9 7 0 2 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 k u n n e n 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
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Zomernieuws!
De zomer is weer van start gegaan en de medewerkers
van Paviljoen de Bloemert zijn er helemaal klaar voor.
Het interieur van Paviljoen de Bloemert heeft dit voorjaar een compleet nieuwe look gekregen. De frisse kleuren en het nieuwe meubilair zorgen voor een nog aangenamer avondje uit aan het Zuidlaardermeer. Ook de menukaart ¡s compleet aangepast en biedt een gevarieerd
aanbod, van een lekkere lunch tot een heerlijk diner, en
van koffie met huisgemaakt gebak tot zomerse sangria met tapas.
In de maanden juli en augustus organiseert Paviljoen
de Bloemert een gezellige Walk-in Barbecue. Met een
soepje vooraf en een ¡jsdessert na heeft u een compleet menu voor slechts € 22,50 p.p. De inloop is tussen 17.00 en 19.00 uur en tot 10 personen kunt u
zonder te reserveren bij ons aanschuiven. Vanaf 10
personen ¡s reserveren gewenst.
Nieuw is ook Snackbar Berend Botje, gelegen naast het paviljoen. Iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 17.00 tot 19.00 uur kunt u hier terecht om de lekkerste snacks af te
halen.
Natuurlijk, voor een hapje en een drankje, na bijvoorbeeld een fiets- of wandeltocht,
kunt u ook terecht in ons gezellige paviljoen.
\jtM
¿ujuUcwen/
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www.paviljoendebloemert.nl.

Midlare#\i

Kijk voor meer informatie en openingstijden op :

www.hethotel.nl/midlaren
Bel 050-4093548 of 050-4091261 om te
reserveren of stuur een email naar :
info@hethotel.nl
Graag t o t z i e n s !

fíot^evee+i/
j^iÄi^fiT,}'

HOTELX

Postbus 129
9470 AC Zuidlaren

