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3 en 4 mei
31 juni en 1 juli
Zelf brengen bij De Bloemert

Voorwoord
Na een zachte winter, met één dag ijs op onze eigen
baan, is de lente aangenaam begonnen. Maart was
nog nooit zo warm. Inmiddels is het alweer april,
zitten de ooievaars weer op hun nest en staat het
paasvuur letterlijk op stapel.
In deze lente-editie van 't Midlaarder Kabinet vertelt
markant en veelzijdig dorpsgenoot Jos Wessels over
zijn leven en liefhebberijen. We duiken ook de
geschiedenis weer in, ditmaal van Huize Bloemert, de
enorme witte boerderij bij de toegangsweg naar het
bungalowpark. We kijken terug op de
gemeenteraadsverkiezingen en de voorstellingvan
TOMI en maken kennis met meneer en mevrouw De
Fries.
De jonge Midlaarders kunnen weer puzzelen in het
Kinderkabinet, waar deze keer ook een vieze mop in
staat. Kinderen kunnen trouwens zelf ook iets
opsturen voor het Kinderkabinet, dat vinden we leuk.
Bij dit Kabinet verschijnt een speciale uitgave over
het dorpsbelevingsonderzoek, dat eind januari werd
gepresenteerd. In deze bijlage leest u een
samenvatting van de onderzoeksresultaten en nodigt
Rik Timmer u namens de werkgroep Dorpsbelevingsonderzoek uit om mee te doen met het vervolg.

Agenda
21 april: paasvuur
29 april: jaarvergadering Dorpsbelangen
3 mei: open dag Landgoedcamping Buiten
18 mei: tennis toss
21 juni: volleybaltoernooi
9 augustus: Berend Botje Festival
23 en 24 augustus: KeikIMidlaren
14 september: open tennis toss

Veel leesplezier!
Redactie Kabinet
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Buitenhuis "de VEENHORST"
Hans Blaauboer en Els Wiggers
Duinweg 2, 9475 PK MIDLAREN
Tel.: 050 4092132 Fax: 050 4092132
E-mail: ¡nfo@veenhorst.nl
Website: www.veenhorst.nl

Elk seizoen de moeite waard

B U I T E N

De

nborst

"de VEENHORST" ¡s een 4-sterren groepsaccommodatie
voor in príncipe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen.
het LAGERHUIS" is een apart gelegen zaal met eigen terrein voor dag(deel)verhuur
aan 4 t/m 35 personen. Het is tevens startpunt voor klootschieten en LETTERBOXEN!
Beide accommodaties zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken en moderne
faciliteiten voorzien. Ideaal voor het houden van
uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten.
zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons.

Uw partner in doe-het-zelf

eenk

DOE-HET-ZELF

Zuidlaren

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

De Scheve
Watersport

bedrijf

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

De Lanteern is een gezellig, nostalgisch
bruin café 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 geopend van
12.00 - 23.00 uur.

Eetcafé de Lanteern

tel. 050-4029890
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Jaarverslag
Dorpsbelangen
Het afgelopen verenigingsjaar passeerden weer veel
onderwerpen de revue binnen de Vereniging
Dorpsbelangen. Dit verslag hiervan gaat over de
periode tussen de jaarvergaderingen van 17 april
2013 en 29 april 2014.
Op onze jaarvergadering aan het begin van het jaar
was wethouder Assies te gast. Hij sprak vooral over
(het niet doorgaan van) de herinrichting van de
Groningerstraat en het langdurige uitstel van de
ontwikkeling van het Noordmagebied (Hunzedal) tot
natuurgebied. De wethouder filosofeerde over de
idee om van de Groningerstraat maar weer een 50
km zone te maken, in plaats van de huidige 30 km,
wat een stevige discussie opriep. Op 13 november
was er overleg tussen het bestuur en de wethouder,
waar de lopende zaken besproken werden. Dit was
het laatste overleg met Harm Assies die gaat stoppen
als wethouder. We zijn hem erkentelijk voor het
opzetten van een goed 'kleine kemenbeleid' en zijn
betrokkenheid bij Midlaren.
Voorjaar 2013 begon het project van
Natuurmonumenten om een Natuurvisie 2013-2031
voor het gebied Vijftig Bunder-Noordlaarderbos te
ontwikkelen. Midlaarders, Noordlaarders en anderen
zijn door deelname aan een klankbordgroep
betrokken bij de discussies over de plannen voor het
gebied. De aanbevelingen waarin deze besprekingen
resulteren, worden weer aan de voltallige
dorpsvergadering voorgelegd, om te zien of er een
breed draagvlak voor bestaat. De klankbordgroep is
een aantal keren bij elkaar geweest en heeft twee
avondwandelingen door het gebied gemaakt. Twee
bestuursleden van dorpsbelangen hebben aan de
klankbordgroep deelgenomen, overigens op
persoonlijke titel. Natuurmonumenten is nu bezig
met het uitwerken van de concept-plannen.
Het bestuur had medio 2012 aan Reggefiber
gevraagd om te kijken onder welke voorwaarden
Midlaren - of een deel daarvan - kan worden
aangesloten op het glasvezelnetwerk; Het werd
duidelijk dat Reggefiber dit niet van plan is, omdat
Midlaren commercieel niet interessant is.
Ondertussen zijn er in Drenthe allerlei initiatieven,
zowel van de overheid (provincie) als van
bewonerorganisaties, met als doel ook de kleine
dorpen aan te sluiten op de digitale snelweg. Het
bestuur gaat op korte termijn kijken naar de
mogelijkheden om hierbij aan te haken.
In het najaar kreeg dorpsbelangen een aanbod van
de BOKD (= een vereniging van kleine dorpen) om de
hogeschool Van Hall Larenstein om in Midlaren een

dorpsbelevingsonderzoek uit te laten voeren. Het
bestuur heeft dit aanbod dankbaar aanvaard. Het
onderzoek heeft als doel om in kaart te brengen hoe
de bewoners denken over hun dorp en over de
toekomst van hun woonomgeving. Het onderzoek is
in december/januari uitgevoerd door middel van een
enquête. De resultaten werden gepresenteerd op
een dorpsbijeenkomst op 29 januari 2014. Naast een
dik rapport was er een handzame folder met daarin
de belangrijkste punten. In een bijlage van het lenteKabinet zullen alle Midlaarders geïnformeerd worden
over de resultaten. Een werkgroep met daarin Rik
Timmer (voorzitter), Toon van der Hammen en het
voltallige bestuur begeleidde het onderzoek en zal
aan de slag gaan met de uitkomsten.
Dorpsbelangen krijgt van de gemeente Tynaarlo een
bescheiden budget om activiteiten te steunen die de
sociale samenhang in het dorp bevorderen; dit heet
het activiteitenbudget. In het afgelopen
verenigingsjaar zijn hieruit vier activiteiten
ondersteund:
• de activiteitencommissie (sportveld) kreeg € 210
voor het volleybaltoernooi
• toneelvereniging TOMI leed verlies op
verschillende activiteiten en werd geholpen met
€150
• Gea Koopman en Wim Peters kregen € 150 voor
het inrichten van een 'zielentuin'op allerzielen
• de dorpsfeestcommissie leed verlies op de
nieuwjaarsbijeenkomst en werd geholpen met
€150.
Verenigingszaken
Het bestuur heeft een bestand aangelegd van
e-mailadressen van alle Midlaarders om snel (en
goedkoop!) met elkaar te kunnen communiceren. Zo
kan bijvoorbeeld de mening van de inwoners over
een bepaald onderwerp gepeild worden. In overleg
kunnen ook andere Midlaarder verenigingen van
deze lijst gebruik maken.
Op de algemene ledenvergadering van april 2013
werd Herman van gekozen tot voorzitter van het
bestuur, als opvolger van Mark-Pieter Bakker. Winy
Verdegaal trad af als algemeen bestuurslid. De
samenstelling van het bestuur was begin 2014 als
volgt:
• Herman van Dop, voorzitter (gekozen in 2013)
• Pieter den Hengst, secretaris (gekozen in 2007,
herkozen in 2010 en 2013)
• Roos Renting, penningmeester (gekozen in 2012)
• Roeleke Ketelaar (gekozen in 2011, herkiesbaar in
2014)
Vereniging Dorpsbelangen Midlaren
Pieter den Hengst, secretaris

Het idee is dat wij bij u in de
buurt blijven
Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden.
Niet alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige samenwerking
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!

BOUWBEDRIJF
MARK WIE LAND
Zuidlaarderweg 97
9479 PR Noordlaren
050-4092782

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

www.rabobank.nl/naord-drenthe
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Rabobank
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Zeilschool Zuidlaardermeer
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren
050-4092379

06 51509798

www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl
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ZUIDLAARDERMEER/PATERSWOLDSEMEER
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j aaarvergadering

Dorpsbelangen Midlaren

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen
Midlaren in Paviljoen Meerzicht
Dinsdag 29 april 2014, aanvang 20:00 uur
AGENDA VAN DE VERGADERING

Opening
Mededelingen / ingekomen stukken
Notulen van de jaarvergadering van 17 april 2013 (zie Kabinet zomer 2013)
Jaarverslag 2013 van de vereniging (zie Kabinet voorjaar 2014)
Financiën
- financieel verslag 2013
- verslag kascontrolecommissie (Gies Lamberts en Joke de Groot)
- benoeming nieuw lid kascontrolecommissie (Gies Lamberts treedt af)
Bestuursverkiezing
- Bestuurslid Roeleke Ketelaar is aan de beurt om af te treden, zij is bereid tot herverkiezing.
- In het bestuur is nog een vacature voor een algemeen bestuurslid. Belangstellenden wordt verzocht
contact op te nemen met het bestuur.
- Tot een kwartier voor aanvang van de vergadering kunnen de leden van de vereniging kandidaten
voorstellen bij het bestuur.
Dorpsbelevingsonderzoek: het vervolg
- Zie de special bij het Lente-Kabinet
8

Rondvraag
Sluiting

Deze uitnodiging wordt - naast publicatie in het Kabinet - niet meer huis-aan-huis bezorgd (zoals tot nu toe de
gewoonte was) maar verspreid via e-mail. Mocht u uw mailadres nog niet hebben doorgegeven, dan wordt u
verzocht dit te doen met een mailbericht met daarin uw naam en adres. Stuur dit bericht naar
dorpsbelangen@midlaren.net en u wordt opgenomen in ons mailbestand.

Jos Wessels: 'We zijn altijd verliefd
gebleven op deze plek'
Verscholen in de bosrand tussen Tolhuisweg en de
Vijftig bunder ligt een huis. Met een luide, ver
dragende roep maakt een pauw zijn aanwezigheid
duidelijk. Al veertig jaar woont professor Jos
Wessels, inmiddels bijna 80 jaar oud, in deze oase
van rust en natuur. Hij vertelt erover en over zijn
leven en liefhebberijen.
Hij steekt meteen van wal met de geschiedenis van
deze paradijselijke plek. 'Het huis is gebouwd in 1936
als zomerhuis. We hebben het gekocht in 1974.We
woonden nog niet lang in Haren en waren 12,5 jaar
getrouwd. Ik was er zo verrukt van dat we geen
moment geaarzeld hebben en meteen kochten. De
eerste jaren gingen we er de weekends heen. Maar
na een tijdje zeiden we tegen elkaar, we zijn wel gek
om twee huizen te bewonen. Kunnen we niet in
Midlaren gaan wonen?'
De overstap
Wessels en zijn vrouw - met in hun kielzog de vier
kinderen - zetten definitief koers naar Midlaren.
Volgens Wessels had die overstap nog wel wat
voeten in de aarde. Om het hele gezin te herbergen
was een verbouwing nodig. 'De provincie wilde
vanwege het bestemmingsplan geen vergunning
geven. Ik was bereid zelfs ondergronds te bouwen
om het bebouwde oppervlak zoveel mogelijk gelijk te
houden. Maar de ambtenaren van de Provincie
wilden gewoon niet dat we hier kwamen wonen. Ik

heb toen bezwaar gemaakt bij de Raad van State, en
gewonnen. Gelukkig maar, want we waren al gestart
met de verbouwing.'
Volgens Wessels had zijn vrouw in het begin wel
enige reserve bij de overstap naar hun nieuwe
onderkomen. 'Zij vond het eerst erg afgelegen. Maar
toen bleek dat de kinderen zonder problemen naar
school gingen en zij hier veel mensen leerde kennen

Een zelfgemaakt schilderij van karakteristiek Midlaren
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begon ze zich geweldig thuis te voelen. We zijn
allebei verliefd gebleven op deze plek. Mijn vrouw zei
wel eens, alleen horizontaal zal ik dit huis verlaten.
Dat is helaas ook gebeurd, toen ze in 2005 overleed
aan borstkanker.
Werken
Wessels werkte vanaf 1970 in Haren als hoogleraar
moleculaire plantkunde bij het Biologisch centrum
van de Rijksuniversiteit Groningen. 'In mijn jeugd was
ik altijd al planten aan het bekijken en beestjes aan
het ontleden.' Het was zo klaar als een klontje dat
een exacte studie voor hem in het vat zat. 'Ik ben
bioloog geworden, al had het evengoed scheikunde
of natuurkunde kunnen zijn. Heb in Leiden biologie
en in Delft microbiologie gestudeerd. Daarna ging ik
in Leiden promoveren en zocht een onderwerp op
het grensvlak tussen bacteriën en planten. Dat
werden de schimmels. Met deze organismen ben ik
altijd bezig geweest. Ik was vooral geobsedeerd door
paddenstoelen en hoe de vorm van zo'n paddenstoel
ontstaat. Daar heb ik het meeste onderzoek naar
gedaan. Ik ben ook erelid van zowel de Engelse als
Amerikaanse organisatie van mycologen
(schimmeldeskundigen). Naast mijn vak ben ik altijd
met veel interesse de veldbiologie blijven
beoefenen.' Ten bewijze hiervan heeft hij achter zijn
huis een indrukwekkend pinetum met bijna 100
verschillende exotische coniferen geplant. Daarnaast
kweekt hij paddestoelen op boomstammetjes (shii
take). Ook het dierenrijk was altijd goed
vertegenwoordigd in en rond huize Wessels, en nog
steeds: hond Plato, een kolossale New Foundlander,
de parelhoenders en de vijf pauwen. 'Dat geeft wel
een hoop schoonmaakwerk, want die pauwen
poepen enorm. Vroeger hield mijn vrouw Janneke
ook nog bijen, maar daar kreeg ik buiten van. Ja, ik
vind het leuk die beesten.'
Koffie drinken?
'Met 65 ben ik officieel opgehouden, ja, omdat het
moest. Tot mijn 70ste ben ik doorgegaan om
promovendi te begeleiden bij hun onderzoeken.'
Sinds het overlijden van zijn vrouw is hij alleen. 'Ik
kan goed alleen zijn en ben niet bang. Mijn kinderen
komen af en toe. Ze wonen ver weg. Een van mijn
zonen woont in Finland, mijn oudste dochter in
België. We zijn elkaar erg dierbaar. Ik heb ook goede
contacten met Martha en Niesco Loerop, daar kan ik
goed mee overweg. En gelukkig heb ik Lina. Zij komt
hier al heel lang en doet het huishouden. Of ik wel
eens bij anderen op de koffie ga? Nee, dat is niks
voor mij. Ik kan me prima redden en leef op kant- en
klaar-maaltijden.' Met enige zelfspot en een
schaterende lach, zegt hij: 'Aardappelen schillen of
spruitjes schoonmaken, dat zal ik nooit doen.' Dan
weer serieus: 'Ik ervaar genoeg nabuurschap. En als
ik hulp nodig zou hebben, dan kan ik die krijgen, dat
denk ik wel.'

Religie en wetenschap
Sinds Wessels met pensioen is, ging hij zich
weer meer in de andere
natuurwetenschappen verdiepen, zoals de
theoretische fysica en de kosmologie. Een
onderwerp dat hem sterk aan het hart gaat
is het raakvlak tussen religie en
wetenschap. Hij schreef er een boek over
"Wetenschap en Religie zijn
Bondgenoten". Hij zegt er dit over:
'Algemeen worden geloof en wetenschap
als tegenstelling ervaren. De mensen die
dat doen zijn blijven steken bij de
natuurwetenschappen uit de 19e eeuw.
Geloof was in hun ogen ¡ets voor domme
mensen. Ook de meeste atheïstische
filosofen zijn blijven hangen in het oude
natuurwetenschappelijke gedachtengoed.
Als je de ontwikkelingen in de wetenschap
wel hebt gevolgd blijkt dat veel zaken die
in de religie geloofd worden, een
wetenschappelijke basis lijken te hebben.
Een voorbeeld: toen ik studeerde ging
iedereen er nog van uit dat het heelal altijd
bestaan heeft. Inmiddels weten we dat het
universum ergens - met een big bang - is
begonnen. En dat bij het ontstaan van het
heelal ook de tijd. begonnen is. Dit zijn
raakpunten tussen natuurkunde en religie.'
In zijn boek komt Wessels tot de conclusie
dat de eerder genoemde tegenstelling
helemaal niet bestaat. Met de wetenschap
kun je diverse kanten op: een atheïst kan
denken dat de evolutietheorie het bewijs is
voor zijn gelijk, maar je kunt het ook
omdraaien en aan de evolutie een
religieuze uitleg geven. Dat is wat Wessels
doet. 'In de streng protestantse
gemeenschappen wordt de evolutietheorie
verworpen. Maar de evolutietheorie is
volstrekt in overeenstemming met religie.
Ook de RK kerk aanvaardt sinds de jaren 50
de evolutie, zelfs van de mens.'
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Bouwbedrijf
M e n n o Bakker B.V.

BOUWBEDRIJF MENNO

BAKKER

Zuinigstraat 1 9479 PM Noordlaren

NIEUWBOUW / VERBOUW
ONDERHOUD / RESTAURATIE
ASSISTENTIE BIJ ZELFBOUW
LAS- EN CONSTRUCTIEWERK

050-4095918
www.bouwbedrijfmhbakker.nl

eten, drinken

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

ZATERDAG 23
&

K-DANS

ZONDAG 24
AUGUSTUS

050-4095603
www.k-dans.nl

info@k-dans.nl
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Volleybaltoernooi
Dit jaar verwelkomen we de zomer op zaterdag 21
juni met ons jaarlijkse volleybaltoernooi. Noteer deze
datum vast in uw agenda, want er kan weer
gestreden worden om de volleybalbokaal van
Midlaren! Voor de kinderen is er 's middags een
springkussen en bij mooi weer een zeepglijbaan.
Schroom niet alvast te gaan oefenen op het
sportveld!

\H
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De sportveldcommissie
Jos, Jildou, Frederik, Marjan

(

KeikIMidlaren op
23 en 24 augustus

Voortgang
Natuurvisie

Na de succesvolle kunst- en tuinenroute
KeikIMidlaren in 2011 en 2012 hebben we voor 2014
weer een mooie route samengesteld!

Op 12 november 2013 vond de alweer laatste
bijeenkomst van de klankbordgroep plaats in het
NIVON-huis de Hondsrug. We hebben deze avond
benut om de concepttekst van de Natuurvisie
Noordlaarderbos/Vijftig Bunder te bepreken en de
laatste puntjes op de i te zetten. In de weken daarna
is de tekst met de beheerder en de boswachters
besproken en vastgesteld. Daarmee is de tekst en de
inhoud van de visie zo goed als definitief geworden.
In de periode daarna is gewerkt aan kaarten, tabellen
en aan de lay-out van het rapport. En het is nu bijna
af! Om alle inwoners van Noordlaren, Midlaren en
Zuidlaren de gelegenheid te geven om kennis te
nemen van de inhoud komen we langs om de visie te
presenteren. Deze avonden, waar iedereen welkom
is, worden gepland in de tweede helft van mei en
zullen breed bekend gemaakt worden.

Op zaterdag 23 en zondag 24 augustus zijn de tuinen
en kunstlocaties open van 13 tot 17 uur. Er hebben
zich zo'n 10 kunstenaars opgegeven en de route zal
zich dit jaar concentreren op het westelijke deel van
Midlaren. Gestart kan worden aan de Tolhuisweg,
even de Schutsweg pakken en via Heiveen naar de
Haasakkers om via de Duinweg weer terug te keren
naar de Tolhuisweg. Tijdens de route ziet u tuinen en
beeldend werk van mede-dorpsgenoten aangevuld
met een enkele buitenstaander.
Voor de kinderen gaan we dit jaar ook weer en
workshop organiseren, waarin ze hun eigen kunst
gaan uitoefenen. Er kan gekozen worden tussen een
workshop Steeldrum of een workshop Beeldhouwen
in speksteen. De workshop is op de zaterdag van het
Keikweekend (23 augustus) en op de zondag kunnen
jullie je kunsten tentoonstellen!
In het zomerkabinet volgt meer informatie en een
opgaveformulier voor de workshops.

Roel Douwes, Natuurmonumenten
r.douwes@natuurmonumenten.nl

We hopen op een mooie zomer zodat we een mooie
KeikIMidlaren hebben!
Werkgroep
Rik Timmer, Gea Koopman en Anneke Grootoonk
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I e klas Rund- en varkensslagerij
OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

Slagerij De Buurderij
Vogelzangsteeg L5a
9479 TE Noordlaren
050-4063812
info@slagerijdebuurderij.nl
www.slagerijdebuurderij.nl
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OPENINGSTIJDEN:
dinsdag tm vrijdag 09.00 tot 17.30 uur
zaterdag 09.00 tot 15.00 uur

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

Groningerstraat 56, 9475 PC Midlaren

M

Bouwbedrijf Wolters

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud

Q- "O TffTTT

I
Kerkstraat 14
9479 PK NOORDLAREN
Burg. J.G. Legroweg 100
9761TDEelde
W 050-4091297
Fax 050-4091387

www.hethotel.nl/midlaren
050-4093548
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Paasvuur 2014
Ook dit jaar organiseert de dorpsfeestcommissie het
paasvuur van Midlaren. Het paasvuur wordt op
maandag 21 april om 19:30 uur op het weiland aan
de Esweg ontstoken. Er is een tent aanwezig met
drankjes en snacks en voor de kinderen zijn er
vuurkorven waarboven ze broodjes kunnen bakken.
De vuurkorven zijn vanaf 19:00 uur aan. Denk aan de
kleding van de kinderen i.v.m. vonken en hitte! Nylon
en polyester zijn zéér gevaarlijk!
Komende zaterdag 19 april kunt u nog van 10:00 tot
16:00 uur hout inleveren. De opbrengst van het
paasvuur is bestemd voor het dorpsfeest.
We hopen op mooi weer en een goede opkomst.
Namens de dorpsfeestcommissie alvast een vrolijk
Pasen gewenst!

opbouw paasvuur 2014

Herkenbaar gezicht
Als dorpsfeestcommissie willen we graag onze
jaarlijkse activiteiten en bijeenkomsten een meer
herkenbaar gezicht geven. Daarom hebben we een
stel mooie beachvlaggen laten maken. Vanaf de
eerstekomende activiteit - het Paasvuur aan de
Esweg - gaan we de vlaggen in gebruik nemen. Op
zaterdag 19 april is de laatste inzameldag voor
snoeiafval voor het Paasvuur. Wie dan nog twijfelt
waar 'ie moet wezen: volg de wapperende vlaggen
aan de Esweg. U zult ze meteen herkennen en
weten: 'Dit is Midlaren'.
Graag tot ziens bij het Paasvuur!
De dorpsfeestcommissie
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De tennis toss
gaat anders
Bij de oprichting van de tennisvereniging Mid- en
Noordlaren in 2011 hadden de oprichters de
verwachting dat de tennisbanen bij de Bloemert een
ontmoetingsplaats voor bewoners van Mid- en
Noordlaren konden worden. De wekelijkse tennis
toss zou daar de meest uitgesproken mogelijkheid
voor kunnen zijn. Na ruim twee jaar de mogelijkheid
geboden te hebben om te tossen, kunnen we stellen
dat de Mid- en Noordlaarders nauwelijks gebruik
hebben gemaakt van deze (sociale) mogelijkheid. Er
wordt wel getennist, maar dat gebeurt dan vooral
met een eigen maatje of familielid. Op zich is dat
natuurlijk mooi, maar het brengt helaas geen nieuw
verenigingsleven in onze kleine kernen met zich mee.
Het bestuur van de tennisvereniging heeft dan ook
besloten om de wekelijkse tennis toss te vervangen
door twee toss momenten per jaar: de eerste is op
zondag 18 mei (van 14 -17 uur). De tweede is op
zondag 14 september (van 14 - 1 7 uur). De laatste is
een open toss. Ook dorpsgenoten die geen lid zijn,
zijn welkom. Noteer de data alvast in je agenda! Een
uitnodiging volgt te zijner tijd. Om het geheel nog
wat extra aantrekkelijk te maken heeft het bestuur
van de tennisvereniging besloten om aan de beide
toss momenten een borreltje vast te knopen,
aangeboden door de tennisclub.
We hopen op deze manier de tennisvereniging
levensvatbaar te houden. Bij een vereniging doe je
dingen met elkaar. De Bloemert laat ons voor weinig
geld gebruik maken van de banen, maar de sociale
invulling van het verenigingsleven zal echt van ons
zelf moeten komen. Je gezicht laten zien, en mee
doen is daarbij nog altijd de beste manier gebleken.
Dus: tot ziens op de tennis toss in het voorjaar en/of
in het najaar.

Mellema, Truus Kuiper, Willem en Tini Lamberts uit
Noordlaren, Ditie Verbeek uit Zuidlaren en ik een
wandeling in onze omgeving van zo'n 12 km. We
kiezen telkens voor een ander parcours. We starten
om 13.30 uur op de Tolhuisweg ter hoogte van de
ijsbaan. Tijdens het wandelen is er ruimte om met
elkaar in gesprek te gaan, maar ook stilzwijgend van
de omgeving te genieten.
Wandelen zit 'in de lift'. Steeds vaker lees je in
kranten en tijdschriften dat wandelen de gezondheid
bevordert. Het valt mij op dat deze opvatting
inmiddels bij steeds meer mensen bekend is. Zo af
toe houd ik een voordracht over 'burn-out'. Daarbij
komt onder andere ter sprake dat bij een slechte
geestelijke gezondheid, zoals bijvoorbeeld bij een
depressie, er een gebrek is aan vitaliteit. Aangetoond
is dat er in zo'n situatie van uitgeput zijn een grotere
kans is op lichamelijk ziek worden. Uit meerdere
onderzoeken blijkt dat lichamelijk actief zijn, zoals
een wandeling maken, maar ook het hebben van
goede relaties in je directe omgeving, een goed
sociaal netwerk, stressbewustzijn en de ontwikkeling
van actieve manieren om met problemen om te gaan
leidt tot meer welbevinden, het minder snel krijgen
van ziekten, een beter en vaak sneller herstel van
ziekten en een langere levensduur.
Uit de literatuur en ook in publicaties in kranten en
tijdschriften lijkt het advies geregeld een stevige
wandeling maken 'met stip' bovenaan te staan. Een
en ander was voor mij een motivatie om in Midlaren
met wandelen een start te maken. We lopen in de
directe omgeving. De bedoeling is om telkens een
andere route te lopen. Het tijdstip van de
dinsdagmiddag bevalt ons goed. Wij overwegen nog
ook vrijdagmorgen aan 'ons repertoire' toe te
voegen. Dat hangt ook van de toekomstige
deelnemers af. Een ieder is welkom om zich op de
dinsdag bij ons aan te sluiten. Het belangrijkste bij
het wandelen is dat je het naar je zin hebt.
Cor Roos

Namens het bestuur van de tennisvereniging:
Freek Keizer

f

Wandelen en
gezondheid

A
v.

Al langer liep ik met het idee rond om eens een
wandelgroep in Midlaren te starten.
Aanleiding waren en zijn de goede ervaringen met
mijn wandelvrienden in Brabant, met wie ik al jaren
het gehele jaar door elke drie à vier weken zo'n
25 km afleg. Het is er inmiddels van gekomen. Elke
dinsdagmiddag lopen Margje Lamberts, Bieneke

¿1?

1

12

Vrouwluuwark in
seventies setting
TOMI heeft op 5 en 6 april een oude kaskraker nieuw
leven in geblazen: "Vrouwluuwark" maar dan nu in
jaren 70 setting. Alleen al met het uitzoeken van
onze kostuums hebben we vreselijk veel lol gehad,
maar ook de repetities waren heerlijk om te doen.
Vrouwluuwark speelt op een kantoor. Beide
secretaresses hebben een oogje op de directeur; de
schoonmaakster en koffiejuffrouw willen wel wat
tips geven...
Beide uitvoeringen waren zeer geslaagd. Het publiek
lachte ook op momenten dat we het niet
verwachtten en één dame in het publiek liet zich
tijdens de voorstelling ontvallen dat ze ook wel iets
met de directeur (uitgedost in een prachtig paars
kostuum) wilde beginnen...
Op 5 april werd de opvoering gevolgd door een echt
jaren 70 feest compleet met Roelof als volleerd DJ,
een echte glitter discobal, malle pruiken en een ware
"battle of the generations" op de dansvloer: de
jongelui van de zeilschool tegen de Midlaarders. Cor
en Gerry stalen de show!
In het volgende Kabinet laten we weten wanneer er
weer een optreden komt van TOMI. We zouden het
leuk vinden als er meer Midlaarders meespelen.
Neem gerust contact op als je interesse hebt.
Tineke van Stipriaan
0504091055

ï

Green Key voor
De Bloemert
Landal Waterpark De Bloemert heeft een Green Key
ontvangen. Green Key is hét keurmerk voor
duurzame accommodaties in de gastvrijheidssector.
leder jaar ontvangen de ondernemers die aan de
criteria voldoen het Green Key certificaat.
Momenteel telt ons land ruim 600 Green Key
gecertificeerde ondernemingen, met 14
bungalowparken waarvan zes parken van Landal
GreenParks
"Duurzaam en betrokken ondernemen past bij ons.
Als recreatiepark aan het Zuidlaardermeer, in het
Natura 2000 gebied en als onderdeel van Geopark de
Hondsrug is duurzaam ondernemen een steeds
belangrijker onderdeel van onze bedrijfsvoering. Met
veel inzet van financiële middelen, tijd en plezier is
samen met de bungaloweigenaren geïnvesteerd in
de noodzakelijke vereisten van Green Key. We zullen
er met trots de toekomstige gasten van De Bloemert
over vertellen," aldus Willem-Otto Nachbahr,
directeur Landal Waterpark De Bloemert.

De Landal parken met een Green Key

moesten een heuse cursus volgen om te weten te
komen wat handig is qua indeling van het
stemlokaal, wat geldig is en wat niet en wat mag en
wat niet. Je mag bijvoorbeeld niet met zijn tweeën in
het stemhokje tenzij je een lichamelijke of visuele
beperking hebt.
Ook het tellen is nog een hele klus en ik was
verbaasd over de ouderwetse wijze waarop dit gaat.
De kliko gaat op de kop om 21 uur en dan worden
eerst de stembiljetten op stapels gelegd. Vervolgens
gesorteerd per partij, geteld en gecontroleerd.
Daarna wordt de eerste uitslag doorgegeven aan het
gemeentehuis waar ze met smart op de uitslagen
zitten te wachten! Daarna wordt gesorteerd per
voorkeursstemmen. Aangezien ik ook altijd NIET op
de bovenste stem, mocht ik nu niet mopperen dat er
zoveel stemmen op andere mensen dan de bovenste
waren. Dat wordt natuurlijk ook weer gecheckt en
dan wordt dat weer ingevuld op lijsten door de
voorzitter. Deze lijsten gaan in een grote envelop en
die envelop moet apart van de stembiljetten naar
het gemeentehuis worden gebracht! Want stel je
voordat...
Opvallend is dat het er in dit digi-tijdperk toch wel
heel handmatig aan toe gaat. Te beginnen met dat
rode potlood, vervolgens op een kladje noteren
hoeveel stemmen per partij en persoon en dat weer
met PEN op lijsten. Vooral dat laatste zou toch gelijk
digitaal aangeleverd moeten kunnen worden. Dat
scheelt een hoop gedoe, getel en gereken. Maar het
respect voor al die vrijwilligers is weer enorm
gegroeid. Om 5 uur 's ochtends zijn de mensen op
het gemeentehuis al paraat en die zullen niet voor
's avonds laat weer thuis zijn. Ook Klaas Kuipers zet
zich natuurlijk elke keer weer enorm in als voorzitter
van ons stembureau en dat verdient een dikke
pluim!
De zetelverdeling voor de gemeenteraad blijft
ongewijzigd ten opzichte van 4 jaar geleden.
De opkomst in de hele gemeente was 62%

aantal stemmen Midlaren

Gemeenteraadsverkiezingen

on

60 -

|

40 -

19 maart trokken we met zijn allen weer naar de
stembus. Midlaren doet het altijd goed qua
opkomst: 72%! Dit jaar mocht ik niet alleen mijn
stem uitbrengen maar ook als vrijwilliger mijn
steentje bijdragen.
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Totaal aantal stemmen: 209 (=72%)
Dat lijkt toch een eenvoudige taak, zou je denken. De
hele dag achter zo'n tafel zitten of - en dat was mijn
taak - stemmen tellen. Maar ik kan vertellen, we
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pret niet drukken want door de subtropische
temperatuur en de stevige wind, was je zo weer
droog.

Winter 2013/2014
Wat zijn de vorige jaren verwend met een vette
winter! Dat bleek deze winter maar weer eens des te
meer. We moesten het doen met één dag sneeuw,
twee dagen een laagje ijs op de ijsbaan in Noordlaren
en een middag op onze eigen ijsbaan. Des te groter is
de pret als je dan wél sleetje kunt rijden achter
Pouline aan en als je met de eigen IJsclub kunt
schaatsen op Flevonice!
We vertrokken met zo'n 17 man richting de baan bij
Biddinghuizen. Met een ouderwetse Tomtom is het
even zoeken (ook de lokale ijsbaan gezien, die stond
niet eens onder water!) maar dan heb je ook wat!
Een schitterende baan van 3 kilometer langs, dwars
door de polder met zicht op de windmolens. Het was
die dag (23 februari) zowaar al lenteachtig
(onderweg zagen we 'ons eerste lammetje'!) en dat
was te merken aan de hoeveelheid water die op de
baan stond! Op zich niet erg natuurlijk zolang je maar
niet valt... Het is een vreemde gewaarwording om te
vallen op het ijs en dan werkelijk tot op het bot nat
te worden met de spetters in je haren! Het mocht de

-

Het was superleuk om toch even geschaatst te
hebben in de buitenlucht, dus zeker voor herhaling
vatbaar als onze eigen ijsbaan een vijver blijft.
Hartelijk dank aan de ijsvereniging!

Flevonice

—
i

Sleetje rijden achter Pouline (die samen metJeske net uit het beeld is gelopen)
15

Hut&Co

B

IT

Registeraccountants
Belastingadviseurs

Bezoekadres
Telefoon
Verlengde Hereweg 182 050-5267101
Postadres
Fax
Postbus 8088
050-5268737
9702 KB Groningen

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

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

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

'- " • 1 •• • M

•y

M

iswH
rzßr- "*>-r
Ir* **

f

. -

16

-

^

—

,

v

t

m

Vuurtje stoken in de Is uw vereniging nog
actueel op de site
tuin kan prijzig
van Midlaren?
uitpakken
Wat doen we met die afgezaagde takken of dat
bultje oud hout? Lekker ouderwets een stapeltje
maken achterin de tuin en de hens erin. Snel,
makkelijk en nog leuk ook. Maar voor je het weet
staat er een milieuambtenaar bij je op de stoep en
heb je een dikke bon aan je broek.
Een vuurtje betekent voor de een gezelligheid, maar
voor een ander kan een rokend stuk hout overlast
geven. Daarom gelden regels die aangeven wat wel
en (niet) is toegestaan. Een vuurtje in de tuin is
alleen toegestaan in buitenkachels of terrashaarden,
barbecues, vuurkorven, vuur- of gelpotten en
tuinfakkels. Kaarsen branden kan natuurlijk ook. Er
mag alleen materiaal worden verbrand dat daarvoor
is bestemd. Het stoken van snoeihout of afval in de
tuin is verboden.

Naast het onovertroffen kwartaalblad 't Midlaarder
Kabinet heeft ons dorp sinds een paar jaar de
website www.midlaren.net. De redactie van het
Kabinet houdt ook de website bij, maar dat gebeurt
maar mondjesmaat.
We willen graag wat vaker nieuws, agendapunten en
foto's op de website plaatsen, zodat het voor de
inwoners van Midlaren interessanter is om de
website af en toe een bezoek te brengen.
Aan de verenigingen het verzoek om eens te kijken
of wat op midlaren.net staat nog actueel is. Zo niet,
stuur dan tekst, foto's, notulen, video's of wat dies
meer zij naar info@midlaren.net of naar
midlaarderkabinet@gmail.com. In beide gevallen
zorgt de redactie ervoor dat de content op de
website komt.

Heeft u toevallig snoeihout waar u van af wilt? Breng
het naar de Paasbult aan de Esweg. Op 19 april kunt
u er terecht.
Een paar tips als u een vuur stookt:
• Stook alleen met schoon hout en let op
weersomstandigheden en windrichting. Het is
voor de buren niet echt prettig als rook bij hen
naar binnen waait.
• Om vervuilende stoffen tot een minimum te
beperken, is het belangrijk dat er voldoende
zuurstof bij het vuur komt.
• Een elektrische of gasbarbecue veroorzaakt
minder overlast dan een barbecue op houtskool
of briketten.
• Last van stank of luchtvervuiling door tuinvuren in
uw buurt? Probeer daarover in gesprek te gaan.
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En aan alle andere inwoners van Midlaren willen we
vragen om ons ook nieuwtjes en foto's te sturen.
Want dat gebeurt nu bijna alleen maar door
Meerzicht en TOMI. En hoewel we daar heel blij mee
zijn, zouden we graag ook van anderen wat spul
ontvangen.
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De geschiedenis van...

Huize Bloemert

s

In de serie ' de geschiedenis van' dit keer de
spotlight op Huize Bloemert, die enorme witte
boerderij bij de toegangsweg naar Park de Bloemert
en Paviljoen de Bloemert. Al die 'Bloemert-namen'
intrigeren; hoort of hoorde het bijelkaar? Wie
woont daar in die grote boerderij? Hoe komt dat
rijtje huizen daar zo pal achter terecht? Reden
genoeg om eens bij Peter en Hilde van den Berg op
bezoek te gaan.
J E EERSTE Sil..
VAN DIT CEBOUH
• 1 S GELEGD

DEN 3 i « f 8 É

De boerderij 'Huize Bloemert'
waar Peter en Hilde nu in
wonen , is in 1886 gebouwd,
dit laat de eerste steen in de
voorgevel zien. Voordat deze
boerderij daar gebouwd werd
is er heel wat aan vooraf
gegaan.

Hindrik Bloemert
Aan de andere kant van de weg die er aan de zijkant
langsloopt, waar nu zomerhuisjes van de voormalig
stichting REVO (Rust En Vakantie Oord) staan, stond
het oorspronkelijke Huize de Bloemert. Dit huis was
een van de drie buitenplaatsen in het dorp en lag
tussen Meerwijk en Meerlust in. In 1754 werd
Hindrik Bloemert eigenaar van het buitengoed en
heeft er zijn naam aan gegeven.

De oude boerderij die aan de zuidzijde van de
buitenplaats stond en door de familie Zondag werd
bewoond, is voor een deel in vlammen opgegaan en
in 1886 is aan de noordzijde van de buitenplaats
begonnen met de bouw van een nieuwe boerderij
die de naam van de buitenplaats na de brand in 1908
heeft overgenomen: 'Huize Bloemert'. In dat jaar
werd ook het woongedeelte wit bepleisterd
waardoor de boerderij zijn karakteristieke uitstraling
kreeg. De boerderij is gebouwd door de heer Birnie
die zelf's zomers de buitenplaats bewoonde nadat
zijn vrouw overleden was. Daarvoor woonde hij met
zijn vrouw op Java. Tot 1899 was hij eigenaar van het
hele landgoed Bloemert. Daarna is het geheel
verkocht aan Van Hemmen.
Geheimzinnige brand
Vanaf 1899 heeft dit mooie statige huis dienst
gedaan als hotel/café/restaurant met stalling voor 60
paarden. In 1907 maakte een geheimzinnige brand
een einde aan dit hotel; het is daarna nooit weer
opgebouwd.
Vanaf het begin woonde de familie Zondag in de
boerderij en zij werden in 1889 ook eigenaar.
Zondag verandert veel aan de omgeving van de
Bloemert; zo werd het bos eromheen bijna volledig
gerooid om landbouwgrond te creëren. Later werd
18

ook het stuk grond aan het Zuidlaardermeer
verkocht waarop het watersportpaviljoen de
Bloemert later ontstond.
Bungalowpark
Twee generaties Zondag hebben op de boerderij
gewoond als landbouwers. De laatste Jan Zondag
heeft in 1941 een nieuwe woning tegenover de
boerderij gebouwd en de boerderij verhuurd. In 1953
werd het verkocht aan de familie Hoving die het op
hun beurt weer geruild hebben in 1960 met
zandzuigbedrijf Bouman, tegen een veenkoliniale
boerderij elders. De firma Bouman kreeg niet de
vergunningen die ze nodig hadden voor hun plannen
en de boerderij werd verkocht aan de gemeente
Zuidlaren. Die had vooral belangstelling voor de
gronden die erbij hoorden om daar een camping, de
jachthaven en een bungalowparkte stichten. De
boerderij werd in gebruik gegeven aan de
gebroeders Schuiling die het in 1964 ook gekocht
hebben. Door hen is er jarenlang geboerd.
Opslag voor meubels
In 1996 wordt Jaap Bosch eigenaar van het park, de
camping, huize Bloemert, het land en paviljoen de
Bloemert. Huize Bloemert wordt verhuurd en op het
stuk grond erachter worden 3 huizen gebouwd in
2002. In de schuur van de boerderij werden de
meubels van de vakantiehuisjes opgeslagen in de

winter omdat er dan asielzoekers in de huisjes
verbleven. In 2003 verkoopt hij de boerderij Huize
Bloemert aan Peter en Hilde van den Berg. Zij treffen
de boerderij in vervallen staat aan, er groeit zelfs een
boom door het dak van de schuur! Dorpsgenoten
waren al bang dat het gesloopt zou worden.
Maar Peter valt op de grote schuur en het water in
de nabije omgeving en is verkocht! Ze strippen het
huis helemaal van binnen en richten het volledig
opnieuw in. Oude balken komen weer tevoorschijn
en ze maken er werkelijk een prachtig woonhuis van
met enorm veel ruimte en vooral een grote schuur
voor Peter waar hij zijn en andere boten in kan
stallen. Het bevalt ze erg goed om er te wonen en
ook het dorpsleven vinden ze leuk. Peter zat en Hilde
zit in de Dorpsfeestcommissie, zo hebben ze al veel
mensen uit het dorp leren kennen. En het rijtje
huizen achter de boerderij? Geen probleem!
Er valt nog veel meer te zeggen over de andere
onderdelen (het paviljoen en het park) van de
Bloemert. Daarover een volgende keer wellicht
meer!
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Hotel Huize Bloemert, 1902
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Bomen verwijderen tussen de bebouwing d.m.v. klimtechniek en afvangsysteem.
Snoeiwerk op hoogte; inkorten van takken, dood hout en klimop verwijderen.
Onderhoud rieten daken; alg- en mosbestrijding, reparaties en nieuw werk, plaatsen uilenkasten.
Schoonmaken van dakgoten.

Dick Frijters, Duinweg 9, Midlaren, 06-57954934.

OVERDUIN fcÄSÄNDER
UMIj.yi fs.rnilcatiayrs b v
Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90
www.overdulncasander.nl, E-Mail: info@overduincasander.nl
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Landgoedcamping
Buiten nieuw in
Midlaren
Zoals al bekend was, was camping de Bult al enige
tijd te koop. De brand gooide even roet in het eten
maar het is gelukt. Jan en Roelie nemen op de site
afscheid de camping en van hun gasten met de
volgende tekst:
Mededeling: MINICAMPING DE BULT STOPT!!
Na jarenlange inspanningen stoppen wij met de
minicamping. Afgelopen zomer zijn wij al
gestopt met de verhuur van paarden en
huifkarren. Na de verwoestende brand in 2011
hebben we de boerderij vanaf de grond weer
opgebouwd. Sinds 2012 staat er een moderne
boerderij, waar we trots op zijn. Toch hebben
we besloten om het te verkopen, dit is gelukt en
vanaf 1 januari 2014 zullen de nieuwe
bewoners hun intrek vinden. BEDANKT! Wij
willen iedereen bedanken voor de mooie
periode die wij beleefd hebben op de camping!
Er is zoveel gebeurd ... we kunnen er wel een
boek over schrijven. Na jarenlange inspanning,
toewijding, kracht maar bovenal heel veel
plezier hebben wij dit zolang mogen beleven!
Wij hopen met onze open houding, en de
kleinschaligheid het gevoel van een echte
minicamping te hebben overgebracht! Alle
campinggasten, paard-huifkar liefhebbers,
maar ook familie en bekenden, bedankt voor
deze mooie periode! We hopen ons geluk nu
elders te beproeven.
Begin 2013 kwamen wij op het idee dat wij het wel
leuk zouden vinden om camping de Bult te gaan
overnemen. Eigenlijk zat dit jaren geleden ook al in
ons hoofd maar we waren net lekker bezig met
verbouwen van de boerderij aan de Huttenweg dus
we lieten het idee maar los. Evengoed bleef het elke
keer weer terug komen. Steeds als we door het

gebied wandelden en we genoten van de ruimte en
het bijzondere glooiende, bijna buitenlandse,
landschap dan speelde de gedachte weer door ons
hoofd.
"Oké, we gaan ervoor" zeiden we tegen elkaar begin
2013. "We zetten ons huis te koop en mochten we
dit kunnen verkopen dan zetten we de stap."
En zo gebeurde het dat we ons huis aan de
Huttenweg verkochten en eind 2013 samen met
onze enorme hoeveelheid spullen en dieren naar de
Vijftig Bunder 3 verhuisden. Nu wonen we hier al
weer een paar maanden en we zijn hier bijzonder
goed op onze plek. We hebben al een berg werk
verzet maar zijn ook nog lang niet klaar. Het is erg
veel werk maar het geeft ons wel veel energie omdat
we zien hoe ontzettend mooi het gaat worden.
Regelmatig komen er mensen even nieuwsgierig
kijken waar we mee bezig zijn.
Wij denken dat we een prachtig plan hebben waarbij
recreatie en natuurbeleving heel natuurlijk samen
kunnen gaan.
Bij een nieuw plan hoort ook een nieuwe naam en
daarom heet camping de Bult vanaf nu
Landgoedcamping Buiten.
Open dag
Voor iedereen die nieuwsgierig is geworden
organiseren we een open dag. Op zaterdag 3 mei van
14.00 uur tot 17.00 uur zijn jullie van harte
uitgenodigd om een hapje en een drankje te komen
nuttigen en op de camping te komen rondkijken.
Welkom Buiten!
Mark-Pieter Bakker, Maya Hoogerheide,
Amélie en Valentijn
Landgoedcamping Buiten
www. naarbuiten toe. nl
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Vakmanschap &
Moderne apparatuur

All

voor:
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Haren
050 5344533

• Diagnosetest

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

Feiiand 7 b , 9 7 5 3 TA H a r e n
Tel. 0 5 0 - 5 3 4 0 6 1 2
www.hvhautotechniek.ni
info@hvhautotechniek.nl

www.alfredbakker.nl
info@alfredbakker.nl

Tip: geef eens een
massageverwenbon
cadeau!

betref lexmassage
Of een combinatie
wan nek, schouder,
gezicht en hoofd

VOS
MASSAGE
Esther Vos
Haasakkers 2 Midlaren

Nieuw:
Faceliftmossage
Vos Massage: voor een heerlijk ontspannen gevoel

050-3642720

06-38236691
www.vos-massage.nl

Sed/ ew S recücfcL&t S uÁtevufrcyed/ hJoxyrdlar&n/
www.benbnoordlaren.nl
!
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Een gastvrije plek ¡n het mooie Groninger dorp Noordlaren.
Bekijk a.u.b. voor een mooie sfeerimpressie
het filmpje op onze website.
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I.C.Kroeze-Lamberts
Lageweg 29A
9479 TA Noordlaren
050-4093237/0620615072
info@benbnoordlaren.nl

Even voorstellen:
meneer en mevrouw
De Fries aan de
Tolhuisweg 45A
Sinds een tijdje heeft het weiland naast Cor en
Gerry van der Sterren twee nieuwe bewoners. Het
zijn Etske en Wiegel, twee Friese paarden, zoals bij
dit ras hoort allebei voorzien van dikke zwarte
manen en dito lange staart. Hun eigenaren Trinette
Huiskes en Lidewij van der Slikke vertellen waarom
ze zo gelukkig zijn met het nieuwe verblijf aan de
Tolhuisweg.
Op de vraag hoe ze hier terecht zijn gekomen zegt
Trinette: 'Ik kwam voor mijn paard al jaren in
Midlaren. Hij stond hiervoor bij Anna Greijdanus.
Toen zij ging verhuizen moest ik op zoek naar een
nieuw onderkomen en heb ik aan Michiel Kanon
gevraagd of hij ruimte had. Ik kon vrijwel meteen
terecht op deze plek. Daar was ik erg blij mee, ook
vanwege de superaardige ontvangst door Gerry en
Corvan der Sterren. Ben toen meteen aan de slag
gegaan zoals zorgen voor een opbergruimte voor
hooi en een beschutte plek met dak zodat de dieren
droog kunnen staan. Omdat ik Wiegel niet alleen in
het weiland wilde laten staan ging ik op zoek naar
nog een bewoner. Die vond ik via Lidewij.'
Lidewij: "Ik had een prima onderdak voor mijn paard
Etske, maar dit is nog beter. Hier moeten we alles
zelf doen, eerder was ik altijd op het erf van iemand
anders. Dat is toch anders. Nu ben ik zo vrij als een
vogel en kan ik altijd terecht, vroeg of laat, wanneer
het mij maar uitkomt. De paarden kenden elkaar al
en kunnen prima met elkaar overweg. We noemen
ze meneer en mevrouw De Fries van de Tolhuisweg
45A. Nee, ik heb geen dag spijt gehad van mijn
verhuizing, we denken allebei gelijk en zijn gek op
eikaars paarden. We verdelen de taken, de een doet
's ochtends de dieren, de ander 's avonds. En het is
heerlijk om na het voeren en verzorgen in alle rust
hier nog een kop koffie te drinken.'
De beide dames zien zichzelf niet als pure
paardensporters. Trinette die in haar dagelijks leven
een praktijk voor psychotherapie en
psychodiagnostiek heeft en in Zuidlaren woont, reed
in haar jeugd ook paard.' Toen al vond ik het leuk om
te doen. Na dertig jaar niet gereden te hebben,
kwam ik weer in een manege. Daar ontmoette ik
Anne Greijdanus, die een verwoed paardenhoudster
en -liefhebster was. Van haar heb ik uiteindelijk
Wiegel gekocht. Zo'n drie, vier keer per week rijd ik
of beoefen ik klassieke dressuur aan de teugel. Ik heb
een grote band met hem, het is een kameraad waar

ik voor moet zorgen.' Lidewij die in Groningen woont
en biologie doceert aan het Zernike College in Haren
heeft haar hele jeugd en studententijd paard
gereden. 'Toen ik de veertig was gepasseerd heb ik
een paard gekocht. Ik ben begaan met alles wat
beest is, ik ben niet voor niets bioloog en als ik hier
ben en zo rondkijk kan ik gewoon niet wachten om
buiten te gaan wonen. Maar ik heb thuis nog een
paar pubers die eerst de deur uit moeten.'
Waarom deze plek zo prettig is? Trinette: 'Ach, dat
zit in meer dingen, de voorbijgangers die zwaaien of
een praatje maken, vaak aardige mensen. Bijzonder
prettig is ook dat onze buren de boel wat in de gaten
houden als wij er niet zijn en dat Cor ons technische
hulp en bijstand verleent zoals met de aanleg van
elektra. Daar zijn we hen allebei zeer dankbaar voor.'
Ook Lidewij voelt zich zeer thuis aan de Tolhuisweg.
'Een fijne plek hier. Het enige dat nog mankeert is
dat ik hier zelf graag zou wonen.'
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Breng Bob naar
zijn skateboard

Bob wil naar zijn skateboard. Twee wegen gaan goed,
eentje niet. Welke weg moet Bob niet nemen?
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Woord zoeker

Zoek in deze puzzel de volgende woorden: Midlaren,
Kabinet, straat, roos, huizen, bewoners en struik.

M K A B I N E T B
I Y S T R U I K E
D N P T E K R P W
L O E D R H L I O
A X L J O A N J N
R V E R O R A D E
E F N F S Q N T R
N E Z I U H C R S
A K Z N L B K L P

Mop
Stuur het goede antwoord a, b of c naar
midlaarderkabinet@gmail.com en misschien win je
net als Niels en Thijs een prijs.

Twee onderbroeken liggen in de kast. Zegt de één
tegen de ander: 'Zullen we op vakantie gaan?' Zegt
de andere onderbroek: 'Nee, ik ben al bruin genoeg!'

•**r~-

Niels en Thijs
winnen een prijs
Lir p r i s e !

Dat rijmt. De oplossing van de sneeuwpoppenprijsvraag in het vorige Kinderkabinet was:
schaatsbaan. Thijs en Niels stuurden het goede
antwoord op en hebben een Intertoys-bon
gewonnen.
,^_^_^^^^^^^_^_
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De column van Roos
Schaamhaar moet!
Driekwart van de Noordlaarders zoekt aansluiting bij
Midlaren, zo blijkt uit de recente volksraadpleging bij
de gemeenteraadsverkiezingen.
Was mijn naam Vladimir, dan had ik het wel
geweten: onmiddellijk annexeren dat dorp, alleen al
vanwege strategische ligging van de Noordlaarder
haven aan hetZuidlaardermeer.
Had Noordlaren daarentegen aan de buitengrens van
de EU gelegen, dan was plaatsing van 6 meter hoge
hekken met prikkeldraad om de opdringerige
Noordlaarders buiten te houden waarschijnlijker
geweest. Ik doel op de hartverscheurende taferelen
aan onze EU-buitengrenzen in Ceuta en Melilla waar
kansarme Afrikanen het leven wagen om de
vleespotten van Europa te bereiken.
Al met al is het wel spannend natuurlijk of (delen
van) Haren bij Tynaarlo zullen komen. Persoonlijk
lijkt het mij wel wat: alle hunebedden terug in
Drenthe. Gelukkig is het hunebed van Heveskes lang
geleden ontmanteld en naar Borger overgebracht,
anders hadden we Delfzijl er ook nog bij moeten
nemen.
Ik ben stiekum toch ook wel een beetje jaloers op de
inwoners van de gemeente Haren: mooi om zo'n
uitgesproken verkiezingsthema te hebben. Feit is, dat
de partijen die met de rug naar de mensen
toestonden bij de verkiezingen behoorlijk op hun
donder hebben gekregen. Maar het meest boeiend
vond ik toch de verwoede meningenstrijd op
internet. Veel bijdragen waren te lezen op Haren de
Krant en op andere sites. Geweldig medium, dat
'Haren De Krant'. Dat is precies wat wij in onze
gemeente missen. Binnen de redactie van het
Kabinet ijver ik al een tijdje voor meer gebruik van
internet voor ons dorpsnieuws. Eenmaal digitaal kunt
u als lezer alle bijdragen uit uw dorpskrant
afzonderlijk aanklikken en lezen op uw computer,
ipad of smartphone. Mooi opgemaakt, met
kleurenfoto's of zelfs met bewegend beeld erbij.
Alleen maar winst zou je denken. Maar nu komt het:
op het internet kunnen wij precies zien wat u wel en
wat u niet leest. En daarmee weten we hoe het
gesteld is met de populariteit iedere afzonderlijke
bijdrage en elke afzonderlijke auteur. Allicht gaan we
onze artikelen daarop aanpassen: "Click bait" heet in
goed Nederlands de krantenkop op internet die u
moet verleiden om verder te lezen en een artikel te
kopen. Sex sells: ik ben me vast aan het voorbereiden
op de toekomst.

De \ Haan
ADVOCATEN

&

NOTARISSEN

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

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

Vestiging Groningen
(hoofdkantoor)

050 57 57 400

Vestiging Leeuwarden

058 21 21 075

Vestiging Assen

0592 43 03 40

Vestiging Zwolle

038 4217 904

Vestiging Almere

036 54 60 040

Vestiging Turfeingel (strafrecht)

050 31 81 244

