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Zomereditie, juli 2014

Secretariaten van de Midlaarder verenigingen
Dorpsbelangen
050-4091422

Dhr. P. den Hengst
Groningerstraat 36
9475 PB Midlaren

Dorpsfeestcommissie
050-8507589

Dhr. Cor Roos
Meerzicht
9475 PG Midlaren

Gezelligheidskoor Lös Zaand
050-4031962
loszaand.webklik.nl

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

IJsvereniging Midlaren
06 38236691

Esther Vos
Haasakkers 2
9475 PG Midlaren

Jachtveld Midlaren
050-4094133

Dhr. N. Loeröp
Tolhuisweg 30
9475 PG Midlaren

Natuur-en milieuwerkgroep Midlaren Dhr. E. Veenstra
050-4096053
Tolhuisweg 27
9475 PD Midlaren
Toneelvereniging TOMI
050-4091055

Tineke van Stipriaan
Duinweg 1
9475 PK Midlaren

Vrouwensoos Midlaren
0592-272584

Mevr. M. Kanon
Annerstreek 27a
9486 AK Annen

Natuurplatform Drentsche Aa
050-4092837
www.natuurplatform-drentsche-aa.nl

Dhr. Ph. Boucher
Haasakkers 3
9475 PJ Midlaren

Tennisvereniging Mid-/Noordlaren
06 38236691

Esther Vos
Haasakkers 2
9475 PJ Midlaren

Sportveldcommissie

Jos Hogenbirk
joshogenbirk@hetnet.nl

Website: www.midlaren.net

Esther Vos
geen wijkhoofd
geen wijkhoofd
Ton Kolkman
Maya Hoogerheide
Daan Nooit
geen wijkhoofd
Cor Roos
vacature

Redactieleden:
Roos Renting
Groningerstraat 48
050-4095950
Toon van der Hammen
Tolhuisweg 37
050-3119680
Anneke Grootoonk
Tolhuisweg 12
050-3094397
Bieneke Mellema
Groningerstraat 47b
050-4090686
Gertian van der Meulen
Tolhuisweg 13
050-4093699
Penningmeester:
Gies Lamberts
Groningerstraat 45a
9475 PA Midlaren
050-4092365
Layout: Gertjan van der Meulen
Webmaster: Bieneke Mellema
De redactie houdt zich het recht
voor om publicatie van
ingezonden brieven te weigeren,
indien deze inhoudelijk van
zodanige aard 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 € 13 per
jaar. Het Midlaarder Kabinet is
een uitgave onder
verantwoordelijkheid van de
Vereniging Dorpsbelangen.
Gironummer: 5936732
Druk: Print Studio Zeven

Kopij

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

Colofon

06 38236691

De deadline voor het volgende
nummer is 23 september.
Graag inleveren per post of
midlaarderkabinet@gmail.com

Oud papier
050-4095792
050-4090968
050-4096133
050-8507589

5 en 6 juli
2 en 3 augustus
6 en 7 september
4 en 5 oktober
Zelf brengen bij De Bloemert

Voorwoord

Agenda

De zomer komt met horten en stoten op gang. Veel
mooie, warme dagen hebben we al gehad, maar bij
het schrijven van dit voorwoord trekt er ook weer
een hoosbui van jewelste over het dorp.
Voor deze zomereditie hebben we veel kopij
aangeleverd gekregen, waar we als redactie blij mee
zijn. Niet alleen omdat het ons werk uit handen
neemt, maar ook omdat het betekent dat het
Midlaarder Kabinet gelezen en gewaardeerd wordt.
We hebben zelfs in de aangeleverde teksten moeten
schrappen om het passend te maken.
In dit Kabinet leest u in twee verhalen weer iets over
de geschiedenis van Midlaren en de Bloemert. En
over de inwoners, of ze nou nieuw zijn, al enige tijd
hier wonen, slagen of vertrekken ... ze komen
allemaal aan bod. Helaas ook als ze overlijden, zoals
u hiernaast kunt lezen.
Verder staat er in deze zomereditie een interview
met Jeske Geerts, stellen de werkgroepjes
'dorpsbeleving' zich voor en kunnen de kinderen zich
opgeven voor leuke workshops tijdens KeikIMidlaren
en vraagt onze gastcolumnist zich af hoe we de
verkeerschaos op het sportveld kunnen beteugelen.

9 aug.:
23 aug.:
23 en 24 aug.:
7 sep.:
14sep.:

Veel leesplezier!

Berend Botje Festival
buurt-BBQ Groningerstraat
KeikIMidlaren
historische fietspuzzeltocht
open tennis toss

In memoriam

Redactie Kabinet

Wij gedenken Roelof Hollander, die op 2 juni
jongstleden gestorven is In het Martiniziekenhuis,
waar hij twee weken zwaar ziek was opgenomen.
Nog maar 64 jaar jong.
Roelof werd geboren in Kropswolde en kwam als
12-jarige jongen in 1962 aan de Groningerstraat
wonen. Daar werd garage Hollander gesticht, autoen landbouwmechanisatie. In 1974 trouwde Roelof
met Janneke Rouppé. Vele Midlaarders gingen per
bus naar de bruiloft in Veenhuizen, waar de bruid
was opgegroeid. Voor ons als overburen was het
onze eerste Midlaarder bruiloft. Lange tafels, veel
bier en muziek. Gaandeweg nam Roelof het bedrijf
van zijn vader Bas over, terwijl deze naar Zuidlaren
vertrok. Altijd was Roelof op het bedrijf te vinden,
in zijn karakteristieke houding, sleutelend aan een
auto op de brug. Er kwamen twee kinderen,
Miranda en Bastiaan. De laatste jaren beleefde
Roelof veel vreugde aan zijn kleinzoons: hij was een
spelletjesopa. Altijd opgewekt en altijd bereid om
te helpen, hij was de ouderwetse noaber. Zo
herinner ik me dat hij in 1983 als eerste hielp bij
onze brand. Werd er iets georganiseerd, op Roelof
kon je een beroep doen. Dat werd zeer
gewaardeerd. Janneke, we wensen je het
allerbeste met je lieve kinderen en kleinkinderen.
Trudy Steenhuis
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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: info@veenhorst.nl
Website: www.veenhorst.nl

Elk seizoen de moeite waard

B U I T E N

Dé

eenhorst

"de VEENHORST" is een 4-sterren groepsaccommodatie
voor in principe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen.
"hei LAGERHUIS" is een apart gelegen zaal met eigen terrein voor dag(deel)verhuur
ian 4 t/m 35 personen. Het is tevens startpunt voor klootschieten en LETTERBOXENI
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.

U w p a r t n e r in d o e - h e t - z e l f

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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Even voorstellen...

:

Op 26 mei zijn we komen wonen aan de Huttenweg
nummer 8. Een boerderij op een prachtige plek! We
vinden het leuk om ons even voor te stellen.
We wonen hier met zijn vieren: Peter, Margreet en
onze twee zoons Ids en Pier. Ids is bijna 2 en Pier is 3
weken voordat we verhuisd zijn geboren.
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Geslaagd!
De volgende dorpsgenoten zijn geslaagd voor hun
examen:

We zijn allebei opgegroeid in een dorp in Friesland
en na gestudeerd te hebben in Groningen en
Amsterdam, hebben we vervolgens in Groningen,
Deventer, Nicaragua, Boston en weer Groningen
gewoond. We waren al een tijdje op zoek naar een
huis en al staat er veel te koop, ons droomhuis
hadden we nog niet gevonden. Het huis aan de
Huttenweg komt hier toch wel dichtbij. Een huis in
het buitengebied, een grote tuin voor de jongens,
Zuidlaren met alle voorzieningen om de hoek en
werk nog op fietsafstand. We werken namelijk
allebei in Groningen, Peter als cardioloog in het
UMCG en Margreet als Manager Beleid en
Onderzoek bij Verslavingszorg Noord Nederland.
Peter is nu nog een beetje aan het uitzoeken wat de
beste fietsroute is en Margreet is vooral nog aan het
genieten van haar zwangerschapsverlof en begint
eind augustus weer te werken. Ids en Pier gaan dan
naar de crèche in Zuidlaren.

• Marijn Damkat (Zernike, havo 5)
• Brent Hogenbirk (De Bolster Praktijkonderwijs)
• Carmen Lodewegen (dr. Aletta Jacobs College,
Vmbo-BBL (Leerwerktraject)
• Lotus de Vries (Parcival College, havo 5)
Hartelijk gefeliciteerd!

We hopen hier de komende jaren met veel plezier te
wonen. We laten ons nu verrassen door de plek,
door de tuin, met zijn verschillende fruitbomen,
allerlei vogelgeluiden en stille buitenleven.
We komen elkaar vast wel eens tegen,

Oud ijzer
Heeft u oud ijzer? Brent Hogenbirk van de
Tolhuisweg haalt het gratis bij u op. Even bellen
met 050-4095378 of 06-19124720.

Peter en Margreet van der Meer
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Het idee is dat wij bij u in de
buurt blijven

lÉmÀJ

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 WIELAND
Zuidlaarderweg 97
9479 PR Noordlaren
050-4092782
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www.rabobonk.nl/noord-drenthe

Rabobank
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botenverhuurj
zeil- en sur flessen
Zeilschool Zuidlaardermeer
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren
050-4092379
www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl

PfMY StllPS Ù ÏBIPS

M bOttfPJ 5
MKH
06 51509798

ZUIDLAARDERMEER/PATERSWOLDSEMEER

WWW.PflBTT5flPS-TBP5.nL

Projecten
dorpsbeleving
Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen op 29
april is besloten om naar aanleiding van de
uitkomsten van het Dorpsbelevingsonderzoek, met
een 6-tal onderwerpen aan de slag te gaan.
Onderstaand de onderwerpen en de bemensing van
de werkgroepjes:
Begraafplaats:

Anneke Grootoonk
Gea Koopman
Geske Barendregt
Roos Renting
Verkeer:
Rik Timmer
Roos Renting
Marij Emelie Schievink
AED:
Roeleke Ketelaar
Herman van Dop
Renske Pieters
Sociale samenhang: Toon van der Hammen
Renske Pieters
Glasvezel:
Gert Poppema
Sander Kamstra
Rik Timmer
Duurzame energie: Cor van der Sterren
Herman van Dop
Begraafplaats
Voor de begraafplaats geldt dat we het werk dat in
het verleden is gebeurd, niet nog eens dunnetjes
gaan overdoen. Wat we wel gaan doen is nog even
goed naar drie mogelijkheden kijken: samenwerking
met Noordlaren (op welke manier dan ook),
samenwerking met Natuurmonumenten of een eigen
koers. We moeten ons er goed bewust van zijn dat
een eigen begraafplaats, hoe dan ook, om een
voorinvestering vraagt. En dat de gemeente pas zal
meewerken als het project 'staat'. Kortom: we gaan
opnieuw de mogelijkheden en haalbaarheid
onderzoeken.
Verkeer
Qua verkeer gaat het vooral om de snelheid op de
Groningerstraat en Tolhuisweg. Wat ervaren we nu
eigenlijk als probleem. Wat is de oorzaak daarvan?
Wat willen we wel? Wat willen we niet?
AED
Het blijkt (in medisch opzicht) beslist nuttig om in het
dorp, waar ook veel toeristen komen, een aantal
AED's te hebben. Dat vraagt echter wel om een
goede organisatie en de aanschaf, onderhoud en
opleiding zijn niet gratis. We zullen goed moeten
onderzoeken hoe je een en ander moet organiseren
en hoe het met de kosten en eventuele subsidie zit.
Belangrijk om te realiseren is dat we het niet voor 1
of 2 jaar doen, maar voor een lange periode.

Sociale samenhang
Uit de enquête van begin dit jaar weten we dat we
vinden dat er onvoldoende voorzieningen voor
ouderen in ons dorp zijn. Maar we weten niet welke
voorzieningen worden gemist. Dit werkgroepje gaat
in het dorp op onderzoek uit.
Glasvezel
Op veel plaatsen in Drenthe zijn initiatieven en/of
onderzoeken op het gebied van glasvezel gaande.
Ook de provincie lijkt hier actief te gaan worden. We
gaan uitzoeken wat de eventuele aanleg van
glasvezel voor ons dorp kan betekenen, zowel in geld
als in meerwaarde voor het computergebruik. We
haken aan bij interessante initiatieven en
overleggen.
Duurzame energie
Als gevolg van het Energieakkoord dat de regering
heeft gesloten, zijn ook op het gebied van duurzame
energie veel initiatieven in de provincie gaande. Het
gaat om het collectief opwekken en exploiteren van
energie. Is dit ook iets voor Midlaren? We gaan op
onderzoek uit.
Planning
In de tijd gezien, is het doel om in de jaarvergadering
van april 2015 verslag te doen over de uitgevoerde
werkzaamheden en eventuele voorstellen ter
besluitvorming aan de leden voor te leggen. Voor die
tijd wordt er niets besloten.
E-mail
Nu Dorpsbelangen de beschikking heeft over (bijna)
alle e-mailadressen van de Midlaarders, willen we
dat in de komende tijd ook gaan gebruiken om
eventuele vragen en meningen aan u voor te leggen.
We zullen dat onderling eerst goed afstemmen om
een overkill aan e-mails te voorkomen. Maar als u
een vraag via de mail krijgt voorgelegd, zouden we
het erg plezierig vinden als u die beantwoordt.
Zijn er nog vragen of suggesties? Neem dan contact
op met de genoemde mensen of met
ondergetekende.
Namens alle werkgroepjes,
Rik Timmer
050-4090428

750 jaar Midlaren
œp$r
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'Zittende vrouw met kind en hond bij een bocht in een weg bij Midlaren' (Egbert van Drielst, 1796).
Waarschijnlijk de oudst bekende afbeelding van Midlaren.
Dit jaar is het precies 750 jaar geleden dat de naam
Midlaren voor het eerst opduikt in de historische
geschriften. In het jaar 1264 sluiten de ingezetenen
van Zuidlaren een overeenkomst met het klooster
van Aduard over de overdracht van een veengebied
langs de Hunze. In dit document van 750 jaar
geleden worden ook de moerassen van de marke
van Midlaren genoemd, de paludes civium de
Midlare. Dit Midlaarderveen, zoals dit gebied heet,
is een tipje grond aan de overkant van het
Zuidlaardermeer, ten noorden van De Groeve, dat
eertijds bij het dorp Midlaren hoorde. Betekent
deze eerste vermelding dat Midlaren ongeveer 750
jaar oud is? En hoe komt het dat het dorp Midlaren
ook grondgebied had aan de overkant van het
Zuidlaardermeer?
Iedereen weet dat het stukje Drenthe waar wij
wonen al vele duizenden jaren bewoond is. Denk aan
de boeren die zo'n 5000 jaar geleden de hunebedden
bouwden en aan de bewoners van de Celtic fields op
de Vijftig Bunder, wellicht al vanaf 1000 v.Chr. Als je
globaal een datum voor de 'stichting van Midlaren'
wilt aanwijzen, komt de periode rond 400 v.Chr.
echter het meest in aanmerking. In die tijd vestigen

zich enkele boerenfamilies in het gebied dat wij
kennen als het bungalowpark De Bloemert. Vanaf dat
moment tot op de huidige dag is Midlaren continu
bewoond gebleven.
Oud en krakkemikkig
Vele honderden jaren was dit 'Midlaren' een
piepklein dorpje, waar slechts twee tot vier
boerderijen tegelijk stonden. In de loop der tijd
werden de huizen, die gebouwd waren met balken,
twijgen en leem, afgebroken als ze oud en
krakkemikkig werden en vaak op een iets andere
plek weer herbouwd. Zo kon het gebeuren dat het
dorpje geleidelijk naar het zuiden opschoof, maar
wel steeds binnen het gebied van De Bloemert bleef.
Zo rond het jaar 1000 kreeg de bewoning een wat
ander karakter. Het gebied van De Bloemert werd nu
definitief verlaten en er ontstond langs de oostzijde
van de huidige Noordlaarderweg, tussen de boerderij
Bloemert en de oprijlaan naar Meerwijk, een nieuw
dorpje bestaande uit een zestal naast elkaar gelegen
boerderijen. Deze lintbebouwing langs de
Noordlaarderweg was de plek waar Midlaren daarna
zo'n 800 jaar gelegen heeft. Van deze bewoning rest
nu alleen nog het huis van de familie Poppema,

tegenover het brinkje van Schuiling. Het
Zuidlaardermeer bestond rond het jaar 1000 nog niet
en net als dat voor de andere Drentse dorpen aan de
voet van de Hondsrug het geval was, behoorde een
strook van het Hunzedal tot het grondgebied van het
dorpje Midlaren. Hier hadden de Midlaarder boeren
hun weilanden en drassige hooilanden. Er liep vanuit
Midlaren een weg over de Hunze naar de overkant
van het dal; sporen van deze weg zijn enkele jaren
geleden op de bodem van het meer teruggevonden.
Door het ontstaan van het Zuidlaardermeer in de 13e
eeuw kwam dit stukje Midlaarder grondgebied, het
Midlaarderveen, geïsoleerd te liggen van het dorp.
De verplaatsing van het dorp Midlaren van de
Bloemert naar de locatie langs de Noordlaarderweg
wordt in verband gebracht met het geleidelijk natter
worden van het Hunzedal, waardoor de boeren veel
vruchtbaar land kwijt raakten.

Tribus Laribus
En weer gaan we terug naar de middeleeuwen.
Wanneer werd de naam Midlaren voor het eerst
gebruikt? In een goederenlijst uit het jaar 1160 van
het klooster van Werden, dat veel bezittingen had in
Noord-Nederland, is er sprake van 'drie Larens'
(tribus Laribus). Hiermee worden ongetwijfeld
Noord-, Mid- en Zuidlaren bedoeld, maar ze worden
nog niet met die namen genoemd. In de eeuw hierna
wordt de naam 'Laren' met enige regelmaat in de
documenten genoemd. In 1232 wordt het dorp
'Laren' geplunderd en platgebrand, met inbegrip van
de kerk. Is dit Noord- of Zuidlaren? En tot slot is er
dan de in het begin genoemde overeenkomst uit
1264 waarin Midlaren voor het eerst genoemd wordt
en dan definitief op de kaart staat.

t

In de tweede helft van de 19e eeuw wordt de plek
van het oude Midlaren langs de Noordlaarderweg
grotendeels weer verlaten. Het zwaartepunt van de
bewoning verplaatst zich dan naar de
Groningerstraat, de oude noord-zuidverbinding langs
de Hondsrug. En in het midden van de 20e eeuw
wordt het dorp uitgebreid met de woningbouw langs
de Tolhuisweg.

2 km

aal

Noordlaren
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De marke van Midlaren
Terug naar de middeleeuwen. In de vroege
middeleeuwen (550-1050 na Chr.) ontstonden in
Drenthe de marken, een vorm van zelfbestuur in de
Drentse dorpen. De marke was het orgaan dat alle
gemeenschappelijke zaken in het dorp regelde. De
marke zorgde ervoor dat de wegen werden
onderhouden. Ze regelde het gebruik van de woeste
gronden. Wie mocht waar zijn schapen laten grazen,
zijn plaggen voor de stal steken, zijn brandhout
kappen? De marke organiseerde het ontginnen van
nieuwe stukken grond, maar ook de rechtspraak bij
diefstal of overspel. Van de marke was elke
'eigenerfde' boer lid, dat wil zeggen elke boer die
een eigen boerderij had. Dus niet de knechten of de
kroegbaas. De boeren hadden aan aandeel in de
marke, waardeel genaamd, met alle lusten, maar ook
lasten die daarbij hoorden. Omstreeks 1300 telde de
marke van Midlaren negen markegenoten. Toen
werd de situatie bevroren en konden er geen
nieuwkomers meer bij komen. Wel konden de
waardelen, die een zekere economische waarde
hadden, worden verkocht.

Midlaren
Zuidlaren

%

Kaart van de marken van Noord-, Mid- en Zuidlaren
De naam 'Laren' betekent zoiets als 'laaggelegen
bosweide'. Wellicht was Laren al bij het begin van de
jaartelling, of nog eerder, de naam voor het
laaggelegen gebied aan de voet van de Hondsrug
waar Midlaren is ontstaan. Hier grensden graslanden
aan de moerasbossen langs de oever van de Hunze.
Ten noorden en ten zuiden van dit Laren ontstonden
in de Vroeg Middeleeuwen (mogelijk rond het jaar
800) de dorpen die Noord- en Zuidlaren genoemd
werden omdat ze ten noorden en ten zuiden van
Laren lagen; het oude Laren ging men toen maar
Midlaren noemen. Op de vraag hoe oud Midlaren is,
zijn dus meerdere antwoorden mogelijk, maar het
feit dat de naam 750 jaar geleden voor het eerst
gedocumenteerd werd, is genoeg reden om hier op
gepaste wijze aandacht aan te besteden.

De marke van Midlaren bestaat vandaag de dag nog
steeds. De meeste waardelen van dit meer dan
duizend jaar oude orgaan zijn nu in handen van de
gemeente Tynaarlo. Het bezit van de marke is vooral
in de 19e eeuw sterk uitgekleed en beperkt zich nu
tot het Drentse deel van het Zuidlaardermeer. Dit
levert de marke wat inkomen op, bijvoorbeeld in de
vorm van de liggelden van de woonboten.

Pieter den Hengst
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Bouwbedrijf
Menno Bakker B.V.
BOUWBEDRIJF MENNO

Zuinigstraat 1 9479 PM Noordlaren

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

n ,

M e e r z i c h t 1,
info@paviljo<

BAKKER

050-4095918
www.bouwbedrijfmhbakker.nl

d r i n k e n

8c

m

iren, t 050 4090135
.nl, w w w . p a v i l j o e n m e

HOGENBIRK
Timmer en Verbouw

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

Altijd oen vakkundige oplossing voor a! uw wensen
TolhuKweg 6, 9475pg, Midlaren.

K-DANS

050-4095603
www.k-dans.nl
inlo@k-dans.nl
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Terug- en
vooruitblik TOM I

Tolhuisweg 1 wint
volleybaltoernooi

Op het zonovergoten terras van Meerzicht houden
we de Algemene ledenvergadering van TOMI.
We zijn heel tevreden over onze optredens van het
afgelopen seizoen. Met kerst twee stemmige
eenakters en in april nog een klucht. We hadden
eerlijk gezegd wel op wat meer Midlaarders
gerekend, zeker op het jaren 70 feest in april. Maar
misschien moeten we nog meer aan promotie doen.
Het wordt tijd voor een Facebook pagina!
De financiën zijn ook weer op orde en we hebben er
een man bij. Zo moeten we het hebben!

Zaterdag 21 juni werd het jaarlijkse volleybaltoernooi
gehouden. De sportveldcommissie had weer een
springkussen geregeld en Sander en Jildou hadden
hun haard meegenomen voor wat warmte in de late
uurtjes. Deelnemende teams waren Achteroet,
Brinkje, en Tolhuisweg 1 en 2. Na de poules hadden
alle teams minimaal één wedstrijd gewonnen. Geen
zwakke broeders dus dit jaar. In de finale nam
Tolhuisweg 1 revanche op de verloren
poulewedstrijd tegen Tolhuisweg 2 en ging zo voor
de vijfde keer met de beker aan de haal.

We zijn van plan om met kerst wederom twee
eenakters te brengen, maar voor het voorjaar
hebben we andere plannen. We spelen al langer met
de gedachte om eens een openluchtspel te doen.
Lokatietheater! Midlaren heeft genoeg weilanden,
mooie grasvelden of grote tuinen. Waarschijnlijk
wordt dat dan ergens in mei. Uiteraard hebben we
daar wel wat extra medewerking voor nodig. Je kunt
wereldberoemd worden in Midlaren door figurant te
zijn! Denk daar alvast maar eens over na.
Hoe we het allemaal verder gaan organiseren weten
we nog niet. Of we met gastspelers gaan werken, of
er tribunes moeten komen, catering, muziek... Alles
staat nog open. Houd het Kabinet in de gaten en
natuurlijk binnenkort de Facebookpagina van TOMI!
Tineke van Stipriaan
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"Als ik iets doe, wil
ik het goed doen/'
Met haar innemende lach en haar fiere en tikje
ongenaakbare verschijning is ze voor velen een
goede bekende in het dorp. Ze paste op heel wat
kleine luierdragers van de Tolhuisweg, brengt
tegenwoordig het jonge volkje de eerste beginselen
bij om in het zadel te blijven zitten van een paard en
beheerst die vaardigheid zelf zozeer dat ze de kunst
van de acrobatiek te paard machtig is. Een gesprek
met Jeske Geerts.

Op de vraag of er voor haar ¡ets boven de
paardensport gaat, antwoordt ze heel beslist: "Nee,
niets. Ik doe het vanaf mijn kinderjaren en nog
steeds. Vaak rijd ik in de omgeving door bossen en
langs velden. Gewoon voor de ontspanning. Dat is
heel leuk. Maar het allerleukste vind ik de voltige.
Dan doe je vaak met meer personen tegelijk
oefeningen op een paard. Het heeft iets van ritmisch
gymnastiek en ja, inderdaad acrobatiek. Het is leuk
om te voelen wat een paard kan en doet en daarop
zo in te spelen dat het steeds beter gaat. Je bent
voortdurend aan het trainen. Elke keer moetje
uitvogelen wat er nodig is voor een bepaalde
oefening en w a t j e moet doen om het paard sterker
en leniger te maken." Of ze een perfectionist is? "Als
ik iets doe, wil ik het wel goed doen."
Guppies
Voor het beoefenen van haar favoriete sport
beschikt Jeske al zo'n jaar of tien over pony Paulien.
Daarnaast staat in de stal van huize Geerts ook Voilà,
een warmbloedpaard afkomstig van grootvader
Marissink, net als de kleindochter ook een groot
paardenliefhebber. Af en toe zien we ook een van de
Midlaarder guppies onder haar toeziend oog
bovenop een pony of paard zitten, soms met een
strak gezicht, maar vaak ook apetrots dat ze nog niet
uit het zadel gekieperd zijn. Wat brengt ze deze
ruiters in de dop bij? "Ik leer de basisregels: hoe zitje
op het paard, hoe stuur je, hoe ga je ontspannen met

zo'n groot dier om? Ik geef ze les. Maar niet te
serieus. Er zitten kinderen bij die verder gaan omdat
ze het leuk vinden. Anderen gaan na verloop van tijd
toch weer liever voetballen. Prima en geen betere
manier om al doende te ontdekken wat het beste bij
je past." Jeske voelt zich als een vis in het water in
Midlaren. "Het is hier klein en gezellig. Leuk datje
elkaar een beetje kent. Heerlijk ook die ruimte om
het dorp en dat het bos zo dichtbij is. Niet alleen om
paard te rijden, ook om te wandelen. Het enige dat
minder is, is de busverbinding als je 's avonds naar de
stad wil." Groningen is de plek waar Jeske rechten
studeert aan de RUG en waar ze naast de studie
graag een avondje mag stappen.
Of ze een
thuisblijver is of
een reiziger?
"Allebei. Ik hou
ervan om thuis
te zijn. Maar
reizen vind ik
ook leuk. Ik heb
met een vriendin
maandenlang
rondgetrokken in
landen als
Vietnam,
Thailand en
Cambodja, en
ook in Australië en Nieuw Zeeland. Australië is heel
spectaculair qua natuur. Op deze manier reizen is
vooral ontdekken en nieuwe dingen doen. Je komt
in een totaal andere cultuur. Dat is leuker dan
vakantie: dat is meer ergens zijn en ontspannen. En
ik heb me nergens zo veilig gevoeld als in Oost Azië."

Op de vraag of ze plannen heeft voor de toekomst
geeft ze een even ontwapenend als nuchter
antwoord: "Ik vind veel dingen leuk, ook mijn studie,
maar ik heb niet echt een concreet idee wat voor
beroep voor mij is weggelegd en wat ik later wil gaan
doen. Dat komt nog wel."

Jaarvergadering
Dorpsbelangen
Notulen van de jaarvergadering van de Vereniging
Dorpsbelangen Midlaren op dinsdag 29 april 2014 in
Paviljoen Meerzicht te Midlaren
Aanwezig ca. 20 personen
Opening en mededelingen
Om even over 8 uur opent voorzitter Herman van
Dop de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Van de kant van het bestuur zijn er eerst enkele
mededelingen. Penningmeester Roos Renting heeft
zich afgemeld voor de vergadering vanwege
familieomstandigheden. Verder heeft het bestuur nu
een emailbestand van de meeste Midlaarders en
maakt daar gebruik van om met de dorpsgenoten te
communiceren. Wie nog geen mail van
dorpsbelangen ontvangt, wordt verzocht zich alsnog
aan te melden.
De voorzitter memoreert dat het dit jaar 750 jaar
geleden is dat de naam 'Midlaren' voor het eerst in
de analen verschijnt. In een oorkonde uit 1264 is
namelijk een overeenkomst gedocumenteerd tussen
het klooster van Aduard en Zuidlaren en daarin
worden ook de 'moerassen van de marke Midlaren'
genoemd. Het bestuur hoopt dat dit lustrum in het
dorp op feestelijke wijze aandacht zal krijgen en is
daarover in gesprek met de dorpsfeestcommissie.
Op 24 april is er afscheid genomen van wethouder
Assies die na een periode van 12 jaar is
teruggetreden. Dorpsbelangen Midlaren heeft altijd
goed samengewerkt met de wethouder en zijn
ambtenaren. Als blijk van waardering gaven wij de
wethouder op zijn afscheidsreceptie enkele van de
beroemde droge worsten van Geert Koers cadeau.
Op verzoek van de IJsvereniging wordt er nagedacht
over enkele aanpassingen op het sportveld. De
overkapping van het gebouwtje zou met 4,5 m
kunnen worden verlengd (tot het maximaal
toegestane bouwoppervlak). Verder wordt gekeken
of er een waterleiding naar het gebouwtje kan
worden aangelegd. Het is echter niet de bedoeling
om een riool aan te leggen of een toilet te plaatsen
(daarvoor zal steeds een dixie worden gehuurd).
Tenslotte wordt er over nagedacht of het zinvol is om
een gedeelte van het terrein te verharden zodat er
geparkeerd kan worden als de ijsbaan in gebruik is.
Als er meer duidelijkheid is over de plannen zullen
deze besproken worden met de omwonenden.
Notulen van de jaarvergadering van 17 april 2013
De notulen van de vorige jaarvergadering worden
ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen vragen of
opmerkingen naar aanleiding van dit verslag.

Jaarverslag van de vereniging
Het jaarverslag over 2013 wordt zonder
opmerkingen goedgekeurd.
Financiën
Penningmeester Roos Renting heeft schriftelijk
verslag uitgebracht over de financiën in het
afgelopen bestuursjaar. De vereniging staat er nog
altijd gezond voor. Het bezit is met € 260
toegenomen tot ca. € 4300 (per 31 maart 2014),
waarvan ca. € 1850 gereserveerd is voor het fonds
speel- en sportvoorzieningen. Er waren 107
betalende leden.
Joke de Groot brengt verslag uit namens de
kascontrolecommissie. De boeken zijn uitstekend in
orde bevonden zodat decharge aan de
penningmeester kan worden verleend. De voorzitter
bedankt Gies Lamberts en Joke de Groot voor de
kascontrole. Gies treedt uit de kascommissie en in
haar plaats wordt Ineke Noordhoff benoemd.
Een aanwezige merkt op dat ze het taalgebruik van
de penningmeester in zijn contributiebrief, waarin de
Midlaarders werden verzocht om 'binnen twee
weken te betalen', een beetje cru vond. De
penningmeester werd gevraagd deze vraag wat
vriendelijker te formuleren.
Bestuursverkiezing
Bestuurslid Roeleke Ketelaar is aan de beurt om af te
treden maar is bereid om door te gaan; ze wordt bij
acclamatie herkozen. Er zijn drie nieuwe kandidaatbestuursleden: Rik Timmer, Gert Poppema en Agnes
van der Waarden. Rik en Gert worden in het bestuur
benoemd. De voorzitter stelt voor de definitieve
verkiezing van Agnes aan te houden totdat het
bestuur met haar kennis heeft gemaakt, wat op korte
termijn zal gebeuren. De vergadering gaat daarmee
akkoord. Met zeven bestuursleden is het bestuur aan
de grote kant, maar er valt veel werk te doen (followup dorpsbelevingsonderzoek) en op termijn zal de
huidige secretaris het bestuur verlaten.
Dorpsbelevingsonderzoek: het vervolg
Rik Timmer, die het dorpsbelevingsonderzoek
coördineert, geeft eerst een terugblik op het project
zoals het tot nu toe verlopen is. Wat was de
aanleiding, hoe is het gegaan en waar staan we nu?
De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd
op een bijeenkomst voor het hele dorp op 29 januari.
Daarnaast verscheen er een special van het
Midlaarder Kabinet, geheel gewijd aan het
onderzoek. Uit het onderzoek kwamen weinig
ernstige knelpunten naar voren, in ieder geval niet
ernstig genoeg om een uitgebreid dorpsplan te
maken. Wel zijn er zes onderdelen waarop
verbeteringen mogelijk zijn en die we als vereniging
willen gaan aanpakken. Er zal hiermee projectmatig
aan de slag worden gegaan. Per onderwerp wordt
een werkgroepje geformeerd dat zich inzet voor het
betreffende verbeterpunt. Vervolgens laat Rik de zes
12

onderwerpen de revue passeren (zie pagina 5).
Rik besluit zijn verhaal met een oproep aan de
Midlaarders om mee te doen met deze projecten.
Waar behoefte aan is, zijn enthousiaste mensen die
zich voor een deelgebied willen inzetten. Tijdens de
vergadering hebben zich al een aantal mensen
aangemeld, anderen zullen nog persoonlijk benaderd
worden of kunnen zichzelf alsnog aanmelden bij Rik
Timmer (jrtimmer@hetnet.nl). Het bestuur zal
binnenkort een 'startbijeenkomst' organiseren voor
de personen die zich hebben aangemeld voor een
van de werkgroepen.
Overige zaken
Aan het eind van de bijeenkomst komen er nog
enkele andere zaken aan de orde. Henriet Haaijer
vertelt over het plan 'Meer zicht op Meerzicht'. Dit
houdt in dat de omgeving van Meerzicht wat
aantrekkelijker en toegankelijker gemaakt wordt. De
zichtbaarheid van het Zuidlaardermeer wordt
vergroot door rigoureuze snoeiwerkzaamheden (is
inmiddels al gebeurd). Er moet verlichting komen
langs de Meerweg zodat men zich 's avonds wat
veiliger voelt en met een pontje over de Hunze wordt
de toegankelijkheid van het gebied verbeterd.
Henriet is in overleg met de gemeente en gaat
subsidie aanvragen uit het fonds 'Vitaal Platteland'.
Gevraagd wordt of er nog een schelpenpad langs de
Schutsweg (Midlaren-Noordlaren) komt. Het bestuur
zal dit inbrengen in het reguliere overleg met de
gemeente.

Website Midlaren
uit de lucht
Vroegen we jullie in het vorige Kabinet nog om
nieuwtjes en foto's voor de website van Midlaren
aan te leveren, inmiddels is midlaren.net uit de lucht.
Of we daarmee ook alle bestanden kwijt zijn, weten
we nog niet zeker. We hopen dat onze webbouwer
een back-up had.
Of we de website weer online krijgen, weten we ook
nog niet. Op dit moment bekijken we de
alternatieven. Als tijdelijke oplossing hebben we een
Facebook-pagina voor Midlaren gemaakt. Ook
mensen zonder Facebook-account kunnen deze
bekijken. Het adres is niet zo moeilijk:
facebook.com/midlaren
Voordeel boven de (oude) website is dat iedereen
berichten op de Facebook-pagina kan plaatsen.
Daarvoor moetje trouwens wel ingelogd zijn.
Wordt vervolgd...

Pieter den Hengst,
Secretaris Dorpsbelangen Midlaren
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De WK-wedstrijden van Oranje werden gezamenlijk op het sportveld bekeken op een groot scherm. Bij
het ter perse gaan van dit nummer zijn 'we' nog in de race!
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De geschiedenis van...

Waterpark de Bloemert en de zeilschool
Geïnspireerd door vele 'BLoemertnamen' die in het
artikel over Huize de Bloemert naar voren kwamen,
doken we in de geschiedenis van de volgende
Bloemertnaam: Waterpark de Bloemert. We
kwamen terecht bij Wotto Nachbar die vooral ook
heel veel kon vertellen over de zeilschool omdat hij
daar zelf al 35 jaar komt en werkt.

•
U

In 1978 begon hij als 16-jarige instructeur bij
Zeilschool Zuidlaardermeer. Voor wie het niet kent,
het zit naast Paviljoen de Bloemert. Later is hij er als
bedrijfsleider gaan werken om in 1991 de zeilschool
over te nemen. Eerst samen met Ronald Offringa
(toen wonend aan Tolhuisweg 13) en 10 jaar later
heeft Wotto het roer helemaal overgenomen. In
2003 is er een prachtig nieuw gebouw neergezet.
Daarvoor bestond de accommodatie uit een
binnenvaartschip dat elke zomer aanmeerde en in de
herfst weer vertrok. Later werd er een vaste
woonark op het land getrokken die in 1999 gesloopt
werd. Op de plaats waar nu de groepsaccommodatie
staat was eerst helemaal geen land. Dat is langzaam
ontstaan en voor de bouw verder opgespoten.
Het is echt de moeite waard om de
groepsaccommodatie eens te gaan bekijken. Het
leefgedeelte heeft een fenomenaal uitzicht op het
Zuidlaardermeer waar je alleen maar van kunt
dromen. Er zijn 40 slaapplaatsen en met 4 sterren is
alles natuurlijk pico bello voor elkaar (en de
accommodatie is ook voor landrotten te huur als
groepsverblijf met familie of vrienden).
Ook in de winter gezellig
's Zomers verblijven hier natuurlijk veel groepen en
jeugd die aan een zeilkamp meedoet maar 's winters
is het mooi onderdak voor de baanvegers als er ijs op
het meer ligt, dat is ook een beregezellige tijd, meent
Wotto. Verder verhuurt Wotto natuurlijk (allerlei)
boten, worden er surf- en zeillessen gegeven en
organiseert hij zeilkampen. En je kunt natuurlijkje
boot of kano daar stallen. Het is een enorme
organisatie (ook samen met Waterpark de Bloemert).
Gelukkig is er ondersteuning vanuit een pool van
bijna 100 man (studenten).
Maar hoe zit dat nou met dat Waterpark de
Bloemert? Voordat Wotto het park in 2008 overnam
van Jaap Bosch, heeft het vele namen (en
organisaties) gehad, onder andere Zilverberk. De
geschiedenis voert terug naar 1934 toen er eigenlijk
alleen nog maar een Paviljoen was. Daar is later de
haven bijgekomen en het Bospark met
vakantiewoningen. Vanaf 2003 is de camping
'uitgedund' en zijn de nieuwe vakantiewoningen erbij

i
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gekomen. In 2008 is het geheel ook onder de Landal
vlag gekomen. Deze organisatie verzorgt voor de
Bloemert de gehele verhuur. De woningen (150 in
totaal) zijn in particulier/bedrijfsmatig bezit. Wotto
verzorgt het onderhoud van de huizen en terreinen
met daarnaast natuurlijk de schoonmaak en
gastontvangst. Naast de woningen (waarvan 125 in
de verhuur zitten) is er nog een kleine camping aan
de Noordlaarderkant voor zo'n 25 toerplekken.
Vakantiegevoel
Al met al een enorm bedrijf met nog meer
bedrijvigheid. Het is de moeite waard om een kijkje
te nemen op www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl of,
beter nog, gewoon even langs te gaan en het ultieme
vakantiegevoel te krijgen als je in het haventje staat.
Naar één ding ben ik nog benieuwd: waar komt de
naam Wotto vandaan? Dat blijkt een samenvoegsel
te zijn van Willem Otto aangezien dubbele namen in
de begintijd van de zeilschool (toen nog een
alternatievere wereld) 'not done' waren!
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Berend Botje
Festival

Historische
fietspuzzeltocht

Op zaterdag 9 augustus 2014
vindt voor de Ie keer het
Berend Botje Festival plaats
op en rond Meerzicht in
Midlaren. Vanaf 10.00 uur
vinden er op en rond het
Zuidlaardermeer diverse
watersport-activiteiten en
demonstraties plaats.

Dit jaar is het 750 jaar geleden dat de naam Midlaren
voor het eerst opduikt in de historische geschriften
(zie ook artikel op pagina 6 en 7). Om dit toch
heuglijke feit te gedenken organiseert de
Dorpsfeestcommissie in september een fietstocht
met een historisch tintje. Op zondag 7 september
kunnen alle Midlaarders deelnemen aan een
fietspuzzeltocht langs historische locaties in en om
Midlaren. De middag wordt afgesloten met een
barbecue in bourgondische stijl. In augustus ontvang
je een flyer met alle informatie en opgavestrook.
Noteer de datum alvast in je agenda! We wensen
iedereen een fijne zomer toe.

Het doel van het festival is het promoten van de
watersport alhoewel de dag begint om 10.00 uur met
een groot vliegerfeest op de weilanden achter het
terrein. Vanaf 14.00 uur vinden er op het 'surfveld'
diverse activiteiten plaats, o.a. een rommelmarkt
voor kinderen en een heuse Zuidlaren Got Talent
talentenshow.
Op het Zuidlaardermeer zijn dan verschillende
watersportdemonstraties en mogelijkheden. Jong en
oud kan gratis deelnemen aan diverse watersportactiviteiten zoals lopen op het water in een grote
waterbal, meevaren in een lelievletvan de
waterscouting, miniworkshop surfen en - onder
begeleiding - ook zelf in een optimist te zeilen of op
een surfplank te staan. Vanaf 18.00 uur vaart vanuit
alle havens, campings, watersportbedrijven, huizen
en horecabedrijven een keur aan boten rondom het
Zuidlaardermeer richting het BB Festival om rond
18.30 uur in konvooi voor Meerzicht langs te varen.
Teneinde een kleurrijke parade op het water te
vormen waarbij gestreden wordt om de fel begeerde
"Best of show, BB Festival"-prijs.
Vanaf 21.00 uur begint er een muzikaal feest in het
Paviljoen met muziek van de band PUURNL. PUURNL
is een nederpop (cover)band uit het noorden van het
land en bestaat uit ervaren muzikanten die nederpop
een warm hart toedragen. PUURNL bestaat uit: Freek
Hut (zang), Stan Geerdink (gitaar), Jan Weijer (bas),
Bauke Flikkema (drums), Jan Paul de Vries (toetsen).
PUURNL staat voor een avond vol overbekende
nederpophits, van De Dijk tot De Poema's en van
Andre Hazes tot aan The Scene. De hele Nederlandse
nederpophistorie komt voorbij! Door het
enthousiasme van de muzikanten is het onmogelijk
om stil te staan en ook meezingen is niet meer tegen
te houden! Kortom: PUURNL is een puur muzikaal
feest! Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

De Dorpsfeestcommissie

Tennis toss
Op zondag 18 mei om 14 uur toog ik met mijn
tennisracket naar de tennisbaan bij de Bloemert voor
een tennistoss van onze tennisvereniging. Ik hoopte
op een grote groep mensen zodat we lekker zouden
kunnen tennissen in verschillende partijen. Het was
prachtig weer dus wat kon er mis gaan?
Helaas, er kwamen maar vijf mensen opdagen!
Natuurlijk hebben we lekker getennist maar dat
moet toch anders kunnen? Op zondag 14 september
is er een herkansing voor iedereen. Dan is er een
open tennistoss. Je hoeft dus niet lid te zijn van de
tennisclub of goed te kunnen tennissen maar kom
gewoon lekker een gezellig balletje slaan. Dus tot
zondag 14 september op de open tennistoss van 14
tot 17 uur bij de Bloemert!
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"Hier wil ik graag
wonen"
Wie hier niet geboren en getogen is, zal nooit een
echte Midlaarder worden, Dat is wat menige
autochtone dorpeling je vertelt. Toch heeft de
belangstelling van de allochtonen om zich - voor
langere tijd of blijvend - in dit dorp te vestigen hier
niet onder geleden. Integendeel zelfs. We vragen

Rik
Rik Timmer die afkomstig is uit Haren en bij de
Grontmij werkt, geeft als eerste antwoord op deze
vraag: "Dat is toeval! We zochten een plekten
zuiden van Groningen en zagen eerst een huis aan de
Schutsweg. Zoiets moest het zijn, dachten we. Dat
huis bleek helaas al verkocht maar gelukkig kwam
toen al snel het Hunebedpad in beeld. We hebben
het huis gekocht van Jan Loman en er vervolgens
heel veel aan veranderd." In de loop van dejaren is
alles in en om huis wel een keer 'aan de beurt'
geweest en nu is het helemaal Rik zijn 'paleisje'
geworden.
Rik zou zeker niet weg willen uit Midlaren, alleen als
het echt niet anders kan. Wat hij zo leuk vindt aan
Midlaren is dat het geen dorpskern heeft maar
eigenlijk bestaat uit twee streekjes waardoor
iedereen helemaal vrij woont. Er heerst een sfeer
van leven en laten leven en het ligt bovendien
gunstig ten opzichte van de stad.

aan een zestal import-dorpelingen hoe ze hier
terecht zijn gekomen.

Ineke
Het Pieterpad bracht Ineke Noordhoff
(landschapshistorica aan de Rijks Universiteit
Groningen) voor het eerst naar Midlaren. "Met van
die overheerlijke lekkernijen van banketbakker
Hovius in de rugzak hielden we halt naast de
boerderij van Tinge." Het gebak gleed naar binnen
als Gods woord in een ouderling en de plek had voor
haar ¡ets van een paradijs. "Hier wil ik wel wonen,"
sprak Ineke toen en dat bleken profetische woorden.

*

Een paar jaar later kreeg ze werk in Groningen en
vond een mooie plek aan de Tolhuisweg. Inmiddels
woont ze daar met man Toon bijna vijftien jaar. "Het
heeft hier de prettige kleinschaligheid van een dorp
zonder de benauwenis ervan. Er is wel sociaal
verband, je kent elkaar en bent ook betrokken, maar
er is geen sociale druk. De omgeving is mooi en
afwisselend. Natuur zonder exploitatie vlakbij. En zo
ongeveer naast het huis open boerenland met vee.
Hier wil ik graag oud worden."

Bart, Marij-Emelie en Victor
Bart Huizing en Marij-Emelie Schievink wonen nu
zo'n vier jaar samen met zoontje Victor aan de
Tolhuisweg, in het voormalige huis van Meester
Boes. Op de vraag hoe het gaat, komt een
eensluidend antwoord: "Heerlijk die rust en stilte,
een flinke tuin om het huis. En je loopt zo je huis uit
om een rondje te wandelen in de natuur." Bart,
werkzaam als turn around manager bij Shell in Assen,
woonde zijn halve leven in Zuidlaren en kende deze
omgeving dus als zijn broekzak. "Vier jaar terug was
Victor een paar maanden oud; we woonden in
Utrecht. Geen van beide zagen we ons kind in de
stad opgroeien. Op een regenachtige dag zijn we hier
met de fiets rondgetrokken. Deze straat was vroeger
al een van mijn favoriete plekken. Dat had ik haar
niet verteld. Maar het was meteen raak, zoiets zag ze
wel zitten." Zij: "Dat dorpse, dat voelde heel snel
vertrouwd. Mensen kennen elkaar, maar laten elkaar
ook met rust. Prettig is de verscheidenheid aan
natuur- bos, weilanden, het meer. En datje dichtbij
Groningen zit. Soms mis ik de stad, maar moet er niet
aan denken om er nog te wonen. Ik heb zelf heel
goede herinneringen aan opgroeien in een dorp en
dat is wat ik Victor ook wens."

Cor en Gerry
In 1981 zetten Cor en Gerry van der Sterren voet aan
de grond in Midlaren. Cor die zo'n halve eeuw
geleden werkzaam was bij de Staatsmijnen in
Limburg, kwam met Gerry naar het noorden in 1968.
"Dat was een grote stap, van Sittard naar Groningen,
we waren nog nooit in het noorden geweest. Ik kon
interessant werk krijgen bij de Gasunie. Kolen was
exit en aardgas booming. Die kans wilde ik pakken."
Na een aantal jaren in Groningen en Zuidlaren waar
ze prima hebben gewoond, ging het toch kriebelen.
Dat ze allebei van een boerderij kwamen, bleek
moeilijk te verloochenen. Cor: "Ik wilde een huis
waar ik omheen kon lopen met een flink stuk grond
om te tuinieren." Het werd de grote boerderij
verderop aan de Tolhuisweg, die toen al jaren
leegstond. Er moest ingrijpend verbouwd voordat ze
er met hun drie kinderen in konden trekken. Cor die
een paar rechterhanden heeft, deed veel zelf. Ook na
hun intrek. Gerry: "Deze plek vonden we erg mooi. Ik
viel op de enorme appelboom naast het huis en Cor
op het bos erachter. We hoorden snel bij de wijk en
er was meteen een dorpsfeest. We gingen nog melk
halen bij de boer naast ons. Dat was allemaal heel
prettig."
Cor had een druk werkend bestaan en verbleef
meermalen in het buitenland. Zo'n driejaar zat hij
met Gerry in de Verenigde Staten en hij werkte ook
een tijdlang in Denemarken. Maar Midlaren bleef de
plek waar ze terug kwamen. Gerry: "Op het moment
dat ik hier de oprit op rijd, ben ik weer thuis. We
vinden het op deze plek nog steeds heel fijn." Cor
valt haar bij: "Zolang het lijf niet protesteert en we fit
zijn van geest blijven we hier wonen."

.«*

Rechts Victor, die zijn vader en moeder een duwtje
gaf om naar Midlaren te verhuizen
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Hut&Co

urir

Registeraccountants
B elas tingadvis eur s
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.

H u t & Co, een kantoor m e t een 80-jarige geschiedenis, is geworteld in Groningen.
N u c h t e r en professioneel. E e r d e r in hemdsmouwen d a n i n driedelig grijs.
N a u w l e t t e n d nieuwe nationale en internationale ontwikkelingen volgend. Steeds m e t
de v r a a g w a t die voor u w dagelijkse praktijk k u n n e n 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.
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Familie Julius verlaat
Midlaren na 28 jaar
Misschien had u het al vernomen, maar sinds eind
mei is het prachtige huis Klein Meerwijck aan de
Groningerstraat 49 verlaten door Arend Jan & Esther
Julius. Na 28 jaren in het mooie Midlaren te hebben
gewoond, besloten zij om te verhuizen naar Haren.
Een goed moment om daar samen met hen bij stil te
staan en daarom heb ik een gesprekje met ze gehad.
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Wanneer zijn jullie naar Midlaren gekomen?
Arend Jan: "In 1986 ben ik gepromoveerd en kreeg ik
de kans (als Stadjer) om weer terug te gaan naar het
Noorden, naar het Martini Ziekenhuis."
Esther: "ik had als Noord-Hollandse niet zoveel met
het Noorden, maar Arend Jan wilde graag naar
Groningen. We spraken toen af dat ik mocht bepalen
welk huis het zou worden. Na een zoektocht kwamen
we uit in Midlaren; het huis zag er toen verwaarloosd
uit, maar we zagen wel direct dat het een prachtige
plek was en we er iets van konden maken." Arend
Jan: "ik rijd al paard sinds mijn zesde, dus ik vond de
schuur en de ruimte erom heen ideaal. Mooie
anekdote is trouwens dat het perceel dat bij het huis
hoort veel groter was dan wij eerst dachten; ik
meende dat het naar achteren liep tot de eerste
sloot. We kwamen erachter dat het doorliep tot het
Zuidlaardermeer toen boer Hamminga (de
overbuurman) dat stuk grond van ons wilde kopen.
Dat hebben we toch maar niet gedaan."
Hoe waren die eerste jaren in Midlaren?
Esther: "ik moest in het begin wel wennen omdat ik
natuurlijk een deel van mijn sociale leven moest
achterlaten. Toch kreeg ik in Midlaren ook al snel
contacten, mede natuurlijk via de kinderen. Ook ben
ik bewust lid geworden van de dorpsfeestcommissie
en heb daar een jaar of zeven in gezeten. Op die
manier leerde ik natuurlijk ook veel mensen kennen.
Later is Arend Jan ook nog voorzitter geweest van
Dorpsbelangen.

Arend Jan: "de Groningerstraat was wel iets anders
dan nu; in het begin stonden de huizen van Bieneke
Mellema en de familie Renkema er nog niet, die zijn
er pas later tussen gebouwd. En tegenover ons was
boer Jannes Hamminga nog actief. Het was niet een
hele hechte gemeenschap, maar er waren wel prima
contacten. De gemiddelde leeftijd van de inwoners
van Midlaren lag toen wel wat hoger dan nu en er
waren weinig kinderen; later zijn er vooral aan de
Tolhuisweg veel meer jonge mensen komen wonen."
Hoe hebben jullie de tijd in Midlaren verder
ervaren?
Arend Jan: "we hebben altijd intens genoten van de
heerlijke omgeving hier. Ik kon mijn hobby met
paarden verder ontwikkelen en ben gaan mennen
met aangespannen paarden. Eerst heb ik een oud
rijtuig helemaal opgeknapt en later heb ik een wrak
van een arrenslee gekocht. Samen met Hans de Jong
uit Noordlaren heb ik die toen helemaal weer
gerestaureerd, die is echt prachtig geworden! Omdat
ik deze niet meer kwijt kon heb ik recent de
arrenslee geschonken aan Museum Nienoord.
Ook mijn liefde voor tuinieren is in Midlaren sterk
gegroeid; samen met Trudy Steenhuis zijn we nog lid
geweest van Tuinkunst Drenthe en we hadden
regelmatig open tuinen. Er is ooit zelfs eens een
mannentuinclub uit Zeeland geweest, dat was
geweldig."
"Het leuke van Midlaren is dat het een kleine
dorpsgemeenschap is, die eigenlijk op onderdelen
meer biedt dan grotere dorpen. De dorpsfeesten, het
Midlaarder Kabinet, de onderlinge contacten en het
helpen van elkaar als het nodig is; allemaal dingen
die we als heel waardevol hebben ervaren. We zijn
ook wel eens uitgeprobeerd in het begin; zo heeft
een boer bij ons op het land op kerstavond wel eens
zijn mest uitgereden!"
Esther: "ik vond het ook belangrijk om zelf een
bijdrage te leveren. Zo ben ik een aantal jaren
intensief betrokken geweest bij het oprichten van
een jeugdteam bij hockeyclub de Hondsrug in
Zuidlaren. En dan is het extra leuk als het ook
succesvol is. Verder ben ik ook bestuurslid van de
synagoge in Zuidlaren".
Arend Jan: "we hebben samen echt dagelijks
genoten van de prachtige omgeving in Midlaren, met
in onze eigen tuin een rijke flora en fauna, met o.a.
reeën, roofvogels, ijsvogels en spechten. In deze
woonomgeving hebben we de natuur altijd intens
beleefd, variërend van mooi weer tot forse stormen.
Naast de leuke mensen en belevenissen hebben we
dat toch wel als uniek ervaren."
Hartelijke groet van Arend Jan & Esther, mede
namens Daan Noort (wijkhoofd Groningerstraat)
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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.

OVERDUN MCASANDER
¡ft es cl¡M i j f s^nvák e §i!a;r s
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Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 3S6,9700 AJ Groningen
. Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90
www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overduincasander.nl

VM-BOG
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Opgaveformulier
workshops Keik!
voor kinderen
BUURT-BBQ
RONINGERSTRAA
ZATERDAG 23 AUGUSTUS

2014

VANAF 17.00U
FAM. NOORT, GRONINGERSTRAAT 52

Op zaterdag 23 augustus vindt er voor de bewoner* van en rond de
Crontngerstraat een ¡aaractiviteit plaats. Dit willen we doen in de vorm

Hallo kinderen van Midlaren! Misschien hebben jullie
er al wat over gelezen. Op 23 en 24 augustus is er
weer een Kunst- en tuinenroute in Midlaren. En
natuurlijk gaan we ook voor jullie weer een
workshop organiseren. Je kunt deze keer kiezen uit
een workshop steeldrums of een workshop
beeldhouwen. De workshops zijn op zaterdag 23
augustus tussen 13 en 16 uur en op zondag gaan we
(voor wie dat wil) de beelden tentoonstellen en
optreden met de steeldrums. Als je je hebt
opgegeven hoor je later precies hoe laat en waar je
moet zijn.

van een buurt-BBQ omdat dit voor iedereen toegankelijk Is
Je kunt je opgeven bij Annie Schuiling (annieschuiling(íj)ic: loud.com),
Ada Vink (adavink(S)hotmail.com) of Daan Noort (daan@dvvnoort.nl)
In verband met de planning (en vakantieperiode) graag opgave voor
30 juni

Als je mee wilt doen, kun je je opgeven door
onderstaande strook in te vullen en bij Anneke in de
bus te doen of een mail te sturen naar
angroighotmail.nl.
Omdat we de kunstenaars voor de workshop moeten
vastleggen graag opgeven vóór 15 juli. De kosten
voor de workshop zijn 5 euro (voor de stenen en de
steeldrums).

X=

Frank Haaijer wint
prijs Kinderkabinet
Omdat het Kinderkabinet deze keer gevuld is met
een kleurplaat, zetten we hier de prijswinnaar van de
puzzel van de vorige keer in het zonnetje. Frank
Haaijer wist dat Bob niet route A moest nemen om
bij zijn skateboard te komen. Daarmee heeft hij een
bon van de Intertoys gewonnen.

NAAM:
LEEFTIJD:
IK GEEF ME OP VOOR (1 kiezen):
O

STEELDRUMS

O

BEELDHOUWEN

E-MAILADRES:
INLEVEREN BIJ:
ANNEKE, TOLHUISWEG 12
MIDLAREN

Vakmanschap &
Moderne apparatuur
voor:

à

:

Ai ï HIM> B A K K E R

9
Haren
050 5344533

• Diagnosetest
• Storing zoeken
• Aircoservice
• Bandenservice
• Schokdempertest
• APK
• Onderhoud
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Feiiand 7b, 9753 TA Haren
Tel. 050-5340612
www.hvhautotechniek.nl
info@hvhautotechniek.nl
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www.alfredbakker.nl
info@alfredbakker.nl
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Tip: geef eens een
massageverwenbon
cadeau!

betref lexmassage

Of een combinatie
van nek, schouder,

VOS
MASSAGE

gezicht en hoofd
Esther Vos
Haasakkers 2 Midlaren
Nieuw:
Faceliftmassage
Vos Massage: voor een heerlijk ontspannen gevoel

050-3642720
06-38236691
www.vos-massage.nl

www.benbnoordlaren.nl

¿XEen gastvrije plek in het mooie Groninger dorp Noordlaren.
Bekijk a.u.b. voor een mooie sfeerimpressie
het filmpje op onze website.
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.C.Kroeze-Lamberts
Lageweg 29A
9479 TA Noordlaren
050-4093237/0620615072
info@benbnoordlaren.nl

Voorproefje route
KeikIMidlaren

Dan door naar Joke de Vries waar je in de yogaruimte
kunstwerken kunt bekijken van meerdere
kunstenaars. Deze is van Addy Boogaerdt:

Om u een klein voorproefje te geven verklappen we
alvast de route en een aantal kunstwerken van de
kunst- en tuinenroute op 23 en 24 augustus van 13
tot 17 uur. U start aan de Tolhuisweg waar direct
rechts een kunstobject in de tuin van Schuiling staat.
Dan even de Schutsweg naar rechts pakken om
onder andere dit schilderij van Mare te zien.
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Rechtsaf naar Heiveen om ¡n de schuur van Markus
een film van Gea Koopman te zien. Even verder bij
nummer 3 staan prachtige beelden in de tuin. Door
naar de Haasakkers waar in de tuin van Esther Vos
niet alleen keramiek, beelden en objecten te zien
zijn, maar waar u ook een kopje koffie of thee kunt
nuttigen.

i

Daarna de Tolhuisweg op en bij Wim binnenkljken
naar zijn kunst. Vanaf Wim even oversteken naar
nummer 11 waar Willem Knottenbelt u zal verrassen
met zijn abstracte schilderijen. In de tuin van Anneke
op nummer 12 kunt u beelden bekijken.

Dan vla de Duinweg weer terug naar de Tolhuisweg
waar bij Loerops de schilderijen van Martha
uitgestald staan. Het laatste punt van de route is bij
Cor en Gerrie van de Sterren waar u de schilderijen
van Gerrie kunt bewonderen. Veel dorpsbewoners
doen mee met kunst of tuin waardoor het een leuke,
afwisselende interessante route gaat worden.
Iedereen is van harte welkom om een Keikje te
komen nemen!
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 worden
de kunsten tentoongesteld. Het opgaveformulier
vind je verderop in het Kabinet.
We hopen op een mooie zomer zodat we een mooie
KeikIMidlaren hebben!
Rik Timmer, Gea Koopman en Anneke Grootoonk
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benhoKiHwis
Lever deze kleurplaat in bij Thijs en Lienke van
der Meulen (Tolhuisweg 13) en misschien win
jij dit keer die mooie bon van de Intertoys!
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De column,
niet van Roos

De V Haan

Parkeerproblematiek?

AD V0 CAT E N & N O T A RISSEN

They paved paradise and put up a parking lot
zong Joni Mitchell in 1970 over het beseffen van
waarde wanneer het te laat is. Deze zin schoot me te
binnen bij het lezen van de notulen van de
jaarvergadering van Dorpsbelangen. Dit staat in die
notulen: [er wordt] nagedacht of het zinvol is om een
gedeelte van het terrein te verharden zodat er
geparkeerd kan worden als de ijsbaan in gebruik is.

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.

Nou, dat zou eens tijd worden ! We kunnen elk jaar
een maand of drie schaatsen en dan is het een chaos
in het dorp. Honderden bezoekers moeten hun auto
kwijt op het sportveld, de verkeersregelaars in hun
oranje hesjes draaien overuren en de digitale
bewegwijzering geeft aan dat ook de parkeergarages
aan de Schutsweg en de Groningerstraat vol zijn. De
gemeente is al druk in de weer met een
verkeerscirculatieplan. Misschien moet het
transferium niet in Yde, maar in Midlaren worden
aangelegd.

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.

Nee, zo gaat het niet helemaal. Wanneer er
's winters ijs ligt tuffen er één of twee auto's van de
ijsvereniging af en toe naar de ijsbaan om de koeken-zopievoorraad aan te vullen of om de baan te
vegen. De meeste schaatsers komen op de fiets of
lopend en degenen die van wat verder komen,
parkeren hun auto netjes aan de Tolhuisweg. Ruimte
zat en niemand die er last van heeft. Waar het
sportveld wél onder te lijden heeft, is dat er elke
winter of aan het drassige begin van de lente wel een
malloot met zijn auto dwars over het voetbalveldje
rijdt, met diepe sporen als gevolg. Daar hebben de
jonge voetballertjes maanden later nog last van. Dit
jaar waren het de mannen die de omgevallen boom
kwamen versnipperen, die het veld als
speedwaybaan gebruikten. Om dat te voorkomen
heb je geen parkeerplaats nodig, maar een beetje
gezond verstand. En moetje zo nodig met je auto
naar Nummer 15 (of een omgevallen boom), rij dan
niet tussen de doelen door.
Ik hoop dat het nadenken over een parkeerplaats
leidt tot het inzicht dat dit een onzinnig idee is. Je
nodigt mensen dan juist uit om met de auto de oprit
naar de ijsbaan te nemen, wat onhandig is en ook
nog eens gevaar kan opleveren voor kleine kinderen
die daar lopen of fietsen. En wat als de parkeerplaats
vol is? Moetje dan draaien en keren en weer terug?
okal niet handig.

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:

0

Don't it always seem to go that you don't know what
ou've got 'til it's gone?
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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 81 244

