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Zelf brengen bij De Bloemert

Voorwoord

Agenda

De herfsteditie ligt weer op de mat. Het is weer de
tijd van snert, Zuidlaardermarkt en nog een laatste
keer het gras maaien.

16 en 23 oktober
28 oktober
3 november
8 en 9 november
25 november
16 december

In dit Kabinet kijken we in kleur terug op een zeer
geslaagd KeikIMidlaren. Wat was het druk in het
dorp en wat maken 'we' mooie dingen! We gingen
op bezoek bij het Natuurvriendenhuis dat zijn
tachtigste verjaardag viert en de laatste jaren veel
opener is geworden. Op 4 juli was de opening van de
Expeditiepoort Water in De Bloemert. En we fietsten
mee met de historische fietstocht. Het witte huisje
heeft een nieuwe bewoner en we publiceren een
open brief aan de gemeente over zwerfvuil. En dat is
lang niet alles.

Workshops VanTyNaarLo
Lezing Linda Nijlunsing
Thema-avond burn-out
Atelierroute VanTyNaarLo
Tussen Kunst & Kitsch
Workshop tapas maken

Veel leesplezier!
Redactie Kabinet

In memoriam
Ronald van't Veen
Voor de nieuwkomers onder ons: Ronald en zijn
partner Hansje ontwikkelden samen Trip52,
onconventioneel conferentieoord aan de
Groningerstraat 52 in Midlaren. Esther Julius vroeg
me of ik mee wilde doen om te voorkomen dat
Trip52 zou worden gesloten op last van de
gemeente: bestemmingsplanakkefietje. Dat wilde
ik en zo maakte ik kennis met Ronald van't Veen.
Ronald was zo iemand die geboren lijkt met open
armen. Je geeft een kleinigheid en wordt omsloten
met vriendschap. Altijd was er tijd voor een goed
gesprek; een gesprek dat vaak uitmondde in het
verkennen van uitdagende en prikkelende ideeën.
Het typeerde Ronald: al zijn tijd en geld, heel zijn
ziel en zaligheid had hij geïnvesteerd in zijn ideaal:
een ontmoetingsplaats die uitdagend en
inspirerend moest zijn. Dat mensen of gemeentebesturen het zou bestaan om die de droom te
verstoren was voor hem ondenkbaar. De
werkelijkheid bleek weerbarstig en Trip52 moest,
amper geopend, op last van de gemeente alweer
sluiten. Het was een klap die Ronald niet te boven
is gekomen.
Sinds enige tijd woonden Hansje en Ronald weer in
Amsterdam. Daar eindigde Ronald zijn leven op 29
juli 2014.
Lieve Hansje, ik weet niet of je dit leest, maar
vanuit Midlaren het allerbeste gewenst.
Roos Renting
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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
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Elk seizoen de moeite waard

"de VEENHORST" is een 4-sterren groepsaccommodatie
voor in principe 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 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

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

be 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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Keik Midlaren trekt
drommen bezoekers

prachtig, groot insect in het weiland gemaakt door
John Dilling. Een tweede creatie van hem staat als
trekker aan het begin van de route in de tuin bij
Schuiling.

Tuut, tuut... een ouderwets geluid op de
Tolhuisweg. Max Werkman, in jacquet, rijdt met zijn
Opel Record uit 1962 rond. Voor 2,50 - taxiprijzen
uit 1962 - mag je mee. Max geeft fotoworkshops en
maakt dat tijdens Keik Midlaren op deze originele
manier kenbaar. Zijn hulp komt als geroepen want
wie de 12 locaties van Keik Midlaren wil bezoeken
moet er flink de sokken in zetten.

Bij Gea's eigen huis aan Heiveen 3 exposeren haar
zus Annelies Koopman en Anette Ebert-Westerhuis,
beiden met beeldend werk. De stenen beelden van
Annelies komen prachtig uit in de diverse hoekjes
van de tuin en de houten figuren en schalen van
Anette gaan bijna op in de tuin, zo mooi natuurlijk
zijn de vormen.

Martha Loeröp zit helemaal achterin de Tolhuisweg
dus een lift is welkom. Op een oud linnenrek
exposeert ze haar schilderijen. Ze schildert pas twee
jaar maar maakt verbluffend fraaie dingen,
waaronder een prachtig 'Ploeg-achtig' werk van het
Midlaarder hunebed. 'Die vind ik het mooiste' zegt
Egbert die met Ansje en de hond het rondje maakt.
Hij is verbaasd dat Martha in zo korte tijd tot deze
prestaties is gekomen. De details over de
inspirerende leermeester (Sieger Zuidersma van de
Tienelsweg) worden uitgewisseld maar het meest
bijzondere is toch dat dorpelingen elkaar van een
andere kant leren kennen.
De Tolhuisweg vervolgend komen we in een heuse
galerie, zo lijkt het althans nu de schuur van Cor en
Gerry van de Sterren speciaal voor deze gelegenheid
helemaal is ontruimd en de vloer zelfs is voorzien van
een verfje! Dit gecombineerd met het vele,
gevarieerde werk van Gerry maakt dat je even de tijd
wilt nemen om de fraaie schilderijen goed te
bekijken. Zowel de onderwerpen als het gebruikte
materiaal als de grootte van de schilderijen variëren
zodat je telkens weer verrast wordt.

Even doorzetten...
Als je dan even doorzet en doorloopt dan komen we
bij Esther Vos in de tuin. Martin en Esther hebben
hard gewekt om de tuin er op zijn best uit te laten
zien en de kunstenaars deden de rest. Wat een
prachtige plek om niet alleen van een kop koffie of
thee te genieten maar ook van de keramieken
objecten van Tineke Wiggers. Tineke heeft goede
zaken kunnen doen voor haar project in Cambodja,
waar de opbrengst van de verkoop naartoe gaat. De
stenen beelden van Anneke Lunter kwamen prachtig
uit tegen de fraai (door Dinus) gemetselde muur
achterin de tuin. De van papier-maché gemaakte
beesten van Ton Kolkman waren zeer in trek evenals
de kleine pentekeningen. Ook de gebreide
patchworkkleden van Jet Aalders kwamen mooi uit in
deze groene oase. BartJan Kronenburg had speciaal
voor deze gelegenheid zijn oude hobby, het opzetten
van insecten, weer opgepakt en er waren fraaie
exemplaren te zien. De bedenksels van Douwe
Kolkman waren ingewikkelde bouwwerkjes van
hout, zeer vernuftig!
Druk als de Kalverstraat
En dan begeven we ons terug naar de Tolhuisweg,
die dankzij Keik Midlaren bijna zo druk is als de
Amsterdamse Kalverstraat, en vallen binnen in de
achtertuin van Anneke Grootoonk. Haar credo: 'ik
vind het fijn als mensen blij worden van kunst, ik
word er zelf ook blij van'. Zij speelt een actieve
dubbelrol in dit project als een van de gangmakers
en organisatoren én als maker van beelden. Veel
dameskunst in de vorm van vrouwelijke torso's, maar
ook een indrukwekkende uit zwarte Indiase
speksteen gehouwen gorilla genaamd Bokito. Met
zijn glad gepolijste voorkant en ruw bewerkte tors
spat de energie ervan af en lijkt de aanval elk
momentte kunnen beginnen. In haar tuin ook fraai
werk van Klaas Kuipers zoals een gestileerde
sneeuwuil op een stalen sokkel.

Bescheiden
Dat geldt zeker ook voor Joke de Vries. Haar yogastudio is dit weekend omgebouwd tot een
expositieruimte. Bescheiden hing ze haar eigen
werken in de 'hal' om de grote ruimte aan Addy
Boogaerdt en Gretha Bosman te gunnen. Maar haar
kleine abstracte landschappen maken veel indruk.
Even verderop leidt Keik Midlaren tot verrassende
connecties. 'Dit is van mij en het decor is van
Marcus', zegt Gea Koopman die met haar kunst te
gast is in de speciaal voor dit doel van spinnenweb
vrijgemaakte schuur van Marcus Lokhorst. Buiten
hangt een waslijn vol zakdoeken waarop dierbaren
herdacht worden - een deel van haar kunstproject.
Binnen is de stal - met grub - nog net als vroeger.
Alsof dat niet mooi genoeg is heeft Marcus bij een
decorstuk (hij speelt immers toneel) een paar
klompen gezet. De grijze eekhoorn, die weer hoort
bij de videokunst van Gea, gaat ondertussen zijn
eigen gang. Doorlopend Heiveen op zien we een

Kidsworkshop
Onder de carport bij Anneke zijn een stuk of 12
kinderen met verhitte hoofden aan het raspen en
schuren. Zij maken hun eigen beeldje uit speksteen.
Vogels, een kat, een paard en zelfs een zelf
ontworpen zeilboot zien er na het schuren met water
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BOUWBEDRIJF
MARK WIELAND
Zuidlaarderweg 97
9479 PR Noordlaren
050-4092782

K D A N S d a n s & theater
ballet jazz m o d e r n basis
streetdance breakdance
tap s p i t z e n d a n s t h e a t e r
jeugdtheater werkplaats
educatie opleiding podium
K-OANS
05 0-405 S£ü 3
www k'd.in'. nl
tr\1t>ä>k-4an*.n\

RONDVAARTEN Eil bOOTflPPfinCJEAfHTEH

MZBÍLW
ZEILPSURFSCHOOL
ZUIDLAARDERMEER

O P HET ZUIDLflflPDEPMEEP
EH till PflTERSWOLDSf MEER

zeilschool, /
surf school en
botenverhuur,
zeil- en surflessen
Zeilschool Zuidlaardermeer
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren
050-4092379

www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl

PflPJï StllPS d TBIPS
DE bLOfrtïRT 3
AIDLflPCn
06 51509798

PARTY Sfl PS

ÏDIPS
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en insmeren met was prachtig uit. Een leuke
bijkomstigheid is dat de bezoekers live kunnen zien
hoe een beeld gemaakt wordt.

Over 2 jaar is er weer een Keik en komen we bij jullie
terug met een uitnodiging om ook deel te nemen of
te komen kijken, zonder kijkers geen Keik!

Verderop komen we bij Willem en Antoinette. Al
sinds dejaren zeventig schildert hij, soms meer soms
minder, maar altijd met veel plezier. In hun druk
bezochte huis hangt een selectie van zijn werk.
Indruk maakt een schijnbaar abstract schilderij in
uitbundig blauw dat geïnspireerd is op een concert
tijdens het North Sea Jazz Festival. Opvallend is hoe
sommige bezoekers aarzelen om zoals ze zelf zeggen
'zomaar' bij een onbekende binnen te stappen, maar
zodra die drempel dankzij de gastvrije ontvangst is
genomen, krijgt de nieuwsgierigheid de vrije loop.

Rik, Gea en Anneke

Haas in Kip
Dan steken we even over naar de overbuurman Wim Peters. Hij is een veelzijdig en bevlogen
beeldend kunstenaar. In zijn werk gaat het vaak over
de relatie tussen de mens en de natuur. In de Kip
caravan bekijken we zijn schitterende hazencollectie
en in zijn achtertuin staat 'de onvoltooide ereboog',
een groot stuk van een kastanjeboom, dat volgens
Wim verwijst naar de natuur die nooit af is. Samen
met Brent en zijn trekkertje met kar haalde Wim
deze bijzonder vormgegeven stam uit het Kraaienbos
aan het begin van de Tolhuisweg. Aan een
buitenmuur treffen we ook een bijzondere serie
tekeningen op fotoprints op een ondergrond van
aluminium, waarop vogels als een ekster en een
wouw staan afgebeeld.
En dan wandelen we, last but not least, de hoek om
de Schutsweg op en arriveren bij de splinternieuw
gebouwde en zeer fraaie werkruimte van Mare
Sliedrecht, evenals Wim gediplomeerd beeldend
kunstenaar. Ze zit bij te komen van een middagje
met een dikke honderd bezoekers. Aan de muur
hangen grote schilderijen en tekeningen, zoals een
zeer expressief portret van een oude man in zwartwit. De sfeer die het oproept is die van
kwetsbaarheid en vergankelijkheid. Zeer kleurrijk zijn
de grote schilderijen met slapers, zoals de slaper in
de pruimenboom. De werken lijken het verlangen te
weerspiegelen naar de zorgeloze toestand van
vroeger, geplaatst in de wereld van nu. Dat levert
spanning op, namelijk het besef dat die
zorgeloosheid voorgoed voorbij is.
Dankwoord
De werkgroep KeikIMidlaren wil graag alle
deelnemers, locaties, bezoekers en dorpsgenoten
bedanken voor dit prachtige festijn. We hebben het
zelf als een feestje ervaren en hebben genoten van
alle energie die iedereen erin heeft gestoken en
vooral van de prachtigheden die daaruit voort zijn
gevloeid.
We hebben zelfs al mensen gehoord die de volgende
keer ook graag mee willen doen, dat is fijn.

Workshops en
Atelierroute
Kunstenaars van
kunstenaarsvereniging
VanTyNaarLo (VTNL) hebben
voor de inwoners van de
gemeente Tynaarlo een
aantal workshops ontwikkeld
onder het motto 'kom uw
talenten ontdekken'.
De kunstenaars van VTNL willen tijdens de
workshops graag hun kennis en vaardigheden delen
en met hun professionaliteit de deelnemers een
nieuwe kijk op de kunstwereld bieden. Voor het
ontwikkelen van de workshops is een subsidie
ontvangen van het Gekleurd Grijs fonds. Hierdoor
kunnen de workshops tegen een gereduceerd tarief
worden aangeboden. De workshops zijn op
donderdag 16 oktober in het Dorpshuis te
Paterswolde en op 23 oktober in de Ludinge te
Zuidlaren van 10.00 -12.00 uur.
De kunstenaars bieden verschillende technieken aan
waarbij u, onder begeleiding van de kunstenaar, uw
eigen ontwerp kunt vormgeven. Ryan Horstman,
Jiske Rinsma, Anette Ebert-Westerhuis en Gea
Koopman laten u kennismaken met technieken zoals
schilderen met hout, vilten, stempels maken en
houtbranden. Voor meer informatie kunt u terecht
op de website van de vereniging:
www.kunstenaarsvantynaarlo.com. U kunt ook direct
contact opnemen met Ryan Horstman 050-5272487,
mail info@horstmanvormgeving.nl en Anette EbertWesterhuis 050-3096501 of r.westerhuis@hetnet.nl
Atelierroute
Verder het vermelden waard: 8 & 9 november is er
weer Atelierroute van VTNL met Mare Sliedrecht en
Gea Koopman. Er is dan ook de première van de film
waarin alle leden (dus ook de Midlaarder
kunstenaars Wim Peters, Mare Sliedrecht en Gea
Koopman een rol in spelen). Info over overzichtsexpo
& route staat op www.kunstenaarsvantynaarlo.com.

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

Slagerij De Buurderij
Vogelzangsteeg 15a
9479 TE Noordlaren
050-4063812
info@slagerijdebuurderij.nl
www.slagerijdebuurderij.nl
OPENINGSTIJDEN:
dinsdag tm vrijdag 09.00 tot 17.30 uur
zaterdag 09.00 tot 15.00 uur

Vtees zoals vlees hoort te zijn!
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*& rolpens
•wr bakjes kanensmeer
•& bekers rundvet
& boerenleverworst
ft droge metworst
•& droge boerenham (schenk)

Groningerstraat 56, 9475 PC Midlaren
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Bouwbedrijf Wolters

Nieuwbouw
Verbouw

o
www.hethotel.nl/midlaren
050-4093548

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

Even voorstellen ...

Verslag Fietstocht

Het witte huisje aan het begin van de Tolhuisweg,
wie kent het niet. Sinds een paar weken woont Peter
Kielman op deze idyllische plek.

In het vorige Kabinet konden we lezen dat de naam
Midlaren 750 jaar geleden voor het eerst opduikt in
historische geschriften. Dorpsbelangen en de
Dorpsfeestcommissie waren zo aardig om dit niet
ongemerkt voorbij te laten gaan en op 7 september
kon iedereen per fiets op zijn eigen tempo en tijdstip
alle historische kenmerken die er in het landschap
nog zijn, bezichtigen. Reuze interessant en af en toe
verbluffend wat er nog te zien is uit de oude tijden.

.11.
Peter komt uit Noordlaren dus hoefde niet ver met
zijn spullen deze kant op te komen. Zijn ouders
wonen nog aan de Vogelzangsteeg, waar Peter ook
gewoond heeft. Nadat hij het ouderlijk nest heeft
verlaten (hij is nu 41 jaar) heeft hij her en der door
het land gewoond.
Dat brengt zijn vak voor een deel met zich mee, hij is
landmeter voor Klavers. Hij wordt her en der in
provincies en gemeentes ingezet. Zo werkt hij nu bij
de aanleg van de glasvezelkabels. Hij meet het in met
GPS en verwerkt het geheel in tekeningen.
Peter maakt veel gebruik van de omgeving want in
de winter schaatst hij graag op het natuurijs, liefst op
het Zuidlaardermeer maar hij wil zeker ook graag lid
worden van de IJsvereniging; 'dat gladde rondje ijs' in
Noordlaren vindt hij maar niks! In datzelfde water
van het Zuidlaardermeer gaat hij zomers graag
zwemmen. Hij fietst vaak een rondje door de polder
of in het Noorderlaarderbos nadat hij de hele dag in
de auto heeft gezeten voor zijn werk. Hij blijft wel
verbonden aan Noordlaren want hij speelt er toneel
bij 'de Deurzetters' (misschien is hij weg te kopen
door TOMI??)

Natuurlijk, de hunebedden in Midlaren en
Noordlaren kent iedereen, maar wist je dat er in de
grote stenen gaten zitten? Daar deden ze vroeger
dynamiet in om de stenen te laten barsten en zo
hanteerbaar te maken. Maar wist je ook dat er
meerdere zogenaamde pingo's in de buurt zijn?
Eentje was in ieder geval te zien via het weiland aan
het Heiveen naar een plek achter de ijsbaan. Daar zit
een soort poel wat een overblijfsel is uit de ijstijd,
fascinerend! En het witte huisje aan het begin van de
Tolhuisweg was vroeger ook een Tolhuis! Het andere
Tolhuis staat in het Openlucht Museum in Arnhem.
Bij het hunebed in Noordlaren en bij Huize de
Bloemert kon je even bijkomen met koffie/thee en
wat lekkers. Daarna weer verder, aan de Esweg valt
alle discussie over de plek van een begraafplaats stil.
Het was er al die tijd al, een urnenveld! Het schijnt
dat we zelfs een veenlijk hebben (gehad), gevonden
aan de Huttenweg. Helaas ook weer verdwenen door
onachtzaamheid. Op de Vijftig Bunder is veel te zien:
grafheuvels, karrensporen, raatakkers en een
tankgracht uit de Tweede Wereldoorlog. Als je er
echt bij stil staat is het toch wel heel apart dat dat
allemaal gebeurde in het gebied waar wij nu leven!
Na de fietstocht, die al met al toch wel twee uur in
beslag nam wilde je alles zien, was het heerlijk
aanschuiven op Landgoedcamping Buiten bij Maya
en Mark Pieter. Wat een wereldplek! En wat hebben
ze er een andere sfeer van weten te maken. Met de
plannen die ze hebben zou je haast zeggen: daar ga
ik een keer een weekend heen! De BBQ was goed
geregeld en heerlijk terwijl de kids overal konden
spelen waar ze wilden. Er waren rond de 80
dorpsgenoten die zich tegoed deden aan alle lekkers
en gezelligheid. Maya, Mark Pieter en de
Dorpsfeestcommissie, hartelijk dank voor deze
interessante en fijne nazomermiddag!

Het verschil tussen Noordlaren en Midlaren kan hij
nog niet zo aangeven, hij is wel benieuwd naar het
Dorpsfeest. En hij vertelt dat hij door vrienden uit
Noordlaren nu wordt uitgemaakt voor 'Drent'. Hij
zocht een huis in de buurt en toen hij het witte huisje
binnenkwam dacht hij direct 'wauw, wat mooi'! Hij
had niet gedacht dat hij het zou kunnen kopen want
er waren veel kijkers op de open dag. Toen hij erin
trok was de tweede gedachte wel 'oeps', ik moet
toch nog wel het een en ander opknappen maar echt
een grote verandering heeft hij niet in gedachten. En
nee, hij gaat voorlopig ook geen stuk land bijkopen
van boer Schuiling. Hij hoopt zich hier lekker te
kunnen settelen en ziet met plezier het
volleybaltoernooi en het Dorpsfeest tegemoet.
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Bouwbedrijf
Menno Bakker B.V.
BOUWBEDRIJF MENNO

BAKKER

Zuinigstraat 1 9479 PM Noordlaren
NIEUWBOUW / VERBOUW
O N D E R H O U D / RESTAURATIE
A S S I S T E N T I E BIJ Z E L F B O U W
LAS- E N C O N S T R U C T I E W E R K

e t e n ,

050-4095918
www.bouwbedrijfmhbakker.nl
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HOGENBIRK
Timmer en Verbouw
Altijd een vakkundige oplossing voor al uw wensen

Tolhuisweg 6, 947Spg, Midlaren.

Spelenderwijs
leren omgaan
met geld

dsGeldWijs
voorouders
en kinderen.

KldsGeldWijs App leert kinderen omgaan met geld
De Rabobank heeíl de KidsGeldWijs App, geschikt voor tablets. Kinderen tussen
de 6cn lOJaar leren zo spelenderwijs de waarde van geld kennen. Dcapp past
binnen de traditie van de Rabobank om kinderen te leren omgaan met geld.
Kijk snel op
Samen

rabobank.nl/kidsgefdwijs

sterker

Rabobank
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Herfststukje maken
Een leuke herfstactiviteit is om de kinderen mee te
nemen naar het bos of het park, gewapend met een
plastic zak om materiaal in te verzamelen. Wedden
datje met meer en leuker materiaal thuiskomt dan je
gedacht had? Kinderen zijn vaak heel creatief en
helpen je graag bij het samenstellen van het
herfststukje.
Kijk eens wat je zelf in huis hebt. Een platte schaal,
een mooie brede vaas, een rieten mand, een
langwerpige schotel of een stokbroodmandje doen
uitstekend dienst als ondergrond van een
herfststukje. Leg er een stuk plastic in, vul het bakje
of de vaas met een flinke laag zand, kiezels of noten
of bedek het met mos of boomschors uit de tuin en
de ondergrond voor het herfststukje is al klaar.
De tuin is in de herfst een bron van mogelijkheden.
Niet alleen levert de hortensia prachtige
droogbloemen, maar ook de diverse bomen laten
intens gekleurde bladeren vallen. En wat dacht je van
de prachtige oranje lampionnetjes van de physalis
(lampionplant), erg decoratief om te verwerken. Zorg
er wel voor dat al het materiaal droog is voordat je
het gaat verwerken. Even afdrogen tussen
keukenpapier is meestal voldoende.
Eikels, kastanjes, beukennootjes en de stervormige
hulzen daarvan, sterappeltjes en dennenappels zijn
decoratieve boomvruchten die elk herfststukje
opsieren. Losse takjes kun je gebruiken om er de
losse blaadjes tussen vast te zetten. Daarnaast
vormen walnoten en hazelnoten een mooie
aanvulling in het herfststukje.
Laat bospaddenstoelen liever staan. Veel
paddenstoelen zijn giftig. Voor het maken van een
herfststukje zijn ze bovendien niet geschikt. Na korte
tijd zijn ze meestal al rot en kunnen dan een enorme
geur van bederf verspreiden.
Begin altijd eerst met de losse takjes. Steek die in het
zand of het mos of bind ze vast op een stuk
boomschors. Steek daarna de grootste bladen in het
zand en werk van buiten naar binnen, van achter
naar voren. Bewaar de noten, dennenappels en
kastanjes tot het laatst om de gaatjes op te vullen.
Je hebt vast nog wel allerlei herfstartikelen in huis
die je kunt hergebruiken zoals kunststof
paddenstoeltjes, een eekhoorntje of vogeltje, een
namaak pompoen (of natuurlijk echte), etc. Een
theelichtje staat er ook leuk in, maar dan moet het
wel ver en veilig van het brandbare materiaal af
staan zodat het er niet mee in aanraking kan komen.
Kortom, laatje creativiteit de vrije loop en maak er
iets moois van zodat je er binnen of buiten op de
tuintafel wekenlang van kan genieten.

Expeditiepoort
Water geopend
Vrijdag 4 juli is in Waterpark de Bloemert de
Expeditiepoort Water geopend. Gedeputeerde
Henk van de Boer en wethouder Nina Hofstra
gingen samen de vijfde Expeditiepoort van Geopark
de Hondsrug binnen.
Het thema water kan op geen betere plek een poort
krijgen binnen het Hondsruggebied. Omgeven door
water, een prima vertrekpunt voor varen, excursies
en wandelen en fietsen in de fraaie natuur.
Willem Otto Nachbar, eigenaar en directeur van
Waterpark de Bloemert is blij met de aanwezigheid
van de Expeditiepoort op zijn terrein. De vele
toeristen die neerstrijken in de accomodaties komen
uit heel Nederland en daarbuiten, en kunnen op
deze manier kennismaken met het eerste Geopark
van Nederland en de expedities in de andere
Expeditiepoorten.
De expeditie Water laat een aantal bijzondere
plekken in het Hondsruggebied zien. Hier kunt u
ontdekken hoe belangrijk de rol van het water is. Eén
ding weten we zeker: u komt op plekjes waar u nog
nooit geweest bent!
De Expeditiegids Water is recent verschenen en is te
verkrijgen in de webshop van de Touristinfo Drenthe.
Met dit handzame gidsje begint uw expeditie Water.

Geopark de Hondsrug

Expeditie
Water
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De geschiedenis van ... Natuurvriendenhuis De Hondsrug

"We willen meer een open huis zijn"

n

o facebook.com/nvhdehondsrue

Natuurvriendenhuis De Hondsrug
bestaat 80 jaar. Reden voor een
feestje. Zo'n 120 man was erbij op 20
september. Het Kabinet ging langs en
raakte in gesprek met de
bestuursvoorman van het Nivonhuis,
Pieter Krabbendam. Hij belicht de
bijzondere historie, en legt vooral de
nadruk op de toekomst: "We willen
graag dat dit huis van waarde wordt
voor de directe omgeving, zoals de
bewoners van Midlaren en
Noordlaren/'

Wie kent het niet? Het Natuurvriendenhuis De
Hondsrug, gelegen aan de rand van het
Noordlaarderbos, bijna aan de kop van het Nationaal
Landschap Drentsche Aa. Maar wie heeft er ooit een
kijkje genomen? Dik kans van niet. Pieter
Krabbendam legt uit: "Dit huis is bij velen in de
omgeving bekend. Bijna iedereen weet dat het er
ligt. Maar weinigen zijn hier ooit binnen geweest, dat
geldt zelfs voor sommige buren. Tot niet zo lang
geleden kwam hier alleen de aanhang van het
Nivon."
Historie
Het fraaie rietgedekte natuurvriendenhuis is
gebouwd in 1934 door arbeiders uit HoogezandSappemeer. Krabbendam: "Het was crisistijd.
Stuivertje bij stuivertje en met leningen werd geld
verzameld om hier een stuk grond te kunnen kopen
en een eigen gebouw neer te zetten voor recreatie
en natuurbeleving. Het was sober en moest
toegankelijk zijn voor mensen met een kleine beurs.
De geschiedenis van dit huis raakt aan de
emancipatie van de arbeider en de socialistische
maatschappijopvatting. Het landelijke opererende
Nivon was (en is nog steeds) eigenaar en gaf richting
en vorm aan de ontwikkeling en scholing van de
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arbeider. Het adagium daarbij was een gezonde
geest in een gezond lichaam. Leden van deze
beweging waren vaak dragers van de blauwe knoop
en het gebroken geweertje. Lange tijd betekende dit
bijvoorbeeld dat roken en drinken hier taboe waren.

Zwerfvuil

Die tijd is wel voorbij", zo benadrukt de voorzitter.
Hij legt uit dat de oude idealen niet overboord zijn
gezet, maar wel een meer hedendaagse invulling
hebben gekregen. "De samenleving is veranderd.
Onze doelstellingen kleuren minder ideologisch dan
vroeger, al zit nog steeds het hart op de groene plek,
zijn we sociaal en duurzaam, en maatschappelijk
betrokken. De laatste jaren zijn we opener
geworden. We willen dat het natuurvriendenhuis
meer een open huis wordt. Daar zetten we bewust
op in. Dat sociale willen we ook naar de
buitenwereld uitdragen. We willen ook graag meer
cultuur in huis zoals een expositie of een concert. We
hebben het amfitheater niet voor niets gebouwd. Dit
huis moet van waarde worden voor de omgeving dan denk ik ook aan de omliggende dorpen - en open
staan voor initiatieven."

Geacht College,

Iedereen is welkom
Wat gebleven is, is dat het natuurvriendenhuis een
gastvrij verblijf biedt, of het nou gaat om individuele
gasten of groepen. Er zijn kamers om te overnachten
en twee goed uitgeruste keukens waar je zelf kunt
koken. "We zijn geen zaalverhuurbedrijf, maar een
huis van zelfverzorging en zelfwerkzaamheid. Je kunt
jezelf bedienen. Dat is een belangrijk gegeven. Naast
het huis is een prachtig klein natuurkampeerterrein
met en trekkersveldje. We merken dat dat ook zeer
wordt gewaardeerd door bezoekers uit de omgeving
als dagrecreatie. Maar ook de Pieterpadlopers of
passerende fietsers die wat willen drinken, ze zijn
allemaal van harte welkom."
Nog iets dat onveranderd is, is de belangrijke rol van
vrijwilligers. Pieter Krabbendam: "Alleen al hier in
Noordlaren hebben we er zo'n 60. Al het uitvoerende
werk wordt door deze vrijwilligers gedaan. Bedenk
wel dat het huis 52 weken per jaar open is. Zo zijn er
diverse huiswachters, dat zijn de managers van de
tent. Er is een ploeg mensen voor onderhoud en
verbouwingen. Ook voor het bosonderhoud en het
beheer van de camping hebben we een groep
vrijwilligers, evenals voor de communicatie en voor
het werk in de keuken. We moeten onszelf
bedruipen, en dat doen we ook. De vrijwilligers
leveren met hun inbreng een mooie bijdrage aan de
laagdrempeligheid. Dat willen we graag zo houden."

Open brief aan het college van Burgemeester en
Wethouders van Tynaarlo

Sinds bijna een jaar wordt plastic afval in onze
gemeente apart ingezameld. Inwoners van de gemeente bestellen speciale plastic zakken waarin het
plastic afval kan worden aangeboden tegelijk met de
ophaalronde van de grijze container. Goed voor het
milieu zou je denken.
Wat niet iedereen weet is dat er in afvalland al jaren
een hevige discussie woedt over de voor- en nadelen
van bronscheiding (= gescheiden aanleveren door de
burger zelf) en nascheiding (plastic naderhand uit het
afval verwijderen door de afvalverwerker). De strijd
tussen de bron- en de na-scheiders is nog onbeslist.
In mijn ogen heeft bronscheiding enkele nadelen:
Omdat plastic weinig weegt, waaien zak en inhoud
gemakkelijk weg. De bijgaande foto's (van afgelopen
voorjaar) laten dit zien: een stevige wind zorgde er
vooral in open gebieden voor dat diverse plastic
inzamelzakken wegwaaiden. In het ergste geval
komen ze op de rijbaan terecht, worden stukgereden
en de inhoud wordt door de wind verspreid in de
omgeving. Ook komt het voor dat fietsers
(scholieren) een schop tegen een afvalzak geven
waardoor deze openbarst met een soortgelijk
resultaat als hierboven omschreven. Tenslotte
weigeren de plasticophalers zakken met lege plastic
bloempotten of plastic kratten erin. Kortom, veel
plastic afval wordt niet apart opgehaald en moet
kennelijk alsnog in de grijze container.
Conclusie: prima om plastic afval te scheiden, maar
het systeem is voor verbetering vatbaar.
Roos Renting
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Hut Co
Registeraccountants
Belastingadviseurs
Bezoekadres
Telefoon
Verlengde Hereweg 182 050-5267101
Postadres
Fax
Postbus 8088
050-5268737
9702 KB Groningen

VT PI

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.
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Programma 2014 2015 vrouwensoos
In het komende seizoen wil de vrouwensoos
Midlaren graag meer vrouwen betrekken bij hun
programma. Dat betekent dat zij jou van harte
uitnodigen om vrijblijvend aan te schuiven bij een
avond van je interesse. Naast een leuke avond is ook
het ontmoeten van dorpsgenoten wat een
vrouwensoos-avond speciaal maakt.

Dinsdag 20 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst met karaoke
Voor deze avond zullen we ook de vrouwen van
Noordlaren uitnodigen.

!

i

-

Dinsdag 28 oktober
Lezing Linda Nijlunsing
Linda Nijlunsing, schrijfster van het boek
Wildernisjaren, vertelt het bijzondere verhaal over
haar leven in Alaska.

í\

Dinsdag 17 februari
Lezing over Geopark De Hondsrug
Provinciaal Archeoloog Hennie Groenendijk vertelt
over het project van Recreatieschap Drenthe.

*

Dinsdag 17 maart
Lezing over Chinese geneeswijze
Erik Thole vertekt ons alles over de wondere wereld
van de traditionele Chinese geneeskunde.
Dinsdag 21 april
Jaarvergadering met pubquiz
Laatste avond van het seizoen. Neem een buurvrouw
of vriendin mee. Voor deze avond nodigen we ook de
vrouwen van Noordlaren uit.

•

Dinsdag 25 november
Tussen Kunst en Kitsch
Erik Boerma uit Uithuizen vertelt over het ontstaan
van Boerma's Antiekhoeve. Jullie kunnen
voorwerpen meenemen die Erik zal taxeren.
Dinsdag 16 december
Kookworkshop tapas maken
We gaan tapas (hapjes) maken voor de feestdagen
onder leiding van de kok van Meerzicht.

i

.

l

De programmaonderdelen beginnen om 20 uur.
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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.
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Wandelen

zich met burn-out hebben bezig gehouden, worden
besproken.

In het 'Lente Kabinet' van een half jaar geleden
maakte ik melding van de zojuist gestarte wandelclub
in Midlaren. Inmiddels zijn wij een half jaar verder.
Wekelijks verzamelen de deelnemers zich om 13.30
uur op de Tolhuisweg ter hoogte van de ijsbaan. De
te lopen afstand bedraagt 10 tot 12 km. Elke week
wordt er een andere route gelopen. Dat houdt in dat
wij soms starten bij de ijsbaan en ook soms met de
auto vertrekken naar een beginpunt in de nabije
omgeving.
Op driekwart van het af te leggen traject pauzeren
wij even voor een kopje thee of koffie. Afgelopen
zomer was het aantal wandelaars beperkt vanwege
vakantie e.d. Nu de zomer achter de rug is zal het
aantal deelnemers wel weer groeien. Tijdens de
wandelingen werden onderling vrolijke of meer
diepgaande gesprekken gevoerd of werd er
stilzwijgend van de natuur genoten. Duidelijk was dat
iedereen het naar zijn zin had. Dat is een voorwaarde
wil ervan wandelen een gezondheidsbevorderende
werking uitgaan. Als je je wilt aansluiten op de
dinsdagmiddag: wees welkom.

Eerste bijeenkomst: maandag 3 november van 19.3022.00 uur. Zo nodig tweede bijeenkomst: donderdag
20 november van 19.30-22.00 uur.
Over de locatie (vermoedelijk bij mij thuis) krijg je
nog nader bericht. Wil je deelnemen dan graag een
e-mail naar cnroos@home.nl of een telefoontje naar

Thema-avond(en)
over burn-out
Tijdens het wandelen bleek dat sommige deelnemers
interesse toonden in het onderwerp 'burn-out', een
onderwerp waar ik elders al eens een voordracht
over gehouden heb. Bij navraag bleek ook bij
anderen hiervoor belangstelling te bestaan. Het deed
mij besluiten voor Midlaarders een avond over het
thema burn-out te organiseren. Naar mijn mening is
het optimale aantal deelnemers bij dit onderwerp 10
tot 12 personen. Bij meerdere aanmeldingen zal er
een tweede avond georganiseerd worden.

06-11017238.
Cor Roos

Vervolg projecten
dorpsenquête
Zoals u weet zijn er voor de zomervakantie een zestal
werkgroepjes geformeerd die met de verschillende
onderwerpen aan de slag zijn gegaan. Alle groepen
zijn aan het uitzoeken wat er mogelijk is op de
verschillende gebieden. Voor de begraafplaats wordt
bijvoorbeeld uitgezocht of aansluiting bij Noordlaren
of een natuurbegraafplaats van Natuurmomenten
überhaupt opties zijn. En de meningen over de
snelheid op de Groningerstraat en Tolhuisweg zijn
verder uitgesplitst om een goed beeld te krijgen. Bij
het onderwerp glasvezel wordt niet alleen naar de
korte termijn gekeken, maar ook naar de nabije
toekomst: misschien kunnen we straks via 4G of 5G
'door de lucht' televisie kijken. De ontwikkelingen
gaan snel. En met een AED in het dorp hebben we
misschien wel 20 vrijwilligers nodig. Zo is iedere
groep druk bezig, ontstaan er zelfs nieuwe ideeën
maar zijn er nog geen concrete resultaten te
vermelden. In het Kabinet van december zullen de
eerste resultaten te lezen zijn; opiniepeilingen zullen
via de mail plaatsvinden.

Vooraankondiging
Het lijkt dat burn-out steeds vaker voorkomt.
Frequenter en met steeds meer gemak wordt deze
term (diagnose?) gebezigd. Het lijkt een
containerbegrip te zijn geworden. Wat is burn-out? Is
het een ziekte? Is het een vorm van depressie? Is het
tijdelijk 'overspannen' zijn? Hoe begint het? Wie is er
vatbaar voor? Wat zijn de verschijnselen? Wat kun je
er zelf aandoen? Wat is de prognose? Al deze vragen
komen op de bijeenkomst aan de orde. Ook zal het
begrip 'gezondheid' ter sprake komen. Wat is
gezondheid? Welke factoren zijn belangrijk om
gezond te blijven, waardoor je minder gauw ziek
wordt en misschien langer leeft? Wat is het verschil
tussen gezondheid en 'niet-ziek' zijn? Eigen
ervaringen met dit onderwerp, contacten met
personen die aan burn-out gerelateerde klachten
vertoonden en ontmoetingen met onderzoekers die
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o d e r n e apparatuur
voor:

Haren

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

osn 5344533

utotechniek
Feiiand 7b, 9753 TA Haren
Tel. 050-5340612
www.hvhautotechniek.nl
info@hvhautotechniek.nl

www.alfredbakker.nl
info@alfredbakker.nl

Tip: geef eens een
massageverwenbon
cadeau!

Voetref lexmassage
Of een combinatie
van nek, schouder,
gezicht en hoofd

? VOS
MASSAGE
Esther Vos
Haasakkers 2 Midlaren

Nieuw:
Faceliftmassage

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

Vos Massage: voor een heerlijk ontspannen gevoel

www.benbnoordlaren.nl

I
Een gastvrije plek In het mooie Groninger dorp Noordlaren
Bekijk a.u.b. voor «en mooie sfeerimpressie
het filmpje op onze website.
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LC.Kroeze-Lamberts
Ugeweg 29A
9479 TA Noordlaren
0SO-4093237/0620615O72
info@benbnoordlaren.nï

Nieuws van
Dorpsbelangen
De afgelopen periode heeft Natuurmonumenten een
langetermijnplan voor het gebied Vijftig Bunder Noordlaarderbos gemaakt. De definitieve versie van
het rapport is deze zomer verschenen onder de titel
'Natuurvisie Noordlaarderbos en Vijftig Bunder 20142032'. Het is een zeer lezenswaardig en boeiend
document geworden dat iedereen die geïnteresseerd
is in het gebied zou moeten lezen. Met enig googelen
is het gemakkelijk te vinden op internet. In een brief
aan Natuurmonumenten heeft het bestuur van
dorpsbelangen haar waardering uitgesproken voor
deze samenhangende visie op dit prachtige gebied in
de 'achtertuin' van de Midlaarders. Te meer daar
deze visie is ontwikkeld in samenspraak met een
klankbordgroep, waarin ook Midlaarders een
bijdrage hebben geleverd.

plaatsing van roosters in de weg zal noodzakelijk zijn.
In onze brief aan Natuurmonumenten hebben we
aangegeven het belangrijk te vinden dat de
Midlaarders goed worden geïnformeerd over deze
plannen. In een open discussie, waarbij rekening
wordt gehouden met de mening van de bewoners,
kan dan hopelijk een plan worden gemaakt waarvoor
een breed draagvlak bestaat. Uiteraard speelt de
gemeente Tynaarlo als eigenaar van de wegen een
belangrijke rol in deze discussie.
In het gebied van Vijftig Bunder is sprake van
verdroging van de bodem met als gevolg een
verarming van de flora. In het rapport wordt als één
van de mogelijke oorzaken van de verdroging
genoemd, het weglekken van water via de
tankgracht die dwars door het gebied loopt. Daarom
zal door Natuurmonumenten worden bestudeerd of
het zinvol is om deze gracht te dempen. In onze brief
hebben we aangegeven dat we de tankgracht een
belangrijk cultuur-historisch monument vinden, niet
alleen vanwege 'het verhaal' maar ook vanwege de
grote zichtbaarheid. Wij betwijfelen - maar dit moet
natuurlijk worden geverifieerd - of er draagvlak is bij
de Midlaarders voor het dempen van de tankgracht.
Ook hier is van belang dat de bewoners van het
gebied goed worden geïnformeerd over de
overwegingen die tot deze plannen hebben geleid.

.
•,.

En verder nog...
In het vorige kabinet is door Rik Timmer geschreven
over de 'Dorpsbelevingprojecten'. De zes
werkgroepen - begraafplaats, verkeer, AED, sociale
samenhang, glasvezel en duurzame energie - zijn nu
hard aan het werk en er wordt gestaag voortgang
geboekt. We hopen over niet al te lange tijd de
eerste uitkomsten te kunnen melden. Begin
november hebben we een gesprek met de nieuwe
wethouder Theun Wijbenga en we zullen de
projecten dan zeker onder zijn aandacht brengen.

•

i*

Dorpsbelangen en andere clubs sturen regelmatig
een e-mail aan de dorpsgenoten waarin de een of
andere activiteit wordt aangekondigd. Mocht u nooit
zo'n e-mail ontvangen, dan is uw e-mailadres
kennelijk niet bij ons bekend. Daaraan kunt u wat
doen door uw mailadres door te geven aan
Dorpsbelangen (red.: zolang de website uit de lucht
is, werken ook de midlaren.net e-mailadressen niet.
U kunt uw adres naar midlaarderkabinet@gmail.com
sturen, dan mailen wij het door).
In deze Natuurvisie wordt - naast veel andere
plannen - voorgesteld om de Westertseweg autoluw
te maken. Daarnaast is het streven om de
Tolhuisweg ter hoogte van Vijftig Bunder
'overgraasbaar' te maken, zodat er een groot gebied
ontstaat waarin het vee vrij kan rondtrekken. In
verband hiermee zullen auto's uit het gebied
geweerd worden en wordt de aanleg van een
parkeerplaats langs de Tolhuisweg overwogen. De

Van de gemeente Tynaarlo krijgen we elk jaar een
budget om activiteiten te sponsoren die de sociale
samenhang in Midlaren bevorderen. Voor 2014 is er
nog wat budget beschikbaar. Subsidie kan worden
aangevraagd bij onze penningmeester Roos Renting,
eventueel via het hierboven genoemde e-mailadres.
Pieter den Hengst, secretaris Dorpsbelangen
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Deze keer in het Kinderkabinet allemaal puzzels die met de herfst te maken hebben. De kleurwedstrijd uit het
vorige Kabinet is gewonnen door Mette Bergsma. Zij heeft een waardebon voor de speelgoedwinkel
gekregen. Dit keer zijn er geen prijzen te winnen, maar we wensen jullie wel veel puzzelplezier!
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kastanjes, winterstop, herfst, snert, beuk, gezelligheid
donker, verlichting, voetbal, school, vakantie, training,
kaarsjes, regen, hutspot.
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De column van Roos
Big Data
Naast mij komt opnieuw een garagebedrijf. Daar was
ik niet blij mee totdat ik onlangs in Trouw een
intrigerend interview las met Alex Pentland.
Pentland, professor aan het MIT, doet onderzoek aan
„Big Data". Big Data zijn de digitale sporen die we
met z'n allen achterlaten als we digitaal betalen,
bellen, twitteren, mailen of een fotootje op ¡Cloud
plaatsen. Pentland beschouwt onderzoek van Big
Data als een instrument waardoor in de
gedragswetenschappen een beslissende stap gezet
kan worden naar op (heel veel) feiten gebaseerde
analyse van ons collectieve gedrag. Eindelijk kunnen
de sociale wetenschappen zo het niveau ontstijgen
van de talrijke, vaak ontoetsbare en onderling
strijdige theorieën en daarmee op gelijke hoogte
komen met de natuurwetenschappen. Sociale
Natuurkunde noemt hij dat.
Wat blijkt nu al uit de analyse van Big Data?
Ondermeer dat innovatie of vernieuwing niet het
product is van één überslimme geest maar van een
collectief creatief proces van doodgewone mensen.
Naarmate mensen elkaar meer bellen of ontmoeten
neemt de creativiteit toe en komt een wijk (of dorp)
meer tot bloei.
En zo'n garagebedrijf is natuurlijk een
ontmoetingsplaats bij uitstek: autootje kopen,
onderdeeltje bestellen, olie verversen, filtertje
kopen, bakkie doen. Interactie ten top.
Het onderzoek van Pentland onderstreept ook het
nut van het Dorpsbelevingsonderzoek nog maar eens
weer. Het is misschien niet eens zo belangrijk wat er
precies aan resultaten en maatregelen uit dit
onderzoek komt. Belangrijkste is dat sinds het
Dorpsbelevingsonderzoek vrijwel iedere Midlaarder
participeert in twee meer werkgroepen waarin de
contouren van een leefbare toekomst van ons dorp
worden bekokstoofd.
De best denkbare uitkomsten van de verschillende
werkgroepen kan ik, met dank aan Pentland, nu al
vaststellen:

De h Haan
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:

Begraafplaats: draagt niets bij aan sociale interactie,
dus nutteloos
Verkeer: zonde van de tijd
Glasvezel: jaaaaaaah, doen!
Duurzame energie: leuk voor liefhebbers
AED: ach toe maar, wordt gesubsidieerd
Sociale Samenhang: ehh....

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

Niet op de lijst van Dorpsbelevingsonderzoek
(gemiste kansen)
Uitbreiding Ijsbaangebouwtje: DOEN!
Opnieuw invoeren en verplicht stellen van de
vrijdagmiddagborrel bij Meerzicht: DOEN!

Vestiging Almere

036 54 60 040

Vestiging Turfslngel (strafrecht)

050 31 81 244
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