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VOORWOORD

Op de voorpagina prijken de sterren van het voetbalteam 
van Midlaren. Wát een mooie voetbalmiddag beleefden 
we in Noordlaren. Niet alleen door wat er op het veld 
gebeurde, maar ook dankzij de vele supporters, het 
prachtige weer, de schitterende nieuwe vlag en de inzet 
van vrijwilligers uit beide dorpen. De grenspaal die 
gemaakt is, de promovideo die ineens opdook, László 
die een uur lang de wedstrijd becommentarieerde en 
een gezellige barbecue na afloop. Sport verbroedert en 
de lat voor volgend jaar is hoog gelegd. Dan zijn wij weer 
aan de beurt om Het Grensgeval - zoals de wedstrijd ook 
wel heet - te organiseren.

Misschien wel op ons eigen sportveld, dat er weer 
prachtig bij ligt na een fikse opknapbeurt. De nieuwe 
doelen zijn een fikse verbetering ten opzichte van de 
oude en het klimrek viel direct bij de opening al in goede 
aarde bij de jeugd. De burgemeester en wethouder die 
bij de opening aanwezig waren, roemden de inzet van 
de dorpelingen.

De nieuwe vlag is ook zo'n mooi voorbeeld. Na een 
oproepje in het Kabinet komt een groep mensen bij 
mekaar en even later hebben we een eigen dorpsvlag. 
En dankzij de gewonnen derby hangt die vlag nu op de 
dorpsgrens. Daar mogen we trots op zijn!

Verder staan in deze goed gevulde herfsteditie interviews 
met  Jan Willem Lampe en Daan Noort, ingezonden 
stukken door Philippe Boucher en Carla Engelsman, 
informatie over wandel-, fiets- en vaarroutes, een stuk 
over de faunatunnel en een extra bijlage over glasvezel. 

Veel leesplezier!

Redactie Kabinet

AGENDA

24 november  Jeugdactiviteit
   Verrassing! Iets met donker,
   bos, geheimen en actie
   (vanaf 16 uur, locatie volgt)

29 december  Oliebollenborrel

12 januari  Nieuwjaarsborrel

NIEUWE MIDLAARDER

Op 3 augustus is Pepijn Hugo Blaauboer geboren. 
Zoon van Arne Blaauboer en Caroline Messchen-
dorp en broertje van Olivia.

UITNODIGING VAN EEN 
BIJNA 90-JARIGE

Op 17 december hoop ik 90 jaar te worden. Om 
dat te vieren hou ik op zaterdag 15 december 
ontvangst in het café van de Sprookjeshof in 
Zuidlaren. Eenieder die mij wil feliciteren is daar 
van harte welkom van 14.30 tot 17.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Geert Koers



"WERKEN BIJ DE BRANDWEER 
GEEFT VEEL VOLDOENING"

Hij is een brandweerman in hart en nieren. Afgelopen 
zomer zagen we hem op een avond in Midlaren aan 
het werk, kalm, maar doortastend.  Een gesprek met 
Jan Willem Lampe die met Irma en kinderen aan de 
Tolhuisweg woont: “Het is mooi werk man. En soms 
kun je echt het verschil maken.” 

Als het over ‘zijn’ brandweer gaat, zit hij in de kortste 
keren op zijn praatstoel.  “Toen ik jong was vond ik het 
vooral spectaculair. Nu vind ik het belangrijk om iets te 
kunnen betekenen voor anderen. Hulpverlening, dat trok 
mij, allang. Op jonge leeftijd een keer helpen bij een 
open dag op de kazerne, en mijn interesse was geboren.

Fijne kneepjes leren
Het begon pas echt toen jaren later in de krant om nieuwe 
aanwas voor het korps werd gevraagd. Hij aarzelde 
niet, solliciteerde en ging op gesprek.  “Eerst werd ik 
afgewezen. In Midlaren wonen was geen probleem, maar 
vijf dagen per week  in Groningen werken, dat ging niet. 
Omdat ik na een paar jaar parttime ben gaan werken, 
ging ik opnieuw op gesprek en toen lukte het wel.” 

Rond 2008 is het dan zover dat ik kon beginnen met de 
opleiding. Dan mag je of liever gezegd moet je twee jaar 
lang een avond per week op cursus en elke week op 
woensdagavond op oefening, zodat je de kneepjes van 
de theorie en de praktijk onder de knie krijgt. In die tijd ga 
je wel mee bij brand of verkeersongeval, maar zolang je 
de papieren nog niet hebt, sta je niet vooraan.”

Inmiddels is Jan Willem opgeklommen tot hoofd-
brandwacht, chauffeur/pompbediende en zit hij een dikke 
tien jaar bij het korps. “Bij een alarm krijg je meteen de 
plaats en straat door van de brand, verkeersongeval of 
calamiteit. Dan komt het erop aan dat je zo snel mogelijk 
uitrukt vanaf de post in Zuidlaren. Zodra een ploeg 
compleet is, vertrekt de eerste wagen - de tankautospuit.  
Zo’n ploeg bestaat uit zes man, een bevelvoerder, 
chauffeur en vier manschappen. Iedereen heeft zijn eigen 
taken. De leiding en taakverdeling zijn strak en dat moet 
ook. Zo snel mogelijk daarna vertrekt de volgende auto 
- de personeelsmateriaalwagen.  Een water tankauto 
met 15.000 liter water rijdt bij brandmeldingen ook 
mee. Als een incident complexer blijkt, zoals personen 
in een brandend gebouw of diverse slachtoffers bij een 
ongeval, dan wordt het incident opgeschaald. Meerdere 
hulpdiensten worden dan gealarmeerd,  zo nodig 
andere  korpsen,  gevaarlijke stoffen experts, duikers, 
hoogwerker, enzovoorts. Ook werken we nauw samen 
met ambulancedienst en politie.”

Welk korps is het snelst bij de brand?   
Vroeger had elke gemeente een eigen brandweer. 
Tegenwoordig zwaait de Veiligheidsregio Drenthe de 
scepter over 25 korpsen. Deze VRD  bestaat uit ongeveer 
700 vrijwilligers en zo’n 50 beroepsmedewerkers. De 
Meldkamer Noord Nederland bepaalt bij elke calamiteit 
welk korps wordt ingezet. Provincie- en gemeentegrenzen 
maken hierbij niet langer de dienst uit, maar wel wie het 
snelst ter plaatse kan zijn.       

Per jaar komen er zo’n 80 tot 100 meldingen binnen, zegt 
Jan Willem. Daar zitten ook wel veel loze meldingen bij. 
Elke keer is weer anders. Hij vertelt over de grote brand in 
Midlaren waarbij restaurant Brasa do Brasil in vlammen 
opging. “Na het alarm vroeg in de ochtend om 5:50 uur 
op de verjaardag van mijn zoon reed ik naar de post en 
zag ik onderweg dat het gebouw al helemaal in de brand 
stond, reddeloos. Dat vergeet ik niet gauw. Wat ook bij 
blijft is de Kruidvatbrand door blikseminslag in Zuidlaren. 
Vanwege het slechte weer stonden we al op scherp en 
waren we er erg snel bij. Het gebouw zelf was niet meer 
te redden, maar de omliggende panden konden we 
gelukkig allemaal voor de vlammen behoeden. Dat gaf 
een goed gevoel.”              

Behalve branden blussen, komt de brandweer ook in 
het geweer bij ernstige auto-ongelukken. “Daar zag ik 
in het begin wel tegenop. Je wordt zo opgeleid dat je 
met elkaar in staat bent om mensen zo snel mogelijk 
uit hun benarde positie te bevrijden. Het ergste is als 
er dodelijke slachtoffers zijn. Zeker als je iemand van je 
eigen leeftijd uit een auto haalt of met jonge kinderen, 
gaat dat niet in je kouwe kleren zitten. Als zoiets gebeurt  
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krijg je wel goede begeleiding/nazorg en heb je veel aan 
je collega’s met wie je vaak een nauwe band hebt. Maar 
we hebben ook meegemaakt dat je bij een auto komt 
die omgekeerd in het water ligt en dat het lukt om de 
slachtoffers snel en heel uit het wrak te krijgen. Dat geeft 
dan veel voldoening. Twee keer in de nacht je bed uit om 
een aantal koeien uit de Zuidlaardervaart te halen zijn 
ook voorvallen die je niet gauw vergeet …”              

Risico
Het leven bij  de brandweerman is zeker niet zonder 
risico. Jan Willem: “Bij sommige dingen loop je gevaar 
voor eigen leven, denk maar als je er bij storm op uit moet. 
Op het moment dat  iedereen beschutting/bescherming 
zoekt ga jij als brandweerman juist erop uit. Daarom is 

het ook zo belangrijk dat je familie, vrouw én kinderen, 
achter je staan. We werken een heel programma af om 
de risico’s zo klein mogelijk te houden. Zo doen we de 
nodige  kennis op over rook en stroming (‘lezen van 
de rook’), de constructie van woningen, gevaarlijke 
stoffen of zonnepanelen die vlam kunnen vatten. En met 
regelmaat gaan we naar een oefencentrum in Wijster 
om realistisch te oefenen aan de hand van verschillende 
brandscenario’s. Op veel gebieden ben ik ondertussen 
een stuk wijzer geworden. Dat helpt echt om het gevaar 
te beperken. Minder mooi is dat we als hulpverleners 
tegenwoordig  ervaring hebben met asociaal publiek. 
Te gek voor woorden. Gelukkig gebeurt dit niet vaak in 
ons verzorgingsgebied, en zeker niet zoals in de grote 
steden.” 

Onze brandweerman twijfelt eigenlijk geen moment: 
“Ik vind het geweldig dat ik dit werk kan en mag  doen 
en dat je iets kunt betekenen voor anderen. Binnen het 
korps hebben we een sterke onderlinge band: je houdt 
er nog goede vriendschappen aan over ook.”

BURGEMEESTER THIJSEN 
OPENT NIEUW SPORTVELD

Met een slinger aan de bel opende burgemeester 
Marcel Thijsen van Tynaarlo vrijdag 5 oktober 
het vernieuwde speelveld. Hij prees daarbij de 
samenwerking tussen de gemeente en de bevolking 
van Midlaren. Het klimrek viel direct in de smaak bij 
de jeugd. Na de opening was er een voetbalwedstrijd 
tussen ouders en kinderen, die door de kinderen 
glansrijk en dik gewonnen werd. Michiel Kanon, één 
van de dorpelingen die enorm veel werk heeft verzet 
om alles voor mekaar te krijgen, zette Marij Emelie 
Schievink voor alles wat zij gedaan heeft nog even in 
de bloemetjes. Tijdens de opening was een diashow 
te zien die goed duidelijk maakte dat bijna al het werk 
door Midlaarders gedaan is. Met een prachtig resultaat. 
Met een barbecue en een vuurtje werd het feestje 
gezellig afgesloten.  

Wie meer wil weten over werken bij de brandweer 
en wat er zoal in de buurt gebeurt, kan kijken op 
www.vrd.nl of www.brandweerdrenthe.nl

http://www.vrd.nl
http://www.brandweerdrenthe.nl
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MIDLAREN WINT DERBY
NA ACHTERSTAND 
MET 2-4 VAN NOORDLAREN

Je hebt van die speciale wedstrijden zoals the Old 
Firm, El Clásico en de Kohlenpott-derby. Rond de 
eeuwwisseling speelden Noordlaren en Midlaren elk jaar 
Het Grensgeval. Dit jaar werd die oude traditie nieuw 
leven ingeblazen en het werd een memorabele editie.

Op het zonovergoten geïmproviseerde voetbalveld 
naast de Rieshoek gaf scheidsrechter Folkers zaterdag 
29 september om 15 uur het eerste fluitsignaal. Beide 
teams traden aan met een mix van jeugd en routine en 
Midlaren bracht ook twee dames (Claudia en Daniek) 
binnen de lijnen. Wij zochten de eerste minuten de 
aanval, maar Noordlaren kwam er af en toe gevaarlijk uit 
via de counter. Na een kwartier spelen kreeg Noordlaren 

een vrije trap op de rand van het strafschopgebied, die 
door Marc Drenth langs de muur hard en laag in het doel 
werd geschoten (1-0). Wij gingen direct op zoek naar 
de gelijkmaker, maar deden dat ongeorganiseerd. De 
grasmat leende zich niet voor het combinatievoetbal waar 
we op getraind hadden en vrij snel profiteerde Noordlaren 
daarvan door een breedtepass te onderscheppen en uit 
de counter scoorde Hein Veldman de 2-0.

Na de rust tapten we echter uit een ander vaatje. 
Noordlaren leek de voorsprong te willen verdedigen, 

maar gaf ons daardoor de gelegenheid om met meer 
spelers aan te sluiten achter de spits. Midlaren gebruikte 
nu vaker de lange bal naar voren en het doel van de 
Noordlaarders werd direct een aantal keer onder vuur 
genomen. Uiteindelijk werd een uithaal van Samuel van 
Burg in de verre hoek de keeper van Noordlaren teveel 
(2-1). De gelijkmaker volgde snel. Samuel veroverde 
de bal op de middenlijn en kon vrij doorlopen op het 
doel van Noordlaarders en de keeper omspelen: 2-2. 
Vanaf de zijlijn barstte een enorm gejuich los van de 
uitsupporters. En nog was het niet gedaan: we bleven 
ze in de verdediging drukken. Arne Blaauboer, de enige 
Midlaarder speler die in de jaren negentig al speelde (én 
scoorde) in de derby, kreeg de bal enigszins gelukkig 
voor de voeten en wist er wel raad mee (2-3).

Nu was het de beurt aan Noordlaren om weer de aanval 
te zoeken. Beide teams schuwden het fysieke spel niet, 
zo kregen Gertjan en Joost bij ons en Jan Geert bij de 
buren alledrie een flinke duw in de rug te verwerken, 
maar dat sterkte ons alleen maar. We waren niet van 
plan nog veel ruimte weg te geven. Nu had Noordlaren 
pech dat het veld geen combinatievoetbal toeliet, want 
een goede eindpass ontbrak keer op keer. Met nog tien 
minuten op de klok was het opnieuw Samuel die ons 

met zijn derde treffer van de middag in veilige haven 
schoot (2-4). In een slotfase waarin het spel heen en 
weer golfde, raakten beide teams nog een keer de paal, 
maar in de stand kwam geen verandering meer.

Dat betekent dat onze nieuwe dorpsvlag nu op de grens 
van de dorpen aan de Schutsweg te bewonderen is!



Alfred Bakker Makelaars is al meer dan 45 jaar de spil in de 
betere woningmarkt in Haren, Groningen en wijde omgeving. 
Alfred Bakker Makelaars biedt duidelijk meerwaarde: gedegen 
en specialistische kennis van de huizenmarkt en hypotheken, 
een uitgebreid lokaal en landelijk netwerk, krachtige 
presentaties, oprecht enthousiasme en een grondige aanpak 
met heldere procedures die zoveel mogelijk zekerheden 
bieden. Alfred Bakker Makelaars heeft woonspecialismen in 
exclusief, landelijk, klassiek en eigentijds wonen ontwikkeld. 
Of u nu een huis wil kopen of verkopen, onze specialismen 
zijn herkenbaar.

DOWNLOAD nu gratis onze Alfred Bakker App in de AppStore 
en blijft op de hoogte van ons nieuwste aanbod!
 
Ons nieuwste Alfred magazine is ook weer digitaal te bekijken 
op onze website. Uiteraard kunt u de glossy ook bij ons 
kantoor ophalen!

Rijksstraatweg 233 | 9752 CA Haren Gn | Telefoon: 050-5344533
info@alfredbakker.nl | www.afredbakker.nl

Volg ons op

Alfred

Wonen    Huizen    Lifestyle

Alfred
Alfred
Alfred

het magazine van alfred bakker makelaars

Exclusief woningaanbod 
in Haren en wijde omstreken

Alfred
Alfred

Wonen    Huizen    Lifestyle

Alfred
Alfred
Alfred

het magazine van alfred bakker makelaars
Alfred

Exclusief woningaanbod 
in Haren en wijde omstreken



TUNNEL VOOR DIEREN 
TUSSEN AA EN HUNZE

Afgelopen zomer was de Zuidlaarderweg boven 
Noordlaren een paar weken afgesloten. Even omrijden 
dus, iets waar veel Midlaarders al aardig aan gewend 
waren. Reden van de afsluiting: de plaatsing van een 
faunaduiker in de Zuidlaarderweg, een tunnel onder de 
weg door voor kleine dieren zoals de otter. Met de aanleg 
van deze duiker is de herinrichting van de gebieden 
Westerlanden en het beekdal Besloten Venen nagenoeg 
voltooid. 

Enkele jaren terug zijn de werkzaamheden gestart die 
de Drentsche Aa verbinden met het Zuidlaardermeer en 
de Hunze. Deze ‘natte’ verbinding is bedoeld om ervoor 
te zorgen dat de Groningers (stadjers) droge voeten 
houden als de stopknop van de regen het weer eens niet 
doet. Dat gebeurt steeds vaker omdat het weer in snel 
tempo extremer wordt – denk maar aan de langdurige 
hitte en enorme plensbuien. Als het lang achter elkaar 
hoost kan het water van de Aa veel hoger komen te 
staan en ver buiten zijn oevers treden. Misschien zelfs tot 
dichtbij de Westerse weg! Een bijkomend doel van het 
vernattingsproject is dat wilde planten en dieren meer 
ruimte krijgen om te overleven. 

Van de regen in de drup
Het Westerland van Midlaren en Noordlaren ligt tegen 
de Drentsche Aa aan (die hier Westerdiep heet) en loopt 
van de Tolhuisweg tot de Pollselaan. Midlaarder boeren 
haalden er vroeger hooi vandaan voor hun vee. Maar 
het was nooit veel, want het was nat land. Daarom 
werden er in de vorige eeuw maatregelen genomen 
om de percelen te verbeteren. De Drentsche Aa werd 
in een dijkje gevangen waardoor het water beter weg 
kon stromen en het land droger bleef. Maar uiteindelijk 
bleek dat we van de regen in de drup waren beland: het 
land werd nooit erg productief en het snel wegstromende 
water veroorzaakte elders overlast. Daarom verandert 
het nu als het ware ‘terug’ naar de situatie van begin 19e 

eeuw.

De laagte tussen het Noordlaarderbos en Besloten 
Venen met de eveneens besloten golfbaan is wat we 
noemen een doorbraakdal. Hier is in het verre verleden 
een stroom smelwater door de Hondsrug gebroken. 
De rivieren Hunze en Drentsche Aa stromen tientallen 
kilometers lang allebei keurig aan hun eigen kant van 
de Hondsrug - alleen hier bij de Besloten Venen ‘raken’ 
ze elkaar.  Door de herinrichting is dat verleden weer 
beter zichtbaar gemaakt.  Als je bij de Blankehoeve 
naar links en naar rechts kijkt zie je dat het landschap 
aan beide zijden sterk omlaag gaat. Vroeger was het 
een natte boel, een moerassig gebied - waar mensen 
en ook paarden niet gemakkelijk langs kwamen. Alleen 
op de plaats waar nu de Groningerweg loopt, konden 
karren passeren. Dit was in de late Middeleeuwen dan 
ook een strategische plek. Wie erin slaagde om langs de 
Blankehoeve te komen met zijn leger, kon zo doorstomen 
naar de stad Groningen. 

De bijzondere historie van deze plek is wat vervaagd in 
het landschap door tal van ingrepen voor de landbouw. 
Door die ‘drooglegging’ konden ook dieren als otters en 
bevers niet meer van de Hunze naar de Aa en andersom. 
Eerder was al een faunatunnel aangelegd onder de weg 
van Noordlaren naar Onnen. Maar het ontbrak nog aan 
een verbinding voor dieren onder de Zuidlaarderweg in 
Noordlaren. Inmiddels kan het dierenvolk desgewenst  
ongehinderd en zonder te worden platgereden verkassen 
van het ene beekdal naar het andere. De verbinding is 
nu dus compleet. 

De realisatie van dit project past geheel in de landelijke 
aanpak van de overheid en de natuurbeheerders om 
natuurgebieden met elkaar te verbinden. 
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OLIEBOLLEN- EN 
NIEUWJAARSBORREL

Na een fantastisch mooie zomer kijken we met het vallen 
van de eerste bladeren en het korten van de dagen 
ook met de dorpsfeestcommissie alweer uit naar de 
feestdagen. In het bijzonder naar de jaarwisseling. 
De afgelopen twee jaren hebben we ons met veel 
helpende handen een slag in de rondte gebakken 
om iedereen die dat wilde te voorzien van heerlijke 
‘kniepertjes’. Een groot succes en na twee jaar ook een 
leuke aanleiding om te variëren op het thema. Dus bij 
deze een aankondiging van onze nieuwe oudejaarsactie 
‘De Oliebollenborrel’.

Op zaterdag 29 december zullen op het sportveld de 
hele dag door oliebollen worden gebakken. Tussen 15:00 
en 17:00 uur kunnen de bestellingen worden afgehaald. 
Men kan zich warmen aan de vuurkorven en onder het 
genot van warme chocolademelk en/of glühwein alvast 
een exemplaar proeven. Nadere informatie over de 
kosten en mogelijkheden voor de bestellingen volgen op 
facebook, in de brievenbus en in het volgende kabinet. 
Voor nu is vooral het advies: Save the date! 

Mocht je of mocht u willen helpen op deze dag (beslag 
maken, bakken, bar draaien, inpakken etc) dan wordt 
dat zeer gewaardeerd en kan er aangemeld worden via 
dorpsfeest@midlaren.net of spreek één van ons aan.

Daarnaast zal ook het nieuwe jaar weer worden ingeluid 
met de traditionele nieuwjaarsborrel. Deze is gepland op 
zaterdagmiddag 12 januari. Nadere informatie over de 
invulling volgt uiteraard in de kersteditie van het Kabinet. 

Hartelijke groet van de dorpsfeestcommissie,
Carolien, Chris, Henk Jan en Marij Emelie

GROEN-GEEL-BLAUWE VLAG 
MET ORANJE ROGGELELIE 
VOOR MIDLAREN

Eind augustus heeft de vlagcommissie zes ontwerpen 
gepresenteerd. Alle inwoners van Midlaren konden 
stemmen en maar liefst 84 mensen hebben dat ook 
gedaan. Uit de stemming kwam een duidelijke winnaar 
naar voren: nr.4 Groen-geel-blauw + Drentsche Aa. 
Groen staat voor bos en gras, geel staat voor de 
akkers en blauw voor het water (Zuidlaardermeer en de 
meanderende Drentsche Aa). In de vlag is een oranje 
roggelelie verwerkt. De roggelelie is een van oudsher 
voorkomende lelie in Drenthe en ook in Midlaren. 
Helaas is de bloem nu een zeldzaamheid, de laatste van 
Midlaren werd gevonden op de Steenakkers.

De vlag gaat binnenkort in de verkoop, zodat alle 
Midlaarders de nieuwe vlag met trots kunnen laten 
wapperen. Meer informatie hierover volgt.

DE GASTERIE WORDT
LA VITA É BELLA

Restaurant de Gasterie is verkocht en sinds 31 juli 
gesloten. Na een grote verbouwing opent Bella Sardegna 
uit Roden in januari een tweede vestiging in Midlaren. Dit 
nieuwe restaurant gaat La Vita é Bella heten.

mailto:dorpsfeest%40midlaren.net?subject=Oliebollenborrel


Samen sterker

Kijk snel op rabobank.nl/kidsgeldwijs

De Rabobank heeft de KidsGeldWijs App, geschikt voor tablets. Kinderen tussen

de 6 en 10 jaar leren zo spelenderwijs de waarde van geld kennen. De app past

binnen de traditie van de Rabobank om kinderen te leren omgaan met geld.

KidsGeldWijs App leert kinderen omgaan met geld

de KidsGeldWijs
App voor ouders
en kinderen.

Spelenderwijs
leren omgaan

met geld
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WANDEL-, FIETS- EN
VAARROUTES IN 
EN ROND MIDLAREN

Dat Midlaren een fantastische plek op deze wereld is om 
te wonen weten wij allemaal als geen ander. Dit blijkt ook 
wel uit de vele routes die door ons dorp lopen;  lopend of 
fietsend door het dorp kom je veel verschillende borden 
tegen die soms hordes mensen langs de prachtige 
plekjes leiden. We hebben ze eens op een rijtje gezet 
maar ook gekeken waar die wandelaars en fietsers dan 
eigenlijk vandaan komen en naar toe gaan. En vaak 
is het de moeite waard om zo’n route ook een keer  te 
volgen want je komt langs plekjes die je niet kent!

Wandelen
Om te beginnen het pad dat iedereen kent en als je 
het niet kent, zie je in ieder geval hordes wandelaars 
naar Nnord ('s ochtends) of zuid ('s middags) door de 
Tolhuisweg en Schutsweg lopen.

Het Pieterpad
Loopt van Pieterburen naar de St Pietersberg in Maastricht 
en is 492 km lang. Er zijn 26 etappes die tussen de 15 en 
25 km lang zijn, je kunt de route van noord naar zuid en 
vice versa lopen. De etappes die grenzen aan Midlaren 
lopen van Groningen naar Zuidlaren en gaan dan verder 
van Zuidlaren naar Rolde. De etappe van Groningen 
naar Midlaren is erg verrassend om te lopen. Neem de 
bus naar de stad en start met de route bij het station. 
Je volgt de rood/witte markeringen en wordt langs het 
Noord Willemskanaal, het Hoornse Dijkje, Appelbergen 
en Noordlaarderbos geleid. Prachtig en afwisselend stuk!

Drenthepad
Loopt vanuit Beilen rond in Drenthe terug naar Beilen en 
is 324 km lang. Er zijn 18 etappes van rond de 20 km. 
Route 9 loopt van Glimmen naar Zuidlaren en is 17 km 
lang. Vanaf Glimmen loop je via het Noordlaarderbos, 
de Haasakkers, het Hunebed Noordlaren, Tolhuisweg, 
Schutsweg, Hunebedpad, Plankensloot en achterlangs 
via het Hoogholtje richting  molen De Wachter terug 
naar Zuidlaren. De andere routes zijn ook erg mooi om 
te lopen en altijd dichtbij om met de auto naar de start 
te rijden.

Fietsen
Stroomdalroute
Deze route is 53 km lang en start in Zeegse aan de 
Schipborgerweg. Je fietst  van Zeegse via Taarlo en 
Loon naar Assen en dan weer noordwaarts richting 
Midlaren, Noordlaren en via Zuidlaren weer terug. Maar 
natuurlijk kun je prima het bordje van de Stroomdalroute 
in Midlaren oppikken op het kruispunt Tolhuisweg/
Groningerstraat en dan fiets je een prachtig rondje van 
huis naar huis. Op de website van de ANWB vind je de 
knooppunten die je kunt volgen maar er zijn dus ook 
borden met Stroomdalroute erop. 

Paterswoldsemeerroute
De grap van deze route is dat hij veel verschillende 
versies kent. Als je op de website kijkt dan lijkt de route 
niet door Midlaren te lopen maar er staat toch echt een 
bordje dat je via de Haasakkers stuurt. Globaal loopt 
de route vanaf Groningen via het Hoornse Dijkje naar 
Paterswolde, via Glimmen naar Noordlaren, schampt 
Midlaren en loopt dan via Onnen en Haren weer terug.  
De tocht is rond de 45 km afhankelijk van welke versie 
je gaat fietsen.

LF 14a Saksenroute
Deze route loopt van Lauwersoog naar Enschede en is 
290 km lang. In Midlaren loopt hij langs de Westerseweg, 
Vijftig Bunder richting de Tienelsweg in Zuidlaren. 

Knooppunten
Het is al even genoemd bij de routes maar tegenwoordig 
kun je je fietstocht helemaal zelf samenstellen door via 
de knooppunten te fietsen. Het is echt een geweldig 
systeem dat in het zuiden van het land al jaren bestaat 
maar nu ook in het noorden je via de prachtigste paden 
naar vrijwel elke plaats kan leiden. In Midlaren hebben 
we twee knooppunten die met een bord aangegeven 
worden en van waaruit je weer je volgende punt kunt 
bepalen. Knooppunt 64 staat op de hoek van de 
Schutsweg/Tolhuisweg en knooppunt 55 op de kruising 
Tolhuisweg/Groningerstraat. 
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Op deze manier kun je vele routes fietsen maar de 
moeite van het noemen waard is nog een rondje langs 
het Zuidlaardermeer en Hunzedal. De route is 50 km en 
start bij de Expeditiepoort van het Geopark in Waterpark 
de Bloemert. Je komt lang het Zuidlaardermeer en de 
hotspots Annerveenskanaal en Breevenen.

Varen
Doordat wij de rijkdom hebben van een (deel van) het 
Zuidlaardermeer zijn er zelfs vaarroutes die ons dorp 
schampen.

Kano
Start op het Zuidlaardermeer, vaar vervolgens de 
oude schippersroute over de Hunze via Spijkerboor tot 
aan de  Annerveensche Mond. Via de Annerveensche 
Mond doorpeddelen naar Annerveensche Kanaal en 
Kiel-Windeweer om het laatste stukje door de Leinewijk 
terug te varen naar het Zuidlaardermeer. Volgens 
Kanoverhuurder “Peddel en zo” (www.peddelenzo.nl)  
duurt deze trip zo’n 6 uur, maar als het erg gezellig is 
in café ’t Keerpunt kan het zo maar uitlopen naar twee 
dagen. 

(Motor-)boot
Natuurlijk de Veenroute uitproberen. Vertrek vanaf het 
meer via de Leinewijk en het Kieldiep naar Annerveensche 
Kanaal. Verder naar Bareveld en hier kiezen voor de 
korte route naar Veendam. Door het  Winschoterdiep 
en het Drentsch Diep terug naar het Zuidlaardermeer. 
Of , als je meer tijd hebt, doorvaren naar Ter Apel, en 
via het Ruiten Aa-Kanaal en het B.L.Tijdenskanaal naar 
Nieuweschans. Vandaar door het Winschoterdiep terug 
naar het Zuidlaardermeer.
Vanaf het Zuidlaardermeer is het ook erg leuk om naar 
Groningen te varen; even een terrasje pikken en weer 
terug!

Zeilboot
Blijf lekker op het meer, terrasje pikken kan ook bij 
vele paviljoens aan het meer en je hoeft je mast niet te 
strijken.

DE KOLIBRIEVLINDER
IS IN MIDLAREN

De kolibrievlinder was tot een jaar of vijftien geleden 
een zeldzame verschijning, maar nu ‘heel gewoon’ in 
Midlaren!

Naar aanleiding van de lezing van Jacob de Bruin 
over ‘Bloemrijke akkers en tuinen’ op 21 april is een 
werkgroep zich bezig gaan houden met het bij- en 
vlindervriendelijker maken van de bermen in Midlaren.
Inmiddels is de gemeente samen met de werkgroep 
poolshoogte komen nemen naar de geschiktheid van de 
bermen voor bij- en vlindervriendelijk bloemenzaad.
De gemeente honoreert het initiatief van de Midlaarders, 
maar het is nog onduidelijk wanneer we veelkleurige 
bloemenperkjes langs onze wegen in Midlaren kunnen 
waarnemen. Waarschijnlijk worden de bermen in het 

voorjaar ingezaaid. Een aantal inwoners heeft zelf al het 
initiatief genomen om een stukje berm bij het huis in te 
zaaien of voorzien van plantjes. Zo ook wij.
En jawel, de vreugde was groot toen Egbert en Ansje 

Veenstra tijdens hun dagelijkse wandelingen in het 
pas aangelegde smalle stukje berm bij ons huis de 
kolibrievlinder opmerkten. Dit was in augustus. Even later 
bevestigt Bart Jan van Cronenburg deze waarneming. 
Hij had er met zijn neus bovenop gestaan toen hij een 
vlinder met een lange ‘angel’ (eerst dacht hij ‘dat is een 
merkwaardige bij’) zag duiken in de bloemenkelkjes van 
de ijzerhard. Een tijdje later zien wij gelukkig zelf ook 
de bijzondere vlinder, nu in onze achtertuin. Deze staat 
eveneens vol met ijzerhard. Een gewilde bloem voor de 
kolibrievlinder.

De kolibrievlinders vliegen overdag, vooral bij zonnig 
weer, heel soms ook bij bewolking of zelfs in lichte 
regen. Ze zijn vanaf het voorjaar al te zien. Ze bezoeken 
allerlei soorten planten met buisvormige bloemen voor 
de brandstof (nectar) en worden ook af en toe in de 
schemering of in het donker waargenomen. Overal in het 
land kun je kolibrievlinders tegenkomen, want het is een 
mobiele soort die met gemak tientallen kilometers aflegt

Gedreven door mijn neiging om wat mooi is te bewaren, 
probeer ik de vlinder op beeld vast te leggen. Net als het 
gelijknamige vogeltje kan deze vlinder even stilhangen 
boven een bloem, terwijl hij vervolgens razendsnel alle 
kelkjes van een bloem bezoekt. Ik volg de vlinder, maar 
net als ik de knop van mijn toestel wil indrukken, springt 
de vlinder naar de volgende kelk. Ik probeer een tijdje 
de vlinder te volgen, maar het spring-in-'t-veldje is te 
beweeglijk. Het lukt me niet om een goede foto te maken. 
Wim lukt het wel om er een tekening van te maken.

Carla Engelsman

Bij- en vlindervriendelijke planten

Winterheide, Herfstaster, Sneeuwbal, 
Hemelsleutel, Judaspenning, Zonnehoed, 
Lavendel, Vlinderstruik, IJzerhard, Klimop, 
Koninginnenkruid, Krentenboom
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DE MIDLAARDER EN ZIJN 
ONDERNEMING

Deze keer interview ik Daan Noort. Daan is mede-
eigenaar van UNO bedrijfsadviseurs B.V. Ik spreek 
Daan op een dinsdagavond op zijn kantoor in het 
voormalige kazernegebouw in Zuidlaren. De plek 
waar vroeger het eerste Nederlandse VN-bataljon 
was gevestigd, het UN 0 (nul) bataljon. Het eerste 
bataljon dat in 1979 naar Libanon vertrok. Later blijkt 
dat dit slechts toeval is en de naam UNO een geheel 
andere oorsprong kent.

De Ondernemer
Daan Noort (1965) is geboren als één van vijf 
domineeskinderen in het Friese Achtkarspelen. Als kind 
van een dominee deed Daan diverse plaatsen aan in het 
land waar het gezin zich vestigde. Van Achtkarspelen 
ging het naar Zaltbommel en vandaar weer naar 
Buitenpost om in 1976 in Groningen (ook wel Stad 
genoemd) te belanden. In 1980 overleed Daans vader 
en bleef zijn moeder met vijf tieners achter. Tegenover 
dit verlies stond gelukkig ook een mooie andere kant, 
Daan ontmoette zijn Karin al op de lagere school en het 
stel kreeg verkering. De kinderromance duurde 1,5 jaar 
maar kreeg later een vervolg zoals we inmiddels weten. 
Ze trouwden, kregen drie dochters en een zoon en zijn 
inmiddels 30 jaar getrouwd. Het gezin woonde eerst 20 
jaar in Zuidlaren en wilde wel eens wat landelijker, dat 
lijkt goed geslaagd. Sinds 2009 woont de familie aan de 
Groningerstraat 52, het voormalige TRIP 52 en voor de 
mensen die nog langer van het mooie Midlaren genieten: 
de boerderij van de familie Hamminga.

Daan begon, nadat hij zijn vwo-diploma op zak had, aan 
de heao in Groningen. Commerciële Economie met een 
bedrijfseconomische tint. Daan rondde dit in 1987 af en 
begon te werken bij VCD Automatisering in Groningen. 
Zijn taak was het verkopen van niet-bestaande software-
pakketten. Let wel: we hebben een dorpsgenoot die 
niet-bestaande spullen kan verkopen! Uiteraard werden 
die pakketten daarna wel gemaakt en VCD bereikte een 
groot marktaandeel in de softwaremarkt voor opticiens. 
Zijn carrière binnen VCD ontwikkelde zich gestaag en 
hij kwam in de directie terecht en werd mede-eigenaar 
van de zaak. In 2000 verkocht hij zijn aandelenpakket en 
belandde hij bij UNO.

UNO
Geen UN-bataljon voor Libanon dus? Maar waar komt 
de naam dan vandaan? Het is zo simpel eigenlijk, het 
betekent 1 (in het Italiaans voor de duidelijkheid). De 
oprichter was klaar met het hebben van personeel en 
had een voorliefde voor het land van de spaghetti en 
de pizza en bedacht dat hij alleen verder wilde, UNO 
werd het dus. Dat het doel om alleen te blijven grandioos 
flopte is wel duidelijk. Inmiddels werken er 14 personen 
bij UNO. Daan begon bij UNO als nummero sette. 

Wat is UNO nu eigenlijk meer dan een nummer? De 
website van het bedrijf beschrijft het goed: 

UNO biedt ondernemers advies en begeleiding bij 
bijzondere bedrijfssituaties. Doorgaans adviseert UNO 
jaarlijks circa 250 middelgrote ondernemingen, die een 
jaaromzet hebben van tussen de € 5 en 150 mln en 20 
tot 500 medewerkers.

UNO wil waarde toevoegen aan bedrijven in Nederland 
en gelooft dat integere, praktische en bekwame 
advisering bedrijven op de lange termijn sterker maakt 
en bijdraagt aan het creëren van een betere wereld voor 
iedereen. 

Anders gezegd en in mijn woorden: als er wat bijzonders 
aan de hand is met je bedrijf en je hebt geen idee hoe je 
dit moet oplossen dan bel je ze. Het gaat dan om situaties 
zoals een dreigend faillissement, een overname of fusie 
en alle andere voorvallen die het vak van ondernemer zo 
boeiend kunnen maken. 

Daan en al zijn collega’s zijn zelf ondernemer geweest 
of zijn dat nog; dit helpt om zich in te leven in de positie 
van de klant. Ze weten uit ervaring dus wat ondernemen 
is en welke facetten dit vak zo boeiend maken. 
De werkwijze van UNO is als volgt: als er sprake is van 
financieel zwaar weer, ontdekt de klant (vaak nog net 
op tijd) dat er iets gebeuren moet, anders gaat de toko 
failliet. Klant belt UNO (of wordt doorverwezen) en UNO 
gaat aan de slag. Daarbij is vertrouwen winnen van de 
ondernemer erg belangrijk. Dit kan alleen door ook een 
grote mate van discretie. Immers als er ook maar iemand 
ontdekt dat UNO 'binnen' zit dan zal er wel stront aan de 
knikker zijn. Of diplomatiek uitgedrukt: druk van buitenaf 
geeft gewoon een heel andere dynamiek en dat wil je 
voorkomen. 

Wat ook erg belangrijk is, is om geen belang bij de zaak 
te hebben. Dus volledig onafhankelijk te zijn. Voorbeeld is 
dan dat UNO zich niet laat betalen in aandelenpakketten 
(dan word je immers mede-eigenaar). Ander voorbeeld 
is dat UNO niet de op cruciale posities in het bedrijf 
van de klant een UNO-medewerker plaatst. Blijkt dat de 
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financieel directeur van de klant er een potje van gemaakt 
heeft dan komt UNO niet met een eigen vervanger maar 
zal UNO de bevindingen en daarbij behorend advies 
uitbrengen:  “Bij UNO zijn de uren te koop, maar onze 
mening niet”, doceert Daan.
Daarnaast ondersteunt UNO veel ondernemers bij 
het realiseren van groei en bij de aan- of verkoop van 
bedrijven. Elke fase van een bedrijf heeft z’n eigen 
dynamiek en soms kan het verstandig zijn om daar 
externe deskundigheid te betrekken. Zeker als het gaat 
om zaken die in één keer goed moeten gaan.
En als de klus geklaard is? Dan heb je vaak vrienden 
voor het leven gemaakt, vervolgt Daan. Juist bij 
spannende momenten is de band die je opbouwt vaak 
enorm. Dat maakt het werk ook erg leuk en daarom zit hij 
er inmiddels al weer een hele tijd. Langer dan hij dacht.

De toekomst
De komende 5 jaar wil UNO doorgroeien, stap voor stap 
door het aantrekken van nieuwe mensen. In de markt 
van zakelijke dienstverlening onderscheidt UNO zich 
door in de hele levensloop wat te kunnen betekenen 
voor een klant. Van overname/fusie en de moeilijke 
financiële constructies die erbij horen tot het afhandelen 
van een (bijna) faillissement (insolventieprobleem heet 
dat). Opmerkelijk is dat wanneer er nu een fusie 'duur' 
wordt gefinancierd, de klant over een aantal jaar met een 
insolventie-akkefietje op de stoep kan staan. The circle 
of life ...

Tot slot laat Daan mij het kantoorpand zien. Van elke 
belangrijke klus laat UNO een cartoon maken. En dat 
zijn er nogal wat. Van aansprekende zaken tot de voor 
mij wat minder bekende, het pand hangt zowat vol. 
Indrukwekkend en erg leuk om te zien.

Een aansprekend voorbeeld is dat van PSV. Wat veel 
mensen misschien wel weten is dat voetbalclub PSV in 
zwaar weer zat in 2011. De gemeente Eindhoven kocht 
de grond onder het stadion en het trainingscomplex voor 
een bedrag van ca € 48 miljoen. UNO heeft dit proces 
begeleid, bijgaand de cartoon die daarvan gemaakt is. 
Google het nieuws er maar op na en ontdek in de plaat 
de hoofdrolspelers.

Johan van der Helm

PROJECT BIODIVERSITEIT
MIDLAREN

In samenwerking met Natuurmonumenten en Land-
schapsbeheer Drenthe en Groningen organiseerde het 
Natuurplatform Drentsche Aa op 21 april een avond 
in De Barn over biodiversiteit en bloemrijke akkers en 
tuinen. De avond werd goed bezocht.
Jacob de Bruin van Natuurmonumenten hield een 
presentatie over biodiversiteit en de rol van planten 
en bloemen voor het insectenleven. Daarna gaf Bert 
Dijkstra van Landschapsbeheer Drenthe voorlichting 
over de mogelijkheden om met subsidie van provincie 
en gemeente een project op te zetten.
Een twintigtal inwoners van Midlaren gaf zich op om mee 
te doen. Voor het gebied dat ten noorden van het dorp 
ligt in de gemeente Haren gaven zich twaalf deelnemers 
op.

We zijn nu vijf maanden verder en hoe staat het er nu 
voor? Onder leiding van Egbert Veenstra hebben vier 
Midlaarders een rondgang gemaakt langs kansrijke 
bermen in het dorp met Jaap Nanninga, beleidsadviseur 
Natuur en Landschap van de gemeente Tynaarlo. Een 
tiental berm-stroken zijn uitgekozen die kans maken 
om met succes ingezaaid te worden met diverse 
bloemenmengsels.  Bij de gemeente stond men positief 
hiertegenover zolang er geen bezwaren zijn van 
aanliggende grondeigenaren. Een aanvraag voor dit 
project zal door Dorpsbelangen bij de gemeente worden 
ingediend.

Wat de rol van Landschapsbeheer betreft lopen Drenthe 
en Groningen wat uiteen. De fusie Haren Groningen 
geeft vertraging voor de deelnemers in het gebied van 
Noordlaren. Verder is men in Noordlaren bezig met een 
Dorpsontwikkelingsplan. Men gaat proberen ons initiatief 
daarin in te passen. Landschapsbeheer Groningen heeft 
dit op zich genomen. Dit heeft verder geen invloed op de 
voortgang in Midlaren. 
Landschapsbeheer Drenthe werkt nu aan het financieel 
kader met de gemeente Tynaarlo en de provincie 
Drenthe en hoopt dit in oktober rond te hebben. Daarna 
start een rondgang langs de deelnemers die zich hebben 
opgegeven om per deelnemer een plan te maken. 
Subsidie is beschikbaar voor de aanschaf van zaden 
en planten. Arbeid zal door de deelnemers zelf geleverd 
moeten worden. Ook voor dit project zal de aanvraag 
voor subsidie via Dorpsbelangen lopen.
We verwachten dat we voor de start van deze 
fase weer een avond in De Barn organiseren met 
Landschapsbeheer en Natuurmonumenten.

Philippe Boucher
Natuurplatform Drentsche Aa
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EINDELIJK ... GLASVEZEL!

De wervingscampagne voor glasvezel is begonnen. Ongeveer gelijktijdig met het verschijnen van dit Kabinet is er 
op 18 oktober een informatieavond in Zuidlaren. We hebben in dit Kabinet alvast een aantal pagina's met belangrijke 
informatie afkomstig van Glasvezel buitenaf opgenomen.

Veel informatie is te vinden op de website www.glasvezelbuitenaf.nl. Vul de postcodecheck in en je kunt zien welke 
providers welk aanbod hebben, zodat je je keuze kunt maken. Inventariseer ook goed voor jezelf wat je huidige totale 
kosten voor internet, televisie en telefoon zijn, met alle extra opties erbij. Je zult zien dat je met glasvezel vaak niet 
duurder uit bent.

Belangrijk: we hebben gemerkt dat sommige adressen (vooral bedrijfspanden en recreatiewoningen) niet in het 
adressenbestand van Glasvezel buitenaf zitten. Je hebt dan geen post ontvangen en de postcodecheck op de website 
werkt ook niet. Meld dit s.v.p. via glas@midlaren.net en we komen er zo spoedig mogelijk op terug.

De kosten voor glasvezel met een abonnement bestaan straks uit de vastrechtkosten van € 7,50 per maand + 
de kosten van het abonnement dat je afsluit. Je kunt de vastrechtkosten ook afkopen voor € 1.000,- (éénmalig). 
Overweeg of afkopen misschien aantrekkelijk voor je is: bij verkoop betalen toekomstige bewoners van je huis dan 
geen vastrecht meer.

Er zijn een paar belangrijke zaken die we jullie nu alvast mee willen geven:

• Kom naar de informatieavond op 18 oktober in De Kimme in Zuidlaren (of op een andere datum in een andere  
 plaats, zie hiervoor het overzicht van Glasvezel buitenaf dat je gekregen hebt). Er wordt veel informatie verstrekt en  
 er is veel ruimte voor vragen. Je krijgt bovendien een informatiemap mee naar huis. Mensen die uiteindelijk bij  
 geen van de avonden zijn geweest, krijgen de informatiemap thuisgestuurd, maar dat kan pas eind oktober/begin  
 november zijn.

• Je krijgt alleen een aansluiting op glasvezel als je een abonnement bij één van de dienstenaanbieders  neemt. Je  
 krijgt dus geen glasvezelaansluiting zonder abonnement.

• De wervingsactie loopt tot 17 december 2018; dan moeten we in het gehele gebied een deelnamepercentage van  
 45% hebben. Halen we die 45% niet, dan is er geen glasvezel(project) meer, ook de komende jaren is daar dan  
 geen zicht op.

• Als je je na afloop van de wervingscampagne (en die 17 december is een harde deadline) aanmeldt, tel je niet  
 meer mee voor die 45% (dat zou erg jammer zijn) en bij doorgang van het glasvezelproject betaal je dan minimaal  
 € 995,= aansluitkosten bovenop het vastrecht en de abonnementskosten.

• Het glasvezelproject is niet mogelijk zonder sterke onderlinge solidariteit (binnen en tussen de dorpen), dus door je  
 aan te melden vergroot je de kans op glasvezel voor het hele dorp!

Vragen kun je stellen via www.glasvezelbuitenaf.nl en als het om specifiek Midlaarder zaken gaat, kun je je vragen 
ook mailen naar glas@midlaren.net. Via de mail zullen we jullie tussentijds op de hoogte houden.

Roos Renting en Rik Timmer, 
de glasvezelambassadeurs in Midlaren

http://www.glasvezelbuitenaf.nl
mailto:glas%40midlaren.net?subject=
http://www.glasvezelbuitenaf.nl
mailto:glas%40midlaren.net?subject=
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VRAAG EN ANTWOORD

Op de website staat een uitgebreid overzicht van vraag en antwoord over Glasvezel buitenaf. Hieronder vindt u de 
meest gestelde vragen:

Uit welke diensten en dienstaanbieders kan ik straks kiezen?
Verschillende dienstaanbieders bieden diensten aan via het glasvezelnetwerk. Zij bieden in ieder geval snel en stabiel 
internet, interactieve televisie met zeer goede beeldkwaliteit en betrouwbare telefonie. U kunt een abonnement kiezen 
van Caiway (www.buitengewoonglasvezel.nl), CBizz (www.cbizz.nl/glasvezelbuitenaf), Delta (www.deltaglasvezel.nl), 
Fiber (www.fiber.nl/glasvezel-buitenaf) of Helden van Nu (www.heldenvan.nu).

Waar kan ik mij aanmelden?
Aanmelden kunt u bij de dienstaanbieder naar keuze. De diverse mogelijkheden voor de abonnementen staan 
vermeld op de website van de dienstaanbieders. Op deze website kunt u zich aanmelden.

Vragen over Vastrechtvergoeding
Vraag: moet er altijd € 7,50 betaald worden bovenop de abonnementskosten?
Kiest u voor het betalen van de maandelijkse vastrechtvergoeding, dan blijft dit bedrag doorlopen zolang u een 
abonnement heeft bij een dienstaanbieder. U kunt er ook voor kiezen om de vastrechtkosten eenmalig af te kopen. In 
dat geval betaalt u eenmalig € 1.000,- en vervalt de maandelijkse bijdrage van € 7,50.
Vraag: kan ik ook alleen de vastrechtvergoeding betalen, zonder dat ik een abonnement afneem?
Nee, dat kan niet. De vastrechtvergoeding en het abonnement zijn aan elkaar gekoppeld. Neemt u een 
abonnement af, dan betaalt u de vastrechtvergoeding. Zegt u uw abonnement op, dan stopt ook de betaling van de 
vastrechtvergoeding.

Mijn huidige abonnement bij de dienstaanbieder loopt nog enkele maanden, neemt de nieuwe 
dienstaanbieder dat abonnement over?
Nee. Heeft u een lopend contract bij een dienstaanbieder, dan zult u dit contract moeten uitdienen. Wel kunt u zich 
alvast aanmelden bij een dienstaanbieder die via glasvezel diensten levert. Op het moment dat uw contract met uw 
huidige dienstaanbieder afloopt, gaat uw nieuwe contract in.
Let op! Meld dit bij uw nieuwe dienstaanbieder en bespreek het moment van overgaan.

Kan ik mijn huidige (vaste) telefoonnummer en e-mailadres behouden?
Alle dienstaanbieders bieden de mogelijkheid voor nummerbehoud (bij inschrijving kunt u dit aangeven). Voor uw 
e-mailadres ligt het eraan welk e-mailadres u nu gebruikt. Gebruikt u een mailadres van uw huidige dienstaanbieder, 
bijv. KPN, dan kunt u deze niet blijven gebruiken. U kunt een nieuw mailadres aanvragen bij uw nieuwe 
dienstaanbieder. U kunt ook kiezen om een mailadres te gebruiken dat niet gebonden is met een dienstaanbieder, 
denkt u bijv. aan Gmail, Hotmail of Outlook.

Wat gebeurt er als de minimaal 45% aanmeldingen is behaald. Wordt dan iedereen aangesloten?
Als minimaal 45% van de inwoners van het buitengebied een abonnement afneemt via glasvezel, dan gaan wij 
glasvezel aanleggen bij de inwoners die een abonnement hebben afgesloten. Dit betekent dat de kabels in de 
openbare grond en naar uw woning toe, worden aangelegd. Bovendien zal er een glasvezelaansluiting bij u thuis 
worden gerealiseerd.

Heeft u geen abonnement afgesloten tijdens de inschrijfperiode? Dan betaalt u, naast een abonnement bij een 
dienstaanbieder en een maandelijkse vastrechtvergoeding van € 7,50 of een afkoopbedrag van € 1.000,- eenmalig 
minimaal € 995,- extra aansluitkosten inclusief btw. Dit bedrag is afhankelijk van de werkelijke 
aansluitkosten en kan hoger uitvallen.

http://www.buitengewoonglasvezel.nl
http://www.cbizz.nl/glasvezelbuitenaf
http://www.deltaglasvezel.nl
http://www.fiber.nl/glasvezel-buitenaf
http://www.heldenvan.nu
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VRAAG EN ANTWOORD (VERVOLG)

Kunnen wij, ook al staan wij met 2 adressen in de BAG, van 1 glasvezelaansluiting en 1 abonnement gebruik 
maken?
U heeft recht op 2 glasvezelaansluitingen. Wilt u dat niet, dan kunt u ervoor kiezen om 1 aansluiting met 1 
abonnement af te nemen. U dient zich te realiseren dat u in dat geval gezamenlijk gebruik maakt van de 
internetverbinding, waarbij de ander kan achterhalen wat u op internet doet. Ook is het aantal telefoonlijnen en aan te 
sluiten televisies op 1 aansluiting beperkt. De dienstaanbieders kunnen u hierover meer vertellen.

Daarnaast hebben wij gemerkt dat veel huishoudens in het buitengebied in een soortgelijke situatie zitten. Als 
alle huishoudens maar 1 aansluiting en 1 abonnement afnemen, dan heeft dit gevolgen voor het percentage dat 
deelneemt. De vraag is dan of 45% gehaald wordt.

Moet ik iets aanpassen aan mijn computer, telefoon en/of televisie?
De dienstaanbieder zal u informeren als de computer, telefoon en/of televisie anders geconfigureerd moet worden of 
de instellingen aangepast moeten worden.

Met welke kabel kan ik de tv op het glasvezelnetwerk aansluiten?
Van uw dienstaanbieder ontvangt u een nieuwe digitale tv-ontvanger. Deze dient met een netwerkkabel (UTP-kabel) 
te worden verbonden met de glasvezelrouter of het modem (afhankelijk van de dienstaanbieder). De kabel tussen de 
digitale ontvanger en de televisie is een HDMI-kabel. Voor meer inforrmatie kunt u terecht bij de dienstaanbieder.
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AANBOD

Eenmalige afkoop Maandelijkse betaling

Eenmalig € 1.000,- € 7,50 per maand

Geen maandelijkse kosten Geen eenmalige kosten

Tijdens de inschrijfperiode geen eenmalige 
aansluitkosten

Tijdens de inschrijfperiode geen eenmalige 
aansluitkosten

Gekoppeld aan uw adres
Heeft u de vastrechtvergoeding eenmaal 

afgekocht, dan hoeft u in de toekomst voor het 
betreffende adres geen vastrechtvergoeding 

meer te betalen.

Gekoppeld aan uw abonnement bij de 
dienstaanbieder op uw huidige adres

Als u uw abonnement bij uw dienstaanbieder 
opzegt, vervalt ook de maandelijkse 

vastrechtvergoeding. Als u zich opnieuw 
aanmeldt bij een dienstaanbieder, dient u ook 
weer de maandelijkse vastrechtvergoeding te 

betalen.

Nadat uw aansluiting is gerealiseerd ontvangt 
u een eenmalige factuur. U dient deze factuur 

binnen 14 dagen te voldoen.

U ontvangt vanaf het moment dat u gebruik 
kunt maken van diensten maandelijks een 
digitale factuur. De betaling geschiedt via 

maandelijkse automatische incasso.

Genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw
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DE COLUMN VAN ROOS

Allemaal naar Zuidlaren?

Een krantenartikel dat maar niet uit mijn hoofd wil 
verdwijnen verscheen onlangs in Trouw. De kop luidde: 
“Allemaal naar Zutphen”. Op de coverfoto een gezin 
(vader, moeder, 3 kinderen, hond), de natte hoofden 
breed lachend oprijzend uit een kristalheldere rivier.

Zutphen is, zo wordt uit de doeken gedaan in het maar 
liefst 7 volle pagina’s tellende verhaal, het nieuwe Walden 
van de naar rust en ruimte snakkende randstedelijke 
veertigers, op de vlucht geslagen voor de driftige drukte 
en het onbetaalbare wonen in Neerlands Economisch 
Epicentrum. Ruim 300 randstedelingen vestigden zich 
vorig jaar in Zutphen. Dat is bijkans 1% van de Zutphense 
bevolking. En dat in één jaar.

Gelukkig betreft het hier overwegend niet-economische 
migranten (de economische migranten zijn het ergst 
volgens onze regering) met een ideologisch motief. 
Zutphen biedt namelijk, naast een historische stadskern 
omringd door een schitterend rivierenlandschap, 
vooral voor de aanhangers van het antroposofisch 
gedachtengoed van Rudolf Steiner een warm bad. Twee 
basisscholen en één middelbare vrije school telt het 
stadje.

Zoals gebruikelijk kijkt de oorspronkelijke bevolking met 
gemengde gevoelens de immigratiegolf aan. “Ze zijn 
anders”, zo kun je die gevoelens het beste samenvatten 
en dat lijkt mij een waarheid als een koe.

Overigens is een belangrijke overweging voor de 
nieuwkomers dat afstand tot het werk minder belangrijk 
wordt omdat steeds meer mensen hun brood verdienen 
door te werken als zzp'er en, met de groei van het 
internetwerken, daardoor vrijer worden in de keuze van 
hun werkplek.

Hmm, zou dat argument ook opgaan voor ons gebied? 
Wordt Zuidlaren het nieuwe Zutphen? Onlangs stond 
in het Dagblad van het Noorden dat het hoog tijd wordt 
om de plannen voor een snelle directe treinverbinding 
tussen Groningen en Amsterdam maar weer eens op te 
poetsen. Snel (glasvezel-)internet in de buitengebieden 
zit eraan te komen, tenminste als u dat wil. Nog maar 
luttele weken en Midlaren grenst aan grootstedelijk 
Groningen.

Never a dull moment!






