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Belangrijke adressen en telefoonnummers
Dorpsbelangen				Ineke Noordhoff
secretaris@midlaren.net			06-45208698
Dorpsfeestcommissie			Carolien Berends
dorpsfeest@midlaren.net			Groningerstraat 41
					9475 PA Midlaren
WhatsApp-groep				Aanmelden via
Midlaren Preventief			poppema@redcow.nl
IJsvereniging Midlaren			
Esther Vos
06-38236691				Dennenlaan 25a
					9471 PH idlaren
Jachtveld Midlaren			
Dhr. N. Loeröp
050-4094133				Tolhuisweg 30
					9475 PG Midlaren
Natuur- en milieuwerkgroep Midlaren
Dhr. E. Veenstra
050-4096053				Tolhuisweg 27
					9475 PD Midlaren
Burenhulp Midlaren			
Toon van der Hammen
					050-3119680
					toonvanderhammen@xs4all.nl
					Henk Harbers
					050-4095316
					h.harbers@rug.nl
					Itie Hoving
					050-4093714
					iwhoving@hetnet.nl
Natuurplatform Drentsche Aa		
Dhr. Ph. Boucher
050-4092837				Haasakkers 3
www.natuurplatform-drentsche-aa.nl
9475 PJ Midlaren
Sportveldcommissie			Jos Hogenbirk
joshogenbirk@hetnet.nl

Dorpsmail
Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws in het dorp? Naast
't Midlaarder Kabinet, de website en Facebook gebruiken we ook
dorpsmail. Staat u nog niet op de mailinglijst? Stuur dan een bericht
naar dorpsbelangen@midlaren.net.

Colofon
Redactieleden:
Roos Renting
Groningerstraat 48
06-51509798
Toon van der Hammen
Tolhuisweg 37
050-3119680
Anneke Grootoonk
Haasakkers 1
050-3094397
Johan van der Helm
Groningerstraat 46
06-12810368
Gertjan van der Meulen
Tolhuisweg 13
050-4093699
Caroline Messchendorp
Tolhuisweg 10
06-44504071
De redactie houdt zich het recht voor
om publicatie van ingezonden brieven
te weigeren, indien deze inhoudelijk van
zodanige aard zijn dat men erdoor gekwetst
zou kunnen worden. Een abonnement voor
niet-inwoners van Midlaren kost € 5,- per
jaar, indien het blad bezorgd kan worden. Bij
verzending via de post kost een abonnement
€ 15,- per jaar. Het Midlaarder Kabinet is een
uitgave onder verantwoordelijkheid van de
Vereniging Dorpsbelangen.
IBAN: NL30 RABO 0307503968

Kopij
De deadline voor het volgende nummer
is 1 oktober.
Graag inleveren per post of
kabinet@midlaren.net

Oud papier
2, 3 en 4 augustus
30 en 31 augustus en 1 september
4, 5 en 6 oktober
Zelf brengen bij De Bloemert

Website: www.midlaren.net

VOORWOORD

AGENDA

Het is bloody hot de afgelopen dagen. Eigenlijk was het
dinsdag misschien wel te warm voor een wijnproeverij op
het Zuidlaardermeer. Maar de hitte was niet de reden dat
die niet doorging. Wat dan wel? Te weinig aanmeldingen!
En daar stonden wij als redactie wel even van te kijken.
Vorig jaar was een succes en wij hadden eerder gedacht
dat we nu 'nee' hadden moeten verkopen tegen mensen,
dan dat er te weinig deelnemers zouden zijn. 13
aanmeldingen hadden we uiteindelijk, en dat is inclusief
de redactie zelf. Schandalig weinig natuurlijk.

31 augustus		
Het Grensgeval
			Midlaren - Noordlaren
			Sportveld

Nu weten wij ook wel dat de dinsdagavond niet iedereen
past, dat er mensen zijn die niet van wijn houden en er
zijn natuurlijk nog legio andere redenen om niet aan een
activiteit in het dorp mee te doen. En toch vinden we dat
jammer. Ook bij andere activiteiten zien we dat het clubje
aanwezigen kleiner is dan wij graag zouden zien. Wij zijn
dan ook benieuwd welke redenen er zijn om niet mee
te doen aan dorpsactiviteiten. Voelt u zich niet welkom?
Vindt u het niet gezellig? Wij horen het graag. In ieder
geval is ons initiatief Kabinet Sauvignon een snelle, stille
dood gestorven.

DASSIE
Al een tijdje rommelde het aan de Groningerstraat. Het
anders zo keurige grasveld van de familie Lamberts werd
door vandalen bij nacht en ontij ernstig toegetakeld.
De rover bleek een das, op zoek naar emelten, die grote
witte wormen waarvan de kevers later als een helicopter
door je tuin vliegen. Meikevers dus.
Ningo Venema was nieuwsgierig en investeerde in een
infraroodcamera met bewegingsdetectie. Bie de Aldie. En
het was meteen raak. Zie hier de eerste echte opname
van de Midlaarder Das. We noemen 'm Dassie.

Vindt u dit ook jammer of heeft u zelf ideeën en vindt
u het niet erg om ook de handen eens uit de mouwen
te steken? Mooi! Lees dan vooral het stuk van de
dorpsfeestcommissie, die er volgend jaar na het
dorpsfeest traditiegetrouw mee ophoudt. Daarna is er
weer vers bloed nodig voor een nieuwe commissie en
wij nodigen u van harte uit om die handschoen op te
pakken.
Verder hebben wij weer ons best gedaan om u een mooi
Kabinet voor te schotelen. Met leuke interviews, veel
foto's en misschien hier en daar een nieuwtje.
Veel leesplezier en een fijne zomer!
Redactie Kabinet

GESLAAGD
We hebben weer wat vlaggen gesignaleerd in het dorp.
Alle geslaagden: van harte gefeliciteerd!
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DRIJVENDE VERGADERING
IS EEN SUCCES
Met een rondvaartboot vol Midlaarders werd de jaarlijkse
vergadering van Dorpsbelangen een genoeglijk
avontuur. Het begon op 21 mei met een struintocht
langs de Plankensloot over ons eigen wandelpad. We
verzamelden bij het robuuste hek voor het Plankenpad.
Daar hadden we graag een insectenhotel geopend,
maar de gemeente vindt dat er voor zo’n bouwwerk een
vergunning moet komen. Dat neemt nog even wat meer
tijd. Ondertussen vlogen bijen en muggen vrijelijk rond
ons hoofd.

Aan boord viel de koffie van Roos en Iteke Renting goed
– er waren vele hulpvaardige handen en terwijl Roos ons
over het Zuidlaardermeer tufte praatten de dorpelingen
lekker bij. Na een uur varen nam voorzitter Herman
van Dop de leiding en vroeg om stilte. De vergadering
hoefde niet lang te duren omdat er grote consensus
heerste. Daarna voeren we genoeglijk weer terug
naar huis. Met zo’n tocht wordt een vergadering van
Dorpsbelangen aanzienlijk aantrekkelijker dan ‘gewoon’
in een bovenzaaltje van een café, zo bleek, want er
waren zeker 25 dorpelingen!

De financiële situatie van Dorpsbelangen is goed,
daar getuigden ook Ineke Goulmy en Cor van der
Sterre (kascommissie) van. Het jaarverslag inclusief
financiën was in orde (met dank aan Robert Mulder de
penningmeester). Het is na te lezen op www.Midlaren.
net. Voortaan volgen we de jaarkalender (van 1 januari
tot 31 december).
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Cor van der Sterre blijft nog een jaar lid van de kascie.
Winy Verdergaal is gekozen tot zijn kompaan voor 2019
en 2020. Herman van Dop en Ineke Noordhoff zijn
beiden weer voor drie jaar in het bestuur gekozen.

Glasvezel

Rik Timmer meldt dat de eerste schop in de grond
gaat in Annen. Midlaren is toegetreden tot het Drents
Glasvezelcollectief. Zodra helder is wanneer Midlaren
aan bod komt, horen we het. We houden rekening met
einde 2019.

Verkeer

Er zijn zorgen over snelle rijders over de Groningerstraat
en het veelsoortige fietsverkeer. Misschien is er een
mogelijkheid om een experiment te doen met fietsers
naar de rijbaan. Er geldt overigens geen parkeerverbod
langs de Groningerstraat. Om de snelheid uit auto’s en
motoren te halen is het mogelijk dat bewoners op de weg
parkeren.
De snelheid op zandwegen en stuivend asfaltgrind op de
Duinweg zijn onderwerp van zorg.

Erf en berm

Iets uit de inhoud van de vergadering:

Jaarverslag

Benoemingen

Noordlaren is afgehaakt – het project werd te ingewikkeld
met twee gemeenten en provincies. Midlaren gaat
door met Landschapsbeheer Drenthe om erf en tuin
natuurvriendelijker in te richten. Philip Boucher houdt
bewoners op de hoogte en organiseert een bijeenkomst
als alle Midlaarder deelnemers advies hebben gekregen
over wat ze kunnen doen voor de biodiversiteit.
Ineke Noordhoff, secretaris Dorpsbelangen Midlaren
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"DE SFEER VAN DE BARN
WILLEN WE GRAAG IN STAND
HOUDEN"

“We zochten een tijdelijke oplossing. Huren leek op dat
moment de beste optie, omdat we eerst ons oude huis
wilden verkopen. Eén keer iets van de hand moeten doen
terwijl je aan het renoveren bent, vonden we genoeg.”

Op de vraag aan de nieuwe bewoners van de Barn
hoe hun plek bevalt, blijft het even stil. Te oordelen naar
de blikken van de beide kersverse eigenaren is weinig
twijfel mogelijk. Het lijkt op iets tussen blijdschap en
gelukzaligheid. Eensgezind zeggen ze: “Dit is precies
wat we steeds zochten.”

Allebei afkomstig uit het buitengebied van Drenthe
en Groningen zijn ze gewend aan rust en ruimte.
“Gaandeweg ontdekten we toen we hier in Midlaren
woonden de grote rust. Vanuit hier zijn we vervolgens
verder gaan kijken. Zo kwamen we terecht in plaatsen
als Niebert en Zeegse. Maar de sfeer, rust en ruimte
die dit hier heeft, hebben we niet kunnen vinden. Echt
nergens. Toen kwam Marian met de vraag: ‘Waarom
kopen jullie dit niet?’”
De nieuwe bewoners van de Barn vertellen hoe ze
daarover zijn gaan nadenken. “Een geweldig aanbod,
maar het was ook in meer opzichten ingewikkeld, alleen
al juridisch en fiscaal. En we wilden goed regelen dat
Marian hier kon blijven wonen. We hebben er met elkaar
echt de tijd voor genomen. Dat proces ging goed, ook
vanwege de goeie verstandhouding en het onderlinge
vertrouwen. Het klikte met Marian en je zag ook dat
de gunfactor een bijdrage leverde. Natuurlijk zijn er
momenten geweest dat we dachten: ‘Nee, het kan
niet’. Maar dan voerden we gesprekken met experts en
kwamen we weer een stap verder. En uiteindelijk is het
gelukt.”
Inmiddels heeft Marian Kooiman zich terug getrokken
in het voorhuis en zijn Arnjo en Yvonne druk met hun
plannen om de Barn onder handen te nemen en de
zaalruimte bij de woning te betrekken. “Eind dit jaar
hopen we een begin te maken. Het wordt een flinke
verbouwing en een operatie in diverse fases. Doel is om
het gebouw duurzamer te maken, bijvoorbeeld met het
oog op energiegebruik. Het komt goed uit dat we daar
eerder al aardig wat ervaring mee hebben opgedaan.
Het karakter en de sfeer van de Barn willen we wel heel
graag in stand houden.”

Werk en hobby

Soms doet de tijd wonderen, want de zoektocht van
Arnjo Komduur en Yvonne Wijnbergen naar een huis dat
echt paste in het plaatje zoals ze dat ooit samen hadden
bedacht, ging niet altijd van een leien dakje. In de zomer
van 2017 zijn ze in Midlaren komen wonen, de eerste
anderhalf jaar als huurders. Yvonne schetst wat eraan
vooraf ging: “We hadden een twee onder één kap woning
in Leek. In die periode lieten we ons oog vallen op een
kleine woonboerderij. Daar moest veel aan gebeuren.
Maar omdat we het oude huis niet snel genoeg kregen
verkocht, hebben we alsnog de boerderij van de hand
gedaan. Daarna zijn we hier terecht gekomen.” Arnjo:
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Intussen is er ook nog werk aan de winkel. Arnjo
is fiscalist en docent bij de Belastingdienst waar
hij zich dagelijks buigt over bezwaar- en beroepsprocedures. En Yvonne is als jurist werkzaam
bij de UWV, standplaats Zwolle. In de vrije uren
tuinieren ze allebei graag, regelmatig ook samen
met hun buurvrouw. Hij is daarnaast penningmeester, gids en suppoost van zowel het Museum als het landgoed Nienoord. Zij tekent in
haar vrije tijd, bijvoorbeeld voor een kinderboek.
Verder volgt ze een cursus coaching en sinds
kort heeft ze een paard. Kortom, aan bezigheden
geen gebrek.

Toon van der Hammen
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GLASVEZEL-NIEUWS
De meesten zullen inmiddels wel weten dat eind
mei in Annen is gestart met de aanleg van ons
glasvezelnetwerk. Na Annen is Eext aan de beurt; vlak
bij Eext wordt aangetakt op een landelijke ‘backbone’
die langs de N33 loopt. Later worden nog twee extra
aansluitingen op vergelijkbare backbones gemaakt
om de kans op storingen te minimaliseren. Als alles
goed gaat, zullen medio september de eerste actieve
aansluitingen zijn gerealiseerd. In totaal moet er 720 km
geul worden gegraven, waar uiteindelijk 1,5 miljoen km
glasvezel door heen gaat.

Het totale gebied is opgedeeld in 14 deelgebieden. In elk
deelgebied komt een zogenoemde POP (verdeelstation)
te staan van waaruit de omliggende dorpen worden
aangesloten. Op het kaartje zijn de deelgebieden en de
locaties van de POP’s aangegeven (geel = gemeente Aa
en Hunze, rood = gemeente Tynaarlo).
Ons gebied, ‘Groeve-01’ is als tiende gebied aan de beurt.
Zoals het nu is gepland, vinden de graafwerkzaamheden
in de maanden januari en februari van 2020 plaats en

worden de huisaansluitingen in april gerealiseerd. Niet
veel later zullen de aansluitingen worden geactiveerd.
De mensen die een abonnement hebben afgesloten,
zullen actief worden benaderd door aannemer Allinq als
de werkzaamheden bij ons starten. De planning is in
te zien op https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/
noordoost%20drenthe/aanleg/planning/
en
wordt
regelmatig geactualiseerd.
En dan is er nog een mooie meevaller: als dank voor de
enorme inzet van de dorpen en vrijwilligers om de aanleg
van glasvezel mogelijk te maken en als ondersteuning
voor de leefbaarheid in de dorpen, stort Glasvezel
Buitenaf een bedrag per te realiseren aansluiting in de

kas van de verenigingen van Dorpsbelangen van de
deelnemende dorpen. In ons geval gaat het om in totaal
€ 700,=.
Het ziet ernaar uit dat we na al die jaren van voorbereiding,
nu binnen een jaar een werkende glasvezelaansluiting
zullen hebben!
Roos Renting & Rik Timmer
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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!

Volg ons op

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

PREDORPSFEESTFEESTJE

•

Zaterdag 25 mei schijnt de zon, is het aangenaam warm
en dus een perfecte dag voor het Predorpsfeestfeestje.
Op het sportveld is iedereen van harte welkom vanaf vier
uur om mee te denken over het aankomende dorpsfeest
van 2020. Er komt enthousiaste en creatieve inbreng van
de dorpsgenoten die afkomen op deze voorbereidende
activiteit voor het dorpsfeest van 2020.

•

Echter met minder dan 10% van de dorpsgenoten weten
we niet of we een duidelijk beeld hebben van ieders
wensen. Deze wensen kenbaar maken kan nog altijd,
door ons aan te spreken of een bericht achter te laten
dorpsfeest@midlaren.net. Wellicht dat onderstaande
ideeën stimuleren tot nog meer mooie activiteiten, hou
ze vooral niet voor u zelf en deel ze met ons!

De statafels zijn voorzien van borrelhapjes; lekkere
kazen, belegde toastjes en ruim belegde stukken
stokbrood, maar er wordt ook gewerkt. Op grote stukken
papier worden ideeën getekend en beschreven en
vervolgens in de groepjes besproken.
Ter voorbereiding hebben we een grote flyer gemaakt,
met de werktitel “Festival Midlaren”, met maar liefst
invulling voor drie dagen(!):

•

Donderdag een filmavond voor de kinderen en de
volwassen jeu de boules, pokeren en/ of klaverjassen
Vrijdag logeert de jeugd op het veld en de volwassen
kunnen invulling geven aan een eigen ‘open’ podium.
Zaterdag zal een Midlaarder festivaldag worden met
diverse activiteiten van spelletjes, eten, cultuur etc.
etc. en dus voor ieder wat wils

De feesttent die we in gedachten hebben heeft een
circusachtige uitstraling en een houtkachel in het midden.
Op die manier hebben we vele mogelijkheden om ook
bij eventueel kouder en regenachtig weer activiteiten te
organiseren in een droge en warme tent.

Dit zijn ideeën en hersenspinsels van de dorpsfeestcommissie, dus aanvullen kan en moet nog volop.
De aanwezige kinderen reageren in ieder geval erg
enthousiast op de voorgestelde ‘jeugdcamping’ achter
op het veld. We kunnen er dus voorzichtig van uitgaan
dat dit gaat gebeuren, en kunnen al gaan nadenken
over de vraag welke ouders vrijwillig aansluiten bij de
kinderen.

Deze 25 mei brainstormen we vrijuit over de invulling van
de feestdagen, alles mag van ‘out of the box’ tot concrete
invulling.
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Kinderen hebben de voorkeur voor een ‘cool en groot’
springkussen, verkleden, pijl-en-boog schieten, cakejes
bakken etc.

Relax: zitkussens, yogaworkshop, stoelmassages, silent
disco.
We zijn het er allemaal over eens dat het de bedoeling
is zoveel mogelijk uit eigen dorp te halen. Naarmate de
avond vordert komen ook opties als Chippendales naar
voren. We zullen hier niet alle ideeën delen, daarvoor
had u live aanwezig moeten zijn. Dankzij de warme
avond bleef het nog tot laat gezellig! En wanneer het
feest plaats gaat vinden? Voorjaar of najaar? We zijn er
nog niet uit wat het handigste is, voor beide is wat te
zeggen.
Graag herinneren wij jullie eraan dat traditiegetrouw na
dit feest de zittende dorpsfeestcommissie afzwaait om
plaats te maken voor een nieuwe commissie. Heb je
interesse of vragen? Wij zijn bereikbaar via dorpsfeest@
midlaren.net of spreek één van ons aan. We hopen van
harte dat we het stokje over kunnen dragen aan een
mooie nieuwe club.

Out of the box: Levend Cluedo met locaties in het
dorp, grasbaanraces, speurtocht thema natuur met o.a.
vogelgeluiden raden en sporen zoeken, rodeostier, pub
quiz, ouderwetse playbackshow, dresscode zigeuner en
superhelden, filmavond voor volwassen, de bomen mooi

We wensen iedereen een mooie zomervakantie! Groet
van de dorpsfeestcommissie Chris, Carolien, Henk Jan
en Marij Emelie

OUD PAPIER
Ook de komende zomermaanden kunt u uw oud papier
weer brengen naar de container die op de Bloemert
staat. De kiloprijs is schrikbarend laag een volle container
levert zo’n 50 tot 75 euro op. Waar we het een aantal
jaar geleden nog wel eens over 200 euro per maand
hadden. Blijf dus vooral allen uw oud papier brengen
naar de container. De opbrengst komt ten bate van het
dorpsfeest 2020. Inlevermomenten komende maanden:

uitlichten etc.
Culinair: pizzabus vragen en bakken ter plekke, BBQ
kookworkshop via inschrijving, visrokerij, heel Midlaren
bakt, wijnproeverij, cocktailbar, boeuf bourguignon laten
pruttelen op een vuurtje op het veld, sushi maken,
oesterkraam etc.

vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juli
vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 augustus
vrijdag 30, zaterdag 31 augustus, zondag 1 september
vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 oktober
vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 november.

6-kamp | sport en spel: paintballen, voetbal 3 tegen
3 en 4 tegen 4 toernooi, zeephelling (buikschuiven),
een stormbaan, sumoworstelen, ringsteken op de
grasmaaier, skelterwedstrijd, groot katapultschieten,
golfen, hockey en rugby etc.
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Spelenderwijs
leren omgaan
met geld

de KidsGeldWijs
App voor ouders
en kinderen.

KidsGeldWijs App leert kinderen omgaan met geld
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.

Kijk snel op rabobank.nl/kidsgeldwijs
Samen sterker

TEAM IJSVERENIGING
WINT VOLLEYBALTOERNOOI

LICHTENDE NACHTWOLKEN
BOVEN MIDLAREN

De volleybalbeker is dit jaar een prooi geworden voor
het team IJsvereniging. In een spannende finale werd
Tolhuisweg I met één punt verschil verslagen: 24-23. Al op
vrijdag hadden de dames en heren van de IJsvereniging
het veld geïnspecteerd en zij bleken op de zaterdag dan
ook het best ingespeelde team.

In de nacht voorafgaand aan het volleybaltoernooi leek
het wel alsof er een lichtshow werd gehouden aan het
firmament. Het bleef op deze langste dag sowieso al
heel lang licht, maar nu leek het maar niet donker te
worden. Het bleken lichtende nachtwolken te zijn, met
een zilverblauwe kleur en een ribbelige structuur.
Lichtende nachtwolken zijn een soort wolken die
voorkomen op ongeveer 75 tot 85 kilometer hoogte, veel
hoger dan gewone wolken, die hooguit zo'n 20 kilometer
hoogte bereiken. Na zonsondergang weerkaatsen die
hoge wolken nog een tijd zonlicht. De gewone wolken,
die we meestal zien, steken daar donker bij af en kleuren
na zonsondergang eerst rood en vervolgens donkergrijs.
De lichtende nachtwolken blijven dan wit, geel-oranje
of lichtblauw. De sterren blijven in deze dunne wolken
zichtbaar.

De eerste wedstrijd van het volleybaltoernooi was er
ook één tussen de latere finalisten en ook hier was
het tot het einde toe spannend: 22-22. Bij de andere
poulewedstrijden waren de verschillen op het scorebord
uiteindelijk een stuk groter. Maar het Jeugdteam en
de Finals zorgden er wel voor dat het weer een mooi
toernooi werd. En hoewel het af en toe wel leek alsof
er een tenniswedstrijd aan de gang was, werden er ook
hele mooie rally's gespeeld. Uiteindelijk eindigde het
Jeugdteam op de derde plaats.
Zoals elk jaar was de nazit weer erg gezellig. Het
volleybaltoernooi trekt toch elk jaar meer mensen
naar het sportveld dan de reguliere 'kliek'. Dat gezegd
hebbende zouden er natuurlijk veel meer teams dan
de vier die er dit jaar waren, moeten meedoen. Maak
dus alvast een mentale notitie: volgend jaar meedoen of
anders komen aanmoedigen!
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OUDEREN ZIJN WELKOM OP
ZORGBOERDERIJ MIDLAREN

VOETBALDERBY TEGEN
NOORDLAREN 31 AUGUSTUS

Aan de Schutsweg is op 1 juni Zorgboerderij Midlaren
geopend. Johan en Renske Pieters en Miranda Zinger
ontvangen er mensen die ervan genieten om een dag
door te brengen in het groen en tussen de dieren. Denk
aan ouderen die door beginnende dementie afhankelijk
zijn van begeleiding, maar de regie over de dagindeling
graag in eigen hand houden. Ook mensen met nietaangeboren hersenletsel of mensen die in een sociaal
isolement zitten, zouden zich prima thuis kunnen voelen
binnen ons concept. Ouderen die een indicatie voor
dagbesteding, begeleiding en/of dagverzorging hebben
zijn welkom op Zorgboerderij Midlaren.

De jaarlijkse voetbalwedstrijd tegen Noordlaren - een
oude traditie die vorig jaar nieuw leven is ingeblazen
- wordt dit jaar in Midlaren gespeeld. Op 31 augustus
treden we aan tegen onze buren die gebrand zullen zijn
op revanche na hun onverwachte verlies van vorig jaar.
Het was wel even zoeken naar een geschikte locatie. Het
sportveld heeft een mooi veldje, maar dat is te klein. Hier
wordt trouwens wel de 'voorwedstrijd' gespeeld met de
jeugd uit beide dorpen. Uiteindelijk zijn we uitgekomen
bij de ijsbaan. Weliswaar een beetje smal vanwege de
lichtmasten, maar verder natuurlijk een prachtige plek.
Maar daar moest wel wat aan gebeuren, want zoals het
veld erbij lag, hoefde er geen tegenstander in de buurt
te zijn om je enkels te breken. Onder het toeziend oog
van (en met heel veel werk door) Michiel Kanon is het
veld omgeploegd en opnieuw ingezaaid. De komende
tijd wordt er nog gerold en gemaaid en nog eens gerold
en gemaaid en dan is het aan de voetballers om een
mooie pot op de mat te leggen.

Na een gedegen voorbereiding zijn Johan en Renske
Pieters en Miranda Zinger gestart met een zorgboerderij
naast het melkveebedrijf. Er is bewust gekozen voor het
creëren van een vorm van dagbesteding voor ouderen.
Renske en Miranda zijn jarenlang collega's geweest in
de thuiszorg in Zuidlaren als verzorgende. "Wij bieden
passende, belevingsgerichte zorg en begeleiding.
Daarnaast hebben wij als doel om mantelzorgers te
ontlasten, zodat cliënten zolang mogelijk in hun bekende
thuissituatie kunnen bijven wonen. Sleutelwoorden
in onze missie zijn warmte, respect en zinvolle en
belevingsgerichte dagbesteding waar bijna alles kan en
niets moet. Daarnaast bieden wij mantelzorgers en familie
regelmatig informele informatieavonden aan om familie
te betrekken bij het ziektebeeld en belevingsproces
van de cliënten. Ook is het vanzelfsprekend dat
familie kan aansluiten bij een activiteit of bijvoorbeeld
de koffietafel. Wij zijn aangesloten bij de stichting en
vereniging Bezinn en werken als vanzelfsprekend met
hun kwaliteitssysteem. Komt u gerust langs voor een
kop koffie of maak een afspraak om een ochtend mee
te draaien."

We kunnen trouwens nog wel wat talenten gebruiken.
We trainen elke dinsdagavond vanaf half acht op het
sportveld.

Voor meer informatie over Zorgboerderij kun je bellen
naar 06-82328153.
(artikel en foto overgenomen uit de Oostermoer)
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DE MIDLAARDERS EN HUN
ONDERNEMING
In deze zomereditie van mijn vaste rubriek in het
Midlaarder Kabinet een verhaal over de ondernemers
van het onlangs geopende restaurant La Vita è Bella.
Niet aan de keukentafel deze keer en ook niet aan de
bar, maar het vraaggesprek gaat via de mail. Onze
nieuwe ondernemers antwoorden op de vragen
terwijl ze naar Italië vliegen. Op weg naar een weekje
welverdiende vakantie naar het land van de pizza en
pasta’s na ongetwijfeld een druk en bewogen jaar.

In het derde jaar van die opleiding ging hij stage lopen
bij een bewindvoerdersbureau in Groningen. Dit kantoor
beheerde de budgetten van ruim 2000 uiteenlopende
cliënten. Dit varieerde van mensen met een geestelijke
beperking tot dementerende ouderen. Toen zijn
stagebegeleidster haar zwangerschap aankondigde,
werd hij gevraagd om tijdens haar verlof haar 120
dossiers te beheren. Toen haar zwangerschapsverlof
en zijn studie ten einde liepen werd hem een baan als
bewindvoerder aangeboden. Het werk achter een bureau
bleek echter niet zijn ding, aangezien zijn creatieve kant
onbenut bleef.

Chris Behrendt en Tom Simbula

De ondernemers

Chris Behrendt (1984)
Geboren in Emmen, opgegroeid in een klein dorp in
zuidoost Drenthe. Samen met zijn ouders en zusje. Hij
groeide op in een ondernemersgezin. Zijn werkcarrière
startte op 14-jarige leeftijd in de tuinbouwkassen van
Zuidoost-Drenthe. Iedere zaterdag en zondag begon hij
om 7 uur om daar rozen te knippen. Enkele jaren later
solliciteerde hij naar zijn eerste baantje in de horeca bij
het Veenpark in Barger-Compascuum. Daar werkte hij
in het zelfbedieningsrestaurant en later ook als barman/
ober bij bruiloften en andere feesten.
De middelbare school en mbo-bedrijfsadministratie
volgde hij in Emmen. Daarna ging hij op kamers in
Groningen om hbo Management, Economie & Recht
te gaan studeren. Hij koos voor een brede opleiding,
omdat hij nog geen idee had wat hij wilde gaan doen.
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In de tijd dat Tom en Chris elkaar leerden kennen (2010),
werkte Tom samen met zijn moeder. Zij verzorgde de
administratie en werkte in de drukke weekenddagen
mee in het restaurant in Roden.
Het eerste jaar van de relatie werkte Chris tijdens
kantooruren en Tom in de middag en avonduren. Dit
resulteerde er vaak in dat Chris later naar bed ging dan
gepland, omdat de borrels nog wel eens uit de hand
liepen. Met regelmaat stapte hij dan ook met kleine
oogjes om 8 uur het kantoor binnen.
Toen Toms moeder aankondigde met pensioen te gaan,
begonnen Tom en Chris na te denken over hun toekomst
en al snel werd het plan gesmeed om het restaurant
samen voort te zetten, te vernieuwen en misschien zelfs
wel uit te breiden. Na drie jaar als bewindvoerder te
hebben gewerkt nam Chris ontslag en begon aan een
nieuw avontuur met Tom.
Toen de kledingwinkel in het naastgelegen pand
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besloot te stoppen, zagen zij een kans. Ze namen het
naastgelegen pand erbij, maakten een doorgang en
verbouwden beide panden. De traditionele pizzeria
veranderde in een modern Italiaans restaurant. Ze
legden de lat hoger qua bereiding en uitserveren van
gerechten en qua serviceniveau naar gasten toe. In
plaats van 5 dagen per week gingen ze 7 dagen per
week open, waardoor ze af en toe dingen uit handen
moesten geven om zelf nog een paar dagen vrij te
kunnen hebben. Hierdoor creëerden ze een zelfsturend
team, waardoor hun werkzaamheden steeds meer naar
de achtergrond verdwenen. Dat was ook nodig vanwege
de administratieve werkzaamheden, maar ook om tijd te
creëren om vernieuwingen door te blijven voeren.
Waarom een tweede bedrijf? In de eerste jaren na de
verbouwing stonden ze beiden fulltime op de werkvloer.
Tom in de keuken, Chris als gastheer in het restaurant.
Toen het team de werkzaamheden op de vloer steeds
meer overnam, was het tijd voor een nieuwe uitdaging.
Ze bekeken in de afgelopen jaren meerdere leegstaande
panden en horecabedrijven die ter overname werden
aangeboden, maar konden niet vinden wat ze zochten.
In het voorjaar van 2018 zagen ze dat de Gasterie in
Midlaren te koop werd aangeboden. Het pand, de locatie
en de mogelijkheden maakten hen nieuwsgierig en na
de bezichtiging tevens enthousiast.
Tom Simbula (1979)
Geboren in Groningen. Tom groeide op in Leek, samen
met zijn zus en ouders. Zijn ouders leerden elkaar
kennen in Zwitserland. Zijn moeder verliet Nederland na
haar studie om als au pair te gaan werken in Italië. Zijn
vader, afkomstig van Sardinië, verliet op jonge leeftijd het
eiland om te gaan werken in Turijn. Jaren later werkte hij
als lasser in Zwitserland, waar zijn moeder ondertussen
een baan had gevonden in een hotel. Tijdens een nachtje
stappen sloeg de vonk over.
Ze besloten om samen een leven op te bouwen in
Nederland. In 1981 openden ze het Italiaanse restaurant/
pizzeria “Bella Sardegna” in Roden. Al snel werd dit een
enorm succes. Vanaf zijn twaalfde hielp Tom al mee in
het restaurant van zijn ouders. Eerst achter de bar, later
als kok en pizzabakker.
Na het behalen van het havo-diploma werd Tom
aangenomen op de Hotelschool Den Haag. In het tweede
jaar vertrok Tom naar Aruba voor zijn managementstage.
In zes maanden tijd doorliep hij alle afdelingen van het
Holiday Inn resort, om zo een goed beeld te krijgen van
de verschillende processen.
Tijdens zijn studie had Tom, naast het werken in de zaak
van zijn ouders in de weekenden nog andere bijbaantjes
in Den Haag, van telemarketing tot gastheerschap bij
grote evenementen.
Na het plotselinge overlijden van zijn vader heeft Tom
samen met zijn moeder het familiebedrijf voortgezet.

weg waarin de opening van een Italiaans restaurant
werd aangekondigd. Het dorp in rep en roer: wat zou er
komen? Is het net zo goed als in Roden werd er gehoopt?
Het was afwachten. Langzaam maar zeker werd er
meer en meer duidelijk. Op spectaculaire wijze werd er
een pizzaoven naar binnen gebracht en verschenen er
letters op de gevel. En toen volgde de uitnodiging om
op 13 mei de opening te komen vieren. Nooit een gratis
borrel afslaand toog ik met vrouw en kinders richting
de overkant. Een warm onthaal werd ons deel. Direct
boekten we een tafel voor de vrijdagavond. De zaak zat
vol, vol met gasten waaronder ik zeker 13 Midlaarders
telde. Ik wil niet te veel verklappen voor wie nog niet
geweest is maar wij vonden het bijzonder geslaagd.
Het restaurant in Roden heet Bella Sardegna. Om
verwarring te voorkomen wilden ze het restaurant in
Midlaren niet dezelfde naam geven, maar wel wilden ze
een sterke link met het bedrijf in Roden maken. Daarnaast
wilden ze een duidelijk onderscheid in beide bedrijven,
zodat ze op de nieuwe locatie niet gebonden zouden zijn
aan datgeen wat ze in Roden doen. Ze hebben ervoor
gekozen een deel van de naam terug te laten komen in de
nieuwe naam, namelijk “Bella”. Na een brainstormsessie
kwamen ze op “La vita è bella” wat betekent “het leven is
mooi”. Een naam die ze vonden passen bij wat ze willen
uitstralen. Genieten met vrienden en familie en mooie
herinneringen maken.

De toekomst

"Voor nu hebben we onze handen vol aan het verder
uitwerken van La vita è bella. Onze focus ligt op dit
moment nog op de à la carte en het inwerken van ons
team, maar binnenkort willen we ons ook gaan richten
op de markt van feesten en partijen. De zijzaal van ons
restaurant is uitermate geschikt voor deze doelgroep.
Voorlopig hebben we niet in de planning staan om een
derde zaak te openen. We hebben het druk genoeg
met het runnen van twee zaken en willen daarnaast
ook voldoende tijd over houden om te genieten van het
leven. We hechten veel waarde aan de tijd die we met
familie en vrienden kunnen doorbrengen."
Johan van der Helm

De onderneming

Nadat de Gasterie vorig jaar zomer opeens de deuren
sloot was het lange tijd stil aan de overkant. Uw
verslaggever - wonend aan die overkant met perfect
uitzicht op de locatie - zag uiteindelijk een bord aan de

‘t Midlaarder

KABINET

15

DE COLUMN VAN ROOS
Vlagvertoon
Sinds enige tijd hebben we een dorpsvlag. Een
schitterend ontwerp, dat moet gezegd, waarin prachtig
de landschappelijke kwaliteiten van ons woongebied tot
uitdrukking komen.
Sommige mensen hebben een enorme vlag
in
verhouding tot de maat van hun huis, zodat er amper
nog zon door de ramen naar binnen komt. Verder leven
in de schaduw van de vlag is hun lot.
Anderen, babyboomers wellicht, groot geworden met
een afkeer van vlaggen die zijn wortels heeft in de antiestablishment beweging van de jaren zestig, zien niets
in zo'n dorpsvlag.
Afhankelijk van politieke kleur en gezindte vlaggen
sommigen trouw op de verjaardag van leden van een
oud adellijk geslacht van Duitse komaf, weer anderen
op de dag van de bevrijding van de Germaansche
Usurpator of, ik geef het toe, slechts nog een enkeling,
op de dag dat wij solidariteit betuigen met de strijd van
de Verworpenen der Aarde.
Maar meestentijds staan de vlaggenmasten, als kale
kerstbomen smachtend naar versiering, in weelderige
tuinen te wachten op de volgende hoogtijdag.
Hoogst merkwaardig, dat je die dorpsvlag nog niet
overal fier ziet wapperen als teken dat wij trots zijn op
onze gemeenschap.
Het is al weer jaren geleden dat de lokale leefgemeenschap, zij het gehucht of dorp of stad of agglomeratie,
tot ideale eenheid van vernieuwing, democratie en
economische vooruitgang werd bestempeld. Lokaal
heeft de toekomst. In mijn herinnering begon het
met Rob van Gijzel, destijds burgemeester van
(agglomeratie) Eindhoven, die zijn, en daarmee dé
stad bombardeerde tot basis van bestuurlijke, sociale,
economische en politieke vernieuwing. Het opvallende
was: alle bestuurders van (grote) steden, onafhankelijk
van politieke kleur, waren het roerend met hem eens.
En waarom zou datgene wat voor zoveel verstandige
burgemeesters en wijze wethouders vanzelf spreekt niet
van toepassing zijn op Midlaren?
Nu alleen nog even een gemeenschappelijk standpunt
bepalen over waar we met elkaar naar toe willen op
het gebied van milieu, verkeer, natuur, landbouw,
stikstofuitstoot, gaswinning en windmolens.
En om te beginnen stel ik voor: in iedere tuin, aan elke
mast wappert vanaf nu de Midlaarder vlag.
Afspraak?
Boks!
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