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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen:
Dorpsbelangen
S
4091422

Hr. P. den Hengst
Groningerstraat 36
9475 PB Midlaren

Dorpsfeestcommissie (voorlopig)
8
4091373

Hr. W. Geerts
Tolhuisweg 24a
9475 PG Midlaren

Gezelligheidskoor "Lös Zaand"
8
4031962
www.loszaand.webklik.nl

^evr. S. van der Haak
Entinge 63
9472 XS Zuidlaren

IJsvereniging "Midlaren"
8
4028808

Hr. F. Keizer
Groningerstraat 25
9475 PA Midlaren

Jachtveld "Midlaren"
8
4094133

Hr. N. Loeröp
Tolhuisweg 30
9475 PG Midlaren

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren
8
4096053

Hr. E. Veenstra
Tolhuisweg 27
9475 PD Midlaren

Toneelvereniging T.O.M.I.'
8
4091490
www.tomimidlaren,nl

Hr. W. Eefting
Hofakkers 22
9471 HB Zuidlaren

Vrouwensoos 'Midlaren'
8
0592-272584

Mevr. M. Kanon
Annerstreek 27a
9486 AK Annen

Natuurplatform Drentsche Aa
Hr. Ph. Boucher
8
4092837
Haasakkers 3
www. natuurplatform - drentsche - aa.ni 9475 PJ Midlaren

Website : www.midlaren.net
E-Mail: info@midlaren.net
Wijken:
Achteroet
Heihazen
Tolhuisweg 1
Tolhuisweg 2
Schuts-/Huttenweg
Groningerstraat
't Brinkje
Plankensloot/Meerzicht
Emigranten

Layout: Bouke & Gies
Illustratie: Patty Venema
De redactie houdt zich het recht voor om
publicatie van ingezonden brieven te weigeren, indien deze inhoudelijk van zodanige aard blijken te 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
€ 10 per jaar.
Het 'Midlaarder Kabinet' is een uitgave
onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Dorpsbelangen.
Bankrekening Het Kabinet:
Gironummer: 5936732
Oud papier:

Wijkhoofden:
geen wijkhoofd
geen wijkhoofd
geen wijkhoofd
Ton Kolkman
Maya Hoogerheide
Gies Lamberts
Rik Timmer
geen wijkhoofd
Jan Moesker

Colofon:
Redactieleden:
Bouke Klaassens
Huncbedpad 5
9475 TN Midlaren
SS 050 409 5973
Patty Venema
Groningerstraat 47
9475 PA Midlaren
8
050 409 4466
Agnes Boneschansker
Groningerstraat 27
9475 PA Midlaren
SS 050 737 0079
Gies Lamberts
Groningerstraat 45a
9475 PA Midlaren
8
050 409 2365
Toon van der Hammen
Tolhuisweg 37
9475 PD Midlaren
SS 050 311 9680
Anneke Grootoonk
Tolhuisweg 12
9475 PG Midlaren
8
050 309 4397
Druk
Multabedrijven
W.A. Scholtensstraat 15
9403 AJ Assen
SS 0592-377115

050-4095792
050-4090968
050-4092365
050-4090428
050-4092975
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De volgende
vrijdagen en
zaterdagen:
6 en 7 mei
3 en 4 juni
1 en 2 juli
5 en 6 aug
Zelf brengen bij
De Bloemert II

Kopij inleveren voor
zomer nummer:
5 juli 2011.
bij één van de redactieleden!
Graag inleveren op
diskette of mailen
naar:
gwlamberts@hetnet.nl
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Scheper aan de Esweg.

VcüPWüüPtj
Pasen is wat laat dit jaar, maar de lente daarentegen lijkt vroeg. In elk geval scheen de zon afgelopen weken dat het een lieve lust was. Met de
feestdagen voor de deur gonst het dorp van drukte. Alle groene vingers jeuken om de tuin op orde
te krijgen. Het snoeihout ligt inmiddels waar het
hoort: op de bult aan de Esweg. Klaar om de
hens erin te steken. Om precies te zijn op tweede
paasdag om 20.00 uur precies. Iedereen is van
harte welkom.

In dit nummer starten we met de nieuwe rubriek
'Gluren bij de buren'. Overbuurvrouw Geske vroeg
zich al tijden af wat er 's avonds toch in de felverlichte bijkeuken van huize Peters gebeurt. In deze
eerste aflevering, die meteen naar meer smaakt, vertelt Wim Peters wat achtergrond en diepere betekenis is van al dat licht.
Tenslotte nog een heel ander onderwerp is het stukje
over hondenpoep. Aan de Tolhuisweg nam de overlast vormen aan die het incasseringsvermogen van
sommige bewoners zo op de proef stelde dat een lokaal poepverbod is ingesteld voor hond en kat. Op
de naleving ervan wordt streng toegezien. Of het ook
echt helpt, leest u wellicht in een volgende aflevering.

In de rubriek nieuws van Dorpsbelangen aandacht voor de gewijzigde en versoberde plannen
voor natuurontwikkeling tussen het Zuidlaardermeer en Zuidlaren. Zo komt er minder natte natuur dan in de eerdere plannen en wordt de recreatie geconcentreerd rond Meerzicht. Het surfstrand verdwijnt, maar Meerzicht blijft wel bereikbaar vanuit Midlaren.
En nu we het er toch over hebben. Zowel de
jachthaven als het Paviljoen, die vorig jaar in andere handen zijn gekomen, zijn opgeknapt en
hebben een nieuwe uitstraling gekregen. Reden
genoeg lijkt ons om zelf eens een kijkje te nemen.

Prettige paasdagen!
De redactie van het Kabinet

Voorjaarsgedicht
De jas nog aan,
qgen dicht.
De zon-\erwa.

Gies Lamberts schreef een informatieve bijdrage
over de houthakkertjes die sinds enkele jaren aan
de rand van het Zuidlaardermeer wonen. Verder
een grappig geschreven typering van ons dorp,
van de hand van Fleur van Wijck. In het stukje
van haar dat 11 jaar terug de kolommen van De
Volkskrant haalde, zegt ze: "Mijn woonplaats is
zo nietig dat niemand hem kent." Haar levendige
beschrijving van ons dorpsleven is voor Anneke
Grootoonk aanleiding zich af te vragen: wat is er
nu anders dan in het jaar 2000, en wat is er nog
net zo?
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24 april Paasbrunch bij Paviljoen De Bloemert (zie adver tentie achterzijde Kabinet)

23 april hout brengen paasvuur 10.00-16.00 uur
Wat in elk geval niet is veranderd, is de drukke
agenda met dorpsactiviteiten. De data staan elders op deze pagina. Een week na Pasen is het
alweer Koninginnedag; op het Sportveld is er dan
een vrijmarkt voor jong en oud, met spelletjes
voor de kinderen. Dezelfde sportveldcommissie
die dit op poten heeft gezet, organiseert ook het
jaarlijkse volleybaltoernooi en de spelletjesmiddag voor de jeugd begin juli. Ook leuk: eind juni,
tijdens de landelijke open tuinendagen, kan
iedereen een kijkje nemen in de megatuin van
Gies en Margje Lamberts en in die van Dina

25 april Paasvuur aan de Esweg vanaf 20.00 uur
30 april Koninginnefeest Sportveld vanaf 9 uur
25-en 26 juni Open tuinen weekend 10.00-16.00
2 juli Kleintje Kunst en Tuinenroute Midlaren
van 11.00-16.00 uur
2 juli/Spelletjesmiddag 14.00 uur
Vollybaltournooi 19.00 uur
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BuUenhub 'de VEENHORST'
Hi»» Blaauboer en Els Wiggen
öuawfg 2,5475 PK MïDUREH
Tel,; OSO 4092 132 Fax;0504092í32
í-malf! ínfotveenhorstnl
Website: vvwiv.vcenhoratn)

Elk seizoen de moeite waard

****

n horst

"de VEENHORST" n een 4-sterren grotpMccorrínocaít»*
^ M w ¡n principe een rrxer A»*ji yerblij^ v-in 1S t ' n 43 peijoncrv
"Oii tlÂGESHUft* * een *parfflelfcoeczaal í n « eèQer ter« n vxw <tó$(d««l)rertujut
* vt» 35 ¡tascne'i, Het H leven» startpunt veer Uootxlúele» en lETTERSOXcN"
•¿d* acwwmoditiet jsíjn sf*wvD( ¡rtgerteht *n w i allo gemakken en moderne
tacilwrihwi voorna. trlfw.il voor h»; hounen van
u<v werkbijïeenkonistcn, rcCre« en vjkanïic-acttvltettcn.
t l heeft een teuï« uit
» # , $*<í«*tttfijkiífl<volledige ver#*rginç dCMîf en*

uw partner in doe-het-zelf
Kerkstraat 7d
9471 GA Zuid lar en
4092069

Zuidlaren

info@hubozuidlaren.nl

de

Scheve
v/of er- en hengelsport

www.descheve.nl
Havenstraat 18
9 47 i AM Zm'diaren
050-4092946
ùe Lanteern is een gezellig,
nostalgisch
bruin Café in Noor afaren, waar u rustig
een drankje drinkt,eens lekker luncht
af dineert. Zomers een zonnig terras.
Middenstraat 2 Noordlaren
www.delanteern.nl

Eetcafé de Lanteern

vsoensdaq f/m zondag qeopend van
12.00-23.00 uur.
fel. 050 4029890
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Dorpsbelangen Midlaren
Nieuws van Dorpsbelangen
Op 3 maart was er een openbare informatieavond
in De Groeve over de plannen voor natuurontwikkeling in het Noordma-gebied (het gebied
tussen het Zuidlaardermeer en het Havenkanaal
in Zuidlaren). Aan dit plan wordt al heel lang
gewerkt; het doel van de avond was om de bewoners te informeren over de nieuwste ontwikkelingen. De avond was georganiseerd door de gemeente Tynaarlo en het Drents Landschap.
Omdat er problemen zijn met de geplande woningbouw bij De Groeve zal er minder geld beschikbaar komen voor natuurontwikkeling en
worden de diverse instanties gedwongen tot een
versobering van de plannen. Belangrijk is ook
dat er twee hoge-druk gasleidingen dwars door
het gebied lopen; als deze leidingen onder water
komen te staan, gaan ze drijven met alle gevolgen van dien.
Hieronder volgen enkele aspecten van het aangepaste plan (zie kaartje, in kleur op de website):
Het gebied ten zuiden van de gasleidingen
komt grotendeels onder ondiep water te
staan. Het noordelijk gebied wordt droog
natuurgebied, doorsneden door de geulen
van de nieuwe Hunze.
De geplande staande-mast route van de Plankensloot naar de haven van Zuidlaren is
van de baan, omdat dit kanaal de gasleiding zou moeten kruisen.
Recreatie wordt geconcentreerd bij Meerzicht. Het huidige surfstrand verdwijnt.
Meerzicht blijft bereikbaar vanuit Midlaren!
In de Meerweg komen enkele bruggen.
De Noordma wordt een doodlopende
weg. Er komt geen weg van De Groeve
naar Meerzicht.
Het plan is overigens nog in ontwikkeling en
moet nog financieel doorgerekend worden. Met
andere woorden: wordt (nog heel lang) vervolgd!
Namens het bestuur,
Pieter den Hengst

Zufdlaardermeer
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Zuidlaren

Concept inrichtingsplan Noordma (maart 2011}

Open tuinen.
Tijdens de landelijke
open tuinen dagen,
georganiseerd door
Groei & Bloei, zijn in
Midlaren weer twee
tuinen "open". Op
zaterdag 25 juni bent u welkom om een kijkje nemen in de tuinen van:
De fam. Lamberts, Groningerstraat 45a: een grote,
landschappelijke tuin met vijver, bosje en een poel.
Dina Scheper, tuin 't Scheperslaantje, Esweg 48,
een tuin met borders op kleur, een natuurlijke vijver
en een weilandje met fruitbomen. Zij heeft verkoop
van planten, tuindecoraties en sieraden. Ook zijn er
cursisten van atelier vijftientwee uit Zuidlaren aan
het schilderen in haar tuin.
De tuin van Dina Scheper is van 15 mei tot 1 sept.
altijd open op afspraak.
En extra open zaterdagen op 2 en 23 juli. Ook dan
verkoop van spullen en aanwezigheid van
cursisten.
Tel. 050-4092411
e-mail: w.scheper@kpnplanet.nl
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Het idee ¡s dat wij bij u in de
buurt blijven.
Ms bank heb je je maatschappelijke verantwootdelijkheden. Nie! alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige
samenleving beoint nou eenmaal bij u in de snaai, om de hoek. in de wijk. Daarom ondersteunt de

BOUWBEDRIJF
MARK WIELAND

Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven. En dat doen we graag. Het is tenslotte ook onze
buur!. Dat ís het idee!

Zuidlaarderweg 97
9479 PR Noordlaren
050-4092782

-, Rabobank. Een bank met idccön

Rabobank

www.rabobank.nl/noord-drenthe

RONDVAARTEN EN BOOTARRANÚEMENTEN

JZBrLPSOTLPSCHOOL
ZUIDIiÄAHDBRjyiBER
r.
*•)

mía£>lf\l\A¿\

OP HETZUJDIAARDERMEER
EN HET PATERSWOLDSE MEER

TUJA

su.rfsôHool "eiri

z e i l £K sutrfUssßkv
zeilschool Zuidlaardermeer
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren

050 4092379
www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl

party ships
and trips
de Bloemert 3
Midlaren

PflPTT StIIPS&JPIPS

06 51509798 5 »m i m mmmrimtn mptM-tum
WWW.PARTYSHIPS-TRÍPS.ÍM L
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Paasvuur 2011
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Dorpsfeestcommissie

&

Ook dit jaar organiseert de dorpsfeestcommissie weer het paasvuur van Midlaren.
We zullen het paasvuur op maandag 25 april om 20.00 uur op het weiland aan de Esweg ontsteken.
Er zal een tent aanwezig zijn waar we de nodige drankjes en snacks zullen verkopen en voor de kinderen zullen er vuurkorven zijn waarboven ze broodjes kunnen bakken en marshmallows kunnen
roosteren.(vuurkorven zijn vanaf 19.30 aan)
We hebben voor het inleveren van het hout twee dagen gepland:
Zaterdag 16 april van 10.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 23 april van 10.00 tot 16.00 uur
Buiten deze dagen zal het terrein afgesloten zijn
en is er geen mogelijkheid om hout in te leveren. J&

ta* il

Wat njet op het paasvuur mag:
Geschilderd of behandeld hout
Stobben
Wat wej op het paasvuur mag:
onbehandeld hout
snoeiafval
takken, stammen enz.
De kosten voor het inleveren van het hout zijn:
Kleine kar 4 euro
Grote kar 7,50 euro
Erg grote kar 10 euro
Denk aan de kleding van de kinderen i.v.m. vonken en hitte! Nylon of polyester is zéér
gevaarlijk!
De opbrengst van het paasvuur is bestemd voor het dorpsfeest, dat weer in 2012 zal worden gehouden.
We hopen op mooi weer en een goede opkomst.
Namens de dorpsfeestcommissie wensen we jullie alvast een vrolijk Pasen!
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Univés waardevolle adviezen
pakken altijd laag uit
Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen. Want bij het
Univé-kantoor bij u in de buurt staat de deur wagenwijd
open. U bent van harte welkom voor een goed
persoonlijk advies. Uiteraard met een lage premie,
een uitgebreide dekking en een perfecte service.

Univé Zuidlaren
Marktstraat 9
(050)4096162
e-mail:
zuidlaren@unive.nl

www.unive.nl

Daar plukt ú de vruchten van

Nieuw:
vooral uwfietsreparaties

K-DANS dans & theater
ballet jazz modern basis
streetdance breakdance
tap spitzen danstheater
jeugdtheater werkplaats
educatie opleiding podium
K-DANS
050-4095603
www.k-dans.nl
info@k-dans.nl

arneviel
fietsreparatie
seizoensbeurt
geheel nakijken + schoonmaken

nu € 25,Lindenhof 9 9471 RT Zuidlaren
telefoon 06 22449175 (na 18.30)
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Zeilen op het Zuidlaardermeer.

'

»

Het einde
Het einde van de dag
Als de nacht valt, licht het vuur hoog op
Een einde van de donkere dagen
Het einde van de duisternis
Het begin
Het begin van een nieuw seizoen
Als de morgen komt, is er nieuw leven
Een begin van een volgende oogst
Het begin van lange, lichte dagen
Het einde
Het einde van de kou
Als de warmte zich verspreidt
Een einde van lang werken op korte dagen
Het einde van de zoektocht naar brandstof
Het begin
Het begin van een warm samenzijn
Als de wangen gloeien, lachen de ogen
Een begin van herkenning en welkom
Het begin van nieuwe dromen
Het einde aan het begin, een vreugde vuur
Een begin aan het einde, een vreugde vuur
Mariska van Dommelen- Van der lubbe

Op 3 januari is onze mooie zoon
en lieve broer geboren.
We hebben hem Valentijn genoemd.
Hij is het zonnetje in huis!
Maya Hoogerheide, Mark-Pieter Bakker en
Amélie Bakker (huttenweg 8)

Wij zijn een groep mensen die op zondagmorgen
informeel een wedstrijdje zeilen op het Zuidlaardermeer.
Het lijkt ons leuk om ook dorpsgenoten uit Midlaren
uit te nodigen hieraan deel te nemen. Ook diegenen
die niet kunnen zeilen zijn van harte welkom om
eens te proeven wat wedstrijdzeilen inhoudt.
De wedstrijden ( start 11.00 uur , finish 12.00 uur )
vinden plaats gedurende het zeilseizoen ( van april
tot september m.u.v. de zomervakantie)
Vooraf om 10.00 uur gezellig koffiedrinken en na
afloop om 12.00 uur een drankje.
Wie zin en tijd heeft kan zich opgeven bij : Peter van
den Berg, 050-4090892 of
piivandenberg@amai1.com ( ook voor informatie )

Tennis in Mid- en Noordlaren
In 2010 is het al aangekondigd.
In 2011 willen we laten zien, dat het ons menens is.
Op zaterdagmorgen 9 april (van 10.00 tot 12.00 uur )
hebben een aantal enthousiastelingen de eerste ballen geslagen bij de tennisclub in oprichting. Plaats
van handeling : Tennisbanen bij recreatiepark De
Bloemert. Zin om mee te doen ? Dat kan, gewoon op
zaterdagmorgen naar de baan komen, of contact opnemen met Freek Keizer ( tel. : 050 - 402 88 08 of e
-mail :
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Qetkurfulùgh^
OVERDUIN

CASANDER

:»;.

Zuiderpark 25, Postadres: Postbus 366, 9700 AJ Groningen
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90
www.overduincasander.nl, E-Mail: info@overduincasander.nl

VM-BOG

Watersport paviljoen Meerzicht
Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht la
9475 TA Midlaren
Info@paviljoenmeerzicht.nl

Bouwbedrijf
Menno Bakker

n
II

Paviljoen

050 4090135

Jachthaven 050 4091446

BOUWBEDRIJF

<

?¿€&e&%¿&£&:

MENNO BAKKER

Zuinigstraat 1 9479 P M Noordlaren
050 - 4095918
www.bouwbedrijfmhbakker.nl

betrouwbaar

in bouw&n

* Nieuwbouw / Verbouw * Assistentie bij zelfbouw
* Onderhoud / Restauratie * Las- en constructiewerk

06-52545868
Tolhuisweg 23
9475 PD Midlaren
bert@detuinderij.com

otumderij. com
9
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Nieuw in Midlaren
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Op 2 juli 2011

g|

Kleintje kunst- en tuinenroute Midlaren
Dit is een oproep aan alle Midlaarders, om elkaar (nog) beter te leren kennen en te laten zien waar onze vaardigheden toe leiden.
- bent u creatief bezig met schilderen, boetseren, quilten, tekenen o.i.d. ?
- hebt u een verzameling miniatuur autootjes of kookboeken?
- hebt u een tuin die u voor een paar uurtjes open wilt stellen?
-hebtu

?bentu

? U weet het antwoord.

Als u zich spontaan aanmeldt met uw vaardigheid, dan gaan wij dat inventariseren en wordt het op zaterdag 2
juli van 11.00 tot 16.00 uur, een hele gezellige en interessante dag.
U kunt zelf bepalen welke tijd u de mensen wilt ontvangen, om zodoende ook nog zelf op deze open dag
enkele bezoekjes af te leggen.
Aarzel niet, twijfel niet, geef u via het formulier op bij Anneke Grootoonk, tel. 050 3094397 of per e-mail
info@midlaren.net van de redactie van de dorpskrant Het Kabinet. Of bij: gwlamberts@hetnet.nl
Via een flyer door het dorp met de deelnemers en de openingstijden kunt u zelf een interessante rondgang bepalen.
Wij rekenen op een groot aantal aanmeldingen!!

O.

Wij/Ik/ Fam/ Dhr./Mevr:
Straat:
Telefoon:
E-Mail

Huisnr.

Willen graag meedoen op 2 juli a.s.aan :
Kleintje kunst- en tuinenroute Midlaren .
Wij doen mee met het volgende onderwerp:
De openingstijden bij ons zijn van

uur tot

uur.

Bij voldoende deelname krijgt u tijdig bericht via een deelnemerslijst, die huis aan huis wordt verspreid.

10
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snelheid, volgde namelijk nog een onderdeel: kegelen. Mikken en met gevoel gooien. Daar draaide het om. Op het ijs was een soort van dartbord
geverfd. Met gevoel gaf je de grote puck een slinger zodat deze over het ijs schoof richting bull's
eye. Niels Hamming en Lin Bergsma gooiden het
hoogste aantal punten en beiden evenveel. Zij
kregen een gouden medaille.
Moe en voldaan mochten alle kinderen tot slot
een greep doen in de grabbelton. En genoten de
overgebleven ouders en helpers op banken rond
de vuurkorf van een welverdiende borrel.

Spelletjesmiddag op de
ijsbaan in Midlaren

Schaatsen op de ijsbaan in Midlaren of toertochten rijden op het
Zuidlaardermeer, het ligt alweer ver achter ons in
de verleden tijd. Op dit moment zingen de vogels
hun voorjaarslied en dartelen er schattige lammetjes in de wei. Toch wil ik bij jullie donderdag 30
december 2010 in herinnering brengen en dan
met name de spelletjesmiddag op de ijsbaan in
Midlaren.
^àt30A

Namens de IJsvereniging Midlaren
Esther Vos

Ongeveer 15 kinderen streden tegen elkaar in
korte baanwedstrijden. Ze werden op grond van
hun leeftijd ingedeeld in paren (en één drietal).
Als je viel, mocht je de rit opnieuw schaatsen.
Niels Hamming, Mette Bergsma, Julian en Tristan
Vos waren de snelste in hun categorie. Zij wonnen een gouden medaille.

Uitslag mini-elfstedentocht op 30 december 2010

Na de kortebaanwedstrijden volgde een miniElfstedentocht. De jongens en meisjes kregen een
fraaie stempelkaart uitgereikt met daarop de wapens en plaatsnamen van alle elf steden. Elke
ronde leverde een stempel op en zo werden
plaatsen als Hindeloopen, Stavoren, Bolsward,
Dokkum en Sneek lekker vlot "afgewerkt". ExMidlaarder en schaatsdeskundige Dinus Vos zorgde dat alle kinderen de volgende dag een prachtig
schaatsdiploma in de brievenbus kregen.
Ondertussen werden de mama's, papa's en andere dorpsgenoten langs de kant goed verzorgd met
thee, koffie, kwast en broodjes warme worst. Ook
het energieniveau van de kinderen werd door
broodjes warme worst en chippies op peil gehouden. Na de schaatswedstrijden en de miniElfstedentocht, waarbij het draaide om kracht en
11

Naam

Leeftijd

Tristan Vos

Afstand

Tijd

10 jaar

7.250 meter

0,28,55

Niels Hamming

8 jaar

4.640 meter

0,30,03

Mette Bergsma

6 jaar

4.350 meter

0,31,13

Nathan de Vries

12 jaar

3.770 meter

0,14,15

Lieneke van der Meulen

7 jaar

3.770 meter

0,23,01

Julian Vos

7 jaar

3.770 meter

0,18,35

Julia Goulmy

9 jaar

1.740 meter

0,08,35

Rubian Hamming

5 jaar

1.550 meter

0,16,10

Jarno Schoonveld

7 jaar

1.170 meter

0,06,39

Midlaarder Kabinet Voorjaar 2011

Jaarvergadering Dorpsbelangen

Jachthaven en Paviljoen Meerzicht open!

Op het moment dat u het Kabinet in de bus krijgt is
de jaarvergadering van Dorpsbelangen al weer geweest. Helaas viel de vergadering dit jaar vlak voor
het uitkomen van het voorjaarskabinet. We hebben
daarom nog geen verslag van de vergadering kunnen opnemen.
Wel zullen we het verslag van deze vergadering zo
gauw mogelijk op de website van Midlaren zetten,
binnenkort dus op www.midlaren.net.

—• -i.:;. i.: t

Berichten voor de website
De jachthaven en het paviljoen Meerzicht in Midlaren zijn vorig jaar in oktober overgegaan in andere
handen.
De nieuwe eigenaren hebben de afgelopen maanden
niet stilgezeten. De jachthaven is aanzienlijk opgeknapt en onder andere aan de westkant voorzien van
een royale nieuwe drijfsteiger met vingerpiertjes.
In de vernieuwde jachthaven kunt u een veilige en
gemakkelijk toegankelijke ligplaats voor uw boot
huren. Daarnaast beschikt de jachthaven over een
aantal sloepen, een paar zeilboten en kano's die u
per uur of per dag kunt huren voor een gezellige gelegenheid.
Ook het Paviljoen heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Het paviljoen is dagelijks geopend voor een
kop verse koffie, een lekkere lunch en/of een heerlijk diner.
Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u
vanaf het royale terras genieten van de mooiste
zonsondergang van het Zuidlaardermeer!
Graag nodigen de nieuwe eigenaren iedereen van
harte uit om de resultaten te komen bekijken.

Ook ander nieuws dat tussen twee kabinetten bekend wordt proberen we altijd zo snel mogelijk op
onze eigen website te zetten. Dus kijk regelmatig!
Ook ontvangen we graag aankondigingen, verslagen, foto's en nieuwtjes om op de website te zetten. Berichten en foto's voor de website kunt u per
mail sturen naar info@midlaren.net.
Redactie website

.••:;.!

Groningerstraat hardrijbaan?

De Groningerstraat is al weer een tijdje
een 30km zone geworden. Er zijn borden geplaatst. Een verdere aanpassing
van de inrichting van de weg heeft echter (nog?)
niet plaats gevonden.
Er bereiken ons berichten van omwonenden dat er
nog onverminderd hard wordt gereden. Met name
de motoren maken het helemaal bont.
Een schatting is dat er af en toe snelheden van
meer dan 100 km per uur worden gehaald. Er werd
zelfs al geopperd dat het erop lijkt dat automobilisten, misschien uit ergernis over de 30 km borden,
nog harder rijden dan voor die tijd.

U bent allen van harte welkom!
Jachthaven / Paviljoen Meerzicht
Meerzicht 1
9475 TA MIDLAREN
Voor info Paviljoen 050 4090135 of 0624950123
Voor info Jachthaven 050 4091446
E-mail: info@paviljoenmeerzicht.nl

Gevonden voorwerpen
Na het ijs en de schaatspret zijn er twee sporthandschoenen van Nike blijven liggen bij de ijsbaan (het
sportveld).
Ze zijn af te halen bij Anneke Grootoonk Tolhuisweg 12 (tel 050-3094397)

12
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De tragiek van het schrikbewind van de Rode
Khmer, is er nog steeds voelbaar. Het land is er door
ontwricht.
Achter de vriendelijke glimlach van de mensen gaat
veel verdriet en ellende schuil. Velen missen hun
familie die uitgemoord is door Pol Pot.

Beste Dorpsgenoten,
Het duurt nog even, maar in Oktober van dit
jaar ben ik van plan om voor de derde keer naar
Cambodja te gaan.
Zoals de meesten van jullie weten ben ik er al
twee keer geweest, om een periode in een
schoolproject te werken.
Deze keer ga ik samen met een vriendin, Janneke van der Heide uit Assen.

Zo vertelde Maw een Tuk Tuk rijder van in de veertig mij zijn verhaal. Ik zal het in grote lijnen proberen weer te geven.
Als kind was hij met zijn ouders gevangen genomen
en naar de Killing Fields gebracht.
Zijn hele familie, ouders broers en zussen zijn voor
zijn ogen vermoord op gruwelijke wijze.
Maw bleef helemaal alleen over als kleine jongen.

We zijn deze keer van plan naar dorpen te gaan
waar veel armoede is. We willen hulp bieden
aan kinderen
die ziek zijn en waarvan de ouders geen geld
hebben om ze naar het ziekenhuis te laten gaan.
Kleding verstrekken
en de kinderen voorzien van een speelgoedknuffel.
Ook willen we kinderen geluksmomenten geven door spelletjes met ze te doen en creatief
met ze aan de slag te gaan.

Een grote jongen ontfermde zich over Maw. Toen
Maw aangaf dat hij honger had,
zei de grote jongen ik ga stiekem een kokosnoot
plukken en dan eten we die op.
De jongen klom vervolgens in een cocospalm om de
noot te halen.
Maar helaas, hij werd betrapt en door een Rode
Khmer soldaat neergeschoten.
En daar stond Maw weer helemaal alleen
Na de oorlog lukte het Maw een baan bij de overheid te krijgen.
Maar zo vertelde Maw mij, je kunt daar alleen werken als je
mee doet aan de corruptie die er op grote schaal
heerst.
Ja, dan kun je goed verdienen ook. Maar dat kon ik
niet verantwoorden met mijn geweten.
Ik ben toen flink gaan sparen en heb een Tuk Tuk
gekocht. En nu werk ik dus als Tuk Tuk rijder.
Dat is hard werken, want ik heb een gezin, een
vrouw en vier kinderen, maar ik voel me er goed bij.
Toen Maw mij zijn verhaal vertelde liepen de tranen
over mijn wangen.
Ik heb diep respect voor deze man zoals hij zijn leven op de rails gekregen heeft!

ra

Kleine Thang, die haar beide ouders verloor
aan aids. In een jurkje uit Nederland
Heeft u misschien nog kinderkleding over? Het
moet natuurlijk wel zomerkleding zijn.
Baby kleding is ook welkom.

Inmiddels is de Tuk Tuk van Maw aan het eind van
z'n latijn. Er moet een nieuwe komen.
Voor de mensen die het niet weten een Tuk Tuk is
een soort eenvoudig open koetsje met een motortje
er voor.
Het is het meest gebruikte vervoermiddel in Cambodja.
Nieuw kost zo 'n ding $1900,- Voor daar veel geld

Samen met mijn vriendin ga ik in de komende
tijd rommelmarktjes draaien om geld in te zamelen voor ons project,
Ik raakte erg onder de indruk van de armoede
die ik aantrof in dat mooie tropische land.
3
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maar Maw zou er weer jaren mee vooruit kun- '
nen.
Ik vraag me af of ik het wel of niet kan vragen,
maar ik waag het er op.
Kunnen we Maw als dorp Midlaren niet sponsoren? Ik zie het voor me.
Een mooie nieuwe Tuk Tuk met een bordje er
op, gesponsord door Midlaren Nederland
Zou toch prachtig zijn!

Oproep!
Omdat mij vrouwtje Tineke Wiggers in oktober en
november in Cambodja verblijft,
zoek ik iemand die het leuk vind om in deze periode
op mij te passen.
Ik wil liever niet naar een dierenpension want dan zit
ik vele uren per dag in een kooi
en dat lijkt me niks. Bovendien kan 't vrouwtje al dat
geld dat ze daar dan voor zou
moeten betalen beter besteden aan de arme kindertjes in Cambodja.
Ik ben een vrolijke
Bouvier, mijn
naam is Bo, in oktober a.s. ben ik
É
één jaar en negen
'~m
•
maanden oud. Ik
was nogal een onstuimige pup maar
inmiddels ben ik
een gehoorzame
hond geworden. Ik
ben niet veel eisend, maar wil wel
graag één keer per
dag even
lekker vrij rond
kunnen rennen.
Ook vind ik het
erg fijn om geaaid
te worden en zo nu
en dan mijn kop
even op je schoot
te leggen. O ja en
als er bezoek komt
ben ik altijd
super enthousiast.
Volgens mijn vrouwtje vaak te, maar dat is waarschijnlijk in oktober al wel bij getraind. Mocht je
belangstelling hebben kom dan gerust eens langs,
kunnen we misschien vast vrienden worden. Mocht
ik bij je mogen logeren breng ik
natuurlijk mijn eigen eten mee. En jij krijgt een mooi
cadeautje uit Cambodja.
Als je het leuker vind om bij mij te komen logeren
mag dat ook.

Mocht het idee u aanspreken, we hebben een
speciaal banknummer geopend voor giften voor
Cambodja.
Het nummer is 3179553065 onder vermelding
van: T.Wiggers inzake Cambodja
U kunt er op rekenen dat elke cent geschonken,
zorgvuldig uitgegeven en verantwoord door ons
zal worden.
Mocht u vragen hebben kunt u me mailen, ik
beantwoord ze dan graag.
mijn mailadres is: bluesladv@hetnet.nl
Ik wens u allen een heerlijke zomer in ons
mooie land waar het zo goed leven en wonen is!
Vriendelijke groet, Tineke Wiggers

Maw met zijn vrouw en drie dochters. Ik nam ze
mee een dagje naar de waterval. De zoon moest
thuis blijven om op het huis te passen.

Poot en lieve Woef en Waf, Mr. Bo
blueslady@hetnet.nl
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Buitengoed/ "Achter cLe/Hcrvevv
Noorcttcwert/

Slagerij G.P. I\cers

M ín&CownpCtog/ en/ Gcwterikameri'
I e klas Rund- en varkensslagerij

Kamperen logeren genieten
B wít:eAva<raay "A chter cíe/ H ovevy^

OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

Net over de grens met Drenthe middenin het prachtige
oude Gorechtgebied in de prov Groningen staat onze nieuw
herbouwde boerderij met de gezellige Mini-Camping en
luxe Gastenkamers.
De Mini-Camping is natuurlijk aangelegd en niet echt gericht
op kinderen.
Wij hebben 15 gezellige staanplaatsen (geen jaarplaatsen)
De kamers zijn het gehele jaar geopend

"Buitengoed/ "Achter de/Hervet)'
Familie Kroeze Lageweg 29A
Telefoon:050-4093237
Mobiel: 06-20615072
E-mail: info@buitengoed-achterdehoven.nl
www.buitengoed-achterdehoven.nl

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

Groningerstraat 56, 9475 PC Midlaren

Tafeltje Dekie

M

Cok bij u thuis !

Bouwbedrijf Wolters

Nieuwbouw

m

Verbouw

.i?' 1 "».

¿ de ^onnehof

Onderhoud
Kerkstraat 14
9479 PK NOORDLAREN
Burg. J.G.Lagroweg 100
9761 TD Eelde
8
050-409 1297
Fax. 050 409 1387

JTVoel verse maaltijden bij u thuis bezorgd.
Verschillende diëten mogelijk. De maaltijden zijn
eenvoudig te verwarmen en u kunt eten op de door u
gewenste tijd. Voor € 7,20 heeft u een hoofdgerecht.
Geïnteresseerd: neem contact op met:
Zonnehof (050-5346644/Voedingsadministratie)
of Trias (0592-338938).
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l | ^ y S p o r t v e l d commissie
Vooraankondiging
Volleybaltoernooi en Spelletjesmiddag
Het duurt nog even maar op Zaterdag 2 juli
vindt het jaarlijkse volleybaltoernooi en de spelletjesmiddag voor de jeugd plaats.
De spelletjes starten om 14 uur en het volleybal
(mogelijk weer opgeluisterd met een touwtrekwedstrijd) begint om 19.00 uur.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
In de weken ervoor komt de flyer met de opgavestrook weer in de brievenbus.
U kunt alvast beginnen met trainen op het sportveld zodat de beker deze keer NIET naar Tolhuisweg 1 gaat!! We rekenen erop dat iedere
wijk deze uitdaging aangaat door een team te leveren!!

Koninginnedagfeestn
Op 30 april gaat de Sportveldcommissie
festiviteiten organiseren op het Sportveld
in het kader van Koninginnedag. Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf
9.00 uur
Opbouwen Vrijmarkt
10.00 uur

Ballonnen oplaten voor de
kinderen uit het dorp

10.15 uur

Start Vrijmarkt voor kin
deren en volwassenen

De Sportveldcommissie

Duur basketbalveldje
10.30 - 13.00 Vrijmarkt kinderen
Vrijmarkt volwassenen
Kinderspelletjes
Springkussen
Schminken
Jeu de boules
Eten, drinken en boekenverkoop bij de
kraam van de Sportveldcommissie

\(

Voor de Vrijmarkt kunt u zich opgeven
(gratis) bij Anke Heida,
telnr 050-4096544.

Tot verbazing van velen stond in de Oostermoer
een berichtje dat er maar liefst voor €75.000,zou worden geïnvesteerd in het Midlaarder sportveld. Dat zou dus een heel duur basketbalveldje
worden.
Intussen kregen we bericht van Dorpsbelangen
dat het bericht niet klopt. De gemeente geeft
Dorpsbelangen een subsidie van €5250,- en de
provincie geeft eveneens €5250,-. Het geld is bestemd voor een jeux de boules baan en een gebouwtje. Het geld is dus niet bestemd voor een
basketbalveldje zoals in het bericht in de Oostermoer staat. In totaal gaat het bovendien om
10.500 euro en niet om €75.000

Om de kas te spekken gaan we zelf boeken verkopen. Als u nog boeken heeft die
u kwijt wilt(voor dit doel), breng ze dan
naar Bert Leegte, Tolhuisweg 23,
tel. 06-52545868

Graag tot ziens op 30 april op het sportveld!
De Sportveldcommissie
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Toen onze wakkere redacteur van het Kabinet
het bordje aan de kop van het parkeerplaatsje
zag, was het eerste wat hij dacht: zouden er echt
dorpelingen zijn die hier af en toe de broek op
de enkels laten zakken om ter plekke hun nooddruft te lenigen? Nou nee, dacht de stukjesschrijver in tweede instantie, zo erg is het met
ons dorpelingen nou ook weer niet.
Toch spreekt er wel degelijk grote nood uit de
kleine, maar daarom niet minder indringende
oproep: 'Niet poepen, a.u.b.!'. Wie is hier toch
de aangesprokene en wat zit daarachter? We
vragen het aan de maker van het bordje: Arnoud Dijkema.
Arnoud woont samen met Charissa en hun beider
hoogblonde dochtertjes Rhea en Linde aan de Tolhuisweg 35. Het bevalt ze daar best, in de lommerrijke rust van ons doorgaans zeer gemoedelijke
dorpje. Maar op de vraag wat er nou achter dat
bordje steekt, verschiet Arnoud prompt van kleur:
"Een minder fris onderwerp, helaas", zegt hij bijna
excuserend. Waarna hij kort en krachtig uiteenzet
wat hem dwars zit. "Op die plek parkeer ik regelmatig mijn auto. Bij het in- en uitstappen ben ik
kort achter elkaar een paar keer in de hondenstront
getrapt. Je kent het wel, als je weg rijdt en de verwarming begint te werken, begint het ineens akelig
te meuren. Of, als je een stap zet, glijd je ineens
weg. En alles onder de viezigheid natuurlijk. Enfin,
ik hoef het verder niet uit te leggen, denk ik."
Inderdaad, deze voorbeelden behoeven eigenlijk
voor niemand verduidelijking. Iedereen weet wel
uit eigen ervaring hoe het gaat. De ontdekking dat
het toch weer is gebeurd. Dat je in de smurrie bent
gestapt. Om precies te zijn, in de drol van een ander
zijn huisdier.

Bij sommigen zal het bekend voorkomen hoe je
goedgemutste, ontspannen stemming als bij donderslag omslaat in een zoeming van razernij. Bij de
schrijver van dit stukje in ieder geval wel. Zijn
schroevendraaiers en plamuurmessen zijn inmiddels
uitgebeten van de vele keren dat hij de banden van
zijn grasmaaier en de zolen van zijn en andermans
schoenen moest ontdoen van de tot drek platgedrukte drollen die de vrolijke viervoeters van hun onverschillige baasjes mochten achterlaten, op zijn gazon.
Dit vieze karweitje gaat soms gepaard met wraakzuchtige fantasieën, zoals het toegaat in de films van
Laurel en Hardy. De een priemt boos met zijn vinger
in andermans oog; de ander knipt de priemer met
een schaar zijn stropdas af en onafwendbaar breidt
het geweld zich steeds verder uit. Enfin, het zijn
maar fantasiën. Doorgaans wordt de soep niet zo
heet gegeten. En zeker, er zijn heel wat ergere dingen in de wereld.
Meedenken
Terug naar Arnoud Dijkema, hij is het tenslotte die
de kat (en de hond) de bel aan bond. En hij is nog
niet klaar met zijn relaas. "Het komt erop neer dat
wij onze kinderen niet meer in onze voortuin laten
spelen. Of we moeten eerst een grondige inspectie
doen of er geen uitwerpselen van hond of kat liggen.
We durfden van de winter zelfs geen sneeuwballen
te rollen. Dat is eerlijk gezegd toch een beetje van de
zotte."
Hij vervolgt: "Kijk, dat het een keertje mis gaat, kan
gebeuren. Maar ik vind dat je een hond niet de kans
moet geven steeds in andermans tuin te banjeren. Ik
zou het fijn vinden als de dierenbezitters hierbij ook
een beetje willen meedenken."
Hoop
Toch is er ook hoop, al wekt deze term in dit verband misschien enige verwarring. Laatst liep een voorbeeldige straatgenoot met twee
hondjes en een schepje in zijn
hand. Hij doet wat bijvoorbeeld in een land als Zweden
al tientallen jaren de gewoonste zaak van de wereld is. Daar ruimt de eigenaar
van elke hond zijn uitwerpselen zelf op. Prettig gevolg: de steden en straten zijn er brandschoon. Helaas, veel Nederlanders gaan nog liever gewoon
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dood dan ooit met zo'n poepgarnituurtje in hun
hand door bekenden te worden gesignaleerd. En
toegegeven; het is ook niet fijn om zo'n weke,
lauwwarme, dampende massa in een plastic zakje
in je broekzak te stoppen en mee te dragen.
Daarom zijn er, gelukkig, nog meer alternatieven:
zoals eenvoudig de hond aanlijnen en pas buiten
het dorp weer loslaten. Of je kat leren om bah te
doen op een kattenbak. Mogelijkheden genoeg dus
om de overlast voor anderen terug te brengen. Het
is eenvoudig een kwestie van doen en niet de andere kant uitkijken, als hondjelief zijn rugje op de
verkeerde plek kromt.
Daarom, wie de
schoen past, trekke
hem aan. Dan hoeven wij ze niet
meer zo vaak uit te
trekken om voor de
zoveelste keer gewapend met stokjes en borstelt)es
de rotklus te doen, waar we zo'n grondige afkeer
van hebben gekregen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Toon van der Hammen

rubrie
Hallo Midlaarder jeugd
De oplossing van de puzzel uit het winterkabinet
is:kunstkerstbomen. Lienke van der Meulen had
de oplossing helemaal goed. Gefeliciteerd Lienkejij krijgt dit keer de intertoys bon! En het leuke
is dat jij de eerste bent die een bon van 10 euro
krijgt. De redactie heeft namelijk besloten het te
winnen bedrag vanaf nu te verhogen. Dus jongens
en meisjes hier is een nieuwe puzzel voor jullie, er
valt 10 euro te winnen en wie wil dat nu niet,dus
doe jullie best! De paaspuzzel uit dit kabinet bestaat uit een aantal haasjes die een letter bij zich
hebben,zoek ze allemaal op en maak het goede
woord. Veel plezier ermee, en leuke paasdagen
gewenst. En zoals jullie weten de puzzel kan in de
bus aan de Groningerstraat 47.
Groeten van Patty

eOHaa i
De Haan Advocaten & Notarissen
De Haan Advocaten & Notarissen is hét advocaten- en
notarissenkantoor voor de kritische ondernemer, particulier en overheidsinstelling die een doeltreffende juridische oplossing verlangt.
Met jarenlange ervaring en veel specialistische kennis
streven onze advocaten en notarissen samen met u naar
het maximaal haalbare resultaat.
Full service
Binnen ons team met 130 medewerkers, zijn alle specialisaties vertegenwoordigd.
Op een gedreven, persoonlijke en deskundige manier
verzorgen wij hoogstaand juridisch advies op alle
rechtsgebieden.
De Haan Advocaten & Notarissen biedt u een combinatie van advocatuur en notariaat, alsmede cursussen en
trainingen. Hierdoor kunnen wij u full service van
dienst zijn.
Uw belang is ons maatwerk
Wij kennen de markt waarin u opereert en de specifieke regelgeving. Wij signaleren vroegtijdig belangrijke
ontwikkelingen en stellen uw belangen voorop.
U kunt van ons een eerlijk advies op maat verwachten
over uw kansen, mogelijkheden en obstakels.
Alleen uw belang telt voor ons.
Nu ook digitaal factureren
Contact met ons
Wij zijn gevestigd in Groningen, Leeuwarden, Almere,
Assen, Zwolle en Hamburg.
Neem direct telefonisch contact op:
Vestiging Groningen
(hoofdkantoor)
Vestiging Leeuwarden
Vestiging Assen
Vestiging Zwolle
Vestiging Almere
Vestiging Turfslngel (strafrecht)

050 57 57 400
058 21 21 075
0592 43 03 40
038 42 17 904
036 54 60 040
050 31 81 344
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druk om de natuurlijke omgeving (Natuurplatvorm
Drentsche Aa) en voor andere culturen zetten individuen zich nog zeker in (zie elders in dit blad)
Die voetbalwedstrijd tegen Noordlaren, wanneer is
die strijd opgehouden? Toen Noordlaren een ijsbaan kreeg? Gaan 'we' dat weer oppakken? Of
houden we het gezellig bij ons eigen volleybaltoernooi?
Dat alle kranten worden rondgebracht door dezelfde man is niet helemaal meer waar maar wel voor
een groot deel; Andries en Jenny, bedankt!
En dat de meeste mensen boven de 50 zijn; ik waag
het ernstig te betwijfelen als ik om me heen kijk!
De aansluiting bij een andere gemeente; dat moet
Tynaarlo zijn? Toch gebeurd! Had Midlaren eigenlijk een eigen burgemeester voor die tijd, vraag ik
me ineens af?
En gelukkig, het uitzicht is er nog steeds.
Ja, ons dorpje is nog best ons dorpje.
Ik ben er blij mee!!
AG

Midlaren
gem. Tynaarlo
Toen ik onlangs aan het opruimen was, kwam ik
de verhuiskaart tegen die we 11 jaar geleden hadden verstuurd toen we in Midlaren gingen wonen. Het was een stukje over Midlaren dat net in
de Volkskrant gestaan in de rubriek 'De buurt'.
Ik weet niet wie het geschreven heeft destijds
maar ik heb het met hernieuwde belangstelling
gelezen. Wat zou er nog net zo zijn en wat is er
allang niet meer of anders geworden sinds het
jaar 2000?!
Datje nog altijd 'in de buurt woont van', ja, dat
is nog steeds zo!! Alhoewel in mijn
'leeftijdsklasse' mensen vaak jaloers zijn op de
plek waar ik woon en precies weten hoe mooi het
in Midlaren is.
De bus rijdt ook nog steeds één en soms twee
keer per uur en vooral niet op zondag! (ook niet
als er ijs ligt op het Zuidlaardermeer....). En nee,
we hebben nog steeds geen kabel; hoeft ook niet.
Dat van dat winkeltje, tja, Geert Koers zal toen
toch ook zijn slagerij wel open hebben gehad?
Die wordt niet genoemd. Dat andere winkeltje,
dat was vast het Roosje van Midlaren. Dat is er
niet meer maar nu hebben Brocanterie Hebbeding! Gelukkig maar.
Opgepast wordt er ook nog veel opgepast in de
eigen straten, heb ik van horen zeggen. Ook op
honden overigens. Lang leve de goede buur!
Blijkbaar was er toen eens per twee jaar een
Dorpsfeest. Nu eens in de vier jaar; ook goed of
moeten we toch weer wat vaker feest vieren met
het hele dorp? De dorpsfeestcommissie is wel
heel actief met bijeenkomsten in verschillende
vormen door het jaar heen, voor het hele dorp.
Dus in de samenkomstbehoefte met het hele dorp
(mocht die er zijn) wordt wel voorzien!
En praalwagens heb ik nog nooit gezien; waarschijnlijk precies met het millennium afgeschaft?
Ook de oliebollenactie, het paaseieren zoeken en
notenschieten zijn niet meer.... Waarschijnlijk
omdat de V W ter ziele is gegaan.
Het koor, de vrouwenvereniging en de toneelvereniging en de zeilschool zijn er nog wel. Voor
hoe lang nog? Hoe gaat het eigenlijk met ze qua
ledenaantal? Bij deze de uitnodiging om eens een
(wervend?) stukje te schrijven voor het kabinet.
De asielzoekers en de milieuvereniging zijn uit
de tijd. Gelukkig maken mensen zich nog wel

Noot
Het stukje van Fleur van Wijck heeft in de Volkskrant gestaan als verhaal uit de serie De Buurt.
In de zomer van 2000 heeft het ook in het Kabinet
gestaan. Maar het stukje is zo leuk dat we het de
mensen die het niet kennen niet willen onthouden.
Hier dan het stukje van Fleur,

Midlaren
'ík woon m Midlaren.'
7a, tussen Noord-ven Zuiálarcn.'

'mm
'Zuidiaren, je weet we!, van Eerend Botje. Berend Botje ging mt
varen, met rijn ~
'- naar Zukllaren, ja. Maar waar
ligt het?' '
'In de
buurt van. Zegt Annen je
1
iets?
'Nee, sorry,'
'Ok, andere kant op -Noordiaren?'
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'Onder Haren' - Haren ken je toch
wel? Daar' wonen allemaal rijke
mensen/
*Nou ja, ook minder- rijke mensen/
i

'Groningen dan, boven Haren?'
'Groningen. Hei niets gaat boven
'O jai Ja, dat heb ik op televisie
gezien» Groningen Icen ik wei/
'Nou, als je vanaf Groningen naar
het zuiden gaai, kont je bij Haren.
En als je dan nog verder naar net
zuiden gaat, kom je bij Noordlaren. En dan bij Midlaren. Máar
niet te ver want dan kom je bij
Assen/
'Assen?' '
ïk woon niet in een buurt Ik
woon aitijd 'in de buurt van'. Mijn
woonplaats is 20 wtï$t dat niemand hem kent. Zelfs de Grote
Bosatlas (nieuwste editie) heeft
ons niet op de kaart. Bovendien
roept het wonen in een gat nogal
wat vooroordelen op. Nee, ik
woon niet in een boerderij. We
hebben geen koeien (wel een gut).
Ik ken niet iedereen. En hoe pitto« resk wonen 'in een dorpje is? De
bussen rijden hier een, soms twee
keer per uur. Na 7 uur en op zondag helemaal niet We hebben
geen kabel.
We
hebben één winkeltje, waar
£
je antieke decoraties voor de lan20

delijke sfeer" kunt kopen. Voor
onze dagelijkse behoeften zijn we
aangewezen op Zuidlaren of Groningen. Ik en mijn ZUS passen gratis op aan de overkant. Vroeger
kochten we daar onze eieren. Nu
zijn de kippen dood. Mijn moeder
maakt muziek niet de buurman.
Eens in de twcfe jaar is er een
dorpsfeest. Een paar fanatieke
dorpelingen regelen dan de praalwagens.
We
hebben
een
oliébolletiacile, een nieuwjaarsreceptie, paaseieren zoeken (altijd
•prijs voor de kleintjes), noien
schieten, een kaarsenmakerij, een
koor, een toneelvereniging, een
vrouwenvereniging, een zeilschool, asielzoekers, een ex-pg
Met een rode sjaal, een milieu- *
groep en zelfs een emigrantenvereniging. (De emigranten wonen
twee kilometer verderop.)
Een keer per jaar meten wij
onze kracMen op het voetbalveld
mei de inwoners van een naburig
dorp. O p zondag rijden er motorrijders door ons dorp. Alle kranten worden rondgebracht door
dezelfde man. Roddels vieren
hoogtij, maar er gebeurt weinig.
De meeste inwoners zijn .boven de
50. We kennen onze bnren, maar
blijven op afstand.
. Wij maken ons zorgen over de
aansluiting bij een andere ge-»
meente (vooral over de oerlelijke
Meur van het bordje dat de nieuwe
gemeente aaogeeÉ) en de verhoging van drempels. Wij vechten
vóór het behoud van ons uitzicht,
en tegen ntierenplagen.
*Afa, zo'n dorpje.'
"Ja, zo'n dorpje. ín de buurt van
Zuidlaren/
Fle&ir vars Wijdte, Mkttsureit
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op de wal slepen en verdelen.
De ingang zit altijd onder water, zodat niemand kan
zien waar ze naar binnen gaan. Aan de kant van het
land hebben ze nog een nooduitgang waarvoor ze
een sleuf graven die weer vol loopt met water.
Dit om ongewenste bezoekers buiten te houden
Het is fascinerend te zien wat deze beesten kunnen
verstouwen aan hout en grond.
Een bever krijgt in mei/juni gemiddeld 4 jongen per

Bevers aan het Zuidlaardermeer.
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Sinds een paar jaar wonen deze kleine houthakkertjes aan de rand van het Zuidlaardermeer.
Eigenlijk is het Midlaardermeer .
Aan ons dorp grenst meer water dan aan het dorp
Zuidlaren. De naam is dan ook eigenlijk niet juist.
Een paar weken geleden mocht ik zelf aanschouwen hoe deze beesten wonen en leven aan het
meer.
Je weet niet wat je ziet. Ze bouwen een enorme
burcht van door hun zelf omgeknaagde bomen en
takken.
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jaar waarvan een kwart in leven blijft. De jongen
blijven 2 jaar bij de ouders.Daarna moeten ze voor
zich zelf gaan zorgen in een ander territorium.
Op hun derdejaar zijn ze geslachtsrijp
Het zijn uitsluitend planteneters.
In Nederland doet de naam Beverwijk nog herinneren aan de aanwezigheid van de bever. Vroeger
kwam hij in een groot deel van Nederland voor,
maar door biotoopvernietiging en de jacht is hij in
1826 uitgestorven. Hun uitroeiing was gedeeltelijk
te wijten aan hun waardevolle vacht, maar het ging
toch voornamelijk om het kliervocht dat ze gebruiken om hun territorium af te bakenen. Dit secreet,
bekend als castoreum of bevergeil werd in de 16e
en 17e eeuw beschouwd als een geneesmiddel voor
allerlei kwalen. De huid van de bever werd veel
meer gewaardeerd dan die van bijv, marters, wolven of otters. Met de komst van de eerste kolonisten in Amerika werd de bever gezien als een waardevolle bron van zowel vlees als huiden. In ongeveer 150 jaar was de bever uitgeroeid in de oostelijke kuststreken van de V.S. en elders ernstig gedecimeerd. In de V.S. zijn vanaf 1866 hoe langer hoe
meer pogingen gedaan de bever te beschermen, zowel door particulieren als door de overheid.
De bever helpt bij natuurbeheer, door houtopslag
langs de oevers kort te houden.
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Qp de foto is te zien dat ze geen moeite hebben
met grote bomen. Hiervan kunnen ze ieder 200 bomen per jaar vellen.
Ze moeten iedere dag aan bomen knagen voor het
behoud van de scherpte en de lengte van de tanden.
Het transport van de takken voor de burcht gaat via
het water. Het zijn uitstekende zwemmers zodat ze
hout gemakkelijk achter zich aan kunnen trekken
door het water.
Bij de burcht aangekomen moeten ze het dan weer

Gies Lamberts
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Oude foto's uit het archief
van Midlaren

$>

De woonboerderij van camping de Bult in Midlaren
is in de nacht van woensdag op donderdag 3 maart
volledig verwoest door brand. De brand in de boerderij aan de Vijftig Bunder in Midlaren werd tegen
00.45 uur ontdekt. Bij aankomst van de gealarmeerde brandweer stond de hele boerderij al volledig in
brand.
'• •• ••• •
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De brandweer had grote moeite om de
brand te blussen omdat het bluswater van
grote afstand aangevoerd moest worden. De
boerderij is volledig verloren gegaan. Hoe
de brand is ontstaan is niet bekend.

Veenhorst 1938
H M

llUdi&tf:i
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BaittnAuU

De VttJiUJ.1
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Interieur Veenhorst 1938

^

Schoonmaken en renoveren
van rieten daken.
^ Bomen verwijderen tussen
bebouwing.
^
Snoeiwerk op hoogte.

" DE STOBBE"
Dick Frijters
Duinweg 9
9475 PK Midlaren
Tel. 050 4090827
Mob.06-57954934

De Bloemert 1958
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Hoe gaat het momenteel
toch met de Midlaarder
vroirwensoos????

Welkom in Midlaren
war

c

Hoi!

Sinds december
2010 wonen wij
( Bart, Marij Emelie
en Victor) aan de
Tolhuisweg 17.
Na 6 jaar in het centrum van Utrecht
kregen we allebei
weer zin om terug naar het Noorden te gaan. We
hebben met veel plezier 6 jaar in Utrecht gewoond,
maar toen Victor werd geboren ( nu bijna 11 maanden oud) gaf dat de doorslag. We wilden hem toch
liever in het gras laten kruipen en op laten groeien
in een natuurrijke omgeving dan op ons dakterras
in het drukke centrum van Utrecht. Bart heeft tot
zijn 18de jaar in Zuidlaren gewoond en wist al het
een en ander van de omgeving. Na een korte vakantie afgelopen zomer in een huisje aan het Paterswoldsemeer en fiets tochten met zijn drieën door
de omgeving, wisten we al snel dat Midlaren de
voorkeur genoot boven alle andere dorpen rond
Groningen.

Nog wel steeds gezellig en actief! Maar
Met nog maar 15 leden, waarvan er slechts twee
woonachtig zijn in Midlaren; de andere leden zijn
voor het merendeel oud-Midlaarders.
We hebben wat vijftigers, een aantal zestigers en
een paar, die nog ouder zijn.
Maandelijks van september tot mei komen we op
de dinsdagavond bijeen in het Veerhuis in Zuidlaren . Hier wordt van tevoren een programma voor
samengesteld.
Verder proberen we twee maal een workshop te
organiseren, wat meestal een voorjaarsdecoratie
en een kerststuk maken wordt.
Buiten de maandelijkse bijeenkomsten die 's
avonds zijn, wordt er overdag nog:
1 x per maand gewandeld op de donderdagmiddag
1 x per 2 maanden een museum bezocht
1 x per jaar een dag gefietst
1 x per jaar een dag op reis gegaan.

Via via zijn we erachter gekomen dat de Tolhuisweg 17 te koop zou komen en waren er als de kippen bij en na twee bezichtigingen en leuke gesprekken met meneer Boes was het duidelijk: we zouden
gaan verhuizen naar Midlaren precies zoals gehoopt.
We komen allebei uit het noorden. Bart dus Zuidlaren, Marij Emelie Midlum (Friesland).
We hebben allebei 10 jaar in Groningen stad gewoond en in 2004 vertrokken naar Utrecht in verband met werk. Marij Emelie is als productie coördinator in de muziek; Rotterdams Philharmonisch
Orkest en Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven aan de slag gegaan en Bart na 10 jaar als stuurman op grote vaart te hebben gevaren is als bergings inspecteur/project manager bij Smit Salvage
aangenomen.
Bart kan bij Smit Salvage blijven werken en in
Midlaren wonen, veel van zijn werk vindt in het
buitenland plaats. Marij Emelie moest haar werk in
Eindhoven opgeven, maar is weer volop werk aan
het zoeken.
Onderhand wonen we al weer 4 maanden in Midlaren en beginnen ons aardig op ons plek te voelen.
Het is erg fijn om met Victor het huis uit te stappen
en direct in de natuur te zijn. Het is ook lekker om
weer dichtbij Groningen stad te wonen, waar nog

Op dit moment zijn we, als vrouwensoos, op het
punt aangekomen: kunnen we nog doorgaan met
dit kleine aantal leden??
Een nieuwe impuls is hard nodig.
Een aantal nieuwe, iets jongere leden
Nieuwe ideeën om het programma te vullen
Onze vraag is aan de vrouwen van Midlaren:
Wie wil actief meehelpen om onze Vrouwensoos
niet te laten inslapen?
We hopen op uw reactie.
Namens het bestuur,
Trieneke Piers - tel. 4094544
Jose Vos -tel.4093527

Dus Dames uit Midlaren of
Emigranten :
Meld U aan!!!
23
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veel vrienden van ons wonen.
En tsja .... natuurlijk missen we bij tijd en wijlen
de grachten en terrasjes van Utrecht .... maar we
hebben nog geen seconde twijfel gehad over onze
beslissing.
Kortom we hebben het hier prima naar ons zin en
zijn blij met ons plekkie aan de Tolhuisweg.

Verkiezing Provinciale Staten
2 maart 2011
Uitslag Midlaren Stemdistrict 19
PvdA
CDA
VVD
SP
CU
GL
SGP
D66
O.P.D.
Solid
PVV
50 PLUS

Groeten van Bart, Marij Emelie en Victor.
070 : We zijn van pian einde zomer te gaan verbouwen. Het zal er op neer komen dat we dan 2
maanden even het huis moeten verlaten ( niet
handig om in de verbouwing te zitten met Victor).
Dus als er mensen zijn die iemand kennen met
zomerhuisje of iets dergelijks in de buurt, houden
we ons aanbevolen.

28
13
65
21
15
29
0
25
0
0
12
2

Geldige stemmen 210
Blanco
0
Ongeldig
0
Opgeroepen
260
Opkomst
210
Opkomstpercentage 80,77%

Dag nieuwe
buurtgenoten,
Op 23 december
2010 werden wij
de trotse eigenaars
van het huis aan
de Tolhuisweg 5.
Wij hadden al vaak naar het huis gekeken, omdat
wij al jaren op zondagochtend wandelen in het
Midlaarderbos met onze Jackrusselterriër Digger.
Toen wij hoorden dat het huis te koop stond, hoefden we niet lang na te denken.
Wij houden erg van het landschap rond Midlaren
en van de rust. Nu wonen we nog in de stad Groningen. Al dertig jaar hebben wij een tandartspraktijk. Steve is tandarts en Harrie is praktijkassistent. Wij werken en leven al deze jaren samen.
Een bijzondere combinatie.
Rondom het huis ligt een mooie tuin, die de afgelopenjaren wat verwaarloosd was door gebrek aan
onderhoud. Een van de hobby's van Harrie is tuinieren. Hij heeft nu al vele uren besteed aan het
herstellen van de oorspronkelijke structuur van het
tuinplan.

ALFRED

BAK KIR

Haren
050 5344533

Steve kan lekker koken en hij weet wat van wijn.
Wij ontvangen samen veel vrienden om aan de
grote tafel te genieten van een goede maaltijd en
een passend glas wijn.
Wij reizen graag. In de toekomst hopen we meer
tijd te krijgen om grote reizen te maken. De gedachte weer terug te kunnen keren naar deze
prachtige plek, voelt nog steeds als een groot cadeau!

www.aliredbakker.nl
info@alfredbakker.nl
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Gluren bij de buren,
Kijken bij de rijken
Loeren bij de boeren!

¡gm
jf&^k
jip A

Voor deze nieuwe rubriek vroegen wij in het vorige Kabinet naar uw 'Gluurwens'.
Waar wilde u altijd al eens binnenkijken of de tuin
bewonderen?
Dit keer is het eigenlijk letterlijk een 'gluren bij de
buren'geworden want Geske ... vroeg zich af wat
haar overbuurman Wim Peters toch altijd 's
avonds doet in de bijkeuken van zijn huis. Er
brandt een fel licht en Wim is druk bezig. Maar
waarmee? Eerst dacht ze nog dat hij wellicht een
zonnebank had omdat het een beetje blauw licht is
maar aangezien Wim niet bruingeblakerd rondloopt kon dat het niet zijn. Deze rubriek bracht
haar er toe om het dan maar eens te vragen!
Samen gaan we naar Wim en stellen hem de
vraag: 'Wat doe je daar toch in dat felle licht'.
Wim vertelt dat dat zijn atelier is. Hij zit in het
laatste jaar van de Academie Minerva en heeft van
de bijkeuken/schuur een atelier gemaakt zodat hij
goed kan werken aan zijn opdrachten. Op dit moment is hij bezig met zijn scriptie en eindwerkstuk.
Zijn scriptie wordt een soort autobiografie over
zijn eigen leven en hoe dat in verbinding heeft gestaan met natuur en kunst. Hij noemt het zelf liever een functionele biografie, je verbindt je met je
eigen geschiedenis.
Geske merkt op dat schrijven toch een heel andere
vorm van kunst is dan schilderen en tekenen. Dat
beaamt Wim en hij zegt dat het dan ook
'ploeteren'is af en toe.
Voor zijn eindpresentatie met als titel: 'Opgroeien
met natuur in een cultuurlandschap', gaat hij deze
twee vormen van kunst met elkaar verbinden.. Hij
krijgt straks 5 meter expositieruimte en een paar
meter daarvan zal gevuld worden met de autobiografie. Hij is bezig met een proefopstelling in de
kamer. We zien een stok staan die besneden is.
Het uiteinde is een prachtige vogelkop. Er liggen
keien op een hoopje en nog meer stokken uit het
bos gerangschikt. Aan de wand een ladder van
takken, de zgn Jacobsladder en een tekening waarbij de bevestiging aan de muur onderdeel is van
het kunstwerk. Het is nog lang niet af maar nu al
boeiend vanwege de kunst en de herkenning van
de dingen die je als kind mooi vond!
Uiteraard wil Geske ook graag het atelier zien met
'dat licht'. Het is al donker en we zien dat je bij

.
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dat licht inderdaad nog een goed beeld krijgt op het
werk van Wim. Er staan en hangen allerlei schilderijen en tekeningen tegen en op de muur. Zijn schildersezel bestaat uit een ladder tegen de muur. Het
schilderij rust op een paar schroeven. Opvallend is
dat een terugkomend thema het 'vertellen in beelden'is. Hij heeft bij elk schilderij dan ook een verhaal
of een uitleg. Ter voorbereiding van zijn werk is hij
veel buiten aan het tekenen of fotograferen. Ook
hout verzamelen is een onderdeel van zijn voorbereiding. Hij werkt op het moment veel aan tekeningen
die overgaan in 3D-vorm.
Hij geniet enorm van zijn hobby waar hij pas echt
uitgebreid aan is gaan werken nadat hij met de VUT
is gegaan 4 jaar geleden.
Tot slot vertelt Wim dat hij zijn overburen natuurlijk
ook wel 'ziet'; het valt hem op dat de kinderen van
Geske en Gert Jan heel veel buiten zijn, dat spreekt
hem
natuurlijk
erg
aan!
Al pratende ontstaat het idee voor een 'mini-kunstroute Midlaren'. Misschien zijn er wel meer kunstzinnige mensen in het dorp waarvan we het niet weten maar waarvan het wel leuk zou zijn om het werk
eens te bekijken of beluisteren!?
Bij deze de oproep aan alle Midlaarders:
Ben je kunstzinnig bezig in de vorm van beeldende kunst, muziek, kookkunst, creatief in de tuin
of nog iets anders en vind je het leuk om dat te
delen met dorpsgenoten , meld je dan aan voor de
Kleintje kunst- en tuinroute op 2 juni via het opgave formulier bij Anneke Grootoonk (0503094397) of via het mailadres van de redactie
Info@midlaren.net of gwlamberts@hetnet.nl
Voor meer informatie zie elders in deze krant.
Ook uw gluurwens kunt u mailen naar de redactie.
AG
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Hut&Co
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Registeraccountants
Belastingadviseurs
Bezoekadres
Verlengde H e r e w e g 182
Postadres
Postbus 8 0 8 8
9702 KB Groningen

Telefoon
050-5267101
Fax
050-5268737

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: detail handel,
zakelijke
dienstverleners,
adviesbureaus,
industriële bedrijven, transporteurs, stichtingen,
vereni-gingen en vrije
beroepen. Van gerenommeerde ondernemer tot starter.
Daarnaast zijn we organisaties in de nonprofit sector en particulieren van dienst.
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Paviljoen

De Bloemert
MIDLAREN
Gezellige paasbrunch in
Paviljoen de Bloemert

Wat is er leuker dan met de hele familie samen de
paasdagen te vieren.
In Paviljoen de Bloemert verwelkomen wij u graag
voor de paasbrunch op l s t e paasdag. U kunt genieten
van het uitgebreid buffet met o.a. soepen, diverse
soorten brood en
broodjes,
verschillende salades, vis- en vleessoorten, warme
gerechten, verse fruitsalade en natuurlijk niet te
vergeten de eieren. Ook voorzien we u van koffie,
thee, zuiveldranken en vruchtensappen.
De kinderen kunnen zich tijdens de brunch vermaken in de speelhoek. U bent van harte welkom
vanaf 11.30 uur. De prijs van het brunchbuffet bedraagt € 19,50 per persoon. Kinderen t/m 5 jaar
eten gratis mee en kinderen van 6 t/m 12 jaar
krijgen 50% korting.
Natuurlijk, voor een hapje en een drankje, na bijvoorbeeld een fiets- of wandeltocht,
kunt u ook terecht in ons gezellige paviljoen of op het terras aan het Zuidlaardermeer.
Vanaf 22 april presenteren we met trots onze nieuwe menukaart met een breed assortiment. Daarnaast is er regelmatig een specialiteit van de chef en spelen we in op de seizoensproducten, om te beginnen met
de heerlijke Drentse asperges.
Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.paviljoendebloemert.nl.
WRITINI
RITINIMARA
W

HOTKJ-ÍST
ifinvtum-inju

Kijk voor meer informatie en openingstijden op :

www.hethotel.nl/midlaren
Bel 050-4093548 of 050-4091261 om te
reserveren of stuur een email naar
¡nfo@hethotel.nl

Graag tot ziens!

Brinkhotel Zuidlaren
Hotel Hoogeveen
Paviljoen De Bloemert
Postbus 129
9470 AC Zuidlaren

