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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen:
Dorpsbelangen
8
4091422

Hr. P. den Hengst
Groningerstraat 36
9475 PB Midlaren

Dorpsfeestcommissie (voorlopig)
8
4091373

Hr. W. ßeerts
Tolhuisweg 24a
9475 PG Midlaren

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

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

IJsvereniging "Midlaren"
8
4028808

Hr. F. Keizer
ôroningerstraat 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 27°
9486 AK Amen

Natuurplatform Drentsche Aa
Hr. Ph. Boucher
8
4092837
Haasakkers 3
www.natuurplatform-drentsche-aa .nl 9475 PJ Midlaren
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E-Mail: info@ midlaren.net
Wijken:

Wijkhoofden:

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

geen wijkhoofd
geen wijkhoofd
geen wijkhoofd
Ton Kolkman
Maya Hoogerheide
Gies Lamberts
Rik Timmer
geen wijkhoofd
vacature

Colofon:
Redactieleden:
Bouke Klaassens
Hunebedpad 5
9475 TN Midlaren
8
050 409 5973
Patty Venema
Groningerstraat 47
9475 PA Midlaren
8
050 409 4466
Agnes Boneschansker
Groningerstraat 27
9475 PA Midlaren
8
050 737 0079
Gies Lamberts
Groningerstraat 45 a
9475 PA Midlaren
8
050 409 2365
Toon van der Hammen
Tolhuisweg 37
9475 PD Midlaren
8
050 311 9680
Anneke Grootoonk
Tolhuisweg 12
9475 PG Midlaren
8
050 309 4397
Druk
PrintProfs
Rijksstraatweg 131
9752BD Haren
8
050-534 33 33
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:

8

De volgende
vrijdagen en
zaterdagen:
050-4095792
050-4090968
050-4092365
050-4090428
050-4092975

1

4 en 5 nov.
2 en 3 dec.
Zierf brengen bij
De Bloemert 1!

Kopij inleveren voor
zomer nummer:
7 december. 2011.
bij één van de redactieleden!
Graag inleveren op
diskette of mailen
naar:
gwlamberts@hetnet.nl
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VocpwcDpri
De herfst is begonnen, of beter gezegd, het najaar
gaat, na een korte zomerse onderbreking die met
gejuich is ontvangen, gewoon door.
Voor u ligt heel toepasselijk een nieuw nummer
van het Herfstkabinet, dit keer in een licht aangepast 'jasje'. De dorpskrant wordt namelijk niet
langer geniet, maar in het midden gevouwen. Dat
ziet er niet alleen beter uit, het vergroot hopelijk
ook de leesbaarheid omdat de pagina's verder
open slaan.
In 'Nieuws van Dorpsbelangen' gaat het over de
herinrichting van de Groningerstraat, onder meer
bedoeld om het verkeer kalmer aan te laten rijden. De voorbereiding van dit karwei blijkt echter meer tijd te kosten. Vertraging dus. Omdat er
vaak veel te hard wordt gereden vraagt dorpsbelangen om bruikbare tips om het scheurgedrag te
beperken.
In dit nummer twee In memoriams. Onder de kop
'Berend Botje' wordt Jan Moesker herdacht die
onlangs overleed. Jan Moesker, kleurrijk en veelzijdig, was lange tijd zeer actief in het verenigingsleven van Midlaren. Als fervent toneelspeler en -liefhebber was hij zelfs erelid van de toneelvereniging TOMI!
Helaas hebben we eind juli ook afscheid moeten
nemen van Bert Leegte. Hij overleed, nog maar
54 jaar oud, aan de gevolgen van een hersentumor. Ook Bert was wat je noemt erg betrokken
bij ons dorp. Sportief als hij zelf was, is hij een
van de gangmakers geweest van de sportveldcommissie, die het sportveld weer in ere heeft
hersteld.
Verderop in dit nummer leest u dat de Vrouwensoos van een nipte ondergang is gered en nieuw
leven wordt ingeblazen. In het verslag van de
ijsvereniging schrijft Freek Keizer dat naast het
al in gebruik genomen nieuwe gebouwtje nu ook
lantaarnpalen in aantocht zijn die de winterse ijsbaan straks volop in het licht gaan zetten. Goed
nieuws voor de schaatsliefhebbers!
De rubriek 'Gluren bij de buren' bevat dit keer
een bijdrage van de hand van Margreet Overduin. Zij nam een kijkje in haar geboortehuis aan
de Groningerstraat. Een enthousiast verslag, vol
herinneringen.
In 'De ontstaansgeschiedenis van Meerzicht'
leest u een informatieve bijdrage van de hand
van mevrouw Blaauw-Bolt uit Haren. Als dochter van een van de gebroeders Jakobus en Her-

man Bolt doet zij verslag van het pionierswerk dat zij
lang geleden verrichtten op het gebied van de recreatie rond het Zuidlaardermeer.
Tenslotte ook uw aandacht voor het zeer leesbare
'Uilskuikens'. Wim Peters vertelt over de succesvolle
pogingen in Noord-Drenthe om voor de kleinste van
de uilenfamilie, de steenuil, een leefplek te creëren.
Ook Midlaren biedt een geschikte biotoop voor deze
zeldzame, zeer fraaie vogel, die met uitsterven wordt
bedreigd. Belangstellenden die een uilenkast willen
plaatsen, graag reageren.
Redactie Midlaarder Kabinet

Herfst

wat was het triées
voor díe duizend ganzen, om
weer cf te styge^....

"Haiku, Gertrude Meyling

printprofs
digitaaldrukken - textieldruk - vlaggen
banieren - reclameborden - geboortekaarten
trouwkaarten - rouwdrukwerk - buttons
stickers - belettering - nabewerking - DTP
borduren van bedrijfs-, en sportkleding

Burg. J.G. Legroweg 100a te Eelde
Rijksstraatweg 205 Haren (Boekhandel Boomker)

050 534 33 33 - www.printprofs.nl
Agenda

22 november half acht Sprookjeshof
Marieke Bouma met tips over
Kleuren en kleding (Vrouwensoos)
7 juli 2012. Dorpsfeest Midlaren
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Elk seizoen de moeite waard

uw partner in doe-het-zelf
Kerkstraat 7d
9471 GA Zuidlaren
4092069

Zuidlaren

inf o@hubozuid lar en.n I

de Scheve
water- en henqel'sport

www.descheve.nl
Havenstraat
Î8
9471 AM Zuidlaren
050-4092946
ùe Lanteern is een gezellig,
nostalgisch
bruin Café in Noordlaren, waar u rustig
een drankje dr inkt, eens lekker lunch f
of dineert, Zomers een zonnig terras.
Middenstraat 2 Noordlaren
www .del an teern.nl

Eetcafé

de

Lanteern

woensdaû t/m zondaq aeopend van
Î2.00-2100
uur,
tel. 050 40298 90
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Dorpsbelangen Midlaren
rir is al een paar keer aangekondigd dat de Groningerstraat opnieuw zal worden ingericht. Doel is
om het verkeer te stimuleren (dwingen) langzamer
te rijden en zich te houden aan de 30 km regels.
Deze herinrichting hangt samen met de vervanging van het riool onder de Groningerstraat. Nu
blijkt er met de vervanging van dit riool een probleem te zijn, waar de gemeente en het waterschap
langer op moeten studeren. De bijeenkomst waar
de mening van de bewoners van de Groningerstraat over de inrichting van hun straat gepeild zal
worden door de gemeente, is daarom uitgesteld tot
2012.
In de week van 11 tot 18 mei is de snelheid
gemeten van het verkeer dat de Groningerstraat
passeerde. Deze meting is gedaan naar aanleiding
van een vraag in de ledenvergadering van dorpsbelangen omdat iedereen wel ziet dat niemand
zich iets aantrekt van de 30 km snelheidsbeperking. De meetapparatuur stond bij het rechte stuk
van de Groningerstraat. Het blijkt dat personenauto's gemiddeld 47 km/u rijden en dat 15% zelfs
harder rijdt dan 56 km/u. Vrachtauto's rijden een
fractie langzamer. Wel erg bont maakte het een
motorrijder die 116 km/u reed! Als de snelheden
vergeleken worden met de snelheden in Noordlaren en Onnen (ook 30-km zones), blijkt dat er in
Midlaren veel harder gereden wordt.
Nu het nog een tijdje zal duren voor de Groningerstraat zal worden aangepakt, moeten we kijken of er tijdelijke maatregelen mogelijk zijn om
toch wat lagere snelheden af te dwingen. Suggesties zijn welkom!
En tenslotte is er het hot item van het ooievaarsnest op het brinkje van Schuiling. Opgericht
aan het einde van de vorige eeuw, is het sinds jaar
en dag onbewoond. Gelukkig heeft dit geen invloed gehad op het aantal kinderen dat in Midlaren wordt geboren; blijkbaar maakt een andere
ooievaar af en toe een ommetje langs ons dorp.
Maar toch zou het mooi zijn als het nest nu eindelijk eens bewoond zou worden. Wij vrezen dat er
niet aan te ontkomen valt om het nest naar een
gunstiger plek te verplaatsen. Vandaar deze oproep: heeft iemand hier ideeën over, of beter nog,
bent u bereid het nest op uw terrein te laten plaatsen? Laat het ons weten en we zullen kijken wat
we kunnen doen.
Namens het bestuur,
Pieter den Hengst

Contributie

^#f^:¥

Net zoals vorig jaar vragen
wij u om de contributie van WÊ
Dorpsbelangen Midlaren per
bank te betalen. Het is veiliger en duurzamer om de contributie per bank te betalen.
Middels betaling per bank van de contributie bent u
automatisch lid van onze Vereniging. Op de jaarlijkse vergadering heeft u stemrecht. Daarnaast ontvangt
u 't Midlaarder Kabinet 4 keer per jaar via uw brievenbus
De contributie 2011 bedraagt € 5,- en dient uiterlijk
15 oktober 2011 te zijn bijgeschreven op onze Rabobank rekeningnummer 1178.19.549 ten name van
Vereniging Dorpsbelangen Midlaren te Midlaren,
o.v.v. uw naam, adres en contributie 2011.
NB: Voor een juiste registratie is het van belang dat u
ook uw adres vermeld bij de betaling.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

DOET U MEE? DOE MEE !
Vooraankondiging
Het sportveld is de laatste jaren steeds weer een plek waar
het dorp sport en samenkomt, sinds kort staat daar nu ook
de schuilhut en wie weet hebben we volgend jaar de eerste
Midlaarder jeu de boule-kampioenschappen!
Hoewel niet elke Midlaarder aan sport zal doen: Dorpsbelangen wil wel graag alle bewoners bij activiteiten in het
dorp betrekken.
Al pratende hebben we het plan opgevat jaarlijks een
'plantenmarkt' te organiseren, waar elke inwoner aan mee
kan doen: hetzij door zaad te bestellen en planten op te
kweken voor de verkoop hetzij door de plantjes op de
plantenmarkt te komen kopen.
Acties:
• Dorpsbelangen stelt een zadenlijst samen van planten
die het in principe goed doen in in onze streek
• De lijst wordt gepubliceerd in het Kabinet van
december
• Midlaarders kunnen per mail aangeven wat ze willen
bestellen
• Dorpsbelangen bundelt de bestellingen en bestelt
de zaden
De kopers kunnen hun waar op bepaalde plekken in het
dorp afhalen en aan de slag gaan.
Tot zover deze vooraankondiging, in december komen we
terug met de bestellijst en nadere berichten, o.a. hoe we
kinderen willen betrekken bij deze activiteit.
Winy Verdegaal
Agnes Boneschansker
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Het idee is dat wij bij u in de
buurt blijven.
Als bank h t » je je maatschappelijke verantwocraHijkhedcv Ne! alleen nationaal, ock lokaal [en prettige
samenleving begint nou eenmaal bij M in de straat, om de hoek in lie wijk Daarom ondersteunt de

BOUWBEDRIJF

Mxibdiik OOK plaatselijke projecten en initiatieven. En dat doen we graag. Het is tenslotte ook oree
buurt. Dat is het ¡deel

MARkT WIF"I A N i n
Zuidlaarderweg 97
9479 PR Noordlaren
050-4092782
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Rabobank. Een bank met Uëoèn
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www.rabobank.nl/noord-dremhe
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OP HET ZUIDLAARDERMEER

KU X MJtARPB HMBBR

EN HET PATERSWOLDSE MEER

Vflfefl^tÊAfeilWip
botenverhuur,
ZÍÍÍ t\A, &Urfl££&t\A,

party ships
and trips
de Bloemert 3
Midlaren

zeilschool Zuidlaardermeer
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren
050 4092379

06

51509798

PflPTY StIIPS&JPIP

J I . I M . A A . R M RM E E R/PAT ELS W M M E M U

WWW.PARTYSHIPS-TRIPS.NL

www.ze ilschooIzuidlaarderrneer.nl
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Dorpsfeestcommissie

Fietstocht en barbecue
10 september 2011

diend hapje en drankje .
Bij de barbecue, aansluitend aan de fietstocht, was
de opkomst zelfs nog boven verwachting en moesten er op de valreep nog extra inkopen gedaan worden.
We willen iedereen die mee heeft gedaan aan de
fietstocht of barbecue bedanken voor de gezellige
dag.
Namens de dorpsfeestcommissie wensen we alle
Midlaarders een mooie herfst toe.

Wat hadden we een onverwacht mooie dag uitgekozen voor de fietstocht en barbecue.Het was prachtig
weer, en de opkomst was redelijk. De Dorpsfeestcommissie mag zichzelf complimenteren met de
goede organisatie, en met name Kee Scheper verdient dit compliment, omdat ze de mentale veerkracht heeft getoond, om dit na het verlies van haar
vriend/man Bert Leegte, mee te kunnen organiseren.

De Dorpsfeestcommissie 2008 - 2012 komt langzamerhand in de eindfase van haar "zittingsperiode".
Na de Nieuwjaarsreceptie begin januari, zal het in
2012 hopelijk wel weer lukken om een mooi, ouderwets Paasvuur te organiseren. Na dit Paasvuur
in 2012 zit haar periode er bijna op. Er is dan nog
één activiteit te gaan, en wel de grootste en belangrijkste, namelijk het Dorpsfeest 2012 ! Om
niemand het excuus te geven, dat ze niet wisten dat
dit Dorpsfeest er aan zit te komen, en wanneer het
gehouden zal worden, zullen we vanaf nu de datum
van de grote feest elke keer in het Midlaarde Kabinet vermelden. Bij deze eerste keer :

Om 13.30 vertrokken twee groepen fietsen vanaf
het sportveld in Midlaren, waar het nieuwe gebouwtje meteen glashelder maakte, dat het voor dit
soort activiteiten erg prettig is dat het er is. Zes
mensen gingen onder leiding van Jan Kuipers voor
de sportieve variant ( later bleek die, via een mooie
route, naar Grollo te leiden). Een aanzienlijk grotere groep ( met als jongste deelnemer de twee maanden oude Nout en de oudste deelnemer van in de
zeventig ) ging
|op weg onder
leiding
van
| Kee Scheper
jnaar OudemoIlen.
Deze
» groep is o.a.
door
Walter
Geerts voorzien van ( koffie; thee; minimarsjes; ijsjes, enzovoort). Geen wonder, dat die
groep na het beëindigen van de tocht helemaal niets
te klagen had. Om 17.00 uur waren er twee fietsgroepen tevreden teruggekeerd Midlaren, De deelnemers hadden inmiddels wel zin in een eerlijk ver-

Dorpsfeest Midlaren : 7 juli 2012 !
Namens de Dorpsfeestcom. :
Maya Hoogrheide en Freek Keizer

:£*?;• ^»Àb

—41

CASANDER
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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
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Bouwbedrijf
Menno Bakker

!

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER
Zuinigstraat 1 9479 PM Noord laren
050 - 4095918
www.bouwbedrijfrnhbakker.nl
betrouwbaar

in

bouwen

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

;

d r i n k e n & meer

Meerzicht 1, 9465 T A Midlaren, t 0 5 040901 35
info@pavHjoenmeerzicht.nl, www.paviljoenrne

Nieuws
voor al uw fietsreparaties

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,Lindenhof9 9471 RT Zuidlaren
telefoon 06 22449175 (na 18.30)
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BEREND BOTJE
GING UIT VAREN....
Berend Botje...? Dat is toch
Jan Moeser? "Boerenkiel,
petje op, rode zakdoek om
de hals en Jan was Berend
Botje. Onder de kop
"Berend Botje is niet meer", deed Oostermoer 24
aug. 2011 uitgebreid verslag van het overlijden
van Jan Moesker een week eerder.
Kort daarvoor bezocht hij nog, zoals elk jaar, de
"Markt van Melk en Honing" , waarvan een andere bekende Midlaarder , Jan Klaasz. Hamming ,
destijds de initiatiefnemer was.
Moesker stopte geruime tijd geleden met zijn boerenbedrijf aan de Schutsweg en verkaste, net als
vele Midlaarders voor hem, met zijn vrouw Jantje
naar Zuidlaren. De eerste tijd was het wennen,
maar gaandeweg vond hij zijn draai en was later
zeer content met deze stap. Een bijkomstig voordeel was, dat hij nu gemakkelijker zijn hobby als
Drents conferencier kon uitoefenen. Samen met
zijn muzikale vriend Ulfert Nonkes vormden zij
een veelgevraagd duo op bruiloften en partijen.
In Midlaren bekleedde Jan diverse bestuursfuncties in het verenigingsleven. Hij was o.a. secretaris
van de IJsvereniging, voorzitter van een Dorpsfeestcommissie, vele jaren voorzitter van de V.v.V
en niet te vergeten bijna zijn levenlang lid van
T.O.M.I. , waar hij vele rollen vertolkte met als
beloning het erelidmaatschap. Ja, Midlaarders van
nu , vroeger gaf T.O.M.I. elk seizoen op zaterdagen zondagavond twee uitverkochte uitvoeringen
In Café *' DE HUNEBEDDEN" oftewel v bij
Arie ' is Arie Nijhof.
De Zuidlaarder Ondernemers Vereniging kwam]
niet toevallig bij Jan Moesker terecht toen ze een
vertolker voor de rol van Berend Botje zochten, i
Hij was er geknipt voor en genoot ervan. Wie ;
wordt zijn opvolger of stopt de Z.O.V. met deze

act.?
Jan werd voor al zijn verdiensten koninklijk onderscheiden , hij werd benoemd tot lid in de orde
van Oranje Nassau.
Onze vriendenkring verliest met hem een vriend,
die op onze verjaardagsvieringen altijd goed was
voor een grap of een of andere anekdote, vaak
over gebeurtenissen, die vriend Berend Spiegelaar
betroffen. Wij allen zullen hem missen, maar zijn
vrouw Jantje, dochter Renny en kleindochter Jeannette niet het minst.
Albert Boes

WANTED
Mensen die C1000 cola drinken , Camel
roken en van paprikachips houden.
Het is ondertussen al een ingeburgerd en voldongen
feit : het fietspad door het Okkenveen.
En eerlijk is eerlijk, het is een mooi fietspad, althans
hij loopt door een mooie omgeving en veel, heel veel
mensen maken er gebruik van.
Ook ik vind het heerlijk om erlangs te fietsen of te
lopen en mijn hond vindt het nog veel fijner om in
de Drentse Aa te zwemmen. En dat kan nu makkelijk.
Dit doen we bij mooi weer dan ook regelmatig. Ook
bij slechter weer zou ze wel willen maar door projectie (waar alle hondeneigenaren last van hebben)
doen we dit minder vaak.
Helaas is het sinds het fietspad er is minder mooi om
te zwemmen bij het plekje waar je makkelijk het water in kunt. Je wordt namelijk zeer regelmatig omgeven door blikjes, flessen, lege chipszakken en sigarettenpeuken. Jammer, heel jammer.
Er staat expres geen prullenbak omdat dat vaak nog
meer
afval
uitlokt van
voorbijgaande
fietsers
(toch
zo'n
500 mensen
op een mooie
zondag!)
Even zo vaak
zie ik er
jeugd die het
heerlijk vindt om te zonnen, te zwemmen, chips te
eten en te roken op deze plek maar iets minder begaan is met de natuur blijkbaar.
Ik vraag me af of zij er ook nog zouden komen als
alle rotzooi zou blijven liggen en zich zou ophopen.
Onlangs heb ik de troep (een deel ervan ziet u op de
foto) 4 weken laten liggen in de hoop dat dezelfde
jeugd weer zou komen en zou denken, hmmm, niet
zo leuk, toch maar meenemen.
IJdele hoop natuurlijk!
Ik zou willen vragen aan alle jeugd die van Cl000
cola houdt, Camel rookt en zich graag tegoed doet
aan paprikachips, alsjeblieft neem je rommel mee
naar huis en gooi het in de container.
Zo moeilijk kan dat toch niet zijn!
Voor de natuur en het plezier van de volgende wel
zo fijn!!
AG
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In memoriam
Bert Leegte
Berichtten we in
het vorige Kabinet
nog over de liefdevolle
verbinding tussen Bert
Leegte en Kee
Scheper, nog geen
dag na het verschijnen van het
Kabinet overleed
Bert in zijn eigen
huis in het bijzijn
van zijn geliefde Kee.
Bert kwam in 1957 ter wereld op het Groningse
Hogeland, om precies te zijn in Kloosterburen. In
zijn jonge jaren zocht hij het avontuur in Israël en
in Zuid Afrika .
In 1996 komt Midlaren in beeld. Toen kwam Bert
op 'zijn' plekje wonen aan de Tolhuisweg 23, met
Jeanette. Ze hebben het huis destijds al voor een
deel verbouwd en de tuin aangepakt. In de loop
van de jaren dat Bert er woonde, heeft hij de tuin
omgetoverd tot een prachtige plek met een vijver,
doorkijkjes, terrasjes, bijzondere planten en een
waterloopje. Dat was zijn passie.
Toen in 2001 Yvonne bij Bert kwam wonen hebben ze de boel opnieuw aangepakt en vooral flink
uitgebreid. Leek het huis eerst een zomerhuis (dat
was het niet) nu werd het echt een mooie ruime
woning die Bert en Yvonne met veel smaak hebben verbouwd en ingericht.
Bert ging meestal op de fiets naar het Martini Ziekenhuis waar hij werkte als spreekuurassistent bij
de Anaesthesieafdeling. Daar heeft hij al met al 29
jaar gewerkt op verschillende afdelingen. Daarvoor werkte hij kort in het AZG.
De laatste jaren combineerde Bert zijn werk in het
Martini Ziekenhuis met zijn eigen hoveniersbedrijf 'de Tuinderij'. Hij wilde alsnog van zijn passie zijn beroep maken. Daarvoor had hij de hovenieropleiding aan het AOC Terra gevolgd en zo
kon hij zijn kennis en inspiratie rondom tuin en
natuur inzetten in zijn eigen bedrijf. Helaas heeft
hij dat maar twee jaar kunnen doen.
Bert vond het geweldig om in Midlaren te wonen.
Vaak fietste hij dan ook even om als hij terug

¡kwam van het werk. Hij fotografeerde graag en
; goed en dat leverde prachtige plaatjes op van de
• natuur rond Midlaren. Ook heeft hij alle inwoners
en huizen van Midlaren gefotografeerd in
2006/2007 voor het boek 'Thuis in Midlaren' en
j maakte hij regelmatig foto's voor de website.
i In 2008 is hij gevraagd voor de dorpsfeestcommis¡sie en heeft hij tijdens het oud papier inzamelen
Kee beter leren kennen. Bert woonde ondertussen
ïweer alleen en het klikte zo goed tussen die twee
[
: dat het voor iedereen duidelijk was dat dit wel wat
|zou worden. Waar oud papier al niet toe kan leiIden....
Begin 2008 hadden Bert en ik het initiatief genomen om de sportveldcommissie op te richten met
| de gedachte dat er toch wat meer moest gebeuren
\ op het sportveld. Want sportief was Bert ook. Hij
tenniste al jaren bij de tennisvereniging in SchipI borg en was heilig van plan ook mee te doen met
I de nieuwe tennisvereniging in eigen dorp! Hardlo¡pen deed hij wekelijks, met mij, en hij draaide zijn
! hand er niet voor om zo nu en dan een halve marathon te lopen en natuurlijk de Zuidlaardermarkt| loop.
j Bert reisde ook graag en hij hield erg van boeken.
Elk jaar was hij te vinden op de boekenmarkt van
Deventer.
Hij was kortom nog niet lang niet klaar met het leven, zoveel was er nog te doen en te beleven.
Toen Bert vorig jaar in augustus de diagnose van
een snelgroeiende hersentumor kreeg, had hij ook
het idee dat dit wel van voorbijgaande aard moest
I zijn, dat kon toch niet anders.
Helaas is het anders gelopen. Maar in die korte tijd
¡ hebben Bert en Kee van hun gevonden liefde mo: gen genieten. Het laatste jaar stond in het teken van
' alle zorgen over de diagnose, operaties, bestralingen, chemo's en vooral afnemende energie en
| steeds minder kunnen.
I Toen bleek dat er begin juli niets meer aan te doen
viel, heeft Kee vol liefde en toewijding voor Bert
gezorgd. Gelukkig kon hij thuis blijven totdat hij
op 21 juli 's ochtends vroeg overleed.
Op 25 juli is hij onder grote belangstelling begraven op de Walakker in Zuidlaren.
I Wij wensen Kee heel veel moed en sterkte met dit
enorme verlies.
Anneke Grootoonk
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De ontstaansgeschiedenis van Meerzicht aan het Zuidlaardermeer

met een balustrade. Ook de uitbouw beneden is er
later aan toegevoegd. De eigenaren hebben het verschillende jaren verhuurd en verpacht. In het midden
van de jaren vijftig is het paviljoen verkocht. Maar
het land, waarvan het meeste weiland was, bleef in
beheer bij de familie Bolt.
Naast de aanleg van lanen en beplanting, werd ook
beschoeiïng in de haven aangelegd en werden botenloodsen gebouwd. Aan de oevers van het meer werden in 1938 zes zomerhuizen gebouwd, die later, in
de jaren vijftig, weer werden verkocht. Kavels voor
terreintjes werden uitgemeten, waarop tenthuisjes
werden neergezet. Tegen de winter werden deze tenthuisjes weer afgebroken en in de loods opgeslagen.
Nu staan op deze plekken caravans en huisjes.
Die eerste jaren waren er uiteraard weinig voorzieningen; recreëren was in die tijd voor weinigen weggelegd. Na 1945 kwamen er meer voorzieningen,
met name door toedoen van de nutsbedrijven. In de
daarop volgende decennia heeft de recreatie een
enorme vlucht genomen.
Anno 2011 is er natuurlijk het nodige veranderd
rondom Meerzicht. Zoals gezegd is er veel ontwikkeld en verbeterd, gekocht en verkocht. Zo zijn in
2006 twee oude zomerhuizen vervangen door nieuwe, die volledig voldoen aan de eisen van deze tijd.
De camping biedt momenteel ruimte aan vijftig jaarplaatsen, twee zomerhuizen een speeltuin en parkeerplaats, en 2,5 hectare groenland. De camping
trekt een vaste schare bezoekers. Een aantal families
recreëert al heel veel jaren op Meerzicht, vijfentwintig, veertig, soms zelfs vijftig jaar!
Al jarenlang wordt er veel geschreven over de ontwikkeling van de Zuidoevers. Het gebied dat ik hierboven beschrijf ligt daar middenin. Gezien de huidige economische situatie is er momenteel weinig
draagkracht voor verdere ontwikkeling. Wanneer de
tijd daar wel rijp voor is, willen wij daar graag in
participeren. Als familie zien wij dit als een kans en
uitdaging.

Wonen doen ze niet in
Midlaren, de familie
Bolt en hun nazaten,
maar komen doen ze
er wel, met de regelmaat van de klok
zelfs. Al vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw, en nog
steeds. De familie
heeft altijd een sterke band gevoeld met het dorp
en het meer. Het begon allemaal met de broers
Jakobus en Herman Bolt. Zij bleken ware pioniers die werk maakten van de recreatieve ontsluiting rond het Zuidlaarder meer. Mevrouw E.
Blaauw-Bolt, dochter van een van de broers,
doet hieronder verslag en geeft en passant inzicht in een unieke plek die deel uitmaakt van het
dorp Midlaren.
Een stap terug in de tijd. Het was in 1934 dat
mijn vader Jakobus Bolt en zijn broer Herman
een stuk weiland en water kochten aan de zuidoevers van het Zuidlaardermeer, met een totale
oppervlakte van circa 5 hectare. Het zwembad
van de gemeente was hier reeds gerealiseerd. Onder de toenmalige inwoners van Zuidlaren was
dit bad een begrip. Het betekende in elk geval dat
er in die dagen al sprake was van ontspanning
aan het Zuidlaardermeer.
In die jaren zijn de gebroeders Bolt aan het pionieren gegaan. Zo ontbrak vrijwel elke infrastructuur en moest er van alles, zoals wegen en
nutsvoorzieningen, nog worden aangelegd.
De broers runden samen een wegenbouwbedrijf.
In de wintermaanden konden de werknemers
werken bij het meer, zodat ze hun loon behielden. In die tijd betekende geen werk namelijk dat
je aangewezen was op steun, een karig inkomen
dus. Zo hielpen de broers Bolt deze gezinnen letterlijk en figuurlijk de winter door.
In 1935 kochten de twee broers paviljoen Meerzicht. Bij de koop van het paviljoen was er alleen
nog maar een benedenverdieping. In de daarop
volgende jaren is er een verdieping opgebouwd

Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en
hopen dat nog vele generaties kunnen recreëren bij
Meerzicht. Want deze prachtige plek, in de zomer
verscholen in het groen, in de winter het uitgangspunt voor schitterende schaatstochten op het meer,
moet zeker behouden blijven voor Midlaren.
Namens de familie,
E. Blaauw-Bolt
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Slagerij G.P. roers
Ie klas Rund- en varkensslagerij

Kamperen logeren genieten

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

BuCfengovd/ "Achter de/Hove#ú'
Familie Kroeze Lageweg 29A
Telefoon:050-4093237
Mobiel: 06-20615072
E-mail: info@buitengoed-achterdehoven.nl
www.buitengoed-achterdehoven.nl
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rolpens
bakjes kanensmeer
bekers rundvet
boerenleverworst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

Groningerstraat 56, 9475 PC Midlaren

Tafeltje Dekje

M

Ook bij u thuis !

Bouwbedrijf Wolters

Nieuwbouw

Tïfe

Verbouw

,<r\

; de

7onnehof

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

JVoel 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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IJsclub

Van de ijsvereniging

den, willen we dat wel op een manier doen die past
bij onze mogelijkheden, en die ons geen sloten met
geld gaat kosten.

Een aantal dieren, o.a. vleermuizen,
maakt gebruik van een winterslaap.
Midlaren
Over hoe het slaapgedrag van mensen is, willen we het in dit stukje
niet echt hebben, maar normaal kunnen de bestuurders van een ijsvereniging in de zomer wel wat extra slaap nemen. In de winter daarentegen hopen ze
er actief te staan. Dit jaar is het echter wel wat anders dan normaal gegaan. Eerst was er natuurlijk
het gebouwtje ( als vervolg op onze container aanvraag ), waar de ijsvereniging nu een eigen opbergruimte heeft en een eigen stroomvoorziening. Net
als vele anderen, zijn we als ijsverenigingsbestuur
trots op wat er nu staat. We zullen onze bijdrage
uiteraard leveren in een goed beheer van het gebouwtje.

Midden in de zomer (!) zijn we met de gemeente uit
de onderhandelingen gekomen, en hebben de nieuwe "Gebruikersovereenkomst" getekend. De Gemeente heeft vervolgens een subsidie toegekend,
waarmee we voor een deel de nieuwe verlichting
van de ijsbaan kunnen realiseren. Het andere deel
van de kosten zal gefinancierd worden door een
Provinciale bijdrage en door eigen geld ( verdiend
door de organisatie van de toertochten op het Zuidlaardermeer ) van de ijsvereniging.
Als in december 2011 de 6 lantaarnpalen geplaatst
zijn en alles werkt zoals het moet werken, zal er
een zucht van verlichting door de lichamen van de
ijsvereniging bestuurders gaan. Misschien
wordt er wel een Berenburg glaasje geschonken !
We weten dan namelijk dat we in Midlaren weer
een ijsbaan hebben die nog vele jaren vooruit kan.
We weten dan ook, dat we dan het honderd jarig

Tijdens het overleg met de gemeente Tynaarlo over
het gebouwtje ( samen met Dorpsbelangen Midlaren) kwam de gemeente met een "andere aap uit de
mouw". Zij stelde de ijsvereniging eigenlijk voor
het blok om akkoord te gaan met een
"Gebruikersovereenkomst" voor de ijsbaan. Nagenoeg alle andere ij s verenigingen in de gemeente
Tynaarlo hadden al zo'n overeenkomst getekend,
en de gemeente wenste eenheid van beleid te creëren op dit punt. In de "Gebruikersovereenkomst"
staan een aantal afspraken verwoord, die er in het
kort op neer komen, dat de gebruiker ( in dit geval
de ijsvereniging) het onderhoud van de ijsbaan zelf
op zich neemt. In eerste instantie zaten wij als ijsvereniging niet te springen om dit voorstel van de
gemeente. Wij zagen het onderhoud van sportvelden en ijsbanen nog als een kerntaak van de gemeente. Waarom zou je vrijwilligers met dit soort
taken opzadelen, waarbij je ook nog (grote en dure ) machines nodig hebt, was onze eerste reactie.
Uit de gesprekken met de gemeente bleek echter,
dat zij voor Midlaren geen uitzondering wensten te
maken. De "Gebruikersovereenkomst" mocht hier
en daar wat aangepast worden, maar hij moest er
wel komen. Als ijsvereniging hebben we toen onze
knopen geteld, en gezegd dat we onder bepaalde
voorwaarden akkoord zouden gaan. De voorwaarden die we stelden gingen voornamelijk over twee
punten :

$

bestaan van de ijsvereniging in 2017 gaan halen,
omdat we naast de baan een mooi gebouwtje hebben
staan en op de baan een prachtige verlichting !
Namens de ijsvereniging,
Freek Keizer
( secretaris )
De familie Bavinck verlaat Midlaren weer.
Ingangsdatum: 23 september 2011
Oud adres: Huttenweg 2, 9475 Midlaren
Nieuw adres: Westerse Drift 80, 9752 LK Haren

a) Als we akkoord gaan willen we een goed opgeleverde ijsbaan, d.w.z. een ijsbaan met een goede
verlichting
b) Als we zelf de ijsbaan moeten gaan onderhou-

Met vriendelijke groet,
Friso Bavinck
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aan te bevelen. Een verkeerde techniek maakt het
spel niet makkelijker en leuker. Ook kan een verkeerde techniek aanleiding tot blessures zijn. Als
lesgever heb ik al een aantal deelnemers fantastische vorderingen zien maken. Mooi om te zien en
mee te maken !

Van de tennisvereniging
uit
Mid- en Noordlaren
Dat het beginnen van een tennisvereniging voor de bewoners van Mid- en
Noordlaren op recreatiepark "De Bloemert" een
goed idee is , hebben we het afgelopen jaar veel
gehoord.
Mooi om te horen natuurlijk, want met een goed
idee begint alles in het leven ! Maar
hoe
staat het nu met de feiten ? Is er wat terecht gekomen van het idee ? Zijn er Mid- en Noordlaarders
die via het tennis op de Bloemert op een sportieve
manier met elkaar in contact zijn gekomen ? Het
antwoord op deze laatste vraag is : Ja ! Op papier
hebben zich op 1 oktober van dit jaar 29 deelnemers aangemeld. Dat is om te beginnen natuurlijk
een heel mooi aantal, maar eerlijkheidshalve dienen we er wel bij te vermelden, dat een aantal van
deze deelnemers nog te veel "papieren" deelnemer
is. Deze zogenaamde "papieren" deelnemers moeten nog (wat vaker ) de stap maken om daadwerkelijk een tennisafspraak te maken met iemand
van de ledenlijst. De meest actieve deelnemers
komen op de verenigingsavond ( tot de zomertijd
op de donderdagavond ), en spelen dan met veel
inzet en plezier.

Wilt U ook aan de (tennis) slag gaan ? Of wilt U
eerst nog wat informatie ? Neem contact op met
Esther Vos ( tel. : 050-3642720 ;

e-mail : martinesther@kpnmail.nl )
of Freek Keizer ( tel. : 050-4028808 :
e-mail : fjkeizer@hetnet.nl ).
Namens de tennisvereniging ( i.o.) :
Freek Keizer

&gp*-

g w0

Vanaf de wintertijd ( zeg maar voor het gemak na
de Zuidlaardermarkt ) zal de verenigingsavond
over gaan naar een verenigingsmorgen ( de zaterdagmorgen ). De leden worden per e-mail geïnformeerd over de begin- en eindtijd. Deze wisseling
van dag en tijd is noodzakelijk in verband met het
afwezig zijn van baanverlichting op de Bloemert.
Mooi is natuurlijk, dat er in de herfst en in de
winter gewoon door getennist kan worden op de
Mateco banen. Bij tennisverenigingen met alleen
gravel tennisbanen is dat niet mogelijk.

De oproep in het vorige Midlaarder Kabinet
om de vrouwensoos
niet ter ziele te laten
gaan heeft een aantal
vrouwen in Midlaren
wakker geschud.

Op 4 oktober was de eerste bijeenkomst in
Sprookjeshof. Zes nieuwe Midlaarder vrouwen
waren op de bijeenkomst afgekomen en drie andere belangstellenden konden weliswaar deze keer
niet, maar hopen een volgende keer er ook bij te
zijn.
De "oude garde" liet de nieuwkomers weten en
voelen dat ze van harte welkom zijn. En vroeg de
"nieuwe garde" om met ideeën te komen voor het
jaarprogramma. De ideeënstroom was door de jaren heen langzamerhand wat opgedroogd. De
nieuwelingen brainstormden er lekker op los en
het ene na het andere idee kwam over tafel. Gaandeweg de avond kregen de nieuwelingen er steeds
meer zin in en genoot de harde kern van de nieuwe schwung.

Tot slot nog wat over de deelnemers - de leden
dus. Dit met name ook voor de Mid- en Noordlaarders, die nog aarzelen om lid te worden. Het
jongste lid is 10 jaar ( maar jonger lid worden is
heel goed mogelijk - denk aan mijn suggestie om
een jeugdlidmaatschap cadeau te doen met Sinterklaas of met de Kerst ).De oudste leden zijn achter
in de zestig, en hier geldt uiteraard ook: ouder lid
worden is mogelijk. Een aantal deelnemers heeft
wat lessen genomen, of neemt op dit moment nog
les. Voor echte beginners is wat les nemen wel

De eerstvolgende dinsdagavond staat Marieke
Bouma op het programma. Zij komt met tips over
kleuren en kleding. Een onderwerp dat zowel de
"oude garde" als de "jonge garde" enorm bleek
aan te spreken.
13
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Fietstocht woensdag 4 mei 2011.
Op deze dag hebben wij, dames van de vrouwensoos Midlaren de nieuwe Nationaal Park fietsroute
"Rondje Drentsche Aa"gereden"
Een aantal jaren geleden hebben we ook een route
Drentsche Aa gereden, maar dat mocht de pet niet
drukken, want met heel nieuwe fietspaden leek deze tocht daar helemaal niet op.
Verzamelpunt was de brink in Zuidlaren. Het weer
beloofde niet veel goeds, maar we hebben het grotendeels droog gehouden. Gelukkig zaten we net
binnen te lunchen toen de meeste regen van die dag
viel.

vertrokken we vanuit een overdekt botenhuis voor
de moeras-waterlelie vaartocht om 15.15 uur.
We waren al snel in het alleen over water toegankelijk deel van het natuurgebied de Weerribben en
voeren dwars door rietlanden, hooilanden en moerasbossen. De bloeitijd van de waterlelie was al bijna voorbij, door het warme voorjaar.
Tiemen Vaartje voorzag de hele tocht van commentaar, doorspekt met humor.
Tot slot van de dag hebben we gegeten bij Cosineros in Zuidlaren.
Het was een erg gezellige dag, mede dankzij het
prachtige weer.

Via het Dennenoordterrein zijn we door Schipborg
en Gasteren naar Rolde gereden. Daar aangekomen
was het tijd om iets te eten.Even dachten we dat
buiten te kunnen doen en om die reden hebben we
restaurant Hofsteenge links laten liggen, want dat
lag in de schaduw. We zijn naar het even verderop
gelegen hotel Erkelens gegaan. Toch binnen gaan
zitten. Velen kozen een tosti foccacio en ik moet
zeggen, ik heb nog nooit zo'n lekkere tosti gegeten.
De tocht ging verder via Balloo, er bij de schaapskooi gekeken, Taarlo, Oudemolen, daar even bij de
korenmolen "De Zwaluw"gezeten, toen was het
wel zonnig en warm, en via het bos weer richting
vertrekpunt gefietst.
Al met al een geslaagde dag zonder pech of valpartijen.

De vrouwensoos lijkt voorlopig gered. En toch zou
het leuk zijn als nog meer Midlaarder vrouwen zich
aansluiten bij de vereniging. Vind je het leuk om
meer Midlaarders te leren kennen en leuke activiteiten te ondernemen: geef je op bij Trieneke Piers,
rlpiers@kpnmail.nl tel. 4094544-of
José Vos,
dinusvos@kpnplanet.nl tel. 4093527.

Programma 2011-2012:
! Woensdag 26 oktober 2011
's Middags Afternoontea (Veendam)
J

(Dinsdag 22 november 2011 half acht
Marieke Bou ma met tips
over kleuren en kleding

Reisje vrouwensoos Midlaren op 19 juli 2011.
Vanaf de Brink vertrokken we met drie auto's naar
museum "Het Koloniehof' in Frederiksoord. Daar
werden we om 11 uur ontvangen met een kopje
koffie en een kolonieturfje. Vervolgens vertelde de
gids op zeer boeiende wijze het unieke verhaal van
de Maatschappij van Weldadigheid. Opgericht om
de schrijnende armoede aan het begin van de 19e
eeuw te bestrijden 'Het museum "de Koloniehof'
ligt centraal in de prachtige, natuurlijke omgeving
van zuid-west Drenthe.Aangezien het prachtig weer
was, stelde de gids voor met haar langs een paar
historische panden in Frederiksoord te wandelen.
Voor de achterblijvers bestond de mogelijkheid om
een wandeling te maken over het museumterrein
met een beeldentuin, een nagebouwd koloniehuisje,
museumwinkeltje met streekproducten, een expositie van quilts en het Quiltwinkeltje. Om 13.00 uur
hadden we een goed verzorgde, eenvoudige lunch
in de Picknickschuur, zodat we daarna met een gevulde maag richting Ossenzijl konden vertrekken.
Met de rondvaartboot "Sylvia" van Tiemen Vaartje

Maandag middag 12 dec. of dinsdag avond
13 dec. 2011 Kerststuk maken bij
Anneke Houtsma in Anloo
Dinsdag 20 dec. 2011 Half acht Kerstviering
¡Dinsdag 17 jan. 2012 half acht
Nieuwjaarsbijeenkomst
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^ e n ' < doe-het-zelf-verhuur
Voor de kleine klus

Gevestigd bij Hubo Zuidlaren
Kerkstraat 7d
050-4092069
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Het was maandag 3 oktober
ineens een drukte van belang bij
het oude keuterijtje naast het
hunebed, vrachtwagens en graafwerktuigen van sloopbedrijf de Jager. Gelukkig werd er niet gesloopt, maar werd er
binnen de nog bestaande muren plek
gemaakt voor de
wederopbouw. Na
twee dagen keerde
de rust alweer en
zijn de eigenaars
zelf weer aan de
slag met de wederopbouw.

Ga in gesprek
met een rechter
Kom tilk's
te weten over
ïijn wwk

Meet the judge

Noordlaarderbokaal
's Nachts kletterde de regen uit de lucht, maar
wonder boven wonder was het op zondag 11 september grotendeels droog. De meeste paardenliefhebbers uit Midlaren waren die dag uit Midlaren
verdwenen. Veel van hen ben ik die dag tegen gekomen op alweer de tiende Noordlaarderbokaal.
Dit is een onderlinge wedstrijd voor paardensportliefhebbers die enige relatie met Noordlaren hebben.
Dit jaar werd deze wedstrijd gehouden bij de familie Harms. De wedstrijd was zoals altijd weer
goed georganiseerd en erg gezellig. Ook dit jaar
waren er weer enkele ruiters en een enkele menner
uit Midlaren aanwezig. Zo liet Roeleke zien dat
haar paard sterk genoeg was om de kar door een
zware blubberige bak te trekken. Ook Daniek deed
weer mee, met haar nieuwe pony die ze pas onge-

De rechtbank
Assen opent
woensdagavond 9 november 2011
haar deuren
voor het publiek dat geïnteresseerd
is in een ontmoeting met
een rechter
onder de t i -

m \•

tel 'Meet the judge'.

veer een maand reed, liet ze zien zeer moedig te
zijn: na een val die pijnlijk was, klom ze direkt
weer op haar Haflinger en liet ze zien datje zelfs
met een vieze witte rijbroek prima kunt rijden!
Daarnaast was er dit jaar ook een nieuwe jonge
deelnemer uit Midlaren. Niels reed voor het eerst
mee op pony Pouline die hij heel netjes rondstuurde. Ook voor de toeschouwers was het weer
een leuke wedstrijd waar niet alleen veel te zien
was maar ook een lekker hapje te eten was dankzij
de goed geregelde catering.
Na afloop was er zoals elk jaar weer een gezellige
barbecue voor de deelnemers en familie. Volgend
jaar zal de Noordlaarderbokaal georganiseerd
worden door de familie Van Zanten op het terrein
bij de fam. Kroeze aan de Lageweg. Deelnemers
die connectie hebben met Noordlaren en toeschouwers zijn altijd welkom.
Jeske Geerts

Belangstellenden kunnen van gedachten
wisselen met een rechter onder het genot van een kopje koffie of thee. Er zijn
strafrechters, kanton-& civiele rechters
en bestuursrechters aanwezig.
• gerechtsgebouw, Brinkstraat 4 in Assen
• Ontvangst: vanaf 19.00 uur
•

Programma: 19.30 tot 22.00

De toegang is gratis, maar het aantal
deelnemers is beperkt. Belangstellenden
kunnen zich tot en met donderdag 27
oktober 2011 aanmelden via: e-mail
communicatie-afdeling. assen@rechtspraak. nl.
15
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Gemeente Tynaarlo biedt inbraak
preventie advies aan inwoners!

Lieve dorpsgenoten,
Als dit Kabinet in
de bus gevallen is
zitten Janneke en
ik als alles volgens
plan verlopen is in
Cambodja en zijn
UXÜrJij^
we op 2 oktober
vertrokken.
We hebben genoten van de tijd van
voorbereiding. We
draaiden 10 rommelmarkten en ontvingen spontaan
giften uit Midlaren en van familie en vrienden.
Dat alles heeft er voor gezorgd dat we € 2486,13 op
de Cambodja rekening hadden staan op 25 september een week voor ons vertrek. We verwachten nog
toegezegde giften, dus we gaan met een fijn bedrag
op reis. Een bedrag waar we veel mee kunnen in
dat verre land, waar veel schrijnende armoe heerst.
Om te beginnen gaan we een Tuk Tuk kopen voor
de fam. Mau. U heeft hier over kunnen lezen in de
twee vorige Midlaarder kabinetten.
We willen iedereen die ons geholpen heeft door
leveren van leuke rommelmarkt spullen en natuurlijk alle
mensen die
een gift
overgemaakt
hebben héél
hartelijk bedanken!!!
Een bevriende kunstenaar, Wouter Bosma,
www. wouterbosma. com
heeft
voor ons twee klompen opgeschilderd die we aan
de Tuk Tuk willen bevestigen. Zien ze er niet
prachtig uit?
Mocht u dus eens een keer iets opgeschilderd willen hebben kunt u bij Wouter terecht. Het is de
moeite waard om zijn website eens te bekijken.
Tijdens ons verblijf in de tropen zijn we te volgen
op 2011janeketineke op de site waarbenjij.nu We
zullen regelmatig een
verslagje schrijven van onze avonturen. Via Google
en dan intoetsen 2011 janeketineke zijn we gemakkelijk te vinden.

Woont u in de gemeente Tynaarlo
en wilt u graag
een preventie advies van een adviseur van Veiligheidszorg Noord,
dan kan dit nu
kosteloos!

Wat is het Politiekeurmerk Veilig Wonen ?
Het Politie Keurmerk Veilig Wonen, kortweg PKVW is een keurmerk voor een veilige woning.
Het keurmerk wordt afgegeven als een woning
voldoet aan een aantal eisen op het gebied van
Inbraakpreventie en maatregelen om de sociale
veiligheid te vergroten.
(Zie ook www.politiekeurmerk.nl )
90% minder kans op woninginbraak!
Als u ons (vrijblijvende) advies opvolgt dan krijgt
u het certificaat "Veilige Woning". Met dit certificaat kunt u een korting krijgen op de premie van
uw inboedelverzekering. Vrijwel alle grote verzekeraars nemen deel aan het landelijke Politiekeurmerk Veilig Wonen .
Bij landelijke projecten die al vooraf gingen is gebleken dat de kans op een inbraak in uw woning
vermindert met maar liefst 90 % (I!) na het treffen van deze maatregelen.
In ieder geval al 2 redenen om ons advies op te
volgen.
Hoe kan ik een inbraakpreventieadvies krijgen?
Kijk voor meer informatie op de website van
www.vznoord.nl
U kunt zich via deze website aanmelden voor een
gratis preventie advies of contact opnemen met
een van onze medewerkers via het gratis telefoonnummer: 0800-0231760

Hartelijke groet, Tineke Wiggers
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Midlaren en Noordlaren bouwen aan
het Kinderdorp Zuidlaren

\: ^\
\^J

Vorig jaar ben ik ook al eens naar het Kinderdorp
in Zuidlaren geweest. Nu weer, in de een na laatste week van de grote vakantie.
Daar kun je heel veel leuke dingen doen. Het is
van maandag tot en met vrijdag en papa's en
mama's mogen alleen vrijdag aan het einde van
de middag binnen komen. Ik ben er samen met
Brent Hogenbrik en een aantal vriendjes uit
Noordlaren naar toe geweest.

Het sportveld ligt er strak bij. Alle veranderingen
zijn zo goed als klaar.
Het gebouwtje staat er, de jeu de boules baan ligt er
prachtig in, het voUeybalveld is verplaatst en lig nu
naast het gebouwtje en het voetbalveldje is dus iets
opgeschoven.
Een laagje geel zand voor de drainage en wat graszaad moet het geheel straks helemaal een strakke
look geven.
Nu is het wachten nog op het realiseren van de verlichting voor de ijsbaan en het geheel is compleet.
Dat willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij
laten gaan en er zal een officiële opening komen
met een gezellig jeu de boules toernooi. Wanneer
dat wordt hangt nog even af van de verlichting en
het weer! Zodra er een datum is krijgt u een flyer in
de bus.
Ondertussen kunnen de inwoners vast nadenken
over een leuke naam voor het gebouw
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Sportveld commissie
SPIK EN SPAN! !

J

yi

Weetje een leuke, passende naam, stuur het

'-•jpyrlym: w/m.m^-Jdíii:M-j!-j¡¡fii¡'rjjii I v/'jvvtíiJiükiriiüil

naar a.grootoonk@cvr.umcg.nl Voor de leukste inzending is er een jeu de boules set!

Huttenbouwen vinden we het leukste, en wel met
vier verdiepingen hoog. 'Smorgens werden we
om negen uur gebracht en 's middags om vier uur
weer opgehaald. Naast huttenbouwen, kun je
naar de Iegotent, zandkastelen bouwen en naar
tutten en tatoo tent. Elke middag was er nog een
speciale aktiviteit zoals oma's die pannekoeken
bakken en judo.

„...

.-

Was het slecht weer, dan konden we in de Prins
Bernhard Hoeve schuilen.
Misschien heeft u ons wel in het Oostermoertje
zien staan. Onze hut was niet te missen op de foto. Heel hoog voorzien van molenwieken in de
top.
Wij stonden als echte timmermannen op de foto
met zaag, accuboormachine, hamers en ander
gereedschap.

'

• •.-.•:.-.-.;...•..-.'

De verste ballon!
In het vorige Kabinet was per ongeluk weggevallen
welke ballon van Koniginnedag het verst was gekomen.
Dat was de ballon van Matthias van den Burg.
De ballon is helemaal in Achlum terecht gekomen,
dat ligt ver Friesland in.
Tegelijkertijd was dit ook de enige ballon waarvan
het kaartje werd teruggestuurd.
Matthias heeft een bon voor de Intertoys gekregen.
Gefeliciteerd! !

Het was een hele mooie week, en hopelijk is er
volgend jaar weer een huttenbouw dorp.
Ben je er nog nooit geweest, het is heel leuk om
te doen.
Begin nu wel alvast spijkers te sparen!
Niels Hamming
17
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but te plaatsen.
Lukt het vervolgens de tegenstander hun boule beter
te plaatsen, dan hebben zij de leiding.
Nu mag het eerste team weer proberen de situatie naar
haar voordeel om te buigen en gaat daar mee door tot
het al of niet gelukt is.
Heeft een team geen boules meer dan kunnen haar
tegenstanders met de nog resterende boules proberen
meer punten te scoren.
Hebben beide teams geen boules meer dan worden de
punten geteld.
Dat zijn er zoveel, als een team boules dichter bij het
but heeft liggen dan de beste boule van zijn tegenstander. Er is nu één werpronde gespeeld.

NEW BALLS PLEASE!
Nu de jeu de boules baan er ligt, zou het leuk zijn
als hier regelmatig gespeeld wordt.
Het is nu al wat te laat in het jaar maar het plan is
om straks in het voorjaar een avond af te spreken
en lekker te gaan werpen met die glimmende ballen, waarbij de secundaire randvoorwaarden natuurlijk niet vergeten moeten worden!
Als je een keer niet kunt is het natuurlijk geen probleem en op welke dag dat wordt moeten we nog
bekijken.
In het voorjaarsnummer van het Kabinet zullen we
een uitnodiging doen.
Tips en Tries
Voor iedereen die denkt, tja, ik heb wel eens ge-

Winnaar is het team dat als eerste 13 punten heeft gehaald

DE GEBOORTE VAN EEN BOULE
1. Stalen Blok

2. Gewalst

7-Aiwerkingf

3. Gevormd

G.Thcrmische
behandeling

speeld op de camping maar hoe hoort het eigenlijk
officieel volgen hieronder in het kort de spelregels! En als je nog ballen aan moet schaffen
Jeu de Boules is een verzamelnaam voor balspelen. onze spelsoort heet PÉTANQUE.
Pétanque wordt gespeeld, 2 tegen 2 met elk drie
boules; 3 tegen 3 met elk 2 boules; maar ook l
tegen 1 met elk 3 boules. 1 tegen 1 noemen we
tête à tête, 2 tegen 2 doublette en 3 tegen 3 triplette.

5 JH.icbinai e \
bewerking \

\±Gelast

OPROEP!!
Wie wil en kan er voor ons een scorebord
maken?
Te gebruiken bij volleybal en voetbal dus
bordjes van 00 tot 25 voor beide partijen!
Uiteraard zijn de maakkosten voor ons.
Ben je handig, heb je tijd en wil je dit maken voor 'het dorp '?
Neem dan contact op met Anneke
Grootoonk (3094397) of stuur een mail:
a.grootoonk@cvr.umcg.nl

Het but (doelballetje) is van hout en mag reglementair een diameter hebben van 25 tot 35 mm.
De boules moeten beantwoorden aan een diameter
die varieert van 7.05 tot 8 cm, en het gewicht mag
minimaal 650 en maximaal 800 gram zijn.
Er wordt tussen de teams geloot (met een muntstuk) wie mag beginnen.
De speler die het but werpt zal deze tussen de 6 en
10 meter moeten deponeren.
Het team dat het but werpt, werpt ook de eerste
boule en probeert deze zo dicht mogelijk bij het

De sportveldcommissie
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ToneeCverenißing
T.O.M.I.

TOMI heeft het druk!

Militaire herrie
De Prins Bernardhoeve in
Zuidlaren is woensdag 5 oktober bestormd door militairen.
Dit gebeurde in het kader van
de grootschalige militaire oefening Falcon Autumn.
Eenheden van de Koninklijke
landmacht vlogen met helioo mgo enema k 0 p t e r s n a a r ¿ e p r j n s Bernardhoeve om 'gijzelaars' te bevrijden. Een actie die
niet ongemerkt voorbij is gegaan. De aanvliegroute
van de zware transporthelikopters lag boven Midlaren. De Chinooks vlogen zo laag over de daken dat
je de snorharen van de commando's bijna kon tellen. Ons anders zo vredige dorpje leek ineens wel
het decor van een echte oorlogsfilm. Horen en zien
verging je. Sommige koeien in de wei, doorgaans de
herkauwende rust zelve, veranderden op slag in volkomen doldrieste, eveneens laag vliegende racemonsters.
De militaire oefening is inmiddels afgesloten.
TvdH

Ook bij onze vereniging kwam het droevige bericht van het overlijden van ons
zeer gewaardeerd oud- en erelid Jan Moesker. Jan
is altijd een grote en drijvende kracht binnen TOMI
geweest. Hij blijft in onze herinnering.
De eerste twee repetitieavonden van dit seizoen
hadden we nodig voor het voorbereiden van de
Culturele dag van 10 september en de Vrijwilligersmarkt van 17 september. Beide dagen was er
niet zo veel publiek, maar we hebben enorm plezier
beleefd aan het schminken en verkleden voor onze
acts, en een tweetal
clowns kwam met een
mooie actiefoto op de
voorpagina van de Oostermoer.
Altijd leuk. Op 16 oktober presenteren we ons
nog op de braderie tijdens de feestweek rond
de Zuidlaardermartkt en
29 oktober doen we mee
aan een geheimzinnig Halloweenfeest. Verder staan
er in 2012 nog een straattheaterfestival en een eenakterfestival op het programma. Dus ja, TOMI
heeft het druk.
TOMI bruist van nieuwe initiatieven, heeft een paar
nieuwe leden, een prachtige repetitieruimte in de
Groeve, eigenlijk niks te klagen. Behalve...tja, de
drie mannen in ons gezelschap kunnen best wat
versterking gebruiken naast al die vrouwen. Het
leukst zou het natuurlijk zijn als Midlaarder mannen zich bij ons zouden aansluiten, maar enthousiastelingen uit de omgeving zijn ook van harte welkom. En voor de jongste meiden zou het ook aardig
zijn als ze eens een leeftijdgenoot als tegenspeler
krijgen... Dus jongens, kom op!
Op 21 september was de eerste echte repetitie voor
Bella Italia! Het stuk dat we op 10 maart gaan spelen in het Sprookjeshof en daarna nog één of twee
keer op een locatie in Midlaren. We zijn tenslotte
van oorsprong een Midlaarder club. Het is een hilarisch stuk dat speelt op een bungalowpark ergens
in Italië. Twee Amsterdamse hoertjes en een Italiaan die zijn Nederlandse vriendin van de Italiaanse
cultuur wil laten proeven, maken het de rustzoekende echtparen niet gemakkelijk. En dan is er nog
Bep de buurvrouw. Bep is heel erg zielig, wie gaat
zich over Bep ontfermen?
Tineke van Stipriaan
P.S. Kijk ook eens op de vernieuwde website:
http://tomimidlaren.nl

Eekhoorn (s) in de notenboom
In het begin
vond ik hem zo
schattig en keek
Í
ik vertederend
'""..lin,%
>*Sr*
naar die grote
walnoot in die
kleine knuistjes.
Soms was 'ie
*v
lekker aan het
smikkelen in de
boom en soms rende hij gauw met de walnoot in de
bek weg om een willekeurig plekje te zoeken om de
walnoot te begraven. Genieten kon ik ervan!
We blijken echter niet met één eekhoorn van doen
te hebben, maar met een kleine bende van een stuk
of vier. Vertedering is omgeslagen in strijd. De
strijd tussen ons en de bende van vier. Vroeg op, zo
vaak mogelijk op een dag rapen. En nog zijn ze ons
vaak te snel af, merken we door de groeiende hoeveelheid lege walnotendoppen onder de boom. Eekhoorns zijn echte walnootkenners. Ze kiezen altijd
de mooiste en de grootste. En toch, als ik thuis kom
en één eekhoorn loopt over het gras weg met een
walnoot in zijn bek en twee anderen bungelen aan
de dunne uiteinden van takken om die ene mooie
noot te pakken, dan vind ik het nog steeds prachtig.
Het blijft genieten. Dan maar wat minder walnoten
en wat meer eekhoornbabietjes.
Esther Vos

m
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leiding. Met een kraamcadeautje onder de arm liep
ik de o zo vertrouwde "dam" op. Eigenlijk een
beetje zenuwachtig: wat zal ik aantreffen? Stel dat
ik het niet mooi vind? Waar ga ik naar binnen? De
vertrouwde achterdeur is er niet meer zie ik al snel.
Ik denk aan al die keren dat ik hier liep, hier leerde
ik fietsen en moest ik de grintsteentjes uit mijn
knieën peuteren na de zoveelste val. Talloze malen
kwam en ging ik hier over de dam, naar school samen met mijn moeder, naar paardrijles, balletles, de
middelbare school etc.
Wat in ieder geval niet is veranderd is het warme
onthaal! Hier wonen gezellige mensen! Vol verwondering en verbazing loop ik van het ene vertrek
naar het andere, en bewonder ik kleine Noud. Ik
ben niet langer de laatstgeborene in dit huis, dat is
hij nu. Hij is prachtig en lief.

Gluren bij de buren...
In deze rubriek is deze keer Margreet Overduin
aan het woord.
Margreet is geboren en getogen op de boerderij
aan de Groningerstraat 27 waar nu Agnes en Wilbert Boneschansker wonen. Margreet was zo benieuwd naar hoe het er nu van binnen uit zou zien
dat ze niet kon wachten met op bezoek gaan op
een redactielid. Hieronder leest u haar ervaringen:
Bij de aankondiging van deze nieuwe rubriek was
ik direct enthousiast. Niet alleen vanwege beroepsmatige interesse en een dosis gezonde
nieuwsgierigheid, maar vooral omdat ik dit als
uitgelezen kans zag om mijn ouderlijk huis weer
eens binnen te stappen.
Ik sta voor het huis. Het huis waarin in ben geboren, ben opgegroeid, vanuit hier ging ik op kamers, en keerde ik een jaar later enigszins gedesillusioneerd weer terug, ging ik na een tijdje weer
uit huis en in 1997 trouwde ik vanuit dit huis. Het
huis waarin ik voor het eerst mijn echtgenoot heb
ontmoet. Het huis waar ik zo van hield. Een veilige haven. Ouders die er altijd waren, letterlijk en
figuurlijk. Altijd was de achterdeur open en liep je
de keuken binnen.
Op de
hoek van
de bar in
de keuken zat
altijd
m i j n
moeder.
Altijd
ko f f i e
klaar.
Die bar in die keuken was zo belangrijk. Wat is
daar wat afgepraat, fel gediscussieerd, gelachen en
gehuild. Mijn broer en ik sleepten altijd iedereen
mee en iedereen was welkom. Als we op stap waren geweest, bakte mijn vader 's avonds laat nog
karbonades en serveerde die op een plakje brood.
Heerlijk. Mijn vriendinnen hebben het er nog
over! Al deze dingen flitsen door mijn hoofd als ik
de boerderij weer binnenstap.

Ik sta weer
in de keuken. Een
hele nieuwe, hypermoderne
keuken. In
lichte
kleurstell i n g ,
greeploos
en voorzien van een enorm werkeiland. Schitterend
mooi. Wat is hier veel veranderd. Waar vroeger het
jongvee op stal stond, zit nu de kraamvisite in de
woonkamer. Raampartijen bieden nu een prachtig
uitzicht op de landerijen. Kinderen spelen in de
voormalige tuinkamer en onze oude woonkamer
zijn prachtige kinderkamers geworden. Het is zo
anders, maar zo mooi! Ik kan niet anders zeggen
dat de boerderij met veel aandacht en liefde is verbouwd. De materiaalkeuze is uitstekend en passend
bij een boerderij.
Eigenlijk zijn alleen de buitenburen blijven staan en
er is een compleet nieuwe indeling ontstaan. De ben
blij verrast met het resultaat. Wat denk ik niet veranderd is in dit huis is de fijne, gemoedelijke sfeer
van een echt familie huis. De hoop van harte dat
Mirte, Merlijn en Nout hier net zo'n heerlijke jeugd
zullen beleven als wij vroeger. Maar eerlijk gezegd
twijfel ik daar niet aan. Ik zie de grote robuuste tafel in de keuken en kan me nu al levendig voorstellen hoe hier gepraat en gelachen wordt, hoe vrijheden worden bevochten en verdriet wordt getroost....

Na de opleveringsschoonmaak in 2006, samen
met mijn moeder, ben ik niet meer in de boerderij
geweest. In 2006 verkochten mijn ouders de boerderij aan Freek en Diana Keizer, thans woonachtig
op nummer 25. Nu is de boerderij in handen van
Wilbert en Agnes Boneschansker die in 2010 de
boerderij ingrijpend hebben verbouwd. Agnes had
al vaak gezegd: kom nu eens kijken! Toen hun
derde kind geboren werd, was dit een mooie aan-

Agnes & Wilbert, bedankt voor het gluren! Ik heb
genoten.
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Puzzelrubriek

o

V

Hallo Midlaarderj eugd!

Raadseltjes:
1 Wie o wie.
Een
Trekt zijn schoen en ...
En lust geen vlees met

Het is begin oktober en het is prachtig weer,het
lijkt wel zomer. Daarom maak ik voor jullie ook
nog een zomerse tekening .Hierin zijn minstens
10 woorden te vinden die met de letter B beginnen. Hoeveel kun jij er ontdekken? En is dit ook
geen tekening om even fijn in te kleuren? Veel
plezier ermee.
Lienke van der Meulen heeft de vorige puzzel
prima opgelost, ze had 35 woorden beginnend
met de letter K gevonden. De intertoys bon komt
naar je toe Lienke.
De oplossingen kunnen in de bus aan de Groningerstr. 47

2 Wat ben ik ?
Ik zit niet in een eeuw
Wel in eenjaar
Niet in een seizoen
Wel in een maand
Niet in een week
Wel in een dag
3 Rara wat ben ik?
Ik heb twee vleugels maar ik vlieg niet
Ik heb een been maar kan niet stappen.

Wat is zwart als je het koopt.
Rood als je het gebruikt.
Grijs als je het weggooit.

Groetjes Patty Venema
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Welkom in Midlaren

ALFRED

BAKKER

Even voorstellen.
Sinds 19 augustus wonen Anki Bredewolt en Pieter
Klugkist in het witte huisje aan de Tolhuisweg.
Ze zijn beiden met pensioen en willen hier graag
actief gaan genieten van de rust en de natuur.
Pieter werkt al een aantal jaren niet meer nadat hij
docent Engels is geweest aan diverse middelbare
scholen, onder andere 'in stad'. Hij heeft dus al
wat langer tijd voor zijn hobbies. Opera is een grote passie en het liefst woont hij ze live bij in Italië.
Daarnaast kan hij nu zijn hart ophalen met het bestuderen van roofVogels, uilen en spechten. Als ik
binnenkom zitten ze beiden met een vogelboek in
de hand om te kijken welke roofvogel ze zojuist
zagen in het weiland achter het huis.
Wie weet lukt het een keer om zo'n vogel te fotograferen want ook daar houdt Pieter van.
Anki kent de
omgeving al
aardig want
van '76 tot
'86 heeft ze
in
Onnen
gewoond en
reed ze met
haar paard
door
onze
straat!
Ze
gaf destijds
cursussen weven, spinnen en plantaardig verven
naast het bestieren van galerie 't Achterom in Onnen. Daarna is ze een dameskledingwinkel in Appingedam begonnen en later in Haren. En nu heeft
ze alle tijd om te schilderen en samen met Pieter
een (moes)tuin aan te leggen, te fietsen, wandelen
en galerietjes te bezoeken. Ze kennen elkaar sinds
2005 en woonden hiervoor in Wirdum. Ze wilden
graag wat kleiner wonen maar gaan wel uitbouwen.
Er komt een slaapkamer achter het huis aan.
De indruk die ze tot nu toe hebben van Midlaren is
overwegend positief. De mensen zijn aardig, de
omgeving vinden ze prachtig maar ook Zuidlaren is
leuk en ze hebben al veel restaurantjes in de buurt
geprobeerd, lekker!! Het enige minpuntje is dat er
zo hard gereden wordt in de straat. Op de klinkers
hoor je dat inderdaad behoorlijk!
Ze hopen snel te gaan genieten van al het moois
want voorlopig hebben ze het nog erg druk met de
verbouwing!
AG

Haren
050 5344533
X

www.alfredbakker.nl
info@alfredbakker.nl

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
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Wat houdt het in?
Op uw perceel wordt een nestkast opgehangen (een soort grote houten schoenendoos)
door Roger, Peter of Wim.

UILSKUIKENS !
Wilt u steenuilen in uw omgeving?
We hebben in
dit mooie dorp
en haar directe
omgeving alles
wat ons hart begeert aan natuur. Er zijn bosuilen, ijsvogels,
kolibrievlinders,
roodstaarten,
blauwborsten en
er schijnen zelfs
dassen in het
Noordlaarderbos te zitten. Toch zouden wij het leuk vinden
om in Mid- en Noordlaren de Athene Noctua
oftewel de Steenuil te verwelkomen. De kleinste uil van Europa die op de rode lijst staat
van bedreigde vogels.
Er is inmiddels een succesverhaal rond de
dorpen Yde, Bunne en Winde, waar het gelukt is om met vereende krachten van de
Stichting Steenuilen Werkgroep Drenthe en
de dorpsgemeenschap een gezonde, zich
uitbreidende populatie te huisvesten. Echter,
nu is er ruimtegebrek.
Nou viel het oog van de voorzitter van de
Stichting Steenuilen Werkgroep Drenthe,
Martijn Snijder, op de prachtige dorpen Eelde, Midlaren en Noordlaren.
Na een rondje door de omgeving met deze
kenner vond hij dat er in deze omgeving kansen zijn voor de steenuil. Alle voorwaarden
zijn aanwezig: open velden, niet te hoog gras,
vee, mestbulten, houtwallen en niet al te
drukke wegen. Het enige dat hier mist zijn
nestelplaatsen. Na overleg hebben Roger
Groesz (Eelde), Peter van Ek (Noordlaren) en
Wim Peters (Midlaren) besloten om te kijken
of er animo is om dit prachtige uiltje in noordelijke richting te lokken middels het plaatsen
van nestkasten.
Wanneer u denkt dat u een geschikt perceel
voor de Steenuil hebt, dan kunt u contact met
ons opnemen. Voorwaarden van de Steenuil
zijn: wat vee in de buurt, een veldje, wat bomen, eventueel wat bouwval en een mesthoop. Zie: http://www.steenuil.nl/cataloqus/
pdf/Handboek.pdf.

Eenmaal per jaar maken wij de kast schoon.
We controleren de kast regelmatig, mede omdat ze vaak gekraakt worden door spreeuwen. In de lente wordt er gecheckt of er bezetting is van de kast (eieren/ kuikens). En
mocht u het geluk hebben onderdak te verschaffen aan een nest uilskuikens, dan komen we graag langs om de uilen te ringen
vlak voor ze uitvliegen.
De nestkasten worden gratis ter beschikking
gesteld.
Met uw inzet en wat geluk zien we de komende jaren hopelijk steenuilen in ons dorp. Ze
jagen met name in de vroege avond en de
vroege ochtend op insecten en kleine muizen
en zijn over het algemeen zeer zichtbaar!

Bent u enthousiast geraakt door het stukje
van Wim Woudman (zie pagina 24) of door
ons? En wilt u in aanmerking komen voor een
nestkast op uw terrein? Mail dan naar :
peterswr@planet.nl
Of neem telefonisch contact op met: Peter
van Ek, Noorderstraat 3 Noordlaren 0505730140 of
Wim Peters Tolhuisweg 4 Midlaren 0504093746
Wim Peters

Waarom de Grieken niet uit de eurozone weg
moeten. Lees verder op de volgende pagina.
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Mijn eerste Steenuilwaarneming hier ergens in
de buurt dateert uit mijn studietijd rond 1980,
toen ik een platgereden exemplaar aantrof op
de Lageweg. Een lijk duidt altijd op aanwezigheid, maar in het geval van de Steenuil kan het
soms de laatste zijn geweest.
Sindsdien is mijn enige Steenuilentoptijd in deze buurt geweest tussen 5 november 1995 en
12 april 1996, toen er een paartje z'n zinnen
had gezet op een eik met een gat op drie meter
hoogte langs de Vogelzangsteeg. De dieren lijken te zijn weggepest door een te grote bekendheid en activiteit van natuurfotografen. Ik
sluit handel echter ook niet uit. Alles komt
voor....
Sindsdien hoorde ik van enkele in vogels ingevoerde dorpsgenoten losse waarnemingen van
een roepend exemplaar, maar dat was sporadisch. Beter is ook om te zwijgen over precieze
vindplaatsen.

UILEN NAAR MID- en NOORDLAREN
DRAGEN!
Door Wim Woudman (Noordlaren)
De Steenuil was het attribuut van de godin
van de Wijsheid, Pallas Athene. Dat is de
reden dat hij beeltenis is van de Griekse
euro, met de Ierse harp een van de aardigste afbeeldingen op slijk der aarde, want
poëtisch; niet voor niets gaat het de dichter zakelijk gezien vaak slecht. Griekenland, bakermat van het democratisch denken, met de fraaie beeltenis van de Steenuil op z'n munten, genoeg redenen om het
land aan de Europese tafel te houden.
De Steenuil houdt van oud en verwaarloosd.
Hoewel de Griekse monumenten in de Oudheid veel frisser oogden dan tegenwoordig,
zal het de Steenuil in die tijd niet ontbroken
hebben aan allerlei mogelijkheden om te gedijen. Oude bomen, nissen in muren en rotsen, zeker in traditionele cultuurlandschappen met veel afwisseling en ook ruige landschappen met veel stenen, holten en verspreide boomgroei zijn plekken om naar de
Steenuil uit te zien en uit te luisteren. In ZuidEuropa is de trefkans daarom groter dan in
deze gematigde contreien waar het landschap grotendeels door de efficiency verworden is tot schandlap. Uilen naar Athene dragen was dan ook een overbodige activiteit
daar er al voldoende waren. Kanttekening: in
die streken leeft een ander veelgehoord
(weinig gezien) uiltje, de Dwergooruil
(eindeloos enkelvoudige fluittoontjes uitbrengend in de nacht), klein dus, die kan hebben
bijgedragen aan overschatting van de werkelijke aantallen Steenuilen.
Behalve hier en daar, zoals hier rond Noordlaren en breder gezien in het nog traditionele
beek- en esdorpenlandschap met z'n vele
houtwallen, kleine percelen en betrekkelijk
rustige wegen waar bovendien gelukkig
steeds trager moet (zou moeten) worden gereden, is het leefgebied van de Steenuil sterk
afgenomen en is hij een schaarse soort geworden in Nederland. Het meest komt hij nog
voor in de rivierengebieden met oude knotwilgen en in oude (heden onrendabele en dus
"waardeloze") boomgaarden. In de kop van
Drenthe vinden we de dichtstbij gelegen
broedplekjes.

Op het Hogeland en in de kop van Drenthe bevinden zich de meest nabij gesettelde paartjes.
Met wat geluk zou de soort zich met wat hulp
hier kunnen vestigen.
O ja, nog even een beschrijving: kleinste Nederlandse uil; aaibaar uiterlijk, grote gele ogen,
stevige witte wenkbrauwstrepen en daardoor
een streng uiterlijk; geen "oortjes"; overdag ook
actief. Kordate golvende vrij snelle en lage
vlucht. Net als andere uilen tamelijk afhankelijk
van bermen, die smalle repen Nederlandse natuur, waar het meest te halen valt. Daardoor
kwetsbaar voor snelverkeer. Automobilist, denk
aan de uilen! Want al is er nu een tekort aan
Steenuilen, in onze omgeving komen nóg drie
soorten voor, die ook vaak laag over schemerige bermen scheren.
Voedsel: voornamelijk muizen, in mindere mate
kleine vogels, grotere insecten, kikkers, regenwormen en slakken. Kortom alles wat in het
kleine leefgebied dat ze bewonen te halen valt.
Heftige winters maken veel slachtoffers onder
deze soort, omdat hij zeer trouw is aan de
woonplek.
Er was een leuke webcamsite ("Beleef de Lente") dit jaar waarop het wel en wee rond en in
een Steenuilennestkast dagelijks en nachtelijks
te volgen was. Nestkasten blijken een goed alternatief te zijn als natuurlijke holtes ontbreken
terwijl het leefgebied geschikt is, zoals op diverse plekken in en ruim rond Noord- en Midlaren!
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I De Abri van de Vijftig Bunder,
• 2 Ik weet niet of u hem kent die
abri. Ik wel. Altijd als ik ga hardlopen in westelijke richting is deze abri mijn rek en strekpunt.
Eigenlijk moet ik zeggen was. Want na mijn vakantie was hij zomaar verdwenen!!
En deze abri was een erg leuk steunpunt tijdens
de rekoefeningen want er stond van alles op! Zo
waren er vele telefoonnummers die je kon bellen
als je onbedwingbare behoefte had om intiem
contact te hebben met een wildvreemde, waarschijnlijk jonge, dame of heer (die zelf vermoedelijk van niets wist). Ook kreeg ik vaak de groeten en werden de laatste relaties vereeuwigd in
het hout.
Waar is ie gebleven?
ÜRX.KÍJ
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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.

'
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En vooral, wat nu?
Enige navraag leerde mij dat Abri niet zomaar is
verdwenen. Daar is toch wel terdege over nagedacht. Abri moest wegens slechte staat vervangen worden. Natuurmonumenten had wel de
grond maar niet de abri in bezit. Dorpsbelangen
vond ook dat de abri aan vervanging toe was
maar had natuurlijk geen bevoegdheid. Ook de
Brede Overleggroep Kleine Dorpen en het Recreatieschap hebben zich uitgesproken over de
abri. Dit alles onder de bezielende begeleiding
van de Gemeente.
Blijkbaar waren al deze partijen niet geïnteresseerd in de groeten of contacten via de abri en
aldus verdween hij. Maar men vindt gelukkig
wel dat er een nieuwe moet komen of iets dergelijks...
Ik vrees dat dat nog even gaat duren als het Recreatieschap, Natuurmonumenten, Dorpsbelangen, de Gemeente, Brede Overleggroep Kleine
Dorpen en Natuurplatform Drentsche Aa het
eens moeten worden over wat er dan moet komen te staan. Ik ben benieuwd!
Ik red me wel met een boom als steunpunt tot die
tijd!

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)

050 57 57 400

Vestiging Leeuwarden

058 21 21 075

Vestiging Assen

0592 43 03 40

Vestiging Zwolle

038 42 17 904

Vestiging Almere

036 54 60 040

Vestiging Turfsingel (strafrecht)

050 31 81 344
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H u t í Co
Registeraccountants
Belastingadviseurs
Bezoekadres
Verlengde Hereweg 182
Postadres
Postbus 8088
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
û_

Tirm i

MIDLAREN
Najaars specials!

De lange, koude en donkere dagen zijn weer ¡n aantocht, maar ook tijdens deze maanden blijft Paviljoen
de Bloemert de ideale locatie voor een avondje uit.
i-mri
Met fakkels langs het Paviljoen en gezellige kaarsjes
op tafel kunt u genieten van een hapje en een drankje, en lunch of diner, of gewoon een kopje koffie met
gebak in een sfeervolle ambiance. Dit najaar bent u
van harte welkom tijdens de Najaar Specials. Elke
vrijdag vanaf
17.30U kunt u
aanschuiven in ons gezellig restaurant aan het Zuidlaardermeer. In de maand oktober kunt u genieten
van de volgende thema's:
15 oktober: Gevarieerd Landenbuffet: € 19,50 p.p.
22 oktober: Onbeperkt scholfilet eten: € 17,50 p.p.
29 oktober: Stamppotten buffet: € 14,50 p.p.
Houdt voor de thema's voor de komende maanden
de website in de gaten!
Voor groepen staan er deze winter weer unieke arrangementen op het programma, waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen leuke activiteiten en dineren of lunchen. Wat dacht u van
een Zeemansfeest, waarbij u onder begeleiding van een animatieteam verschillende
Zeemansgames gaat spelen. Waar u ook voor kiest, aan het eind van de dag staan onze medewerkers klaar om u te verwennen met lekkere gerechten in een gezellige ambiance, zodat u ontspannen kunt terugkijken op een
dag vol belevenissen.
muau,**«
Op www.uitiesindrenthe.nl vindt u al
TUUP INN
onze groepsarrangementen.
Mi/iüace+1.

Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.hethotel.nl/
midlaren of bel 050-4093548.
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info@hethotel.nl

Graag tot ziens!

Postbus 129
9470 AC Zuidlaren

