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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: 
Dorpsbelangen 
S 4091422 

Dorpsf eestcommissie (voorlopig) 
S 4091373 

ôezelligheidskoor "Lös Zaand" 
S 4031962 

www. loszaand. webkl i k. nl 

IJsvereniging "Midlaren" 
ffl 0638236691 

Jachtveld "Midlaren" 
S 4094133 

Natuur- en Milieuwerkgr. Midlaren 
S 4096053 

Toneelvereniging 'T.O.M.I.' 
S 4091055 
www. tomimïdlaren, nl 

Vrouwensoos 'Midlaren' 
S 0592-272584 

Natuurplatform Drentsche Aa 
S 4092837 

Hr. P. den Hengst 
ôroningerstraat 36 
9475 PB Midlaren 

Hr. W. Geerts 
Tolhuisweg 24a 
9475 PG Midlaren 

Mevr. 5. van der Haak 
Entinge 63 
9472 XS Zuidlaren 

Esther Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 

Hr. N. Loerö'p 
Tolhuisweg 30 
9475 ?& Midlaren 

Hr. E. Veenstra 
Tolhuisweg 27 
9475 PO Midlaren 

Tineke van Stipriaan 
Duinweg 1, 
9475 PK Midlaren 

Mevr. M. Kanon 
Annerstreek 27a 

9486 AK Annen 

Hr. Ph. Boucher 
Haasakkers 3 

www.natuurplatform-drentsche-aa.nl 9475 PJ Midlaren 

Tennisvereniging Mid-/Noordlaren 
S 0638236691 

Sportveld commissie 

Esther Vos 
Haasakkers 2 
9475PJ Midlaren 

Jos Hogenbirk 
joshogenbirk@hetnet.nl 

Wijken: 
Achteroct 

Heihazen 

Tolhuisweg 1 

Tolhuiswcg 2 

Schuts-/H uttenweg 

Groningerstraat 

't Brinkje 

Plankensloot/Meerzicht 

Emigranten 

Wijkhoofden: 
Esther Vos 

geen wijkhoofd 

geen wijkhoofd 

Ton Kolkman 

Maya Hoogerheide 

Gies Lamberts 

Rik Timmer 

Cor Roos 

vacature 

0638236691 

050-4095792 

050-4090968 

050-4092365 

050-4090428 

050-8507589 

Colofon: 
Redactieleden: 
Bouke Klaassens 

Hunebedpad 5 
9475 TN Midlaren 
S 050 409 5973 

Patty Venema 
Groningerstraat 47 
9475 PA Midlaren 
» 050 409 4466 

Roos Renting 
Groningerstraat 48 
9475 PA Midlaren 
8 050 4095950 

Gies Lamberts 
Groningerstraat 45a 
9475 PA Midlaren 
ffl 050 409 2365 

Toon van der Hammen 
Tolhuiswcg 37 
9475 PD Midlaren 
8 050 311 9680 

Anneke Grootoonk 
Tolhuisweg 12 
9475 PG Midlaren 
8 050 309 4397 

Druk PrintProfs 
Burgemeester J.P.Lagroweg 100A 
Eclde 8 050-534 33 33 

Layout: Bouke & Gies 
Illustratie: Patty Venema 

De redactie houdt zich het recht voor om 
publicatie van ingezonden brieven te wei
geren, indien deze inhoudelijk van zodani
ge aard blijken te zijn dat men erdoor ge
kwetst 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 Vereni
ging Dorpsbelangen. 
Bankrekening Het Kabinet: 
Gironummer : 5936732 

Oud papier: 2012 

De volgende 
vrijdagen en 
zaterdagen: 
2 ,3nov. 
1 ,2 dec. 

Zelf brengen bi j 
De Bloemert 11 

Kopij inleveren voor 
Kerst nummer: 

4 december 2012 

bij één van de redac
tieleden! 

Graag inleveren per 
e-mail naar: 

gwlambcrts@hetnet.nl 
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Voor u ligt het kersverse najaarsnummer van het 
Midlaarder Kabinet, met actualiteiten uit het 
dorp, nieuws van de verenigingen en een enkel 
vernaai uit de oude doos. 

Een datum om te noteren: 28 november. Dan 
staat de ledenvergadering van Dorpsbelangen 
gepland, dit keer in Paviljoen Meerzicht. Op de 
agenda staat de glasvezelkabel. Heel wat inter
netters in ons dorp moeten het nu stellen met een 
langzame verbinding. Dorpsbelangen voert ori
ënterende gesprekken over de mogelijkheid om 
de 'snelle' kabel ook in Midlaren aan te leggen. 
Een puik initiatief. Op de ledenvergadering hoort 
u er meer over. 
Ook op de agenda staat het voorstel van de werk
groep Duinweg tot Beekdal. Doel ervan is om te 
onderzoeken of er draagvlak is onder de bewo
ners van Midlaren om de Westertseweg autoluw 
te maken en een parkeerplaats te realiseren aan 
de Tolhuisweg. Zie verder onder 'Nieuws van 
Dorpsbelangen' en de Toelichting door de werk
groep. 

Vaste prik is om de stembusuitslag van de Twee
de Kamerverkiezingen in Midlaren in het Kabi
net op te nemen. De landelijke trends zijn ook 
hier zichtbaar: de W D is de grootste partij, de 
PvdA een goede tweede en samen zijn ze goed 
voor meer dan de helft van de stemmen. 

Opnieuw vraagt een Tolhuiswegbewoner aan
dacht voor de rotgewoonte van een enkele hon
denbezitter om zijn viervoeter vrijuit zijn nood
druft te laten doen. 'Strontzat van al dat gekak op 
ons pad' luidde de noodkreet die de bewoners op 
een groot bord hadden geverfd. Dat laat aan dui
delijkheid niks te wensen over. Vooruit honden-
bezitter(s): neem je verantwoordelijkheid en doe 
er wat aan! 

Natuurlijk ook aandacht in dit nummer voor het 
programma van de vrouwensoos en voor het 25-
jarig bestaan van het Kabinet, ooit begonnen als 
Schoolkrant en in 1987 door Jan Klaass. Ham
ming als Midlaarder Kabinet in de steigers gezet. 

De redactie is versterkt met de toetreding van 
Roos Renting namens Dorpsbelangen. Welkom. 

Zie ook de jubileumpuzzel. 
Veel leesplezier! 

Redactie van het Midlaarder Kabinet 

ais wo 

t 

Kale velden dragen een 
Stoppelbaard. 

&. Meyling 

Hoe heeft Midlaren gestemd 
Woensdag 12 september 2012 

Tweede kamer 

Stembureau De Gasterie Midlaren 
V V D 87 
PvdA 74 
PVV 
CDA 
SP 
D66 
GL 
CU 
SGP 
Partij voor de dieren.. 
Viifria nlus 

8 
?,0 
13 
37 
IS 
?,0 

1 
11 

1 

Partij van de toekomst.. .1 
Geldige stemmen 290 
Blanco stemmen 0 
Ongeldige stemmen 0 
Opgeroepen 285 
Opkomst 290 
Opkomstpercentage 101,75% 

d 
Agenda 

30 oktober.. Vrouwensoos Meerzicht 20.00 uur 

28 november Ledenvergadering 
Dorpsbelangen Paviljoen Meerzicht 
20.00 uur 

23 febr 2013 Tomi Meerzicht 20.00 uur 

2 maart 2013. Tomi in Sprookjeshof 20.00 uur. 

13 jan. 2013.. Nieuwjaarsbijeenkomst 
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Kik seizoen ét moeite waard 

Buitenhuis "de VEENHORST* 
j¡U la ••••-.• il kl-::,... ;: -.: .M en lis Wiggen 

&uaiwnpg2rW5Ptí; MIDiÁfíEN 
Tel.; 050 4092 J 32 Foa; 050 4092132 

f-mall: infoowcnhorst.nl 
Website: www.uecnhorsl.nl 

» V I T 

'eenforst 

"de VEENHORST* « eeri ̂ -iterren qtotw&ziixrmaéíilie 
TOór in pNñojxi efcrt imtcntiaçt verblij? ván 15 tfn 43 fJctwwierh 

ERHüB* ¡s een apert geleger? m l met e^en set te n voor dastdeel^irtiiwr 
SSpKenWh H«t ítt«v»o$ít«fl|}un'v4or itowíKhieUinírtlETTERSOXEN' 

9 KíOfnmad»ti*t l i jn f fa tvo l ingericht tr i v in i t o gûrr.ikkcn en moderne 
laaliímten voarnM. Idoaiil rewsr h**: hoiinen vnr» 

Ut« w*tkbye*nlttiiTSÍeri( réuni« en vakaNie-aclivitesIcn. 
M ticeft cen fceun urt 

»elf-, 0*íjwiíMijki» off wlMi«)* mxerçlRg duer ens. 

Zuidlaren 

Uw par tner in doe-het-zelf 

Kerkstraat 7d 
9471 GA Zuidlaren 
4092069 

info@hubozuidlaren.nl 

eenk 
DOE-HET-ZELF 
VERHUUR 

T: 

L 

be Scheve 
Watersport bedrijf 

www. descheve. nl 

Havenstraat 18 
9471 AM Zuidlaren 
050-4092946 

öe Lanteern is een gezellig, nostalgisch 
bruin Café in Noordlaren, waar u rustig 
een drankje drinkt, eens lekker luncht of 
dineert. Zomers een zonnig terras. 
Middenstraat 2 Noordlaren 
www .del anteern. nl 

Eetcafé de Lanteern 

Woensdag t/m zondag geopend van 
12.00-23.00 uur. 

tel. 050-4029890 
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Dorpsbelangen Midlaren 
De wisselvallige zomer kende in Midlaren als 
hoogtepunt een schitterend dorpsfeest. Geholpen 
door het prachtige weer hebben we er allemaal van 
kunnen genieten, hulde aan de dorpsfeestcie die dit 
allemaal fantastisch had georganiseerd! 
Verder kunnen we laten weten dat het bestuur van 
dorpsbelangen nu weer voltallig is door de toetre
ding van Roos Renting als penningmeester . 
Ook zal Roos namens DB als redactielid van 't 
Midlaarder Kabinet gaan functioneren. 

Hieronder zullen enkele zaken waar dorpsbelangen 
zich mee bezig houdt de revue passeren. 

Ledenvergadering op 28 november 
Voor 28 november is er een algemene ledenverga
dering gepland in Paviljoen Meerzicht. Op de voor
lopige agenda staan de volgende zaken: 
• Formele goedkeuring van de opstalovereen
komst tussen de gemeente Tynaarlo en Dorpsbelan
gen voor het gebruik van de grond waarop Nummer 
15 (= het gebouwtje op het sportveld staat) 
• Bespreking van het voorstel van het Natuurplat
form Drentsche Aa om ter voorbereiding van het 
autoluw maken van de Westertseweg een kleine 
parkeerplaats aan te leggen langs de Tolhuisweg, 
ter hoogte van de Vijftig Bunder. Ter vergadering 
zal dit plan door de werkgroep verder worden toe
gelicht en de aanwezigen zal worden gevraagd zich 
hier een mening over te vormen (zie de toelichting 
door het Natuurplatform elders in dit Kabinet). 
Stand van zaken glasvezel en zonnestroom in Mid
laren 
De definitieve agenda wordt in november rondge
bracht. 

Glasvezel in Midlaren? 
Dit voorjaar heeft Reggefiber besloten verder te 
gaan met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de 
grote kernen van de gemeente Tynaarlo. Mede op 
verzoek van enkele Midlaarders heeft Dorpsbelan
gen overlegd met Reggefiber (op 19 juli) over de 
mogelijkheden om een glasvezelnetwerk in Midla
ren aan te leggen. Reggefiber bleek geïnteresseerd 
om daar serieus naar te kijken. In overleg met ons 
is besloten om een offerte te maken voor drie mo
dellen: 
1. alleen glasvezel in de kern van Midlaren. 
2. als 1. maar dan ook een verbinding naar enkele 
huizen in de directe omgeving; de gemiddelde kos
ten per aansluiting worden dan mogelijk hoger. 

3. glasvezel voor heel Midlaren; hierbij zijn de 
gemiddelde kosten veel hoger. 
Bij optie 1 wordt ook gekeken wat de additionele 
kosten zijn om in individuele gevallen een glasve
zelverbinding buiten de kern aan te leggen. Reg
gefiber heeft ons laten weten (11 september) dat 
men pas aan de offerte gaat werken als de samen
werkingsovereenkomst tussen Tynaarlo en Regge
fiber getekend is. 

Activiteitenbudget 
Dorpsbelangen krijgt jaarlijks van de gemeente 
cen bedrag t.b.v. sociale activiteiten in het dorp. 
Verenigingen of groepen in het dorp die iets wil
len organiseren, kunnen hiervoor geld vragen bij 
het bestuur. Voorwaarde is dat de activiteit vooral 
gericht moet zijn op de Midlaarders en open moet 
staan voor alle inwoners, daarnaast moet het geld 
besteed worden aan een activiteit en niet aan een 
investering. En uiteraard moeten de uitgaven con
troleerbaar zijn. Er is dit jaar nog geld in kas, 
daarom willen we graag nog eens wijzen op deze 
laagdrempelige subsidiemogelijkheid! 

Namens het bestuur, 
Pieter den Hengst 

Vermist.... 

Wie o wie weet waar het karakteristieke witte 
huisje aan de Westerse weg is gebleven. 
Het vormde zo'n mooi markeringspunt aan de 
rand van het bos en Midlaren en ineens was het 
weg 
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BOU WBEDRIJF 
MARK WIELAND 

Zuidlaarderweg 97 
9479 PR Noordlaren 
050-4092732 

CD 

O 

höttv^JtrVwAvir, 

zeilschool Zuicilaardermeer 
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren 
050 4092379 

WWW.Z6 ilsc. h oolzuidlaardermeer.nl 

Het idee is dat wij bij u inde 
buurt blijven. 
Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet alleen 
nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint nou eenmaal bij 
u in de straat, om de hoek, in de wijk. Daarom ondersteunt de Rabobank 
ook plaatselijke projecten en initiatieven. En dat doen wc graag. Het is 
tenslotte ook onze buurt. Dat is het idee! 

WL 
mJÊÈ 

e^mmmmzi 

x ons idee hiero. 
Ga naar 
<svww.rabobank.nl/noord-drenthe 

Rabobank www.rabobank.nl/noard-drenthe 

RONDVAARTEN EN BOOTARRANÚEMENTEN 

OP HETZUIPLAARDERMEER 

EN HET PATERSWOLPSE MEER 

party ships 

and trips 

de Bloemert 3 

Midlaren 

06 51509798 ZUIDLAARDERMEER/PATERSWOIDSEMEEI 
PflPTÏ StIIPS&ÏPIPS 

WWW.PARTYSHIPS-TRIPS.NL 

http://WWW.Z6
http://oolzuidlaardermeer.nl
http://WWW.PARTYSHIPS-TRIPS.NL
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Oproep 

INMIDLA 

"'% im,' 

Zonnestroom in Midlaren? 
De afgelopen jaren zijn zonnepanelen in snel 
tempo goedkoper geworden. Zodanig, dat het in 
veel gevallen geld oplevert om panelen aan te 
schaffen. Bovendien is er momenteel een subsi
dieregeling voor zonnepanelen van toepassing. 
Misschien is het interessant om als dorp over te 
gaan op zonnestroom. 
Door deze oproep willen wij graag een werk
groepje bij elkaar krijgen die de mogelijkheden 
voor gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen 
verder gaat onderzoeken. 

Meerkamp Energielandschap De Kop van 
Drenthe 
Onlangs heeft de Brede Overleggroep Kleine 
Dorpen in Drenthe een wedstrijd aangekondigd 
waarbij de dorpen in de Kop van Drenthe worden 
uitgedaagd om nieuwe Duurzame Energiebron
nen te bedenken. Misschien kunnen we met dit 
initiatief meedoen aan de meerkamp. 

Werkgroep: leden gevraagd 
Wie heeft zin om zich te verdiepen in de (on-) 
mogelijkheden van collectieve aanschaf van zon
nepanelen? Het is prettig als je als werkgroepslid 
beschikt over energie-(technisch) en/of financieel 
inzicht. 
Opgave graag bij de secretaris van Dorpsbelan
gen Midlaren: Pieter den Hengst. 
denhengstmidlaren@hetnet.nl 

Dorpsfeest-

commissie 

Beste Midlaarders, 

Op dinsdag 2 oktober is de nieuwe 
dorpsfeestcommissie geïnstalleerd. 
De commissie bestaat uit Liesbeth 

Bevelander, Cor Roos, Hans de Groot, Hilde van 
den Berg, Matthijs Kremer, Bieneke Mellema en, 
last but not least, Kee Scheper. Wij zijn erg blij met 
Kee die het, na zitting in 3 opeenvolgende dorps
feestcommissies, gelukkig nog niet genoeg vond en 
er graag nog een vierde termijn aan vast wilde plak
ken. Na de overdracht, waarbij Freek ons nog van 
enkele welgemeende adviezen bediende, zijn we 
voortvarend van start gegaan. Na een korte kennis-
makingsronde is de taakverdeling binnen de com
missie vastgesteld en wel als volgt: Liesbeth heeft 
zich bereid gevonden de taak van voorzitter op zich 
te nemen, Cor zal als secretaris aan de slag gaan en 
Kee is/blijft penningmeester. De eerste formele ver
gadering is gepland en ook onze eerste dorpsactivi
teit in het nieuwe jaar staat inmiddels vast; op zon
dag 13 januari 2013 zal de Nieuwjaarsbijeenkomst 
worden gehouden op een nog nader te bepalen loca
tie. Schrijf deze datum dus alvast in jullie agenda! 
Meer informatie volgt in de wintereditie van het 
Midlaarder Kabinet. 
De nieuwe dorpsfeestcommissie bedankt haar voor
gangers voor haar inspanningen en gaat nu met frisse 
moed van start. Met een gezonde financiële basis, 
een goede dosis creativiteit en de nodige inspira
tie hopen we voor de Midlaarders de komende 4 
jaar originele, maar ook traditionele en vooral gezel
lige activiteiten te organiseren. 
Graag tot ziens op 13 januari 2013! 

Bieneke 

Alle gebruikers van 

Hartelijk dank! 
Deze zomer heb ik op geen enkele dag troep aange 
troffen op de zwemplek bij de Drentse Aa. En dat is 
fijn voor iedereen!! 

mailto:denhengstmidlaren@hetnet.nl
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Bouwbedrijf 

Menno Bakker 

f f 

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER 
Zuin igst raat 1 9479 PM Noordlaren 

050 - 4095918 
wwwJDouwbedrijfmhbakker.nl 

betrouwbaar in bouwen 

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

: : h t 1 , S>4<f>5 T A M i d l a r e n , t OSO 4 0 9 0 1 3 5 
a v i l j o e n m e e r z i c h t ; n l , w w v y . p a v i l j o e n m e f 

K.DANS 
050-4095603 
www.k-dans.nl 
info@k-dans.nl 

K-DANS dans & theater 
ballet jazz modern basis 
street da nee breakdance 
tap spitzen danstheater 
jeugdtheater werkplaats 
educatie opleiding podium 

printprofs 

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

Burg. IG. Legroweg 100a te Eelde 
Rijksstraatweg 205 Haren (BW i^ymM 
050 534 33 33 - www.printprofs.nl 

http://wwwJDouwbedrijfmhbakker.nl
http://www.k-dans.nl
mailto:info@k-dans.nl
http://www.printprofs.nl
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Toelichting op het voorstel van de werk
groep Duinweg tot Beekdal 

Op de agenda van de komende ledenvergade
ring van Dorpsbelangen staat het voorstel van 
de werkgroep Duinweg tot Beekdal. Doel is er
van is om te onderzoeken of er draagvlak is on
der de bewoners van Midlaren om de Westert-
seweg autoluw te maken en een parkeerplaats 
te realiseren aan de Tolhuisweg. De inwoners 
van Midlaren kunnen zich tijdens de ledenver
gadering over het voorstel uitspreken. 

den van het gebied als een goede oplossing om 
auto's te weren en 87% is voor een 30 km-zone in 
het gebied. 

Onderzoek draagvlak 
In het contact met Staatsbosbeheer en Natuur
monumenten is gebleken dat beide natuurorgani
saties de wens om de Westertseweg autoluw te 
maken en het realiseren van een parkeerplaats aan 
de Tolhuisweg zonder meer ondersteunen. Natuur
monumenten is bereid een stukje van haar terrein 
voor een parkeerplaats aan de Tolhuisweg ter 
beschikking te stellen. Uit het overleg met de Ge
meente Tynaarlo is gebleken dat zij de ideeën met 
een positieve grondhouding tegemoet treden. 

Als volgende stap ziet de Gemeente Tynaarlo dat 
het dorp Midlaren zich uitspreekt over (de concre
tisering van) de ideeën. De Vereniging Dorps
belangen Midlaren laat de Gemeente Tynaarlo 
weten of zij de Westertseweg wel of niet autloluw 
wil maken met daarbij een parkeerplaats aan de 
Tolhuisweg. 

Voorstel 
Zowel voor alle bewoners van Midlaren als voor 
de Gemeente Tynaarlo, Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten is van belang vast te stellen of 
er draagvlak is in Midlaren. 
Om dat goed te doen stellen we voor de Brede 
Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) 
te vragen het dorp Midlaren in dit proces te onder
steunen. Immers zij hebben de expertise om dit 
soort processen te begeleiden. 
Het bestuur van Dorpsbelangen Midlaren is regie
voerder. In de praktijk betekent dit dat het bestuur 
zelf geen standpunt hoeft in te nemen over het 
idee of de concretisering daarvan. 
Wel neemt het bestuur de verantwoordelijkheid op 
zich om het proces van idee naar voorstel en het 
vaststellen van draagvlak te bewerkstelligen 

Werkgroep Duinweg tot Beekdal 
In het proces "van idee naar plan" wil de werk
groep graag elke bijdrage leveren die noodzakelijk 
is. De werkgroep is zeker bereid en in staat om in 
open dialoog een constructieve bijdrage te 
leveren. 
Voor meer informatie over de enquête en het pro
ject Duinweg-Beekdal zie de site van het Natuur
platform: www.natuurplatform-drentsche-aa.nl. 

Westertseweg en parkeerplaats 
Het Natuurplatform Drentsche Aa is al geruime 
tijd bezig een visie te ontwikkelen op het natuur
gebied Noordlaarderbos - Vijftig Bunder - made-
landen Drentsche Aa. Kerngedachte daarbij is, dat 
men behalve de eigenaren en instanties die verant
woordelijk zijn voor het beheer, ook de bewoners 
uit de directe omgeving bij dit project wil betrek
ken. Een werkgroep ("Van Duinweg tot Beekdal" 
geheten) bestaande uit inwoners van Noord- en 
Midlaren heeft in de afgelopen driejaar een aantal 
bijeenkomsten georganiseerd, waarin gebrain
stormd werd over mogelijke verbeteringen in het 
gebied en wensen van bewoners. Alle inwoners 
van beide dorpen waren daarvoor uitgenodigd en 
er was een redelijke belangstelling voor het onder
werp. Verder zijn er gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers van alle beherende instanties, 
zoals Waterschap, Natuurmonumenten, 
Staatstbosbeheer, de gemeentes Tynaarlo en 
Haren, Recreatieschap Drenthe en Nationaal Park 
Drentsche Aa. Op basis van de ingebrachte ideeën 
heeft de werkgroep een plan ontwikkeld met een 
drietal speerpunten, waar ze zich in eerste instan
tie op wil gaan richten. Die speerpunten bestonden 
uit: het autoluw maken van de wegen in dit ge
bied, het tegengaan van verdere verdroging, en het 
bevorderen van een meer ecologisch bermbeheer. 
Met de beherende instanties is een fietsexcursie 
georganiseerd door het gebied om deze punten te 
verduidelijken. Onder de direct aanwonenden van 
het gebied (Duinweg, achterste deel Tolhuisweg, 
Westertseweg en Beslotenveenseweg) is een en
quête gehouden om te inventariseren hoe de direct 
aanwonenden staan tegenover verschillende 
mogelijke maatregelen om de wegen waaraan zij 
wonen autoluw te maken. Daaruit kwam naar 
voren dat 65% van de aanwonenden graag minder 
verkeer op de wegen in het gebied zou zien, 74% 
ziet het aanleggen van parkeerplaatsen aan de ran-
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25 jaar dorpskrant 't Midlaarder Kabinet. 

Midlaren is trots op z'n dorpskrant die inmiddels 25 jaar in uw brievenbus belandt. 
Hoe de geschiedenis van de Schoolkrant naar dorpskrant is verlopen kunt u op deze pagina's 
lezen. Deze schoolkrant is samengesteld door Marian van Albada in 1983. 

SCHOOLKRANT. 

MIDLAREN 

jaarq isokt: >h$ 

Zo ongeveer begon bijna achttien jaar geleden de eerste schoolkrant 
in Midlaren, tevens de eerste schoolkrant in de hele gemeente Zuid-
laren. Toen nog een klein formaat krantje,gemaakt met behulp van 
een 'vloeistofduplicator *. 
>In het voorwoord van het onderwijzend i^ersoneel lezen we het volgende: 

»VOORWOORD: 

II bent zojuist begonnen met het lezen van het eerste nummer 
¡van de "SCHOOLKRANT MIDLAREN». Het is de bedoeling,dat er elke/ 
rtnaand een krant zal verschijnen. De krant wordt op school "gedrukt". 
»Omdat dit gepaard gaat met enige kosten (papier, inkt, enz.) hebben 
tvij gemeend de verkoopprijs te moeten stellen op 10 c per exemplaar. 

Na nog wat mededelingen eindigt het voorwoord met: 

Met de hoop, dat onze Schoolkrant een lang leven mag zijn be
schoren, besluiten wij dit voorwoord. 

A.Boes. 
II .A.C. Kuipers . 

De belofte om elke maand een schoolkrant te laten verschonen bleek 
echter achteraf wel wat voorbarig. Slechts 6én keer is het gelukt 
twee schoolkranten met een maand tussenpoos te laten uitkomen. 
ïïet tweede nummer van de krant verscheen inderdaad in november '65 > 
met de aankondiging van een feestelijke ouderavond in café De Hune
bedden. Ook van zoiets werd in latere schoolkranten nooit meGX- wat 
vemomenj 
De derde krant verscheen in maart '66, de vierde in aug.'66, de 
vijfde in april '67» en de zesde pas een jaar later in april '68. 
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Zn dat zesde nummer lezen we dan ook in het voorwoord: -

Het is ä-L weer een hele tijd geleden, dat U do laatste school-j 
¡krant hebt gelezen. We beloven U beter ons best te zullen doen en 
ihem vanaf- nu -wat vakor ^2-¿222-Z2£££-22£2¿-

Toch viel het kennelijk niet mee om met de beschikbare middelen on 
tijd elke maand ean schoolkrant te produceren, want in. de dan volgen
de 8 jaar o komen er iix totaal 20 krant jes uit ; gemiddeld 2 à 3 per 
jaar9 met onregelmatige tussenpozen. 
Tot in 197& de stencilmachine zijn intrede doet; vanaf dat moment 
kwamen de schoolkranten met regelmatige tussenpozen van ongeveer 
3 maanden-, d.w.z, k kranten per jaar. 
In het voorwoord van de eerste gestencilde krant-, nr. 27» lezen we: 

Dat Tj plote-eling no 27 van onze schoolkrant in Uw brievenbus 
aantreft, vindt zijn oorzaak in het f oit» dat do oudercommissie oon 
elektrische stencilmachine heeft aangeschaft. 
Door het geregeld ophalen van oud papier liet de schoolkas een der
gelijke aankoop toe» 

De vorige schoolkranten werden gemaakt met een vloeistofdu-
plicator. Dit apparaat was ongeschikt voor äen grote oplage, zodat 
alleen de schoolkinderen een krantje kregen. f. 

Ñu is hot 'echtor mogelijk do schoolkrant door het hele dorp 
te verspreiden, Zoals U zult. begrepen kan dit niet gratis, 
U kunt zich voor het luttele bedrag van ƒ 2 , — per jaar abonneren. 
Hiervoor ontvangt U dan k à 5 schoolkrantjos in een jaar. 

Dat ü veel plezier aan het krantje raoogt beleven is de wens 
van de 

Oudercommissie» 

Inmiddels zijn we 7£ jaar .later bij nr. 57 van de schoolkrant aange
land, Ho© het verdor zal gaan nu de söhool wordt opgeheven, weten 
we niet. Misschien dat ds schoolkrant als dorpskrant kan blyven 
voortbestaan? 

Vanaf 1965 werd in Midlaren de schoolkrant verspreid. Deze werd op school door de leerlingen het onderwij
zend personeel en later met behulp van Marian van Albada gemaakt. 
Tot 1984 heeft deze krant bestaan. Dit was het jaar de basisschool in Midlaren werd opgeheven. 
Hiermee hield ook de krant op te bestaan . Het heeft driejaar geduurd, tot dat in 1987 Jan Klaass .Hamming 
is gestart met maken van de eerste Dorpskrant genaamd 't Midlaarder Kabinet. De krant was toen in A5 for
maat. 
Iedereen was enthousiast zodat er meer gingen volgen met als redactie toen Jan Klaass. Hamming ,Albert 
Boes ,Jan loman, en Annet Arends. Ad Sinnema en Jan Nijhof verzorgden de lay-out 

In 1994 werd besloten dat de krant een bredere opzet moest krijgen en meer een echte dorpskrant moest wor
den, waar de verenigingen ook hun nieuws en agenda's in konden plaatsen. 
En de krant moest in een groter formaat. 
Ook werd besloten dat de krant wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen Midlaren 
De nieuwe redactie werd benoemd zijnde : Abel Aeilkema , Rob Arends ,Jaap Gros , Bouke Klaassens en Pat
ty Venema. 
Bouke en Party maken nog steeds deel uit van de redactie. 
Inmiddels hebben vele inwoners deel uitgemaakt van de redactie. 
Dat de krant nog steeds bestaat hebben we mede te danken aan onze adverteerders. 
We hopen dat de krant nog een lange toekomst heeft. Dit kan echter alleen als ook de inwoners van Midlaren 
mee denken over de inhoud en copij naar de redactie sturen. Proficiat redactie van het Kabinet. 
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EXPOSITIE 
gemeentehuis van 

¡mm gmmmBtsa 

E : 

f m&iœmÊœr « 21 dctcmèer 

'f k veía iirnmt r\%n 

BEN VAN VOORN 

6 Qemttnt* TV'«'»'!» 

Tafeltje DekJe 
Cck bij u thuis ! 

T(% 

® 

tf"S 
i de Zonnehof 

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). 

Slagerij G.P. Kcers 

Ie klas Rund- en varkensslagerij 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

en 

"k rolpens 
"fr bakjes kanensmeer 
•& bekers rundvet 
"wr boerenleverworst 
•& droge metworst 
T5T droge boerenham (schenk) 

Groningerstraat 56, 9475 PC Midlaren 

M Bouwbedrijf Wolters 

Nieuwbouw 

Verbouw 

Onderhoud 

Kerkstraat 14 
9479 PK NOORDLAREN 

Burg. J.G.Lagroweg 100 
9761 TD Eelde 
® 050-409 1297 
Fax. 050 409 1387 

u 
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Jubileum Kabinet 
Het Midlaarderkabinet is altijd volop 
gesteund door de adverteerders. 
Nog steeds mogen we ons verheugen op deze steun. / 
Hier even een stukje geschiedenis van de 
adverteerders van het eerste uur. 

Í • 

av& î 
é> * 

QtfBEDR/jf 

# 

^o p 
of 

v*:*x*v 

Kaasboerderi j 

û® i to fMrg 
Heivcen S midloren 

Telefoon: 05905 - 2669 

Voor uw verse zulvel-
produkten. Boerenkaas en 

kruidenknas, geitenkaas en 
biologische kaas, 

echte boeren karnemelk. 
boter en kwark. 

Kabi 

«fcWh 

Ho 

" " " Vie? 

«e S») /te, 

as-•"tf/, a ^ e 0 
/ö 

«fe as 's 

?»sr 

-re 

í^ f t 6# 
t * ^ 

SS* 
Vi wv» ¡a* 

,\cQ- v^OLAAP^ 
Mf 

•ml van dinsdog - vr i 
\13.30 - 18.00 uur 
Vags 09.00 - 17.00 ; 1% 

v o < * . . « * * * ..%* 
¿c^-

ti#Z*t0* 
x>°' l& c^ 

* \ C C -
r* 

**• 

S€*s 

ÄS-*' 

BffSS» rfffiW* ï£4» 

fothof 
Deffcatessen 

Slijterij 
Wijnen 

Specialitè's 

* 
Zuldliren.SUllon.weg 

Teletoon 1389 

•**. A í ' t í / , . 

71 

L " T G E V E 5 O U C H E R r - — - — 
^ ^ /***i£ ¡¡Ju *£t£E*UNGENl 

fl>« înP'anokm!, 'aar de i l ' ^ e n / 

• * % / Paan^raoeZ Voor^aard^ , ' 
~*a4jf ,,ncfe» door-' * V J 

diaie" 
xeV-

d t 

,. .v 

SPUITWERK - * 

0 O T O ' 

'NCARAVAH 
keren goedkoper danu denkt. 

•f^a^uo. 

Hetisgemakkelijker en goedkoper danu denkt. 

A porsoons caravan 

450 iL 
CARAVANS 
VIADUCT ZUIDLAREN B V . 
Verlengde fitBtion3wcg 7 
9 4 7 7 PJ Zuidlorcn 
Telefoon: 5 9 0 5 - 3 3 2 0 

NIEUWE 4 PERS. CARAVANS 
4 5 0 . - per weck 
incl . gasfles, voortent , 2 2 0 
volt snoer en 
o i l - r i s k v e r z e k e r ing. 

Wtl controleren 
en verrichten oll 
werkz8Bn*ncdcn 

1 voor de ? 
A . P . K - * e u r m ' -

MIDLAREN 
0 , „ i r , m l ' " ' « 

Ü * Ä 

RAUWKOST t W M A , RESTAURANT 

DIS 

Cafc-Rcsluirnll „DE HUNEBEDDEN" 

JAN KREMER - Midlaren 
Tel. 05905 - M62 

UNIEK IN NEDERLAND 
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/Ç, • * \ Sportveld commissie 

X J ^ VOETBALTOERNOOI 

22 september werd er dan toch weer gevoetbald in 
Midlaren! Na het verzoek van een aantal Midlaar
ders om toch ook eens te gaan voetballen was het 
dan zover. Van een echt voetbaltoernooi konden 
we nog niet spreken 

, 

en het veld was wat drassig, maar daar lieten de 
voetballers zich niet door weerhouden! Er waren 2 
zeer fanatieke teams die het tegen elkaar opna
men. Jong en oud deed mee en maarliefst 3 helften 
zijn er gespeeld. 

• 

De 4C helft bestond uit bier, cola en bitterballen, 
waar ook het publiek van genoot. Het was een 
zeer geslaagde middag en we hopen de volgende 
keer op nog meer spelers, zodat we een echt toer
nooi kunnen organiseren. Wilt u dit niet missen, 
stuur dan een mail naar Frederik Kuiper 
frederikkuiper@googlemail.com, 
dan krijgt u een mailtje van ons tegen de tijd dat er 
weer gevoetbald gaat worden. 

De sportveldcommissie 

Klankrijk 
Drenthe 

Op zaterdag 29 september vond de feestelijke ope
ning van Muziekinstituut 'Klankrijk Drenthe' 
plaats. Dit muziekinstituut verzorgd muzieklessen 
en cursussen in Noord- en Midden Drenthe. Zo 
worden onder anderen lessen gegeven in de ge
meenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze. 

De druk bezochte opening vond plaats in het thea
tercafé van het ICO te Assen. Met het aansnijden 
van een speciale taart werd de opening verricht 
door Maurice Hoogeveen, wethouder Kunst en 
Cultuur van de gemeente Assen. Er waren vele 
live optredens van docenten en leerlingen. Ook 
werd de nieuwe website www.klankrijkdrenthe.nl 
officieel gelanceerd. 

Klankrijk Drenthe is een groep enthousiaste, be
voegde docenten. Alle docenten zijn verbonden 
geweest aan het ICO, centrum voor kunst en cul
tuur, of zijn hier nog steeds werkzaam. Door de 
bezuinigingen op kunst en cultuur komt een steeds 
groter deel van het aanbod instrumentale muziek
lessen bij het ICO te vervallen. Om kwalitatief 
goed muziekonderwijs in deze regio toch mogelijk 
te blijven maken hebben deze docenten de handen 
ineengeslagen en is Klankrijk Drenthe opgericht. 
Klankrijk Drenthe biedt lessen aan voor leerlingen 
van alle leeftijden, van het eerste begin tot aan het 
toelatingsexamen conservatorium. Klassiek, pop, 
jazz, wereldmuziek, alle stijlen zijn vertegenwoor
digd. 

Naast lessen op een muziekinstrument biedt 
Klankrijk Drenthe ook aanvullende activiteiten als 
samenspel, uitvoeringen, ensembles en work
shops. 
Nader info is verkrijgbaar bij: 

Saskia Rozeveld 050-5790626 06 10576081 
saskiarozeveld@hotmail.com 

Else Marijke Schot 050-5423517 
e.m.schot@hetnet.nl 
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Waterscoutingroep Nicolaas 
viert haar 75ste verjaardag 

Dit jaar bestaat de waterscoutingroep Nicolaas 75 
jaar, dit hebben we uitgebreid gevierd op 5 mei. 
Het was een geslaagde dag waar veel dorpsgeno
ten de kans hebben gekregen om kennis met ons te 
maken. Want van wie zijn die geel met blauwe 
zeilbootjes die je zo vaak op het meer ziet eigen
lijk? 
De Nicolaasgroep is opgericht in 1937, sindien 
zeilen en roeien we al op het Zuidlaardermeer. Dat 
was toen nog met Groningse jongeren die voorna
melijk uit de Oosterparkwijk kwamen. Onze oor
sprong ligt namelijk in de daar gelegen Francis-
cuskerk. In 1983 hebben we ons eigen gebouw 
aan de parkeerplaats bij Meerzicht in Midlaren en 
daarmee ook meer leden uit Noordlaren, Midlaren 
en Zuidlaren. Na uitbreiding van ons clubgebouw 
volgde de oprichting van onze speltak voor jonge
re kinderen van 7 tot 11 jaar in 1993. 
Op dit moment bestaat de Nicolaasgroep uit vijf 
speltakken voor verschillende leeftijdsgroepen: 

V 

-: 

Welpen (7-11), Zeeverkenners (12-16), Explorers 
(16-18), Wilde Vaart (18-21) en Stam (21+). We 
dromen ervan om in de nabije toekomst een nieu
we Beverspeltak op te richten voor kinderen van 5 
-7 jaar. Hiervoor hebben we al een ontzettend leu
ke pipowagen, maar we zijn nog druk op zoek 
naar leiding. 
Ben je nieuwsgierig naar onze groep? Wij hebben 
ruimte voor nieuwe leden bij alle speltakken! 
Kom gerust eens een keer langs tijdens onze op
komsten op zaterdag, of neem vast een kijkje op 
onze website: www.nicolaasgroep.nl 
Gerard Nienaber Voorzitter Nicolaasgroep 
info@Nicolaasgroep.nl 

" De Nicolaasgroep verdient een extra zakcentje door 
Sinterklaas te helpen met zijn ingewikkelde planning. 
Voor een bezoekje van Sinterklaas en zijn Pieten bij u 
thuis, op school of op het werk kunt u bij ons terecht! 
Voor meer informatie kijk op de website : 
www.sinterklaasgroningen.nl. 

Notities van een veelzijdig kunstenaar 

— 

• • : 
• 

! ' 

Binnenkort verschijnt 'Notities van een veelzijdig 
kunstenaar' een rijk geïllustreerd boek over BEN 
VAN VOORN (1927-2004), een Drentsche schil
der uit Yde. Vanaf 1 november is er ook een expo
sitie in het gemeentehuis in Tynaarlo met werk 
van hem. 
Nostalgie en eigenzinnigheid kenmerken het werk 
van Ben van Voorn. Een romantisch verlangen 
naar de schoonheid van het oude Drentse land
schap, naar het mooie in de natuur, naar de vrij
heid van de vagebond die kan gaan en staan waar 
hij maar wil. 
Heimwee naar het eenvoudige landleven en be
zorgdheid over de maatschappelijke ontwikkelin
gen in Nederland sterkten hem in zijn opvatting 
dat wat in het landschap de moeite waard was, 
door modernisering stond te verdwijnen. Zijn oeu
vre omvat dromerige aquarellen, verstilde stille
vens en vlot gepenseelde landschappen in olieverf, 
surrealistische 'andere werelden' die in zijn hoofd 
rondspookten, maar ook bijtende spotprenten die 
de omgang van mensen met de natuur hekelden. 
Ben van Voorn werkte vanaf 1947 voor de Toon
der Studio's in Amsterdam als illustrator. Zo te
kende hij tot eind 1969 de achtergronden voor de 
bekende Bommelstrip. Daarna besloot hij, tot ver
driet van Marten Toonder, met dit illustratiewerk 
te stoppen. Toonder accepteerde Van Voorns 
overweging dat hij meer tijd vrij wilde maken 
voor zijn eigen kunstenaarschap. 
In zijn stille atelier in Yde experimenteerde hij 
met allerlei technieken. Hij schilderde landschap
pen en stillevens in olieverf en aquarel, en in zijn 
keramiekwerkplaats ontstonden opmerkelijke se
ries tegeltjes met Picasso-achtige illustraties, die 
later hun weg vonden naar prachtige keramische 
borden. In dit boek is zijn veelomvattende en inte
ressante oeuvre samengebracht en is zijn leven en 
zijn liefde voor de kunst inzichtelijk beschreven 
door verschillende auteurs, waaronder Marianne 
van Albada. 

De nieuwe uitgave is binnenkort verkrijgbaar bij 
de boekhandel. 

TvdH 
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y 
Speurtocht naar een Amerikaans jacht

vliegtuig neergestort naast de 
Drentsche Aa. 

Op 7 mei 1944, omstreeks 13.30 uur, stortte er 
een Amerikaanse P-47 Thunderbolt neer tussen 
de spoorlijn en het Noordlaarderbos. Dit verhaal 
vertelde mij een monteur die ons hielp cv. aan te 
leggen in ons huis toen wij in 1984 hier aan de 
Duinweg in Midlaren kwamen wonen. Als kind 
woonde hij in de oorlogsjaren op een boerderij 
vlak bij de Drentsche Aa . De piloot was aan zijn 
parachute neergekomen en krijgsgevangen ge
maakt. "De locatie is hier vlak bij," zei hij tegen 
mij. "Ter hoogte van de destijds gekaapte trein, 
naast een kronkel van de Aa die het dichtst bij 
het spoor ligt." Omdat de tweede wereldoorlog 
mij altijd gefacineerd heeft, besloot ik om de lo
catie te zoeken. In een strenge winter met ijs ben 
ik over de Aa gekropen, plat op mijn buik omdat 
het ijs zo kraakte. Droog aan de overkant geko
men maakte ik mij al zorgen over de terugtocht 
over het ijs. Ik hoefde mij daar geen zorgen over 
te maken want op dat moment kwamen er twee 
schaatsers over de Aa geschaatst. Vlak naast de 
spoorlijn lag een poel die qua afmetingen betrof 
overeen zou kunnen komen met een neergestort 
vliegtuig. De locatie gevonden dus. Van het zo
mer maar weer eens kijken. Die zomer stond ik 
met een werpanker aan een lang touw naast de 
poel. Na een paar keer gooien en weer inhalen, 
had ik eindelijk beet. Ik trok aan en er kwam een 
wiel boven water; het staartwiel! Ik trok verder 
aan en er zat nog een stuk metaal aan dat wiel; 
een stuk van de romp! Toen ik het geheel bijna 
aan de kant had, zaten er ook nog twee handva
ten aan vast en bleek het een oude kruiwagen te 
zijn... 

Jaren later, toen ik riet aan het oogsten was op 
een perceel van Staatsbosbeheer naast de Aa, 
sprak ik een medewerker van sbb die in 1991 op 
een foto in de krant stond. Ze hadden toen, bij 
het uitgraven van een dobbe enkele onderdelen 
van de Thunderbolt opgegraven. Hij vertelde dat 
ze wisten dat het toestel er lag. Direct de eerste 
hap met de grijper hadden ze al onderdelen van 
het toestel te pakken en vooral veel olie en kero
sine. In overleg met diverse instanties is toen be

sloten niet verder te graven. De krukas, met de cilin
ders er nog aan , hadden ze meegenomen en de pi
loot heeft deze later bij hun op mogen halen, wat een 
emotioneel gebeuren was. 
In 2011 bezocht ik een museum in Harkstede waar
van de eigenaar zeer veel wist van neergekomen 
vliegtuigen in de omgeving. Hij had twee boeken 
waarin de crash beschreven stond. Het boek "Sporen 
aan de hemel" van Ab Janssen, deel 3, blz. 210, met 
daarin een ooggetuigen verslag van de crash en de 
gevangenneming van de piloot. Ook dat het toestel 
na de oorlog door een schroothandelaar is opgegra
ven. Het andere boek "Met de blik naar Boven" van 
M.H.Huizenga, blz, 189, waarin vermeld stond dat 
het toestel op een paar meters na in de Aa neerge
stort is en dat er tot op heden geen aandacht aan de 
drinkwater vervuiling besteed is. 
Pal naast de Aa dus. Thuis op google maps gekeken 
en nu de locatie wel gevonden. Zoek het Nivonhuis 
De Hondsrug aan de Duinweg op. Hier tegenover 
gaat een pad het Noordlaarderbos in. Trek de lijn 
van dit pad door tot aan de spoorlijn Assen Gronin
gen. Daar aangekomen zie je een driehoekig bosje. 
Tussen dit bosje en de Drentse Aa, naast een slootje 
zie je de inslag krater van het toestel. Hij kwam uit 
de richting van het spoor en is bijna in de Aa neerge
stort. Later een paar keer gezocht op deze locatie en 
er enkele onderdelen uitgehaald. Waaronder stukjes 
plexiglas van de cockpit ramen, een stuk uitlaat van 
de motor, aluminium en stukken rubber van de zelf-
dichtende brandstof tanks. En alle onderdelen waren 
vettig en roken naar kerosine. Op internet gespeurd 
om het verhaal compleet te krijgen. Het "macr" rap-
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though Lt good was beard to sey he was bailing, out ha wen not sean 
to do so. ** 

OantaiK. Air 0 
Uuá 

'•''-:• Air Corps 
Operations Ofttoar 
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port opgevraagd, (missing air crew report) en ach
ter de oorzaak van de crash gekomen. 
Het toestel was opgestegen van Martlesham Hea
th, in Engeland, samen met andere jagers om bom
menwerpers terugkerend van een aanval op Ber
lijn naar huis te escorteren en te beschermen tegen 
aanvallen van Duitse jagers. Op de heenweg werd 
het toestel in de omgeving van Hannover getrof
fen door Flak, (flieger abwehr kanone: luchtaf
weer geschut.) Na 10 minuten begon de motor 
problemen te geven en besloot de piloot om te ke
ren en naar huis te vliegen, zijn collega's keerden 
ook terug.Toen werd het toestel voor een tweede 
keer getroffen door Flak. Deze keer was er geen 
redden meer aan, de piloot besloot te springen. 
Zijn collega volgde hem tot aan het gesloten wol
kendek, zag hem erin verdwijnen en over de radio 
hoorde hij hem zeggen dat ie eruit sprong maar hij 
heeft dit niet kunnen zien. Later via het rode kruis 
kwamen ze erachter dat de piloot het overleefd 
had. Op de grond had men de hele dag al het zwa
re gebrom gehoord van overtrekkende bommen
werpers, maar door het gesloten wolkendek was er 
niets van te zien totdat opeens de Thunderbolt uit 
de wolken te voorschijn kwam en zich met een 
hevige knal schuin in de grond boorde. Het gat 
vulde zich razendsnel met water zodat er van het 
toestel, op wat brokstukken in de omgeving na, 
niets meer te zien was. Even later daalde de piloot 
neer aan zijn parachute. 

De naam van de piloot is H.W.Wood, het toestel 
een Thunderbolt P-47 D-5RE, serienummer 42-
817. 
Voor operaties van de Amerikaanse luchtmacht, 
vergelijkbaar met deze, kun je op You Tube kij
ken; "Fight for the Sky- united states airforce ww2 
documentery film." 
Voor de mogelijkheden van de Thunderbolt op; 
"ww2 shocking P-47 video (colour and real) ". 
Voor werkelijk geïnteresseerden heb ik een com
pilatie te koop , bestaande uit een houten kist-
je,29x9x8 cm. Met daarin enkele tastbare herinne
ringen aan het toestel ; een stukje zelfdichtend 
rubber van de brandstof tank en enkele metalen 
onderdelen met klinknagels, het complete macr, 
afbeelding van het toestel, de locatie en het en-
gelstalige boek " An ace of the eight", met daarin 
het verhaal van een Amerikaanse piloot onder ver
gelijkbare omstandigheden. 
Mijn volgende speurtocht ; een Duits jachtvlieg
tuig neergestort in het Zuidlaardermeer, voor tips 
hou ik mij aanbevolen. 
Dick Frijters, Midlaren. 

f TOMI in het klooster. 

TOMI 
¡ m it iér~" A 

eriniiirig iMfHTt l l l l l l i « Wat een overgang; van Amster
damse hoertjes in Italië' naar 
nonnetjes in een klooster. 

TOMI speelt dit seizoen een blijspel over een kloos
ter in financiële nood. Zuster Francisca volgt een 
marketingcursus en samen met een verdwaalde pro
jectontwikkelaar komt ze tot een fantastisch plan! 
Maar hoe krijgen ze de monseigneur zo ver om er 
zijn goedkeuring aan te geven... 

Tijdens de eerste repetities van Zusters in Zaken 
hebben we al weer heel wat afgelachen. Het wordt 
weer feest in Meerzicht en Sprookjeshof. Noteer 
alvast maar de volgende data: 23 februari 2013 
Meerzicht en 2 maart 2013 Sprookjeshof. Ook heb
ben we het weer druk met straattheater. Op 15 sep
tember had TOMI een prachtige act bij de binnen

komst van de Hunze-
loop. 

We gaan ook weer 
meedoen aan de Hal
loweennacht in Mid-
wolda in de muse
umboerderij Her
mans Dijkstra. TO
MI is altijd in voor 
iets ludieks. 

Verder zouden we 
het heel leuk vinden als er meer Midlaarders bij 
TOMI willen komen spelen. Kom eens langs in de 
Ludinge op donderdagavond, of bel eerst even met 
Tineke van Stipriaan . tel. 4091055. 

Tot ziens! 
Tineke van Stipriaan 
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f 
Programma 2012/2013: 

18-9-2012: Rondrit per bus door Groningen 
En aansluitend diner bij Paviljoen 
Meerzicht. 

30-10-2012 : Lezing over autisme en aan 
20.00 uur. verwante stoornissen door Mevr. de 

Boer van Indigo (GGZ) uit Assen. 
Paviljoen Meerzicht, 

20-11-2012: Workshop, verzorgd door Gea 
20.00 uur Koopman. Paviljoen Meerzicht. 

10-12-2012 's avonds en 11-12-2012 
's middags: Kerststukje maken 
bij Anneke Houtsma. 

18-12-2012 : Kerstavond verzorgd door 
20.00 uur. Kerstcommissie. 

Paviljoen Meerzicht. 

22-1-2013: Nieuwjaars bijeenkomst met muziek 
20.00 uur. Paviljoen Meerzicht, 

19-2-2013 : Reisverslag met beelden door de 
20.00 uur. hr. en mevr. Kramer over hun 

fietstocht door Alaska. 
Paviljoen Meerzicht, 

12-3 -2013 : Lezing door dhr. Bos van het 
20.00 uur. Drents Archief over vervoer door 

de eeuwen heen: van Post 
koets tot turbodiesel. 
Paviljoen Meerzicht 

HwBwBWBwk.^« 

23-4-2013: Jaarvergadering. Paviljoen 
20.00 uur. Meerzicht, 

á 

Workshop pompoen bewerking 

Atelier Boerengeluk organiseert dit najaar een work
shop pompoen bewerking. 
We maken met behulp van sjablonen een prachtige 
Halloween of sint Maarten pompoen. 
De kosten voor deze workshop bedragen 15,- euro. 
Dit bedrag is inclusief materiaal en koffie of thee 
met iets lekkers. 
Data en tijden: 
28 oktober vanaf 19.30 uur 
29 oktober vanaf 13.30 uur 
9 november vanaf 19.30 uur 
10 november vanaf 10.00 uur 
Locatie: 
Atelier Boerengeluk 
Huttenweg 8 Midlaren 

Info en opgave: Info@boerengeluk.nl 
050-4090968 
050-3642844 

Vos Massage: voor een heerlijk ontspannen gevoel 

Trakteer jezelf 
Op een lekkere 

massage 

Voetreflexmassage 

Of een combinatie 

van nek, schouder, 

gezicht en hoofd 

VOS 
MASSAGE 

Esther Vos 
Haasakkers 2 Midlaren 
050-3642720 
06-38236691 
www.vos-massage.nl 
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Jubileumpuzzel 
Omdat de krant 25 jaar bestaat heeft de redactie besloten de kruiswoordpuzzel van de eerste dorpkrant 
in A4 formaat nog maals te plaatsen. Voor de winnaar, na loting, Ugt er een kadobon klaar. 
Uit de gevonden letters kunt u onder aan de pagina een woord maken. 
De oplossing kunt in de bus gooien bij een van de redactieleden of mailen naar de redactie. 

Naam 

Adres 

Woonplaats 

VAN BOVEN NAAR BENEDEN: 
1 zwemvogei - 2 vlaktemaat - 3 eetgerei - 5 
oude lengtemaat - 6 kleur - 7 bedorven - 8 
bijb. figuur - 9 verbrandingsrest - 10 doorgang 
- 11 voegwoord - 12 delfstof - 14 
ontvangkamer - 16 gramschap - 18 een weinig 
scheel - 20 deel v.e. bloem - 22 Gouverneur-
Generaal - 24 deel v.d. bijbel - 25 vaartuig - 26 
heidemeertje - 28 koord - 29 dichterbij - 31 
spijker - 32 inhoudsmaat - 35 niets 
uitgezonderd - 37 lengtemaat - 39 vr. munt -
40 werk v. oud IJslandse literatuur - 41 noot -
43 brief - 46 blaasinstrument - 49 onderofficier 
- 51 getijde - 53 herkauwer - 55 voorzetsel - 58 
hersteld - 60 de oudere - 61 slot - 62 schrijflijn 
- 63 verzoek om antwoord - 64 geliefde v. 
Zeus - 65 of dergelijke - 66 guit - 68 meisje -
71 beneden - 73 voorzetsel - 77 onzes inziens -
79 kaartenbock - 80 onderricht - 81 klepper -
84 duivel - 87 beroep - 90 toevluchtsoord - 91 
titel - 92 bijwoord - 93 hemelgeest - 94 
losplaats v. schepen - 96 klank - 97 deel v.e. 
trap - 98 lattenkist - 100 watering - 102 gelofte 
- 104 een zekere - 106 familielid - 107 
voorzetsel. 

VAN LINKS NAAR RECHTS: 
1 bitterheid - 4 trouweloze handeling - 10 
wortel - 13 oorlogsgod - 15 keet - 16 kunststuk 
- 17 deel v. Azië - 19 bevel - 20 genre - 21 
lofrede - 23 drijfkracht - 25 landbouwwerktuig 
- 27 interval 29 nummer - 30 de onbekende -
31 troefkaart - 33 voegwoord - 34 achter - 36 
vaartuig - 38 hond - 41 roeipen - 42 
schaakstuk - 44 landbouwwerktuig - 45 
tijdelijk - 46 fris - 47 emeritus - 48 houding -
50 nobel - 52 noot - 53 afvoerkanaal - 54 
handelsterm - 56 vrucht - 57 kledingstuk - 59 
kunstenaar - 63 verzameling schepen - 67 en 
dergelijke - 69 meer in Amerika - 70 toespraak 
- 71 niet deelbaar door twee - 72 keukengerei -
74 niet genoemd - 75 ten bedrage van - 76 
slaapziekte - 78 telwoord - 79 roofvogel - 82 
berg op Kreta - 83 regeringsreglement - 84 
heilige - 85 vogeleigenschap - 86 spil - 88 
maanstand - 89 naaigerei - 92 wondvocht - 95 
vertrek - 97 vervoermiddel - 99 anders 
genaamd - 101 ijzerhoudende grond - 103 
strijdmacht - 105 Europeaan - 106 dichter -
108 riv. i.d. Sovjetunie - 109 edel - 110 
waardepapier - 111 Europeaan. 

Gevonden letters 
3 110 42 109 29 98 13 56 73 31 88 27 
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Dû G i M M Ä 

Bomen verwijderen tussen de bebouwing d.m.v klimtechniek en afvangsysteem. 
Snoeiwerk op hoogte ; inkorten van takken, dood hout en klimop verwijderen. 
Onderhoud rieten daken ; alg en mos bestrijding, reparaties en nieuw werk, plaatsen uilenkasten. 
Schoonmaken van dakgoten. 

Dick Frijters, Duinweg 9 , Midlaren , 06-5795 4934. 

Ve^h^ndigheZd/ metvUi& 

1, CASANDER OVERDUIN 
:fa e d r i i f s m a k e i a,a r s b v 

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 

Ï/M-EOG 
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Project Lotus Cambodja. 

Graag wil ik jullie laten weten hoe het met mijn 
project in Cambodja gaat. 
Allereerst wil ik iets over het ontstaan van het dorp 
Kleang Leu vertellen. 
Vlak nadat het Rode Khmer bewind was opgehe
ven werd en grond van Kleang Leu gekocht door 
een Chinees. Er was een steen-groeve en daar was 
het de man om te doen. Hij zocht mensen die wil
den werken in zijn steengroeve. 
Er waren genoeg die het zware werk wilden doen. 

r Dat betekende immers dat er rijst in de kom kwam. 
Van de baas mocht het personeel gaan wonen aan 
de rand van de steengroeve. 

• ' '• 

-, 

Er werden huizen (lees hutjes) gebouwd en zo 
ontstond het dorp Kleng Leu. Er vestigden zich 
140 gezinnen. 
Nu na vele jaren hard werken is de steen groeve 
leeg. Omdat er nu geen werk meer is in de groeve 
worden er grote auto's vol grote brokken steen 
aangevoerd dat nog gebikt moet worden. 
Voor de Chinees was de grond niet interessant 
meer. Hij verkocht de grond, 

De nieuwe eigenaar wilde mooie huizen in Kleang 
Leu bouwen. Maar dan moesten eerst de schamele 
hutten die er nu stonden verdwijnen. En zo kreeg 
het merendeel van de bevolking te horen dat ze 
binnen twee weken weg moeste wezen. Begrijpe
lijk brak er paniek uit. De bewoners verzetten zich. 
Ze wilden niet weg. Maar zo als dat dan in Cam
bodja gaat, als je niet goedschiks vertrekt dan maar 
kwaadschiks. Er komt dan een grote bulldozer en 
die maakt in no time alles met de grond gelijk of 
de brand wordt er in gestoken. 
De gedupeerden hebben een ander stuk grond toe
gewezen gekregen. Maar ze moeten dan wel zelf 

zien er weer een huisje op te krijgen. 
Toen ik het bericht ontving brak mijn hart. Wat is 
het toch erg als je zo'n regering hebt die zulke din
gen zomaar laat gebeuren! 

Ik heb de mensen op het hart gedrukt om ondanks 
alles hun kinderen zo mogelijk naar school te laten 
gaan. Want alleen met een opleiding hebben zij im
mers meer kans op een betere toekomst. 

Ik heb samen met Bo, mijn eigen hond, deze zomer 
op veel honden gepast van vakantie vierende men
sen. Van het geld dat het opbracht kon ik weer kin
deren naar school laten gaan. Dubbel genot dus. 
Eerst genieten van de honden, ze zijn zo leuk! En 
daarna de scholen weer kunnen betalen. 

Ik dank mijn buren dat ze er geen probleem van ge
maakt hebben dat er soms wel eens wat geblaf was 
bij me in de tuin. 

Binnenkort gaan vrijwilligers en ik weer rommel
markten draaien voor het goede doel. 
Gelukkig hebben we ook een paar sponsors. Ko
mend jaar hoop ik weer voor een poosje naar Cam
bodja te gaan. De heb nog niet gepland wanneer. Ik 
verheug me er op de mensen daar weer te ontmoe
ten. 

wMÊ 

• •,-.-
• • 

Hartelijke groet, Tineke Wiggers 
tinekwig@hetnet.nl 

Mocht u Tineke willen helpen met haar project in 
Cambodja. Er is een speciaal banknummer geopend 
voor giften. 
Het nummer is 3179553065 onder vermelding van: 
T.Wiggers inzake Cambodja 

20 

mailto:tinekwig@hetnet.nl


Midlaarder Kabinet herfst 2012 

Vakmanschap & 
Moderne apparatuur 

voor: 
• Diagnosetest 

• Storing zoeken 
• Aircoservice 

• Bandenservice 
Schokdempertest 

•APK 
• Onderhoud 

Felland 7b, 9753 TA Haren 
Tel. 050-5340612 

www.hvhautotechniek.nl 
info@hvhautotechniek.nl 

goe 

Roelof & Ida 

www.buitengoed-ochterdehoven.nl 

Vi.iRiü BAKKER 

Haren 
050 5344533 

www.alfredbakker.nl 
info@alfredbakker.nl 

c A ^ ^ Ï B u ^ 

Slagerij De Buurderij 

Vogelzangsteeg 15 a 

9479 T E Noordlaren 
050-4063812 

info@slagerijdebuurderij.nl 
www.slagerijdebuurderij.nl 

OPENINGSTIJDEN: 
dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot 17.30 uur 

zaterdag 09.00 tot 15.00 uur 

Vlees zoals vlees hoort te zijn ! 
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Welkom in Midlaren 
; 

Nieuwe buren aan de Tolhuisweg! 

Vorig jaar in het kerstnummer van het Kabinet stond 
een stuk over mijn buurhuis aan Tolhuisweg 10 dat al 
jaren leegstaat en dreigde verkocht te worden aange
zien de eigenaresse was overleden. Naar aanleiding 
van dit stukje werd ik gebeld door Arne, of ik ook wist 
door welke makelaar het huis verkocht werd. Geen 
idee natuurlijk maar daar is hij wel achter gekomen 
want straks worden we buren! ! 

'k 
; 

* 

11 

:' 

Arne Blaauwboer en Caroline Messchendorp hebben 
het huis gekocht en gaan er flink in verbouwen. De 
tekeningen zijn klaar en het belooft supermooi te wor
den. Dat er wel wat aan moest gebeuren was wel dui
delijk, alles was nog in zogenaamde authentieke staat! 
Arne is geen onbekende in het dorp. Hij is opgegroeid 
op de Veenhorst en heeft heerlijke herinneringen aan 
zijn jeugd in Midlaren. Toch wil je natuurlijk wel weg 
uit het dorp waar je opgegroeid bent en met Caroline 
heeft hij dan ook eerst ruim 5 jaar in de stad gewoond. 
Daarna gingen ze samen met broer Joeri oppassen op 
huis tegenover de Veenhorst (van Klaas Butter die in 
het buitenland verblijft) en dat beviel eigenlijk zo su-
pergocd dat ze toch maar 'in de buurt' gingen zoeken 
en dat kringetje verengde zich steeds verder en het kon 
uiteindelijk alleen nog maar Midlaren worden, dat was 
toch de 'place tobe'! 

Caroline werkt in Zuidlaren als kandidaat-notaris dus 
die kan lekker op de fiets en Arne werkt als makelaar 
in Assen. 
Ze hopen dat alles in de zomer van 2013 klaar is maar 
voor die tijd is het nog flink aanpakken! 
De mogelijkheid dat met de komst van Arne de voet
balwedstrijd Noordlaren-Midlaren weer leven in gebla
zen gaat worden, is niet ondenkbaar als ik zijn herinne
ringen zo hoor. Ook kan hij wel volleyballen, de grote 
vraag is natuurlijk: horen ze bij Tolhuisweg 1 of 2?? 
AG 

Bloeiend Bedrijf 

In het zomerkabinet van vorig jaar stond het volgende 
gedicht: 

Zoete lome dagen, 
Opgerekt door zomertijd. 
Wuivend graan omringd door bloemenrand, 
Met subsidie van de overheid? 

Nu zag ik weer van die bloemenrand rond akkers en 
weilanden, ik vind het erg mooi maar daar zal het toch 
niet alleen voor bedoeld zijn? 
Nu blijkt dat er een hele visie en organisatie achter zit. 

Het internet leert het volgende: 

• 

¿ta—ndmin*1*1»! 

,..-1 •••.•'• Mli,-^.nvvi 

.••••--'-'•'•' •; ,...-•"" ,-o.öatf»«' 
- - ! j'"°" 

Met 550 boeren aan de slag 
Met steun van het ministerie van E,L&I en het Euro
pese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
werken honderden boeren in heel Nederland aan krui
denrijke akkerranden die speciaal zijn ontwikkeld 
voor natuurlijke vijanden. Het samenwerkingsverband 
wordt begeleid door ruim 30 regionale partners, het 
Louis Bolk Instituut, Veelzijdig Boerenland, de ZL-
TO, De Natuurweide en Boerennatuur. 

Winst voor bedrijf en biodiversiteit! 
Akkerranden kunnen natuurlijke vijanden van land-
bouwplagen stimuleren, en plagen zoals bladluis hel
pen te voorkomen. Bovendien maken de bloeiende 
planten een aantrekkelijk bedrijfsplaatje, wordt uit
spoeling van meststoffen voorkomen, en hoeft er min
der gespoten te worden. 
Bloeiend Bedrijf staat voor een landbouwbedrijf dat 
tegen een stootje kan 
De natuur kan daar een belangrijk steentje aan bijdra
gen. Zo verzorgt bodemleven een vruchtbare bodem, 
en helpen natuurlijke vijanden bij het bestrijden van 
plagen en ziekten. 

Ik vind het mooi! 
AG 
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En wat doet u aan vrijwilligerswerk??! 

In ons dorp is iedereen best druk met allerlei commis
sies, dorpsbelangen, de ijsvereniging en de redactie 
maar de wereld is groter dan Midlaren! 
Toen ik hoorde dat Geske Barendregt totaal ander vrij
willigerswerk doet werd ik nieuwsgierig, ik zocht haar 
op om er meer over te weten te komen. 
Ze vertelt dat ze op zoek was naar vrijwilligerswerk en 
ze heeft gezocht op internet naar wat er te doen valt. 
Nou, dat blijkt in Drenthe heel divers te zijn. Van wer
ken bij Staatsbosbeheer, de lokale radio tot koffie drin
ken bij bejaarden. Geske koos voor taalcoach wat uit
gaat van Stichting Vluchtelingwerk. Ze werd gemat-
ched aan een jong stel uit Afghanistan die in Zuidlaren 
in een huurwoning wonen, Sara en Achmed. Ze zijn 
anderhalfjaar geleden in Nederland aangekomen na 
omzwervingen via Griekenland. Ze gaan elke ochtend 
naar school in Vries om de Nederlandse taal te leren, 's 
Middags moeten ze huiswerk maken en een keer per 
week helpt Geske ze daarbij en voert ze gesprekken 
met ze om zo de taal te oefenen. Achmed heeft het al 
zo goed gedaan dat hij een opleiding in de stad mag 
volgen. Hij wil graag stukadoor of schilder worden. 
Geske vindt het boeiend om dit werk te doen ook om
dat ze zelf graag reist en deze mensen zijn heel leergie
rig dus dat stimuleert enorm! ! 

Wilt u ook eens buiten het dorp mooie dingen voor een 
ander doen kijk dan ook eens op : 

www.vrijwilligerswerktynaarlo.nl 
Daar staan allerlei vacatures op van verschillende orga
nisaties bij elkaar gebracht. 
En doet u ook een vrijwillige taak waarvan het leuk is 
om meer te weten? Vertel ons uw verhaal en stuur een 
mail naar de redactie! AG 

Collecte KWF 

De collecte van het KWF 
heeft in Midlaren 161,28 euro 
opgebracht! 
Iedereen hartelijk dank voor 
de gift! 
Toen ik bij Margje Lamberts 
aan de (tuin)deur kwam bleek 
dat zij dit jaren en jaren heeft 
gedaan samen met Albert 

Boes. Ze maakten er een sport van om elk jaar 
meer op te halen. Ze heeft er zelfs een gouden 
speld voor gekregen, zolang heeft Margje zich er
voor ingezet. 
De opbrengst van de collecte kan ook nu nog meer 

worden als er meer collectanten voor Midaren 

zijn. Wilt u ook collecteren voor dit goede doel, 

geef u dan op bij Greetje Blom, 050-4095231 

MIDLAARDERS STRIJDEN OM DE 
NOORDLAARDERBOKAAL 

Op een zonnige nazomerdag in september barstte de 
strijd los om de Noordlaarderbokaal. De Noordlaarder-
bokaal is een jaarlijks terugkerend paarden- en pony
evenement in Noordlaren. Je kunt er meedoen in de 
disciplines dressuur en springen. Iedereen mag mee
doen. Wel is het de bedoeling dat jezelf of je paard/ 
pony in Noordlaren woont, of dat je op de een of ande
re manier een binding hebt met het dorp. Dat is voor 
veel Midlaarders geen probleem, dus zij deden in gro
ten getale mee. 

Zoals jullie wellicht weten geeft Jeske Geerts tegen
woordig paardrijles. En Jeske had al haar leerlingen 
opgegeven. Met dank aan Pouline, de pony van Jeske. 

- : 

Zij had een zware ochtend want zij moest maar liefst 
vier keer in actie komen. Niels Hamming beet het spits 
af, vervolgens mocht Myrthe Wolters de bak in, daarna 
Rubian Hamming en tenslotte Lienke van der Meulen, 
die er de derde prijs mee veroverde. Mette kwam aan
moedigen. 

En dat aanmoedigen was nodig. Onder het oog van een 
strenge jury moesten de deelnemers van A naar K, tus
sen E en H overgaan naar draf, bij M-X-K van hand 
veranderen, bij C afwenden, enzovoorts. En afsluiten 
met een keurig knikje richting de jury om vervolgens 
een groot applaus van de toeschouwers in ontvangst te 
nemen. Dankjewel Jeske, ze deden het fantastisch! 

Geboren 3 september 2012 : 
Geertje Floor Kamminga 
Ruben, Anja, Hannah en 

Sanne proficiat 
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Hondenpoep 

In het voorjaar 2011 staat er een mooi stuk in het 
kabinet geschreven door Toon van de Hammen met 
als onderwerp " mooi shit". 
Ik kan het niet mooier omschrijven, maar heb wel 
exact de zelfde problemen. De boodschap van het 
stukje is kraak helder, maar helaas is niet het ultie
me gewenste resultaat bereikt: geen hondenpoep in 
de tuinen. Sinds anderhalfjaar af en toe een honden
drol in de achtertuin, deed ons al elke keer verbazen! 
Maar sinds er begin 2012 hekken in achtertuin ivm 2 
jarige Victor zijn geplaatst, is het drollen probleem 
gelukkig ! opgelost. Maar niet in de voortuin! 
Victor zijn jas is al minimaal twee keer in de was
machine gegaan, omdat hij onder de hondendrol zat. 
Hij kwam eens met een mooi, groot gedoogde 
drol aanzetten en keek vol trots. Zijn handen onder 
de verse poep is ook al meerdere malen gebeurd. 
Visite loopt geregeld met een poepschoen het huis 

in. De krant uit de brieven
bus halen is ook een feest, 
altijd naar de grond kijken 
om de drol te ontwijken. 
Grasmaaicn is ook een 
ranzige bezigheid in de 

voortuin. Bij het legen van de bak met gras komt de 
geur je tegenmoet. Vervolgens terug gekomen bij de 
maaier zie je dat het mes van de maaier weer een 
bruin is Afgelopen week zou ik met Victor voor 
in de tuin aan de slag. Maar we moesten eerst VIJF! ! 
Drollen verwijderen ( nadat we er vorige week ook 
al DRIE hadden verwijdert ) en het rook er ook niet 
naar bloemetjes. Dus besloten ik en mijn buurvrouw 
( nummer 19 , die ook al jaren elke ochtend wordt 
begroet door een grote homp poep op haar oprit, 
onder de brievenbus of netjes onder het keuken-
raam) borden op te hangen met de tekst: 
" strontzat van dat gekak op ons pad (en tuin)". Min
der dan 48 uur is er al weer 1 verdwenen, maar het 
gaat om de boodschap. 
Het is natuurlijk een beetje kinderachtig dat je bor
den op moet hangen, maar het is om moe van te 
worden dat de eigenaren van oa loslopende honden 
niet begrijpen dat deze mij geen bosje bloemen ko
men brengen. Hopelijk kunnen we snel weer nor
maal door onze voortuin lopen. 
Groeten van Victor en zijn moeder ( Tolhuisweg 17) 
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De Haan Advocaten & Notarissen 
De Haan Advocaten & Notarissen is hét advocaten- en 
notarissenkantoor voor de kritische ondernemer, parti
culier en overheidsinstelling die een doeltreffende juri
dische 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 speci
alisaties vertegenwoordigd. 
Op een gedreven, persoonlijke en deskundige manier 
verzorgen wij hoogstaand juridisch advies op alle 
rechtsgebieden. 

De Haan Advocaten & Notarissen biedt u een combina
tie 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 specifie
ke 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 Turfsingel (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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Registeraccountants 
B elas tingadvis eur s 

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 Gronin
gen. 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 bete
kenen. 

Onze klantenkring is 
even gemêleerd als 
het bedrijfsleven in 
onze regio: detail -
h a n d e l , z ake l i j ke 
dienstverleners, ad
viesbureaus, indus
triële bedrijven, trans
porteurs, stichtingen, 
vereni-gingen en vrije 
beroepen. Van ge
renommeerde onder
nemer tot starter. 
Daarnaast zijn we or
ganisaties in de non
profit sector en parti
culieren van dienst. 

mailto:info@hutco.nl
http://www.hutco.nl

