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zaterdagen: 

4en 5 jan 
1 en 2 febr. 
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Vccpwccpd 

De kerstdagen staan voor de deur. Met deze kers
verse, winterdikke aflevering van het Midlaarder 
kabinet heeft u weer even leesvoer vanuit de 
buurt. 
Dat kan natuurlijk niet ontbreken in een kerst
nummer, een kerstverhaal. Leuk opgeschreven, 
van de hand dit keer van Mies Bouman. Maar 
ook de aankondiging van een Snertwedstrijd, 
nieuws van de Vrouwensoos en de IJsclub, en 
nog veel meer. 

Verder in dit nummer een verslag van de laatste 
vergadering van de Vereniging Dorspbelangen. 
Belangrijk onderdeel van de avond was de huldi
ging van Andries Haaijer in verband met zijn af
scheid als trouwe krantenbezorger van Midlaren. 
Ook op de agenda stond een presentatie van Na
tuurmonumenten. Deze club wil een Natuurvisie 
voor de periode 2013-2031 ontwikkelen voor het 
gebied Vijftig Bunder - Noordlaarderbos. Na
tuurmonumenten wil de visie graag samen met 
bewoners en gebruikers vormgeven, zodat beheer 
en inrichting van de natuurgebieden aansluiten 
bij de wensen van de omgeving. Dorpsbelangen 
is blij met dit initiatief; een aantal Midlaarders 
heeft zich al gemeld om hierbij mee te denken. 

In dit Kabinet de laatste bijdragen van Bouke 
Klaassens, met onder andere een nieuwjaarsge
dicht (in het Drents) en consumenteninfo over 
uitjes in de kerstvakantie in de buurt van Midla
ren. Zij gaat namelijk stoppen met het Kabinet. 
Jammer, maar haar werk kost zoveel tijd dat het 
schrijven van stukjes er de laatste tijd vaak bij 
inschiet. Bovendien vindt ze dat ze intussen al 
zolang in de redactie zit dat het tijd wordt eens 
ruimte te maken voor een ander. 
Bouke Klaassens heeft tientallen jaren deel uitge
maakt van de redactie van het Kabinet. Haar bij
dragen, of het nou was in de vorm van stukjes of 
discussie binnen de redactie, deden er toe en wa
ren altijd opbouwend. 
De redactie en ook de lezers zullen haar missen. 
Bedankt Bouke! 

Voor nu, veel leesplezier! 

Redactie van het Midlaarder Kabinet 

f De redactie van 
met Kabinet'' wenst 

én ee 
gezond '201 

Beste Midlaarder, 

Graag nodigen we je uit voor onze 
nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 13 
januari 2013 van 14.30 - 17.00 uur in 

Paviljoen Meerzicht. 
Nadat nieuwjaarswensen en goede voornemens on
der het genot van een welkomstdrankje zijn uitge
wisseld zal er een fotoquiz worden gehouden. Ver
der is er voldoende gelegenheid om met elkaar bij te 
praten alvorens iedereen weer huiswaarts keert. 
Voor diegene die toch wat langer wil blijven is er de 
mogelijkheid een eenvoudige maaltijd te nuttigen. 
Mocht het zo zijn dat koning winter tegen die 
tijd zijn intrede heeft gedaan en er dus volop op het 
Zuidlaardermeer geschaatst kan worden, dan zullen 
we ca. een week van tevoren op de website van Mid
laren melding maken over een evt. alternatieve loca
tie. 

Graag tot ziens op 13 januari! 

Agenda 

23 dec. 2012 Pianoconcert Meerzicht 16.00 uur 
13 jan. 2013.. Nieuwjaarsbijeenkomst 
19 jan. 2013 Snertkook wedstrijd (zie info) 
5 febr. 2013 Filmvoorstelling Meerzicht 20.00 

uur 
19 febr. 2013 rondreis door Noord-Thailand 

20.00 uur Tolhuisweg 26 
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BuiSenSiuls *de VtEHKOR5T' 
Hans. tttoauboer e-u Eli W i g g e n 

Qmvmy 2, s«5 PK MIDLAREN 
Tel,; 059 4092 ï 3Î Fa*: OSfl 4092132 

Émail: irifoOwcrihorst.nl 
Website: wvAV.vrtscnhorit.nl 

I V I T » « 
ítnb$r$t 

Elk seizoen de moeite waard 

*de VÊÉNIIOtóT* » een ¿-sterren g«>e-í»ft:*«T*nriodírti* 
vcKjr lp principe wwi rr¡**rrf4*pi verblijf '«'jn 1S l/H •<* petwnerv 

TwùÀGERHy»* .4 «ri ajMrt gtlsgep zaal «iet etflen itrrtrt voor désioeelfceriiuui 
JÉ i f t 4 I f t f t » |a***e«eíi. Het h t*v f i t i iUr tpuï i t « < H üw lK lue ie t i en ICTTERJiKWEW 

'ç jKccmmodaiti«« zijn f f«*vol IngwtdM <?n vjf> alt« gemakken en modfmo 
íartltlpíton vanrr»'}. Irloanl vonr Iw: hour.en van 

U M wí-'kbi.ií-.-ii.ur-iUíri, reünies en -..ik.ir: L- .;•:.:, vrt.; tu ••. 
I I *iccft een k e u » uit 

self-. (jMiwttèüjki? rtf wiltedHSP Mirtroioing doer om. 

Uw partner in doe-het-zelf 

Zuidlaren 

Kerkstraat 7d 
9471 GA Zuidlaren 
4092069 

info@hubozuidlaren.nl 

eenk 
DOE-HET-ZELF 

VERHUUR 

£>e Scheve 
Watersport bedrijf 

www. descheve. nl 

Havenstraat 18 
9471 AM Zuid/aren 
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.delanteern.nl 

Eetcafé de Lanteern 
Woensdag t/m zondag geopend van 

12.00-23.00 uur. 
tel. 050-4029890 
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Dorpsbelangen Midlaren 
Verslag van de Algemene ledenvergadering 

Op 28 november 2012 hield Dorpsbelangen een al
gemene ledenvergadering in Paviljoen Meerzicht. 
De vergadering werd bijgewoond door ongeveer 30 
personen. Als eerste punt diende een besluit geno
men te worden over de vestiging van het recht van 
opstal ten behoeve van het gebouwtje op het sport
veld. Dit is een overeenkomst tussen de gemeente 
Tynaarlo en het betuur van Dorpsbelangen voor het 
gebruik van de grond waarop 'nummer 15' staat. 
Volgens de statuten heeft het bestuur voor het aan
gaan van de overeenkomst de toestemming van de 
ledenvergadering nodig; de vergadering stemde met 
algemene stemmen in met het voorstel. 

Daarna werd er gesproken over het glasvezelnet
werk. In het vorige Kabinet stond al vermeld dat het 
wachten is op offertes van Reggefiber (zie het Herfst 
-Kabinet). Reggefiber zou hier echter pas mee aan 
de slag gaan als zij een samenwerkingsovereen
komst met de gemeente Tynaarlo had gesloten, wat 
op 7 november is gebeurd. Het wachten is nu op de 
offertes van Reggefiber. 

Vervolgens vertelde de voorzitter het laatste nieuws 
over de herinrichting van de Groningerstraat Het 
oorspronkelijke plan was dat de Groningerstraat zo
danig zou worden veranderd dat het verkeer gesti
muleerd zou worden langzamer te rijden. Dit zou 
bijvoorbeeld (maar met noodzakelijk) op de manier 
aangepakt kunnen worden zoals dat in Noordlaren is 
gedaan. Deze herinrichting van de Groningerstraat 
was financieel mogelijk doordat zou worden meege
lift met het project om een nieuw riool door de straat 
aan te leggen. Het rioleringsprobleem wordt nu ech
ter op een andere manier opgelost; daardoor zal de 
aanpassing van de straat niet doorgaan, anders dan 
eventueel bij noodzakelijk normaal onderhoud in de 
toekomst. Wethouder Assies heeft toegezegd dat hij 
bereid is dit besluit verder toe te lichten op onze al
gemene ledenvergadering die in het voorjaar gehou
den wordt. Vanuit de vergadering werd kritisch ge
reageerd op het besluit van de gemeente. Door de 
aanwezigen werden enkele suggesties gedaan om de 
weg veiliger te maken: een bord plaatsen, dat de ge
reden snelheid weergeeft; meer controles; ijzeren 
pennen in de weg. Het bestuur zal de wethouder uit
nodigen voor de komende ledenvergadering. 

Na een oproep in het vorige Kabinet, heeft een aan
tal Midlaarders belangstelling getoond voor het col
lectie/aanschaffen van zonnepanelen. Een werk
groepje gaat hiermee aan de slag. Wie hier meer 

over wil weten of aan de actie mee wil doen, kan con
tact opnemen met Mark Pieter Bakker 
(Mark@alfredbakker.nl). 

Hierna stond de rondvraag op de agenda; de volgen
de zaken werden naar voren gebracht: 
- Henriet Haaijer (Paviljoen Meerzicht) kondigt plan
nen aan voor een Neptunusfeest dat in augustus 2013 
gehouden zal worden, een oude Midlaarder traditie. 
Het feest speelt zich af aan en op het water van het 
Zuidlaardermeer, met bijvoorbeeld activiteiten als een 
gondelvaart of watersportdemonstraties, dit alles ver
gezeld van gezellige muziek, eten en drinken. Er is 
een groepje bezig de plannen verder uit te werken; 
mensen die willen meedoen worden uitgenodigd zich 
te melden. 
- Egbert Veenstra is niet te spreken over de manier 
waarop het onderhoud van het Overbos (Kraaienbos) 
is uitgevoerd. Men is geweldig te keer gegaan, veel 
bomen zijn met grof geweld half ontworteld, de rom
mel is niet opgeruimd en intieme paden zijn veel te 
breed open gesnoeid. Dorpsbelangen zal de klacht 
doorgeven aan de gemeente. 

Dan komt het hoogtepunt van de avond: de huldiging 
van Andries en Jennie Haaijer naar aanleiding van 
hun afscheid als de trouwe krantenbezorgers van 
Midlaren. Over deze huldiging wordt op een andere 
plek in dit Kabinet al geschreven. Voor het nageslacht 
moet in dit verslag echter worden vermeld dat An
dries Haaijer op 28 november 2012 tot ereburger van 
Midlaren is benoemd! Deze benoeming ging verge
zeld van enkele geschenken waaraan de Midlaarders 
royaal hebben bijgedragen. Het bestuur bedankt Toon 
van der Hammen en Ineke Noordhoff die het initiatief 
voor de huldiging hebben genomen en daar een grote 
bijdrage aan hebben geleverd. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. Na een kor
te pauze geven de heren Jacob de Bruin en Roel Dou-
wes van Natuurmonumenten een presentatie over de 
plannen voor de ontwikkeling van een Natuurvisie 
voor het Noordlaarderbos en Vijftig Bunder. 

Ontwikkeling Natuurvisie Vijftig Bunder - Noord
laarderbos 

In oktober ontving het bestuur een brief waarin Na
tuurmonumenten aankondigde een Natuurvisie voor 
de periode 2013-2031 te gaan ontwikkelen voor het 
gebied Vijftig Bunder - Noordlaarderbos. Met een 
heldere visie is het mogelijk een constant beheer te 
garanderen en daarmee de potenties van het gebied zo 
goed mogelijk te benutten. Natuurmonumenten wil de 
visie graag samen met bewoners en gebruikers vorm
geven, zodat beheer en inrichting van de natuurgebie-
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BOUWBEDRIJF 
MARK WIELAND 

Zuidlaarderweg 97 
9479 PR Noordlaren 
050-4092782 

zetLsûho 
sutrfsûhj&oi- OíA, 
va feci iA,tBfitea 

U.IA, 

[.'.•if. i 

botelAA/erhl/íUT, 
zeil fSiA. sur/U^ei/v 

zeilschool Zuidlaardermeer 
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren 
050 4092379 

wvw.ze i I s c h o o Izu i d I a a rd e rm eer.nl 

Het idee is dat wij bij u in de 
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 we graag. Het is 
tenslotte ook onze buurt. Dat is het idee! 

Benieuwd naar ons idee hierover? 
Ga naar 
www.rabobank.nl/noord-drcnthe 

Rabobank. Een bank met ideeën 

Rabobank «vww.rabobank.nl/noord-drL'nlhe 

RONDVAARTEN EN BOOTARRANÚEMENTEN 

OP HET ZUIDLAARDERMEER 

EN HET PATERSWOLDSE MEER 

PflPTY StIIPS&JRIPS 

party ships 
and tri p s 
de Bloemert 3 
Midlaren 
0 6 5 1 5 0 9 7 9 8 ZUIDLAARDERMEER/PATERSWOADSEMEER 

WWW.PARTYSHIPS-TRIPS.NL 

http://eer.nl
http://www.partyships-trips.nl
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den zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van 
de omgeving. 

Na afloop van de ledenvergadering op 28 
november, liet boswachter Jacob de Bruin prachti
ge beelden van de twee natuurgebieden zien. 
Landschap, archeologie, cultuurhistorie, planten 
en dieren passeerden de revue. Een filmpje toonde 
rondscharrelende nachtelijke dassen bij hun 
burcht in het Noordlaarderbos. Daarna vertelde 
ecoloog Roel Douwes hoe Natuurmonumenten de 
Midlaarders, Noordlaarders en andere gebruikers 
bij de ontwikkeling van de Natuurvisie wil betrek
ken. Er komt een klankbordgroep die een paar 
avonden over de verschillende aspecten gaat 
brainstormen. Ook staat er een veldbezoek op het 
programma om de ideeën ter plekke te toetsen. 
Elke geïnteresseerde kan aan de klankbordgroep 
deelnemen. Het is daarbij de bedoeling dat de ver
schillende geledingen van de bevolking zijn verte
genwoordigd. 

Het resultaat van de discussies wordt vast
gelegd in een verslag met aanbevelingen. Natuur
monumenten zal daarna weer een bijeenkomst 
met de Midlaarders organiseren om te zien of er 
voor deze aanbevelingen een breed draagvlak be
staat. Roel Douwes gaf aan dat Natuurmonumen
ten haar eigen beleidskaders heeft en dat ze daar
om kan afwijken van de aanbevelingen van de 
klankbordgroep. In de Natuurvisie zullen ook aan
bevelingen worden gedaan voor de publieke ruim
tes zoals de wegen in het gebied. Roel gaf aan dat 
het echter niet Natuurmonumenten is die hier be
slissingen kan nemen, maar dat de gemeente Ty
naarlo daarvoor verantwoordelijk is. 

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft Na
tuurmonumenten geschreven dat ze blij is met dit 
initiatief omdat het de Midlaarders de kans geeft 
mee te denken over de inrichting en het beheer 
van deze prachtige gebieden in hun directe woon
omgeving. Zoals hiervoor al is gezegd, gaat niet 
Natuurmonumenten maar de gemeente Tynaarlo 
over de inrichting van de openbare ruimte. Moch
ten wat dit betreft zaken als het autoluw maken 
van wegen en het aanleggen van een parkeerplaats 
aan de orde komen, dan zal het bestuur van 
Dorpsbelangen goed kijken naar de aanbevelingen 
van de klankbordgroep. In laatste instantie is het 
echter de algemene ledenvergadering die het 
standpunt van Dorpsbelangen (en haar advies aan 
de gemeente Tynaarlo) in deze zal bepalen. We 
roepen zoveel mogelijk Midlaarders op om actief 
deel te nemen aan de discussies die de komende 
tijd zullen plaatsvinden. 

Dorpsatlas Drentsche Aa 
Door het Nationaal beek- en esdorpenlandschap 

Drentsche Aa is de Historische Dorpsatlas Drentsche 
Aa opgezet. Dit is geen boekwerk maar een website 
waar informatie over het gebied te vinden is: oude 
kaarten, archeologische vondsten, veldnamen en cul
tuurhistorische elementen 
(www.dorpsatlasdrentscheaa.nl). De bedoeling is dat 

deze website gaat 'groeien' doordat kennis en verha
len uit de dorpen zelf worden toegevoegd. Hierbij 
wordt gedacht aan kennis van het landschap en de 
lokale historie die al bekend is maar nog niet breed 
toegankelijk is of nog in de hoofden van mensen zit. 

Per dorp is het mogelijk om eigen informatie 
toe te voegen. Dit kunnen verhalen zijn, foto's, veld
namen, bijzondere plekken, bijzondere gebouwen, 
etc. In Eext is deze aanpak met een werkgroep van 
bewoners getest. De werkgroep was enthousiast over 
de mogelijkheden en ziet de website als een mooie 
toevoeging voor het verzamelen en het breed toegan
kelijk maken van de dorpshistorie. In Eext had men 
de taken verdeeld: mensen die dorpsgenoten intervie
wen, foto's scannen, nieuwe foto's maken, archiefon
derzoek verrichten en mensen die namens de groep 
aangeleverde informatie op de website plaatsen. 

Het zou mooi zijn als ook in Midlaren een aan
tal personen hiermee aan de slag zou willen gaan. Er 
is al veel informatie over Midlaren beschikbaar in de 
mooie boeken die de laatste tien jaar verschenen zijn. 
De uitdaging is nu om deze (en andere) informatie op 
de website te plaatsen, zodat dit breed toegankelijk 
wordt. Wie zin heeft om deze uitdaging aan te gaan 
wordt verzocht met ondergetekende contact op te ne
men. 

Nieuwjaarswens 

Tot slot wenst het bestuur van Dorpsbelangen alle 
lezers fijne feestdagen en een goed 2013! 
Namens het bestuur, 
Pieter den Hengst 
denhengstmidlaren@hetnet.nl 
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Andries Haaijer ereburger van Midlaren 
Oorkgnde 

'ftettoemdtot creSurßervan 'MidJanm 

Jtndties Jfaaijer 

'•Hipw 30jaar lang Stzcrgdejij de Canten in en om Het dorp. 
Je dëetfdv taa^met veef inzet tn toewijding, tlh dag weer. 
7)c Hjant was tr nameCn\aiiijd. rn op tij/. In weeren wind. 

'Pe inwonen tan 'Midúxttn zijn jou daarvoor zeer trigétiSjfi 

ïfomenide'l'mmiging iktptêeCr^en HiHtrm, 

•Mart/Pitter&ffyr, 
voorzitter 

•Midbrt», 2X nn-emSer20t3 

'fitteraenJfengit, 

i 
Tijdens de najaarsvergadering van de Vereniging 
dorpsbelangen Midlaren op 28 november jl. is 
krantenbezorger Andries Haaijer gehuldigd. 

Tijdens de feestelijke bijeenkomst in Paviljoen Meer
zicht werd de krantenloper toegesproken door Ineke 
Noordhoff. Daarbij benadrukte ze hoe vanaf het mo
ment dat ze in Midlaren kwam wonen er geen ochtend 
of middag is geweest dat zij voor niets naar de brieven
bus hoefde te lopen. Bij regen, sneeuw, problemen bij 
de drukkerij of een lekke band van de distributiewagen 
waardoor de kranten te laat werden aangeleverd, altijd 
wist Andries de krant op tijd in de bus te krijgen. 
Noordhoff, zelf eerder als journalist werkzaam bij De 
Volkskrant, Trouw en het Nieuwsblad van het Noor
den bracht nog eens in herinnering dat een goede be
zorging echt niet vanzelfsprekend is. Als redacteur 
heeft ze met eigen ogen gezien hoe de afdelingen be
zorgklachten in de loop van de tijd zijn gegroeid door 

inzakkende discipline. Zo niet hier in mooi Midlaren. 

Wat maakte Andries en niet te vergeten zijn vrouw Jen
nie, die regelmatig hielp of haar man verving bij ziekte, 
nou tot zo'n bijzondere krantenbezorger? De bijna der
tig jaar dat hij zich van deze taak heeft gekweten? Drie 
woorden kwamen bij haar op: dienstbaar, vriendelijk en 
toegewijd. Zonder problemen elke ochtend om 3.30 uur 
van bed af om de kranten te sorteren en in de juiste brie
venbus te stoppen. De blijmoedigheid en het plezier 
waarmee zij dat allebei deden, heeft haar altijd getrof
fen. En velen in het dorp die er net zo over denken. 
Jammer dat de gezondheidsproblemen een streep heb
ben getrokken door de krantenbezorging, maar gelukkig 
dat dochter Jeanet, samen met haar man, het stokje van 
haar vader heeft overgenomen. En het lijkt erop dat de 
oude toegewijde familietraditie gewoon wordt voortge
zet. Want nog steeds glijden elke morgen ruim op tijd de 
kranten in de bus, aldus Ineke Noordhoff. 

Na de toespraak ontving de krantenloper uit handen van 
de voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen - Mark 
Pieter Bakker - een oorkonde met het ereburgerschap 
van Midlaren. Dit als teken van waardering van alle 
Midlaarders die jarenlang de krant van hem in de bus 
kregen. 
Om hun dank nog eens te onderstrepen kreeg de gehul
digde van alle dorpelingen ook een fraai cadeau: een 
snelle laptop. Jennie en dochter Jeanet kregen een mooi 
boeket met bloemen. 
Aan het eind van de huldiging sprak een zichtbaar aan
gedane Andries een mooi dankwoord uit en nam hij de 
felicitaties in ontvangst van de circa dertig dorpelingen 
die de huldiging bijwoonden. 
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Vereniging Dorpsbelangen presenteert: 

F I L M 
V O O R S T E L L I N G 

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 aanvang 20.00 uur 

Paviljoen Meerzicht 

De stille kracht van de Drentse natuur 
In deze vierde film van Henk Bos en Janetta Veenhoven wordt een schitterend beeld geschetst van 
de natuur in de beekdalen van de Drentsche Aa en de Hunze. Henk en Janetta nemen ons in de film 
op een bijzondere wijze mee op een reis door het landschap. Prachtig wordt in beeld gebracht hoe 
natuurontwikkeling, landschap, landbouw en drinkwaterwinning samen kunnen gaan. De "Stille 
kracht" is in deze film feitelijk de symbiose tussen de verschillende functies. 

Voor het maken van deze film trokken zij twee jaar lang door de Drentse natuur en het resultaat is 
verbluffend.. 

i*t l « m IOK 3CC v Jtiü h rO-tCvg« 

De Stille Kracht van de Drentse natuur 
Zwerven langs Aa en Hunze 

ayante Drentse natuur! 

De film is voor een zeer groot deel opgenomen in het gebied 
van de Hunze en voor het andere deel in de Drentsche Aa. De 
filmmakers benaderden de provincie Drenthe op het juiste mo
ment. De film laat goed de veranderingen zien die het land
schap in de loop van de jaren heeft ondergaan. 

Deze filmvoorstelling wordt aangeboden door de Vereniging 
Dorpsbelangen.Iedereen is van harte welkom! 

De toegang is gratis. 
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Wat doe jij voor vrijwilligerswerk? 

Wie kent het niet? Groei en Bloei, het tijd
schrift van en voor mensen met groene vin
gers. Niet zo gek dus dat Margje Lamberts 
actief is in de vereniging die dat blad uitgeeft. 

Zelf vindt ze overigens dat het werk dat ze voor 
Groei en Bloei doet, niet zozeer onder de catego
rie vrijwilligerswerk valt. "Het is een gewone 
bestuursfunctie." 
Ze legt uit dat de naam Groei & Bloei (G&B) 
bestaat sinds de eerste Floriade in 1960. 
"Daarvoor kende men ons als K.M.T.P. 
(Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en 
Plantkunde). Nu is G&B de grootste turnvereni
ging van Nederland met 150 afdelingen. 
Als lid van G&B ontvang je l lx per jaar het 
prachtige tuinblad Groei & Bloei. 

Sinds wanneer doe je dit werk? 
"Vanaf 2008 doe ik het secretariaat van de afde
ling Zuidlaren. En via het afdelingssecretariaat 
onderhoud ik de contacten met het Rayon Dren
the en het hoofdbestuur in Zoetermeer. 
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Wat doe je precies? 
Voor de afdeling Zuidlaren en omstreken doe ik 
vanaf 2008 het secretariaat. Wij organiseren zes 
keer per jaar een lezing, bloemschikcursussen, 
workshops, open tuinen weekenden, dagexcur-
sies en meerdaagse buitenlandse tuinenreizen. 
Bij onze afdeling zijn twee tuinkringen actief die 
in de periode van maart tot oktober veel tuinbe-
zoeken afleggen. 
Als secretaris maak ik de agenda's voor onze 
vergaderingen en naderhand de notulen, regel de 
sprekers voor de lezingen, onderhoud de contac
ten met de andere Drentse afdelingen, het Rayon 

(twee keer per jaar vergadering in Beilen) en het 
hoofdbestuur in Zoetermeer (twee keer per jaar ver
gadering in Utrecht). Ook verzorg ik vier keer per 
jaar onze nieuwsbrief, ons BLAADJE." 

Hoeveel tijd kostje dat? 
"Gemiddeld kosten deze werkzaamheden mij een 
paar uur per week." 

Waarom doe je het/wat levert het je op? 
"Ja, je wordt gevraagd en na enige twijfel heb ik ge
woon ja gezegd. En ik doe het nu met veel plezier. 
Jaren geleden, toen het secretariaat nog een wereld 
van schrijven met de pen was, heb ik deze functie 
ook al eens vervuld. In die zin was het nu dus ook 
wel een beetje een uitdaging. En als je de materie 
leuk vindt, valt het werkje niet zwaar. 
Het contact met andere tuinliefhebbers is mijn drijf
veer en heeft mij veel waardevolle contacten opgele
verd en kennis! Tuinliefhebbers inspireren en stimu
leren elkaar. Een mooie bijkomstigheid is dat mijn 
computervaardigheid enorm is toegenomen." 
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www.hethotel.nl/midlaren 
050-4093548. 
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Bouwbedrijf 
Menno Bakker 

3 

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER 
Z u i n i g s t r a a t 1 9479 P M N o o r d l a r e n 

050 - 4 0 9 5 9 1 8 
w w w . b o u w b e d r i j f m h b a k k e r . n l 

betrouwbaar in bouwen 

* Nieuwbouw / Verbouw * Assistentie bi j zelfbouw 

* Onderhoud / Restauratie * Las- en constructiewerk 

M e e r z i c h t 1 , 

e t e n , d r i n k e n & m e e r 

Paviljoen Meerzicht wenst alle Midlaarders 

gezellige feestdagen en een gezond 2013! 

\ M i d l a r e n , t OSO 4 0 9 0 1 3 5 
h t . n l , w w w . r '~ 

K-DANS 
050-4095603 

www.k-dans.nl 
info@k-dans.nl 

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

printprofs 

digitaaldrukken - 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 ( B ^ e i ^ ) 
050 534 33 33 - www.printprofs.nl 

http://www.bouwbedrijfmhbakker.nl
http://ht.nl
http://www.r
http://www.k-dans.nl
mailto:info@k-dans.nl
http://www.printprofs.nl


Midlaarder Kabinet winter 2012 

Welkom in Midlaren 

"Ik was hier kind aan huis" 

De boerderij aan de Esweg waar Geert Mellens 
zijn leven doorbracht, is sinds afgelopen juli de 
nieuwe woonstee van Jantinus Pattje en zijn 
vrouw Gieny. Op de vraag hoe het er bevalt 
zijn ze eensgezind: "Hartstikke best". 

Wie herinnert zich hem niet? Geert Mellens. 
Goedlachs, hij hield van gezelschap en een potje 
bier, en kon aanstekelijk vertellen. 
Het is alweer jaren terug dat hij hier aan tafel zat, 
op zijn boerderij tussen Midlaren en Zuidlaren, 
zwaaiend naar vrijwel elke voorbijganger. Hij 
overleed, in maart 2009, in zijn eigen huis en zon
der een lange lijdensweg. 
Jantinus Pattje, een neef van Geert, en zijn vrouw 
Gieny kwamen vaak om een handje te helpen, met 
de paarden en pony's en in het huishouden. 
Inmiddels zijn zij de nieuwe bewoners. Ze zijn blij 
dat het zover is, omdat daarmee het gereis naar de 
Esweg gedaan is. "Voor ons is dit bekend terrein. 
Eigenlijk woonden we hier al min of meer toen 
oom Geert nog leefde. We sliepen er alleen niet." 
Ze leggen uit dat het een tijd geduurd heeft voor 
ze hun oude huis aan de Beukenlaan in Zuidlaren 
konden verkopen. "We waren wel bezorgd om het 
huis als onbewoond over te laten komen. Maar dat 
is gelukkig goed gegaan." 

Goed gevoel 
Ze vertellen over de tijd dat ze voor hun oom 
zorgden. Geert was geen man die de dingen aan 

zich voorbij liet gaan. Hij was dan ook regelmatig 
de hort op. Om te klaverjassen, te zingen ofte bil
jarten. Maar de ouderdom kwam met gebreken, en 
Geert zag er niet naar uit om in het verpleeghuis 
terecht te komen. Jantinus: "Gieny is hier inge
sprongen om het huishouden te bestieren, met na
me toen hij ziekelijk werd. Dat sprak vanzelf. 
Maar we hadden het ook aan Aaltje (de zus van 
Geert) beloofd. Op haar sterfbed zat ze nogal in 
over haar broer. Ze heeft ons toen gevraagd of we 
voor hem wilden zorgen. Dat vonden we ook nor
maal. We hadden altijd een goeie verstandhou
ding. Iedere zondag dronken we koffie en aten we 
hier, jarenlang. Zodoende zijn we hier naar toe 
gegroeid." 

Als kind kwam Jantinus al over de vloer bij zijn 
oom en tante, en vaak ook. "Mijn moeder stierf 
toen ik 11 was en mijn vader moest als kleine boer 
alle zeilen bijzetten om de boel voor mekaar te 
krijgen. In die tijd werd ik hier vaak opgevangen 
door Geert en Aaltje; ik was dus al vroeg kind aan 
huis. Daarom geeft het een goed gevoel dat ik hier 
mag wonen. En we vonden het altijd al een beste, 
mooie plek." 
Hobby 
De nieuwe bewoners op de boerderij zijn in het 
bezit van drie paarden; die staan er sinds jaren. 
Daarnaast ook nog wat pony's van anderen. Al dat 
levend spul brengen ze 's ochtends naar de wei en 
's avonds op stal. Ze moeten gevoerd en de box, 
waar ze in staan, uitgemest. "Het is onze hobby, 
hier zo rond het huis," verklaart Gieny. "De paar
den zijn Haflingers, met van die blonde manen en 
staart. Met een van de paarden rijden we voor de 
kar. We ben een keer van hier weggereden voor 
Sinterklaas. Mooi man. We zorgen ook voor de 
pony's van anderen. De eigenaars komen hier re
gelmatig langs. Contacten genoeg dus. En ik ben 
ook bij de vrouwenvereniging van Midlaren ", 
verklaart ze haar nieuwe band met Midlaren, al 
gaat die niet zover als bij oom Geert. "Hij zat in 
alle verenigingen en was een echt gezelschaps
mens. Met veel Midlaarders had hij een band." 
Jantinus vult aan: "We hebben zijn tachtigste ver
jaardag nog groot gevierd in het Sprookjeshof, hij 
was jarig op dezelfde dag als Geert Koers." Hij is 
even stil en grinnikt: "We hebben veel met hem 
gelachen." 

Zwaaien 
Hij is werkzaam bij de buitendienst van Waterlei
dingmaatschappij Drenthe als toezichthouder bij 
de aanleg en onderhoud van het leidingnet; zij 

il 



Midlaarder Kabinet winter 2012 

werkt bij particulieren in de huishouding. Allebei 
zouden ze meer tijd willen hebben om aan de 
paarden te besteden. Maar zover is net nog niet. 
Wel hebben ze plannen met de boerderij. "We 
willen wat dingen aanpassen, maar gaan de boel 
niet op de kop zetten." Jantinus gunt een kijkje in 
de keuken. Het is er niet echt warm. "Hier gaan 
we wat veranderen. Bijna 50 jaar terug is hier 
een douche getimmerd en een aanrechtblok ge
plaatst en van isolatie hadden ze toen nog nooit 
gehoord. We verwarmen nu bij met elektrische 
kachels. Een beetje moderniseren en wat meer 
comfort mag dus best." Een centrale verwarming 
staat dan ook heel begrijpelijk op het verlanglijst
je-
Maar ook zonder die nieuwigheden maken de 
nieuwe bewoners een tevreden indruk met hun 
nieuwe plek: "We kunnen hier nu al prima wo
nen." En net als bij oom Geert ontgaat ze geen 
enkele passant en zwaaien ze naar elke voorbij
ganger die ze kennen. 

Toon van der Hammen 

Muzikanten gezocht 

Ik (Ruud van Wijck) ben op zoek naar muziekan-
ten die het leuk vinden om op 10 dinsdagavon
den, 20.30 uur, in de Ludinge, deel te nemen aan 
een JAZZ workshop olv Sjoerd Brouwer (ICO 
Assen). Zelf speel ik basgitaar. Sjoerd werft on
der saxofonisten. Repertoire en verdere bezetting 
nog samen te stellen. Start 15 januari. Kosten 
tussen ongeveer 50 en 100 euro, afhankelijk van 
het aantal deelnemers!!. Inlichtingen: 
rvanwijck@gmail.com. 050-4094197 

L J brandwonden 
l « r stichting 

Collecte brand 
wondenstichting. 

De jaarlijkse collecte voor de brandwonden
stichting heeft dit jaar maar liefst € 305,87 
opgeleverd. Dit wel dankzij het mooie ( flets ) 
weer! Heel Midlaren hartelijk dank voor de goe
de giften namens de brandwondenstichting, 

Met vriendelijke groeten Hans de Groot. 

Wie maakt de lekkerste snert? 

Paviljoen Meerzicht organiseert voor de tweede 
keer een snertwedstrijd op zaterdag 19 januari 
2013. Doe mee en win de felbegeerde titel en 
de eeuwige roem! 

Hoe werkt het? 
U meldt zich aan 
als deelnemer en 
brengt een grote 
pan snert op za
terdag 19 januari 
voor 13.00 uur 
naar Paviljoen 
Meerzicht in Mid
laren. Er zijn 

twee categorieën: Amateur of Professional. 
De beoordel ing werkt als volgt: 
De soepen worden achter elkaar, in willekeurige 
volgorde, anoniem warm geserveerd. 
Een deskundige jury hanteert 6 criteria bij de 
beoordeling van de ingebrachte snert. De jury 
let op 1. kleur [is de kleur smakelijk en aantrek
kelijk?], 2. geur [is de geur aantrekkelijk? Loopt 
het water in de mond?], 3. de aanblik [hoe ziet 
de soep er uit? Grof of fijn, voldoende gevuld], 
4. substantie [hoe voelt het in de mond? Klon
ten, smots of waterig], 5. smaak [smaakt de 
soep naar meer of naar minder en 6. nasmaak 
[de smaak die je overhoudt als je de soep hebt 
doorgeslikt. Is deze prettig of naar]. 
Na de jurybeoordeling wordt de inhoud van de 
ingeleverde pannen verdeeld over bakjes van 
een liter. Tussen 13.30 uur en 16.00 uur wor
den deze porties door Paviljoen Meerzicht in 
Midlaren, Noordlaren, De Groeve e.o. huis-aan-
huis verkocht voor 5 euro per bakje. Waar de 
opbrengst van deze verkoop gaat dit jaar naar 
toe gaat is nog niet bekend. 

Om 16.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats en 
kunnen aanwezigen misschien nog niet-
verkochte snert kopen en proeven. Tevens zal 
deze middag de opbrengst van de verkoop be
kend worden gemaakt. 

Voor meer info, aanmelding en voorwaarden: 
Paviljoen Meerzicht, telefoon 050 4090135 of 

info@paviljoenmeerzicht.nl 
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Slagerij D e Buurderij 
Vogelzangsteeg 1 5 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 ! 

Tafeltje Dekje 
Cck bij u thuis ! 

T<% i de Zonnehof 

Jx.oel 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. I\cers 

Ie klas Rund- en varkensslagerij 

If OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

en 

•& rolpens 
•fr bakjes kanensmeer 
•Ar bekers rundvct 
•& boerenleverworst 
•& droge metworst 
•& 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 

+ 
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MIES B O U W M A N 

Kerstbezoek 

D E LICHTJES IN de boom branden, op de radio zingt een heer met bedenkelijk hoge stem, aan 
de lamp hangt de enig overgebleven bal van vorig jaar en naast het stalletje staat de herder met 

de gebroken neus: het is de dag voor Kerstmis, vier uur in de middag, ik ben alleen thuis. En voor 
me op het aanrecht ligt een blote kalkoen. Z'n poten staan recht overeind, de nek ligt. er los naast en 
te midden van veel kippevel prijkt een groot onsmakelijk gat dat gevuld moet worden. Dat vulsel 
heb ik. Ik verzamel dus al mijn moed, adem diep, pak een hand vol, en wil aan de gang. 

Op dat moment gaat de bel. 
Ik kwak de prak terug in de bak, mompel iets wat weinig met Kerstmis te maken heeft, spoel 

haastig m'n handen, veeg ze al lopend aan een handdoek af, en doe de voordeur open. 
En daar staat dan een zeer enge man. Z'n holle ogen kijken me gluiperig aan, z'n mond lacht 

gemeen. Eigenlijk net Kees van Kooten als eng type, denk ik, zo'n man waarvan je hoopt dat hij 
nooit aanbelt als je alleen thuis bent. 

Toch deed hij dat en zegt: 'Heeft u misschien een emmertje water voor me, de motor van m'n 
auto kookt.'Ik denk dan héél snel héél veel: 'Smoes,' denk ik, 'is inbreker, wil zien wat er hier te 
halen is, niet binnenlaten, foute boel.' 

Maar ik zeg: 'Een ogenblikje,' en wil de deur dichtdoen. 
Te laat. Met een 'nee, niks d'r van, u mag niet met zo'n emmer sjouwen', staat hij al achter me in 

de gang en loopt mee naar de keuken. Trillend draai ik de kraan open. 
'Leuk,' zegt hij, terwijl hij rondkijkt en 'lekker' als hij de kalkoen ziet, en ik denk: 'Die komt 

vannacht terug en neemt óók nog de kalkoen mee: ik vul 'm niet.' 
Weet u hoe lang het duurt voordat een emmer vol is? Héél lang. Uiteindelijk verdwijnt hij ermee 

naar buiten, ik bespied hem door de takken van de sparren voor het raam en zie inderdaad een auto 
die van voren openstaat. 

De enge man doet iets wat ik niet kan zien maar zelfs al had ik er goed zicht op, wat dan nóg: ik 
snap niets van motoren. 

'De bouviers' weet ik dan opeens, ik heb die arme mensverslindende schatten in de kennel 
gestopt omdat een ander beest in de oven ging. Ik verlaat dus schielijk mijn uitkijkpost, loop dooi
de keuken op weg naar buiten, leg nog snel het broodmes naast de kalkoen, want een mes bij de 
hand kan nooit kwaad, en wil me naar m'n hapgrage huisdieren begeven. 

Maar opnieuw gaat de bel. 
'Sorry,' zegt hij, 'ik vind het vervelend om u weer iets te vragen, maar heeft u misschien een tang, 

want de dop van de watertank zit vast.' 
Ik kan dan natuurlijk 'die heb ik niet' zeggen of'ik mag van m'n man niet aan z'n tangen komen'. 
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Maar ik zeg dat niet, en vraag me later nou niet waarom. Tijdens een televisie-uitzending kan het 
hele decor in elkaar storten, een vrouw een kind krijgen, de premier van z'n geloof afvallen en de 
studio worden gekraakt en enig vind ik het allemaal zodat u tegen elkaar zegt: 'Die Mies, als er iets 
mis gaat is ze op d'r best, hoor.' 

Maar in dit geval moet ik u teleurstellen want ik kan niet liegen, zelfs niet tegen een engerd. 
'Een ogenblik,' mompel ik dus gebroken. En duik de kelder in alwaar mijn echtgenoot ongeveer 

iedere sleutel die ooit bedacht werd, op volgorde van grootte aan haken langs de muur heeft han
gen. 
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Ik pak de grootste, vanwege je weet maar nooit, en kom weer heel langzaam en naar mijn gevoel 
dreigend de keuken in. Maar daar is hij niet. Hij staat in de gang en kijkt in de kamer waar de 
overjarige tv staat en het waardeloze beeld dat duur oogt, en de gepoetste kandelaar waarvan je 
alleen dichtbij ziet dat hij niet van massief zilver is. Maar weet die man veel. Ik kan wel huilen bij de 
gedachte dat dat vannacht allemaal weg gaat. 

'Mooi,' zegt hij, kijkend naar een vroege tekening van een van de dochters die ingelijst inderdaad 
iets van een Appel heeft. Ik geef hem zwijgend de sleutel en wacht gelaten op de klap op m'n kop. 
Die komt niet. 

'Dank u,' zegt hij en verdwijnt opnieuw door de voordeur. 
Keek hij bij het passeren daarvan nog even goed naar de grendel, de ketting, de draadjes van de 

alarminstallatie? Ik weet het bijna zeker en ga het nummer van de politie opzoeken. Maar het 
telefoonboek is weg, het ligt niet waar het hoort te liggen: waar zou het telefoonboek zijn? Voordat 
ik dochter één of dochter twee heb kunnen verwensen gaat voor de derde keer de voordeurbel en 
de engerd die steeds enger wordt overhandigt mij vriendelijk de levensgevaarlijke tang. 

'Heel veel dank voor al uw hulp,' zegt hij ook nog. 
Ik denk: 'Hou toch op man, vannacht zie ik je weer.' 
Het gezin komt dan thuis en lacht zich tot mijn grote ergernis kapot om ma. Want ma ziet 

spoken. Hoe zit het trouwens met de kalkoen? 
Veel later lig ik rusteloos te woelen in bed, de lange nacht begint, de nacht dat de engerd zal 

komen. Is hij er al of verbeeld ik mij gestommel te horen? En waarom geven de bouviers geen kik? 
De één heb ik bij de voordeur gelegd, de andere bij de achterdeur, ze zijn afgericht om alles wat 
beweegt te verslinden. Maar misschien kregen ze vergiftigde pens, in een gedrogeerde lendelap 
happen ze ook vast gretig, paarden- of mensenvlees, bouviers kan 't niet schelen. Dus por ik drie 
achtereenvolgende keren m'n man wakker die moedig beneden gaat kijken terwijl ik met de 
croquetstok in de aanslag recht overeind in bed de bovenverdieping verdedig. Maar niks. 

De rest van de kerstnacht zie ik in het donker de enge man haarscherp voor me. En kom daarom 
met diepe wallen aan het ontbijt. Al het huisraad staat er nog, op het aanrecht ligt de onthoofde 
kalkoen nog steeds te wachten op vulling. 

'Lekker geslapen?' vragen ze en ik knik, een leugentje om kerstwil mag best. 
Jammer dat ik het dennegroen tussen de mandarijnen ben vergeten. De eitjes zijn ook iets te 

hard. Toch zitten we met z'n vijven zeer tevreden aan tafel, zeggen zelfs vriendelijke dingen. 
Dan gaat de bel. 
'Laat maar,' zeg ik, en loop naar de deur. Ik doe die deur open en verstijf, want voor me staat de 

enge man van gisteren en in zijn hand heeft hij een kerststukje vol dennegroen, met een kaars 
middenin. Hij overhandigt mij dat en lacht, lacht hartelijk, bijna aardig zelfs, terwijl hij mij bedankt 
voor alle hulp en moeite. 

Ik kom ermee terug in de kamer. 
'Wie was dat?' vraagt m'n man. 
'Die man van gisteren,' zeg ik. 
'Die enge?' zegt hij. 
En ik kijk naar het bakje in m'n handen en zeg: 'Ach, eng. 
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Uitjes in de Kerstvakantie in 
de buurt van Midlaren 

A Musical Christmas Cracker XIII: A Yankee 
Yuletide Hootenanny, 21 december 
Composities in kerstsfeer uit de Verenigde Staten 
van Amerika. Medewerkenden zijn koperensemble 
Northern Sym- and Swingphonic Brass, en de Big 
Band Nordenveld. Aanvang van het concert is om 
20.00 uur, maar liefhebbers van het voorprogramma 
met Christmas Carols en samenzang worden om 
19.15 uur verwacht, terwijl de kerk vanaf 19.00 uur 
is geopend. Locatie: Magnuskerk, Anloo 

Vocal Ensemble Voix-la, 21 december 
Café het Keerpunt in Spijkerboor, aanvang 20.00 
uur Dameskoor met een verrassend repertoire. 

Hans van Lier & de Sidekicks, 22 december 
Café het Keerpunt in Spijkerboor. Bluesuitsmijter 
van dit jaar!! Mag je niet missen. 
Toegang € 10.00 aanvang 21.00 uur. 

Kunst Kado, 22 en 23 december 
Verkoopexpositie van beeldende en toegepaste kunst 
zoals bijvoorbeeld sieraden en textiel. De verkoop
prijzen liggen tussen de € 25 en € 250. Locatie: Ga
lerie Lcmferdinge, Paterswolde 1200- - 17.00 

Klassiek piano concert, 23 december 
door Christian Sanders Locatie Paviljoen Meer
zicht Midlaren aanvang 16.00 uur 

Winterwandelingen door het Beekdallandschap 
Drentsche Aa, 23 december en 6 januari 
De ca. 2 uur durende wandelingen gaan door bossen 
en beekdalen en over heidevelden en duinlandschap. 
Locatie: Herberg De Fazant, Oudemolen, 14.00 uur, 
€ 2,50 Opgave vooraf is nodig en honden mogen 
niet mee. Opgave: tel. 0627451052 

Het Grieg Pianoduo, 23 december 
Muzikaal kerstverhaal met tekst van de Zweedse 
schrijver Selma Lagerlöf en solo pianomuziek van 
de Noor Edvard Grieg. Locatie: Museum Vosber-
gen, Eelde, 11.30. 
Reserveren wordt aangeraden, 050 3081291, €12,50 
incl. consumptie 

Herderstocht op Kerstavond, 24 december 
Een herderstocht op 24 december is een wandeling 
van 2,5 kilometer over een donker Ballooër veld. De 
route is verlicht m.b.v. olielampjes. Er kan tussen 
17:30 en 20:00 gestart worden. Onderweg vertellen 
Romeinse soldaten, herders, wijzen en de evangelist 

Lucas een deel van het kerstevangelie. Natuurlijk ont
moet u aan het eind van de route ook Jozef, Maria en 
hun kindje in de stal, vergezeld van een ezeltje. De her
derstocht is zeer geschikt voor gezinnen. Voor rolstoe
len en buggies deels toegankelijk. Honden kort aange
lijnd. De route begint en eindigt bij de afgebrande 
schaapskooi van Balloo waar (nu in een tent ) die avond 
kcrstmuziek wordt gespeeld. Hier kan men genieten van 
warme chocolademelk en ondertussen luisteren naar 
kerstmuziek. Vanwege de drukte wordt gevraagd om 
zoveel mogelijk op de fiets te komen als u dichtbij 
woont. Parkeren is gratis omdat Staatsbosbeheer de wei
landen ook dit jaar weer gratis beschikbaar stelt. Aan
melden is niet nodig. 

Haydn Muziek Festival, 26 december 
Traditiegetrouw zorgen kinderen en jongvolwassenen 
voor een sfeervol concert op tweede Kerstdag. Locatie: 
Museum De Buitenplaats, Eelde, 14.00 tot 15.00, €7,~ 

Kerstfair, 26 december 
Kerst & Curiosafair. Gezellig shoppen langs vele 
kraampjes met de leukste hebbedingetjes. Of gezellig 
naar de kapper, masseur of nagelspecialiste kan ook. 
Spektakel voor Vaders en de kids op het Springkussen-
festival. Locatie: Prins Bernhardhoeve, Zuidlaren, 9.30 
- 16.30 
Salonorkest Pluche, 6 januari 
Nieuwjaarsconcert salonmuziek uit de twintiger jaren 
van de vorige eeuw, voor de hele familie. Locatie: 
Dorpskerk, Brink 3 Vries, aanvang 16.00, €3,-

Drents Archief 
Bezoek aan het Drents Archief, geopend dinsdag toten 
met donderdag van 10.00 - 17.00, vrijdag van 10.00 -
13.00, en op de vierde zondag van de maand is de digi-
lounge open (dus ook 23 december),toegang gratis (zie 
verderop in dit Kabinet). Leuk voor kinderen en oude
ren. 
Bouke Klaassens 

Hallo Midlaren! 

Hierbij wil ik jullie heel hartelijk be
danken voor het prachtige cadeau 
wat ik van jullie heb ontvangen tij
dens de vergadering van Dorpsbelan
gen Midlaren. Ik ben er zeer gelukkig 
mee ! ! Ik mag mij nu zelfs ereburger 
van Midlaren noemen! 
(Ik wil bij deze zonder iemand iets te 

kort te doen) Vooral even bedanken Toon v/d Hammen en 
Ineke Noordhof, die dit alles voor elkaar hebben gemaakt! 
Nogmaals HARTELIJK dank. 
Andries Haaijer. 
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Mf Neptunusfeesten terug 

r d | K y De ouderen onder ons weten het nog 
, ->-. - wel: in de jaren 50 aan het eind van de 

maand augustus de Neptunusfeesten 
aan het Zuidlaardermeer. 
Het Nieuwsblad van het Noorden deed op maan
dag 25 augustus 1958 verslag: "De gehele dag 
had het geregend ,maar om 6 uur 's avonds klaar
de het op. De opkomst was minder dan verwacht 
Slechts (?)3000 bezoekers; een van stropakken 
gebouwde tribune, een door zeeverkenners ge
bouwd verlicht vlot waarop o.a. balletdemonstra
ties en een optreden van Neptunus. Demonstra
ties waterskiën. Daarna het hoofdnummer ,de 
gondelvaart". 
Na begin jaren 60 zijn de feesten om een of an
dere reden niet meer georganiseerd. 
Bij een kleine groep mensen op Meerzicht leefde 
al langer de vraag hoe de zuidoevers van het 
Zuidlaardermeer wat meer op de kaart gezet zou
den kunnen worden. Zo ontstond het idee de 
Neptunusfeesten in weer in ere te herstellen. 
Het brainstormen heeft er inmiddels al toe geleid 
dat er een bestuur is, bestaande uit 5 leden. 
Het bestuur is voornemens een stichting op te 
richten. Inmiddels is begonnen met de voorberei
dingen. De datum is al bekend: zaterdag 24 au
gustus 2013 ( met een uitloop naar zondag 25 
aug.) De festiviteiten vinden plaats op het terrein 
van 'Meerzicht' ,aan het 'surfstrand' en op het 
water. 

Er is reeds contact gezocht met verenigingen, 
groepen en bewoners in met name Midlaren en 
Zuidlaren om de festiviteiten vorm te geven. Po
tentiële sponsoren worden benaderd. 
De doelgroep van het Neptunusfeest zijn de be
woners van de gemeente Tynaarlo. 
De onderliggende gedachte van het bestuur is 
'het bevorderen en stimuleren van culturele, re
creatieve en sportieve activiteiten voor en ten 
behoeve van de bewoners' 
Gezien het enthousiasme tot nu toe kan het 24 
augustus een mooi Neptunusfeest worden. 
CNR 

OPROEP! 
Alleenstaand biljart zoekt 

gezelschap 
: J Ü HÜPf . 

Roelof Haaijer van Paviljoen Meerzicht heeft 
sinds kort een nieuwe aanwinst in de zaak. 
Een heus wedstrijd-biljart. Heel gezellig en in
middels is er al menig carambole gestoten. 

Uiteraard is iedereen te allen tijde welkom om 
te komen biljarten maar Roelof wil proberen 
om daarnaast ook een vaste biljartavond te 
organiseren voor de liefhebbers. 

Nieuws van: TENNISCLUB A8h 
MIDLAREN p n $ y 

NOORDLAREN *" h^ 

De Tennisclub Midlaren Noordlaren bestaat op 1 
januari aanstaande officieel 1 jaar. Inmiddels zijn 
er 40 Noordlaarders en Midlaarders lid en de ten
nisclub groeit nog steeds. 

Onlangs evalueerde de tennisclub met De Bloemert 
dit eerste jaar. Beide partijen waren tevreden over 
de samenwerking. Goed nieuws: 
• De contributie wordt niet verhoogd en blijft €35 
voor volwassenen en €20 voor kinderen tot en met 
12 jaar. 
De Bloemert zorgt binnenkort voor een bankje bij 
de tennisbanen. 

Als je lid wilt worden, vind je op 
www.midlaren.net meer informatie. Esther Vos 
(Martinesther@kpnmail.nl) kan je op je verzoek 
een aanmeldformulier mailen. 

http://www.midlaren.net
mailto:Martinesther@kpnmail.nl


Midlaarder Kabinet winter 2012 

Programma 2012/2013: 

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, 

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

4tf.fM 

Oplossing kruiswoordraadsel herfstkabinet. 

De oplossing was Ladenkabinet. 
Velen hadden de goede oplossing ingestuurd en na 
loting is de winnaar geworden: Margje Lamberts 

Van harte gefeliciteerd. De kadobon is onderweg. 

Kerstviering nieuwe stijl Vrouwensoos 

De Vrouwensoos in Midlaren organiseert 18 de
cember een kerstavond voor haar leden. De kerst
avond is in een nieuw jasje gestoken. Hèt thema is 
India. Het traditionele kerstverhaal is vervangen 
door een klassiek hindoeïstisch verhaal uit de Ma-
habharata over liefde en trouw. 

Irma Duursema, historica en reisleidster, vertelt 
deze avond over India en de rol van de vrouw in de 
Indiase samenleving. Ze presenteert aan de vrou
wen van Midlaren het prachtige en fascinerende 
India. 

Tijdens de pauze en na de lezing is er tijd voor de 
vrouwen om de sieradencollectie van I&I exclusi
ves (Irma en Ireen) te bekijken. I&I verzamelen 
kralen uit alle werelddelen en maken hier prachtige 
sieraden van. 

Tip: geef eens een 
massageverwenbon 
cadeau! 

Vos Massage: voor een heerlijk ontspannen gevoel 

Voetreflcxmassage 

Of een combinatie 
van nek, schouder, 

| gezicht en hoofd 

Nieuw: 
Face lift massage 

VOS 
MASSAGE 

Esther Vos 
Haasakkers 2 Midlaren 
050-3642720 
06-38236691 
www.vos-massage.nl 
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YOGA, ADEM & ONTSPANNING 

Ontspannen het nieuwjaar beginnen M 

Op een sfeervolle, rustige locatie starten nieuwe yoga cursussen op: 

Dinsdagmorgen 22 januari. 
Woensdag- en donderdagavond 23 en 24 januari. 
voor zowel beginners als gevorderden. 

De kosten bedragen € 117,- voor 12 keer. 
U krijgt regelmatig informatie en yogalessen mee. 

Op woensdagavond 16 jan. om 20.00 uur wordt een proefles gegeven a € 7.50 

Info. en opgave voor proefles en cursus : 

J.A. de Vries, Maatschappelijkwerkster, Gedipl. Yogadocent 

Tolhuisweg 26, Midlaren 
Tel: 050-5034319 
E-mail: jokedevries@planet.nl 

Reizen op de fiets door tropisch en veelzijdig Thailand ! 

Het echtpaar, Wil en Henk, maakte samen op de fiets een rondreis door 
Noord-Thailand wat een geweldige belevenis was. 

Samen vertellen ze, met prachtige 
digitale foto's, over hun reis en de 
ervaring van het fietsen in een 
Zuidoost Aziatische land. 

Aan de orde komt o.a : de voorbe
reiding van de fietsvakantie waar 

je in de praktijk tegen aan kunt lopen. 

De lezing is 19 februari a.s. om 20.00 uur aan de Tolhuisweg 26 te Midlaren. 
Na afloop is er iets te drinken en de gelegenheid gezellig na te praten. 
De lezing is gratis. Je bent van harte welkom! 

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met: 
Wil en Henk Logtenberg, tel. 050-409116 
Joke de Vries, tel. 050-5034319 

Graag de schoenen uit i.v.m. de yogaruimte en parkeren aan onze kant van de 
straat. 
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DVS o o sx i g fe@@Dín]° Dû [MIMlrB 

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. 

Vet>k{Ajndlg^^ 

OVERDUIN ICASANDER 

Zuiderpark 25, Postadres: Poslbus 366,9700 AJ Groningen 
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90 

www.overduincasander.ni, E-Mail: info@overduincasander.nl 

VM-BOC 
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^ b Mifff 

•f \ Gratis schaatsen in Assen 
^fc IJsvereniging Midlaren biedt haar leden in samenwerking met KNSB Drenthe de mogelijkheid 

% ß gratis te schaatsen op de ijsbaan van De Bonte Wever ¡n Assen. 

Zaterdag 24 november was de eerste keer vrij schaatsen. Het was gezellig druk. Je kon prima schaatsen. Er 
heerste een gezellige en leuke sfeer. Kortom, een aanrader!! 
Volgende data: 
Vrijdag 28 dec. 2012 17.00 tot 19.30 uur : De alternatieve elfstedentocht voor jeugdleden in de leeftijd 

van de basisschool op de buitenring met medaille. De overige 
leden vrij schaatsen op de binnenring. 

Zaterdag 16 febr. 2013 17.00 tot 19.00 uur : Vrij schaatsen voor de leden 

Voorwaarden KNSB Drenthe: 
• Ledenkaart IJsvereniging Midlaren mee (begin december komt de nieuwe ledenkaart) 
• Handschoenen en mutsen dragen 

Je kunt op eigen gelegenheid naar Assen gaan of je telefonisch of via mail aanmelden bij Esther Vos om te 
carpoolen. Vertrek is rond half vijf. Mobiel Esther: 06-38236691 of mail: martinesther@kpnmail.nl 

Toertochten Skate4AIR in Assen 
De KNSB Drenthe organiseert schaatstoertochten op het kunstijs van De Bonte Wever in Assen ter onder
steuning van Skate4AIR. 
Het gaat om toertochten over 25, 50, 75 en 100 ronden. 
Voor de jonge jeugd is er de gelegenheid mee te doen aan een stempeltocht. 

17 november 2012 17.30 uur 25-50-75-100 ronden 
15 december 2012 17.30 uur 25-50-75-100 ronden 
19 januari 2013 17.30 uur 25-50-75-100 ronden 
9 februari 2013 17.30 uur 25-50-75-100 ronden 

Skate4AIR zamelt geld in voor onderzoek naar de ingrijpende ziekte Cystic Fibrosis (taaislijmziekte) bij kinde
ren. Van de inschrijving gaat €1,- naar Skate4AIR. 
Inschrijfgeld: Met herinnering Volwassenen €7 Kinderen t/m 12 jr €5 

Zonder herinnering Volwassenen €6 Kinderen t/m 12 jr €4 

Oproep: hulp in de catering gezocht 
Als er ijs ligt, willen we graag het gebouwtje 
(Nummer 15) bij de ijsbaan zo veel mogelijk 
open hebben en kwast, thee en koffie e.d. ver
kopen aan de grote en kleine schaatsers. Wie wil 
ons helpen met de catering? Wil je de ijsvereni
ging jouw helpende hand bieden, meld je dan bij 
Esther Vos, 06-38236691 of 
martinesther@kpnmail.nl 

Gelukkig neijaor 
Bin de joskoouken al klaor 
Zeupie derbij 
Is gooud veurmij. 

Hallo Midlaarder jeugd. 

Omdat het Midlaarder Kabinet 25 
jaar bestaat voor jullie een specia

le kerstpuzzel. In de krant staan een aantal kerstwa-
gonnetjes getekend met daarin letters verstopt. 
Zoek deze letters bij elkaar en probeer het woord te 
vinden. De oplossing kun je in de bus gooien aan de 
Groningerstraat 47. 
Voor de winnaar ligt een cadeaubon van 10 euro van 
de intertoys klaar. 
Succes en een gelukkig kerstfeest en Nieuwjaar. 
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Vakmanschap & 
Moderne apparatuur 

voor: 
• Diagnosetest 

• S t o r i n g zoeken 
s< 'wies 

Schokdempertest 
^APK 

• O n d e r h o u d 

Fel land 7b, 9753 TA Haren 
Tel. 050-5340612 

9 ff i T Ç / ^ y ^ I W I 1 I M M « » ^ ^ ^ ^ M S iff"! H%* L%. a 

A u R I D B A K K E R 

Haren 
050 5344533 

www.alfiredbakker.nl 
info(a),alfredbakker.nl 

B&8 Buitengoed-Achterdehoven 'm 
No 'ren beloond met vier tulpen 

Na een gastvrije ontvangst en 
een goede nachtrust 'm prima bedden 
is het genieten van een uitgebreid 
s treekontbi j t om daarna Noord laren en 
omgeving te verkennen 

Roelof &. I da 
www. buitengoed -achterdehoven. nl 
tel 050-4093237 

oeze 
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Beste Dorpsgenoten, 

Op verzoek het laatste nieuws over "Project Lo
tus" Cambodja. De mensen die na het schrijven 
van mijn laatste stuk in het vorige Kabinet, met 
een financiële bijdrage gereageerd hebben wil ik 
heel hartelijk danken. Ik schreef ik dat de helft van 
het dorp Kleng Leu met de grond gelijk gemaakt 
is. De mensen die opeens zonder huis zaten heb
ben inmiddels bijna allemaal weer een stukje 
grond waar ze mogen wonen. Helaas ontbreekt het 
geld om er een redelijk onderkomen neer te zetten. 
Gelukkig zijn de mensen moedig en creatief, ze 
maken van plastiek zeilen, geredde golfplaten, 
stukken hout en stoken een woning. Omdat het nu 
geen regentijd is kan het voorlopig even zo. 

/ 

• 

Kleang Leu zo als het was. 

Het goede nieuws is dat er een mooi aantal kinde
ren weer naar school gaat. Ze kregen de mogelijk
heid door financiële ondersteuning van "Project 
Lotus" 

Jan de Jong van Guesthouse Orgidée te Sihanouk-
ville, heeft weer gezorgd dat het schoolgeld op de 
betreffende scholen kwam. Het is zo fijn dat hij 
wil helpen. Met zo'n hulp project moet je name
lijk de touwtje strak in handen houden, anders 
gaat het de mist in. Graag wil ik zelf weer naar 
Cambodja, het lijkt me zo fijn de mensen daar 
weer te ontmoeten! Het is mijn bedoeling om na 
de zomer van 2013 zelf weer naar Cambodja te 
gaan. Het liefst ging ik eerder, maar ik heb be
dacht dat het beter is om eerst te zorgen dat het 
geld voor het schoolvervolg na dit schooljaar er 
weer is. Dus ga eerst vrolijk door met het oppas
sen van honden van bazen die er even op uit gaan 
zonder hun trouwe viervoeter. En vrijwilligers 

draaien rommelmarkten. Meer sponsoren zijn na
tuurlijk welkom, maar ook een eenmalige gift zijn 
we heel blij mee. Ondanks dat men in Cambodja 
geen Kerstfeest viert, had ik een leuke Kerstge
dachte. Als alle dorpsgenoten die dit lezen nu eens 
2 euro over maken, dan zou ik heel veel plastiek 
zeilen kunnen laten kopen. Er zijn nog veel nodig 
voor dat in april de regentijd weer begint. Mocht 
het idee jullie aanspreken, het speciaal daar voor 
bestemd banknummer is: 3179553065 onder ver
melding T.Wiggers inzake Cambodja 

Fijne feestdagen toegewenst en een gezond en fijn 
Nieuw Jaar 
Tineke 

Een paar bewoners nu. Een creatief, moedig volk. 

Ziekte bij TOMI 

0 We hadden er zo'n zin in dit 
jaar. Een nieuwe regisseur, 

TC1JW1 I een ' e uk stu '̂ ^n toen begon 
"'m. ''" de ellende. TOMI werd ge-

I * * troffen door een golf aan ziek-
; tegevallen en andere redenen voor uitval. Telkens 
konden we weer een vervanger vinden en de repeti
ties bleven reuze gezellig. Maar net nu we dachten 
dat het allemaal toch nog goed zou komen werd 
één van de gastspelers geplaagd door nierstenen. 
Een keer is de rek eruit. Helaas, helaas. We hebben 
gewoon geen tijd genoeg om een fatsoenlijke voor
stelling op de planken te zetten. We vinden het vre
selijk jammer, maar TOMI slaat een jaartje over. 

i Natuurlijk blijven we beschikbaar voor straatthea
ter en andere acts. 
Volgend jaar horen jullie weer van ons! 

Tineke van Stipriaan 
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Natuurvisie Noordlaarderbos/Vijftig 
Bunder: korte stand van zaken 

Op 27 november hebben Roel Douwes en Jacob 
de Bruin van Natuurmonumenten een korte pre
sentatie gegeven over het natuurgebied en over het 
proces om tot een nieuwe natuurvisie te komen. 
Het was erg fijn dat we aansluitend op de vergade
ring van Dorpsbelangen ons verhaal konden doen, 
waardoor een flink aantal mensen er kennis van 
kon nemen. Van de aanwezigen hebben een ze
vental mensen zich bereid verklaard om zitting te 
nemen in een klankbordgroep, die samen met Na
tuurmonumenten de visie gaat uitwerken. 
Inmiddels zijn we ook bij de buren in Noordlaren 
op bezoek geweest. Ook daar hebben enkele men
sen zich opgegeven voor de klankbordgroep, zo
dat we nu al een tiental leden hebben. 
Begin januari willen we ook de Zuidlaarders nog 
een bezoek brengen om ook daar nog enkele 
klankbordgroep leden te werven. Uiteindelijk ho
pen we op een groep van 15-20 personen, waar
mee we het proces in willen gaan. 
Eind januari zal de eerste bijeenkomst van deze 
groep plaats vinden en gaan we aan de slag! 
Het eindproduct van deze groep, de conceptvisie, 
zal in de loop van volgend jaar weer aan het hele 
dorp worden voorgelegd, zodat ook de mensen die 
niet in de klankbordgroep zitten er hun zegje over 
kunnen doen. 

Ook hoop ik u via â€œHet Kabinetâ€U en de 
website op de hoogte te houden van de vorderin
gen. Als u nog vragen heeft, ideeën, wensen in 
wilt brengen kunt u altijd contact opnemen. We 
zien elkaar volgend jaar weer! 

Roel Douwes 
Email: r.douwes@,natuurrnonumenten.nl 
Tel: 0592-305055 of 06-21808029 

(*M »c i re 

Radio Noord in Midlaren 
Het programma Noordmannen is een liveprogram
ma dat elke zondagochtend van 8 tot 11 uur te be
luisteren is op Radio Noord. Het programma wordt 
telkens vanaf een andere locatie uitgezonden. Zon
dag 25 november was het programma bij ons te 
gast aan de Haasakkers 2. 

Om 7 uur, het was nog donker, stond de bus met 
technici al op de oprit. Kabels werden uitgerold en 
ons huis werd uitzending klaar gemaakt. Te gast 
waren: Dinus Vos (de zogenaamde "rugzakgast"), 
Marianne Boucher, Bob Heidema (zanger van de 
Stroatklinkers) en de gastvrouw Esther Vos. 

Het eerste uur werd de gastvrouw bevraagd over 
het zelfbedieningsterras, haar massagesalon en de 
nieuwe massage die ze sinds kort geeft: Facelift-
massage. In het tweede uur vertelde Marianne Bou
cher over het boek '5000 jaar op de rand van de 
Hondsrug' dat zij schreef. Presentator Okkie Smith 
vroeg haar verder over het prachtige boek over 
kunstenaar Ben van Voorn dat Marianne heeft sa
mengesteld en vormgegeven. Dit boek gaf ze on
langs samen met haar man (Uitgeverij Boucher) uit. 

Presentator Marcel Nieuwenweg wilde in het derde 
uur weten welke 5 dingen Dinus in zijn rugzak had 
meegebracht. Ook was hij erg geïnteresseerd in de 
periode dat Dinus schaatstrainer was van de dames-
kernploeg ten tijde van Yvonne van Gennip en Ma
rieke Stam. Dinus was niet te stoppen en vertelde 
mooie verhalen over vroeger. 

Tussendoor kwam Bob Heidema aan bod. Binnen
kort is de presentatie van de nieuwe CD van de 
Stroatklinkers. Bob zat vol grappen en grollen. We 
zijn verheugd dat het Paviljoen Meerzicht is gelukt 
om de Stroatklinkers te strikken voor een optreden 
in april. Komen we zeker kijken. 

Al met al een erg leuke ervaring om mee te maken. 
Wel (in)spannend. 's Middags lagen we beiden te 
snurken op de bank. 

Martin Siemensma en Esther Vos 
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Het Drents Archief 

In verband met een uitje van mijn werk hebben we het 
Drents Archief bezocht. Het Drents Archief bevindt zich 

dit jaar helemaal vernieuwd. Het was er zo 
leuk en. er viel zoveel te beleven dat ik er iets over in 
onze dorpskrant wilde melden. 
Ontdek in het Drents Archief het Drenthe van toen. De 

iedenis van de plek waar je woont. Het leven van je 
aiders. Er zijn foto's en films te bekijken, oude 

chiefstukken, stamboomonderzock is mogelijk enzo-
voo.'-i 
In de sfeervolle Digiloungc kunnen bezoekers reizen 
door de tijd via de site annodrcnthc.nu, hun woonplaats 
bekijken op een interactieve tafel of een spel spelen om 
hun kennis van het Drentse verleden te testen. Zoeken in 
de databases kan natuurlijk ook. De Studiezaal is voor 
liet raadplegen van originele documenten. Voor groepen 
biedt het Drents Archief een leuk en interactief program
ma in de Studio. 

:m mooie mix van modern en 
| oud. Er staal nog een stukje muur uit de dertiende 
en het allernieuwste is de nieuwe toegang anno 

2012 (een wit zeer fun ogende aanbouwtje). 
Voor jong en oud is ei veel te beleven, met opa en oma 
er naar toe in de Kerstvakantie bijvoorbeeld! 

De toega: moeten bezoekers op vertoon 
van een identiteitsbewijs een archiefkaart aanvragen bij 
het Archief. 
De openingstijden zijn: 
Dinsdag t/m donderdag; 10.00 - 17.00 uur 
Vrijdag: 10.00- 13.00 uur 
Op ö, : van het Drents Archief is overigens ook al 
heel veel te beleven, vooral veel foto's en films zijn ei- te 
bewonderen, er komt steeds meer online. Zo vond ik bij 
de afdeling beeld en geluid een film over een dorpsfeest 

dlaren uit 1978. / or degenen die hier toen al 
woonden een feest van herkenning. Ga naar 
www.drentsarchief.nl en u bent er uren zoet mee. 
Bouke Klaassens 

"-• 

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 sanio naar 
het maximaal haalbare resultaat. 

Full service 
Binnen ons team met 130 medewerkers, zijn alle speci
alisaties vertegenwoordigd. 
Op een gedreven, persoonlijk kundige manier 
verzorgen wij hoogstaand juridisch advies op ;¡. 
rechtsgebieden. 

De Haan Advocaten & Notarissen biedt u een combina
tie van advocatuur en notariaat, alsmede o en 
trainingen. Hierdoor kunnen wij u full serv 
dienst zijn. 

Uw belang is ons maatwerk 
Wij kermen 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 venvachten 
over uw kansen, mogelijkheden en ob-

rchiéf 

Alleen uw belang telt voor ons. 

Nu ook digitaal factureren 

Contact met ons 
Wij zíjn gevestigd in Gr< 
Assen, Zwolle en Hamburg. 

Leeuwarden, 

Neem direct telefonisch contact op: 

(hoofdkantoor) 

Vestiging Leeuwarden 

Vestiging Assen 

[ Vestiging Zwolle 

Vestiging Almere 

1 Vestiging Turfsingel (strafrecht) 

Aluu 

UOU Of ui '3-UU 

058 21 21 075 

0592 43 03 40 

038 42 17 904 

036 54 60 040 

050 31 81 344 
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Hut Co 
Regis teraccountants 
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 

L_ _ j — 

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 m ^-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 -
handel, zakelijke 
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

