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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen: 

Dorpsbelangen 
( 4091422 

Dorpsfeestcommissie 
(0508507589 

Gezelligheidskoor "Lös Zaand" 
( 4031962 

www.loszaand.webklik.nl 

IJsvereniging "Midlaren" 
( 0638236691 

Jachtveld "Midlaren" 
(4094133 

Natuur-en Milieuwerkgr. Midlaren 
( 4096053 

Toneelvereniging 'T.O.M.I.' 
(4091055 
www.tomimidlaren,nl 

Vrouwensoos 'Midlaren' 
( 0592-272584 

Natuurplatform Drentsche Aa 
(050-4092837 
www.natuurplatform-drentsche-aa.nl 

Tennisvereniging Mid-/Noordlaren 
(0638236691 

Sportveld commissie 

Hr. P. den Hengst 
Groningerstraat 36 
9475 PB Midlaren 

Hr. Cor Roos 
Meerzicht 
9475 PG Midlaren 

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

Esther Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 

Hr. N. Loeröp 
Tolhuisweg 30 
9475 PG Midlaren 

Hr. E. Veenstra 
Tolhuisweg 27 
9475 PD Midlaren 

Tineke van Stipriaan 
Duinweg 1, 
9475 PK Midlaren 

Mevr. M. Kanon 
Annerstreek 27a 

9486 AK Annen 

Hr. Ph. Boucher 
Haasakkers 3 
9475 PJ Midlaren 

Esther Vos 
Haasakkers 2 
9475PJ Midlaren 

Jos Hogenbirk 
joshogenbirk@hetnet.nl 
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bezorgd kan worden. Bij verzending via de 
post kost een abonnement € 13.- per jaar. 
Het 'Midlaarder Kabinet' is een uitgave 
onder verantwoordelijkheid van de Vereni
ging Dorpsbelangen. 
Bankrekening Het Kabinet: 
Gironummer: 5936732 

Druk PrintProfs 
Burgemeester J.P.Lagroweg 100A 
Eelde ( 050-534 33 33 

Wijken: 
Achteroet 

Heihazen 

Tolhuisweg 1 

Tolhuisweg 2 

Schuts-/Huttenweg 

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 

Oud papier 2013 

De volgende 
vrijdagen en za
terdagen: 
6 en 7 april 

4 en 5 mei 
1 en 2 juni 

6 en 7 juli 
Zelf brengen bij De 
Bloemert 1! 

Kopij inleveren voor 
voorjaars nummer: 

15 juni 2013 

bij één van de redac
tieleden! 

Graag inleveren per 
e-mail naar: 

Midlaarderkabinet 

@gmail.nl 
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Voorwoord 

Of de winter nog van ophouden weet valt te bezien 
maar de nieuwe aflevering van het Kabinet ligt in elk 
geval weer in de brievenbus. Toch een lichtpuntje. In 
dit nummer een beknopt jaarverslag van de Vereni
ging dorpsbelangen. Veel onderwerpen die op de 
agenda staan, maar weinig zaken konden worden 
afgerond. De strekking van het verslag is een beetje 
gelaten. De plannen bijvoorbeeld om de Groninger
straat veiliger te maken zijn op de lange baan ge
schoven. De herinrichting gaat voorlopig niet door. 
Op de komende Algemene Ledenvergadering van 
dorpsbelangen zal wethouder Harm Assies toelichten 
waarom deze plannen in de ijskast zijn gezet. Noteer 
17 april alvast in uw agenda. 

In dit kabinet een interview met de man die inmid
dels een werkzaam leven achter de rug heeft waar 
de gemiddelde Nederlander nog een puntje aan kan 
zuigen. Hij praat over het slagersvak, dat weliswaar 
niet zijn keus was, maar waar hij toch geen hekel aan 
zegt te hebben. Het enige waar hij niet mee weg liep, 
was de militaire diensttijd. "Ik wou niet naar Indië; ik 
wou geen mensen doodschieten." Een portret van 
een markante en sympathieke dorpeling. 

Ook een verslag van de in januari gehouden wed
strijd wie de lekkerste erwtensoep kookt. Dat is niet 
Unox, al is die ongetwijfeld wel de allergrootste 
soepkoker van het land, omdat tegenwoordig bijna 
geen hond nog zelf erwtensoep kan of wil maken. 
Wie dat wel kan en nog goed ook is Tineke Wiggers. 
Zij ging met de meeste jurypunten schuiven en won 
dus de snertwedstrijd. Een leuk initiatief. 

Een nieuwe loot aan de stam is de eerste column in 
dit Kabinet van Roos Renting. Daarin ontpopt hij zich 
als een liefhebber van ongerepte duisternis. 
Binnen de redactie van het Kabinet zijn er overigens 
een paar veranderingen: Patty Venema heeft te ken
nen gegeven te willen stoppen en Bieneke Mellema 
komt de gelederen versterken. Zij gaat in ieder geval 
het beheer van de website doen nu we afscheid ge
nomen hebben van Bouke. Patty: bedankt voor jouw 
langjarige inzet en Bieneke welkom in de redactie. 
Vanaf heden verzorgt Anneke Grootoonk de vormge
ving van onze dorpskrant. Kopij voor het kabinet 
kunt u voortaan naar het mailadres van de krant 
sturen: 
midlaarderkabinet@gmail.nl. 
Gies zijn postbus wordt nu ontlast en ook hij wordt 
ontzettend bedankt voor zijn tomeloze inzet. Hij blijft 
nog wel het penningmeesterschap uitvoeren; niet 

onbelangrijk want onze adverteerders maken het moge
lijk dat de 

krant gratis bij u in de bus 
valt! 
Met de paasdagen voor 
de deur wensen we 
iedereen fijne feestdagen 
en natuurlijk een gezellig 
paasvuur aan de Esweg . 

Redactie Kabinet 

<23> wwHI.cLdiitgfnlioaij .nl 

krokussen knalblauw 
buiten zonder Jas 
IÉ«kje uit de wind 
even lekker zonnen 
a uto raampje open 
uitgelaten zingen 
detentéis begonnen 

" ^ 'êlszcteffoo!. 

Agenda 
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30 maart 
1 april 
17 april 

1 mei 
15 juni 
22 juni 
23 juni 

Hout brengen Esweg 
Paasvuur 
Algemene ledenvergadering Dorpsbe 
langen 
Inleveren van het Koninginneportret 
Volleybaltoernooi 
Open tuinenroute 
Open tuinenroute 

mailto:midlaarderkabinet@gmail.nl
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*§** 
BuUerthuis 'de VEENHORST" 

Hans Bliiâubôer en Eli Wiqqeri 
DwîRwçg 2, 5475 PK MI&IAREN 

M : 059 4092132 Fax: OSO 4052132 
E-mail: irtfoövocnhöfït.nl 

Website: v^fww.YcenhBrst.ril 

» tr i T I I U ! S #* *# 

'eenhorst 

Elk seizoen de moeite waard 

"de VEENHORST" a een i-sterren gn>fpi»:t«T-*nDdal<e-
Yöor ¡n prinsípc wsn rditldlllfll verblijf van 1$ ¥r\ 4í personen». 

ERHlüfö* it «*fi apart fleleflec t u i mes *»aeíi serre n vow ddsMeeOieflhuuf 
JEEP'M" 35 pencfiyn, H«t i* te.lci:iM.*fÇ|jum*wiVkrtilKlifeWi^urrTERSOXEN" 

« MfQmmod»ii*s. jijn íletfvol ingcrichc çn vin alto geníokken en rnod^met 
lariliiptan vtmrrmx. Irtennl MM* fw: houn#n wir* 

UíV wwkbt^wnlnirraitcn, reunie« en vditdrlie-icliviteiten. 
I' nceft etn kxsux uit 

j»rf •. •gef&tti^ijk* itf ví"lteíl»s* wsritoigiPig! docr ont 

Uw partner ¡n doe-het-zelf 

Zuidlaren 

Kerkstraat Id 
9471 GA Zuidlaren 
4092069 

¡nfo@hubozuidlaren.nl 

eenk 
DOE-HET-ZELF 
VERHUUR 

!«*#£ 

£>e Scheve 
Watersport bedrijf 

www. descheve. nl 

Havenstraat 18 
9471 AM Zuidlaren 
050-4092946 

be Lan teern 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. de I anteern. nl 

Eetcafé de Lan teem 
Woensdag t/m zondag geopend van 

12.00-23.00 uur. 
tel. 050-4029890 
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Algemene ledenvergadering 
Dorpsbelangen 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van Dorpsbe
langen zal worden gehouden op : 

woensdag 17 april a.s. om 20:00 uur 
in Paviljoen Meerzicht 

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 
• 20:00 uur: Wethouder Assies geeft een toelich

ting op het niet doorgaan van dé plannen met de 
Groningerstraat (zie ook het jaarverslag in het 
Kabinet). Ook andere actuele zaken in Midlaren 
kunnen naar voren worden gebracht. 

• Na de pauze: bestuurszaken: notulen, jaarversla
gen, financiën en bestuursverkiezing 

De definitieve uitnodiging voor deze bijeenkomst krijgt 
u nog in de brievenbus, maar u kunt de datum alvast 
noteren. Wij hopen veel Midlaarders op de bijeen
komst te mogen begroeten! 

JAARVERSLAG OVER 2012 VAN DE VERENIGING 

DORPSBELANGEN MIDLAREN 

Het afgelopen jaar passeerden weer veel onderwerpen 
de revue binnen de Vereniging Dorpsbelangen, maar 
weinig zaken konden echt worden afgerond. Wel wer
den de nieuwe voorzieningen op het sportveld, waar 
we al een tijdje plezier van hadden, nu officieel in ge
bruik genomen. Dit gebeurde op Koninginnedag met de 
onthulling door wethouder Assies van het kunstzinnige 
naambord op het gebouwtje, dat sindsdien bekend 
staat als 'nummer 15'. Mede dankzij het schitterende 
weer, de prima catering door de IJsvereniging, de orga
nisatie door de Sportveldcommissie en het talrijke pu
bliek was het een zeer geslaagde openingshappening. 

Verschillende keren heeft het bestuur overlegd met het 
Natuurplatform Drentsche Aa over de plannen met het 
gebied van Vijftig Bunder en omgeving. Dit overleg 
werd doorkruist door de aankondiging van Natuurmo
numenten om een Natuurvisie 2013-2031 voor het ge
bied Vijftig Bunder-Noordlaarderbos te gaan ontwikke
len. Natuurmonumenten wil deze visie samen met be
woners en gebruikers vormgeven. De plannen werden 
toegelicht op onze Algemene Ledenvergadering die op 
28 november werd gehouden. Midlaarders, Noordlaar-
ders en anderen kunnen door deelname aan een klank
bordgroep betrokken zijn bij de discussies over de plan
nen voor het gebied. De aanbevelingen waarin deze 
discussies resulteren, worden weer aan de voltallige 
dorpsvergadering voorgelegd, om te zien of er een 
breed draagvlak voor bestaat. De eerste bijeenkomst 
van de klankbordgroep heeft in februari 2013 plaatsge
vonden. 

Aan de andere kant van de Hondsrug, ¡n het Hunzedal, 
zijn er geen ontwikkelingen geweest. Onduidelijk is of en 
wanneer de plannen voor natuurontwikkeling in het 
Noordma-gebied gerealiseerd zullen worden. De Deelge
biedcommissie Hunzedal, die de ontwikkelingen in het 
gebied coördineerde en waarin dorpsbelangen vertegen
woordigd was, is dit jaar opgeheven. 
Ook de plannen om de Groningerstraat veiliger te ma
ken, werden op de lange baan geschoven. De herinrich
ting zou - na een inspraakronde - tegelijkertijd plaats 
vinden met de aanleg van een nieuw riool; omdat er 
voor een andere technische oplossing is gekozen, gaat 
de aanleg van dit riool definitief niet door. Op onze aan
staande ledenvergadering zal de wethouder dit toelich
ten. 
Het bestuur heeft medio 2012 aan Reggefiber gevraagd 
om te kijken onder welke voorwaarden Midlaren - of 
delen daarvan - kunnen worden aangesloten op het glas
vezelnetwerk; dit wordt binnenkort in Zuidlaren aange
legd. Helaas is het wachten nog altijd op een antwoord 
van Reggefiber. De actie voor de collectieve aanschaf 
van zonnepanelen heeft nog niet tot resultaat geleid. 

Dorpsbelangen krijgt van de gemeente een bescheiden 
budget om activiteiten te steunen die de sociale samen
hang in het dorp bevorderen; dit heet het activiteiten
budget. In het afgelopen verenigingsjaar is hieruit de 
openingsactiviteit van het sportveld met € 250 onder
steund; daarnaast werd de filmvoorstelling 'De stille 
kracht van de Drentse natuur' met € 280,78 gesponsord. 

Tot slot vermelden we graag dat Andries Haayer tijdens 
de ledenvergadering op 28 november tot ereburger van 
Midlaren werd benoemd! Dit vanwege de jarenlange 
trouwe bezorging van de kranten in ons dorp en voor 
zijn inzet voor het Midlaarder verenigingsleven en ande
re gemeenschapszaken in de afgelopen decennia. 

Verenigingszaken 
Op de zomer trad Roos Renting toe als lid van het be
stuur (penningmeester) en vulde daarmee een bestaan
de vacature. De samenstelling van het bestuur was eind 
2012 als volgt: 

Mark Pieter Bakker, voorzitter (gekozen in 2009, 
herkozen 2012) 
Pieter den Hengst, secretaris (gekozen in 2007, 
herkozen in 2010, herkiesbaar in 2013) 
Roos Renting, penningmeester (gekozen in 2012) 
Winy Verdegaal (gekozen in 2007, herkozen in 2 
010, aftredend in 2013) 
Roeleke Ketelaar (gekozen in 2011) 

Vereniging Dorpsbelangen Midlaren 
Pieter den Hengst, secretaris 
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Paasvuur 2013 

Ook dit jaar organiseert de dorpsfeestcommissie 
weer het paasvuur van Midlaren. 

We zullen het paasvuur op maandag 1 april om 
19.30 uur op het weiland aan de Esweg ontsteken. 

Er zal een tent aanwezig zijn waar we de nodige 
drankjes en snacks zullen verkopen en voor de kinde
ren zullen er vuurkorven zijn waarboven ze broodjes 
kunnen bakken. De vuurkorven zijn vanaf 19.00 uur 
aan. 
Voor het inleveren van het hout hebben we twee 
dagen gepland: 

Zaterdag 23 maart van 10.00 -16.00 uur 
Zaterdag 30 maart van 10.00 -16.00 uur 

Buiten deze dagen zal het terrein afgesloten zijn en is 
er geen mogelijkheid om hout in te leveren. 
Op het paasvuur mag onbehandeld hout, snoeiafval, 
takken, stammen, etc. 
Wat niet op het paasvuur mag is geschilderd of be
handeld hout en stobben. 
De kosten voor het inleveren van het hout zijn: 
Kleine kar 4 euro 
Grote kar 7,50 euro 
Erg grote kar 10 euro 
Let op, denk aan de kleding van de kinderen in ver
band met vonken en de hitte! Nylon en polyester zijn 
zeer gevaarlijk! 
De opbrengst van het paasvuur is bestemd voor het 
dorpsfeest. 
We hopen op mooi weer en een goede opkomst. 
Namens de dorpsfeestcommissie alvast een vrolijk 
Pasen gewenst! 

a 
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Welkom in Midlaren! 

Ruim een jaar geleden zijn wij in Midlaren komen wonen. 
We hebben toen tijdelijk in het huis van Sander en Jildou, 
het boswachtershuis op de Duinweg, gewoond tijdens hun 
reis. We kwamen uit Zeist, waar zowel Lars (in 2003) als 
Elin (in 2006) geboren zijn. Ons idee was om vanuit het 
boswachtershuis de omgeving beter te leren kennen en zo 
te bepalen waar we ons graag wilden vestigen. 
Tijdens de nieuwjaarsborrel van 2012 hebben we Kee ont
moet en vertelde ze dat er een mooi huis in Midlaren te 
koop zou komen. Na een uitgebreide oriëntatie in Zuidla
ren, Schipborg, Noordlaren en Midlaren, bleven onze ge
dachten elke keer terugkomen naar het huis op Tolhuisweg 
nummer 23. Dit werd versterkt door de kinderen die met 
veel plezier hebben meegedaan met de verschillende acti
viteiten die in het dorp georganiseerd worden. Denk hierbij 
aan het schaatsen, jeu de boules, de spelletjes op Koningin
nedag en uiteraard het dorpsfeest. 

Het warme welkom in het dorp tijdens ontmoetingen en 
activiteiten gecombineerd met de prachtige landelijke om
geving maakte dat voor ons de balans doorsloeg om te kie
zen voor Midlaren. Dit werd nog makkelijker door het heer
lijke huis en de prachtige plek waarop deze is gelegen. De 
ruimte direct om het huis was voor ons een van de belang
rijkste redenen om richting het noorden te verhuizen. 
Na een verbouwing zijn we eind januari in het huis op de 
Tolhuisweg 23 getrokken. Het is ons direct duidelijk gewor
den dat we een goede keuze hebben gemaakt. We kijken 
uit naar het voorjaar en zomer om in de tuin en directe om
geving te genieten van al het moois dat Midlaren te bieden 
heeft. 

Lars en Elin gaan naar school In Zuidlaren. Ze zitten op het 
Stroomdal en dat bevalt ze heel goed. Marieke heeft een 
achtergrond in het bewegingsonderwijs en richt zich hierbij 
vooral op de jongere kinderen. Ze werkt als zelfstandige en 
is op dit moment actief in een langlopend project in de ge
meente Grootegast om docenten te coachen in hun lessen 
en ze nieuwe methoden te leren. Ciaran werkt als sales 
manager bij VCD in Groningen en houdt zich daar bezig met 
de verkoop van management informatie oplossingen. 
Wij kijken uit naar een mooie tijd in Midlaren. 

Ciaran ' " 
Marieke 
Lars en Elin 

• 

: 
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BOUWBEDRIJF 
MARK WIELAND 

Zuidlaarderweg 97 
9479 PR Noordlaren 
050-4092732 
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botenverhuur, 
ZêLL êIA- £ucrftd££êvv 

zeilschool Zuidlaarderrneer 
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren 
050 4092379 

wiiM.zeil5choolzuidlaarderrmeer.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-drenthe 

Rabobank. Een bank mat ¡duaën 

www.rabobank.nl/noord-drcnthe Rabobank 

RONDVAARTEN EN BOOTARRANGEMENTEN 

OP HETZUIPLAARDERMEER 

EN HET PATERSWOLDSE MEER 

PflPTT SÎ1IPS&JPIPS 
f I I I n I f t AR T) F R H F F R / P ft T F R s w o i n S F M F F f 

party ships 
and trips 
de Bloemert 3 
Midlaren 
06 51509798 

WWW.PARTYSHIPS-TRIPS .NL 

http://wiiM.zeil5choolzuidlaarderrmeer.nl
http://www.rabobank.nl/noord-drcnthe
http://WWW.PARTYSHIPS-TRIPS.NL
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TEKEN JIJ DE MOOI9TE KONINGIN?? 
Voor de kinderen 

Op 30 april ¡s het zover. Een prins wordt koning. Willem-Alexander komt op de troon en 
zijn moeder Koningin Beatrix gaat er vanaf. Ze wordt dan na jarenlang koningin van ons 
allemaal te zijn geweest weer prinses, net zoals ze ooit is begonnen. Wist je trouwens dat 
prinses Maxima ook koningin wordt? Is dat even boffen. Natuurlijk wordt de troonsop
volging een feestelijke dag. De meesten van ons zullen wel met een glaasje ranja of cola 
of wie weet een oranjebittertje voor de buis kruipen om maar niks van het grote evene
ment te hoeven missen. En misschien dat er zelfs een dorpeling is die de trein pakt naar Amsterdam om het spektakel 
met eigen ogen te kunnen aanschouwen. Want een spektakel wordt het, zoveel is zeker, met veel pracht en praal en 
hopelijk dit keer geen stenen en stoeptegels die als teken van protest door het luchtruim van Amsterdam cirkelen. 
Maar dat laatste weet je natuurlijk nooit. 
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Goed, nu even terug naar onze oude Koningin die vanaf 30 april misschien wel Koningin Moeder gaat heten, een soort 
van eretitel. Dat zou wel heel passend zijn, omdat ze volgens velen als een moeder over ons heeft gewaakt, zowel in 
goede als in slechte tijden. En weetje wat ook zo bijzonder is: altijd, echt altijd zat haar haar goed en precies hetzelfde, 
33 jaar lang. Nee, zo'n koningin krijgen we nooit meer. 
Nu de kroning en de troonsafstand in aantocht zijn, is het een goed moment om als dorp niet meer alleen voor de buis 
te gaan hangen maar ook zelf wat te doen, te maken. En wat is er nou mooier dan een portret? Daarom hierbij de uit
nodiging aan alle kinderen in Midlaren (tot en met 12 jaar) om een tekening, een aquarel of een echt schilderij van 
koningin Beatrix te maken, wat jou zelf het mooiste lijkt. Pak een stuk papier of iets anders en ga aan de slag om onze 
koningin te vereeuwigen . Je mag de koningin maken zoals ze nu is of misschien vind je het leuker haar te maken toen 
ze net zo oud was als jij?? 
De mooiste inzendingen krijgen een prijs. Lever je kunstwerk uiterlijk 1 mei in bij Anneke Grootoonk aan de Tolhuis
weg 12. 
Een heuse jury met een heuse kunstenaar (Wim Peters) erin, gaat beoordelen wie de koningin het mooiste op het doek 
heeft gezet!! 
In de volgende aflevering van het Kabinet maken we de winnaar bekend en drukken we de mooiste tekeningen af. 

Veel plezier! 

De redactie van het Kabinet 
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Ooievaar terug op het nest 

Op het ooievaarsnest aan de Schutsweg, op het weiland van Ineke van Guidener en Ben Szabo, verscheen onlangs een 
ooievaar. Ineke van Guidener schreef: "Ik zag hem aankomen zeilen vanuit het zuiden. Hij is ook al weer vertrokken, 
maar wie weet komt hij straks terug. Is best een beetje spannend. Ondanks het koude weer gekomen, zo'n mooi 
plaatje vind ik het." Zo is het maar net. 
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Bouwbedrijf 
Menno Bakker 

BOUWBEDRIJF M E N N O B A K K E R 
Zuinigstraat 1 9479 PM Noordlaren 

050 - 4 0 9 5 9 1 8 
www.bouwbedrijfmhbakker.nl 

betrouwbaar in bouwen 

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

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

M e e r z i c h t 1 , 9 4 6 5 T A M i d l a r e n , t 0 5 0 4 0 9 0 1 3 5 
Î n f o @ p a v i l j o e n m e e r z i c h t . n I , w w w . p a v i Ij o e n m e e r z i c h t 

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

Burg. J.6. Legroweg 100a te Eelde 
Rijksstraatweg 205 Haren (Boekhandel Boomker) 

050 534 33 33 - www.printprofs.nl 
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Wonderen met weinig geld! 
Humanitas afdeling Tynaarlo start binnenkort met 
een aantal themabijeenkomsten "Wonderen met 
weinig geld". Naast de lopende projecten wil Hu-
manitas Tynaarlo door middel van bijeenkomsten 
mensen bij elkaar brengen die samen tips en 
trucs willen delen om op een creatieve manier 
om te gaan met geld, tijd en milieu. Door de re
cessie zijn veel mensen geconfronteerd met een 
lager besteedbaar inkomen en zijn hierdoor ge
dwongen creatief om te gaan met geld. Het be
zoeken van gratis lunchconcerten of activiteiten 
voor kinderen, zelf je wasmiddel maken en elkaar 
helpen met klussen in en om het huis, zijn hier 
enkele voorbeelden van. De bijeenkomsten vin
den plaats in drie grote dorpen binnen de ge
meente. De gedeelde tips en trucs worden ge
bundeld en onder de deelnemers van de bijeen
komsten verspreid. Op deze manier wil Humani-
tas Tynaarlo het rondkomen met minder geld een 
stukje leuker maken. 

Bij veel mensen zijn de langlopende trajecten van 
Humanitas Tynaarlo wel bekend. Zo helpt het 
project 'Thuisadministratie' al jaren mensen met 
het op orde brengen van hun administratie en 
helpt de juiste weg te vinden bij diverse instanties 
op financieel gebied. De 'Sinterklaasactie' van Hu-
manitas zorgt ervoor dat de goedheiligman ook 
kinderen uit minder bedeelde gezinnen een ca
deautje brengt, 'Steun bij rouw en verlies' brengt 
mensen samen om ervaringen te delen en tijdens 
de 'Kindervakantieweken' genieten jaarlijks tien
tallen kinderen van een geweldige vakantie die ze 
anders niet zouden hebben. Door het organiseren 
van de themabijeenkomsten wil Humanitas Ty
naarlo inspringen op de huidige situatie van een 
verlaagd inkomen, die bij veel huishoudens een 
grote rol is gaan spelen de afgelopen jaren. 
De bijeenkomsten 'Wonderen met weinig geld' 
worden gehouden in: 

Ons Dorpshuis Eelde op woensdag 27 maart van 
20.00 tot 22.00 uur 
De Pan Vries op woensdag 24 april van 20.00 tot 
22.00 uur 
De Ludinge Zuidlaren op dinsdag 28 mei van 
20.00 tot 22.00 uur 

Informatie over de diverse projecten vindt u op: 
http://www.humanitas.nl/afdeling/tynaarlo 

Steiger surfstrandje tijdelijk buiten gebruik 

Soms gaan zaken in ons dorp zo langzaam dat zelfs 
kwartaalmagazine 't Midlaarder Kabinet het als nieuws 
kan brengen. 
De recreatiesteiger bij het surfstrandje in het Zuidlaar-
dermeer is sinds enige tijd getooid met een bord "niet 
betreden". Wat is er aan de hand met onze eigen 
dorpssteiger? 
Een woordvoerster van de Gemeente Tynaarlo deelt 

. : 

desgevraagd mee dat de steiger onlangs is beschadigd 
door een aanvaring. Onlangs een aanvaring, vraagt uw 
verslaggever verbaasd, maar wanneer dan? Immers, in 
het winterseizoen vaart er behalve Berend Botje 
niemand op het meer. Nou ja, corrigeert de gemeente-
mevrouw zichzelf: misschien niet onlangs maar zeker is 
dat de steiger door een aanvaring zodanig is bescha
digd dat je er niet meer veilig op kunt lopen. 
Een geluk bij een ongeluk: de steiger wordt onlangs, 
pardon binnenkort, gerepareerd . 

; Geboren 

5 december2012: 

Tessel Wesselink 
Dochter van Chris en Hendrike Wesselink, 
ZUSJé van Just 
proficiat 
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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 ! 

CD 
O 

O 
Û_ "O 

www.hethotel.nl/midlaren 
050-4093548. 

Slagerij G.P. Kcers 

Ie klas Rund- en varkensslagerij 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

en 

A rolpens 
•& bakjes kanensmeer 
Á bekers rundvet 
À boerenleverworst 
A droge metworst 
•ft- 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 
9 050-409 1297 
Fax. 050 409 1387 

u 

http://www.slagerijdebuurderij.nl
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Geslaagd Snertkampioenschap 2013 

Door Toon van der Hammen 

Op zaterdag 19 januari 2013 vond bij Paviljoen Meer
zicht voor de tweede keer de verkiezing plaats van 
de beste Snertkok 2013. Dat gebeurde in twee cate
gorieën: die van amateurs en professionals, met Tin
eke Wiggers en Roelof Homan als respectievelijke 
winnaars van de trofee: een grote soeplepel. 

Deelnemers konden een pan snert inleveren. Direct 
vanuit de pan werd een bord geschept voor de jury. 
De borden met snert zijn anoniem aan deskundige 
jury geserveerd en middels een puntensysteem be
oordeeld. De rest van de snert werd in literbakjes 
verdeeld en huis-aan-huis voor het goede doel ver
kocht in de dorpen Noordlaren, Midlaren en De 
Groeve. Margje Lamberts, vorig jaar de snertkampi-
oen in Midlaren onder de amateurs, zat dit jaar in de 
jury, samen met twee andere erwtensoepexperts. 
Ze vond het erg leuk om te doen. "Als jury kregen 
we telkens een bord soep voorgeschoteld van een 
inzender, niet te warm niet te koud, dus precies de 
goeie temperatuur zodat je proeft wat je eet." Als 
een volleerd Consumentenbondtester legt ze uit hoe 
de vergelijking van de verschillende soepen in zijn 
werk ging. "De eerste vraag die we ons stelden: Ziet 
de soep er mooi en aantrekkelijk uit? Het kan er 
mooi uitzien, maar soms ook helemaal niet. Hoe is 
de kleur? Die varieerde van geel tot donkergroen. En 
hoe dik was de soep? Maar ook, wat waren de ingre
diënten? Was het één substantie of waren de ge
bruikte ingrediënten zichtbaar?" En tenslotte natuur
lijk de proof of the pudding, in dit geval van snert: de 
smaaktest." Volgens de voormalig kampioen snert 
koken waren de verschillen groot. Desondanks bleek 
de keuze niet ingewikkeld: "Twee soepen sprongen 
er onmiddellijk uit. Wij wisten natuurlijk niet van wie 
de soepen afkomstig waren. Door middel van een 
puntensysteem, verdeeld over de verschillende be
oordelingscategorieën trok elk jurylid haar eigen 
conclusies. En unaniem kwamen we tot hetzelfde 
eindoordeel. " 

Tineke Wiggers uit Midlaren scoorde de meeste 
punten in de categorie amateurs en won daarmee de 
eretitel van Beste Snertkok 2013. Roelof Homan van 
"Het Witte Huis" in Zeegse werd voor de twee keer 
winnaar in de categorie Professionals. Ook voor hem 
wederom de eretitel . "Dat er zo'n verschil is in het 
koken van snert. Dat vond ik het grappige" zegt 
Margje die zelf snert maken weliswaar bewerkelijk 
vindt, maar niet moeilijk. De verschillen zijn volgens 

haar ook voor een deel terug te voren op de vele ver
schillende recepten. 

De opbrengst uit de verkoop van de bakjes met erwten

soep is bestemd voor het goede doel en bedroeg maar 

liefst € 520,00. Dit geldbedrag gaat naar het Project Lo

tus. Dit project maakt het mogelijk dat kinderen in Cam

bodja naar school kunnen gaan. Verderop in het Kabinet 

leest u van Tineke zelf wanneer ze weer naar Cambodja 

gaat! 

hoveniersbed rijf sants 
onderhoud/beplant ing 

arjan sants 

midlaren 
schutsweg 46 
9475 pi 
050 4091512/0615443310 

arjansants@kpnplanet.nl 

Wijknieuws. 
Groningerstraat: Meerwijk 
Overleden op tachtig jarige leeftijd 

John Sluiman 
We wensen Elles veel sterkte met dit verlies. 
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Interview Geert Koers 

"Ze kunnen 't kriegen zoals ze 't heb
ben willen" 

Geboren ¡n de jaren twintig van de vorige eeuw op 
de plek waar hij nog steeds woont en werkt. Werken 
doet hij al bijna een heel mensenleven lang. Geert 
Koers, inmiddels 84 : "Ik ben goed gezond en heb 
geen hekel aan het werk, nooit gehad. Mooi dat ik zo 
nog contact heb met de mensen. " 
Er zijn vermoedelijk maar weinig Nederlanders die zo'n 
arbeidzaam leven achter de rug hebben als slager 
Koers: 70 jaar inmiddels, het dubbele van wat de 
meeste arbeidzame Nederlanders gewoon zijn. Zijn 
werkende bestaan startte in 1943 toen de bommen en 
granaten over ons land vlogen! Zijn winkel, aan de 
rand het dorp, is nog altijd open. De verse worsten 
draait hij zoals altijd zelf, achter de winkel. Wie ooit in 
zijn winkel is geweest herkent de authentieke sfeer 
van lang vervlogen tijden. Een ouderwetse slagerij 
waar het gehakt nog vers wordt gedraaid! Veel dorps
bewoners kennen de markante, sympathieke slager al 
jaren. Vooral onder de oudere Midlaarders heeft hij 
zijn klanten. Of zoals hij zelf zegt: "Ik ben niet met mijn 

tijd meegegaan en heb 
g e e n ' v l u g -
klaarartikels'. Maar 
mensen op leeftijd 
vinden het mooi dat ik 
ouderwetse produc
ten heb zoals bloed
worst en gedroogde 
ham. Als ze zien dat ik 
kanensmeer (reuzel) 
heb, dan willen ze wel 
een bakje met heb
ben. Ik maak ook nog 

rollades, met een net of een touwtje erom heen. Ze 
kunnen 't kriegen zoals ze 't hebben willen". Nadat de 
beide redacteuren van het Kabinet royaal zijn voorzien 
van koffie, thee en gevulde koek, vertelt de gastheer 
een anekdote. "Er was eens een klant en die vroeg wat 
voor mensen hier nou in de winkel komen. Ik zei tegen 
hem: oude mensen, want de jonge gaan naar de super
markt. Maar die jonge mensen worden vanzelf oud en 
dan komen ze toch weer hier." 

Brood op de plank 
Geert Koers leerde het vak thuis van zijn vader die ook 
slager was, net als zijn grootvader en overgrootvader. 
"Al in 1840 was er een slager Koers. Na de lagere school 
ging ik naar de slagersvakschool in Groningen, voor de 
theorie en de praktijk." Op de vraag of hij zijn vak nou 
leuk vindt komt een rechtstreeks antwoord. "Als ik het 
over moest doen, dan zou ik iets anders kiezen. In de 
oorlogsjaren ben ik bij een boer aan het werk geweest. 
Dat vond ik mooi werk. Of marktkoopman, dan heb je 
contact met de mensen. Toen ik nog getrouwd was heb 
ik zelf ook wel op de Zuidlaarder markt gestaan, met 
warme worst en schenken. " De oude slager zwijgt even. 
"Ik was 14 toen ik begon met werken. Je bent jong, dan 
heb je zelf nog geen richting gekozen. En mijn vader was 
slager. Hij rekende erop dat ik ook in het vak zou gaan. 
Maar ik heb nooit een hekel gehad aan mijn werk. Ik 
heb het altijd graag gedaan, jawel." En met een lichte 
spot in zijn ogen voegt hij daaraan toe: "En er moet na
tuurlijk wel een beetje brood op de plank komen." 

Hermitage 
In een niet zo ver verleden ging Geert Koers in de weken 
dat zijn zaak in de zomer dicht ging op reis. Dat deed hij 
graag. Met de bus, in gezelschap van goede bekenden, 
's Avonds een prima hotel en een goed bed. "Ja, ik ben 
overal in Europa geweest, in Engeland, Noorwegen, Est
land, Letland. Dat vond ik mooi. In Letland hadden ze in 
de winkels nog een telraam in plaats van een kassa. 
Maar wat een armoede, een boer had een koe en een 
ezel, dat was alles. En alle straten kapot. Maar het aller
mooiste vond ik Sint Petersburg. De Hermitage, ik heb 
nog nooit zo'n groot museum gezien. Ik weet nog dat de 
gids die ons rondleidde zei: 'En dit komt uit Holland -
Delfts Blauw.'" Inmiddels maakt de slager geen grote 
reizen meer. "Ik zou het nog wel kunnen. Maar degenen 
met wie ik samen reisde zijn allemaal dood. Ja man, dat 
krijg je als je oud wordt. Ik maak nu nog wel eens een 
dagtocht." 

Dichtbij huis 
Ooit zat Koers nog op de sjoelclub op de Plankensloot 
en legde hij af en toe een biljartje in café de Hunebed
den. Zijn grootste hobby was en is het verleden, de ou-
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de tijd. Geert heeft altijd interesse gehad in geschie
denis en in verhalen. Hij is een geboren verteller en 
gezegend met een goed geheugen. Ooit richtte hij 
samen met onder meer Lammie Korringa en Andries 
Post de Historische Vereniging op. Hij leest het 
blaadje nog altijd trouw, maar komen doet hij er niet 
meer. Dat is het gevolg van ongewenst bezoek dat hij 
ooit kreeg. "Ik durf niet zo goed meer weg. Als je een 
keer thuis bent gekomen en de boel staat op zijn 
kop, dan ga je niet meer zo makkelijk de deur uit. In 
de tuin werken, dat mag ik nog wel graag doen. Ik wil 
het een beetje netjes hebben; anders wordt het een 
bende en dat wil ik ook niet." 
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Aardige zusters 
Het is alweer lang geleden, maar het werkzame le
ven van Koers is twee maal onderbroken geweest. In 
het begin van de jaren vijftig voor de militaire dienst. 
"Ik ben overal geweest. In Steenwijk, Rotterdam, 
Teuge, Den Haag. Maar ik vond er niks aan. Ik wou 
niet naar Indië. Ik wou geen mensen doodschieten. 
Als ik op tv al een schietpartij zie, zet ik het apparaat 
meteen uit. Ik kreeg last van mijn rug en het eind van 
het liedje was dat ik werd afgekeurd. " De tweede 
onderbreking was evenmin fortuinlijk. "Kort na de 
militaire dienst kreeg ik een vlek op de long. Het was 
tbc. Ik moest kuren. Ik kon naar Assen, naar het Mili
tair Hospitaal. Maar ik ging nog liever dood dan daar
heen. Het werd dus Appelscha. Daar heb ik 80 weken 
gekuurd en ben ik helemaal genezen. Ik kon daar 
best wezen; aardige zusters." Daarna pakte de sla
ger de draad van het slagersbestaan weer op en is 
hij nooit meer echt ziek geweest. "Ja, een griepje, 
maar dat is normaal. Ik ben geen nachtbraker, ik ga 
op tijd naar bed en kan goed slapen. Gelukkig maar. 
Als je gezond en tevreden bent, ben je een rijk 
mens." Waarna hij kort en krachtig samenvat: 
"Deurom!" 

Door Patty Venema, Toon van der Hammen 
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De Stille Kracht van de Drentse natuur 
Z w e r v e n l a n g s A a e n H u n z e 
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Filmavond 
De Stille Kracht van de Drentse natuur 

Op 5 februari j . l . verzamelden zo'n 40 dorpsgenoten zich bij 
Paviljoen Meerzicht, voor deze gelegenheid door Henriet 
en Roelof Haaijer omgetoverd tot een heuse bioscoopzaal. 
Wat draaide was "Zwerven langs Aa en Hunze", alweer de 
vierde film van Henk Bos en Janetta Veenhoven over onze 
"eigen" natuurlijke omgeving. 
De film laat zien hoe rijk en veelkleurig onze streek eruit 
ziet als je mee mag kijken door de lens van de beide natuur 
-filmers. 

Het leuke is dat de makers zelf aanwezig zijn bij de voor
stelling en met hartstocht kunnen vertellen over hun bele
venissen bij het maken van de prachtige filmopnamen. 

Ronduit spannend werd het bij de "jacht" op de in het 
Zuidlaardermeergebied uitgezette bevers waarbij de ma
kers met een drijvende camera door de mangrovebossen 
van Midlaren kropen op hun zoektocht naar dit mensen
schuwe dier. 

Ik ben ervan overtuigd dat vele aanwezigen hun eigen om
geving met iets andere ogen zijn gaan bekijken na het zien 
van deze film. 

De voorstelling werd mogelijk gemaakt door een initiatief 
van de Vereniging Dorpsbelangen Midlaren. 
en wordt vervolgd in 2014. We houden u op de hoogte. 
Roos Renting 
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Verslag Jaarvergadering 
IJsclub Midlaren 
2011/2012 

Op 11 december 2012 was de jaarvergadering van de 
IJsclub. De notulen zijn te vinden op www. midla
ren.net. 
Het was een informatieve en gezellige bijeenkomst. 
Jammer genoeg was de opkomst niet groot, maar 
wel fijn dat 7 mensen de moeite hadden genomen 
om te komen. Dankzij de vele toertochten de afgelo
pen jaren is de vereniging goed bij kas: ruim €7500 
aan liquide middelen. Tijdens een korte pauze i.v.m. 
de controle door de kascommissie raakten de bezoe
kers met elkaar in gesprek en kwamen de mooie ver
halen over vroeger over tafel. 

Nadat de vergadering was afgerond, kwam het twee
de deel van het programma aan bod. De IJsclub had 
Dinus Vos uitgenodigd om te komen vertellen over 
kleding, materialen en schaatstechniek. Dinus Vos is 
oud-Midlaarder en was trainer van het Gewest Gro
ningen en de dames Kernploeg. En is nog steeds ver
bonden aan de KNSB voor het opleiden van schaats-
trainers. 

Dinus had allerlei verschillende schaatsen meegeno
men om uit te leggen welke schaatsen geschikt zijn 
voor welke doeleinden. Bijvoorbeeld van die super-
blitse waar de cracks op schaatsen en die op je voet 
passend gemaakt worden, maar ook van die handige 
Salomons waar de liefhebbers van natuurijs veelal op 
schaatsen. Iedereen mocht ze in de handen nemen 
en goed bekijken. Leerzaam. Het werd nog leerzamer 
toen Dinus vertelde over schaatstechniek en opti
maal rendement halen uitje afzet. Bij menig aanwe
zige ging een lichtje op: " Oh, zo zit dat dus". 

Toen ook dit gedeelte was afgesloten, kwamen de 

'"''"•4Ï 

bitterballen op tafel en werd er nog gezellig nagepraat 
en geborreld. Uiteindelijk rekende de penningmeester 
af en ging iedereen tevreden naar huis. 

Ijsbaan open 
Alweer een jaar met ijs en schaatsplezier. Van woens
dag 16 januari tot zondag 27 januari was de ijsbaan 
open. Bijna elke dag werd er vanuit de Koek en Zopie in 
Nummer 15 lekkere drankjes en hapjes verkocht. Dat 
droeg zeker bij tot de schaatsvreugde en grote op
komst. Vooral Joke de Groot, Henk Jan Loerop en zijn 
vriendin Karin hebben flink de handen uit de.mouwen 
gestoken om te helpen met de Koek en Zopie. Super! 

Vorig jaar hadden enkele Zuidlaarders onze prachtig 
gelegen ijsbaan ontdekt. De mond-tot-mondreclame 
deed zijn werk. Dit jaar mochten we ons verheugen in 
het bezoek van vele Zuidlaarders. Waarschijnlijk mede 
doordat de eigen ijsbaan veelal gesloten was, werden 
40 Zuidlaarders deze winter lid van onze IJsclub. 

t 
Korte baanwedstrijden 
Zaterdagmiddag 19 januari streden zo'n 25 kinderen in 
4 leeftijdscategorieën voor de winst. De vier gelukkige 
winnaars van een gouden medaille zijn: 

Categorie 5 jarigen: Diederik Kanon 
Categorie 6 en 7 jarigen: Anna Bulthuis 
Categorie 8 en 9 jarigen: Marco de Haan 
Categorie 10 en 11 jarigen: Tim Wiersma 

Na de korte baan wedstrijden begonnen zo'n 30 kinde
ren aan een mini-elfstedentocht. Elk rondje moest er 
gestempeld worden. Zo'n 4 stempelaars stonden klaar 
om zo snel mogelijk de kaarten af te stempelen. Met 
telkens twee rondjes schaatsen werd één van de elf 
steden bedwongen. En dus met 22 rondjes was de 
kaart vol en de Elfstedentocht volbracht. Marco de 
Haan had als eerste de stempelkaart vol. 
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Als je stopte kon je de stempelkaart inleveren bij de 
man met de twee chronometers om zijn nek, Dinus 
Vos. Tijd en afstand werden genoteerd. Alle deelne
mers ontvingen een paar dagen later een mooie oor
konde in de bus met de verreden afstand en tijd. 

Strijkboutdarten 
's Avonds was het de beurt aan de volwassenen. Het 
strijkboutdarten stond op het programma. Freek Kei
zer sleepte de gouden medaille in de wacht. Het gaat 
goed met de prijzenkast in Huize Keizer. Vorig jaar 
won Diane Keizer. Bij de kinderen won Thijs van der 
Meulen het strijkboutdarten. 

Nieuwe outfit 
De ijsclub heeft voor haar bestuursleden een jas en 
broek aangeschaft om de kou te trotseren. En ook 
zodat de bestuursleden herkenbaar zijn aan hun jas 
met logo op de ijsbaan en bij de toertochten op het 
Zuidlaardermeer. Misschien heb je dejas al gezien. 
Ze druppelden halverwege de ijsperiode binnen. En 
anders zie je ze zeker bij de volgende ijsperiode. 
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KnJgs Spor tve ld commissie 

Vooraankondiging volleybaltoernooi 

Op zaterdag 15 juni is ons jaarlijkse volleybaltoernooi. 
Noteer deze datum vast in uw agenda, want er kan weer 
gestreden worden om de volleybalbokaal van Midlaren! 
Voor de kinderen is er 's middags een springkussen en bij 
mooi weer een zeepglijbaan. In de weken ervoor komt de 
flyer nog in de brievenbus met actuele informatie en tijd
stippen. Schroom niet alvast te gaan oefenen op het 
sportveld! 

De sportveldcommissie 
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Uitslag Kerstpuzzel 0Q 
Q 

Het woord datje moest maken van alle letters was: 

JUBILEUM 
De puzzel is goed opgelost door Samuel van Burg. 
Voor jou is de Intertoys van 10 euro Samuel, gefelici
teerd! 

Patty 
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Verslag Algemene ledenvergadering IJs
vereniging Midlaren 

Datum: 11 december 2012 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: Paviljoen Meerzicht 
Aanwezig: Rias Kanon, Michiel Kanon, Esther 

Vos en Jan Jaap Hamming (bestuur) 
en de leden: Hans en Joke de Groot, 
Marten Loerop, Liesbeth Bevelander 
en Albert Broersma, Ruud van Wijck 
en Dinus Vos 

1. Opening 
De voorzitter (Michiel) opent de vergadering en heet 
de aanwezigen welkom. Hij licht toe dat bestuurslid 
Freek Keizer er niet bij kan zijn vanwege vakantie. En 
neemt het voorgaande jaar door. Enkele belangrijke 
punten hieruit: 
In februari 2012 was er een periode van hevig win
terweer. 
Het eerste weekend van februari (4 en 5 februari 
2012) waren er kortebaanwedstrijden en een mini
elfstedentocht voor de kinderen. Voor volwassenen 
was er strijkijzergooien en natuurlijk de après-
schaats. Nummer 15 was feestelijk verlicht. Muziek, 
twee vuurkorven en een terrasverwarmer zorgden 
voor een gezellige sfeer. Glühwein, bier, Jägermeis
ter, Beerenburg, koffie en thee verwarmden het in
nerlijk. 
Dit jaar organiseerde de Stichting Toertochten Zuid-
laardermeer maar liefst 3 toertochten: op woensdag 
8, zaterdag 11 en zondag 12 februari. 
2. Notulen vorige vergadering 
De notulen worden uitgereikt. De voorzitter last een 
pauze in om de aanwezigen tijd te geven om de no
tulen door te nemen. De notulen worden zonder wij
zigingen akkoord bevonden. 
3. Jaarverslag 
Vanaf 1917, de oprichting van de IJsclub, worden alle 
notulen in een boek opgeschreven. Er zijn inmiddels 
een stuk of 7 notulenboeken. Traditie is dat de notu
len met de hand door de secretaris in het boek wor
den ingeschreven en op de jaarvergadering worden 
voorgelezen. 
De secretaris leest het jaarverslag voor dat zij in het 
notulenboek heeft geschreven. 
4. Benoeming Kascommissie 
Joke de Groot en Marten Loerop worden benoemd 
als Kascommissie. 
5. Kascontrole 
Er wordt kort gepauzeerd. De Kascommissie geeft 
aan dat de cijfers kloppen. Penningmeester Rias Ka
non wordt decharge verleend. De kascommissie 
wordt bedankt voor haar bijdrage. 

6. Verslag penningmeester 
De penningmeester deelt aan de aanwezigen een financieel 
overzicht uit met de ontvangsten en uitgaven over 2012. 
Enkele zaken worden benoemd: 

• De IJsvereniging heeft 21 nieuwe leden 

• Hoge uitgaven i.v.m. verlichtingspalen op de ijsbaan 
Toch nog in kas ruim €7.500 
7. Interne bestuurszaken 

• Freek Keizer is herkozen als bestuurslid. Er waren geen 
tegenkandidaten. 
Het bestuur heeft in 2012/ 2013 de volgende samenstel
ling: 

Voorzitter - Michiel Kanon 
Secretaris -Esther Vos 
Penningmeester - Rias Kanon 
Lid -JanJaap Hamming 
Lid - Freek Keizer 

8. Bespreking winterprogramma 
De secretaris licht toe. 
IJsvereniging Midlaren biedt haar leden in samenwerking 
met KNSB Drenthe deze winter 4x de mogelijkheid gratis te 
schaatsen op de ijsbaan van De Bonte Wever in Assen op 
vertoon van de oude of nieuwe lidmaatschapskaart. 
De KNSB Drenthe organiseert 4 schaatstoertochten op het 
kunstijs van De Bonte Wever in Assen ter ondersteuning 
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. 
De secretaris geeft aan dat deze informatie ook op de web
site van Midlaren staat (www.midlaren.net) en in het Mid
laarder Kabinet. 
De voorzitter vraagt of er nog ideeën zijn voor het winter
programma. Er wordt geopperd: ijszeilwedstrijd en kege
len 
9. Plannen toercommissie 
De voorzitter licht toe. 
Stichting Toertochten Zuidlaardermeer draait goed. Er is 
voor de 3 deelnemende IJsclubs (Midlaren, Noordlaren en 
Kropswolde) veel geld binnen gehaald met de toertochten 
die zijn georganiseerd. De Stichting is onlangs bijeengeko
men en heeft n.a.v. evaluatie haar draaiboek voor de toer
tochten aangescherpt. 
10. Rondvraag 
Marten Loerop oppert dat het verstandig is dat mensen 
niet alleen over schaatsaangelegenheden geïnformeerd 
worden via de website van Midlaren, maar ook via de mail. 
Er is een vraag van het bestuur: zijn er mensen die een dag 
of dagdeel willen helpen in de Koek en Zopie. Joke de 
Groot geeft zich op. 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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Nieuwjaarsborrel 2013 

Zondag 13 januari, een koude maar mooie winterdag, 
werd het nieuwe jaar in Paviljoen Meerzicht ingewijd. 
Met bijna 70 Midlaarders kunnen we spreken van een 
zeer geslaagde opkomst. Voor de liefhebbers stond er 
een lekkere winterwandeling op het programma. On
geveer 15 mensen trotseerden, onderwijl al keuve
lend, de kou. Maar binnen brandde de houtkachel en 
kon men zich vervolgens eveneens lekker warmen aan 
een kruidenbittertje, een welkomstdrankje aangebo
den door Roelof en Henriet Haaijer van Paviljoen 
Meerzicht. Ook werden er lekkere hapjes rondge
deeld. Het was een genoeglijke middag waarop de 
dorpsbewoners volop in de gelegenheid waren met 
elkaar bij te praten en een originele fotoquiz te ma
ken. Hieraan werd massaal meegedaan. Een quizvraag 
met bijbehorende foto staat hieronder afgebeeld. 
Winnares van de quiz was Joke de Groot. Na de borrel 
was er de mogelijkheid om tegen een geringe vergoe
ding een heerlijke boerenkoolstamppot te nuttigen 
waar ook weer volop gebruik van werd gemaakt. Alle 
lof dus voor de familie Haaijer die hun prachtige loca
tie voor deze middag beschikbaar had gesteld. 

Bieneke Mellema 

-H 

r*~~~ . . : 

De volgende vraag werd gesteld op de nieuw

jaarsborrel: 

Waarom reed deze auto op 5 maart 1963, na 5 dagen 

dooi, nog over het ijs van 

het Zuidlaardermeer? 

a. Tom Tom had 'm daarheen gestuurd 

b. Voorde lol 

c. Om een in de zomer weggedreven roeiboot op te 

halen 

(Het juiste antwoord is antwoord c) 

«fl 

m 

Leden dorpsfeestcommissie met ingang van oktober 

2012: 

Liesbeth Bevelander voorzitter 

Cor Roos secretaris 

Kee Scheper penningmeester 

Matthijs Kremer 

Hans de Groot 

Hilde van den Berg 

Bieneke Mellema 

B r r r r r r r !!!!!! 

Onder Siberische omstandigheden heeft zaterdag 23 
maart de eerste inzameldag voor het Paasvuur plaatsge
vonden. Als Michelinmannetjes verkleed stonden de 3 
heren van de dorpsfeestcommissie -Hans de Groot, Cor 
Roos en Matthijs Kremer- gereed om de karren met 
snoei- en houtafval in ontvangst te nemen. Gezien de 
weersomstandigheden van de laatste weken werd ge
dacht dat er nog nauwelijks gesnoeid zou zijn en dat 
men op deze ontzettend koude dag niet de moeite zou 
nemen om het afval te brengen. Echter, het pakte geluk
kig totaal anders uit. Al met al zijn er zo'n 40 karren met 
snoei- en houtafval gestort zodat we inmiddels tegen 
een mooie paasbult aan kunnen kijken. Komende zater
dag, 30 maart, is de tweede inzameldag en we hopen 
natuurlijk dat er nog volop houtafval wordt gebracht, 
wat voor weer het ook wordt... 

Petje af voor Hans, Cor en Matthijs die de verschrikkelij
ke kou en zandstormen deze dag hebben doorstaan! 
De dorpsfeestcommissie wenst een ieder fijne Paasda
gen toe en graag tot ziens op tweede Paasdag, 1 april, bij 
het Paasvuur op het weiland aan de Esweg! 
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Dialectverlies en -behoud 

In een onderzoek van de Rijksuniversiteit Gronin
gen wordt gesteld dat het Drents dialect wel eens zou 
kunnen verdwijnen aangezien de huidige sprekers 
vooral ouderen en laagopgeleiden 
zijn. Streektalen worden in het algemeen door hoger 
opgeleiden minder gesproken en lager gewaardeerd. 
Het stijgen van het opleidingsniveau in Drenthe zou 
dus grote gevolgen kunnen hebben voor het Drents 
(zie ook bedreigde taal). 

Daar echter anderzijds de dialectrenaissance het pres
tige van de streektalen heeft opgevijzeld, zijn de over
levingskansen ook voor de Drentse dialecten ¡ets gun
stiger geworden. Het succes van een band 
als Skik spreekt in dit opzicht boekdelen. 
Voorbeelden 

Een voorbeeld van Drents zoals dat 
in Ruinen gesproken wordt: 

/ene, tweie, dreie, vere, vieve, zesse, zeuven (zeum), 

achte, negen (neeng), tiene. 

Vergelijk dit met het Noordenvelds: 

ain, twai, drai, vaier, vief, zes, zeum, a acht, neegn, 
tien. 

Het Drents kwam in de ¡aren zeventig onder de aan
dacht van velen dankzij de Nederlandse televisie
serie Bart je, naar het gelijknamige boek van Anne de 
Vries. De popgroepen Dutch Boys en Skik, het Börker 
Trio, de band 

Mooi Wark, de Kiender van Jan ten Brink en de Zusjes 
de Roo gebruik(t)en Drentstalige teksten. 

Van het duo Jan en Zwaan wordt vaak gezegd dat zij 
Drentstalig zingen, dit is echter onjuist. Het duo komt 
wel uit Drenthe, maar zingt uitsluitend Nerlandstalig. 

Producer Fred Rootveld heeft een zwak voor Drentse 
en Twentseartiesten. 
Over het Zuid- en Middendrents, de dialecten die over
blijven na het diabetologische knip- en plakwerk, kan 
gezegd worden dat ze veel op het Sallands en het Oost-
Veluws lijken. Deze verwantschap komt vooral tot uit
drukking in lange klinkers 
(Oudgermaanse û werd uu, ê werd ie, ô werd oe). In 
tegenstelling tot het Sallands heeft het Drents geen 
umlaut In de verkleinwoorden. Door dit alles staat het 
Drents ondanks de excentrieke ligging van de provincie 

opmerkelijk dicht bij het Standaardnederlands, en is 
het voor een inwoner van de Randstad veel verstaan
baarder dan het Twents of het Gronings. Mogelijk is 
deze relatief goede verstaanbaarheid er de reden van 
geweest dat een serie als Bartje die zich ¡n Drenthe 
afspeelde zo populair werd. 

De meeste Drentse dialecten hebben het Saksi
sche eenheidsmeervoud op -t (wij loopt, ieluuj loopt, sij 
loopt). De allemoordelijkste dialecten (Noordenvelds) 
hebben dat kenmerk niet, doordat ze op 
een Fries substraat liggen. De meeste Veenkoloniaalse 
dialecten hebben dit kenmerk weer wel; desondanks 
worden ze vaak tot het Gronings gerekend. Het 
Noordenvelds en Veenkoloniaals sluiten zich wel bij 
het Gronings aan in de klankleer: men kent in deze 
streken de typisch Groningse tweeklanken. 

Uit de archieven 

• 

MISS BRIL 196 '¡i oo tielandctiike (inaie in AmsietiSai 
asm uu HimtitC' ••• (midden) geweiden, 

'ihn •:!': plmi.!t> fiWíim mèvn. •••.-• ' útotsif, ti, ffixsricm 
[(linfcà), en (**i »<-•' ' ' 'i; van 

uit WffMW (rechts), wfcf moi ' > >!e iintile 
uiihwam 

Wie wordt de volgende miss uit Midlaren? 
(Tip voor de dorpsfeestcommissie?) 
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J^ 
ATE LI ERDE 
STEENGROEVE 

Atelier de Steengroeve in Assen organiseert al vele 
jaren: 

* Cursussen - Werken in steen -
* Workshops - Ontdekkingsreis in steen 
* Beeldhouwweekenden 
* Beeldhouwweken in Frankrijk 
* Bedrijfsworkshops steen bewerken 
* Teambuilding voor bedrijven 

Volgende workshop: 6 april 
Volgende beeldhouwweekend: 11 en 12 mei in Zwiggelte 

Voor meer informatie: 
www.atelierdesteengroeve.nl 
info@atelierdesteeneroeve.nl 
Tel: 0592 346177 

Cursus Beeldhouwen 

Beeldhouwen kun je natuurlijk niet in één dag leren en 
toch zult u versteld staan van wat voor resultaten er 
steeds weer gecreëerd worden tijdens de cursus. 
Ook door deelnemers die hier voor het eerst mee in 
aanraking komen. 
De cursus is dan ook bedoeld voor zowel beginners als 
gevorderden 
In het atelier wordt gewerkt in verschillende steensoor
ten, die goed zijn te bewerken met raspen, vijlen en 
schuurpapier. 
Laat u ook leiden door het mooie lijnenspel die in een 
steen verborgen zit. 
Of bepaal samen met de steen welke vorm er gecreëerd 
wordt. 
Laat u ook verrassen door de prachtige kleuren die te 
voorschijn komen tijdens het polijsten. 
Kortom ontdek hoe leuk en ontspannend het is om met 
steen te leren bewerken. 
Uiteraard is al het materiaal dat u nodig heeft om de 
steen te bewerken, zowel als een ruime keuze aan 
steen, in het atelier aanwezig. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Klaas Kuipers 
tel 0592 346177 of mailen met hh 
fo(5),atelierdesteengroeve.nl 
zie www.atelicrdesteengroeve.nl 

Bij Camping Noordlaren is een Rustpunt. 
Ter info 

Missie van Rustpunt is: het aanbrengen van laag
drempelige voorzieningen op bestaande erven, in 
buitengebieden waar geen voorziening aanwezig is, 
vallend binnen de bestaande regelgeving. 
Gelegen aan een fiets- of wandelroute, treffen passe
rende fietsers of wandelaars een vaak onverwachte 
en mooi gelegen plek aan waar gepauzeerd kan wor
den en men een kop koffie, thee of beker limonade 
kan nuttigen met iets lekkers er bij; dit tegen een 
vrijwillige bijdrage.. Rustpunten zijn meestal inge
richt bij bebouwing (een boerderij ) en bieden de re
creanten een plek om even op adem te komen. Ook 
kan van het toilet gebruik gemaakt worden en even
tueel uw elektrische fiets op laden. 
Vriendelijke groeten, 

, _ 

Telefoon 050-4090630 
mobiel 06-83654514 

Camping Noordlaren 
Familie Kroeze 
Lageweg 29 
9479TA Noordlaren 
e-mail : info@campingnoordlaren.nl 
website: http://www.campingnoordlaren.nl 

Een harde, maar kostbare 
„aardappel" 

De heer E. Lokhorst Jr uit WÊKÊÊU-
was op de Noordlaar der Es in 

de omgeving van de hunebedden bezig 
aardappelen te rooien. Een kostbare 
„pieper" kwam daarbij ook te voor
schijn, namelijk een gerande of gou
den, rijder, die in vroeger eeuwen f 14 
waard was, doch nu waarschijnlijk 
een heel wat hogere prijs oplevert. 

Krant van 01-10-1954 
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Autochtonen of allochtonen? 

Nog voordat het water op de ijsbaan ijs werd, waren 
er al twee niet-betalende gasten op de de baan. 
Vorig jaar was dit stel ook al gesignaleerd en blijk
baar beviel het zo goed dat ze terug zijn gekomen! 
Deze voortijdige ¡jsbaangasten waren twee prachtige 
zwarte zwanen! Het is jammer dat de foto zwart-wit 
is want de rode kleur van de snavels stak prachtig af 
tegen het gitzwarte van de veren! 
Zou het een betekenis hebben, twee zwarte 
Zwanen? 

Een zoektocht op internet leverde het volgende op: 

Witte zwanen, zwarte zwanen 
Witte zwanen, zwarte zwanen. 
Wie gaat er mee naar Engelland varen? 
Engeland is gesloten. 
De sleutel is gebroken. 
En is er dan geen smid in het land 
die de sleutel maken kan? 
Laat doorgaan, laat doorgaan. 
Wie achter is moet voorgaan. 
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machtigen niet meer vanzelfsprekend de dienst 
uitmaken in het Messiaanse rijk. 
De laatsten worden de eersten, wie nakomt gaat voorop. 

Later werd duidelijk dat deze zwanen hoogstwaar
schijnlijk geboren en getogen zijn in Midlaren! 
In 2009 kregen de bezoekers van "De Bloemert" er een 
attractie bij. In het voorjaar meldde zich een zwanen-
echtpaar dat, zoals zwanen plegen te doen in het voor
jaar, al snel besloot zwaanskinderen te nemen. Op zich 
nog niets bijzonders zult u denken ware het niet dat de
ze zwanen zwart waren. Vader, moeder en en hun vier 
kloeke kleintjes werden de lievelingen van het park en 
kregen al snel een dagelijks broodassortiment voorge
schoteld waar een warme bakker zich niet voor hoeft te 
schamen. 
Toen het gezin groter werd vestigde het zich op het land, 
nabij de zeilschool. 

Daarmee begonnen de problemen... 
Waren onze zwanen in het water zwemmend nog zo lief 
en schattig, zodra iemand ze op het land probeerde te 
benaderen kozen vader en moeder resoluut voor de aan
val. En soms, voor alle zekerheid, kozen ze ook de aanval 
als een parkbezoeker zelfs maar in de buurt kwam. 
De oever bij de zeilschool dreigde zo een "no-go area" 
te worden. 
Dat was natuurlijk niet de bedoeling vandaar dat op last 
van de bevoegde parkautoriteiten de familie zwaan werd 
overgebracht naar een zwanenopvangcentrum in de 
buurt van Coevorden. 
Twee zwanen wisten aan de gedwongen uitzetting te 
ontkomen. 

-, 
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•\:j WKK ;„. .• 
Deze twee zwanen?? 

Anneke Grootoonk 

De witte - en zwarte zwanen staan voor begin en 
einde van een mensenleven; de witte zwanen voor 
de geboorte, de zwarte zwanen voor de dood. 
Engelland is het land van de engelen: Engelenland, 
de hemel. 

'De sleutel is gebroken...': Niet voor alle gelovigen 
was (en is) het vanzelfsprekend dat er een vrije 
toegang was tot Engelland; door het kwaad van de 
mensen was de sleutel gebroken. Jezus, als de 
Messias, kon de sleutel maken; hij was immers ook 
de zoon van Jozef, de timmerman. 
De laatste regel 'Wie achter is, moet voorgaan' 
verwijst naar een bijbels verhaal; een gelijkenis 
(parabel) waarin duidelijk wordt gemaakt dat de 
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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. 

M (VÂC A M n C D ¥% \ fCASANDER OVERDUIN 
b e d r i i f s m ' a k e l a a r s bv 

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

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

VM»BOG 
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Vakmanschap & 
Moderne apparatuur 

voor: 
• Diagnosetest 

• Storing zoeken 
• Aircoservice 

• Bandenservice 
• Schokdempertest 

• APK 
• Onderhoud 

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

www.hvhautotechniek.nl 
Ol autote i Ü , 

A L F R E D B A K K E R 

Haren 
050 5344533 

www.alfredbakker.nl 
info@alfredbakker.ri] 

Tip: geef eens een 
massagevenv 
cadeau! 

Vos Massage: voor een heerlijk ontspannen gevoel 

Voetreflexmassage 

Of een combinatie 
van nek, schouder, 
gezicht en hoofd Esther Vos 

V O S 
MASSAGE 

Nieuw: 
Faceliftmassage 

Haasakkers 2 Midlaren 
050-3642720 
06-38236691 
www.vos-massage.nl 

: 

M£**£~Ca+np£n#-

_ 11 

Onze contactgegevens: 

Fam Kroeze 

Lageweg 29A 

9479TA Noordlaren 

www.buitengoed-achterdehoven.nl 

Telefoon 050 409 3237 

mobiel 06-20615072 

E-mail. info@benbnoordlaren.nl 
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jÊL^>^ Een nieuwe Midlaarder club ? 

W\ ) Onze club staat niet vermeld op de 
JL' f omslag van het Midlaarder kabinet. 

f§j¿^r Toch bestaat de club op 20 januari 50 
jaar ! 

Visclub "Jantjes Gat " is vernoemd naar Jantje Moesker, 
de vrouw van Jan Moesker. Zij waren eigenaar van de 
plas* die van dat moment af onze visstek werd. Deze 
plas is er nog steeds het ligt achter het huis van de fami
lie Meisner op de hoek Schutsweg - Huttenweg. 
De oprichtingsvergadering was op zondag 20 januari in 
café Nijhof-wat nu de Gasterie wordt genoemd. 
Omdat de visplas beperkt in omvang was, werd in de 
statuten opgenomen dat er een maximum van 15 leden 
mochten komen. De café eigenaar, Arie Nijhof, werd 
direct lid. 
Door het gering aantal leden is het behalve een visclub 
ook een gezelligheidsvereniging. 
Voor alles is een beker. Zo is er een algemene beker 
( voor de meest gevangen vis in lengte) er is een Fries
land beker er wordt één maal per jaar in Friesland ge
vist, met na afloop een gezamenlijk diner en er is een 
Hans Huisman beker vernoemd naar één van de oprich
ters van de visclub en wordt uitgereikt voor de grootst 
gevangen vis op de eerste wedstrijddag. 
Er wordt 7 maal per jaar gevist, tussen half Mei en half 
September. 
De gevangen vis wordt zelf opgemeten en direct terug 
gezet. 
Vele Midlaarders en oud Midlaarders waren en zijn lid 
van de visclub o.a. Geert Mellens met zijn inwonend 
familielid ( oom ) Wieger Patje, Jan Kremer toenmalig 
eigenaar van café de Hunnebedden met z'n verse groen
ten restaurant, Jan Koekkoek - mede oprichter - , Jan 
Bruining, Jan de Hoo, Marinus Schuiling, maar ook de 
markante Zuidlaarder Ab Tolner die woonde op de Pi
card hoeve naast klein Laarwoud. 
Ereleden waren de broers Jan en Johan Moesker. 
In het 50 jarig bestaan is het altijd een visclub van man
nen gebleven I? 
Voor de leden en partners wordt één maal per jaar een 
gezellige avond georganiseerd met o.a. oud Hollandse 
spellen, kegelen met een hapje een drankje en naar ma
te de avond vordert met gezang. 
Door de grootte van de vereniging en het gemêleerde 
gezelschap kan visclub "Jantjes Gat " ook de volgende 
50 jaar aan! 
De visvijver is waarschijnlijk een pingo ruïne. In de twee
de wereldoorlog is er een veenlijk uitgevist en een paar 
jaar geleden is er door de huidige eigenaar een offerbijl 
gevonden. 

Arnold Goulmy voorzitter 

Lente?! 

Nu het mooie weer er weer aan zit te komen, krijgt 
iedereen ook weer zin om de tuin in te gaan. 
U kunt inspiratie opdoen in de tuin van Dina Schepers 
aan Esweg 48 in Midlaren. 
De tuin is open vanaf 15 mei tot 1 september, wel 
graag even bellen of mailen voor een bezoekje. 
Dina heeft veel planten op voorraad en ook bijzondere 
soorten te koop. 
w.scheper(5)kpnplanet.nl 
http://www.schepers-laantje.nl 

050-4092411 

De landelijke open tuinendag van Groei en 
Bloei is dit jaar op 22 en 23 juni. 

-
¿ M l S . i . . 

ONKRUID 
koop - ZEif. u 

piukk ai : 
T • : .-;• : 

- * ' -

= 

%L JLJ 
Tijdens de open tuinendag is Dina's tuin open op zaterdag 
22 juni 
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Op zaterdag 22 juni kunt u ook de tuin van Gies en 
Margje weer bewonderen aan de Groningerstraat 45a. 
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Oproep Mr. Bo 

Het is nog niet zo ver, maar de tijd gaat snel, daarom 
plaats ik vast deze oproep. 
In november van dit jaar hoopt mijn bazin naar Cam
bodja te gaan. Ze heeft daar 
een projectje voor arme kinderen. En je begrijpt het 
al ik kan niet mee. 
Het is te warm voor mij daar en bovendien eten de 
mensen daar als ze honger hebben 
honden op. Zou daar het gezegde de hond in de pot 
vandaan komen? 
Zo'n hond als ik hebben ze daar nog nooit gezien dus 
ben ik vast gelijk de klos. 
Nee ik blijf mooi hier. Ik heb natuurlijk wel iemand 
nodig die op mij wil passen en 
me wil verzorgen. Daarom zoek ik een leuke plek 
waar ik mag logeren. 

Het is ook een prima mogelijkheid dat je bij mij in 
huis komt wonen zolang. 
Nog leuker! 
In dat geval zou je misschien ook wel voor de pony, 
de twee schapen, 
het konijn en de kippen willen zorgen. 

Er waren eens twee dames die aangaven dat ze de 
vorige keer dat mijn bazin 
naar Cambodja ging graag hadden willen oppassen. 
Maar dat ze toen niet konden. 
Het was even een vluchtige ontmoeting, ik meen me 
te herinneren dat één van hen 
Annet Bolhuis heet en dat ze bij het meer wonen 
maar de naam weet ik niet meer zeker. 
Mochten jullie nu zin en tijd hebben, laat het ons dan 
weten! 

Nog even over mij: Ik ben een gecastreerde Bouvier 
reu van inmiddels drie jaar oud 
Ik ben liefen rustig. 
Wel ben ik erg waaks, dus als er iemand achter het 
huis langs loopt ga ik blaffen. 
Een minpuntje van mij is dat als er bezoek komt ik 
het bezoek eerst wil keuren. 
Ik ben dan behoorlijk druk, blaf en spring. 
Mijn bazin doet me meestal eerst even in de bench 
voor het bezoek binnen komt, 
als ik dan kort daarna rustig ben mag ik er weer uit. 
Als het bezoek mij dan wil aaien weet ik dat het goed 
is. 
Ik kan prima loslopen op veilige wandelplekken, langs 
de weg loop ik aan de lijn. 
Met andere honden spelen vind ik ook fijn. 
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Bij belangstelling graag even mailen naartineke-
wig@hetnet.nl 
of bellen 050 409 55 37 

Blaf en poot, Bo 

• 

>. 
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Beste Midlaarders, 

Wat een succes was het, de Snert wedstrijd! De ver
koop van de snert 
heeft €520,- opgebracht voor project Lotus. Daar kan 
weer veel goeds mee gedaan worden 
voor de arme kinderen in Cambodja. Er kunnen zeker 
drie kinderen van 
naar school. 

Tot mijn verbazing werd ik ook nog "Snertkok" van het 
jaar! Iedereen die 
Snert kocht, verkocht en heeft gemaakt hartelijk dank! 
Natuurlijk ook Roelof en 
Henriet van Meerzicht heel erg bedankt dat jullie deze 
actie mogelijk maakten! De mensen die 
in december een donatie gedaan hebben voor Cam
bodja wil ik ook Bedanken. Als alles wel 
is, ga ik de maand november weer naar Cambodja. 
Maar hopelijk kunnen we eerst van een mooi 
voorjaar en een zonnige zomer genieten. 

Hartelijke groet, Tineke Wiggers 

mailto:wig@hetnet.nl
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Op deze plek in het Kabinet kunt u in het ver
volg de column van ons eigen redactielid Roos 
Renting lezen. Onder het motto: 'Je maakt wat 
mee in zo'n dorp!' 

Lichtplan 

In de nimmer eindigende wedstrijd ver plassen tus
sen Noord- en Midlaren hebben de Noordlaarders 
een wellicht beslissende tik uitgedeeld. 
Wat wil het geval? Noordlaren heefteen LICHTPLAN. 
Een deskundig bureau heeft met behulp van een 
computersimulatie berekend hoe men het gebrekkig 
verlichte dorp kan omtoveren tot een sfeervol para
dijs dat bij nacht zacht en een tikkeltje verleidelijk 
opgloeit uit de donkerte van de omringende velden. 
Bij de uitwerking van het plan bleek weliswaar dat 
sommige lantarenpalen midden op sommige opritten 
zouden moeten staan terwijl andere alleen maar 
werden verplaatst naar de overkant van de straat, 
maar dat zijn details die men in Noordlaren vast pri
ma zelf kan oplossen. 
Hoe beperkt en primitiefsteken wij in Midlaren bij 
dit alles af. Maanden geleden vertelde mijn over-
buurman mij dat hij bij de gemeente melding had 
gemaakt van 2 defecte lantarenpalen. De ene voor 
mijn huis aan de Groningerstraat, de andere naast 
mijn huis aan het Hunebedpad. 
Ik moet u bekennen: de schrik sloeg mij om het hart 
want ik kan nogal genieten van een mooie nachtelij
ke sterrenhemel en als je sterren wilt zien is werken
de straatverlichting je grootste vijand. Maar, zo reali
seerde ik me, de staat van onderhoud van wat zo 
mooi heet "de publieke ruimte" is een graadmeter 
voor het beschavingsniveau van een natie en tegen 
beschaafdheid kan geen weldenkend mens bezwaar 
hebben. 
Ik had me te snel zorgen gemaakt. De winter kwam 
en ging voorbij zonder verandering in de toestand 
van mijn lantarenpalen. 
Tot voor kort: een vrachtwagentje parkeerde brutaal 
midden op de Groningerstraat, pal voor mijn hek. Er 
volgde een grondige inspectie van de zekeringen ach
ter een klepje onder in de paal. Op mijn hoopvolle 
vraag of de paal misschien definitief de geest had 
gegeven kwam alleen een vermoeide glimlach. Even 
later ging de paalman in een bakje omhoog om daar 
zijn werk voort te zetten. 
Die avond kon ik de krant weer lezen door het gor
dijn open te doen. 
Aan het Hunebedpad heerst tot op heden ongerepte 
duisternis. 
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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 fac tureren 

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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Hut 
Registeraccountants 
B elas tingad vis eur s 

Bezoekadres 
Verlengde Hereweg 182 
Postadres 
Postbus 8088 
9702 KB Groningen 

Telefoon 
050-5267101 
Fax 
050-5268737 

e-mail 
¡nfo@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 -
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:�nfo@hutco.nl
http://www.hutco.nl

