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Walters Weiland,

Voorwoord
Weer een verse zomeraflevering van het Midlaarder
Kabinet, met dit keer een verslag van het volleybaltoernooi, nieuws van toneel vereniging Tomi en de
dorpsfeestcommissie die een leuke nieuwe activiteit
heeft bedacht.
In dit nummer leest u over de jaarvergadering van
Dorpsbelangen waar wethouder Harm Assies tekst en
uitleg gaf op wat de gemeente wel en vooral niet gaat
doen, zoals bij de aansluiting van het dorp op de glasvezelkabel en het wegonderhoud aan de Groningerstaat. Bij de bestuursverkiezing is Herman van Dop tot
nieuwe voorzitter van Dorpsbelangen gekozen (zie
elders in dit Kabinet).
Verder een verslag van Natuurmonumenten dat samen met omwonenden en belanghebbenden aan een
visie werkt op de toekomst van het Noordlaarderbos
en Vijftig Bunder. Heet hangijzer is het recreatief gebruik. Wordt het meer rust in het bos, door bijvoorbeeld het autoverkeer op de zandwegen te verminderen of juist meer ruimte voor hond, ruiters of crossmotor? Daarover blijken de meningen (nog) verdeeld.
In het Kabinet een interview met een Midlaarder imker . Het onvoorspelbare, dat is waarom Ton Kolkman
bijen houden leuk vindt. Ook al weet je precies wat
er in bloei staat, maar waar de bijen op vliegen en
wat voor honing het zal worden, het blijft altijd weer
een verrassing. Minder verrassend, maar wel zeer
riskant is dat bijen slecht bestand zijn tegen nieuwe
gifsoorten die in de land- en tuinbouw worden gebruikt.
In zijn column Bulderbaan brengt Roos Renting de
spectaculaire voordelen voor de automobilist in kaart
van het gemeentelijke voornemen om de maximum
toegestane snelheid op de Groninger straat te verhogen tot 50 km/u.
In deze dorpskrant starten we met een nieuwe rubriek "De geschiedenis van ...". Hierin willen we de
historie van diverse gebouwen in ons dorp belichten:
wat heeft zich daar zoal afgespeeld? Dit keer staat de
Veenhorst centraal.
En wist u dat Maya Hoogerheide van koken houdt en
dat ze dat al regelmatig voor de gasten in haar bed &
breakfast doet. Nu kookt ze ook af en toe een paar
porties extra voor het virtuele kookplein
www.thuisafgehaald.nl. Daar kunt je eigengemaakte
heerlijkheden delen met mensen uitjouw buurt. Een
leuk initiatief.

verscholen langs tuinen
en bosrand.
Alleen maar kijken,
zien,
zijn.
Zo mooi
AG

Mocht iemand denken dat we aan de even kant van de
Tolhuisweg alleen maar dit fantastische uitzicht hebben
en geen achterburen, dan heeft ie het mis.
Al jaren woont een en dezelfde koe achter ons. Koeien
kwamen en koeien gingen. Paarden komen en paarden
gaan. Maar deze koe is al die tijd gebleven. Niet omdat ie
niet weg moest. Nee, ze wil zelf graag blijven en presteert
het iedere keer weer om aan de insluiting door boer Sants
en semiboer Walter te ontsnappen ! Ze heeft het zelfs zo
goed voor elkaar dat ze om haar heen maaien.... ! !
De kinderen in de buurt hebben haar Carla gedoopt! Carla
is een gezellige achterbuur. Ze komt vaak even een praatje
aan het gaas maken en lust ook graag een appeltje.
Blijf gerust nog even Erika, voorde gezelligheid!

Agenda

i52p5jS!J5*^ï2F»Een mooie zomer en een goeie vakantie toegewenst.
Redactie Kabinet
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Uw partner ¡n doe-het-zelf

Zuidlaren

Kerkstraat 7d
9471 SA Zuidlaren
4092069
info@hubozuidlaren.nl

eenk

DOE-HET-ZELF

VERHUUR

be Scheve
Watersport

bedrijf

www. descheve. nl

Havenstraat 18
9471 AM Zuidlaren
050-4092946
Oe 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
Woensdag t/m zondag geopend van
12.00-23.00
uur.
tel.
050-4029890

Eetcafé de Lanteern
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Notulen van de jaarvergadering van de
vereniging Dorpsbelangen Midlaren

aangelegd en daarom kan de weg dan worden aangepakt. Als dit aan de orde is, komt er een informatiebijeenkomst voor de aanwonenden.
Vervolgens informeert de wethouder de aanwezigen
over de stand van zaken van het Noordma-project. Dit
staat in de ijskast omdat er geen geld is. Dit betekent
niet dat de natuurontwikkeling niet zal doorgaan. Het
bestemmingsplan blijft onveranderd en het surfstrandje
houdt de bestemming 'natuur'. De Meerweg blijft bestaan en de 'staande mastroute' is definitief van de
baan. Het project Tusschenwater (ten zuiden van de weg
naar De Groeve) gaat wel beginnen omdat daar geld
voor beschikbaar is gekomen. Het hoogholtje bij molen
de Wachter verdwijnt, maar de brug bij de Boezemvriend blijft bestaan. Er is geen geld om hier een ophaalbrug van te maken.

woensdag 17 april 2013
Paviljoen Meerzicht te Midlaren
Aanwezig ca 15 personen, alsmede wethouder Harm
Assies en mw. Sonja Puite (gemeente Tynaarlo)
In gesprek met wethouder Harm Assies
Na de opening door voorzitter Mark Pieter Bakker
krijgt wethouder Assies het woord over de herinrichting van de Groningerstraat. De gemeente was eerder
in de veronderstelling dat de rioolproblematiek te
Midlaren opgelost moest worden door aanpassing van
de riolering in Midlaren. Nu, na een rioolberekening te
hebben laten doen, blijkt dat voor de oplossing voor
problemen in Midlaren en Zuidlaren er aanpassingen
aan het riool in Zuidlaren moeten plaatsvinden. De
riolering Midlaren loost namelijk op het stelsel van
Zuidlaren. Hierdoor is het niet nodig aanpassingen in
Midlaren aan de riolering te doen. Dit heeft als bijkomend gevolg dat de weg in Midlaren ook niet aangepast zal worden, anders dan voor noodzakelijk normaal onderhoud voortkomend uit de jaarlijkse weginspecties. Hierin zal jaarlijks ook nog weer een afweging gemaakt moeten worden welke onderhoudswerkzaamheden wel en niet aangepakt worden. Er
komen dus ook geen klinkers in de Groningerstraat.
Op het moment dat er uit inspectie blijkt dat er onderhoud gepleegd moet worden is het een reële overweging om de 30 km zone van de Groningerstraat te laten vervallen, en dit gedeelte 50 km te laten worden.
Dit sluit aan bij het gemeentelijk beleid van 50 km/u
daar waar het een doorgaande route betreft met een
vrijliggend fietspad.

De gemeente zal financieel niet bijdragen bij de aanleg
van glasvezel. Wel zet de gemeente zich in om mogelijk
in provinciaal verband financiële middelen te verkrijgen
om ook de buitengebieden/kleinere kernen te kunnen
aansluiten op het glasvezelnetwerk. De wethouder wijst
op een initiatief in de gemeente Midden-Drenthe waar
de dorpen zich verenigen om glasvezel te verkrijgen.
Vervolgens informeert de wethouder de aanwezigen
over enkele ander zaken:
Geopark de Hondsrug, een project van het Recreatieschap Drenthe. In 2010 is het initiatief genomen om van
het unieke Hondsruggebied een Geopark te maken en zo
het eerste Geopark in Nederland te worden en daarmee
een plek te verwerven in het Europese Geoparken Netwerk, onder toezicht van UNESCO. Het is de verwachting
dat eind dit jaar de status wordt verkregen. Elke gemeente binnen het Geopark kiest voor een thema. Tynaarlo heeft gekozen voor het thema water. In het najaar zal er een bezoekerspunt (zgn. expeditiepoort) worden geopend. Dit komt in het entreepandje van de Bloemert. Wanneer er belangstelling is kan er t.z.t. een presentatie voor het hele dorp gegeven worden over het
Geopark de Hondsrug door de projectleiding van het
Geopark.

Een deel van de aanwezigen geeft aan geen problemen te hebben met de herinvoering van 50 km voor
het gedeelte van de Groningerstraat maar anderen
houden vast aan de 30 km. Door verschillende aanwezigen wordt gevraagd om een betere handhaving van
de maximumsnelheid. Er wordt veel te hard gereden
op het rechte stuk van de Groningerstraat. De politie
zal echter alleen handhaven als 30 km wordt afgedwongen door de inrichting van het weggedeelte.
Daarnaast is er geluid- en trillingoverlast door vrachtverkeer. Wethouder Assies zegt dat voordat er onderhoud aan de weg wordt uitgevoerd er overleg zal zijn
met de Dorpsbelangen over de weginrichting. Als herinvoering van 50 km aan de orde zou komen, zal
Dorpsbelangen dit in een ledenvergadering aan de
orde stellen.

Het Zuidlaardermeergebied is als één van de vijf gebieden in Nederland voorgedragen voor de EDEN award.
EDEN is de stimuleringsprijs voor toeristische bestemmingen die duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel
hebben staan.
Zuidlaren neemt deel aan de competitie om de titel
"Groenste dorp van...". Op maandag 10 juni bezoekt de
jury Zuidlaren en omgeving. Er is een fietstocht georganiseerd. De route gaat via het fietspad Okkenveen ook
door Midlaren richting De Bloemert. Vandaar uit vaart
men met de boot door de Zuidlaardervaart naar Zuidla-

In de Tolhuisweg zal binnen een jaar een riool worden
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boules-veldje. Maar een echte activiteitencommissie is er
niet. Opmerkingen die gemaakt worden:
=>
Wie gaat het doen?
=>
Kan de DFC niet worden uitgebreid tot een activiteitencommissie?
=>
Commissies zijn los zand, verenigingen hebben een
structuur.
=>
Dorpsbelangen zou de zaken in elkaar moeten laten
lopen.
Herman van Dop geeft aan dat Dorpsbelangen zich over de
vraag zal buigen. Tevens stelt hij voor dat Dorpsbelangen
de email-adressen van alle Midlaarders zal verzamelen
zodat bijvoorbeeld een activiteit snel georganiseerd kan
worden.

ren. De uitslag volgt in het najaar.
Huishoudelijke vergadering
Na de pauze heropent de voorzitter de vergadering
om verder te gaan met het huishoudelijk gedeelte.
1. Notulen van de jaarvergadering van 18 april 2012
en de vergadering van 28 november 2012
De notulen van de vorige vergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de notulen.
2. Jaarverslag van de vereniging
Het jaarverslag over 2012 wordt zonder opmerkingen
goedgekeurd.
3. Financiën
Penningmeester Roos Renting brengt mondeling verslag uit over de financiën over het afgelopen jaar. De
vereniging staat er nog altijd gezond voor. Op 1 april
2013 bedroeg het bezit van de vereniging ca € 4000
waarvan ca € 2000 gereserveerd is voor het fonds
speel- en sportvoorzieningen. De 'omzet' van de vereniging was € 4000, maar het grootste deel hiervan
betrof de subsidies voor het kunstproject Keik, die via
Dorpsbelangen ontvangen werden. Daarnaast werd
er een royaal bedrag aan schenkingen ontvangen
voor de huldiging van Andries en Jenny Haaijer. Er
waren 120 betalende leden.
Volgens de kascontrolecommissie zijn de boeken in
orde zodat decharge aan de penningmeester wordt
verleend. De voorzitter bedankt Gies en Margje Lamberts voor de kascontrole. Margje treedt uit de kascommissie en in haar plaats wordt Joke de Groot benoemd.
4. Bestuursverkiezing
Mark Pieter Bakker heeft besloten zich terug te trekken als voorzitter wegens drukke werkzaamheden. In
zijn plaats wordt Herman van Dop als voorzitter gekozen. Bestuurslid Winy Verdegaal was aan de beurt om
af te treden en stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur is nog op zoek naar een opvolger. De vertrekkende bestuursleden krijgen een kleine attentie aangeboden en worden door de zaal bedankt met een
warm applaus.
5. Organisatie van activiteiten in Midlaren
Naar aanleiding van de vraag verleden jaar van
Dorpsbelangen of er ideeën waren om het activiteitenbudget goed te besteden had Esther Vos een reactie gestuurd. Zij zou graag zien dat er structureel
meer activiteiten in Midlaren georganiseerd zouden
worden. Leuke activiteiten worden nu vaak 'hapsnap'
gedaan, nu eens door de Dorpsfeestcommissie (DFC),
dan weer de Sportveldcommissie, Dorpsbelangen of
een andere club. Hoewel er veel gedaan wordt, blijft
er ook veel liggen, denk aan het ongebruikte jeux de

Pieter den Hengst,
Secretaris Dorpsbelangen Midlaren.

Paasvuur 2013
Bieneke Mellema

Het is alweer enige tijd geleden dat het Paasvuur is gedoofd. Het Paasvuur stond dit jaar in het teken van de
kou, kunnen we wel zeggen. Ondanks de vrieskou heeft
de eerste inzameldag van hout en snoeiafval toch een behoorlijke opkomst gegenereerd. Maar vooral de tweede
inzameldag, de dag voor Pasen, is erg goed verlopen. Dit
had mede te maken met het feit dat het paasvuur in
Noordlaren geen doorgang mocht vinden zodat de bewoners aldaar met hun hout- en snoeiafval richting Midlaren
trokken. Maar ook voor ons dorp was het, gezien de
weersomstandigheden, tot op het laatste moment spannend of het wel door mocht gaan. Een aantal omliggende
dorpen kreeg van de gemeente nl. geen toestemming om
het paasvuur aan te steken. Het viel niet mee om in de
kou en de harde wind de tent op te zetten; de
'paasvlokken' vlogen ons letterlijk om de oren maar dat
mocht de pret niet drukken. De opkomst was bijzonder
goed. Ook veel kinderen hebben genoten van de broodjes
die ze zelf in de vuurkorf konden roosteren. De warmte
die het mooie Paasvuur bracht was zeer welkom. Berenburg en Glühwein vonden gretig aftrek. Al met al kunnen
we terugkijken op een, ook financieel, zeer geslaagde dag
c.q. avond.
5
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RONDJE UILENKASTEN IN MIDLAREN
Door de Steenuilenwerkgroep Drenthe
22 mei 2013
Graag willen wij u op de hoogte brengen van onze
tocht langs de uilenkasten in Midlaren. Wij zijn Alof
Boer en Wim Peters van De Steenuilenwerkgroep
Drenthe. In Midlaren hangen in totaal naar wij weten
16 uilenkasten. Twee kasten voor de bosuil, vier voor
de kerkuil en 10 voor de steenuil. Deels zijn deze kasten er door particulier initiatief opgehangen, maar het
merendeel hangt erop initiatief van het IVN of van De
Steenuilenwerkgroep Drenthe. Hoopvol gaan we 22
mei, gewapend met schuifladder en fototoestel, op
pad. Dat we iets van de kerkuil zullen beleven, weten
we vrijwel zeker door eerdere waarnemingen dit jaar.
Van de steenuil hebben we een bescheiden begin aan
waarnemingen. De vogelkenner Dik Schoppers (IVN)
heeft in de omgeving van de Barn aan de Tolhuisweg
één keer een steenuil zien vliegen. Zelf menen wij tijdens de baltsperiode -vanaf februari tot in april - de
karakteristieke territoriumroep (ghoooek) in diezelfde
omgeving gehoord te hebben.
tv«

\

.

Wat hebben we waargenomen?
Kerkuilen. Ja hoor, in de eerste kast die we bezoeken
liggen vijf eieren (een beetje klein uitgevallen krielkippeneieren), keurig geschikt op een vloer vol rommeltjes (etensresten, braakballen, uitwerpselen). Het uilenechtpaar vliegt, één voor één, uit de kast wanneer wij
nog met de ladder aan het schuiven zijn. In kast twee
treffen we een 20-tal oude uilenballen aan en in kerkuilenkast drie een viertal verse uilenballen. Marianne
van Albada zal deze ballenvondst doorgeven aan een
haar bekende muizenonderzoeker (welke muizensoort
leeft waar, wanneer en met hoeveel). Uit kast vier zijn
de jongen enkele dagen voor ons bezoek al vertrokken
en rest ons het schoonmaken van hun ouderlijk huis.

Bosuilen. Wie heeft dit voorjaar het voor Midlaarders
zo vertrouwde nachtelijke roepen van de bosuil gehoord? Ik niet, mijn buren niet. Wie wel? In de ene bosuilenkast treffen we op onze tocht verse uilenballen
aan, in de andere jonge, naakte eekhoorntje (naakt
zoals pasgeboren konijnen dat zijn). Een zeer korte,
maar wel vertederende waarneming is dat.

Steenuilen. Nee hoor, geen steenuilen of duidingen
daarvan. We blijven hopen. Door de echte kenners
hebben we ons laten vertellen dat ook voor steenuilen
lokken, geduld een schone zaak is. Bovendien: er was al
een begin in den beginne van dit jaar. Zeven kasten
treffen we aan zoals we ze geplaatst hadden: schoon
en met een beetje strooisel op de bodem. Interessanter zijn de overige drie steenuilenkasten. Zo kijken in
één ervan vijf halfwas jonge spreeuwen roerloos en stil
naar ons; vliegt er bij een andere kast een zangvogel
weg wanneer wij in de buurt komen en treffen vervolgens een geheel met mos gestoffeerde bodemplaat
aan met daarin een piepklein nestje: vier net geborenen (borelingen) en vier eieren, 'piep-piep' klein. Deze
kast hangt het dichtst bij een wel bewoond steenuilenuilen territorium in Yde.
Minder lieflijk maar wel interessant is de waarneming
van de laatste kast. Er zitten bloedsporen bij de ingang
en in de kast treffen we twee dode spreeuwen aan:
een volwassene en een jonge zonder kop. Buit van een
marter? De eigenaar van het terrein had een havik op
het bordes van de kast in de weer gezien.
We houden u op de hoogte van de uilenstand in Midlaren. U ons ook?
Alof Boer en Wim Peters
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Komen en gaan....
Terug naar Friesland
Toon vd Hammen

Binnenkort gaan meubels en huisraad in de trailer
en zetten ze koers naar de provincie waar ze ooit
vandaan kwamen. Anne Henk en Anke Heida, met
dochter Margriet en haar paard, verkassen, na 21
jaar wonen in Midlaren.

Tolhuisweg hun stek hebben, zagen ze het ook anders worden: de ouderen als Dien Oosting en de familie Bruins die
wegtrokken en de jongere generatie die zich daarvoor in de
plaats vestigde. Niets is nou eenmaal blijvend. "Als je toen
met nu vergelijkt is het echt anders. Kijk maar naar het veel
grotere aantal kinderen. We zullen het zeker missen, de
contacten in de buurt, zoals met Marcus Lokhorst, en het
loopje met de hond."

•;;\
•i

In de zuidoosthoek van Friesland, tussen Heerenveen
en Gorredijk ligt Jonkerslân. Daar vonden Anne Henk
en Anke de vrijstaande boerderij met land eromheen
waar ze al een tijd van droomden. "We komen allebei van Heerenveen. Als we daar in de buurt op een
boerencamping stonden zeiden we regelmatig tegen
elkaar: een keer gaan we die stap toch zetten. Toen
we deze boerderij zagen, waren we verkocht. Net in
het gebied dat we op het oog hadden. We zitten daar
helemaal vrij, met uitzicht op de weilanden. Zo'n plek
vind je geen tweede keer." Anke voegt daaraan toe:
"Het voelt als thuiskomen. Het is mijn thuisland, met
mensen die ik van vroeger ken. Voor mij was de tijd
rijp om deze stap te zetten; ik had er behoefte aan. "
Anne Henk kijkt nuchter tegen de ophanden zijnde
verandering aan. "Ik vind het leuk en vertrouwd, al
zag ik er wel meteen een hoop opknapwerk in. Maar
we zijn voor de plek gegaan. We moeten het hele
huis door. En een stal bouwen. Dat doen we allemaal
stap voor stap. Want je wilt ook tijd hebben om gewoon te leven."
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Even voorstellen
Het zal velen niet ontgaan zijn dat er aan de Schutsweg 50
bijgebouwd wordt. Dat heeft alles met mijn komst naar
Midlaren te maken. Sinds 19 december 2012 hebben Mare
Sliedrecht en ik onze inmiddels 15-jarige LAT-relatie omgezet in permanente samenwoning. Op 5 januari van dit jaar
zijn we getrouwd.
Mijn naam is Henk Harbers, geboren in 1948, in Aalten in de
Achterhoek, waar mijn ouders na de oorlog een boerderij
hadden gepacht. In 1957 verhuisden we naar Drenthe, naar
Gieterveen, waar nu een boerderij gekocht was.
In 1966, na mijn middelbare school in Stadskanaal, ben ik
naar Groningen gegaan, voor een studie Duits. En daar heb
ik, afgewisseld met drie keer een jaar studie of werk in het
buitenland, gewoond tot december 2012. Eerst als student,
later als universitair docent bij de afdeling Duitse Taal en
Cultuur. Per 1 maart 2013 ben ik met pensioen.
En nu woon ik dus op het prachtige plekje aan het eind van
de Schutsweg, waar er een atelier voor Mare en een studeerkamer voor mij bijkomt. En waar er genoeg ruimte is
voor Mare's en mijn kinderen en ons groeiend aantal kleinkinderen. Wij hopen er nog heel lang actief te blijven.

Honkvast
Per 1 juli krijgen ze de sleutel van hun nieuwe onderkomen. "Uiterlijk op 1 september willen we daar zitten." Ondertussen hebben ze hun huis aan de Tolhuisweg klaar gemaakt voor de verkoop. "Wat achterstallige klusjes, hier en daar wat sausen, een lik
verf en de tuin opnieuw ingericht. Al met al hadden
we er een druk voorjaar mee."
Midlaren was hun eerste honkvaste plek. Anke: "We
kwamen hier in 1992, toen onze dochter Sanne net
was geboren. Na een periode van regelmatig verkassen, wilden we een huis voor onszelf, dichtbij bos en
natuur, maar toch in een buurtje met mensen. Dat
vonden we hier. We hebben op deze plek altijd met
plezier gewoond. Het mooie van de burenplicht die
hier nog is, zoals na het overlijden van Jan Lubbe de
Boer." Anke schiet plots in de lach bij een herinnering
aan deze kleurrijke dorpeling. "Toen hij een keer achter me fietste, zong- ie zomaar ineens het Friese
volkslied." In de ruim twintig jaar dat ze hier aan de
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Het idee is dat wij bij u inde
buurt blijven.

BOUWBEDRIJF
MARK WIELAND

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!

Zuidlaarderweg 97
9479 PR Noordlaren
050-4092782

à
ons idee hierover?
www.rabobank.nl/noord-dreiithe
Rabobank. Een bonk met ideeën

Rabobank

www.raboba nk.nl/noord-drenthe

R O N D V A A R T E N EN B O O T A R R A N G E M E N T E N
OP H E T Z U I D L A A R D E R M E E R
EN H E T PATERSWOLDSE MEER

zfiiLsohooL

zeilschool Zuidlaardermeer
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren
050 4092379
www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl

SUE* - •

party ships
and trips
de Bloemert 3
Midlaren
06 51509798

PflPTÏ SillPS&JPIPS
n i f l t R ñ F R M F F R / P t T F R U y n i [H f M F F

WWW.PARTYSHIPS~TRtPS.NL
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Bouwbedrijf
Menno Bakker

BOUWBEDRIJF M E N N O B A K K E
Zuinigstraat 1 9479 PMI Noordlaren
050 - 4 0 9 5 9 1 8
wwwJ3ouwbedrijfmhbakker.nl

R

^

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 Ö 1 3 5
¡nto@paviljoenmeerzicht.nl, www. paviljoen me

Sc

m e e r

:Ht.nl

printprofs.nl
KOPIEREN / PRINTEN
GROOTFORMAAT PRINTEN
REKLAMEDOEKEN EN ROROEN
K-DANS dans & theater
ballet jazz modern basis
streetdance breakdance
tap spitzen danstheater
jeugdtheater werkplaats
educatie opleiding podium

DTP EN VORMGEVING
(AUT01- BELETTERING
TEXTIELDROK / RORDUREN
GEVELREKLAME

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

EELDE
Burg.J.G.LegroweglOOa
9761 OB EeldB
050 53 33 333
lBfe@priniprois.nl
www.prlmprofs.nl
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Nieuws van Dorpsbelangen
Op de ledenvergadering van Dorpsbelangen vond een
levendige discussie plaats over de vraag of er niet
meer structuur in het Midlaarder verenigingsleven
zou moeten worden gebracht. Aan het bestuur van
Dorpsbelangen werd gevraagd zich hierover te buigen. Er zijn in het dorp een aantal verenigingen en
commissies (IJsvereniging, Dorpsfeestcie, Sportveldcie, Keik Midlaren, Tennisvereniging, Natuurplatform,
enz.) die allemaal mooie activiteiten organiseren.
Daarnaast
zijn
er
particuliere
ondernemers
(Meerzicht, De Barn) die vooral op cultureel, sociaal
en niet te vergeten culinair gebied zeer actief zijn.
Soms is er overlap tussen de activiteiten van de verschillende organisaties, soms blijft er ook wel eens
iets liggen, denk aan het niet-gebruik van de jeux-deboulesbaan.
Er gebeurt zoveel in dit dorp dat het de vraag is of het
wel meerwaarde heeft om al deze inspanningen te
gaan coördineren. Coördineren kost energie en tijd,
leidt mogelijk tot irritaties en kan demotiverend zijn
voor de mensen die zo hun best doen. Wat niet wil
zeggen dat spontane samenwerking met een bepaald
doel niet tot mooie resultaten kan leiden, zoals bleek
toen we bezig waren met de 'upgrade' van het sportveld. Uit het verenigingsleven zelf komen ook geen
signalen dat er behoefte is aan coördinatie. Dorpsbelangen kiest daarom vooralsnog voor 'vrijheid blijheid', en laat het liefst elke club zijn eigen gang gaan, in
het vertrouwen dat men waar nodig goed zal samenwerken.

Geslaagd!
Marijne Venhuizen HAVO
Liselot Horjus VMBO
Tim van de helm VMBO
Layla Salad VMBO
Oijke Staal VWO
Rachel Noort VWO
Corine Sants MBO
Allemaal super gefeliciteerd en veel succes met wat je
hierna gaat doen!

Nieuw wijkhoofd
De Groningerstraat heeft een nieuw wijkhoofd. Na 8
jaar geeft Gies Lambers het stokje over aan Daan
Noort. Overigens is deze wijk vrij uniek want ze hebben
niet alleen een wijkhoofd (dat kan toch niet iedere wijk
meer zeggen) maar ook een wijkteam, dit om de werkzaamheden wat te verdelen!
Gies, hartelijk dank!
Daan,succes!

Dorpsbelangen krijgt jaarlijks van de gemeente een
bedrag t.b.v. sociale activiteiten in het dorp, het activiteitenbudget. Verenigingen of groepen in het dorp
die iets willen organiseren, kunnen hiervoor geld vragen bij het bestuur. Voorwaarde is dat de activiteit
vooral gericht moet zijn op de Midlaarders en open
moet staan voor alle inwoners. Dit jaar is er al een
bijdrage gegeven aan de Sportveldcommissie voor het
volleybaltoernooi maar er is gelukkig nog geld in kas,
daarom willen we graag nog eens wijzen op deze laagdrempelige subsidiemogelijkheid. Aanvragen kunnen
worden ingediend bij de penningmeester Roos Renting (zuidlaardervaartie(Sgmail.com). Over de aanvragen zal medio-september een besluit worden genomen, tenzij er een hogere urgentie is.

Overleden
Op 8mei 2013 is

Dhr Reneman
overleden op 88-jarige leeftijd.
Dhr Reneman was bij leven tandarts en woonde de
laatste jaren in Meerwijk.
We wensen zijn familie veel sterkte toe.

Tot slot wenst het bestuur allen een mooie zomer!
Namens het bestuur,
Pieter den Hengst
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Slagerij G.P. t\cer§
Ie klas Rund- en varkensslagerij

Slagerij De Buurderij
Vogelzaiigsteeg 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

OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN
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rolpens
bakjes kanensmccr
bekers rundvet
boerenleverworst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

Groningerstraat 56, 9475 PC Midlaren

Vlees zoals vtees hoort te zijn !

M
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Bouwbedrijf Wolters

Nieuwbouw
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°
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Verbouw
Onderhoud

Kerkstraat 14
9479 PK NOORDLAREN
Burg. J.G.Legroweg 100
9761 TD Eelde
® 050-409 1297
Fax. 050 409 1387
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www.hethotel.nl/midlaren
050-4093548.
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Klankbordgroep
Om de visie nader uit te werken nodigde Natuurmonumenten mensen uit voor een klankbordgroep. Zo ontstond een groep met elf mensen uit de streek. De klankbordgroep sprak in twee bijeenkomsten over de waarden
en wensen ten aanzien van het Noordlaarderbos en Vijftig
Bunder.

De toekomst van het Noordlaarderbos en
Vijftig Bunder
Door natuurmonumenten
Natuurmonumenten werkt samen met omwonenden
en betrokkenen aan een visie op de toekomst van het
Noordlaarderbos en Vijftig Bunder. Uit de eerste bijeenkomsten die boswachter Jacob de Bruin en zijn
collega's hielden blijkt een hoge waardering voor de
natuur en de historie van beide natuurgebieden. De
meeste mensen zien het bos en de heide als onderdeel van het landschap in zijn geheel. Een visie hoort
wat hen betreft over het geheel te gaan, dus inclusief
de kleinschalige weilandjes, de es en de Drentse Aa,
zonder dat Natuurmonumenten daarvan de beheerder is.

Landschap als geheel
De klankbordgroep hecht veel waarde aan het behoud en
de ontwikkeling van het landschap en de omgeving. Tegelijkertijd beseft de klankbordgroep dat de zeggenschap
van Natuurmonumenten ophoudt bij het bos en de heide.
Hier ligt een uitdaging: in hoeverre willen de verschillende grondeigenaren en gebruikers samen werken aan een
mooier landschap? Welke rol zou Natuurmonumenten
hierin kunnen spelen? Maar ook: zijn er betrokken omwonenden die de handschoen op willen pakken? Het is overduidelijk een complex onderwerp, waarover nog verder
moet worden gesproken.

Genieten
Boswachter De Bruin kreeg enthousiaste reacties over
het Noordlaarderbos. De houtkap en het laten liggen
van dood hout heeft een gevarieerder bos opgeleverd. Mensen genieten van de besloten vennen, de
aanwezigheid van de dassen en de aanwezige cultuurhistorie zoals de grafheuvels en karrensporen. De
overgang van het bos naar het beekdal zou geleidelijker mogen zijn. In de ogen van sommige mensen zou
het mooi zijn als op de es agrarisch natuurbeheer zou
plaats vinden, passend bij het historische karakter.

Beleven en rust
Een ander onderwerp waar de klankbordgroep over sprak
is de beleefbaarheid en de bewustwording. Daarbij denken de leden van de groep nadrukkelijk ook aan de jeugd.
Hoe kan de beleefbaarheid van het gebied worden vergroot, zonder afbreuk te doen aan de rust voor dieren en
voor hen die daarvan genieten? Ook hier geldt weer: wat
kan Natuurmonumenten doen en welke rol ligt weggelegd voor de omgeving?
De klankbordgroep heeft concrete ideeën, hoewel de meningen over sommige voorstellen verdeeld zijn. Zo wordt
gedacht aan het autoluw maken van de Westertseweg en
een parkeerplaats aan de Tolhuisweg. De sporen uit het
verleden bieden een fantastische kans voor natuurbeleving. Sommige leden van de klankbordgroep bieden zich
aan als vrijwilliger voor het begeleiden van excursies. Er
wordt ook veel gesport in het gebied.
Vervolg
In juni gaat de klankbordgroep op verschillende plekken
in het Noordlaarderbos, de Vijftig Bunder en het omringende landschap kijken om ter plaatse na te denken en te
discussiëren over de visie. Mochten andere mensen ideeën hebben of alsnog mee willen denken dan kunnen ze
contact opnemen met Roel Douwes van Natuurmonumenten (r.douwes@natuurmonumenten.nl). Na de zomer verwacht Natuurmonumenten een concept-visie te
kunnen presenteren aan geïnteresseerde streekbewoners.

Heet hangijzer
Het recreatief gebruik is duidelijk een heet hangijzer.
De mensen waarderen de toegankelijkheid. Wel vindt
een groot deel van de mensen dat het niet drukker
moet worden. Sommigen zien zelfs graag meer rust in
het bos, door bijvoorbeeld het autoverkeer op de
zandwegen te verminderen en crossmotoren te weren. Anderen pleiten juist voor meer ruimte voor de
hond, ruiters of de mountainbike.
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gels en zijn ze gevoelig voor ziekten. Als je er niks tegen
doet gaat 90% van het bijenvolk dood. Dat vergt nadenken en experimenteren om zo'n mijt te bestrijden."

'Bijen zijn magische beestjes'
Toon vd Hammen

-—

Dit jaar ontving Ton Kolkman het speldje van de imkervereniging omdat hij 25 jaar imker is. Een hobby
die, aldus Ton, lange tijd een tanende belangstelling
genoot, maar sinds enkele jaren een ware revival
doormaakt.

<
.
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Wat drijft iemand om imker te worden ?
"Interesse in de natuur, daar begint het mee. Bijen
zijn magische beesten. Ze gaan volstrekt hun eigen
gang. Je hebt er weinig of geen invloed op. Ze doen
bijzondere dingen. Ze maken een papje van stuifmeel
en nectar en voeren dat aan hun larven. Hommels
doen dat ook maar bijen zijn speciaal omdat ze
bloemvast zijn. Ze zoeken met hele bijenvolken tegelijk dezelfde bloemen op die veel voorkomen, zoals
koolzaad of wilgenbloesem. Via verspreiding van het
stuifmeel vindt ook bevruchting van planten en bomen plaats. Door hun voorkeur voor bepaalde bloesems zijn bijen daarin veel effectiever dan hommels."

•;
Imkers, wat voor mensen zijn dat?
"Dat is echt rijp en groen door elkaar. Een hoogleraar
naast gewone jongens. Grotere diversiteit qua interesse, scholing en inkomen kun je je haast niet voorstellen.
Dat is ook de charme, en maakt het tot een interessante club."

Wat is er leuk aan?
Het onvoorspelbare, dat is toch waarom ik bijen houden leuk vind. Elk jaar is het een verrassing hoe het
zal gaan. Je weet wat voor het weer het is en wat er
in bloei staat. Maar waar ze op vliegen, op welke
bloemen ze zitten en wat voor honing het zal worden,
het blijft een verrassing. Elke keer sta ik weer verbaasd; je weet nooit hoe het precies zal gaan."

Hoeveel bijen heb je?
"Ik schat zo'n 200.000. Maar één individuele bij is niks.
Het gaat om het aantal bijenvolken. Op dit moment zijn
dat er zeven. Elk volk bestaat uit 25.000 tot 30.000 bijen. In het voorjaar gebeurt het allemaal. Dat is er veel
honing en stuifmeel. Rond eind mei gaan de bijenvolken zwermen. Als een nieuwe koningin op het punt
staat uit haarcel te kruipen (altijd rond het middaguur
en bij mooi weer) gaat de oude koningin met de helft
van het volk op zoek naar een nieuw onderkomen. De
andere helft blijft achter. Vroeger werden bijen
'afgezwaveld' (gedood) om honing te kunnen oogsten.
Nu is dat niet meer nodig omdat we kasten hebben met
een deksel die open kan. Je zorgt dat de honing bovenin
wordt opgeslagen en slingert vervolgens de honing uit
de raat. "
Eet je de honing zelf op?
"Ja, we gebruiken veel honing, ook omdat we geen suiker gebruiken. Ik denk toch algauw zo'n honderd potten per jaar. En als ik heel veel heb, verkopen we de
honing."

Wat komt er kijken bij het houden van bijen?
"Imkeren is geen makkie, maar een pittige sport. Je
moet met bijenkasten sjouwen, eitjes kunnen onderscheiden, maar ook risico's inschatten en daarmee zo
goed mogelijk omgaan. Zo heb je te maken met de
Varoa-mijt, een beest dat zich voedt op de larven van
een bij. Daardoor worden bijen geboren zonder vleu-

Hoeveel tijd besteed je er aan?
"Normaal heb je het in deze tijd van het jaar niet erg
druk met de bijen. Maar omdat het zo'n koud voorjaar
was, is dat nu anders. Vooral het koolzaad (in OostGroningen) heeft dit jaar lang gebloeid. De imkers die
daar staan, hebben veel werk en enorme oogsten. Om-
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dat ik ook mentor ben van nieuwe imkers en telefoontjes krijg om eens mee te kijken, besteed ik er
toch algauw zo'n 10-12 uur per week aan. Verder
organiseer ik de jaarlijkse markt van melk en honing
in Zuidlaren, op de eerste zaterdag van augustus. "

EU-verbod op gif
Onlangs heeft de Europese Unie een tijdelijk verbod
ingesteld op enkele neo-nicotinen, gifsoorten die in
land en tuinbouw worden gebruikt. Het verbod is
ingesteld vanwege mogelijke schadelijke effecten op
bestuivers zoals de honingbij. Slechts een beperkt
aantal toepassingen van omstreden middelen valt
onder het tijdelijke verbod, zoals gebruik bij zaadbehandeling in maïs en koolzaad en enkele vormen van
gewasbehandeling in fruitteelt, bollen- en boomteelt.
Het gaat om gewassen die aantrekkelijk zijn voor de
bij.

Is er veel belangstelling voor het houden van bijen?
"Ja, inmiddels weer wel. Vanaf 1983 was de interesse van imkerend Nederland vrijwel gehalveerd. Nu
er afgelopen jaren zoveel rumoer met de risico's van
landbouwgif rond bijen is gekomen, zie je dat dit
aandacht genereert en dat het aantal imkers weer
groeit. Tien jaar terug hadden we in onze vereniging
in Zuidlaren 40 leden. Nu zijn dat er 90!"
Sinds enkele jaren hoor je over de terugval van de
bijenstand als gevolg van het gebruik landbouwgif.
Speelt dat hier ook?
"Ik heb er zelf geen last van. Maar ik sta altijd met
mijn bijen in natuurgebied, ver van het boerenland.
Dat is misschien de verklaring waarom ik nog geen
dooie volken heb. De laatste tijd hebben bedrijven
als Bayer en Monsanto nieuwe giffen ontwikkeld, de
zogeheten neo-nicotinen. Die zijn vele malen giftiger
dan het vroegere DDT en worden intussen op grote
schaal gebruikt. Een gewas (zoals maïs) dat met zo'n
gif wordt behandeld, beschermt de plant, zodat de
boer niet meer hoeft te spuiten. Maar het gif zit wel
in alle vezels van de plant. Bijen die het stuifmeel
van de maïs halen gaan er niet meteen aan dood,
maar het tast wel hersenfuncties en het oriëntatievermogen van de bij aan."
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Hoe riskant is dit?
"Het aantal dooie volken wereldwijd is aanzienlijk
en er zijn steeds meer aanwijzingen dat dit gif hierbij een rol speelt. Wie zijn bijenkasten in boerenland
zet met een monocultuur, loopt flinke risico's en
vergroot de kans op sterfte. We weten nog niet precies hoe het zit, maar dat wordt in de toekomst wel
duidelijk. Zeker is dat het gif in de voedselketen
komt en zich opstapelt omdat het niet afbreekt. Bijen hebben een signaalfunctie. Het drama is dat dit
signaal niet wordt opgepikt; de grote bedrijven zijn
oppermachtig en lobbyen zo sterk dat het gevaar
niet wordt gekeerd. De maatregelen die de Europese Unie nu heeft genomen (zie kader) zijn beperkt
en bovendien tijdelijk. Doorgaan op deze weg is
kortzichtig. Het gif maakt alles dood, ook de organismen die je hard nodig hebt voor de teelt van gewassen.
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ben gemaakt van de VEENHORST. Ze verbleven op de
kazerne in Zuidlaren maar gebruikten het terrein rond
de VEENHORST als oefenterrein. In de VEENHORST pauzeerden ze dan voor koffie en lunch. Tijdens zo'n koffiepauze lieten ze de geweren onbeheerd buiten tegen de
muur aan staan. Jan en zijn kornuiten Jacob en Klaas
Vos, speelden daar veel en zagen die geweren staan... In
een moment van bravoure namen ze een mitrailleur
mee! Gelukkig realiseerden ze zich al snel dat ze daar
toch niet mee thuis konden komen en snel hebben ze
de geweren terug gezet zonder dat iemand het gemerkt
had! Aan het eind van de oorlog was er ineens een gezin
uit Alkmaar die in De VEENHORST kwamen wonen en
het onderhielden. Dat wekte argwaan. In het boswachtershuis hadden ze onderduikers dus dat was oppassen
geblazen. Later bleek het mee te vallen, het was het
goede soort en ze hadden de VEENHORST behoed voor
al teveel schade door de Duitsers. Na de oorlog kwamen
de leden van de Vereniging weer terug om vertier te
maken op deze mooie plek.

De geschiedenis van....
'de VEENHORST'
Anneke Grootoonk

In deze rubriek willen we de historie van diverse gebouwen in ons dorp belichten; wat heeft er zich vroeger afgespeeld in dat huis, die boerderij of dat restaurant.
We starten met de VEENHORST, het mooie, sfeervolle
gebouw aan de Duinweg, midden tussen het groen.
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Dhr Nijland vertelt dat het Kamphuis intensief gebruikt
werd in de weekenden voor en na de oorlog.
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Als er al een bus door de Tolhuisweg rijdt gaat ie naar
de VEENHORST, een groepsaccomodatie voor maximaal 48 gasten.
Samen met Hans Blaauboer blikken we terug op de
geschiedenis van de Veenhorst.
In de jaren voor 1935 werd de grond aangekocht door
de Groninger Christelijke Jongemannen Vereniging. Het
toen al zogenaamde 'Buitenhuis de Veenhorst' werd
gebouwd. Later is het zand rond de Veenhorst afgegraven en gebruikt voor de wijk Corpus den Hoorn in de
stad. Daardoor staat het nu op een soort terpje
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In 1963 had het landelijke bestuur van de Christelijke
jongemannen Vereniging het gebouw overgenomen
maar zij verkochten het in 1971 alweer aan Henk Vrieling.

Het werd in 1936 geopend en het was een 'Kamphuis'
zoals dat in die tijd heette, waar in de weekenden en
vakanties verenigingen verbleven. De mannenverenigingen nodigden regelmatig vrouwenverenigingen uit
om het wat gezelliger te maken. In het huis waren twee
trappen gebouwd die om elkaar heen draaiden en allebei in een andere slaapzaal uitkwamen - een beetje
orde moest er zijn!
Hans had in het begin toen hij de VEENHORST over had
genomen in de jaren 70, ook nog vaak gereformeerde
en christelijke verenigingen te gast!

Van hem heeft Hans de groepsaccomodatie gekocht in
1976, hij gaf zijn baan als docent op en ging het avontuur tegemoet.
'Ik reed de hoek om op de Duinweg, zag de plek en ik
was gelijk om!'.
Toen ze het kochten hebben ze de eerste zomer gekampeerd op hun eigen terrein want een eigen woning was
er niet bij. De gasten konden afrekenen aan een campingtafeltje bij de de Waard tent waarin Hans en zijn
vrouw sliepen. In de winter bivakkeerden ze in een caravan en gelukkig kon er na een jaar en een wijziging
van het bestemmingsplan, een dienstwoning gebouwd

De grote vraag waar ook Hans geen antwoord op weet,
is wat er met het gebouw in de oorlog is gebeurd? Via
Dinus Vos (zelf nog maar 2 jaar in de oorlog) kom ik bij
Jan Nijland terecht die destijds in het Boswachtershuis
woonde. Hij vertelt dat de Duitsers zeker gebruik heb-
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eenlingen en overbevolking van Tolhuisweg 2 werd een
vierde team gesmeed, naar later bleek een team met
groeiend talent en samensmeltende krachten.

worden; het prachtige houten huis waar Hans en zijn
huidige partner Els nog steeds met veel genoegen
wonen.
Er hebben in de loop van de jaren een aantal verbouwingen plaatsgevonden om het groepsverblijf steeds
comfortabeler te maken. Zo is er een zitgedeelte bijgebouwd, is het in 1988 uitgebreid en kwalitatief verbeterd qua voorzieningen en is er een recreatiezaal
aangebouwd. Dit heeft tot gevolg gehad, dat er vanaf die tijd in de weekenden en korte vakanties meer
en meer familie- en vriendengroepen komen.

Uiteindelijk won Tolhuisweg I, zoals hen dat betaamt. Maar
team 4 'de FLexers' gaan zeker in training zodat ze volgend
jaar vanaf het begin kunnen vlammen!
De kinderen konden zich prima vermaken op het
'discospringkussen', gesponsord door de activiteitenpot
van Dorpsbelangen. Ook de twee nieuwe volleyballen uit
deze pot voldeden supergoed!
Na afloop was het nog lang gezellig. Lang leve de luifel van
het gebouwtje want de regen kon zo de gezelligheid alleen
maar bevorderen!

Ook de grond eromheen heeft Hans in delen aangekocht. De stenen die uit de greppels kwamen heeft
een beeldhouwer verwerkt tot een kunstwerk wat nu
het gebouw aan de voorkant markeert. De laatste
restauratie heeft vooral met
nostalgie te maken: de bijbel
van glas in lood boven de
voordeur is onlangs prachtig
hersteld door Philip Boucher!
Zo blijft de Veenhorst een
plek waar mensen gezellig
kunnen vertoeven en kinderen naar hartenlust kunnen
spelen!
"Binnen- en Buitengewoon" en "Elk seizoen de moeite waard"!
Kijk ook eens op www.veenhorst.nl en
www.facebook.com/Buitenhuis.de.VEENHORST

Greenkeeper
Wist u trouwens dat het Sportveld een eigen Greenkeeper
heeft?
De week voor het toernooi heeft Brent Hogenbirk alles onkruidvrij gemaakt en de avond voor het toernooi het gras
van het volleybalveld nog geschoren zodat de lijnen er
strak opgemaakt konden worden!
Applaus voor Brent (en een tankje benzine?)

Sportveld commissie

Volleybaltoernooi
Op zaterdag 15 juni was het weer zover. De strijd om
de volleybalbeker kon weer losbarsten tussen de wijken.
Dit jaar was er minder concurrentie want zo was bijvoorbeeld de winnaar van vorig jaar Achteroet, niet
vertegenwoordigd! Tja, als 2 mensen op vakantie zijn
en 1 is geblesseerd dan ben je toch al gauw 50% van
je team kwijt in dit dichtbevolkte wijkje.
Ook de Groningerstraat kampte met vakantie en verjaardagen en moest verstek laten gaan. Het Brinkje,
Tolhuisweg I en Tolhuisweg II waren paraat. Van de
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LETTERBOXEN
vanuit "het LAGERHUIS" op 6 oktober 2013
De Dorpsfeestcommissie nodigt iedereen uit om op
zondag 6 oktober a.s. mee te doen met LETTERBOXEN.
U bent welkom om 13.30 uur in "het LAGERHUIS", een
zaal gelegen achter "de VEENHORST", Duinweg 2,
vlakbij het Noordlaarderbos.
Misschien heeft u wel eens gehoord of gelezen over
letterboxen of heeft u het zelfs wel eens gedaan, maar
ondergetekende heeft er een eigen speurtocht van
gemaakt om het nog leuker en spannender te maken,
voor jong en oud!
Letterboxen is een soort speurtocht, die is overgenomen uit het Engelse Dartmoorgebied, om het gebied
rondom het Zuidlaardermeer meer bekendheid te geven. Rondom het meer liggen ruim 100 boxen verstopt. Er zijn destijds 3 vaste routes met ieder 10
boxen gemaakt in dat gebied in een historische context. In Midlaren start zo'n route, Het dagboek, die
hoofdzakelijk door het Noordlaarderbos gaat en aandacht vraagt voor diverse historische plekken en gebeurtenissen. Tussendoor kunnen diverse opdrachten
uitgevoerd worden.

Steiger
niet
betre

Steiger Episode II
Roos Renting

Op 6 oktober gaat u een aantal boxen rondom "de
VEENHORST" in groepjes opzoeken. U kunt deze vinden m.b.v. een kaart met coördinaten en licht cryptische aanwijzingen, de zgn. "clues". In de boxen zit een
stempel, die dus iets te maken heeft met de naaste
omgeving. De stempel drukt u af als bewijs, dat u deze
gevonden heeft. Onderweg verzamelt u letters, waarmee u een toepasselijk woord moet maken.
De stempels en het woord leveren punten op. Daarnaast kunt u bonuspunten verdienen door binnen 1,5
uur alles in te leveren bij de jury - elke minuut eerder
levert 1 punt op.

Eens even kijken of mijn aansporend artikel in de vorige
dorpskrant ook een aansporend effect op de gemeentelijke instanties heeft gehad.
Zoals u zelf kunt zien uit de nevenstaande foto: er is wel
wat veranderd. Inmiddels is er een kuubswatervat op de
steiger geplaatst om kracht bij te zetten aan het gebod
NIET BETREDEN. Zo'n vat is vrijwel onpasseerbaar zonder
een nat pak op te lopen.
Maar hoe staat het met de reparatie van de aanvaringsschade?

Op deze manier leert u spelenderwijs deze mooie omgeving beter kennen. Het is niet te lang en ook geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Ik zal vooraf het spel
uitleggen en de groepjes laten maken. Alle groepjes
kunnen daarna tegelijk starten.
Tot ziens en word ook op deze manier een bekende
Midlaarder!

Ik bel maar weer eens met gemeentewerken, "het zit in
de pijplijn, we hebben krediet aangevraagd en verwachten binnen enkele weken een raadsbesluit".
Als het mee zit kunnen we nog voor het einde van het
vaarseizoen weer van de steiger gebruik maken.

Namens de commissie,
Hans Blaauboer

Dorpsfeest
commissie
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De Rieshoek in Noordlaren:
KLAAR, OVER???
Roos en Anneke

Hoe zou het met de school in Noordlaren gaan?
We informeren maar eens even naar de stand van
zaken.
"Over enkele jaren zal obs De
Rieshoek te klein
worden dat wil
zeggen, het aantal leerlingen.
Dat kun je zien
aankomen als je
de ontwikkeling
van het leerlingenaantal in kaart
brengt" aldus
Wim van de Rijt,
directeur van de
Rieshoek (zie foto 'Klaarover'). "Dat gegeven hebben
we ook eerlijk met de ouders besproken. We hebben
ouders aangeraden zelf een keuze te maken wat te
doen rekening houdend met het feit dat de school
hoogstwaarschijnlijk al snel terug zal moeten van drie
klassen naar twee klassen". Het lesgevend team
vindt een tweeklassige school, wat betekent dat leerlingen uit 4 verschillende leerjaren in 1 klas zitten,
onderwijskundig niet geweldig. "Verder is te voorzien
dat de Rieshoek op wat langere termijn te weinig
leerlingen overhoudt om zelfstandig te blijven voortbestaan", zo vertelt Van de Rijt.

Dijk Plankensloot
Naar het schijnt ligt de enorme berg grond in het weilandje in de oksel van de Groningerstraat en de Meerweg er niet voor niets.
Dat zit zo: het Waterschap (Hunze en Aa's) is van plan
om in de toekomst het peil in het Zuidlaardermeer wat
meer te laten fluctueren, 's Winters hoger en 's zomers
wat lager. Daartoe zijn de laatste jaren al op meerdere
plaatsen de dijken verhoogd. De meeroever tussen
Plankensloot en Meerzicht is daarbij tot nu toe niet
aangepakt. Dat gaat, voor wat betreft de Plankensloot
veranderen. Ik informeerde bij dhr. Mulder van het
Waterschap wat er gaat gebeuren. De bestaande dijk
wordt met ca 40 cm verhoogd. De verhoogde dijk komt
op dezelfde plaats als de bestaande dijk maar wordt
zoveel verbreed als voor een normaal dijkprofiel noodzakelijk is. Op mijn vraag of het bestaande wandelpad
op de dijk blijft bestaan zegt dhr Mulder dat het Waterschap daar in het algemeen geen bezwaar tegen heeft
maar dat de aanleg van wandel- fietspaden op dijklichamen een gemeentelijke taak is.
Het lijkt mij een punt van aandacht voor vereniging
Dorpsbelangen om hier in het overleg met de gemeente aandacht voor te vragen.

Verschillende ouders hebben op basis van deze feiten
hun kinderen al van school gehaald of aangekondigd
na dit schooljaar een andere school voor hun kroost
te zoeken. Vooral kinderen uit de groepen 1 1 / 4 verlaten massaal de school. Naar schatting zullen komend schooljaar nog zo'n 25 kinderen op de Rieshoek
zitten. In oktober is er een peildatum en als er dan
minder dan 23 leerlingen op zitten valt het doek na
dat schooljaar definitief. Veel kinderen gaan naar de
in Glimmen, een fusieschool van de Meent en de
Van de Rijt zelf krijgt volgend jaar Schuilingsoord ¡n
Zuidlaren erbij onder zijn hoede, dit is een grote
school met meer dan 200 leerlingen.

Roos Renting

hoveniersbedrijf sants
onderhoud, beplanting
arjan sants
midlaren
schutsweg 46
9475 pi
050 4091512/0615443310

Natuurlijk staat de kwaliteit van onderwijs voorop
maar iedereen vindt het ook ontzettend jammer. De
school gaf ook altijd coherentie en sociale contacten
in het dorp. Nu iedereen naar verschillende scholen
gaat zal dat een stuk minder worden.

. ..

aniansants@kpnplanet.nl
•..:•
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Thuiskoks en afhalers gezocht!
Een tijdje geleden ontdekte ik per toeval op internet
een site waarop mensen hun eigengemaakte maaltijden
tegen kostprijs aanboden. Na even rond te snuffelen op
de site besloot ik me aan te melden en ik bestelde mijn
eerste gerecht bij een thuiskok in Annen. Op de afgesproken datum en tijd reed ik met mijn pannetje naar
Annen om mijn maaltijd af te halen. Ik kwam terecht in
een wijk waar ik nog niet eerder was geweest. Aan de
heerlijke kruidige geuren rook ik dat ik goed zat. Ik werd
binnengelaten door een vriendelijke vrouw en stapte zo
rechtstreeks haar keuken in. Ze was nog even bezig zei
ze. Ik gaf haar mijn pannetje die ze voor me warm
maakte en daar in een heerlijk geurende pasta schepte.
Ik betaalde haar het afgesproken bedrag en stapte in de
auto om snel naar huis te rijden zodat ik de pasta nog
warm op de borden kon scheppen. Onderweg waren de
heerlijke geuren niet te weerstaan en pikte ik alvast een
sliertje uit de pan. Thuis stonden de borden al klaar en
we konden meteen aanvallen. Heerlijk was het!
Niet veel later besloot ik ook mijn maaltijden te gaan
delen op de site. Ik hou van koken. Ik kook regelmatig
voor de gasten in onze bed & breakfast dus is het voor
mij geen moeite om ook af en toe eens een paar porties
extra te koken.

TUIN HET SCHEPERSLAANTJE
De open tuindagen zijn bij het verschijnen van het kabinet al voorbij ,maar de tuin blijft op afspraak open tot 1
september aan Esweg 48 in Midlaren.
Koffie en thee staat klaar bij een bezoekje en er zijn
altijd wel een voorraad stekjes uit eigen tuin te koop
http://www.schepers-laantje.nl

Helaas is thuisafgehaald hier in onze omgeving nog niet
erg bekend. Vandaar deze oproep.
Hoe werkt het?
www.thuisafgehaald.nl is een virtueel kookplein waar
liefhebbers van lekker eten samenkomen.
Je kunt er je eigengemaakte heerlijkheden delen met
mensen uitjouw buurt.
Of als je zelf geen kookwonder bent of gewoonweg een
keertje geen tijd/zin hebt om iets lekkers te maken, dan
kun je kijken wat er bij jou in de buurt aangeboden
wordt. Na registratie kun je eenvoudig maaltijden bestellen of aanbieden.
Open tuinendag 2013
De tuin van Gies en Margje lag er ook weer mooi bij!

Doen hoor!
Maya Hoogerheide

L_—¡L/
JÚÍ-
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TREC wedstrijd in Midlaren

De wedstrijd startte bij camping De Bult waar het een
drukte van belang was.
55 ruiters deden mee uit het hele land. Op het zandpad bij
de 50 Bunder waren alle hindernissen opgesteld (zie fotoo's) en op de Westerseweg vond de MAproef plaats. Op zaterdag was de oriëntatiereis in de omgeving gereden.

Anneke Grootoonk

Op 8 en 9 juni werden er een TREC wedstrijd gehouden
in Midlaren.
Wat is dat, zullen velen van u zich afvragen?
Een TREC-wedstrijd is een bekwaamheidstest voor recreatieruiters. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de
vaardigheden in trektochttechnieken en de saamhorigheid tussen ruiter en paard.
De letters T.R.E.C. staan voor de Franse afkorting:
Techniques de Randonnée Equestre de Competition".
TREC bestaat uit drie uitzonderlijke onderdelen, welke
de capaciteit van ruiter en paard testen onder de omstandigheden die voor kunnen komen bij het rijden van
buitenritten. Het lijkt het meest op een combinatie van
endurance, trail en cross country.

.
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Drie onderdelen
Een TREC-wedstrijd duurt doorgaans twee dagen, omdat het uit drie onderdelen bestaat:
• een oriëntatierit (POR = Parcours d'Orientation et de
Régularité) met voorgeschreven snelheden;
• een gangenbeheersingsproef (MA = Maîtrise des Allures) waarbij de deelnemers een afstand van 100 of
150 meter zo langzaam mogelijk moeten galopperen
(heen) en zo snel mogelijk moeten Istappen (terug)
• een terreinrit met hindernissen (PTV = Parcours en
Terrain Varié) bestaande uit een afstandsrit met ongeveer 16 hindernissen die binnen een bepaalde tijd afgelegd moeten worden.
Deze hindernissen bestaat uit allerlei onderdelen die je
zou kunnen tegenkomen als je dwars door een landschap van A naar B rijdt. Zo moeten paard en ruiter
over een brug rijden, onder takken door, slalommen
en over bosjes springen.
Er zijn 4 verschillende niveau's in de TREC, T l tot T4.

. —L.

Of er ook Midlaarders meededen? Geen idee! Als het zo
is, hoort de redactie het graag.
Ben je enthousiast geworden? Kijk op de website van
TRECnoord : www.trecnoord.nl

Plastic inzamelen, ook Midlaren doet mee!
.

Sinds de maand mei wordt in de gemeente Tynaarlo het
plastic gescheiden opgehaald. Er waren wat aanloopproblemen want zo hadden de mensen aan de oneven kant in
de Tolhuisweg geen zakken gehad en wisten van niks. Dat
is inmiddels hersteld en iedereen kan nu zijn plastic apart
aanbieden. Het in de gaten houden van de datum is nog
even een truc maar ach, er is altijd wel iemand die op tijd
start met het aan de weg zetten!

I
!,....
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Aanleg nieuwe gasleiding Sappemeer Langelo van start
Anneke Grootoonk

Het kan niemand ontgaan zijn want waar je het dorp
ook in of uitgaat richting Zuidlaren, je komt de graafactiviteiten van de NAM tegen. Het lijkt net of er een
enorme snelweg dwars over gemaakt wordt. Ik sprak
zelfs al iemand die dacht dat dit een deel van de ring
om Zuidlaren zou wordenMaar waarom deze enorme operatie?
Ondergrondse gasopslag
Sinds 1963 wint NAM aardgas uit het Groningengasveld. Door geleidelijke afname van de druk in dit
gasveld kan het steeds minder aan de piekvraag voldoen. In 1997 werd daarom onder meer de ondergrondse gasopslag Norg gecreëerd.
Als in de zomer de vraag naar aardgas laag is, wordt
een deel van het geproduceerde gas daar opgeslagen. Tijdens de winter, als de vraag naar aardgas
door huishoudens sterk toeneemt, kan de gasopslag
meteen bijspringen.

Andere route
In eerste instantie was het de bedoeling om het tracé
dwars over de 50 Bunder te laten lopen. Daar Is al in
2009/2010 protest tegen aangetekend dooroa Natuurplatform de Drentsche Aa enD orpsbelangen. Er zou veel
schade in dit prachtige gebied worden aangericht waaronder het verdwijnen van de historische Celtic Fields. Een
ander tracé lag noordelijker en zou de Tolhuisweg kruisen.
Gelukkig hebben ze daar ook niet voor gekozen maar voor
de zuidelijke variant die langs de boerderij van Michiel
Kanon loopt en over de kwekerij van Tijdens aan de Tienelsweg. De nieuwe leiding volgt voor het grootste deel
een bestaand tracé, waarin een gas-transportleiding van
Gasunie ligt. Het tracé passeert het Natura 2000-gebied
Drentsche Aa, het Oostervoortsediep, de rijksweg A28, de
spoorlijn Groningen-Assen en het Noord-Willemskanaal,
evenals het gebied ten zuiden van het Zuidlaardermeer.
De leiding loopt door de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Hoogezand-Sappmeer. De Norgron-leiding
wordt 30 kilometer lang en krijgt een doorsnede van 1,20
meter. De aanleg duurt van half maart tot eind 2013, start
in Sappemeer en eindigt in Langelo

Norgron-leiding
Er ligt al een doorgaande gas-transportleiding tussen
het Groningen-gasveld en Friesland/ Noord-Holland,
waar 'Norg' op is aangesloten. Deze heeft echter over
een paar jaar onvoldoende capaciteit om aan de toenemende piekvraag te voldoen en leveringszekerheid
te bieden. Daarom is de aanleg van een nieuwe gasleiding nodig, die 'Norg' en 'Groningen' direct met
elkaar verbindt: de Norgron-leiding.
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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.

Ve^UAA^äM^h^
OVERDUIN

CASANDER

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

VIM-BOG
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Vakmanschap &
Moderne apparatuur
voor:

ALI RED -BAKKER

Haren
050 5344533

• Storing zoeken
• Aircoservice
• Bandenservice
Schokdempertest
• Onderhoud

J53 TA Maren
Te:. ^-¿.- :::-.v.,2-•-•::••
www.alfred.bakker.nl
inlb@alfredbakker.nl

Snfo@hvhautotechniek.ni
Tip: geef eens een
massageverwenbon

Voetref lexmassage

cadeau!

Of een combinatie
van nek, schouder,
gezicht en hoofd
Nieuw:
Faceliftmassage

VOS
MASSAGE
Esther Vos
Haasakkers 2 Midlaren
050-3642720
06-38236691
www. vos- massage. n I

Vos Massage: voor een heerlijk ontspannen gevoel

Bed/ ew B re¿ücfu£t BuÁtejñjgoed/ NöxyrdMurexv
www.benbnoordlaren.nl

:

k
Een gastvrije plek In het mooie Groninger dorp Noordlaren.
Bekijk a.u.b. voor een mooie sfeerimpressie
het filmpje op onze website.
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I.C.Kroeze-Lamberts
Lageweg 29A
9479 TA Noordlaren
050-4093237/0620615072
info@benbnoordlaren.nl
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Herman van Dop nieuwe voorzitter Dorpsbelangen

Het roer gaat om bij TOMI
Het begon zo goed vorig jaar. Vaste repetitieruimte,
nieuwe regisseur, leuk stuk, maar na 4 uitvallers door
ziekte en ander ongemak (die we gelukkig allemaal konden vervangen door gastspelers) en in november ook nog
een zieke gastspeler moesten we concluderen dat het
niet haalbaar was om een voorstelling op de planken te
zetten.
Dat betekende wel dat we meteen in een financiële crisis
terechtkwamen, immers, wel onkosten voor de repetitieruimte, de regisseur en de tekstboekjes, maar geen inkomsten.... Bovendien moesten de opgeslagen decorstukken en andere attributen weg uit de opslag en ergens anders ondergebracht.

Toon vd Hammen

U las het in dit Kabinet: tijdens de laatste vergadering
van de Vereniging dorpsbelangen kwam de voorzittershamer in handen van Herman van Dop. Zijn standpunt is
dat als je hier woont je ook een keer iets terug moet
doen voor de gemeenschap. "Ik heb het niet gezocht,
maar als de bal voorbij komt rollen, loop ik er niet voor
weg. Ik ben altijd bestuurlijk actief geweest ."En: " De
onderwerpen die op het bordje liggen van dorpsbelangen wil ik graag serieus aanpakken. "
Op de vraag of het geen uitdaging is om in deze magere
tijden dorpsbelangen te behartigen, zegt de voorzitter.
"Daar ben ik niet zo pessimistisch over. Ik denk dat als je
een goed plan hebt, je ook financiële mogelijkheden
vindt. En je kunt ook dingen van de grond krijgen met
de inzet van dorpelingen zelf. Kijk naar de dorpsfeestcommissie."

We zaten met de handen in het haar. Gelukkig is alles
weer redelijk op zijn pootjes terechtgekomen, al zitten
we financieel nog wel moeilijk.
Dit was het moment om knopen door te hakken. We
hadden ons al meer gericht op onze oorspronkelijke
thuisbasis Midlaren, met een succesvolle voorstelling in
Meerzicht. We hebben nu besloten om ons echt helemaal op Midlaren te richten: geen voorstellingen meer in
Sprookjeshof, maar alleen in Meerzicht en eventuele andere geschikte lokaties in Midlaren. Dat betekent geen
avondvullende kluchten meer, maar eenakters met kleine bezetting in een eenvoudig decor. Hiermee hopen we
ook het enthousiasme onder de Midlaarders om bij ons
te komen spelen aan te wakkeren. Een kleine rol in een
eenakter is een prima start om te kijken of acteren je
nieuwe hobby wordt.
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We zijn inmiddels bezig met het uitzoeken van een paar
leuke/boeiende/aangrijpende eenakters. Eind september
starten we op maandagavond met de repetities bij Meerzicht. Mocht je belangstelling hebben neem dan even
contact op: 4091055.

Een van die onderwerpen die in de ogen van Van Dop
op de agenda van dorpsbelangen thuis horen, is de glasvezelkabel. "Als je de aantrekkingskracht van dorpen
wilt bevorderen, is een snelle toegang tot digitale diensten noodzaak. Dan ben je bij de glasvezelkabel. Maar
als de gemeente zoals in ons geval zegt dat zo'n kabel
geen gemeentelijke zaak is, dan moeten we het als dorp
zelf organiseren. Dat lijkt me nou een onderwerp om de
tanden in te zetten. Ik wil met de kleine dorpskernen
overleggen om de handen in elkaar te slaan en tot samenwerking te komen. Als je met zijn allen bij de gemeente aankomt, maakt dat zeker verschil.

Tot later!
Tineke van Stipriaan

ToneeC-

Herman van Dop is chirurg in ruste, maar nog volop actief. Zo is hij is lid van het Regionaal medisch tuchtcollege en valt soms in als chirurg. Hij woont met zijn vrouw
Tineke aan de Tolhuisweg en houdt onder meer van
klussen, motorrijden, golfen, wandelen en kokkerellen.

vereniging
T.O.M. I.
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Bulderbaan
Roos Renting
Wethouder Assies heeft gesproken: de verkeersoverlast in ons dorp moet groeien. Dat zit zo: de gemeente dacht dat de riolering in Midlaren verstopt zat,
maar het knelpunt blijkt in Zuidlaren te zitten. Als de
Groningerstraat niet open hoeft om nieuwe rioolbuizen te leggen komt er dus geen nieuw wegdek. Als er
geen nieuw wegdek komt is er ook geen verkeersoverlast. Als er geen verkeersoverlast is wordt de
bestaande 30-km zone weer opgeheven. Zo kunnen
we in 't vervolg in de Groningerstraat weer gewoon
legaal 50 en illegaal 100 rijden.
Als u mij de afgelopen dagen met open mond voorbij
hebt zien komen is dat niet van het hardlopen maar
van verwondering over deze verbluffend ongecompliceerde uiteenzetting van het gemeentelijk verkeersen vervoersbeleid. Geen nieuw riool nodig - geen
verkeersoverlast - geen geldverspilling.
Je vraagt je af waarom die 30-km zone er ooit gekomen is. Zou het kunnen zijn dat er destijds een subsidiepot op de gemeenten lag te wachten om 30-km
zones aan te leggen?
Ik heb, toch nieuwsgierig geworden naar wat dat nou
oplevert als we in de Groningerstraat straks 55 km/
uur mogen rijden, eens wat empirisch veldwerk verricht. Twee maal kort achtereen konden oplettende
Midlaarders mij heen en weer zien rijden op het traject Zuidlaren (Hunzeweg) - Glimmen
(Rijksstraatweg). Een keer met de wettelijk voorgeschreven snelheid, de andere keer idem dito maar
met 55km/uur in de kom van Midlaren.
Ik moet u zeggen: de verbeteringen zijn spectaculair.
De totale afstand bedraagt 6,5 km. De eerste rit nam
maar liefst 8 minuten en 22,4 seconden in beslag. De
tweede rit duurde slechts 7 minuten en 41,5 seconden. Als je dit traject net als veel Midlaarders bijna
dagelijks rijdt, bespaar je per week toch al snel 5 minuten. Vijf minuten, dat betekent elke morgen 42,8
seconden langer uitslapen.
Ik roep hierbij alle Midlaarders op om wethouder
Assies nog veel meer en liefst nog veel betere ideeën
toe te zenden om langer uit te kunnen slapen. U kunt
uw inzendingen richten aan CollegeBenW@tynaarlo.nl. Stuurt u mij svp een cc, onder de
inzenders verloot ik een wekker.
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De Haan Advocaten & Notarissen
De Haan Advocaten & Notarissen is hét advocaten- en
notarissenkantoor voor de kritische ondernemer, particulier en overheidsinstelling die een doeltreffende juridische oplossing verlangt.
Met jarenlange ervaring en veel specialistische kennis
streven onze advocaten en notarissen samen met u naar
het maximaal haalbare resultaat.
Full service
Binnen ons team met 130 medewerkers, zijn alle specialisaties vertegenwoordigd.
Op een gedreven, persoonlijke en deskundige manier
verzorgen wij hoogstaand juridisch advies op alle
rechtsgebieden.
De Haan Advocaten & Notarissen biedt u een combinatie van advocatuur en notariaat, alsmede cursussen en
trainingen. Hierdoor kunnen wij u full service van
dienst zijn.
Uw belang is ons maatwerk
Wij kennen de markt waarin u opereert en de specifieke regelgeving. Wij signaleren vroegtijdig belangrijke
ontwikkelingen en stellen uw belangen voorop.
U kunt van ons een eerlijk advies op maat verwachten
over uw kansen, mogelijkheden en obstakels.
Alleen uw belang telt voor ons.

Nu ook digitaal factureren
Contact met ons
Wij zijn gevestigd in Groningen, Leeuwarden, Almere, ;
Assen, Zwolle en Hamburg.
Neem direct telefonisch contact op:
Vestiging Groningen
(hoofdkantoor)

050 57 57 400

Vestiging Leeuwarden

058 21 21 075

Vestiging Assen

0592 43 03 40

Vestiging Zwolle

038 42 17 904

Vestiging Almere

036 54 60 040

Vestiging Turfsingel (strafrecht)

050 31 81 344
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Hut&Co

"UT "UT

Regis ter accountants
Belastingadviseurs
Bezoekadres
Verlengde H e r e w e g 1 8 2
Postadres
Postbus 8 0 8 8
9 7 0 2 KB Groningen

Telefoon
050-5267101
Fax
050-5268737

mm

e-mail
info@hutco.nl
internet
www.hutco.nl

Hut & Co is een middelgroot accountantskantoor.
Met drie registeraccountants (RA), een fiscaal jurist
en zo'n 20 medewerkers. Klein genoeg voor een
persoonlijke benadering van iedere klant en groot
genoeg voor een compleet dienstenpakket.
Hut & Co, een kantoor met een 80-jarige geschiedenis, is geworteld in Groningen. Nuchter en professioneel. Eerder in hemdsmouwen dan in
driedelig grijs. Nauwlettend nieuwe nationale en internationale ontwikkelingen
volgend. Steeds met de vraag wat die voor uw dagelijkse praktijk kunnen betekenen.
Onze klantenkring is
even gemêleerd als
het bedrijfsleven in
onze regio: detail handel,
zakelijke
dienstverleners,
adviesbureaus,
industriële bedrijven, transporteurs, stichtingen,
vereni-gingen en vrije
beroepen. Van gerenommeerde ondernemer tot starter.
Daarnaast zijn we organisaties in de nonprofit sector en particulieren van dienst.
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