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Secretariaten van de Midlaarder verenigingen 

Dorpsbelangen 
050-4091422 

Dorpsfeestcom 
050-8507589 

missie 

Gezelligheidskoor Lös Zaand 
050-4031962 
loszaand.webklik.nl 

IJsvereniging Midlaren 
06 38236691 

Jachtveld Mldla 
050-4094133 

ren 

Natuur- en milieuwerkgroep Midlaren 
050-4096053 

Toneelvereniging TOMI 
050-4091055 

Vrouwensoos l\ 
0592-272584 

/lidiaren 

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

Tennisvereniging Mid-/Noordlaren 
06 38236691 

Sportveldcommissie 

Dhr. P. den Hengst 
Groningerstraat 36 
9475 PB Midlaren 

Dhr. Cor Roos 
Meerzicht 
9475 PG Midlaren 

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

Esther Vos 
Haasakkers 2 
9475 PG Midlaren 

Dhr. N. Loerop 
Tolhuisweg 30 
9475 PG Midlaren 

Dhr. E. Veenstra 
Tolhuisweg 27 
9475 PD Midlaren 

Tineke van Stipriaan 
Duinweg 1 
9475 PK Midlaren 

Mevr. M. Kanon 
Annerstreek 27a 
9486 AK Annen 

Dhr. Ph. Boucher 
Haasakkers 3 
9475 PJ Midlaren 

Esther Vos 
Haasakkers 2 
9475 PJ Midlaren 

Jos Hogenbirk 
joshogenbirk@hetnet.nl 

Website: www.midlaren.net 

Wijkhoofden 
Achteroet 
Heihazen 
Tolhuisweg 1 
Tolhuisweg 2 
Schuts-/Huttenweg 
Groningerstraat 
't Brinkje 
Plankensloot/Meerzlcht 
Emigranten 

Esther Vos 
geen wijkhoofd 
geen wijkhoofd 
Ton Kolkman 
Maya Hoogerheide 
Daan Noort 
Rik Timmer 
Cor Roos 
vacature 

06 38236691 

050-4095792 
050-4090968 
050-4096133 
050-4090428 
050-8507589 

Colofon 

Redactieleden: 
Roos Renting 

Groningerstraat 48 
9475 PA Midlaren 
050-4095950 

Toon van der Hammen 
Tolhuisweg 37 
9475 PD Midlaren 
050-3119680 

Anneke Grootoonk 
Tolhuisweg 12 
9475 PG Midlaren 
050-3094397 

Bieneke Mellema 
Groningerstraat 47b 
9475 PA Midlaren 
050-4090686 

Gertjan van der Meulen 
Tolhuisweg 13 
9475 PD Midlaren 
050-4093699 

Penningmeester: 
Gies Lamberts 

Groningerstraat 45a 
9475 PA Midlaren 
050-4092365 

Layout: Gertjan van der Meulen 
Webmaster: Bieneke Mellema 

De redactie houdt zich het recht 
voor om publicatie van 
ingezonden brieven te weigeren, 
indien deze inhoudelijk van 
zodanige aard zijn dat men erdoor 
gekwetst zou kunnen worden. Een 
abonnement voor niet-inwoners 
van Midlaren kost €5 per jaar, 
indien het blad bezorgd kan 
worden. Bij verzending via de post 
kost een abonnement € 13 per 
jaar. Het Midlaarder Kabinet is 
een uitgave onder 
verantwoordelijkheid van de 
Vereniging Dorpsbelangen. 
Gironummer: 5936732 
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Kopij 
De deadline voor het volgende 
nummer is 25 maart 2014. 
Graag inleveren per post of 
midlaarderkabinet(S)gmail,com 

Oud papier 
4 en 5 jan., 1 en 2 feb., 1 en 2 mrt. 

Zelf brengen bij De Bloemert 

http://loszaand.webklik.nl
http://www.natuurplatform-drentsche-aa.nl
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Voorwoord 
De kerstuitgave van 't Midlaarder Kabinet is weer goed 
gevuld. Het verenigingsleven in ons dorp bloeit, want we 
hebben stukken gekregen van TOMI, de Vrouwensoos, de 
Tennis- en de IJsclub. Die laatste nam op de 
jaarvergadering in december na 18 jaar afscheid van 
penningmeester Rias Kanon. Hiernaast kunt u zien dat er 
volgend jaar al twee festivals op de agenda staan: 
KeiklMidlaren en het Berend Botje Festival. 
Voor de rubriek 'De geschiedenis van ...' dook Anneke 
Grootoonk in het verleden van het schooltje van 
Midlaren. Toon van der Hammen sprak met onze oud-
dorpsgenoot Albert Heringa over de levensbeëindiging 
van zijn 'Moek'. Albert vertelt in het artikel dat hij ons 
dorp met pijn in het hart heeft verlaten. Hij is van plan om 
bij de nieuwjaarsborrel in Meerzicht aanwezig te zijn. 
Voorlopig ook het laatste deel van het spannende 
driedelige Steigerfeuilleton en een verhaal van Hans de 
Groot over een wel heel bijzonder transport door 
Midlaren. Natuurlijk kunnen in een kerstuitgave bepaalde 
ingrediënten niet ontbreken. Zo zijn er puzzels voor jong 
en oud, recepten voor snert en kerstkransjes en natuurlijk 
het traditionele kerstverhaal, ditmaal van Simon 
Carmiggelt. Veel leesplezier! 

Redactie Kabinet 

Agenda 

22 december: uitvoering TOMI (zie p.6) 

30 december: gratis schaatsen (zie p.3) 

12 januari: nieuwjaarsbijeenkomst (zie p.l l) 

29 januari: dorpsbijeenkomst met resultaten 
dorpsbelevingsonderzoek (zie p.14) 

15 februari: gratis schaatsen (zie p.3) 

21 en 22 juni: KeiklMidlaren (zie p. l l ) 

9 augustus: Berend Botje Festival (zie p.5) 

T>e recicLC-tie toens-f o 
-Pi¡ne Mers-/deinen en 
een §oecl en gezond 'è-OWf 
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Buitenhuis "de VEENHORST' 
Hans Blaauboer en Els Wiggers 

Duinweg 2, 9475 PK MIDLAREN 
Tel.: 050 4092132 Fax: 050 4092132 

E-maN: info@veenhorst.nl 
Website: www.veenhorst.nl 
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Elk seizoen de moeite waard 

"de VEENHORST" is een 4-sterren groepsaccommodatie 
voor ¡n principe een meerdaags verblijf van 15 t/m 48 personen. 

[LAGERHUIS" is een apart gelegen zaal met eigen terrein voor dag(deel)verhuur 
aan 4 t/m 35 personen. Het is tevens startpunt voor klootschieten en LETTERBOXENI 

Belde accommodaties zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken en moderne 
faciliteiten voorzien. Ideaal voor het houden van 

uw werkbijeenkomsten, reünies en vakantie-activiteiten. 
zelf-, gedeeltelijke of volledige verzorging door ons. 

Zuidlaren 

U w par tner in doe-het-zelf 

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

eenk 
DOE-HET-ZELF 
VERHUUR 

De Scheve 
Watersport bedrijf 

www. descheve. nl 

Havenstraat 18 
9471 AM Zuidlaren 
050-4092946 

Eetcafé de Lanteern 

De 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 
2 

mailto:info@veenhorst.nl
http://www.veenhorst.nl
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Nieuws van 
Dorpsbelangen 
Op 13 november heeft het bestuur overlegd met 
wethouder Assies en onze contactpersoon bij de 
gemeente, Sonja Puite. Er vallen geen belangrijke nieuwe 
ontwikkelingen te melden. De wethouder liet weten dat 
de komende winter de bomen langs de Groningerstraat, 
Tolhuisweg en Noordlaarderweg gesnoeid zullen worden. 
Op termijn wordt het riool in de Tolhuisweg aangepakt, er 
komt in de straat een gescheiden rioolsysteem. Op het 
moment dat de uitvoering concreet wordt, zal er een 
informatie-bijeenkomst voor de aanwonenden worden 
georganiseerd. 

Natuurvisie 
Zoals bekend, is Natuurmonumenten al een jaar bezig 
met het ontwikkelen van een langetermijnplan voor het 
gebied Vijftig Bunder- Noordlaarderbos; dit plan staat 
bekend als de Natuurvisie. Deze visie wordt ontwikkeld in 
samenspraak met een klankbordgroep van ongeveer 15 
personen die zich bij het gebied betrokken voelen. 
Afgelopen zomer heeft de groep twee mooie 
zomeravonden al discussiërend door het gebied gelopen 
en daarna ook nog een keer rond de tafel gezeten voor 
een afrondend gesprek. De conceptvisie wordt begin 
volgend jaar door Natuurmonumenten ook In Midlaren 
gepresenteerd om te zien of er bij de inwoners draagvlak 
voorde plannen bestaat. 
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Tankgracht Vijftig Bunder 

Waterschap 
Verder was het bestuur onlangs aanwezig bij de 
'Gebiedsbljeenkomt Drentsche Aa' van het Waterschap 
Hunze en Aa's. Het waterschap werkt aan een 
beheersplan voor de periode 2016-2021 en wilde de 
plannen met belanghebbenden bespreken. Men worstelt 
met de problemen van verdroging en vernatting, de 
gevolgen van de klimaatverandering, en het schoner 
maken van het water. Voor Midlaren is van belang dat in 
2016 het gebied Westertseweg-Besloten Venen 
ontpolderd wordt. Het dijkje langs onze kant van de 
Drentsche Aa wordt weggehaald en met de vrijgekomen 
grond worden bepaalde afwateringssloten gedempt. Het 
gevolg is dat in natte perioden het land langs de beek 
onder water komt te staan maar het fietspad naar de brug 

blijft toegankelijk. De gronden langs de beek blijven in 
gebruik als natte hoollanden. Het waterschap moet nog 
percelen verwerven of regelingen treffen met de 
grondeigenaren. Het doel is dat het water van de beek 
minder snel afstroomt, zodat lagere gebieden niet zo 
gauw zullen overstromen. 

Over het belevingsonderzoek dat in Midlaren wordt 
gehouden, kunt u op een andere plek ¡n dit Kabinet lezen. 
Rest mij nog allen fijne feestdagen en een goed 2014 toe 
te wensen! 

Namens het bestuur van Dorpsbelangen, 
Pieter den Hengst, secretaris 

Gratis schaatsen 
IJsclub Midlaren biedt haar leden in samenwerking met 
KNSB Drenthe de mogelijkheid gratis te schaatsen op de 
ijsbaan van De Bonte Wever in Assen. Op 23 november 
vertrokken zo'n 10 Midlaarders, waaronder 4 kinderen in 
drie auto's naar De Bonte Wever. Na twee uur lekker 
schaatsen kwam de bekroning: eten bij McDonald's. 
Inmiddels zijn er twee avonden geweest en zijn er nog 
twee te gaan: 

Maandag 30 december van 17 tot 19.30 uur 
De alternatieve elfstedentocht voor jeugdleden in de 
leeftijd van de basisschool op de buitenring met medaille. 
De overige leden vrij schaatsen op de binnenring. 

Zaterdag 15 februari van 17 tot 19 uur 
Vrij schaatsen voor de leden 

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



BOUWBEDRIJF 
MARK WIELAND 

Zuidlaarderweg 97 
9479 PR Noordlaren 
050-4092782 

A^i ZEILPSURFSCHOOL 
Z U I D L A A R D E R M E E R 

I ' zeilschoolj.t 
surfschool en 
vakantiekamp 

botenverhuur, 
zeil- en surf lessen 

Zeilschool Zuidlaardermeer 
de Bloemert 1 9475 TG Midlaren 
050-4092379 

www.zeilschoolzuidlaardermeer.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 samenwerking 
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! 
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, Benieuwd naar ons idee hierover? Ga -=* 
? naar: rabobank.nl/noord-drenthe 

Rabobank. Een bank met Ideeën 1 . { 

www.nbsbank.nl/noord-drcntha -—J? 
Rabobank 

ponDVflflßTfn En boOTfiPBfincjEAtnTfn 
OP HET ZUIDLflriPDEPttEfP 
EÎ1 HET PflTEPSWOLDSE flffB 

PñE5TY StIIPS <Ü TRIPS 

DE DLOf f l f BT 3 

/IIDLOBffl 

06 51509798 
PflPTT SHIPS TRIPS1 

ZUIDtAARDERHEER/PATERSWOLDSEMEER 

WWW.PflRTYSfllPHRIPS.ilL 

http://www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl
http://rabobank.nl/noord-drenthe
http://www.nbsbank.nl/noord-drcntha
http://WWW.PflRTYSfllPHRIPS.ilL


Kindervriend of 
zeeheld? 
'Berend Botje is waarschijnlijk een van de meest 
beroemde en bekendste zeehelden die Nederland ooit 
heeft gekend.' Toen ik dat las dacht ik, 'dat lijkt mij 
schromelijk overdreven.' Met het liedje in gedachten leek 
hij mij eerder een kindervriend dan een zeeheld. Niets is 
minderwaar. 

Gevangen 
Op 6 september 1773 werd hij geboren als Lodewljk van 
Heiden, de tweede zoon van Sigmund Pierre Alexander 
Graaf van Heiden, Heer van Reinestein en Laarwoud en 
Drost van Drenthe, en van Maria Frederique Baronesse 
van Reede. Op 9-jarige leeftijd trad hij in dienst bij de 
Hollandse zeemacht en op 16-jarige leeftijd werd hij 
bevorderd tot luitenant ter zee. 
Tijdens de 'Staatsberoerten' van 1795 begeleidde hij, net 
als zijn ouders een trouwe oranje-aanhanger, stadhouder 
Willem V met de boot van Scheveningen naar Engeland. 
Bij zijn terugkeer naar Nederland werd hij onmiddellijk 
gevangen gezet ¡n 'Het Buitenhof' in Den Haag, een 
berucht cachot voor zware misdadigers en ander 
gepeupel. Met hulp van de Franse generaal Pichegru werd 
hij bevrijd waarna hij als burger terugkeerde naar 
Zuidlaren. Hij maakte daar een moeilijke tijd door en zag 
uit naar mogelijkheden in het buitenland. Op voorspraak 
van zijn leermeester, admiraal van Kinsbergen, bood hij 
op 22-jarige leeftijd zijn diensten aan aan de Russische 
tsaar die hem direct aanstelde als kapitein luitenant ter 
zee, een rang die hij tot 1803 bekleedde. Zijn operationeel 
gebied was de Zwarte Zee. In 1808 voerde Lodewijk, 
inmiddels door de tsaar bevorderd tot bevelhebber van 
de Russische vloot, oorlog tegen de Zweden. In drie 
opeenvolgende gevechten onderscheidde hij zich 
dermate dat hij vele hoge onderscheidingen, 
Kommandeurskruisen, kreeg. Hij werd bevorderd tot 
commandore. 

De weg was recht, de weg was krom 
Nadat hij getrouwd was met de dochter van een Zweedse 
admiraal en bij haar vier kinderen kreeg wilde hij in 1813 
weer naar zijn vaderland terugkeren. Maar dat werd 
verhinderd door de Tsaar die hem wederom allerlei hoge 
onderscheidingen verleende en hem benoemde tot 
'militair gouverneur Swaeborg en commandant en chef in 
Finland'. 
En zo werd anders beslist over zijn toekomst, 'de weg was 
recht, de weg was krom.' 

Volksheld 
In 1817 werd Lodewijk 'Schout Bij Nacht'. Hij werd naar 
de Middellandse Zee gedirigeerd om de oorlog tussen de 
Grieken en de Turkse heersers te beteugelen. Maar zijn 
grootste heldendaad moest nog komen. In 1826, tijdens 
de slag bij Navarino, een van de belangrijkste zeeslagen 
uit de geschiedenis, bracht hij de Turks-Egyptische vloot 
een verpletterende nederlaag toe. Niet alleen ¡n Rusland 
maar ook in Engeland en Frankrijk werd hij beladen met 
eerbetuigingen. De Grieken noemden hem liefkozend 
BeBe en er werd in Athene een straat naar hem 

vernoemd en tevens werd er een postzegel met zijn 
aangezicht uitgebracht. Hij kreeg het commando over de 
stad Reval (Thallin) en Cronstadt waar de bewoners hem 
BeBoe (vader) noemden. Toen Lodewijk van Heiden weer 
Nederland bezocht -het was in de zeesche gebiedsdelen 
wat rustiger geworden- werd hij door koning Willem I als 
een vorst ingehaald. Hem werd een gewapende 
stoomboot (1832) ter beschikking gesteld om de 
belangrijkste plaatsen in Nederland te bezoeken. 
Uiteraard werd Zuidlaren bezocht dat evenals heel 
Nederland en grote delen van Europa in de ban was van 
zijn roemrijke verhalen die hem onsterfelijk hadden 
gemaakt. BeBe en Beboe werden door de Zuidlaarders 
verbasterd tot Berend Botje. De verschijning van deze 
volksheld, evenals de aanblik van een heuse stoomboot 
bracht de mensen in staat van vervoering. In Zuidlaren 
begeleidde een erewacht onze admiraal naar het 
gemeentehuis. Daarna werd hem een groot feest, 
afgesloten met vuurwerk, aangeboden in zijn 
geboortehuis Laarwoud. 

Ziek 
Na enige tijd in Zuidlaren te hebben doorgebracht kon hij 
er toch zijn draai niet goed vinden. Hij trok zich steeds 
meer terug en vereenzaamde. Hij had met bijna niemand 
meer contact. Hij besloot naar Amerika te gaan. Maar ook 
daar kon hij niet aarden. Hij keerde weer terug naar 
Rusland, naar Reval. Daar werd hij ziek en overleed op 17 
oktober 1850 op 77-jarige leeftijd. De laatste jaren van 
zijn leven had hij aangegeven in Zuidlaren te willen 
sterven. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn. 

Cor Roos 
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Wat doen we met 
moeder met kerst? 
Dat zou de titel kunnen zijn van het programma dat TOMI 
momenteel aan het instuderen is. Het programma bestaat 
uit twee korte eenakters waarin de familieverhoudingen 
centraal staan. 
In de eerste eenakter, "Kerstmis is niet altijd vreugde" 
komt de hooghartige Elise plotseling haar dochter en 
kleindochters bezoeken. Wat komt dat mens toch doen? 
Als de vroegere dienstbode van Elise op toneel verschijnt 
ontstaan er grote problemen. 
In de tweede eenakter, "De hemel kan wachten", liggen 
de verhoudingen gelukkig wat beter. De ietwat 
verbitterde Ida krijgt op vakantie aan de Riviera een wijze 
les van een medeoverwinteraar. En ze krijgt ook nog de 
gelegenheid om die les in daden om te zetten. 

We werken met veel plezier aan deze stukjes en zijn heel 
blij dat Meerzicht ons onderdak verschaft, ledere 
maandagavond kunnen we repeteren in het zijzaaltje. 
Prima geregeld. Ook de opvoering van de eenakters gaat 
in Meerzicht plaatsvinden en wel op zondagmiddag 22 
december om 16.00 uur. We zijn reuze trots dat we ons 
op prime-time mogen presenteren. 

We zien jullie graag allemaal op 22 december! 

Tineke van Stipriaan 

Tennisclub 
We hebben in Midlaren een tennisclub. De club speelt op 
de twee tennisbanen van de Bloemert. Daar kan het hele 
jaar op getennist worden. De toss is in het winterseizoen 
op de zondagochtend vanaf 10 uur. 

Zin om een balletje te slaan? 
Voor €35 ben je een jaar lid van 1 januari tot 1 januari en 
kun je zo vaak tennissen als je wilt. Kinderen tot en met 
12 jaar betalen €20. 

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

Water op het 
sportveld 
Elk jaar rond 1 december laat het bestuur het sportveld 
onder water laten lopen. Gewapend met laarzen en 
harken werd zaterdag 30 november eerst het slootje bij 
de Bloemert vrij van rommel gemaakt zodat het water 
goed door kan stromen van meer naar ijsbaan. 

Vervolgens werd de pomp aangezet bij de Tolhuisweg. 
Hulp bij de werkzaamheden kwam van zonen van enkele 
bestuursleden. Vroeg geleerd, oud gedaan. 

Daarna was het op naar de ijsbaan. Het water stroomde 
vlot. Er werd nog wat geharkt om de doorstroom te 
bevorderen. Vervolgens werden de lampen en de 
sneeuwschuiver getest. Alles was puik in orde! De 
ochtend werd afgesloten met een Beerenburgje/ 
Jägermeistertje. Proost! Op een winter met een ijs en 
toertochten! We zijn er weer klaar voor. 
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Erwtensoep 
à la Steenhuis 
In mijn kookschriftje staat op de eerste bladzijde: 
Erwtensoep à la Steenhuis. In een heel ver verleden toen 
ik mij wilde gaan bekwamen in de kookkunst, was er nog 
geen internet met al z'n recepten. Dus vroeg ik deze en 
gene om het recept als ik ergens iets lekkers had gegeten. 
Achterbuurvrouw Trudy Steenhuis was wat dat betreft 
schier onuitputtelijk. In de 70'er jaren kreeg ik van haar 
het volgende recept: 

500 gr. spllterwten of groene erwten (eerst weken) 
2 liter water 
2 laurierblaadjes, peperkorrels, paar foelieblaadjes, tijm, 
rozemarijn 
1 knolselderij 
4 groentebouillontabletten 
1 winterwortel 
2 preien 

Erwten (eerst wassen) + 4 groentebouillontabletten + 
vlees ( bijv. schouderkarbonades, speklapjes met zwoerd, 
ribbetjes en/of verse worst) anderhalf uur laten trekken. 
Vlees eruit halen en klein snijden. Nog 20 minuten laten 
koken met knolselderij, prei en winterwortel. Wegzetten 
en de volgende dag eten. 

\ 

Met dit recept als basis maak ik grote hoeveelheden snert 
en heb ik zelfs een snertkookwedstrijd gewonnen. Dus... 
succes en eet smakelijk! 

Margje Lamberts 

Vrouwensoos 
De activiteiten van de Vrouwensoos Midlaren zijn dit 
seizoen weer heel uiteenlopend. Maandelijks komt de 
Vrouwensociëteit voor een gezellig samenzijn bij elkaar. 
De ene keer is dit een educatieve lezing en de andere keer 
een interessante workshop. Dit seizoen zijn we begonnen 
met een etentje bij de Portugees ¡n Groningen, waar 

voorafgaand sommige leden een Fish and Feet-
behandeling ondergingen. Heel bijzonder. In oktober was 
er een zeer interessante presentatie over de NAM. Wie 
nog geen chocoladeliefhebber was, is dat in november 
geworden, want toen was er een heerlijke workshop 
Chocolade georganiseerd. 
In december gaan we, nadat er lootjes zijn getrokken, 
elkaar verrassen met een cadeautje en genieten van een 
Amerikaans buffet. Op 21 januari proosten we op het 
nieuwe jaar en is er een kleine workshop 
Flamencodansen. Op 18 februari vindt er een serieuze 
lezing over het leven van de uil plaats en in maart, ook op 
de 18e, genieten we van de voorstelling 'n Slimme Meid, 
over de rechten van de vrouw door de jaren heen in 
woord en gezang. Op dinsdag 22 april sluiten we het 
seizoen dan al weer feestelijk af met een spetterende 
jaarvergadering. 

De Vrouwensoos telt op dit moment 23 leden, maar elk 
nieuw lid is nog van harte welkom. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Aafekelien Medema, Marie 
Kanon, Marion Beek of Henriet Haaijer. 

Henriet Haaijer 

Steiger III 
Hoera, dankzij de niet aflatende Ijver waarmee uw 
schrijvende bloedhond zich heeft vastgebeten in de 
steiger bij het surfstrandje en (eerlijk is eerlijk) omdat de 
gemeente Tynaarlo ergens nog een potje met geld kon 
vinden, is de reparatie van de steiger bij het surfstrandje 
afgelopen maand uitgevoerd. De oude planken zijn 
vervangen door een nieuw loopdek. De oude palen, slim 
en zuinig als ze zijn in onze gemeente, zijn hergebruikt Die 
palen worden namelijk het eerst aangetast op de grens 
van water en lucht. "We draaien ze om", bedacht een 
wakkere gemeenteambtenaar. De zwakke plek zit nu 
1 meter onder de meerbodem en kan weer jaren mee. 
Net op tijd voor het aankomende marathonseizoen ligt de 
steiger er weer prachtig bij. En nu maar hopen op vorst. 

: V r 1 ? . . ' v 
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bedrijf 
Menno Bakker B.V. 

NIEUWBOUW / VERBOUW 
ONDERHOUD / RESTAURATIE 
ASSISTENTIE BIJ ZELFBOUW 

• LAS- EN CONSTRUCTIEWERK 

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER 
Zuinigstraat 1 9479 PM Noordlaren 

050-4095918 

www.bouwbedrijfmhbakker.nl 

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 

/f§ 
s—3 • fiÊÈÈtot 
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> */x \/¿ y £z/~^ 
K-DANS dans & theater 
ballet jazz modern basis 
streetdance breakdance 
tap spitzen danstheater 
jeugdtheater werkplaats 
educatie opleiding podium 

K-DANS 
050-4095603 

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

l - jnp h m i f i p n \i\if* m p î £» .. provincieT/renûiç 

het platteland leefbaar? 

De provincie Drenthe zoekt kansrijke initiatieven 
voor de Drentse dorpen! 

Meer informatie, voorwaarden en aanvraagformulier 

op www.provincie.drcnthe.nlfdorpsinitiatieven. " ^ 

M 
Inzenden kan tot en met 6 januari 2014. 

Plattela 
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Groot transport 
door Midlaren 
Op donderdagavond 19 september 2013 ging een groot 
transport door Midlaren. Het was een woonark, die 
ongeveer 25 jaar op het Zuidlaardermeer had gelegen en 
nu naar Zuidbroek vervoerd moest worden. Normaal gaat 
een woonark over het water, maar deze was 40 cm te 
hoog om onder de spoorbrug bij Waterhuizen door te 
varen. 25 jaar geleden heeft men de bak vol water laten 
lopen om onder deze brug door te varen, maar niemand 
durfde deze riskante onderneming meer aan, dus 'even' 
over de weg vervoeren! Het probleem was de grote 
breedte van 6,80 meter (bijna 3 vrachtauto's of bussen 
naast elkaar!). Op donderdagmiddag is met een 80 tons 
kraan de woonark bij het surfveld aan het 
Zuidlaardermeer uit het water getakeld en op een 
dleplader van de firma Remmers uit Muntendam gezet. 

Om 22.00 uur vertrok het transport vanaf het 
Zuidlaardermeer door Midlaren richting Noordlaren met 
vier begeleidingsauto's. Van tevoren had personeel van 
de firma Remmers alle verkeersbordjes 90 graden 
gedraaid of verwijderd. Het bord 'Noordlaren' is geheel 
verwijderd en de lantarenpalen aan de rechterkant 
uitgegraven zodat deze gekanteld konden worden om het 
transport doorgang te verlenen. Om 00.15 uur was het 
transport bij de school ¡n Noordlaren maar kon niet 
verder omdat de afstandsbediening van de gestuurde 
assen van de oplegger kapot ging. Met moeite werd de 
vrachtauto met woonark op het weggetje naar de ijsbaan 
geparkeerd. 

De volgende dag was de afstandsbediening gerepareerd 
en kon het transport 's avonds om 22.00 uur zijn weg 
vervolgen. Kort voor de Vogelzangsteeg moest nog een 
boomtak worden weggezaagd. 

Het volgende obstakel, de spoorwegovergang in 
Glimmen, mocht eigenlijk pas na 00.30 gepasseerd 
worden, maar er was eerder die avond een ongeluk op 
het spoor bij Assen gebeurd waardoor het hele 
treinverkeer stil lag. Nu kon men reeds om 23.30 uur over 
de spoorwegovergang rijden. Wel moesten eerst twee 
rode waarschuwingslampen en een slagboom 
gedemonteerd worden. In Glimmen de A28 richting 
Groningen op. Met moeite kon een achteropkomende 
ambulance het transport passeren. Via de rondweg 
Groningen de A7 richting Winschoten op, maar net op 
deze weg woei het hele mastiekdak in zijn geheel eraf en 
kwam over drie rijstroken te liggen. Drie 
begeleidingsauto's kwamen terug rijden over de snelweg 
en de chauffeurs hebben met moeite het hele dak in de 
berm getrokken. Na nog een smalle passage door de 
winkelstraat in Zuidbroek bereikte het transport 
uiteindelijk om 01.30 de plaats van bestemming. 

Hans de Groot 

Subsidie 
dorpsinitiatieven 
Om het platteland leefbaar te houden hebben Provinciale 
Staten 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Vitaal 
Platteland. Een deel van dit bedrag wordt nu ingezet om 
dorpsinitiatieven te ondersteunen. Voor deze eerste 
subsidieronde is 200.000 euro beschikbaar. 

Vraag nu subsidie aan 
De provincie Drenthe beloont kansrijke initiatieven voor 
de Drentse dorpen. Verenigingen, stichtingen en andere 
georganiseerde vormen van dorpsbewoners kunnen voor 
de subsidieregeling Dorpsinitiatieven plannen indienen 
voor de verbetering van de leefbaarheid van hun dorp. 

De aanvragen voor de eerste ronde moeten uiterlijk 6 
januari 2014 bij de provincie Drenthe binnen zijn. De 
subsidieregeling Dorpsinitiatieven is onderdeel van Vitaal 
Platteland. Per plan ¡s maximaal 25.000 euro beschikbaar. 
Zie ook de advertentie hiernaast. 
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Slagerij De Buurderij 
Vogelzangsteeg 15a 

9479 TE Noordlaren 
050-4063812 

info@slagerijdebuurderij.nl 
www. slagerij debuurderij. nl 

OPENINGSTIJDEN: 
dinsdag tm vrijdag 09.00 tot 17.30 uur 

zaterdag 09.00 tot 15.00 uur 

fTTl I 

www.hethotel.nl/midlaren 
050-4093548 

Slagerij G.P. roers 
Ie klas Rund- en varkensslagerij 

OUDERWETSE 
AMBACHTELIJKE 
SLAGERSPRODUKTEN 

en 

"& rolpens 
& bakjes kanensmeer 
•¿V bekers rundvet 
•sV boerenleverworst 
& droge metworst 
•¡Sr droge boerenham (schenk) 

Groningerstraat 56, 9475 PC Midlaren 

Bouwbedrijf Wolters 

Nieuwbouw 

Verbouw 

Onderhoud 

Kerkstraat 14 
9479 PK NOORDLAREN 
Burg. J.G. Legroweg 100 
9761 TD Eelde 
W 050-4091297 
Fax 050-4091387 
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Midlaren 

Oproep 
KeikIMidlaren 
Na de succesvolle kunst- en 
tuinenroute KeikIMidlaren in 
2011 en 2012, komt er in 2014 
een vervolg! Het plan is om 
tweejaarlijks een kunst- en 
tuinenroute te organiseren in 
Midlaren. 

Hierbij gaat het vooral om de kunst van de Midlaarders 
zelf. Die kan geëxposeerd worden in een eigen atelier of 
tuin maar als je jouw huis, tuin of schuur beschikbaar wilt 
stellen als expositieruimte dan horen wij dat natuurlijk 
ook graag! Dus maak je schilderijen, beelden of andere 
vormen van kunst geef je dan nu op bij de commissie. Of 
heb je een bijzondere tuin die de moeite waard is om te 
bekijken dan ben je ook van harte uitgenodigd om mee te 
doen. Ook wanneer je het leuk vindt om muziek te maken 
op een van beide dagen, bijvoorbeeld langs de route of in 
een tuin, dan zou dat erg leuk zijn! Dit jaar willen we ook 
poëzie proberen een plek te geven dus ook daar houden 
we ons voor aanbevolen. Zo kunnen we een mooie en 
interessante kunstroute samenstellen. 

Kinderworkshop 
Voor de kinderen gaan we dit jaar ook weer een 
workshop organiseren, waarin ze hun eigen kunst gaan 
maken. Dit doen we weer voorafgaand aan de dagen van 
de kunst- en tuinenroute. 

We gaan dit jaar twee dagen exposeren en wel op 
zaterdag 21 en zondag 22 juni. Dan is ook de open 
tuinenroute van Groei en Bloei. De bedoeling is om tussen 
13 en 17 uur beide dagen open te zijn, maar dat kan in 
overleg natuurlijk altijd anders. Kortom: lijkt het je leuk 
om mee te doen, op welke manier dan ook, dan kun je je 
opgeven via het mailadres van KeikIMidlaren: 
keik.midlaren@live.com of even bellen met Anneke 
Grootoonk (3094397) of Rik Timmer (4090428). Graag 
voor 20 januari. 

Nieuwjaars-
bijeenkomst 
Op zondag 12 januari 2014 vindt onze traditionele 
nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Gezien de succesvolle 
bijeenkomst vorig jaar hebben we besloten wederom het 
glas met elkaar in Paviljoen Meerzicht te heffen. Vanaf 
14.30 uur tot 17.00 uur ben je van harte welkom. Naast 
een welkomstdrankje zullen er diverse hapjes worden 
geserveerd. Bovendien bestaat de mogelijkheid om na de 
borrel een lekkere hutspot of boerenkoolstamppot te 
nuttigen voor maar 10 euro! Tijdens deze middag zal er 
een korte presentatie over Geopark de Hondsrug worden 
verzorgd; gezien de actualiteit een interessant onderwerp 
dat alle Midlaarders zal aangaan. Muzikaal zal de 
bijeenkomst vanaf 16.00 uur worden opgeluisterd door 
het Drie Sterren Trio, 3 virtuozen die een heel divers 
repertoire ten gehore brengen. We verheugen ons op 
jullie komst. Namens de dorpsfeestcommissie hele fijne 
kerstdagen en een voorspoedig oud en nieuw toegewenst 
en alvast tot ziens in het nieuwe jaar! 

De Dorpsfeestcommissie 
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S. Carmiggelt 

Kerstboom versieren 
Bij de Jansens, onze buren, waar ik vóór de kerstdagen 
nog even dat geleende straalkacheltje moest 
terugbrengen, was mevrouw de boom aan het opsieren. 
'Wat loeit die storm eng, hè?' zei ze, met een slinger in de 
hand. "t Is net een hoorspel.' 
'Ja, zoiets,' antwoordde ik. 

Het deed me een beetje denken aan de mop over de man 
in de lift, die tegen een juffrouw zegt: "t Is net vliegen,' en 
op de vraag of hij dan wel eens gevlogen heeft, 
antwoordt: 'Nee, ik niet, maar een vrind van me wel en 
die zegt: "'t Is net een lift".' 
'Gaat het goed met u, mevrouw?' vroeg ik, meer uit 
routine, aan de oude moeder van de buurvrouw, die met 
gebogen hoofd in de leunstoel bij de haard zat. Maar ze 
reageerde niet. 'Laat haar maar,' zei mevrouw Jansen. 
Het mensje maalt een beetje en deed vroeger 
zorgwekkende dingen, maar de laatste jaren leeft ze als 
een plant en zegt bijna geen woord meer. Alleen eten 
interesseert haar nog. 

Meneer Jansen kwam handenwrijvend de kamer binnen 
en riep voldaan: 
'Dát is voor mekaar.' 
'Heb je alles bij d'r keukentje gezet?' vroeg mevrouw, 
engelenhaar leggend op een van de takken. 
'Ja, alles,' zei hij. "t Was nog een heel gesjouw.' 
Uit de explicatie die volgde, bleek dat men oorlog voerde 
met de juffrouw boven, een eenzame figuur, aan wie een 
kamer met keukentje was verhuurd. De eerste maanden 
ging het goed. Maar toen liet het vrouwtje de huurprijs 
herberekenen door een rechtvaardige overheidsinstantie. 
Er verscheen een bevoegde persoon om te kijken. En een 
week vóór Kerstmis kreeg de heer Jansen bericht dat de 
huur inderdaad te hoog was, en dat het vrouwtje met 
terugwerkende kracht moest worden schadeloos gesteld. 
Het recht had gezegevierd, maar de soep was verzuurd 
want sindsdien werd het pesten. 
'Kijk eens hier, opzeggen mag ik haar niet,' zei de heer 
Jansen met zijn juridische gezicht, 'maar ze heeft rommel 
op mijn zolder staan. En dat hoef ik niet te accepteren. 
Een zolder heeft ze niet gehuurd, nietwaar? Ze heeft recht 
op een kamer. En op een keukentje. Dus wat heb ik 
gedaan? Ik heb al haar boel van zolder gehaald en In haar 
gangetje gezet.' 

'Kun jij dat engeltje even bovenin hangen?' vroeg 
mevrouw. 'Ik kan er net niet bij.' De heer Jansen nam het 
engeltje van haar over en klom op een stoel. 
"t Is stikdonker in dat gangetje,' zei hij voldaan. 'Dus als ze 
straks thuis komt, valt ze er misschien nog overheen ook.' 
Het engeltje hing nu in de top. 
'Zo?' vroeg hij. 
'Een beetje draaien nog,' antwoordde ze, 'met z'n gezicht 
hier naartoe, bedoel ik. Ja, zo...' 
'Ik ga maar weer eens naar huis,' zei ik. 
'Laat hem nog even dat nieuwe plaatje horen,' riep 
mevrouw, 'Stille Nacht, op het Hammond orgel. Je weet 
niet wat je hoort.' 

Even later kwam het lied aanglljden, maar toen het 
nauwelijks begonnen was, brak buiten een hels tumult 
los. 

'Onweer!' riep mevrouw Jansen. 
Ze liep naar het raam en schoof de gordijnen wijd open. 
De lucht was ziek van emoties en het gedonder bleef het 
royaal winnen van Stille Nacht. 
'Kijk moeder, onweer,' riep mevrouw Jansen. 
Het oude wijfje draaide langzaam haar hoofd om en keek 
even naar de bewogen lucht. Toen zei ze, bijna verlegen, 
tegen mij: 
'Ze lusten me nog niet, daarboven.' 

, 08E 

V. 

CZD 
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Meerzicht wint 
Startersprijs 
Paviljoen Meerzicht heeft in november de Startersprijs 
van de gemeente Tynaarlo gewonnen. De jury, met 
wethouder Hans de Graaf, Gert Kaput van Ster 
Accountants, Auke Oosterhof van MKB Noord en Albert 
Tolner van de Sprookjeshof, had onder andere gekeken 
naar originaliteit, marketing, innovativiteit en 
duurzaamheid en roemde het enthousiasme van de 
ondernemers. 

Henriet Haaijer: "We zijn in 2010 verhuisd van Vlieland 
naar Meerzicht. Na een flinke opknapbeurt hebben we 
het paviljoen op 1 april 2011 geopend. We hebben dus 
inmiddels drie seizoenen gedraaid en zijn heel tevreden. 
We hebben uiteraard nog heel veel plannen voor de 
toekomst, zoals een actief ondernemer betaamt. Welke 
plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden, 
zal de tijd moeten leren. Voorlopig moeten we de winter 
door en hopen we van harte op ijs en het liefst een paar 
toertochten." 

Gloednieuw atelier 
Mare Sliedrecht 
Op 1 en 2 november was de open atelierroute van de 
kunstenaarsvereniging VanTyNaarLo. Uit ons kleine 
dorpje zijn er maar liefst drie kunstenaars lid van deze 
vereniging. Wim Peters, Gea Koopman en Mare Sliedrecht 
stelden ook hun werken tentoon tijdens dit weekend. Gea 
en Wim hadden de tuin aan het Heiveen omgetoverd 
zoals u op pagina 15 kunt lezen. Voor Mare was het de 
eerste keer dat dit in haar gloednieuwe atelier aan de 
Schutsweg kon. En dat het een prachtige plek is geworden 
(zowel van bulten als van binnen), dat bleek. Door de 
speciale lamp die daglicht geeft, kan ze samen met het 
noorderzonlicht dat door de hoge ramen naar binnen valt, 
heel prettig werken. Haar grote werken komen er goed 
tot hun recht. Mare straalt er zelf haast van! 

nmm 

• 

Rias Kanon na 18 
jaar afgetreden 
Tijdens de jaarvergadering van IJsclub Midlaren is 
feestelijk afscheid genomen van penningmeester Rias 
Kanon. Rias nam op 18 december 1995 het s(t)okje over 
van Roelof Schuiling en maakte goede en slechte tijden 
mee. Hij heeft de bodem van de kas gezien, maar had de 
financiën altijd tiptop voor elkaar. De nieuwe 
penningmeester Jan Jaap Hamming heeft bij zijn 
aantreden ruim 6.700 euro in kas. 

Het aantal leden van de IJsvereniging Is in 2013 gegroeid 
van 118 naar 164. Er kwamen vooral veel leden uit 
Zuidlaren bij. De verkoop van koek en zopie uit de nieuwe 
ijshut Nr. 15 leverde meer dan 650 euro op. 

Het bestuur heeft nieuwe kleding aangeschaft voor 
activiteiten op de ijsbaan en het Zuidlaardermeer. De 
nieuwe jas werd tijdens de vergadering geshowd door 
nieuw aangetreden bestuurslid Henkjan Loerop. 

100-jarig bestaan 
In 2017 bestaat IJsclub Midlaren 100 jaar. Voorzitter 
Michiel Kanon vraagt leden om nu of later met ideeën te 
komen voor de viering van het eeuwfeest. 

De volledige notulen van de jaarvergadering van IJsclub 
Midlaren leest u op onze website www.midlaren.net. 

a 
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"Het is belangrijk dat alle inwoners 
meedoen met het onderzoek" 
Het dorpsbelevingsonderzoek waarover u onlangs kon 
lezen in de flyer die huis aan huis is verspreid, is van 
start gegaan. Over het hoe, wat en waarom van dit 
onderzoek praten we met Herman van Dop, voorzitter 
van de vereniging Dorpsbelangen en Rik Timmer, de 
voorman van de werkgroep Dorpsbelevingsonderzoek. 

Waarom een dorpsbelevingsonderzoek? 
Herman van Dop: 'Als dorpsbelangen vertegenwoordig je 
de bewoners van het dorp. De vraag die ik mezelf al vaak 
heb gesteld: namens wie zit ik nou te praten? Wat 
denken, vinden en voelen de dorpsbewoners nou zelf 
over allerhande zaken? Je wilt 
graag weten wat er speelt, 
maar ik heb vaak echt geen 
idee.' Rik Timmer vult aan: 
'Wat gaat goed in het dorp? 
Maar ook, wat kan beter? En 
wat vinden de bewoners 
belangrijk, voor nu en straks? 
Op de Groningerstraat rijdt het 
verkeer vaak te snel. Wat 
vinden de bewoners daar van 
en wat zou ertegen kunnen 
worden gedaan? Om maar een 
voorbeeld te noemen.' 

Hoe kwamen jullie op het idee? 
'We hadden er in het bestuur van dorpsbelangen al 
eerder over nagedacht. Maar het is er pas nu van 
gekomen. Tijdens een overleg viel de term 
Dorpsbelevingsonderzoek en raakte ik in gesprek met 
iemand van de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen 
in Drenthe, red.) die vaker met 
dat bijltje hakt. Toen dacht ik: 
zoiets moeten we in Midlaren 
ook doen. Zo is het begonnen 
en kwamen we uiteindelijk 
terecht bij de hogeschool die 
dit onderzoek nu verricht.' 

1 
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Kun je uitleggen wat het 
achterliggende doel is van 
zo'n onderzoek? 
'Zorgen dat het dorp een 
levend dorp Is en ook blijft. Het 
is prettig om in Midlaren te 
wonen en het is er mooi. Je 
zwaait naar elkaar. Het voelt 
als mijn dorp, ik denk dat dat 
voor veel bewoners zo is. Er wordt van alles bedacht en 
gedaan om de onderlinge band en samenhang als dorp te 
versterken. Nog niet zo lang geleden werd oud papier 
opgehaald met een boerenkar. Zo'n activiteit legt de basis 
voor contact en kan de binding van het dorp vergroten. 
Dat kun je niet afdwingen, maar als dorpsbelangen kun je 
wel de voorwaarden scheppen. Het is leuk om praktische 
dingen voor elkaar te krijgen, zoals een sportveld. Een 
dorpsbelevingsonderzoek kan duidelijk maken wat we 

met elkaar als dorp willen doen en bereiken. En als 
dorpsbelangen denken we een beter onderbouwde 
agenda te krijgen voor de belangenbehartiging, 
bijvoorbeeld naar de gemeente. ' 

Rik, jij bent de voorman van de werkgroep 
Dorpsbelevingsonderzoek. Wat houdt dat in? 
'Ik begeleid de studenten die het onderzoek doen en heb 
ook regelmatig contact met de opleiders. Enkele weken 
terug waren de studenten hier in Midlaren. Dan ben ik 
erbij, voor de begeleiding en om ze van informatie te 
voorzien. Ik vind dat leuk en heb ervaring met 

projectmatig werken. In deze 
fase zorgt de werkgroep 
samen met het bestuur van 
dorpsbelangen dat de enquête 
op zorgvuldige wijze tot stand 
komt en dat de studenten van 
de juiste informatie worden 
voorzien. En als de resultaten 
straks bekend zijn, komt de 
crux: wat gaat het dorp met 
deze gegevens doen? De 
werkgroep is er dus voor om 
het vliegwiel van het 
dorpsbelevingsonderzoek aan 
de gang houden.' 

Gaan de uitkomsten van het 
dorpsbelevingsonderzoek ook bepalen wat bij 
dorpsbelangen op de agenda komt? 
Herman: 'Bij uitstek, want daar doen we het voor. 
Daarom is het ook zo belangrijk dat iedereen meedoet en 

het vragenformulier invult. 
Watje ziet is dat een instantie 
als de gemeente meer bereid 
is om dingen aan te pakken die 
van onderop komen, hun rol is 
meerfaciliterend en wat 
minder regelend. Natuurlijk 
moeten we eerst afwachten 
wat de resultaten zijn van het 
onderzoek, maar als die 
bekend zijn is de bedoeling om 
een dorpsplan te maken. Als je 
als dorp een goed plan hebt, 
sta je altijd sterker, ook bij de 
verdeling van geld. Ik geloof 
echt dat het helpt om de 
positie van dorpsbelangen 

tegenover de gemeente te versterken.' 

Wanneer worden de resultaten van het 
dorpsbelevingsonderzoek bekend gemaakt? 
Rik: 'Heel snel. Als alle enquêteformulieren ingevuld en 
retour zijn, gaan de studenten aan de slag om de 
gegevens te analyseren en alles op een rij te zetten. 
Volgende maand, om precies te zijn op 29 januari 's 
avonds om 19.30 uur houden we in Paviljoen Meerzicht 
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een dorpsbijeenkomst. Daar worden alle resultaten door 
de studenten gepresenteerd aan de bewoners van 
Midlaren. De werkgroep geeft dan ook een eerste reactie 
op de onderzoeksuitkomsten. We hopen natuurlijk ook 
dat er veel bewoners bij zijn. Iedereen is van harte 
welkom.' 

Ten slotte: de vereniging Dorpsbelangen wil graag 
via e-mail in contact komen met de dorpsbewoners. 
Kun je toelichten waarom? 
'Als vereniging Dorpsbelangen moetje een 
voedingsbodem hebben als je wat wilt doen. Vroeger 
waren er contacten met de wijkhoofden als je wilde 
weten wat er leefde . Maar dat contact is droog gevallen. 
Het is nu in mijn ogen te veel eenrichtingsverkeer. Via e-
mail kun je bijna elke dorpsbewoner bereiken. Al zul je 
niet van iedereen wat horen, ik denk wel dat je door zo'n 
rechtsreeks contact een beter begrip kunt krijgen van wat 
er leeft. Daarom doe ik hierbij graag een oproep aan alle 
Midlaarders om hun mailadres te geven aan het bestuur 
van Dorpsbelangen. Dat zou ons geweldig helpen.' 

In het kort 
Het bestuur van dorpsbelangen Midlaren heeft onlangs 
het groene licht gegeven voor het houden van een 
Dorpsbelevingsonderzoek. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd door studenten van de hogeschool Van Hall 
Larenstein onder leiding van hun docent Gerrie 
Koopman. Het heeft als doel om in kaart te brengen 
hoe de bewoners van Midlaren denken over hun dorp 
en over de toekomst van hun woonomgeving. De 
gemeente staat achter dit onderzoek en stelt er ook 
middelen voor beschikbaar. In samenspraak tussen de 
werkgroep onder leiding van Rik Timmer en docenten 
en studenten van de hogeschool is een vragenlijst 
opgesteld. Rond de tijd dat dit nummer van het 
Kabinet in de bus rolt, zijn de vragenformulieren 
verspreid onder de bewoners van Midlaren. Als alle 
enquêteformulieren zijn ingeleverd worden de 
gegevens geanalyseerd en de uitkomsten op een rij 
gezet. Op 29 januari worden de resultaten van het 
onderzoek gepresenteerd aan de bewoners van 
Midlaren. 

Ù 
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Allerzielen 
Op Allerzielen 2013 hadden Gea Koopman en Wim Peters 
de tuin aan Heiveen 3 omgetoverd in een Allerzielentuin. 
Meteen als je het Heiveen op kwam, werd je al 
verwelkomd en in de sfeer gebracht door fakkels langs de 
weg. Doordat de auto's even geweerd werden op dit 
tijdstip was het ook mooi stil en donker, alleen de lichtjes 
uit de Allerzielentuin kwamen je tegemoet. Bij de 
verlichte toegangspoort kreeg je uitleg over de route en 
een kaarsje in een glazen potje mee om te ontsteken ter 
nagedachtenis aan een dierbare. Het verlichte pad 
vervolgend kreeg de bezoeker eerst een inkijkje in de 
dodenherdenking in Mexico, leder land en iedere cultuur 
heeft zijn eigen rituelen over de dood en het herdenken 
van de doden. Onderweg kwam je allerlei symbolen en 
'kunstwerken' tegen die met herdenken en de dood te 
maken hebben. Zo kon je je wens voor een dierbare 
achterlaten aan een vogeltje in een Wensboom, de wind 
bracht het verder! Bij de vervallen trap die symbool staat 
voor de verbinding met de hemel kon je je kaarsje 
achterlaten ter nagedachtenis aan degenen die ons 
ontvallen zijn. De sfeer in de tuin is lastig in woorden te 
vangen omdat die eigenlijk vooral voelbaar was. De 
ongerepte tuin, omzoomd door grote bomen, alles in 
diepe herfst, de lichtjes, de symbolische rituelen en de 
serene sfeer, het was die combinatie die ervoor zorgde 
dat het een bijzondere en inspirerende wandeling werd, 
met voor ieder zijn of haar eigen gedachten aan 
overleden dierbaren. 

Aan het einde van de wandeling door de tuin was er een 
kop thee en een stuk (doodshoofd)cake. Hier kon je ook 
een voorwerp achterlaten dat verwantschap heeft met de 
Ziel van Midlaren. Gea en Wim hebben op deze manier 
een prachtige herdenkingstuin gecreëerd, waarin je hun 
kunstenaarshart én vakmanschap duidelijk terug zag! 

i 
• 

¿iW>. • :. 

Kunstwerk 'Verbinding' van Wim Peters 
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Horizontaal: 
1 Favoriete vrucht van de ambtenaar uit het oude China 5 Sloom en dik in een verdraaide visdag 10 Wat een 
afgestudeerde kampioen wint 11 Plaats waar je de kerstster anders in de hemel hebt 12 Watervogel van 2 pk 13 Zoek die 
niet in een hooiberg, maar aan de kerstboom! 14 Meisje in economische zaken 17 Zakkend tot waar de vallei ophoudt 
18 Niettemin is de bron deelbaar door twee 21 Betaald met collectegeld? Ik hoop datje het bonnetje nog hebt! 23 Een 
uitstekende categorie! 25 Tweetonig Portugees lied 27 Onervaren, maar milieuvriendelijk 28 Verbond voor kinderkoekjes? 
31 R. van Door is vertrokken 32 Pa of Ma, jullie worden er niet jonger op! 33 Het koekje watje er in de spits eet 
34 Kijkdoosmoment 

Vertikaal: 
1 Vechten om je voeten te vegen 2 Bij Koen staan anders de muzikale borrelhapjes 3 De gehoorzaal als bergplaats voor 
pleisters? 4 Jongen met koudvuur? 6 Gier met taaldyslexie 7 Bedrieglijke lichtval 8 Samen met gepokt wijs door ervaring 
9 Sita liep zonder kop en staart in Marco's vaderland 15 Jantjes favoriete bouwmateriaal 16 Hoort de Spaanse voetbalclub 
met oude munt te betalen? 19 Voormalige taille zorgt voor schone kleren 20 Damesrijwiel met kleinkind 22 Deze generaal 
vergeeft iedereen! 23 Bont en niet alleen blauw 24 Nieuwe oplage met accent 26 Engelse kustplaats die slecht voor het 
gehoor is 29 Wat een octopus spuit en een doctor niet drinkt 30 Hoe 'n kip zo te zien is 
Als de cryptogram goed is opgelost, kan het zoekwoord worden opgelost door de letters te zoeken die in de overeenkomstige 
genummerde hokjes staan. Succes! 

11 16 3 13 26 5 31 29 28 14 27 30 12 29 17 
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Weer terug uit 
Cambodja 
Pas terug gekomen uit Cambodja. Even weer wennen aan 
herfstig Nederland. Graag had ik jullie in het vorig Kabinet 
laten weten van mijn plannen om weer naar Cambodja te 
gaan. Maar wegens ziekte en het overlijden van mijn zeer 
oude vader is het er niet van gekomen. 

Het was geweldig om de kinderen en hun ouders weer te 
ontmoeten. Vriendin Gea uit Assen is deze keer met me 
mee geweest. Samen hadden we het erg gezellig. De 
kinderen die gesponsord worden door project Lotus lieten 
hun schoolresultaten zien en vertelden hoe het ging op 
school. Ze doen allen hun best en behaalden goede 
cijfers. Erg leuk om te zien en te horen! Een meisje van 12 
jaar gaf aan erg graag naar Engelse les te willen. We 
konden haar dankzij een sponsor een jaar naar Engelse les 
laten gaan. Ze is er gelijk mee gestart. Gea en ik gingen 
elke middag naar Kleang Leu om met de kinderen te 
knutselen. In het weekend hebben vaders muziek 
gemaakt en wij hebben met de kinderen gezongen en 
gedanst. Elke keer waren ze weer even enthousiast. Alles 
wat aangeboden werd vonden ze geweldig! 

Lampionnen 
De laatste middag dat we in Kleang Leu waren hebben we 
lampionnen gemaakt. In alle lampionnen hebben we op 
een stukje aluminiumfolie een waxinelichtje gezet. Toen 
het om 18.00 uur donker was hebben we een 
lampionnenoptocht door de kampong gemaakt. Dat was 
zo'n leuk gezicht! Heel onroerend zo'n 50-60 kindertjes 
met een verlichte lampion en al die blijde gezichtjes er 
boven. Zelfs de ouders waren ontroerd. Een vader zei: 
"zoiets moois hebben onze kinderen nog nooit 
meegemaakt, kijk nu eens hoe happy ze zijn!" Ik zag 
tranen op zijn wang. Terwijl ze opzegversjes lieten horen 
liepen de kinderen door het dorpje. Na afloop kreeg 
iedereen een glas cola. Dat is voor hen heel bijzonder, dat 
krijgen ze nooit. Een prachtig afscheid. Maar moeilijk om 
te vertrekken en ze achter te laten. De band met de 
mensen daar wordt steeds sterker. 

De familie van Mao waar we twee jaar geleden een 
nieuwe Tuk Tuk voor hebben gekocht, mogelijk door veel 
sponsoring uit Midlaren, maakt het goed. De Tuk Tuk 
wordt erg goed onderhouden en ziet er nog prima uit! We 
hebben weer veel gebruik kunnen maken van Mao zijn 
diensten. 

Corruptie 
Het is nog steeds schokkend om te zien hoeveel mensen 
in Cambodja in diepe armoede leven. Het zal pas echt 
kunnen veranderen als er een andere regering komt. Er is 
heel veel corruptie. Een paar voorbeelden. Een 
politieagent verdient in Cambodja 20 dollar in de maand. 
Daar kan niemand een gezin van onderhouden. Dus ziet 
de politie zich genoodzaakt om veel mensen aan te 
houden en te bekeuren. De agenten staan in groepjes te 
loeren of er misschien een barang (blanke) langs komt. 
Die wordt aangehouden en er wordt ter plekke een 
overtreding bedacht. Het geld steekt de politie in eigen 

zak. Komt er een barang aangifte doen van diefstal, dan 
moet hij geld betalen voor de services. De politie weet 
vaak wie de dader is, maar zegt dat niet. Daarom kan hij 
rekenen op de helft van de buit! Op de publieke school 
kunnen kinderen gratis les krijgen. Het leerniveau is slecht 
en de onderwijzer die ook voor een hongerloontje werkt 
vraagt van elk kind 1000 riel per dag. Betaalt het kind niet 
dan krijgt het veel minder aandacht. Betaalt het wel dan 
krijgt het veel aandacht. En zo zijn er nog veel meer 
dingen op te noemen. Heel langzamerhand en voorzichtig 
begint het volk te protesteren, maar de angst van het 
Rode Khmer-bewind zit er nog flink in. 

Ik blijf me Inzetten voor de kinderen in Kleang Leu. Alleen 
met een goede opleiding als basis hebben zij kans op een 
betere toekomst. 

Mocht u project Lotus willen steunen, het speciaal 
daarvoor bestemde banknummer is: 3179553065 o.v.v. 
T. Wiggers inzake Cambodja 

Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2014 
toegewenst, hartelijke groet, 

Tineke Wiggers 
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De geschiedenis van ... 

Het schooltje van Midlaren 

•1 i ! 

Feitelijk telt ons dorp precies één twee-onder-een-
kapwoning en dat is de oude school aan de Tolhuisweg. 
Het gebouw spreekt nog steeds tot de verbeelding want 
de school is nog goed herkenbaar. We duiken in de 
archieven en spreken met deze en gene om te 
achterhalen hoe het was op deze school, hoe het de 
school vergaan is en hoe het nu met het (school)gebouw 
is. 

Op 7 december 1906 besluit de gemeenteraad van 
Zuidlaren tot het bouwen van een Openbare Lagere 
School in Midaren. Er wordt bouwgrond aangekocht van 
Roelof Schuiling en de aanbesteding wordt voor fl 3.948 
gegund aan H. Sikkens uit Noordlaren. In 1908 werd de 
school opgericht en startte de school als tweemansschool. 
Destijds waren er 96 leerlingen en soms waren dat er wel 
honderd. Als je ziet hoe weinig huizen er destijds maar 
aan de Tolhuisweg stonden vraag je je af: waar kwamen 
die kinderen vandaan? Maar ze kwamen allemaal uit 
Midlaren, zo wordt mij verteld. In 1931 wordt een 
aanvraag voor verbouwing gedaan, ondersteund door de 
toenmalige arts omdat 'de lokalen somber en donker 
waren, de reinheid matig was en de urinoirs buiten 
waren. Ook de verlichting was slecht en er was 
onvoldoende variatie in de grootte van de banken'. Pas in 

1950 werd er goedkeuring verleend en werd de school 
verbouwd met onder andere grote ramen aan de zuidkant 
(daar stonden eerst de kolenhokken) en overdekte 
toiletten aan de straatkant, wel zo fijn! 

Een tweemansschool is het al die jaren gebleven. Er was 
een schoolhoofd die ook lesgaf. En een onderwijzeres 
voor de laagste klassen. Grappig dat het altijd die man-
vrouwcombinatie is geweest. Er waren wel manlijke 
hospitanten, vertelt Juf Vonk mij en heel even heeft 
Niesco Loerop nog lesgegeven naast meester Boes als 
invaller. Het schoolhoofd woonde in de woning naast de 
school, het huis met de serre. In die serre zaten de leraren 
in de pauze lekker koffie te drinken en konden ze mooi 
het oog op het schoolplein houden! In de jaren vijftig 
werd het huis tegenover de school gebouwd en werd dat 
de woning voor het schoolhoofd. 

De juf 
Juf Vonk kennen we tegenwoordig als Margje Lamberts. 
Zij kwam in 1966 lesgeven op OLS Midlaren en ik kijk met 
haar terug op haar schoolperiode in Midlaren. Margje 
kwam helemaal niet uit de buurt maar ging haar verkering 
(onze eigen Gies!) achterna. Ze kijkt terug op een leuke 
tijd. Het was heel knus op zo'n kleine school. Je kende alle 
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ins en outs van iedereen. Bovendien had je in die tijd geen 
last van de overheid die alsmaar nieuwe plannen verzon. 
Je maakte je eigen plan en één keer per jaar kwam de 
inspectie langs, that was it! Margje had klas 1, 2 en 3, het 
tegenwoordige groep 3,4 en 5. Het kwam wel eens voor 
dat een kind helemaal niet naar de kleuterschool was 
geweest want die was immers niet in het dorp. Maar geen 
probleem voor Juf Vonk hoor, "als het erin zat kwam het 
er heus wel uit!", vertelt Margje. Voor gym gingen ze naar 
het Kraaienbosje om spelletjes te doen of naar het 

1 Í.M : i l 
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sportveld aan de overkant. In de hogere klassen gingen de 
klassen met de bus naar Zuidlaren voor gym, ze kregen 
dan les van een vakleerkracht gymnastiek. Ook was 
zwemles op school destijds nog vanzelfsprekend. 
Daarvoor gingen ze naar een instructiebad vlakbij de Prins 
Bernhardhoeve waar ze les kregen van de badmeester of 
badjuf. Juf Lamberts heeft tot 1983 les gegeven op de 
school, toen werd het leerlingenaantal te klein. 

De leerling 
Esther Vos zat van 1976 tot 1980 op de OLS Midlaren, ze 
was verhuisd van Zuidlaren naar het huisje waar ze nu 
weer in woont met Martin. Zij kwam bij juf Lamberts in de 
klas. Het viel haar op dat er dialect werd gesproken, dat 
was op de school in Zuidlaren niet zo! Bovendien was het 
een erg kleine school. Ze zaten met 4 leerlingen in de 
zesde klas en er zaten nog maar 27 leerlingen op de hele 
school! Esther vond het leuk dat ze opgroeide met de 
kinderen die ook in Midlaren woonden. Sommige families 
woonden er al generaties lang. Ons kent ons wat vaak 
resulteerde in "bist er aine van Vos, da kenk wel zain!" 
Het was natuurlijk wel jammer datje maar weinig keuze 
in vriendinnen had met zo'n kleine groep. Ze ging dan ook 
wel om met meiden die een klas hoger zaten zoals 
Annemarie Kanon, die was namelijk heel stoer! Ze gingen 
samen stoere dingen doen als vissen, schatgraven op het 
akkerland en natuurlijk stiekem roken ... Van de lessen 
herinnert ze zich vooral nog de biologielessen van 
meester Boes. Af en toe gingen ze naar buiten en plukten 
ze bloemen en planten uit de berm waarvan je de namen 
dan moest onthouden. Later werd je overhoord, meester 
hield de plantjes omhoog en de klas schreef de namen op. 
Esther heeft er nu met haar eigen prachtige tuin nog 
profijt van! Natuurlijk vond het Esther het voetballen op 
het sportveld ook een hoogtepunt, twee partijen maken 
en spelen maar! Jongens en meiden door elkaar anders 
waren er niet genoeg. Regelmatig zat ze bij Michiel Kanon 

in de ploeg, hij was heel sociaal en speelde tenminste ook 
de meisjes aan. Nu zitten ze samen in het bestuur van de 
IJsclub, zou het nog de aantrekkingskracht van het 
sportveld van vroeger zijn? Op zondag kon je naar de 
zondagsschool en daar maakte Esther dankbaar gebruik 
van. Ze vond de verhalen van de godsdienstlerares 
prachtig! 

Het leerlingenaantal liep jammer genoeg steeds verder 
terug. In 1983 werd nog het 75-jarig jubileum groots 
gevierd met een reünie maar dat was wel het laatste 
feestje. Het schoolhoofd, Albert Boes heeft tot 1984 
lesgegeven, het laatste jaar zelfs maar aan twee 
leerlingen. Huib Boes en Benjamin Meijering waren de 
laatste der Mohikanen van de school! Toen was het echt 
te weinig en moest de school sluiten in 1984. 

En toen... 
Daarna was het de bedoeling dat het gebouw een 
dorpshuis zou worden maar dat is nooit een succes 
geworden. In 1987 is het verbouwd tot twee woningen en 
nu wonen Wim Peters aan de ene kant en de heer 
Wierenga en mevrouw Oldenhuis aan de andere kant. Bij 
Wim mag Ik even binnenkijken. Hij woont in het klaslokaal 
van meester Boes. Alhoewel het plafond verlaagd is zijn 
de grote ramen nog goed te herkennen. Als je je ogen een 
beetje dicht doet kun je de oude schoolkaarten nog zien 
hangen! Waar Wim zijn atelier heeft was vroeger een 
berging en twee toiletten, de uitsteekraampjes zijn 
gebleven! Op dezelfde plek aan de andere kant bij de 
buren was de docentenkamer. De bovenverdieping is 
helemaal vertimmerd want dat was één zolder. En ook de 
tuin moest volledig aangelegd want dat was natuurlijk 
een grote tegelpartij. Eigenlijk woont Wim er dit jaar al 25 
jaar met zeer veel plezier, weer een jubileum! Hij vindt 
het prachtig, zo'n karakteristiek gebouw met veel charme 
in al zijn eenvoud. Of zou het komen omdat Wim zelf ook 
altijd docent is geweest? Hij krijgt met enige regelmaat 
nog mensen aan de deur die vragen of ze even binnen 
mogen kijken. Ze hebben daar op school gezeten en 
willen nog even de sfeer proeven en herinneringen 
ophalen aan die goede, oude tijd! 
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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 mosbestrijding, reparaties en nieuw werk, plaatsen uilenkasten. 
Schoonmaken van dakgoten. 

Dick Frijters, Duinweg 9, Midlaren, 06-57954934. 

VetkAAjTulü^ 

CASANDER OVERDUN 
b e d r i j f s nia k e la a r s h V 

Zuiderpark 2S. Postadres: Postbus 366,9700 AJ Groningen 
Telefoon (050) 311 66 66, Telefax (050) 313 30 90 

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

M-BOG 
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Windmolenergie 
ook een optie 
In het vorig Kabinet informeerden wij u over de 
mogelijkheden van zonnepanelen door de ervaringen 
van Marcel en Gretha aan de Tolhuisweg te vertellen. Dit 
keer spreken we met Ineke van Guidener en Ben Szabo 
aan de Schutsweg die 'Winddelen' hebben gekocht. 

Eind 2011 wilden ze proberen het energieverbruik te 
verlagen. De eerste stap die ze hebben gezet is om het 
huis door een gecertificeerd bedrijf te laten labelen. Ze 
scoorden een B-label, wat voor hun huis heel goed was. 
Toch wilden ze meer en hebben ze zonnepanelen of 
windenergie overwogen. Bij windenergie houdt dit in dat 
je voor een bepaald bedrag één winddeel kunt kopen van 
500kWh per jaar voor een periode van 16 jaar. 

Hoe werken Winddelen? 
• Ze splitsen een windmolen in duizenden stukjes: 

Winddelen® 
• Je koopt één of meer Winddelen om je eigen stroom op 

te wekken 
• Een Winddeel levert jaarlijks gemiddeld 500 kWh op. 

(Een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh) 
• De opgewekte stroom is live te volgen op je telefoon of 

computer (via een App) en levert Greenchoice bij je 
thuis af 

• Greenchoice brengt je productie jaarlijks in mindering 
op je stroomnota en levert de resterende stroom bij 

• Een Winddeel kost eenmalig €215 en jaarlijks €26 aan 
onderhoud 

• Je Winddelen zijn na 2 jaar overdraagbaar 

Ineke en Ben gingen overstag voor deze vorm van schone 
energie. Ze kochten 10 winddelen en hebben daarmee 
5000kWh ingekocht. De windmolen zelf is eigendom van 
de Windcentrale en staat in de Eemshaven. Hun molen 
heet de Jonge Held. Deze molen levert de elektriciteit 
rechtstreeks aan Greenchoice van wie zij de energie 
betrekken. De voordelen die aan dit project zijn 
verbonden zijn naar hun idee vele: 
• de aanschaf voor een zelfde hoeveelheid stroom als 

met zonnepanelen opgewekt zou worden is veel 
goedkoper 

• als je verhuist neem je je eigen winddelen gewoon 
mee, terwijl dat met zonnepanelen natuurlijk niet kan 

• je kunt je winddelen ook weer verkopen en betaalt 
daarvoor 10% administratie kosten aan de 
windcentrale. 

"Er is alleen een klein addertje onder het gras", vertelt 
Ben. "De 500 kWh die je koopt is berekend op een door 
het Centraal Bureau Voor Statistiek berekende 
hoeveelheid wind per jaar en die totale windsterkte per 
jaar is in principe variabel. Dit jaar hebben we een jaar 
met weinig wind gehad en is de opbrengst van onze 
windmolen 10% lager dan was voorspeld. Echter bij 
zonnepanelen doet deze variatie zich ook voor, want hoe 
minder echte zonuren hoe minder opbrengst. Verder 
wordt de opbrengst van de zonnepanelen ook bepaald 
door de hoeveelheid licht die door het glas op de 

sensoren schijnt. Naarmate de zonnepanelen vuiler zijn 
gaat er minder licht doorheen en is de opbrengst ook 
minder." 

Op de vraag of ze 'wind' nu anders beleven zeggen ze dat 
ze het natuurlijk fijn vinden als het hard waait maar ze 
leven ook zeker mee met de fietsers die dit moeten 
trotseren! 

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.windcentrale.nl 
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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.ni 
info@hvhautotechnïek* 

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

Haren 
050 5344533 

^mrnm^ ss 
www.alfredbakker.nl 
info@alfredbakker.nl 
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Tip: geef eens een 
massageverwenbon 
cadeaul ?" 

. ... 

Vos Massage: voor een heerlijk ontspannen gevoel 

Voctref Icxmassagc V O S 
MASSAGE 

Of een combinatie 
van nek, schouder, 
gezicht en hoofd 

Esther Vos 
1 Haasakkers 2 Midlaren 

050-3642720 
Nieuw: 

Faceliftmassage 06-38236691 
www.vos-massage.nl 

3ed/ en/ ß re&kfuót B u¿£en#oed/ K)öxyrdlcireY\/ 
www.benbnoordlaren.nl 

^••..-^v.;.; .--J, 

Een gastvrije plek in het mooie Groninger dorp Noordlaren. 

Bekijk a.u.b. voor een mooie sfeerimpressie 
het filmpje op onze website. 

I.C.Kroeze^Lamberts 
Lageweg 29A 
9479 TA Noordlaren 
050-4093237/0620615072 
¡nfo@benbnoordlaren.nl 
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Voltooid leven: hulp 
bij zelfdoding 
Afgelopen najaar vond in Zutphen het proces plaats tegen 
onze oud dorpsgenoot Albert Heringa die zijn 
(stief)moeder 'Moek' in 2008 hielp bij zelfdoding. 'Moek', 
Marie Heringa, woonde vele tientallen jaren op het 
Heiveen. Tot 2004, toen lichamelijke problemen haar 
zelfstandigheid steeds meer beperkingen oplegden, en ze 
van Midlaren naar Ermelo verhuisde. Daar sleet ze haar 
laatste jaren ineen bejaardenhuis. Na haar verhuizing 
trok Albert in het voormalige ouderlijk huis en heeft daar 
zo'n vijf jaar gewoond, tot de liefde hem naar Bennekom 
trok. Hij heeft Midlaren met pijn in het hart verlaten. 
Zeker de oudere bewoners van Midlaren hebben moeder 
en zoon Heringa goed gekend. En voor wie dat niet geldt, 
velen zullen Albert Heringa het afgelopen jaar in talloze 
tv-journaals en talk shows hebben zien optreden. Op 
rustige wijze legde hij steeds weer met heldere 
argumenten uit waarom hij de hulp die hij aan zijn 
moeder had verleend zo goed verdedigbaar vond. 

Voltooid leven 
Toen de oude mevrouw Heringa, zoals ze hier ook wel 
genoemd werd, bijna 100 jaar oud was, vond ze dat haar 
leven voltooid was en liet haar zoon Albert en haar 
kleindochters weten dat ze dood wilde. Haar huisarts zag 
geen aanleiding Moek te helpen: ze was immers niet ziek. 
Albert besloot haar te helpen en verzamelde de 
benodigde medicijnen. In een zelf opgenomen filmpje is 
te zien hoe Moek meer dan honderd pillen uit een 
schaaltje inneemt, zoon Albert reikt haar af en toe een 
glaasje Martini aan, haar 'lijfdrank', om ze weg te spoelen. 
Daarna slaapt Moek vredig in. Dat was in 2008. 

Albert: "Omdat de arts van de huisartsenpost een 
natuurlijke dood constateerde is de hulp toen niet bekend 
geworden, al wisten familie en sommige bekenden de 
toedracht wel. In 2010 is die wel aan het licht gebracht 
met de film 'De laatste wens van Moek', die in februari 
van dat jaar door de NCRV in de week van het 'Voltooide 
leven' op tv werd vertoond. Dit was voor het Openbaar 
Ministerie aanleiding een onderzoek te starten. Velen 
werden verhoord maar het duurde toch bijna drie jaar 
voor tot vervolging werd besloten. Die zaak diende 
tenslotte afgelopen september." 

Heringa riskeerde met deze hulp gevangenisstraf want 
volgens het Wetboek van Strafrecht is hulp bij zelfdoding 
strafbaar. Hij moest zich voor de rechter verantwoorden. 
Enkele weken later, op 22 oktober j l . volgde de uitspraak: 
de rechtbank achtte Albert Heringa schuldig, echter 
zonder strafoplegging. De rechters verweten Heringa dat 
hij weloverwogen de regels naast zich neerlegde. Hij 
onderzocht onvoldoende de kans van slagen van 
alternatieven zoals een andere arts. Toch kreeg hij geen 
straf voor het verlenen van hulp bij zelfdoding, omdat 
zoals de rechter motiveerde: 'zijn handelen is ingegeven 
uit liefde voor zijn moeder en zijn wens haar te helpen'. 

tegen de uitspraak. Albert Heringa vindt de motivatie van 
de rechtbank namelijk teleurstellend. De rechtbank staat 
op het standpunt dat Heringa gebruik had moeten maken 
van de mogelijkheden die de euthanasiewetgeving biedt. 
Maar volgens hem was het onderwerp 'ouderen die niet 
meer willen leven' in 2008 - het jaar waarin zijn moeder 
overleed - door een uitspraak van de Hoge Raad ook voor 
artsen volstrekt verboden terrein, omdat het niet om een 
erkende ziekte ging. Albert: 'Er was gewoon geen 
alternatief.' 

De zaak Heringa staat niet op zich zelf. Het vraagstuk rond 
zelfstandige levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding 
wordt met de toenemende vergrijzing steeds actueler. Uit 
recent onderzoek blijkt dat het merendeel van de 
Nederlanders vindt dat hulp bij zelfdoding mag worden 
verleend als iemand vindt dat zijn of haar leven voltooid 
is. Bijna driekwart vindt dat door een naaste verleende 
hulp bij zelfdoding niet in alle gevallen strafbaar hoeft te 
zijn. 

Principezaak 
De rechtbank vindt dat het maatschappelijk debat over 
hulp bij zelfdoding bij voltooid leven moet doorgaan en 
wijst erop dat transparantie en waarborgen noodzakelijk 
zijn. Albert Heringa met in zijn kielzog de Nederlandse 
Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NWE) spreken van 
een principezaak en willen dat de politiek zich ermee 
bemoeit en de wet aanpast. Albert zegt het zo: "De 
strafbaarheid staat die noodzakelijke transparantie juist in 
de weg. De NWE strijdt sinds de invoering van de 
euthanasiewet ook voor het mogelijk maken van hulp bij 
zelfdoding door een ander dan een arts. Omdat artsen nu 
het monopolie hebben gekregen, maar het niet zelden 
laten afweten, heeft de NWE dit jaar ook de Levenseinde 
kliniek helpen oprichten, die de rol van weigerende artsen 
kan overnemen." 

Vanuit Midlaren wensen wij Albert veel sterkte In zijn 
moedige strijd. 

Albert en 'Moek' in andere tijden 

De laatste wens van Moek 
Albert Heringa heeft ook een boek geschreven over het 
leven van zijn moeder, haar zelfgekozen levenseinde en 
de ontwikkelingen naar het proces. Dat is uitgegeven bij 
De Brouwerij onder de titel 'De laatste wens van Moek'. 
De dvd van de gelijknamige film over haar keuze is 
daarbij inbegrepen. Zie www.uitgeveriidebrouwerii.nl. 

Geen alternatief 
Volgens zijn advocaat Wim Anker gaat Heringa in beroep 
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Kinderkabinet 
kerstpuzzel 
In dit Midlaarder Kabinet hebben we elf sneeuwpoppen 
verstopt. Alle sneeuwpoppen hebben een eigen letter. 
Bedenk een woord met zo veel mogelijk letters. Er is een 
woord waar alle letters in passen! Het woord heeft iets 
met ons dorp te maken en ook met de tijd van het jaar. 
Hier is de eerste sneeuwpop: 

Lever jouw woord in bij de redactie van 't Midlaarder 
Kabinet (adressen voorin) of stuur een bericht met jouw 
woord naar midlaarderkabinet@gmail.com. O ja, de 
sneeuwpop uit het doolhof hieronder telt niet mee. 

Doolhof 
Help! De sneeuwman is zijn hoed kwijt. Help jij hem zijn 
hoed te vinden? 

Recept kerstkransjes 

200 g bloem 
150 g boter 
100 g basterdsuiker 
1 eidooier 
eigeel, om te bestrijken 
150 g amandelschaafsel 
100 g grove suiker 
zilversnoepjes 
bakpapier 
uitsteekvormpjes 

Bereiden 
Verwarm de oven voor op 180°C. Meng de bloem, boter, 
basterdsuiker en de eidooier. Kneed dit tot een deeg. Rol 
het deeg uit tot een plak van circa 4 mm dikte. Gebruik 
uitsteekvormpjes en steek uit het midden van het deeg 
een klein rondje. Leg de kransjes op bakpapier en laat ze 
steeds 3 cm verspringen. Bestrijk ze met losgeklopt eigeel 
en bestrooi met amandelschaafsel, grove suiker en/of 
zilversnoepjes. Bak de koekjes in circa 20 minuten 
goudbruin. 

2-
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De column van Roos 
Sissi 
ledere stukjesschrijver overkomt het: de deadline voor de 
krant nadert en je hebt nog geen idee waar je stukje over 
moet gaan. Zo verging het mij de afgelopen weken: nota 
bene het kerstnummer van ons onvolprezen Kabinet komt 
er aan en niets, helemaal niets in ons dorp kan mijn 
belangstelling, woede of ontroering opwekken. Ja, er 
lopen geregeld twee honden, de een wit, de ander zwart, 
over ons lokale racecircuit in de Groningerstraat maar tot 
ongevallen wil het (gelukkig maar) nog niet komen. De 
storm is allang voorbij en ook de gemeente doet noch laat 
iets om je over op te winden. 

Maar, zoals altijd, in de hoogste nood is de redding nabij. 
Dit keer, u zult het amper geloven, in de vorm van een 
voorbijtrekkende colonne grasmaaiers. Het défilé der 
tuintrekkers, komend uit zuidelijke richting, begaf zich 
richting Tolhuisweg. 
Het riep bij mij associaties op met een klassieke film, sinds 
mensenheugenis hervertoond rond de jaarwisseling: Sissi. 
En dan met name de scène waarin de jonge keizerin, 
natuurlijk vertolkt door de beeldschone Romy Schneider, 
door de Oostenrijks-Hongaarse monarchie reist op weg 
naar haar huwelijksvoltrekking in Wenen. Romy reist in 
die film (uiteraard) per koets. We zien haar in close-up 
door de ramen van het rijtuig naar buiten kijken. Als 
toppunt van de toenmalige filmtruckagekunst worden op 
die ramen beelden geprojecteerd van gelukkige 
boerenarbeiders en -arbeidsters die haar vanaf het land 
toezwaaien en begroeten. Een en al vreugde op een 
idyllisch platteland 
Bij het zien van de colonne tuintrekkers ervoer ik even 
eenzelfde soort blijdschap als de goede landlieden in die 
film, ook al voerde hier de Keizer zelf en niet Sissi het 
gezelschap aan. Doel van de optocht was het Sportveld 
waar met gepaste ceremonie het gras werd gekortwiekt 
met het oog op komende ijstijden. 

En toen viel het kwartje: ik realiseerde me dat in ons dorp 
vrijwel iedereen, op een enkeling na zoals mijn trouwe 
lezers weten, één of meerdere tuintrekkers bezit. 

DIT IS EEN KANS DIE WE NIET KUNNEN LATEN LIGGEN ! 

Ik stel daarom voor, het komende dorpsfeest een optocht 
te houden met versierde tuintrekkers. Uiteraard met een 
beoordeling door een deskundige jury en een 
motiverende prijzenpot. Ter voorbereiding op het 
dorpsfeest kunnen we, om alvast in de stemming te 
komen, jaarlijks tuintrekkerbehendigheidswedstrijden 
houden, te organiseren onder auspiciën van de 
dorpsfeestcommissie. 
De mogelijkheden zijn schier onuitputtelijk: in plaats van 
letterboxen een tuintrekkerpuzzeltocht. Niet alwéér 
klootschieten maareen verfrissend potje tuintrekkerpolo. 
Tuintrekker-ringsteken, tuintrekkertrekwedstrijden, 
tuintrekkercross of... Vult u zelf maar in. 

Ik en mijn trekkers zijn er klaar voor. 

De <r Haan 
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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) 

Vestiging Leeuwarden 

Vestiging Assen 

Vestiging Zwolle 

Vestiging Almere 

Vestiging Turfsingel (strafrecht) 

058 21 21 075 

0592 43 03 40 

038 4217 904 

036 54 60 040 

050 31 81 244 
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Hut Co 
Registeraccountants 
B elas tingad vis eur s 

Bezoekadres Telefoon 
Verlengde Hereweg 182 050-5267101 
Postadres Fax 
Postbus 8088 050-5268737 
9702 KB Groningen 

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

T% 
\ 

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. 

H u t & Co. een kantoor m e t een 80-jarige geschiedenis, is geworteld in Groningen. 

Nuchter en professioneel. Eerder in hemdsmouwen dan in driedelig grijs. 

Nauwlet tend 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: 
detailhandel, zakelijke 
dienstverleners, 
adviesbureaus, industriële 
bedrijven, transporteurs, 
stichtingen, verenigingen 
en vrije beroepen. Van 
gerenommeerde 
ondernemer tot starter. 
Daarnaast zijn we 
organisaties in de non-
profitsector en 
particulieren van dienst. 
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