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Belangrijke adressen en telefoonnummers Colofon

Dorpsbelangen    Ineke Noordhoff
secretaris@midlaren.net   06-45208698

Dorpsfeestcommissie   Carolien Berends
dorpsfeest@midlaren.net   Groningerstraat 41
     9475 PA  Midlaren

WhatsApp-groep    Aanmelden via
Midlaren Preventief   poppema@redcow.nl

IJsvereniging Midlaren   Esther Vos
06-38236691    Dennenlaan 25a
     9471 PH  idlaren

Jachtveld Midlaren   Dhr. N. Loeröp
050-4094133    Tolhuisweg 30
     9475 PG  Midlaren

Natuur- en milieuwerkgroep Midlaren  Dhr. E. Veenstra
050-4096053    Tolhuisweg 27
     9475 PD  Midlaren

Burenhulp Midlaren   Toon van der Hammen
     050-3119680
     toonvanderhammen@xs4all.nl

     Henk Harbers
     050-4095316
     h.harbers@rug.nl

     Itie Hoving
     050-4093714
     iwhoving@hetnet.nl

Natuurplatform Drentsche Aa  Dhr. Ph. Boucher
050-4092837    Haasakkers 3
www.natuurplatform-drentsche-aa.nl  9475 PJ  Midlaren

Sportveldcommissie   Jos Hogenbirk
joshogenbirk@hetnet.nl

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws in het dorp? Naast 
't Midlaarder Kabinet, de website en Facebook gebruiken we ook 
dorpsmail. Staat u nog niet op de mailinglijst? Stuur dan een bericht 
naar dorpsbelangen@midlaren.net.

Redactieleden:

Roos Renting
 Groningerstraat 48
 06-51509798
Toon van der Hammen
 Tolhuisweg 37
 050-3119680
Anneke Grootoonk
 Haasakkers 1
 050-3094397
Johan van der Helm
 Groningerstraat 46
 06-12810368
Gertjan van der Meulen
 Tolhuisweg 13
 050-4093699
Caroline Messchendorp
 Tolhuisweg 10
 06-44504071

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 
€ 15,- per jaar. Het Midlaarder Kabinet is een 
uitgave onder verantwoordelijkheid van de 
Vereniging Dorpsbelangen.
IBAN: NL30 RABO 0307503968

De deadline voor het volgende nummer 
is 1 april.
Graag inleveren per post of
kabinet@midlaren.net

4, 5 en 6 januari
1, 2 en 3 februari
1, 2 en 3 maart

Zelf brengen bij De Bloemert

Kopij

Oud papier

Website: www.midlaren.net

Dorpsmail

mailto:dorpsbelangen%40midlaren.net?subject=
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VOORWOORD

De ijsbaan is weer gevuld, vanochtend werd ik wakker in 
een witte wereld, de cv-ketel is stuk en op de Kampen is 
net een auto in de sloot gegleden. Kortom: het is winter!
Op de voorpagina staat Geert Koers, die op 15 december  
90 jaar werd. Veel Midlaarders vierden dat met hem in de 
Sprookjeshof.

Vlak voor het ter perse gaan van dit Kabinet werd 
bekend dat we glasvezel krijgen. Binnen het gebied 
Noordoost-Drenthe heeft meer dan 45% van de 
bewoners een abonnement afgesloten. Dat was een 
vereiste om glasvezel aan te leggen. Met dank aan 
onze glasvezelambassadeurs Rik en Roos. Wordt dus 
vervolgd!
Overigens ging dit Kabinet vanwege die uitslag, die pas 
op 17 december bekend werd, helemaal niet ter perse, 
maar naar de printer. Dat scheelt wat levertijd, want we 
willen de dorpskrant graag voor de Kerst bij u op de mat 
hebben. Wist u trouwens dat 't Midlaarder Kabinet altijd 
in de week voor een schoolvakantie uitkomt?

We interviewden Willem Bok over de ingrepen op 
de Vijftig Bunder waar hij met een forse greep uit de 
eigen portemonnee aan bijdroeg. Heel bijzonder en 
bewonderenswaardig.
Margreet Zant is de ondernemer die we aan het woord 
laten. Zij ging van mantel- naar motorpak en vervolgens 
naar de yogamat. Ik moest even denken aan het boek 
Zen de kunst van het Motoronderhoud. Waar Margreet 
minder Zen van wordt, zijn de auto's die ver boven de 
30 km/u over de Tolhuisweg rijden. Ze besloot er wat aan 
te doen en regelde containerstickers die de hardrijders 
herinneren aan de maximumsnelheid.

Niels Hamming schreef een stuk over zijn eerste 
ervaringen in de vlagcommissie. De dorpsvlag is nu 
trouwens ook te bestellen en omdat er op pagina 5 geen 
plek meer was voor een plaatje van de vlag, laten we 'm 
hieronder nog even zien:

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 2019!

Redactie Kabinet

AGENDA

29 december  Oliebollenborrel
   Tolhuisweg 15
   15.00 - 17.00 uur

31 december  Carbidschieten
   Tolhuisweg 30
   13.00 - 17.00 uur

12 januari  Midlaarder pubquiz en
   Nieuwjaarsbuffet
   Meerzicht
   16.00 - ca. 22.00 uur

MIDLAREN KRIJGT 
GLASVEZEL

Het is gelukt! Met een superscore van bijna 50%  
(inclusief Ziggo-gebied Annen!) gaan we in het 
gebied Noordoost-Drenthe aan de glasvezel. De 
ruim 100 adressen (zo’n 70%) in Midlaren die zich 
hebben aangemeld krijgen een aansluiting op 
het toekomstbestendig glasvezelnetwerk. In ‘ons’ 
project zullen in totaal ruim 4.000 woningen worden 
aangesloten. We bedanken alle inschrijvers die dit 
mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk de ruim 200 
vrijwilligers die de afgelopen weken druk in de weer zijn 
geweest. Dank ook aan Glasvezel buitenaf, het Drents 
Glasvezelcollectief, de gemeenten Aa en Hunze, Assen 
en Tynaarlo en de provincie Drenthe.

Het is nog even spannend of Meerwijk en Meerzicht ook 
mee kunnen doen; hiervoor geldt een aparte procedure 
en de uitslag daarvan hebben we nog niet.

Wat gaat er nu verder gebeuren? De aannemer gaat 
in het eerste kwartaal van 2019 een planning maken 
en de voorbereidingen treffen voor de aanleg. In het 
tweede kwartaal van 2019 start de aanleg; waar dat is 
weten we nog niet. De bedoeling is dat uiterlijk eind 2020 
alle aanmeldingen een werkende glasvezelverbinding 
hebben.

Velen hebben gevraagd wanneer ze hun bestaande 
abonnementen moeten opzeggen. Nou, voorlopig nog 
niet. Doe dat pas als bekend is wanneer jouw aansluiting 
in gebruik wordt genomen en  zorg dan voor een kleine 
overlap tussen oude en nieuwe situatie, zodat je nooit 
zonder internet en tv zit.
 
Intussen blijven Roos en Rik aanspreekpunt voor 
glasvezel en vragen kun je altijd mailen naar glas@
midlaren.net.

Roos Renting en Rik Timmer

mailto:glas%40midlaren.net?subject=
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REMAKE VIJFTIG BUNDER 
DANKZIJ PARTICULIERE 
SCHENKINGEN 

Velen van ons hebben het met eigen ogen kunnen zien: 
de Vijftig Bunder heeft een flinke ingreep ondergaan. 
Het resultaat mag er zijn: het fraaie landschap is 
ineens open, de heide wordt in ere hersteld en de 
talrijke archeologische relicten zijn beter zichtbaar. 
Willem Bok, natuurliefhebber en bezitter van een 
zomerwoning  in het stille buitengebied, leverde een 
fiks deel van de benodigde financiële middelen om 
deze veranderingsoperatie mogelijk te maken. In dit 
interview geeft hij tekst en uitleg.

Het begon ooit volgens Willem met de klokjesgentiaan. 
Op een van zijn eerste wandelingen over de heide, 
samen met zijn vrouw Reineke, zagen ze een fraai 

blauw plantje. “Mijn botanische kennis was nog 
beperkt, dus ik had geen idee. We liepen door en 
even later kwamen we Jacob de Bruin (boswachter bij 
Natuurmonumenten) tegen die vlinders aan het tellen 
was. Goh, wij zagen een prachtig blauw bloemetje.” ‘O, 
dat is een klokjesgentiaan,’ zei Jacob. “Nou, dat was 
het begin van onze ontdekkingsreis van wat er allemaal 
groeide en bloeide in de buurt van ons huisje. De Vijftig 
Bunder was van meet af aan een openbaring voor ons. 
Van de buitenkant leek het destijds op een dicht bos. Pas 
als je er even doorheen liep kwam je opeens in een heel 
mooi heidegebied. We voelden meteen een klik, die niet 
meer is overgegaan. Het is onze achtertuin, zeiden we 
tegen elkaar. Er is niks mooiers dan zo’n bijzondere tuin. 
Zeker als die ook nog eens goed wordt beheerd door 
een ander - Natuurmonumenten.”
  
Hoe kwam je tot het plan om de herinrichting van de 
Vijftig Bunder te gaan financieren?
Willem Bok: “Samen met anderen zat ik jaren terug 
in een projectgroep met als doel versterking van 
de natuurwaarden in de omgeving van Midlaren én 
een grotere betrokkenheid van de bewoners hierbij. 

Natuurmonumenten nam vervolgens het initiatief om 
een toekomstvisie te ontwikkelen voor Vijftig Bunder, de 
Westert en het Noordlaarderbos. Dat hebben ze gedaan 
in samenspraak met de omwonenden. Het mooie vond 
ik dat in die visie 95% van wat die projectgroep op papier 
had gezet is overgenomen. Daarmee werden onze 
eigen inspanningen beloond. Minder mooi was dat in 
diezelfde periode de toenmalige staatssecretaris Henk 
Bleker de natuurorganisaties flink afkneep. Toen bedacht 
ik dat als je een serieuze start zou willen maken met 
de toekomstplannen, het echt nodig was om daarvoor 
particuliere middelen beschikbaar te stellen. Dat heb ik 
toen gedaan. Dan gebeurt er ook iets, en blijft het niet 
alleen bij plannen.”

Wat is het idee achter al die veranderingen?
“Vergrassing en te veel bomengroei tasten de heide aan. 
Dat gebeurt overal, ook hier. Daarom was versterking 
van de heide een belangrijk doel. Dat betekende dat 

veel bomen weg moesten. Een ander doel is het beter 
zichtbaar maken van de vele interessante archeologische 
overblijfselen. Denk aan de oude grafheuvel, de vele 
karresporen uit de middeleeuwen van de oude ‘weg’ 
tussen Coevorden en Groningen, de raatakkers die je 
van bovenaf goed kunt zien en natuurlijk de tankgracht 
uit de Tweede Wereldoorlog.”       

Wanneer is de hele operatie gestart? 
“De voorbereidingen begonnen in 2014 en waren heel 
intensief. Zo was archeologisch onderzoek nodig. En 
er moesten heel veel  vergunningen komen, van de 
gemeente, en omdat het Natura 2000 gebied is ook van 
Brussel. Dat heeft bij elkaar algauw zo’n drie jaar gekost.”

En toen begon het echte werk   
“Ja, daarbij moest met van alles rekening worden 
gehouden. Boom voor boom is gemarkeerd. Voorafgaand 
konden bewoners van het dorp aangeven welke bomen 
wel en niet moesten gekapt. Verder heeft elke diersoort 
en plantensoort zo zijn eigen tijdskalender om met rust 
te worden gelaten. Een planning maken voor de hele 
operatie was dan ook knap ingewikkeld. Uiteindelijk kon 
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maar heel korte tijd worden gewerkt, namelijk van half 
augustus tot half september. Ook het werk zelf bleek 
niet zo simpel. Veel bomen mochten maar in één richting 
worden afgevoerd om de oude relicten te sparen. En 
de schapen en hekrunderen die door drukbegrazing 
de vergrassing moeten tegengaan en de bosvarkens 
die de bodem ruller maken, doen al hun werk. Maar 
welke dieren en in welke verhouding het beste kunnen 
worden ingezet, dat is Natuurmonumenten nog aan het 
uitzoeken.” 

Hoeveel heeft het project gekost? 
“Al met al heeft het tonnen gekost. Overigens was ik niet 
de enige particulier die financieel heeft bijgedragen. Ook 
vanuit het dorp heeft iemand een schenking gedaan. 
Daarnaast heeft Natuurmonumenten eigen middelen 
ingebracht en de opbrengst van houtverkoop .”      

Wat vind je van het resultaat en krijg je reacties 
vanuit het dorp?  
“In korte tijd is heel veel gebeurd en veranderd. Het 
gebied heeft een meer open karakter gekregen. Als je 
vanaf de Tolhuisweg kijkt, zie je dat meteen. Je hebt 
nu een relatie tussen de Vijftig Bunder en het land van 
Malle Marie. Maar je kunt ook beter het beekdal en de 
Madelanden inkijken. Mijn indruk tot nu toe is dat de 
ingreep ook door de omwonenden positief is ontvangen. 
En er is zeker interesse en betrokkenheid vanuit het 
dorp. Daar ben ik blij mee. Natuurmonumenten heeft 
daar dankzij bijeenkomsten met goeie uitleg  aan de 
bewoners ook aan bijgedragen.”  

Ga je in de toekomst nog vaker dit soort projecten 
van de grond tillen?
“Dat is zeker mijn intentie. Ik ben weer op zoek en denk 
dat ik in de loop van volgend jaar tot een contractafspraak 
kom met een natuurbeheerder, wat mij betreft het liefst in 
Groningen, waar ik woon, of rond Midlaren.”  

Bijzonder Midlaren

Wat maakt Midlaren nou bijzonder in de ogen 
van Willem Bok? Zijn reactie: “Om te beginnen, 
welk dorp heeft een slager van 90? Ten tweede, 
waar heb je zoveel archeologische relicten in een 
klein gebied? Op de derde plaats heb je hier in 
het stiltegebied een grote verzameling fauna. Op 
amper een kwart hectare hebben de ree, bever, 
de visotter, vos, marter en das hun thuis. Nergens 
vind je zo’n concentratie. Daar ben ik echt trots op 
en ik hoop dat Midlaarders dat ook zijn.” Daarna 
geeft hij een illustratie van wat de landschappelijke 
ingreep op de Vijftig Bunder voor bezoekers 
betekent. “Als ik voorbijgangers erop wijs hoeveel 
zichtbare historie dit gebied heeft, komen ze vaak 
helemaal blij terug van de Vijftig Bunder. Dat is wat 
de veranderingsingreep heeft gedaan!    

Toon van der Hammen        

GEZOCHT: VRIJWILLIGE 
BUURTHULPVERLENER

Wie wil vrijwilliger (buurthulpverlener) worden om 
opgeroepen te worden voor een reanimatieoproep in 
ons dorp?
Elders in dit blad kun je lezen hoe de AED-werkgroep 
tot stand is gekomen 4 jaar geleden. Inmiddels zijn er 
nog maar 5 mensen ingeschreven bij HartslagNu en dat 
is te weinig om de werking van het principe te kunnen 
garanderen.
De werking is als volgt; er komt een melding binnen bij 
112 voor een reanimatie en onmiddellijk volgt er een sms 
of melding via een app naar de vrijwilligers. Sommigen 
krijgen de opdracht om naar het slachtoffer te gaan, 
anderen om de AED mee te nemen, dit hangt af van 
waar je woont t.o.v. het slachtoffer. 
Om vrijwilliger te worden moet je jaarlijks een reanimatie 
(opfris)cursus doen en dit melden met datum bij 
HartslagNu (heel eenvoudig); anders word je van de lijst 
geschrapt. Binnenkort wordt er weer een cursus in het 
dorp georganiseerd.

 Dus bij deze de oproep aan iedereen die zich beschikbaar 
wil stellen als burgerhulpverlener en de cursus wil doen: 
meld je aan bij Roeleke via de mail: roelekeketelaar@
hotmail.com. Informatie vind je op www.hartslagnu.nl  
(daar kun je ook zien of je nog aangemeld staat). 

mailto:roelekeketelaar%40hotmail.com?subject=
mailto:roelekeketelaar%40hotmail.com?subject=
http://www.hartslagnu.nl  
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30 KILOMETER PER UUR OP 
DE TOLHUISWEG IS ECHT ZAT

Sinds de verbeterde bestrating lijkt de Tolhuisweg 
soms wel op een racebaan. De maximumsnelheid  
is daar 30 km per uur! Blijkbaar geldt er ook een 
niet-officieel maximum, tenminste voor sommige 
weggebruikers. We hebben immers zo’n haast en de 
kans dat je gepakt wordt is vrijwel nul, althans in ons 
kikkerlandje.

Toen een goede bekende op vakantie in de 
Verenigde Staten werd aangehouden wegens forse 
snelheidsoverschrijding was zijn verweer tegenover de 
politie dat hij naar ‘goed’ Hollandse gewoonte wel zelf 
dacht te kunnen bepalen hoe hard hij kon rijden. Hij 
mocht meteen mee naar de snelrechter, die hem na 
betaling van een astronomische boete (een bedrag met 
drie nullen) en een dikke uitbrander weer liet gaan. Maar 
bij ons is handhaving een brug te ver, dus plakken we 
sinds kort met zijn allen in onze straat 30km-stickers op 
onze vuilcontainers. In de hoop dat het helpt. 

Toch nog maar even de argumenten om maximaal 30 
km/uur te rijden: de Tolhuisweg is knap kroostrijk met 
veel jonge kinderen. Zij spelen vaak op straat, maar wel 
graag zo veilig mogelijk! Daarnaast hebben we langs 
rennende en overstekende huisdieren die dat - net als  
alle levende wezens - liever niet met de dood willen 
bekopen door een hardrijder. Dat risico kan echt een 
stuk omlaag, simpel door het gaspedaal even minder 
diep in te trappen. Dat scheelt niet meer dan een paar 
seconden reistijd.

Daarom het dringende verzoek: rijd maximaal 
30 km per uur! Daar doet u ons, onze kinderen 
en dieren een groot plezier mee!     

De voorzitter van Dorpsbelangen is overigens begonnen 
om notoire snelheidsduivels aan te spreken op hun 
riskante gewoonte.  Als bewoners  hopen we dat deze 
aanpak werkt, zodat we met zijn allen veilig en plezierig 
kunnen wonen in Midlaren.

De bewoners van de Tolhuisweg

PS: de stickerbrigade is langs geweest met 30 km-stickers 
voor de vuilcontainers. Mocht u nog geen sticker hebben, 
wij komen nog terug, ook voor de plasticcontainer.

DE MIDLAARDER VLAG

Een leuk artikel had ik gelezen in het Midlaarder 
Kabinet. Even later werd ik door Esther gevraagd om 
mee te denken over deze vlag. Wat ik best een eer vond 
als jonge Midlaarder. Om samen met mijn buurman 
Marcus Lokhorst als oudere Midlaarder tot een volledig 
samengestelde commissie te komen. In de commissie 
zaten: Roeleke, Henk Jan, Mariken, Wim en Bart. Op 
de eerste bijeenkomst brainstormden we over wat de 
bedoeling was. Iedereen werd naar huis gestuurd om 
een ontwerp uit te werken. Zelf had ik een ontwerp 
gemaakt waarbij een windroos centraal stond. De 
windroos stond voor noord, oost, zuid, west en Midlaren. 
En in dit ontwerp zaten ook onder andere een haas en 
het Zuidlaardermeer. Maar met zoveel ideeën moet je 
concessies doen. Op de volgende vergadering werden 
de nieuwe ontwerpen besproken en bekeken en hebben 
Bart en Wim de nieuwe ontwerpen verder volledig 
uitgewerkt. Daarna hebben we weer naar de ontwerpen 
kritisch gekeken en nog wat bijgewerkt. Uiteindelijk zijn 
hier 3 ontwerpen uitgekomen die naar de bevolking 
van Midlaren zijn gestuurd waarop men kon stemmen. 
Uiteindelijk is het dus de huidige vlag geworden. En 
die is na de voetbalwedstrijd Midlaren - Noordlaren 
gepresenteerd en in de mast gehesen die op de grens 
van beide dorpen was geplaatst. Ik vond het erg leuk om 
mijn bijdrage aan deze nieuwe vlag te geven. 

Niels Hamming

PS De roggelelie, oranje van kleur, is een akkeronkruid 
zoals de klaproos en de korenbloem. Bloeide in Drenthe 
voornamelijk op akkers waar jaarlijks winterrogge en 
aardappels op verbouwd werden. In Midlaren was dat 
op de Steenakkers. Meer over de akkerlelie horen en 
zien kan door naar Aflevering 6, Drentsche Aa, van het 
programma Onder Professoren te gaan (omroepmax.nl).

Vlag bestellen?

De vlag van Midlaren is nu ook via Dorpsbelangen 
te bestellen. Dit zijn de adviesmaten voor de 
vlaggenmasten:
• Afmeting 100x150cm: geschikt voor aan de 

gevels van de huizen (€28,-)
• Afmeting 150x225cm: geschikt voor 

vlaggenmasten van 6 of 7 meter (€46,50)
• Afmeting 180x270cm: geschikt voor 

vlaggenmasten van 8, 9 of 10 meter (€100,-)
De prijzen hangen nauw samen met het bestelde 
aantal. Hoe meer er besteld worden des te 
goedkoper ze worden. Deze prijzen zijn dan ook 
op basis van een gemiddelde interesse (zeg 50 
van de 150 huishoudens). Tot 14 januari kunnen 
de vlaggen besteld worden via penningmeester@
midlaren.net of u kunt uw interesse bij het bestuur 
kenbaar maken op de nieuwjaarsborrel. Eind 
januari verwachten wij de vlaggen te kunnen 
uitleveren.

http://www.omroepmax.nl
mailto:penningmeester%40midlaren.net?subject=
mailto:penningmeester%40midlaren.net?subject=


Alfred Bakker Makelaars is al meer dan 45 jaar de spil in de 
betere woningmarkt in Haren, Groningen en wijde omgeving. 
Alfred Bakker Makelaars biedt duidelijk meerwaarde: gedegen 
en specialistische kennis van de huizenmarkt en hypotheken, 
een uitgebreid lokaal en landelijk netwerk, krachtige 
presentaties, oprecht enthousiasme en een grondige aanpak 
met heldere procedures die zoveel mogelijk zekerheden 
bieden. Alfred Bakker Makelaars heeft woonspecialismen in 
exclusief, landelijk, klassiek en eigentijds wonen ontwikkeld. 
Of u nu een huis wil kopen of verkopen, onze specialismen 
zijn herkenbaar.

DOWNLOAD nu gratis onze Alfred Bakker App in de AppStore 
en blijft op de hoogte van ons nieuwste aanbod!
 
Ons nieuwste Alfred magazine is ook weer digitaal te bekijken 
op onze website. Uiteraard kunt u de glossy ook bij ons 
kantoor ophalen!

Rijksstraatweg 233 | 9752 CA Haren Gn | Telefoon: 050-5344533
info@alfredbakker.nl | www.afredbakker.nl

Volg ons op

Alfred

Wonen    Huizen    Lifestyle

Alfred
Alfred
Alfred

het magazine van alfred bakker makelaars

Exclusief woningaanbod 
in Haren en wijde omstreken

Alfred
Alfred

Wonen    Huizen    Lifestyle

Alfred
Alfred
Alfred

het magazine van alfred bakker makelaars
Alfred

Exclusief woningaanbod 
in Haren en wijde omstreken



BIJ DE PROMOTIE VAN 
WALTER GEERTS

Dorpsgenoot Walter Geerts hoort sinds kort tot 
het gilde van de zeer geleerden. Op 8 november 
verdedigde hij zijn proefschrift aan de Rijksuniversiteit 
van Groningen en kreeg de graad van Doctor in de 
onderwijswetenschappen. Zijn promotie over het gebruik 
van video in de klas werd bijgewoond door pakweg de 
halve Tolhuisweg.

Dat Walter een onderwijsman 
is in hart en nieren, mag 
bekend heten. Naast zijn 
lespraktijk aan de Hogeschool 
in Leeuwarden, waar hij 
studenten bekwaamt in de fijne 
kneepjes van het mooie maar 
zware vak van docent, schreef 
hij een handboek didactiek - 
inmiddels een standaardwerk 
op vele lerarenopleidingen. 
Hij bedacht ook het concept 
van Didiclass, een vaak 
geraadpleegde site met filmpjes waarop je treffend kunt 
zien hoe docenten in de fout kunnen gaan, bijvoorbeeld 
met ordeproblemen, maar vooral ook wat nodig is om de 
les goed en succesvol te laten verlopen.    
Zijn vasthoudendheid is spreekwoordelijk. Als Walter 
ergens zijn tanden in zet, laat hij niet los. Die eigenschap 
heeft hem vast ook geholpen om zijn proefschrift te 
voltooien. Vermoedelijk jarenlang heeft hij in de krochten 
van zijn onderaardse kantoor aan huis zitten piekeren 
en pennen. Pas vrij kort voor zijn promotie hoorden we 
ervan. De straatgenoten die zijn verdediging hebben 
bijgewoond, waren enthousiast. Marcel Wolters: “Ik 
neem mijn petje diep voor hem af. Je krijgt wel eens het 
idee dat zo’n ritueel een formaliteit is. En soms begrijp 
je de ballen van wat wordt gezegd. Maar dat was hier 
niet zo. Vragen leken niet voorgekookt. Op elke vraag 
ging Walter uiterlijk heel rustig in en gaf daar helder en 
genuanceerd antwoord op. Zo van, je kunt daar zus en 
zo naar kijken. Ik was onder de indruk.”         

Walter als docent

Les geven in lesgeven. Mooi is dat. Maar hoe doe 
je het dan zelf? We vroegen het aan Lara Harbers 
- dochter van Henk Harbers uit Midlaren. Lara is 
oud-studente bij de lerarenopleiding en heeft ooit 
les gehad van Walter. “Ik verheugde me altijd 
op zijn colleges. Hij kon ontzettend enthousiast 
uitleggen en vertellen. Daardoor kreeg ik veel zin 
in het geven van onderwijs. Ik herinner me hem 
trouwens als een vrolijk en vriendelijk iemand en 
als een echte charmeur.”   

      

EVEN VOORSTELLEN ... 
BARTHOLD EN MARJOLEIN 
LICHTENBELT  

Wij zijn de nieuwe bewoners van  de Tolhuisweg 11. Na 
ruim 35 jaar te hebben gewoond aan de Rijksstraatweg 
in Haren werd het huis te groot en de drukte van de 
Rijksstraatweg te veel. Nog een keer verhuizen of  blijven 
wonen in Haren? Nu direct door naar een appartement  
was niet onze wens. De Tolhuisweg werd het, de koop was 
snel gesloten. Charmant huis met een leuke tuin, ruimte 
genoeg in huis voor 2 mensen en wandelmogelijkheden, 
vooral ook  voor Suus onze trouwe Flatcoated Retriever. 
En niet te vergeten de  mogelijkheid in het “tuinhuis” voor 
onze kinderen en kleinkinderen als ze komen logeren.

Vele jaren geleden ontmoetten wij elkaar tijdens de 
studietijd in Utrecht en  zijn zoals het toen gewoon was,  
verloofd en getrouwd. Barthold  heeft  diergeneeskunde  
gestudeerd en Marjolein werkte, na enkele jaren Spaans 
te hebben gestudeerd  in het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
als onderwijssecretaresse. In die periode leerden we ook 
de familie Van Dop kennen, waaruit een vriendschap 
van meer dan vijftig jaren is ontstaan.

Wij woonden in Utrecht en een paar jaar in Boekelo, 
waar Barthold in een maatschap werkte. Na een 
kleine omzwerving naar Groningen, een praktijk aan 
de Emmasingel en in Haren wonen. Toeval of niet, 
weer vlakbij de familie Van Dop. Jaren heeft Marjolein 
meegeholpen in de praktijk, die toen bestond uit 'grote 
huisdieren' koeien, varkens en paarden en 'kleine 
huisdieren' honden, poezen en heel veel ander kleine 
dieren. Toen de bereikbaarheid  van de dienstdoende 
dierenarts via een mobiele telefoon kwam en de 
kinderen bijna allemaal van de middelbare school waren, 
is Marjolein gaan werken in het UMCG  bij de afdeling 
levertransplantatie.

Onze 3 kinderen groeiden in Haren op en gingen naar  
het Maartenscollege. Klaske heeft 4 dochters, Bart Jan 
heeft 3 kinderen en Evert heeft 5 kinderen. Grootouders 
dus van 12 kleinkinderen, tussen 19 en 3 jaar. We hebben 
het er maar druk mee, maar wel heel leuk.

We zijn nu 72 jaar en zijn van plan er aan de Tolhuisweg 
een mooie tijd van te maken, samen met onze Suus, die 
bijna 3 jaar is. En weer vlakbij de familie Van Dop. Hoe 
is het mogelijk!
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OLIEBOLLENBORREL
29 DECEMBER

Op zaterdag 29 december bakken we ze bruin; de 
allerlekkerste oliebollen van Midlaren. Voor slechts 
zeven euro krijgt u er tien. Ze zijn ook per stuk te 
bestellen voor een euro per bol. In de weken daarvoor 
kunt u een dorpsgenootje met een bestellijst aan de 
deur verwachten of een mooie flyer in de bus met de 
bestelmogelijkheden. 
De bollen kunnen tijdens de Oliebollenborrel worden 
afgehaald op zaterdagmiddag tussen 15:00 en 17:00 
uur op het sportveld. Daar hoort dan uiteraard een borrel 
bij of een warme chocolademelk voor de liefhebber. 
Gezellig samen rond de vuurkorven de Top 2000 
luisteren, herinneringen delen aan het mooie 2018 en 
alvast plannen maken voor 2019.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de oliebollen te 
komen halen, dan komen we ze met liefde ook bij u thuis 
brengen. De opbrengst komt geheel ten goede aan het 
dorpsfeest. Loopt het water u al in de mond en kunt u 
niet wachten met het plaatsen van uw bestelling? Dan 
kan deze per mail naar dorpsfeest@midlaren.net.

NIEUWJAARSBUFFET EN 
MIDLAARDER PUBQUIZ

Dit jaar verwelkomen we alle Midlaarders op zaterdag 
12 januari graag in Meerzicht voor een gezellige borrel, 
spectaculaire ‘Midlaarder Pubquiz’ en een heerlijk 
stamppotbuffet. 

De voorbereiding voor de quiz zijn al in volle gang. Dit 
mag u niet missen! Er zullen zeer diverse vragen worden 
gesteld over ons mooie dorp; vragen over vroeger, maar 
zeker ook recente weetjes. Met beelden, muziek, een 
uitdaging voor jong en oud. Pak de oude Kabinetten er 
nog maar eens bij … en let de komende weken extra op 
alle Midlaarder nieuwtjes!

We hopen dat er zo veel mogelijk Midlaarders komen 
en bieden het buffet namens de Dorpsfeestcommissie 
dan ook aan voor een kleine eigen bijdrage van vijf euro 
per volwassene. Kinderen kunnen gratis aanschuiven. 
Drankjes zijn tegen gereduceerd tarief voor eigen 
rekening.

16:00 uur   Borrelen
16:30 - 17:30 uur  Midlaarder Pubquiz
18:00 uur  Buffet 

Opgave kan vanaf nu via dorpsfeest@midlaren.net of 
met een berichtje naar 06-12392215.

Heel graag tot dan!
Hartelijke groet van de Dorpsfeestcommissie

CARBIDSCHIETEN MIDLAREN

Het is weer bijna tijd voor het jaarlijkse carbidschieten 
op oudejaarsdag bij de familie Loeröp aan de Tolhuisweg 
30. Het is zo langzamerhand al een traditie en jullie zijn 
allen van harte welkom om deze gezellige middag mee 
te maken. 

Komt allen kijken en genieten van het carbidschieten. 
We hebben heerlijke eigengemaakte snert en lekkere 
vers getapte biertjes en natuurlijk ook ranja voor de 
kinderen. Om warm te blijven zijn er kachels en een 
spiksplinternieuwe tent die mede mogelijk gemaakt is 
door de gemeente Tynaarlo. Kortom, het wordt echt een 
leuke en gezellige middag die je niet mag missen! Op 
het terrein staat een grote pot. Hierin kun je geld doen 
om een bijdrage te leveren aan de organisatie van het 
carbidschieten. Je hoeft niet voor drinken of eten te 
betalen aan de bar. In plaats daarvan stort je het geld in 
de grote pot.

31 december 13 - 17 uur
Denk aan warme kleding en gehoorbescherming!

Iedereen is welkom!

De carbidschietgroep
(Henk Jan Loeröp, Mariken Dinnissen, Esther Vos, Arjen 
Schutter, Alwin de Vries, Marij Emelie Schievink, Bart 
Huizing, Arne Blaauboer, Jacco Visser, Jan Blom)

mailto:dorpsfeest%40midlaren.net?subject=
mailto:dorpsfeest%40midlaren.net?subject=


Samen sterker

Kijk snel op rabobank.nl/kidsgeldwijs

De Rabobank heeft de KidsGeldWijs App, geschikt voor tablets. Kinderen tussen

de 6 en 10 jaar leren zo spelenderwijs de waarde van geld kennen. De app past

binnen de traditie van de Rabobank om kinderen te leren omgaan met geld.

KidsGeldWijs App leert kinderen omgaan met geld

de KidsGeldWijs
App voor ouders
en kinderen.

Spelenderwijs
leren omgaan

met geld
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HET MYSTERIE VAN HET 
VERDWENEN NOTULENBOEK

Het bestuur van de IJsclub is al een tijdje naarstig op 
zoek naar het meest recente notulenboek. We hebben 
allemaal al ons huis op de kop gehad en ons suf 
geprakkiseerd aan wie we het boek zouden kunnen 
hebben uitgeleend. Het bleef bij glazig naar elkaar 
staren; er kwam niets zinnigs uit ons.

Feit is dat het boek sinds het fantastische eeuwfeest van 
de IJsclub op 21 januari 2017 is verdwenen. Mogelijk 
geleend door een bezoeker? Met schaamrood op de 
kaken zien we ons genoodzaakt om dit dan nu toch echt 
in de openbaarheid te brengen en jullie hulp in te roepen 
om dit mysterie op te lossen.

Wie o wie heeft het meest recente notulenboek van de 
IJsclub in zijn of haar bezit? Laat het dan heel graag één 
van de bestuursleden weten!

IJsclub Midlaren
Michiel Kanon
Jan Jaap Hamming
Esther Vos
Henk Jan Loeröp
Ciaran Jetten

SMOKKELSPEL IN HET BOS

Het laatste weekend in november, voordat de ijsbaan 
weer wordt voorzien van water, organiseren we een 
avondspel voor de jeugd van Midlaren. Het afgelopen 
jaar was het een drukte op het sportveld met de drainage, 
opbouw nieuw grasveld en het nieuwe klimtoestel. Dat is 
nu achter de rug en we kunnen weer vooruit, met onder 
andere leuke activiteiten. Zaterdag 24 november was de 
aftrap.

Om 16 uur verzamelden zich 17 kinderen uit het dorp 
op het sportveld. Michiel Kanon haalt met tractor en 
veewagen de hele club op om ze vervolgens achter in 
Noordlaarderbos te droppen. Daar spelen we met z'n 
allen het douanespel, ook wel het smokkelspel genoemd. 
Gewapend met zaklamp in het donkere bos gaan de 
kinderen in groepjes gretig aan de slag. Walter is onze 
smokkelaar. Leuke note bij onze smokkelaar: donderdag 
8 november promoveerde hij en waren vele dorpsgenoten 
getuige van zijn verdediging. Een dikke twee weken 
later draait hij zijn hand er niet voor om zich tussen de 
wortels van een omgevallen boom te verstoppen als 
smokkelaar. Het blijkt dat het moeilijk is onze smokkelaar 
te vinden. Uiteindelijk lukt het 1 groep voor de tweede 
keer hun munten af te leveren bij onze smokkelaar. Het 
is erg donker en makkelijk allerminst. Echter de kinderen 
vermaken zich prima in het bos, maar iedereen is ook 
blij wanneer we weer bij nummer 15 aankomen. Waar 
de pizza's klaar staan en de houtkachels volop branden. 
Gelukkig, want stiekem is het best wel een koude 
avond. Bij het vuur worden natuurlijk nog marshmallows 
gegeten. Bij het huisje spelen de kinderen het spel  

Weerwolven van Wakkerdam. De oudere kinderen 
nemen de jongeren mee in hun enthousiasme en zo 
vermaken ze zich nog uren op het veld. Als laatste spel 
wordt hun eigen verzonnen “voetballen met zaklamp” 
vol overtuiging gespeeld. Tegen middernacht, wanneer 
het vuur de laatst overgebleven volwassenen ook niet 
meer warm kan houden, sluiten we de deuren van het 
hokje. Hopelijk kunnen we ‘m snel weer openen voor een 
mooie winter met ijs!

Groet van de sportveldcommissie
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DE MIDLAARDER LADIES
GINGEN ETEN BIJ DE BUREN

In het voorjaar zijn een aantal dames uit Midlaren 
spontaan met elkaar gaan eten in Zuidlaren en in een 
app-groep gestapt. Reuzegezellig dus het vroeg om een 
vervolg. Aangetrokken door de uitnodiging voor mensen 
uit de omgeving om te komen eten in de Blankehoeve, 
reserveerden we een tafel voor 17 vrouw en dat was 
maar goed ook! Stampvol was het (90 man) om met 
z'n allen een heerlijke stamppot van het buffet te eten. 
Superlekker en gezellig, een zeer geslaagde avond voor 
iedereen.

Dames uit Midlaren die het ook leuk vinden om een 
keer aan te sluiten, vraag je buurvrouw of een andere 
vrouwelijke bekende in Midlaren en je bent erbij!

Overigens kun je in de Blankehoeve niet alleen 
heerlijk eten en een gezellig feestje vieren maar met 
de nieuwe eigenaren is het ook een organisatie op 
het gebied van zorg geworden. Ze streven naar een 
gelijkwaardige maatschappij waarin mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt volwaardig deelnemen. Ze 
bieden een leer-werktraject voor jongvolwassenen met 
een hulpvraag. Samen met een persoonlijk begeleider 
worden doelen gesteld en plannen gemaakt. Overdag 
wordt er volwaardig meegewerkt in de horeca, keuken 
of op het terrein van de Blankehoeve.
Op dit moment wonen er al vier jongeren onder 
begeleiding in de Blankehoeve en het streven is om 
dat uit te breiden naar acht. Dan gaan de eigenaren 
verkassen naar een woning in de buurt, ze wonen nu 
nog boven het restaurant. Wat een prachtig initiatief en 
een geweldige locatie hiervoor!

En voor alle duidelijkheid, hier kun je dus prima terecht 
om lekker uit eten te gaan, de eigenaren hebben 
ruime ervaring met diverse andere restaurants in de 
stad. Enne, binnenkort hebben ze elke maand een 
wijnproeverij op de donderdag, ik voel een volgend 
damesuitje aankomen!

EREBURGER GEERT KOERS 
VIERT 90STE VERJAARDAG IN 
DE SPROOKJESHOF

Geert Koers is 90. Bij het feliciteren tijdens de druk 
bezochte viering op zaterdag 15 december in de 
Sprookjeshof zegt de sympathieke, oude slager: “Ach, 
gewoon maar doorgaan. Ik ben goed gezond. Bij de 
dokter kom ik haast nooit en ik gebruik nooit geen 
medicijnen.” 

Gezien zijn leeftijd en gezondheid hoort Geert inmiddels 
tot het kleine gezelschap van de zeer sterken. Hij is 
geboren in de jaren twintig van de vorige eeuw, op de 
plek waar hij nog steeds woont en werkt. Dat laatste 
doet hij al meer dan 75 jaar! Wie kan dat nazeggen? 
Zijn winkel, aan de rand het dorp, is nog altijd open. 
De verse worsten draait hij zelf, achter de winkel. Hij is 
zoals hij zelf zegt niet met zijn tijd meegegaan en heeft 
geen ‘vlug-klaarartikels’. Vooral mensen op leeftijd vinden 
het mooi dat hij nog ouderwetse producten heeft zoals 
bloedworst, kanensmeer en gedroogde ham. 

In de stampvolle zaal met gasten uit Midlaren en 
omstreken spreekt Herman van Dop, voorzitter van 
Dorpsbelangen Geert Koers toe met hartelijke woorden. 
Dat het een feest is om in Geert zijn winkel te komen, 
waar een sfeer hangt van lang vervlogen tijden. Dat hij 
niet voor niets ereburger van Midlaren is omdat hij als 
enige een levensmiddelenwinkel in ons dorp heeft weten 
open te houden.  En dat we met zijn allen buitengewoon 
trots op hem zijn, ook omdat hij een heel groot mens is. 
Als geschenk vereerde Van Dop de jarige met het eerste 
exemplaar van de nieuwe vlag van Midlaren. Geert had 
niet veel woorden, maar genoot zichtbaar.
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DE MIDLAARDER EN HAAR 
ONDERNEMING

In deze kersteditie van het Midlaarder Kabinet 
interview ik een kersverse ondernemer in Midlaren. 
Haar naam is Margreet Zant. Zij runt sinds 1 
september haar yogastudio aan de Tolhuisweg 16.

Ik interview Margreet in haar mooie verbouwde schuur, 
achter haar huis. Zij zittende op haar yogatroon en 
ik tegenover haar in mijn eigen zetel. Er ontstaat een 
intens en uren durend gesprek over het leven en over 
hoe dingen soms gebeuren en een plek krijgen. Hoe je 
bij je eigen ‘ik’ en essentie terug kan komen, niet door los 
te laten maar te transformeren naar iets nieuws.

De Onderneemster
Margreet Zant is geboren in 1978 in een klein dorp in 
de provincie Groningen. Nadat ze de havo had afgerond 
volgde ze de heao en later ook nog de CIOS. Na wat 
callcenterwerk ging ze aan de slag bij de Gasunie en 
maakte ze daar carrière. Margreet was een kei in haar 
werk en werd gewaardeerd om haar werk. Een dame in 
mantelpak, die weet wat ze wil.

Ook hield ze van motorrijden, niet gewoon een rondje 
Drenthe of Grunnegerlaand maar circuitracen. Ze 
heeft het geschopt tot de nummer 8 van Europa in de 
European Women Championship. Een megadure hobby 
waar ze haar tijd en geld in kwijt kon. Ze verdiende goed 
en ze was een voorbeeld als ‘mantelpakje business 
vrouw met een stoere hobby’. Ze heeft een mooi huis 
aan de Tolhuisweg waar ze inmiddels alweer 15 jaar 
woont. Ook heeft ze een leuke vriend Peter en een 
enthousiaste hond Max. Kat in het bakkie zou je denken. 
Maar, vertel Johan, hoezo dan nu in de yoga?

Wat niemand echt wist maar ook terug te lezen is op 
haar website is dat achter al dit pracht en praal een hele 
andere Margreet schuil ging. Het bleek allemaal een  
grote houding en overlevingsmechanisme. De persoon 
die ze nooit heeft kunnen zijn in de eerste 36 jaar van 
haar leven. Margreet werd 3,5 jaar lang structureel elke 
dag gepest op de havo door een groep meiden en de 
rest van de klas als meelopers. Daarnaast mocht ze 
haar eigen keuzes niet bepalen van thuis. De heao 
was niet haar keuze. Margreet wilde naar de ALO. Uit 
eenzaamheid en zelfbescherming raakte Margreet 
volledig afgesneden van zichzelf met een grote muur 
om haar heen van stoer doen en groot houden. En als 
bonus ontwikkelde ze op haar 15e eerst een eetstoornis 
en later ook diverse verslavingen als blowen, alcohol en 
roken.

Ergens wist en voelde ze wel dat het zo niet verder kon. 
Zo was ze ooit voor haar werk in India. Na de tsunami 
in 2004 regelde Margreet dat de Gasunie een project 
ging opzetten om de mensen in het getroffen gebied 
te helpen. Het project zamelde veel geld in en met een 
groep collega’s bouwden ze het SUGAM Education 
Center. In Midlaren zeggen we een opleidingscentrum. 
In India bezocht ze ook een weeshuis en werd ze 
getroffen door de omstandigheden waarin met hiv 
besmette weeskinderen moesten leven. Als een soort 
Sinterklaas (of Kerstman) kocht ze van haar eigen geld 
cadeaus en fruit en al wat meer ontbrak en deelde het 
uit. De blik in de ogen van die kinderen, soms al pubers, 
trof haar op dat moment enorm.

Maar eenmaal thuis in Nederland ging ze weer aan de 
slag, ze werd gevraagd voor een belangrijk project, een 
unieke kans. Ze schoot weer in haar oude patroon, vergat 
het weeshuis, kocht voor haarzelf een nieuwe motor en 
ging wedstrijdracen. In 2008 werd de racemotor aan de 
wilgen gehangen waarna een all road motor volgde. 
Hiermee heeft Margreet tripjes gemaakt als rondje 
Moermansk via de Noordkaap (in haar eentje) en de 
meest prachtige tocht van Midlaren naar Mongolië. 

Margreet was altijd druk en deed alles in haar eentje. 
Heerlijk toch? Maar het werd 2013, de eerste tekenen 
van een zware overspannenheid kwamen tevoorschijn. 
Dit mondde in 2014 uit tot een zware burn-out met als 
gevolg: de ziektewet. Drie jaar lang zat ze thuis, meer 
dood dan levend. Niet wetend hoe ze het moest doen. 

In dat zelfde jaar kreeg ze een relatie met Peter, die 
ze al langer kende als vriend. Hij heeft haar enorm 
geholpen om deze periode door te komen. Zo stopte ze 
'cold turkey' achtereenvolgens met blowen en de drank. 
Maar doordat nu alle bescherming tegen haar werkelijke 
gevoelens wegviel leidde dit tot een complete instorting.

Om weer beter te worden en zo snel mogelijk weer op 
de been te zijn begon ze trainingen te volgen zoals NLP, 
dit staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is 
volgens Margreet een krachtige, effectieve methode om 
snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van 
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ons handelen. Ook ging ze met Peter terug naar Aruba, 
hier had ze tijdens haar heao-tijd al eens stage gelopen. 
Op Aruba kwam ze in aanraking met het boek ‘Over de 
werking van Yoga’. Het boek was een ommekeer en nu 
wist ze het zeker:  hier moet ik mee verder. Thuis ging ze 
ermee aan de slag, volgde zelf lessen en opleidingen, in 
eerste instantie allemaal gericht om zelf beter te worden. 
Dat lukte gelukkig en nu met het resultaat dat ze het door 
kan geven aan anderen: in oktober 2017 is ze gestart met 
het geven van yogalessen. Dit ook op dringend verzoek 
van haar vriendin van de biologische winkel Go Pure in 
Zuidlaren, die niet langer kon wachten. 

Met de Gasunie is ze er goed uitgekomen, ze troffen een 
goede regeling en het werd ook duidelijk dat Margreet 
niet meer moest re-integreren maar voor haar eigen pad 
moest gaan kiezen.

De onderneming
Aan de Tolhuisweg staat een hele mooie yogastudio. 
Margreet geeft daar 2 soorten yoga en een therapie 
genaamd Familieopstellingen (Systemisch werk). 

1. Kundalini Yoga: een manier, een technologie om je 
bewustzijn wakker te maken jou je originele zelf te laten 
worden en zijn. Het is een van de meest krachtige en 
veelzijdige vormen van yoga. Het is de snelste manier 
om je lichaam, geest en ziel op 1 lijn te krijgen. 

2. Yin Yoga: is een intense yogastijl die je leert diep te 
ontspannen, je geest en lichaam voorbereidt op lange 
meditatiesessies en de essentiële lichaamsenergie 
(Chi) stimuleert in meridianen en organen. Yin Yoga legt 
de focus op het herstellen, mobieler en soepeler maken 
(hydrateren) van het bindweefsel, waaronder fascie, 
gewrichten, banden en pezen.

Deze 2 vormen zijn uitermate geschikt om samen te 
beoefenen. En volgens Margreet kan iedereen hieraan 
meedoen. Uw verslaggever, rolstoelgebonden als altijd: 
'dus ik ook'? Na enige verwarring over deze vraag blijkt 
dat zelfs te kunnen. Ik ga er eens goed over nadenken.

Margreet heeft een flitsende start gemaakt. Na 1 
maand had ze al 30 cursisten en nog steeds groeit 
het aantal gestaag. Haar eigen lerares Lilian geeft 
yogalessen in Noordlaren en haar buurvrouw Karka 
Speelman in Noordlaren en Zuidlaren. Op de vraag of 
beide leraressen niet enorm balen van de concurrentie 
antwoordt Margreet: “Dat is niet yoga Johan, de vijver 
van overvloed is groot genoeg!” “We werken zelfs soms 
samen en delen kennis en ervaring”. Mijn verweer dat de 
vissers daar soms anders over denken doet daar niets 
aan af.

Intussen is er ook reeds een samenwerkingsverband 
ontstaan met Maaike van Dalen (Tolhuisweg 19) 
en worden er plannen gesmeed om in het nieuwe 
jaar samen een groep te starten ‘Kennismaking met 
Familieopstellingen’. Ze zitten niet stil de dames aan de 
Tolhuisweg.

Aan het einde van ons prettige gesprek nemen we 
afscheid. Margreet haast zich naar een voetbalwedstrijd 
van haar neefje. Daar gaat het dus ook om in het leven, 
of gaat het juist daarom? Terug naar wie je werkelijk 
bent. Dat kan hoever je daarvan ook bent afgedwaald. 
Margreet is daar het ultieme voorbeeld van. Neem eens 
een kijkje op haar website voor meer info over haar en 
haar bedrijf: www.margreetzant.nl

Fijne Kerst en voor een ieder alvast een super goed 2019 
gewenst.

Johan van der Helm

 

http://www.margreetzant.nl
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Gesprek bij het hek

‘Heb je het al gehoord?’

‘Eh …?’

‘Ze rijden onwijs hard op de Tolhuisweg.’ 

‘Op de Tolhuisweg?’

‘Ja, Sinds die nieuwe bestrating er ligt lijkt het wel een 
racebaan. Het is echt belachelijk en er moet wat aan 
gedaan worden en wel onmiddellijk.’

‘Maar, wacht even, de Tolhuisweg, die loopt toch vanaf 
de Groningerstraat naar ...’

‘Naar het eind van de Tolhuisweg, ja. We hebben Veilig 
Verkeer Nederland ingeschakeld, de gemeente erbij 
betrokken en er moet echt nú wat aan gebeuren.’

‘Maar wordt er dan vooral op zondag veel te hard 
gereden?’

‘De hele week scheuren ze hier over het circuit. Veel 
mensen rijden harder dan 40 terwijl je maar 30 mag.’

‘Maar, nog één moment hoor, door de week, dan  zijn 
het toch vooral de mensen die aan de Tolhuisweg zelf 
wonen die zo hard rijden?’

‘Ja, we weten ook precies wie het zijn, we houden ze in 
de gaten. Maar het wordt nu echt tijd dat de gemeente er 
eens iets aan doet.’






