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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 25 juni.
Graag inleveren per post of
kabinet@midlaren.net

3, 4 en 5 mei
31 mei, 1 en 2 juni
5, 6 en 7 juli

Zelf brengen bij De Bloemert

Kopij

Oud papier

Website: www.midlaren.net

Dorpsmail

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

In het vorige Kabinet meldden we dat u de nieuwe 
dorpsvlag van Midlaren kon bestellen en dat de 
verwachting was dat u hem dan eind januari zou hebben. 
Dat is niet gelukt. Het goede nieuws is dat de vlaggen 
nu wel klaar zijn en bij het paasvuur op 21 april tegen 
contante betaling kunnen worden opgehaald. Daarna 
kunt u hem natuurlijk ook nog ophalen, maar dan moet 
u even een afspraak maken met penningmeester Robert 
Mulder van Dorpsbelangen. 

Het scrabblewoord van dit Kabinet is predorpsfeestfeestje. 
Dat feestje wordt op 25 mei op het sportveld gehouden 
en alle dorpsbewoners kunnen dan hun inspiratie en 
ideeën voor het 'grote' dorpsfeest van 2020 delen met 
de dorpsfeestcommissie.

De nieuwe drainage van het sportveld lijkt goed te 
werken. Waar het normaal in april nog erg drassig was, 
kunnen de kinderen er al weer volop voetballen en andere 
spelletjes doen. Ook de mannen en vrouwen die op 31 
augustus de eer van ons dorp weer hoog willen houden 
in de voetbalderby Het Grensgeval kunnen vanaf nu dus 
weer oefenen. Dinsdagavond is de trainingsavond. Kom 
ook eens een balletje mee trappen!

Half mei gaat restaurant La Vita è Bella open. Via 
Facebook zag ik al dat er een prachtige pizza-oven uit 
Italië geïmporteerd is. Snel maar eens proeven of daar 
lekkere pizza's uit komen! Waar een deur opengaat, 
sluiten twee andere. Marian Kooiman heeft De Barn 
verkocht en Hans Blaauboer en Els Wiggers De 
Veenhorst. Verknocht aan Midlaren als ze zijn, blijven ze 
allemaal hier wonen. Lees er het fijne van in dit Kabinet.

Op de achterkant staat een concept schets van de 
inrichting van de Noordma. Dit gaat onder andere over 
de inrichting van het surfstrandje. De plannen zijn nog 
niet definitief; bewoners mogen het concept aanvullen.

Johan gaf de serie de Midlaarder en zijn onderneming 
een nieuwe draai door geen ondernemer te interviewen, 
maar een 'hele onderneming' te bespreken met Jan en 
Anneke, die hun huis aan de Haasakkers nagenoeg 
energieneutraal maakten.

Een aantal dorpsbewoners hebben het initiatief 
genomen om een biodiversiteitsproject – ook een goeie 
voor scrabble – te starten. U leest erover in dit Kabinet.

Veel leesplezier!

Redactie Kabinet

AGENDA

21 april   Paasvuur
   Schutsweg
   19.00 uur

25 mei   Predorpsfeestfeestje
   Sportveld
   16.00 uur

22 juni   Volleybaltoernooi
   Sportveld
   19.00 uur

25 juni   Kabinet Sauvignon
   Zuidlaardermeer
   19.00 uur

31 augustus  Het Grensgeval
   Midlaren - Noordlaren
   Sportveld

GEBOORTENIEUWS

Op 10 maart is Amber Leonie Loeröp geboren. De trotse 
ouders zijn Mariken Dinnissen en Henk Jan Loeröp.



DE BARN, EEN EINDE  
EN EEN NIEUW BEGIN

Je kunt met een gerust hart zeggen dat de Barn 
een begrip is in Midlaren en daarbuiten. Wie kent 
die  karakteristieke plek niet? Velen hebben er voet 
over de drempel gezet: voor een feest, vergadering 
of concert, film of herdenking. Dat is nu verleden 
tijd. Onlangs heeft Marian Kooiman de Barn verkocht 
aan haar inwonende buren. Ze vertelt over de 
achtergronden van haar vertrek, dat uiteindelijk een 
terugkomen is.

Ze is weliswaar geen autochtone dorpeling, maar van 
het inmiddels sterk gegroeide leger van allochtonen in 
Midlaren is Marian Kooiman er wel een van de eerste 
uren. “Eind jaren zeventig kwam ik in het dorp wonen 
en op de kop af veertig jaar terug kocht ik, samen met 
Philippe Boucher en Marianne van Albada, de restanten 
van het gebouw dat op dit perceel stond. Het was 
werkelijk tot op de grond toe afgebrand. Samen met 
elkaar hebben we alles zelf opnieuw opgebouwd. Een 
enorme klus, maar we waren jong, hadden energie en 
een groot vertrouwen dat het zou lukken. Dankzij de 
veelzijdigheid van iemand als Philippe en de ontembare 
werklust van velen, konden we het nieuwe pand in 1980 
betrekken, de familie Boucher in het achterste deel waar 
ze een uitgeverij hadden, en ik in het voorste gedeelte, 
waar ik sinds die tijd met veel plezier woon.”  

Wanneer begon je met de Barn?
“Vijftien jaar later, in 1995, was een soort kantelpunt. 
Ik begon met een eigen bedrijf MCC (Management 
Creativiteit en Communicatie). Vanaf dat moment was ik 

de enige eigenaar en ging de Barn van start. Die naam 
is terug te voeren tot mijn vele activiteiten die ik in die 
tijd met en voor kinderen deed, zoals het poppentheater. 
Maar er kon veel meer: zoals de ruimte gebruiken 
voor mijn bedrijf, bijvoorbeeld voor de vele trainingen. 
En al snel werd het ook een plek waar ik concerten 
organiseerde en theatervoorstellingen. Dorpelingen, 
cliënten, kunstenaars, kinderen, iedereen vond het echt 
een heerlijke plek.”                

Kun je zeggen dat de Barn voor Midlaren bijna een 
dorpshuis was?  
“Hier zijn heel wat jaarvergaderingen van Dorpsbelangen 
gehouden, van de IJsclub, en onlangs nog de 
informatiebijeenkomst over glasvezel. Maar ook bruiloften 
en partijen, een begrafenis en vele concerten. En niet 
te vergeten de dia-avond over Midlaren-van-vroeger die 
Geert Koers hier een keer voor een bomvolle zaal heeft 
gehouden. Over bomvol gesproken: de drukstbezocht 
bijeenkomst ooit in de Barn was tijdens de vertoning 
van de prachtige natuurfilm over de Drentse Aa. Toen 
zaten zo’n 150 man in de zaal. Er kon veel en het was 
ontzettend leuk. En veel activiteiten droegen ook bij aan 
mijn inkomen. Maar om op jouw vraag terug te komen, 
nee, het was geen dorpshuis. Trudy Steenhuis opperde 
dat ooit. Waarom maak je er geen dorpshuis van? Maar 
die ambitie had ik niet. Ik vond het leuk, juist omdat ik 
ook nee kon zeggen en dat lukt niet als het een echt 
dorpshuis was geweest. Dan moest er een biljart komen, 
misschien ook wel horeca  en ruimere openingstijden. 
Dat kon en wilde ik niet.”                       

En nu heb je het hele spul van de hand gedaan?   
“Ik heb het verkocht, terwijl ik hier zelf blijf wonen. Mijn 
buren Yvonne en Arnjo die hier al een tijdje een deel 
van het huis huurden, zijn de nieuwe eigenaars. Voor mij 
heeft deze stap te maken met dat ik ouder word en graag 
kleiner wil wonen. Dit is een groot pand, met een grote 
tuin, met het nodige onderhoud. Ik ben gaan kijken in 
diverse flats, maar dan kan ik niet meteen met de hond 
naar buiten en heb ik niet het uitzicht dat ik hier heb. In 
diezelfde periode waren de buren ook op zoek, naar iets 
wat de sfeer heeft van de Barn. Daar waren ze erg voor 
gevallen. Maar ze hebben het niet kunnen vinden. Toen 
heb ik gezegd, waarom koop je dit niet? Uiteindelijk ben 
ik met de nieuwe eigenaren tot een afspraak gekomen 
om terug te keren in een klein deel van de woning. We 
hebben goede afspraken gemaakt en op deze manier 
wordt een sociale invulling gegeven aan mijn ‘oude dag’. 

En hoe bevalt dat, kleiner wonen in Midlaren? 
“Ik vind het heerlijk; het voorste stuk van het huis heb ik 
in gebruik en mijn buren wonen in het middelste deel. 
Bouwtechnisch kan deze splitsing ook makkelijk omdat 
er twee muren tussen de beide delen zitten. Je hoort 
hier niets van elkaar. En dat ik in Midlaren kan blijven 
wonen, daar ben ik gewoon erg gelukkig mee. Het is zo’n 
prachtige omgeving, en ik heb hier zoveel contacten. 
Weet je, ik ben gewoon zeer gehecht aan deze plek.”

Toon van der Hammen        
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Marian Kooiman in 1979
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VERNATTING NOORDMA

Het Tussenwater is opgeleverd als nieuw natuur- en 
waterbergingsgebied. Nu is het laatste stukje van de 
Hunze in Midlaren aan snee. Waterschap, het Drentse 
Landschap en de gemeente hebben de opdracht om het 
uitsterven van wilde planten- en dierensoorten proberen 
te keren. Daarbij moeten ze zich voorbereiden op de 
klimaatveranderingen. Meer neerslag moet opgevangen 
worden en ‘bewaard’ voor drogere tijden.

Er liggen al jaren plannen om het surfstrandje en het 
Midlaarder pad naar Meerzicht te herinrichten. In de 
plannenmakerij zit nu beweging. Er ligt een concept 
schets (zie ook de achterkant van dit Kabinet) en dat 
mogen bewoners aanvullen. De open avond in het 
museum van De Wachter waarop de schetsen werden 
getoond was druk bezet. Ook uit Midlaren kwamen velen 
kijken.

Belangrijk in het plan is de verhuizing van Scouting naar 
de hoek van de Plankensloot, aan het einde van het 
door Dorpsbelangen aangekochte wandelpad langs de 
Plankensloot. Het paadje langs het water naar Meerzicht 
wordt in deze schets omgelegd naar de weg omdat het 
gebied veel natter wordt. De weg loopt dan langs en over 
het water. Er komen meer nieuwe wandelroutes, zoals 
mede door Dorpsbelangen eerder bij de wethouder is 
bepleit.

75 PROCENT VAN MIDLAREN 
KRIJGT GLASVEZEL
In het vorige Kabinet hebben jullie kunnen lezen dat 
het glasvezelproject daadwerkelijk doorgang vindt. In 
de afgelopen maanden zijn de voorbereidingen voor de 
aanleg van start gegaan. Hierover hebben de mensen 
die zich voor aansluiting hebben aangemeld, recentelijk 
een nieuwsbrief ontvangen. In deze nieuwsbrief wordt 
onder andere aangegeven dat de start van de aanleg 
in mei wordt verwacht, te beginnen in Annen. Wanneer 
Midlaren aan de beurt is, weten we op dit moment nog 
niet. Via de nieuwsbrieven van Glasvezel Buitenaf word 
je daarover geïnformeerd. Op het moment dat het gebied 
met Midlaren aan de beurt is, komt er een inloopavond 
met toelichting door de aannemer.

De nieuwsbrief van Glasvezel Buitenaf wordt alleen 
gestuurd naar de mensen die aangesloten worden. 
Maar omdat er ook bewoners zijn die de nieuwsbrief 
niet ontvangen en wellicht toch enige hinder zullen 
ondervinden van de graafwerkzaamheden, zullen we via 
het Kabinet en de site www.midlaren.net het hele dorp 
blijven informeren.

De totale investering van ons glasvezelnetwerk bedraagt 
zo’n € 18 miljoen, waarvan € 2 miljoen wordt gesubsidieerd 
door de gezamenlijke overheden, namelijk de provincie 
Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en 
Assen. In de vergaderingen van de raden en staten is 
unaniem vóór de overheidsbijdrage gestemd. Deze 
subsidie is nodig om de meest onrendabele aansluitingen 

te kunnen financieren. Vanuit de solidariteitsgedachte is 
in de inschrijvingsperiode geen onderscheid gemaakt 
tussen de goedkope en dure aansluitingen. Als men later 
alsnog wil worden aangesloten betaal je de werkelijke 
kosten (met een minimum van € 995,=) en is dat 
onderscheid er dus wel.

Vanwege die overheidsbijdrage voor de meest 
onrendabele aansluitingen moest er verplicht een 
zogenoemde ‘marktconsultatie’ worden gehouden om 
andere aanbieders van glasvezel ook de kans te geven 
daar glasvezel te realiseren. De periode waarin men 
kon inschrijven is onlangs afgesloten en er zijn geen 
inschrijvingen gekomen, zodat Glasvezel Buitenaf met 
aannemer Allinq nu echt volop aan de slag kunnen.

Tot slot nog even de statistieken. In Midlaren heeft 75% 
van de adressen zich aangemeld voor glasvezel. Ook 
bewoners van Meerwijk en Meerzicht die zich hebben 
aangemeld, krijgen glasvezel. De deelname voor 
het hele gebied is uiteindelijk op 52,5% (van de 9775 
potentiele aansluitingen) uitgekomen, fors hoger dus 
dan de vereiste 45% waarmee dit initiatief een groot 
succes is geworden.

Roos Renting
Rik Timmer

VERKIEZINGEN
Het was even wennen en voor sommigen misschien 
even zoeken, maar iedereen die dat wilde kon zijn stem 
voor de Provinciale staten en het Waterschap uitbrengen 
in de Expeditiepoort bij waterpark de Bloemert. Wotto 
had deze ruimte beschikbaar gesteld omdat we dit jaar 
(nog?) niet terecht konden bij La Vita è Bella zoals de 
Gasterie gaat heten.

De opkomst was als vanouds weer hoger dan landelijk 
met 70%. Bovendien werden we op het stembureau 
vereerd met een bezoekje van de burgemeester en 
van de dijkgraaf. Hij vertelde dat hij eigenlijk een soort 
burgemeester is van het waterschap en dat je helemaal 
geen verstand hoeft te hebben van water maar wel van 
besturen! 

GroenLinks en VVD kregen de meeste stemmen in 
Midlaren, op de voet gevolgd door PvdA en D66. Bij 
Waterschap Hunze en Aa’s werd Water Natuurlijk de 
grootste partij gevolgd door de PvdA en de VVD.

Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink (r)

http://www.midlaren.net
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WILDLIFE IN MIDLAREN

Midlaren steekt een hand uit naar de wilde planten 
en dieren. Op initiatief van enkele dorpsbewoners 
worden 24 erven en tuinen bekeken op kansen voor 
wildlife. 

Het begon met een poging om de bermen wat 
aantrekkelijker te maken voor bloemen, insecten en vogels 
van Philippe Boucher. Dat werd door een werkgroepje 
van Midlaarders opgepakt. In overleg met Jaap Nanninga 
van de gemeente werden een aantal bermen in het 
dorp geselecteerd om met een wild bloemenmengsel 
in te zaaien. Op 21 april 2018 hield Natuurmonumenten 
een lezing in De Barn over bloemrijke akkers en tuinen. 
Bewoners konden zich opgeven om met hun eigen tuin 
en erf mee te doen. Met hulp van Landschapsbeheer 
Drenthe en Natuurmonumenten is er een plan gemaakt  
en subsidie verkregen van de Provincie, Gemeente 
Tynaarlo en het gebiedsfonds van Drentsche Aa. Voor 
plantgoed, zaad en vogelhuisjes is per erf een bedrag 
van ca. € 600,- beschikbaar.

Op 26 maart 2019 gaf Landschapsbeheer Drenthe 
een presentatie bij Meerzicht over hun aanpak van het 
project. De Midlaarders die meedoen krijgen bezoek van 
experts en lopen daarmee over het erf op zoek naar 
kansen om iets te doen voor insecten en planten. Dat 
resulteert in een plan dat dit najaar wordt uitgevoerd. 
Op de websites van midlaren.net en natuurplatform-
drentsche-aa.nl zullen de plannen gevolgd worden. 

Tijdens de inloopavond bij Meerzicht gaf Kathelijn de 
Maeijer van Landschapsbeheer Drenthe voorbeelden. 
Hoe je met nectarplanten bijen kunt lokken, hoe muizen 
in hogere graslanden nestelen en uilen aantrekken. 
Waarom coniferen hier niet horen en meidoorns juist wel.

Leuk aspect van het biodiversiteitsproject is dat er 
bijzondere soorten ‘wonen’ in Midlaren. Zo is er een eigen 
Drentse narcis, die inmiddels welig tiert bij Philippe en 
Marjan – en waarvan voor liefhebbers zaad beschikbaar 
is. Ook goed om te weten dat er op de Vijftig Bunder 
een karakteristieke zoete kers staat (stond). Die is door 
Erik Bergsma veiliggesteld en nieuwe loten ervan zullen 
binnenkort worden uitgepoot. Zo blijft ‘onze’ zoete kers 
hier bloeien.

INGEZONDEN BERICHT:
OUD PAPIER

Al geruime tijd breng ik met veel plezier oud papier 
naar de container in Midlaren.Dit doe ik met een grote 
aanhanger. Doordat een kennis van mij ook bij mij veel 
dozen neerzet kom ik op een 'redelijk' aantal kilo’s. Nu 
probeer ik meestal op vrijdag de aanhanger te legen. 
Dit lukt niet altijd, dus dan wordt het zaterdag of zondag.

De laatste keer leek het erop dat de container vol was en 
ik niets meer kwijt kon. De deur van de container stond 
zelfs open. Toch kroop ik maar even in de container over 
de dozen heen. Bleek dat er ruimte genoeg was!

Na een heleboel papier (en plastic …) te hebben 
opgeschoven of verwijderd kon ik eindelijk de aanhanger 
legen.
 
Mijn vraag aan jullie: is het mogelijk om een stukje te 
schrijven in 't Midlaarder Kabinet om aan de mensen 
te vragen die als eerste(n) (meestal op vrijdag) hun 
papier in de container gooien/leggen dit op een zo nette 
mogelijk manier willen doen? Bij voorkeur in dozen en 
opstapelen. Zodat ook de mensen die dit pas op zondag 
brengen nog plek hebben voor hun papier.



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



KIJKJE IN DE KEUKEN VAN 
DE DORPSFEESTCOMMISSIE

Het lijkt ons een goed idee om iets meer te vertellen 
over het wel en wee van de dorpsfeestcommissie. Er 
zijn de afgelopen jaren aardig wat nieuwe bewoners 
in Midlaren komen wonen en naar ons idee weet niet 
iedereen wat de dorpsfeestcommissie inhoudt. En 
belangrijker nog: wat jullie zelf kunnen bedenken, 
uitvoeren en doen vanaf 2020.

Geen dorpsfeestcommissie is hetzelfde. Het feest is 
omstreeks de jaren ’80 en jaren ’90 eens in de 5 jaar 
gehouden, gelukkig nu eens in de 4 jaar en van ons mag 
het nog wel vaker. Het feest vond plaats op verschillende 
locaties: van het sportveld tot Plankensloot. Sommige 
commissies telden wel 8 leden, anderen weer maximaal 
4. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Het is erg leuk om het archief in te duiken. Overzichtelijk 
opgezet op www.midlaren.net, is dit een echte 
aanrader om te lezen wat de invulling is geweest van 
vele dorpsfeesten. Tevens een goede aanrader ter 
voorbereiding van het predorpsfeestfeestje op zaterdag 
25 mei vanaf 16:00 uur, de uitnodiging voor dit feestje 
vindt u verderop in dit Kabinet.
Een constante in de commissie is het doel om gedurende 
de 4 jaar zoveel mogelijk geld binnen te halen om daar 
vervolgens een superfeest voor neer te zetten. Geld wordt 
verkregen door onder andere oud papier inzamelen en 
het paasvuur.

Oud papier
In een oud Kabinet (dat toen de naam schoolkrant 
had) lezen we dat er een opbrengst van 75 gulden was 
behaald in een maand. Helaas heeft de prijs van het oud 
papier niet meegedaan aan de inflatiecorrectie. De prijs 
voor een kilo oud papier staat zo laag dat we sommige 
maanden maar 50 euro per volle container ontvangen.  
Maar het blijft lucratief, dus laat u niet ontmoedigen. Een 
aantal jaren was de kiloprijs goed en haalden we zomaar 
een aantal maanden achter elkaar een gemiddelde van 
150 euro per maand op en dat tikt natuurlijk aan. Dus 
zolang we allen trouw ons oud papier blijven brengen, 
hopen we deze inkomstenbron te handhaven. Tip: de 
bak staat er altijd op de eerste zaterdag van de maand. 
Als voorbeeld juni: de bak staat er op vrijdag 31 mei, 
zaterdag is de 1ste van de maand en zondag 2 juni.

Paasvuur
Elk jaar wordt het paasvuur ontstoken op eerste paasdag. 
De bar genereert omzet en de twee zaterdagen ervoor, 
wanneer er hout wordt ingezameld. Vroeg uit de veren, 
naar het weiland aan de Schutsweg of de Esweg, met 
een kop koffie. Je hoort de scholeksters overvliegen en 
het volgende moment is het 9 uur en is de rust voorbij 
en wordt de bult gecreëerd. Mensen uit Zuidlaren en 
Midlaren komen getrouw en trots met hun karren vol 
snoeihout aanrijden. Sommigen herken jij of zij jou en er 
is altijd tijd voor een praatje.

Nieuwjaarsborrel
De nieuwjaarsborrel is een jaarlijks terugkerend 
evenement dat georganiseerd wordt door de dorpsfeest-
commissie. De invulling is vrij aan elke commissie. En 
natuurlijk kun je gebruik maken van kennis, creativiteit 
en humor uit het dorp.  Zo hebben dit jaar Arne, Gertjan, 
Michiel en Bart de pubquiz gemaakt. Daarnaast 
hebben wij afgelopen jaren rond Kerst en oud en nieuw 
kniepertjes gebakken. En beleefden we dit jaar voor 
het eerst de oliebollenborrel, die wat ons betreft voor 

herhaling vatbaar is. Ondanks wind en regen haalden 
we  ongeveer 300 euro op voor de dorpsfeestcommissie.
In 2020 is er weer een dorpsfeest! We maken spoedig 
de datum bekend. Traditiegetrouw zwaait na dit feest 
de zittende commissie af om plaats te maken voor een 
nieuwe commissie. De motivatie kan uiteenlopend zijn: 
Midlaren en haar bewoners beter leren kennen, of je 
wilt inhoudelijk een bijdrage leveren of misschien juist 
wel een hele praktische. Alles kan! Dat is het leuke aan 
een hele nieuwe dorpsfeestcommissie, die kan het weer 
naar eigen idee en goeddunken op de kaart zetten.

Heb je interesse of vragen? Wij zijn bereikbaar via 
dorpsfeest@midlaren.net, spreek iemand van ons 
aan of kom gezellig naar het predorpsfeestfeestje op 
zaterdag 25 mei. We hopen van harte dat we het stokje 
over kunnen dragen aan een mooie nieuwe club.

Groet van de dorpsfeestcommissie
Chris, Carolien, Henk Jan en Marij Emelie
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De winnaars van de pubquiz: Ruud van Wijck, Jan Kuipers, 
Maaike van Dalen en Anneke Grootoonk

De oliebollenborrel

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

Pak de agenda er maar even bij want hieronder volgen 
twee geweldige uitnodigingen voor dit voorjaar …

Het Paasvuur
‘Het ontsteken van paasvuren is al een eeuwenoude 
traditie waarmee de winter symbolisch wordt beëindigd. 
Het lentevuur verbrandt de donkere dagen en verwelkomt 
de zon en hiermee de vruchtbaarheid op de akkers’

Dit jaar is het paasvuur aan de Schutsweg, halverwege 
en te bereiken via het zandpad. Net als vele voorgaande 
jaren wordt behulp van de bewoners van Midlaren een 
grote bult opgebouwd. Pasen valt dit jaar wat later in het 
jaar, waardoor er extra veel tijd is om al uw snoei-afval 
te verzamelen.
Het kan worden ingeleverd op zaterdag 13 en 20 
april tussen 09:00 uur en 16:00 uur, inleveren tegen 
de gebruikelijke kosten die ten goede komen aan ons 
dorpsfeest.

Op 21 april, eerste paasdag, is de bar open om 19:00 
en zal rond 19:30 uur het paasvuur worden ontstoken 
en is iedereen van harte welkom om te komen kijken. 
Natuurlijk is er koffie, thee, limonade of een borrel en de 
inmiddels befaamde broodjes knakworst.

Geheel op eigen initiatief komt dit fantastische plan van 
Niels:

Predorpsfeestfeestje
Als dorpsfeestcommissie hebben wij het voorrecht 
om vier jaar lang voor alle bewoners van Midlaren het 
paasvuur en de nieuwjaarsborrel te organiseren. Maar 
onze belangrijkste taak zien wij toch wel in het organiseren 
van een geweldig Dorpsfeest dat eens in de vier jaar 
plaats vindt. In 2020 is het zover en de voorbereidingen 
zijn achter de schermen al in volle gang. We hebben al 
een mooie vorm gevonden en op zaterdag 25 mei om 
16:00 uur willen we graag samen met eenieder die dat 
leuk vindt op het sportveld nadenken over de invulling 
daarvan. Het feest is voor en van ons allemaal, jong en 
oud, en iedereen mag input leveren. En om dan alvast in 
de stemming te komen stellen we voor om dit dan ook 
direct maar tot een predorpsfeestfeestje te benoemen. 
Dus heb je inspiratie voor het grote dorpsfeest volgend 
jaar, wil je een praktische en/of inhoudelijke bijdrage 
leveren: wees welkom! En heb je gewoon zin in 
gezelligheid en een feestje? Dan natuurlijk ook!

2E EDITIE WIJNPROEVERIJ
KABINET SAUVIGNON

Na het succes van vorig jaar, organiseert de redactie dit 
jaar opnieuw een wijnproeverij op het Zuidlaardermeer. 
De ingrediënten van Kabinet Sauvignon 2019 (schijnt 
een heel goed jaar te zijn) zijn onveranderd: de boot van 
Roos, de wijnen van Monique (Les Grands Vins), wat 
hapjes en gezellige mensen.

Datum: dinsdag 25 juni
Vertrek boot: ca. 19 uur
Kosten: € 20,- pp

Je moet je wel even opgeven door een mailtje te sturen 
naar kabinet@midlaren.net (dus niet .nl). Geef daarbij 
aan met hoeveel personen je komt.

Geeft het brengen van snoeihout naar het paasvuur 
problemen, dan moet je met Niels Hamming 
contact opnemen!

Binnenkort is het weer Pasen en natuurlijk ook 
een paasvuur. Maar hierbij moet er voldoende 
hout worden gebracht voor een mooi vuur. Ik (Niels 
Hamming) kan voor u grotere hoeveelheden met 
de boerenkar ophalen en wegbrengen naar het 
paasvuur. 

Niels Hamming, Tolhuisweg 39A
Telefoonnummer: 050 409 0460

mailto:kabinet%40midlaren.net?subject=Aanmelding%20Kabinet%20Sauvignon


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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EEN NIEUWE TOEKOMST
VOOR DE VEENHORST

De Veenhorst is voor iedereen in Midlaren een 
bekende plek en zeker ook voor heel veel mensen 
daarbuiten. Menigeen is er zelfs weleens geweest 
met een schoolreisje of familieweekend. Maar daar 
komt nu een eind aan. Hans Blaauboer en Els Wiggers 
hebben niet alleen besloten om te stoppen met de 
verhuur van De Veenhorst als groepsaccommodatie, 
maar ook om het niet als bedrijf over te doen aan 
anderen. Er is een wijziging van het bestemmingsplan 
aangevraagd om van zowel de groepsaccommodatie 
als van de bedrijfswoning een woonhuis te maken.

Met De Veenhorst verdwijnt dan een gezichtsbepalend 
bedrijf uit het dorp, hoewel Het Lagerhuis, een zaal 
voor dagverhuur, onder hun woonhuis als bedrijf wordt 
voortgezet. Voor De Veenhorst zijn inmiddels serieuze 
gegadigden om het te kopen en te verbouwen als 
woonhuis. We blikken nog een keer terug naar de roerige 
tijden die De Veenhorst beleefde.

Op 23 mei 1935 werd de ‘Stichting Buitenhuis Groninger 
Christelijke Jonge Mannen Vereniging’ opgericht. De 
doelstelling van de stichting was het bouwen, in stand 
houden en exploiteren van een of meer buitenhuizen 
ten dienste van de Groninger Christelijke Jonge 
Mannenvereniging in het bijzonder en de van christelijke 
jeugdarbeid onder jonge mannen, jongens, jonge 
vrouwen en meisjes in het algemeen.

Binnen een maand na de oprichting werd in juni 1935 
een gevelsteen geplaatst naast de entree van het in 
aanbouw zijnde Buitenhuis ‘De Veenhorst’. Het huis is 
vernoemd naar de Ds. P. Veen, die van 1919 tot 1938 
voorzitter was van het landelijk verbond NJV.

Het Buitenhuis trok groepen jongeren die er verbleven in 
de weekenden en in de zomer. Het werd beheerd door 
verschillende beheerdersechtparen. Ik sprak met een van 
deze echtparen, meneer en mevrouw Roelfsema, die in 
1959 en 1960 de scepter zwaaiden over De Veenhorst. 
Dat was een heel andere tijd, zo werd mij duidelijk. Er 
was geen gas, geen waterleiding en in het eerste jaar 

ook geen telefoon. Gelukkig was er wel elektriciteit. Ze 
kookten voor de groepen op een groot kolenfornuis dat 
van het voorjaar tot de herfst continu gestookt werd. Het 
water kwam uit een put en werd naar boven gepompt 
naar een vat op de zolder en via een leiding ging het 
water naar de keuken en de waslokalen. Tijdens een 
droge zomer viel de put droog en moesten ze water 
halen in melkbussen bij de boerderij op het hoekje van 
de Tolhuisweg. En dat moest tussen de melkbeurten 
door want dan moesten de bussen weer gebruikt worden 
voor het melken. Als het nodig was om te bellen dan 
gingen ze naar het boswachtershuis. Roelfsema vond 
dat eigenlijk niet verantwoord en zorgde dat er een 
telefoonverbinding kwam. 

Het was hard werken, maar ze vonden het prachtig 
om te doen alhoewel het natuurlijk geen vetpot was. 
Roelfsema had overdag zijn baan en hielp zijn vrouw ‘s 
avonds met alles. In die tijd waren de woningen schaars 
en ze vonden het jongerenwerk altijd al leuk. Ze hadden 
soms groepen van 60 man! Meestal uit het noorden, 
maar ook wel uit Amsterdam. Een anekdote die hen 
goed bij is gebleven, is het roken op de slaapzaal. Een 
van de 10 gouden regels die de Roelfsema’s hadden 
opgesteld was dat het verboden was om te roken op de 
slaapzalen. ‘s Avonds ging hij toch even controleren in 
het donker in de slaapzaal en daar zag hij alleen maar 
gloeiende puntjes! Dit was echt bloedlink met een rieten 
dak en zonder waterleiding. De rapen waren gaar en dat 
heeft de jeugd geweten! Ze beloofden beterschap en 
aan het eind van de week kregen de Roelfsema’s een 
grammofoonplaat als goedmakertje.

Het beheerdersechtpaar moest er na twee jaar alweer 
mee ophouden, omdat ze kinderen hadden gekregen en 
dat vond het bestuur niet passend in die tijd! Na hen 
volgden nog een aantal echtparen totdat het gebouw 
in 1971 door de vereniging werd verkocht aan Henk 
Vrieling (de toenmalige overbuurman).

Van hem heeft Hans Blaauboer de groepsaccommodatie 
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gekocht in 1976. Hij verruilde zijn voltijdbaan in Hilversum 
tegen een deeltijdbaan in Vries als docent en ging het 
avontuur tegemoet.

“Ik reed de hoek om op de Duinweg, zag de plek en 
ik was gelijk om!” Toen ze het kochten, hebben ze de 
eerste zomer gekampeerd op hun eigen terrein, want 
een eigen woning was er niet bij. De gasten konden 
afrekenen aan een campingtafeltje bij de De Waard-
tent,  waarin Hans en zijn vrouw sliepen. In de winter 
bivakkeerden ze in een caravan. Gelukkig kon er na een 
jaar – en een wijziging van het bestemmingsplan – een 
dienstwoning gebouwd worden; het prachtige houten 
huis waar Hans en zijn huidige partner Els nog steeds 
met veel genoegen wonen.

Er hebben in de loop van de jaren een aantal verbouwingen 
plaatsgevonden om de groepsaccommodatie steeds 
comfortabeler te maken. Zo is er een zitgedeelte 
bijgebouwd en is het in 1988 uitgebreid en kwalitatief 
verbeterd qua voorzieningen en is er een recreatiezaal 
aangebouwd. Ook de grond eromheen heeft Hans in 
delen aangekocht. De stenen die uit de greppels kwamen 
heeft een beeldhouwer verwerkt tot een kunstwerk wat 
nu het gebouw nog aan de voorkant markeert.

In de glorietijden was het een komen en gaan van 
groepen, bussenvol soms maar ook vaak op de fiets, net 
als vroeger. De laatste jaren werd dit langzaamaan al 
wat minder.

Hans en Els willen het nu wat rustiger aan gaan doen. 
Aangezien er geen natuurlijke opvolging was, kwam het 
idee op tafel om het totale terrein te splitsen om zeker 
te stellen dat ze in de bedrijfswoning konden blijven 
wonen. Dat gebeurt nu ook en ze blijven Het Lagerhuis 
exploiteren als zaal met toebehoren, die men voor een 
of meerdere dagdelen kan huren al of niet op basis van 
verzorging voor een vergadering, training, familiedag, 
vriendenreünie of activiteitendag - zie verder www.het-
lagerhuis.nl. Daarnaast verhuren ze ook nog hun huis 
La Vita è Bella op Bonaire - zie verder www.bonaire-
holidayaccommodation.com. Zo blijven Hans en Els nog 
actief, want niks doen is geen optie voor ze.

Het vervolg van de Veenhorst volgt natuurlijk in deze 
krant zodra er nieuwe bewoners zijn!

VOLLEYBALTOERNOOI

Zaterdag 22 juni | 19.00 uur 

Ook voor iedereen die geen zin heeft in een sportieve 
activiteit. Iedereen is welkom om te komen aanmoedigen, 
bijkletsen of gewoon een drankje te halen. De bar is ook 
open vanaf 19 uur.

We spelen dit jaar weer met een flexibel volleybalnet. 
Deze wordt in mei al op z'n plek gezet, zodat er voldoende 
mogelijkheden zijn om volop te trainen. Welk team zorgt 
ervoor dat zij aan de achterkant van de bokaal boven aan 
komen te staan en dus de overwinning op Tolhuisweg 1? 
Mocht je nog geen team hebben, dat is geen enkel punt. 
Er ontstaat vaak genoeg spontaan nog een extra team. 
En we hopen wederom op het jeugdteam, dat zich vorig 
jaar goed staande heeft weten te houden!

MIDLAREN MUSIC COMBO?
Hoe leuk zou het zijn als er op het eerstvolgende 
dorpsfeest of op recepties, kunstmarkten, openingen 
en andere feestelijke gebeurtenissen in Midlaren een 
(achtergrond)bandje speelt van muzikanten uit ons dorp.

Het idee is:
• nu de belangstelling peilen
• dit voorjaar bij elkaar komen
• mogelijkheden onderzoeken, mini-auditie
• repertoire maken: pop, jazz, blues, country, latin,    

e.d. 
• 5 keer oefenen in de aanloop naar zo'n feestelijke 

gebeurtenis

Wat er al is: zangeres, bassist. Wat erbij kan, bijvoorbeeld: 
drums/slagwerk, toetsen, (solo)gitaar, trompet, saxofoon, 
achtergrondkoor, zang, e.d.

Ik zie jouw reactie graag tegemoet.

Reageren:
Ruud van Wijck
Groningerstraat 42
050-4094197
06 41722973
rvanwijck@gmail.com

http://www.het-lagerhuis.nl
http://www.het-lagerhuis.nl
http://www.bonaire-holidayaccommodation.com
http://www.bonaire-holidayaccommodation.com
mailto:rvanwijck%40gmail.com?subject=Midlaren%20Music%20Combo
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DE MIDLAARDERS EN HUN 
ONDERNEMING

Deze keer een speciale editie van de Midlaarder en 
zijn onderneming. Geen startende yogaschool of 
een geslaagde zakenman. Dit keer een interview met 
Anneke en Jan, die sinds twee jaar aan de Haasakkers 
1 wonen. Zij vertellen mij op een avond in maart aan 
hun keukentafel een verhaal over hun onderneming: 
een huis van het bouwjaar 1924 verbouwen van 
houtkachel tot nagenoeg energieneutraal. Hoe doe 
je dat en wat kom je zoal tegen onderweg? Aan het 
einde van ons gesprek volgt nog een interessant 
nieuwtje maar daarover later meer.

Anneke en Jan leerden elkaar ongeveer vier jaar geleden 
kennen. Anneke woonde in Midlaren aan de Tolhuisweg 
en Jan woonde in Stad. Na een poosje moest er natuurlijk 
een plek voor hen samen komen, het werd een idyllisch 
plekje in het bos aan de Haasakkers nummer 1: het 
hans-en-grietjegevoel spatte ervan af.

De verbouwing
Het idee was wel om te gaan verbouwen maar “Eerst er 
maar zo in!” was het devies. Dan weet je waar je graag 
zit, hoe de zon met het huis speelt en wat er nog meer 
aan praktische ideeën opborrelt. Met deze woonervaring 
(of is het tegenwoordig woonbeleving?) werd een 
architect in de arm genomen. Die maakte er een enorm 
spektakelstuk van waarbij het huis onherkenbaar 
zou herrijzen aan de rand van het Noordlaarder bos. 
Dat ging Anneke en Jan te ver. De plannen werden 
drastisch herzien. Het huis moest haar karakter houden. 
Bouwbedrijf Mark Wieland werd de uitvoerend aannemer 
en het avontuur kon beginnen.

Doel was – uit klimaatoverweging, maar ook uit 
compassie met de onze Groningse buren – om van het 
gas af te gaan. Als dat het doel is, zijn de consequenties 
groot zo leert ons dit verhaal.

Alles maar dan ook werkelijk alles moet aangepast. De 
vloeren moeten voorzien worden van vloerverwarming. 
De muren geïsoleerd, het gas vervangen door een lucht-

warmtepomp, ze gingen over op inductiekoken,  glas 
kreeg de triple + status waar een Griekse bank de hik 
van krijgt en nog veel meer zaken moesten op de schop. 
Uiteindelijk is er gekozen voor extra aanbouw aan de 
woning. Buitenom werd het huis voorzien van een 
isolerende houten omtimmering. De koestalraampjes, het 
oelbred en de schoorsteen overleefden de verbouwing 
glansrijk om zo het karakter van een boerderijtje te 
behouden  en het resultaat is prachtig. “En het comfort 
erg groot”, aldus Jan. Middels de lucht-warmtepomp wordt 
het huis verwarmd en is er warm water. Zonnepanelen 
zorgen voor (een groot deel van) de stroomvoorziening. 
Er zijn plannen om nog meer panelen te plaatsen zodat 
er helemaal genoeg is om zelf te voorzien maar het 
huis ligt vol dus wordt er in de gigantische tuin naar een 
oplossing gezocht.

Tips?
Uw verslaggever, ook niet vies van een verbouwing, 
stelde tot slot de vraag of Anneke en Jan nog tips 
hebben voor Midlaarders die ook van het gas af 
zouden willen. Voorop staan een aantal ‘musts’: Je 
moet isoleren, je moet vloerverwarming als je kiest 
voor een (lucht)warmtepomp omdat de pomp geen 
piekbelasting aankan en je moet voor het koken dus iets 
anders verzinnen dan gas. Anneke zegt daarop: “kies 
de juiste energieleverancier, die bij jouw situatie past.” 
De voorwaarden voor terugleveren of juist afnemen van 
stroom kan tussen leveranciers erg verschillen. Zeker bij 
langjarige contracten met een energieleverancier kun 
je dus vast komen te zitten en past de aanbieding niet 
meer bij je situatie. 

Ook, zo vult Jan aan, zijn er diverse subsidie-
mogelijkheden bij de provincie te verkrijgen. Deze 
maken het mogelijk om tegen een lage rente te lenen 
voor het aanpassen van het huis. De bonnetjes die je 
inlevert worden wel goed gecontroleerd is de ervaring 
van Jan. Geïnteresseerden kunnen hierover op internet 
meer vinden en misschien eens met Jan en Anneke van 
gedachten wisselen.

Tot slot
Dan nog het beloofde nieuwtje. Nu Esther haar rustplek 

Vóór de verbouwing

Warmtepomp
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aan Haasakkers 2 niet meer bestaat gaat Anneke een 
rustpunt voor wandelaars en fietsers beginnen in het 
bijgebouw bij hun huis. Het wordt een Do-it-yourself 
achtige opzet. Bezoekers kunnen koffie, thee en fris 
tegen een zelf te bepalen tarief afnemen maar ook zal 
men er boeken kunnen kopen. De inrichting laat zich 
raden, onze beeldhouwende kunstzinnige dorpsgenoot 
zal het tafereel opleuken met eigen werk en met de 
herinneringen aan de verschillende Keik Midlaren 
edities. 

Bij Haasakkers 2 is Bieneke van plan op mooie dagen 
een terras met (taart en) bediening te openen.

Johan van der Helm

 NIEUWS VAN DE RIESHOEK

Hallo buren! Even een berichtje over de Rieshoek 
in Noordlaren. Als alles goed gaat is het voormalige 
schoolgebouw in de loop van dit jaar eigendom van de 
Noordlaarders, vertegenwoordigd door Stichting Behoud 
en Beheer de Rieshoek. En natuurlijk zijn de inwoners 
van Midlaren er van harte welkom! 

Na vijf jaar pionieren, politieke strijd en hard werken lijkt 
het nu echt te gaan lukken. Dit mede dankzij de praktische 
en financiële steun van vele Noordlaarders (en ook 
Midlaarders), de Provincie Groningen, het VSBfonds, 
Stichting DOEN en de Koninklijke Nederlandse 
Heidemaatschappij (KNHM Participaties). De opbrengst 
van de crowdfunding-actie van maar liefst 73.000 euro 
was natuurlijk een mijlpaal waarbij de vreugdekreten 
vast hoorbaar waren in Midlaren :-) 

Wanneer de Rieshoek eigendom is van de stichting, 
kunnen we echt ‘los’. En er is nu al zoveel te doen in de 
Rieshoek …

Het dagbestedingscafé in de Rieshoek zal bij de meeste 
mensen bekend zijn. Hier kun je op werkdagen tussen 
10 en 16 uur terecht voor een kopje koffie, lunch of ijsje. 

Op donderdag, tussen 12:00 en 13:30 uur serveren de 
cliënten van Dagbestedingscafé LEFF een lekkere 
kom soep. 

Pak er gerust een boek bij uit de gratis-boekenkast 
als je zit te wachten voor een afspraak bij Hairfashion 
Jacqueline. Op woensdagen knipt Jacqueline thuis bij 
mensen die slecht ter been zijn.

Veel kinderen uit Midlaren kennen natuurlijk 
Kinderopvang OKI, een heerlijke plek met uitzicht op 
eigen kippen, konijnen en de ijsbaan.

Nieuw in de Rieshoek is Muziekschool Noordlaren. 
Hier werken drie professionele muziekdocenten: Inge 
Roelands (kinderkoren en blokfluit), Bert Martin (piano 
en gitaar) en Annemarie van der Sijde (dwarsfluit). In 
september wordt het aanbod uitgebreid. 

Verder is er een jeu-de-boulesclub (maandagochtend), 
Tai Chi Tao / Qi Gong (woensdagavond), Kundalini Yoga 
en Yoga Nidra (donderdagavond) en geven Jenny van 
der Kolk en Ginkgoo creatieve workshops. In mei vestigt 
zich een kindercoach in de Rieshoek. 

Inwoners uit Noordlaren en Rieshoek-ondernemers 
organiseren ook incidentele activiteiten, zoals 
knutselmiddagen en een streekproductenmarkt. Deze 
activiteiten worden aangekondigd op www.derieshoek.
nl/agenda. 

Kortom: de Rieshoek biedt een heleboel voorzieningen 
en activiteiten waarbij ook Midlaarders welkom zijn. 
Organiseer je zelf een feestje of bijeenkomst? Het 
huiskamercafé en het speellokaal van de Rieshoek zijn 
per dag of dagdeel te huur. Op de website staan de 
tarieven en contactinformatie.

Dus, stap eens van de fiets als je door Noordlaren rijdt, 
of kijk eens op onze website. 

Graag tot ziens in de Rieshoek!

Maartje Peters
Stichting Behoud en Beheer de Rieshoek
www.derieshoek.nl
rieshoek.noordlaren@gmail.com

Na de verbouwing

http://www.derieshoek.nl/agenda
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16 KABINET
‘t Midlaarder

DE COLUMN VAN ROOS

Het epicentrum van de Midlaarder actualiteit lag de 
afgelopen tijd in het weiland van Michiel Kanon bij de 
Plankensloot. 

Van het eerste nieuwsfeit hebt u waarschijnlijk niets 
gemerkt en dat zat zo: zoals elders in dit Kabinet te 
lezen valt, gaat dit jaar het project ‘natuurvriendelijke 
erven’ van start in Midlaren. Om dit project een mooi 
begin te geven hadden we wethouder Kraaijenbrink 
bereid gevonden het startschot te lossen door het 
plaatsen van een bijenhotel. Een geschikte plaats leek 
ons het wandelpad dat Vereniging Dorpsbelangen 
aankocht bij de Plankensloot. Dan kon de wethouder 
meteen dat wandelpad officieel in gebruik stellen. Alle 
voorbereidingen werden in gang gezet: datum geprikt, 
bijenhotel besteld, hek bij ingang van het pad geplaatst, 
naambordje besteld enz. En net op het moment dat we 
heel het dorp wilden uitnodigen voor dit festijn kreeg 
een wakkere gemeenteambtenaar een helder ogenblik: 
hadden we wel een bouwvergunning aangevraagd voor 
het bijenhotel? Nee dus, was dat nodig dan? Voor een 
bijenhotel? Wis en waarachtig wel, zo verzekerde de 
gemeente ons.

Omdat wethouders doorgaans niet blij worden van het 
verrichten van de feestelijke opening van een illegaal 
bouwwerk hebben we de hele ceremonie eerst maar 
eens afgeblazen. Het hek staat inmiddels, zonder 
bouwvergunning overigens. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Het zal veel mensen opgevallen zijn dat er ineens 
zonnepanelen waren geplaatst in datzelfde weiland 
langs Plankensloot. En vervolgens arriveerde er een 
soort gebouwtje of een oplegger van een vrachtwagen 
of zoiets. Een mast van de firma BouWatch en een 
geheimzinnig soort lopende band completeerden het 
geheel. 

Wat er aan de hand is? De eigenaar van de hooibalen 
die daar al sinds jaar en dag liggen is een proef aan 
het doen om van maaisel uit natuurgebieden briketten te 
maken voor verwarming. Het gras wordt eerst gehakseld, 
vervolgens verwarmd en geperst en tenslotte afgekort 
tot zo’n 10 cm lange briketten die dienst kunnen doen als 
brandstof voor daarvoor geschikte verwarmingsketels. 
De zonnepanelen wekken de benodigde stroom op 
om het fabricageproces te laten werken. Afhankelijk 
van de weersomstandigheden (zon en regen) kan het 
wel een maandje duren voordat alle balen briketten zijn 
geworden.

Zo,  bent u ook hiervan weer op de hoogte.
Wordt vermoedelijk eveneens vervolgd.






